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ด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ
สังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย ได้กําหนดจัด
สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์
ท่ี 30 กรกฎาคม 2559 ณ  ห้อง สค . 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เร่ือง  
“ความม่ันคงของมนุษย์และชุมชน: ความยั่งยืนของสังคม”ช่วงเวลา 09.30-1015 น. ปาฐกถานําเร่ือง “ทิศทางการพัฒนา 
สู่ความย่ังยืนของสังคมไทยในกระแสโลก โดย คุณสมพงษ์ เจริญสุข (ท่ีปรึกษาโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ประจําประเทศ
ไทย) และเวลา 10.15-12 ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คําหอม (อาจารย์ประจําคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม (อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริล) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร (อาจารย์ประจําคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ) และ คุณพรรณทิพย์ เพชรมาก (สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน) ได้อภิปรายในหัวข้อเร่ือง “ความม่ันคงของ
มนุษย์และชุมชน: ความยั่งยืนของสังคม” และในช่วงเวลา 13.30-16.30 น. เป็นการนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ได้นําเสนอผลงานวิจัยของบัณฑิตสู่สาธารณะ ตลอดจน
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะเพ่ือนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือเน้นยํ้าความสําคัญของคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
(เด็กและเยาวชน ผู้กระทําผิด กลุ่มผู้เปราะบาง คนพิการและผู้สูงอายุ) การพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
(การบริหาร มาตรฐาน และการพัฒนาวิชาชีพ ฯลฯ) และการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม การพัฒนาองค์กร และการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม 
อย่างครอบคลุม และนําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป 

ท้ังนี้ การสัมมนาในภาคบ่าย มีผลงานวิชาการท่ีผ่านการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้นําเสนอในงานนําเสนอผลงาน
วิชาการฯ และเผยแพร่ในหนังสือรายงานสืบเนื่องการการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคมระดับชาติ คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้จํานวน 63 ซ่ึงจะถูกนําเสนอใน 5 ห้องย่อย ได้แก่ 1) ด้าน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 2) ด้านสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 2) ด้านชุมชน การพัฒนาและการจัดการตนเอง
ของชุมชน 3) ด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต 4) ด้านความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบริหารงานยุติธรรม และ 
5) ด้านงานท่ีมีคุณค่าและคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  
ในคร้ังนี้จะนําประโยชน์ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สังคมมั่นคง และย่ังยืนต่อไป 
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   กล่าวรายงาน       โดย อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก   

            รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   ผู้ดําเนนิรายการ       โดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 
                 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
09.30-10.15 น.  ปาฐกถานําเรือ่ง ”ทิศทางการพัฒนาสู่ความย่ังยืนของสงัคมไทยในกระแสโลก“ 
   โดย   นายสมพงษ์  เจริญสุข 
     ที่ปรึกษาโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย 
10.15-12.30 น. เวทีอภิปรายเร่ือง  “ความม่ันคงของมนุษย์และชุมชน: ความย่ังยืนของสังคม” 

โดย 1.  นางสาว พรรณทิพย์ เพชรมาก    
    สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

 2.  ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คําหอม       
    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม  
    มหาวิทยาลัยเกริก 

 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร  
    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

ดําเนนิการอภิปราย 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม 
 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

12.30-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-16.30 น.   การนําเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ห้องย่อย) 
   และการมอบประกาศนียบัตรสําหรับผู้นําเสนอผลงานวิชาการ 
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xiv 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

วันเสารท์ี่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ. ตึกคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทา่พระจันทร ์

*********************** 
 

ห้องย่อยท่ี 1 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์       ห้อง สค. 103 ชั้น 1  
(ระยะเวลาการนําเสนอรวมถาม-ตอบ 15 นาที) 
 
ผู้อํานวยการการนําเสนอ  1. รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรรณ ศรีมีชัย 
 
เจ้าหน้าท่ีประจําห้อง  1. นางสุนันทา สาระบุตร  

2. นางสาววิภาวี โพธ์ิทอง 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน

1 รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 นายนพดล ครุฑทอง ความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุ

3 นางสาวชนัญญา ปัญจพล การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ: กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง)

4 นางสาวรุจิราภรณ์ นาแข็งฤทธิ ์ ความเป็นธรรมของระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบท 

5 นางสาวอัจฉราพร ปะทิ การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไร้พ่ึง ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
พุทธศักราช 2557

6 นางสาวนภัสภรณ์ ใจทา ความต้องการของคนไร้บ้านในศูนย์สุวิทย์ วัดหนู

7 นายพงษ์ศักด์ิ นาคศรีจันทร์ มิติใหม่ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง

8 นางมนธิรา ธาราเวชรักษ์ ประเด็นท้าทายกับบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)

9 นางสาววลิตพร จิโนทา การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

10 นายชัยพร อุโฆษจันทร์ การปรากฏของแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน/อัตลักษณ์ในงานศึกษาทางสงัคมสงเคราะห์
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xv 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

วันเสารท์ี่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ. ตึกคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทา่พระจันทร ์

*********************** 
 

ห้องย่อยท่ี 2 สวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว       ห้อง สค. 202 ชั้น 2  
(ระยะเวลาการนําเสนอรวมถาม-ตอบ 15 นาที) 
 
ผู้อํานวยการการนําเสนอ  1. อาจารย์ปิ่นหทัย หนูนวล  

2. อาจารย์ปรียานุช โชคธนวณิชย์ 
 

เจ้าหน้าท่ีประจําห้อง  1. นางอภิสรา รัตนศรทอง  
2. นางสาวจุฬารัฏ เมืองโคตร 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน

1 นางสาวกิตติญา ศรีสุทโธ การศึกษาการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะของนักสังคมสงเคราะห์
บ้านพักเด็กและครอบครัว

2 นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว ทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ต่อปัจจัยการเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณีของเด็กและ
เยาวชน กรณีศึกษานักสังคมสงเคราะห์ท่ีให้บริการเด็กและเยาวชนในสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3 นางสาวสุภาวดี น้อยมณี สถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวในตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกว้าง
จังหวัดแพร่ 

4 นางสาวกานต์รวี ดาวเรือง ทักษะชีวิตและการวางแผนการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน 

5 ร้อยโทหญิงกรวรรณ พุทธิวนิช พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวกับเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว 

6 นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์ เพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและป้องกันปัญหาในวัยรุ่นของโรงเรียนสตรี
แห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

7 นางสาวอาทิตยา เสมาอ่วม พ้ืนท่ีสร้างสรรค์กับการพัฒนาเด็กในสภาวะยากลําบาก: กรณีศึกษาชุมชนวัดดวงแข
กรุงเทพมหานคร 

8 นางสาวพนิตพร เลิศไกร แนวทางการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในกระบวนการเตรียมความพร้อมเด็ก
ก่อนกลับสู่ครอบครัวของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี 

9 นางสาวจุฑา ญาณทัสนะสกุล ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชาบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

10 นางสาวพัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ นโยบายสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการต้ังครรภใ์นวัยรุ่น 

11 นางสาวปภาพินท์ คําอุดม การศึกษากระบวนการเสริมพลังในสภาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลเหมืองหม้อ
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xvi 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

วันเสารท์ี่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ. ตึกคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทา่พระจันทร ์

*********************** 
 

ห้องย่อยท่ี 3 ชุมชน การพัฒนา และการจัดการตนเองของชุมชน     ห้อง สค. 209 ชั้น 2  
(ระยะเวลาการนําเสนอรวมถาม-ตอบ 15 นาที) 
 
ผู้อํานวยการการนําเสนอ  1. อาจารย์ ดร. จิรพรรณ นฤภัทร  

2. อาจารย์ ดร. สิริยา รัตนช่วย 
 

เจ้าหน้าท่ีประจําห้อง  1. นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ  
2. นางวารี ถาวรม่ันกิจการ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน

1 นายกิตต์ิ ขวัญนาค บทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่

2 พระณรงค์ศักด์ิ น่วมเจริญ พุทธศาสนากับการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์: ชุมชนบ้านชําปลาไหล ต. สองพ่ีน้อง  
อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

3 นางสาวกรรณิการ์ นาคฤทธิ์ ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน กรณีศึกษา
ธนาคารปูม้า ชุมชนคลอง อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

4 นายเจริญชัย โพธ์ิพิจารณ ์ กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดี  
บ้านโป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

5 นางสาวศศิธร พ่ึงบุญ ณ อยุธยา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต

6 นางสาวกนกวรรณ บวรอารักษ์ กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตเมือง

7 นางสาวอุตสา นิลสนธิ กระบวนการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ กรณีศึกษาวัดสวนแก้ว ต. บางเลน อ. บางใหญ่  
จ. นนทบุรี

8 นายวีรพงษ์ กําแพงทอง น้ําตาลมะพร้าวท่าคา ภูมิปัญญาท่ีกําลังเลือนหายไป

9 นางสาวอรวีย์ ไชยชนะ ทุนทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน: ข้อเสนอเบื้องต้น 

10 นายธีร์วริทธ์ธภัทร ขันศึก เจ้านายฝ่ายเหนือ: ตัวตนกับการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือ
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

วันเสารท์ี่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ. ตึกคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทา่พระจันทร ์

*********************** 
 

ห้องย่อยท่ี 4 สุขภาวะ และคุณภาพชีวิต        ห้อง สค. 210 ชั้น 2  
 (ระยะเวลาการนําเสนอรวมถาม-ตอบ 15 นาที) 
 
ผู้อํานวยการการนําเสนอ  1. รองศาสตราจารย์วรรณวดี พูลพอกสิน  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ 
 

เจ้าหน้าท่ีประจําห้อง  1. นายณัฐพล จันทร์เหล็ก  
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน

1 นางสาวอัจฉรา อาษา ปัจจัยการเข้าถึงบริการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป

2 ร.ต.อ.หญิงเอมนิการณ์ อัครศิราพันธ์ สิทธิในการรับบริการของผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลตํารวจ

3 นางสาวนุชจรินทร์ อินต๊ะรัตน์ บทบาทของคนในครอบครัวในการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

4 นางสาวกาญจนน์ภา ฉวีรักษ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตการทํางาน: รากฐานแห่งการพัฒนาองค์กร

5 นายถกล สรรเสริฐชูโชติ ธัญบุรีโมเดล อาชีวบําบัดสําหรับคนไร้ท่ีพ่ึง

6 นางสาวธัญมน ก่ําแสง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ

7 นางสาวจุไรพร สุธรรมโกศล การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม

8 นาวาตรีประทุม แยมสูงเนิน ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง  
ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

9 นางสาวปรางทิพย์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กรณีศึกษา: บ้านแสนตอ หมู่ 11 ตําบลท่าผา 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

10 นางสาวสุภาวดี เพชรชนะ กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู เขตสาทร 

11 นางสาวหทัยรัตน์ ชาญวิการณ์ รูปแบบพุทธเกษตรกรรม ทางออกเพื่อการพ่ึงตนเอง 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

วันเสารท์ี่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ. ตึกคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทา่พระจันทร ์

*********************** 
 

ห้องย่อยท่ี 5 ความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบริหารงานยุติธรรม  ห้อง สค. 310 ชั้น 3  
(ระยะเวลาการนําเสนอรวมถาม-ตอบ 15 นาที) 
 
ผู้อํานวยการการนําเสนอ  1. ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คําหอม  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 
 

เจ้าหน้าท่ีประจําห้อง  1. นางสาวสุธิมา วุฒิการ 
2. นางสาววราภรณ์ ภู่อ่อน 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน

1 นายสหศักด์ิ ฤทธ์ิรักษา ความโปร่งใสในการบริหารของเทศบาลสามารถป้องกันและลดปัญหาการทุจริต 
ได้จริงหรือ?

2 นายพลภัทร เทพสุวรรณ ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจกรณีการยกเลิกพืชกระท่อมไม่จัดเป็นยาเสพติด ประเภทท่ี 5

3 นางชลาภรณ์ เจริญรัตน์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี: กรณีศึกษา 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี

4 ร.ต.อ.กิจชัยยะ สุรารักษ์ ทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร 
สถานีตํารวจนครบาลประเวศ

5 นายพีระพงษ์ ศรีประเสริฐ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการป้องกันปราบปราม 
การโจรกรรมรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี

6 ร.ต.อ.อิทธิรัฐ นิยมทรัพย์ รูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร 
เมืองนครปฐม

7 นางสาวรสริน โตมอญ ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน

8 พ.ต.ท.จิรายุ พ่วงหงษ์ นโยบายการแก้ปัญหาอาชญากรรมท่ีเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของปัญหาอาชญากรรม 
ในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนครบาลดินแดง

9 นางสาวสายทิพย์ ปิ่นเจริญ ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกับ
พนักงานสอบสวน: กรณีศึกษาสถานีตํารวจในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

10 นายอรรถพร มโนทัย แนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม 
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

11 นางสาวเซียนทิพย์ รัตนทอง “สันติสุขในเมืองยะลา” จะเกิดข้ึนได้อย่างไร พังกําแพงความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย
การพัฒนาท้องถ่ินชายแดนภาคใต้
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

วันเสารท์ี่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์

*********************** 
 

ห้องย่อยท่ี 6 งานที่มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตในการทํางาน     ห้อง สค. 311 ชั้น 3  
(ระยะเวลาการนําเสนอรวมถาม-ตอบ 15 นาที) 
 
ผู้อํานวยการการนําเสนอ  1. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล นิราทร  

2. อาจารย์ ดร. นราเขต ย้ิมสุข 
 

เจ้าหน้าท่ีประจําห้อง  1. นางสาวอุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์  
   2. นางสุวรรณา บรรดิสถ์ 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน

1 นางสาวปาณิสรา บารมีสกุลชัย โอกาสในการจ้างงานและงานท่ีมีคุณค่าของคนพิการทางการเห็น 

2 นางสาวอรวรรณ คําสําแดง โอกาสในการมีงานทําของคนพิการทางจิตเวช กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์ 
คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี

3 นางสาวพิริยานันท์ ช่อคง การให้คําปรึกษาด้านอาชีพ: แนวทางส่งเสริมการมีงานทําสําหรับคนพิการ

4 นางสาวอมรพจี อุปมัย คุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

5 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวาริณี โพธิราช คุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

6 นางสาวศิรินทิพย์ สุวรรณรัตน์ การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสํานักงบประมาณ 

7 นางสาวภาพรรณ พุทธิยาวัฒน์ ความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) 

8 นางสาวชุติมา ไชยพงษ์วิสุตษ์ ความเสมอภาคในท่ีทํางานของคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ

9 นางชนานาถ เค้าชาติชาย คุณภาพการให้บริการทางการศึกษา: สํานักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 นางสาวอุรินธา เฉลิมช่วง กระบวนการตลาดอาริยะของชุมชนราชธานีอโศก
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ห้องย่อยท่ี 1 
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
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การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ์
และสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

Training Needs of Social Welfare Officers in Local Administrative Organizations 
 

รองศาสตราจารย์เล็ก สมบติั* 
Associate Professor Lek Sombat 

 
บทคัดย่อ 

การฝึกอบรมเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทันกับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมการฝึกอบรมจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาบุคคลากรท้ังในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ การถ่ายโอนงานด้าน
สวัสดิการสังคมงานสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําเป็นต้องมีองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้สํารวจ 
ความสนใจและความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมท้ังความรู้ ทักษะด้านต่างๆทั้งสมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะตาม 
สายงาน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมเคราะห์และสวัสดิการสังคม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจจากผู้ปฏิบัติงานจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน 370 แห่ง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติ  
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 

พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักตามสายงานในระดับมาก ท้ังด้านการจัดการความรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ด้านการถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรม สมรรถนะทางการบริหารต้องการพัฒนาความรู้ด้านการคาดการณ์
ปัญหาทางสังคมและการประเมินสถานการณ์ทางสังคม ด้านความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส่วนทักษะท่ีต้องการพัฒนา คือ การจัดการ
ข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาต่างประเทศ จึงนําไปสู่ข้อเสนอแนะต่อศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ท่ีจะขยายงานการฝึกอบรมไปสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมเคราะห์และสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป 
คําสําคัญ: การฝึกอบรม, ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมเคราะห์และสวัสดิการสังคม, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ABSTRACT 

The research on “Training Needs of Social Welfare Officers in Local Administrative Organizations” 
Training is education for developing human resources efficiently and suitable with social changes.  Therefore, 
training is important for human resource development of public organizations at all levels. Functions related to 
social work, social welfare and quality of life development of women, children and the elderly, have been 
transferred to local administrative organizations. This is to satisfy local needs and ensure working standards. Social 
welfare officers in local administrative organizations should have knowledge, attitude and skill on efficient 
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operation. The research surveyed training interest and need on management and functional knowledge and skills, 
benefiting to social work and social welfare operation.  The survey research covered 375 officers of local 
administrative organizations, by the Simple Random Sampling Method.  The data analysis included statistics, 
frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The result was found that officer needs on core competency development (function) was at the high 
level, i.e. knowledge management and knowledge transfer (lesson learnt), innovation. In term of management 
competency, the officer needs included social problem forecast and social situation evaluation.  In term of 
operational knowledge, the officer needs covered ASEAN community, individual development plan, human 
resource development and strategic planning.  Skills to be developed were data management, computer and 
foreign language.  The recommendation is that the Training and Development Center, Faculty of Social 
Administration, should expand training to social welfare officers in local administrative organizations. 
Keyword: Training, Social Welfare Officers in Local Administrative Organizations, Training and Development Center  
 
บทนํา 

งานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของประเทศไทย ได้เผชิญกับสถานการณ์ความท้าทายท่ีจําเป็นต้องมี 
การพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน หรืออาจจะเกิดข้ึนในอนาคต สถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ปี 2558 มีเป้าหมายของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ 
ภายในอาเซียนอย่างเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนท่ีเสรีมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางประชากร (Demographic Transition) อัตราเกิดและอัตราตาย
ท่ีลดลง กับอายุคาดเฉลี่ยท่ียืนยาวข้ึนของคนไทย ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในระยะเวลาอันสั้น การเข้าสู่
สถานการณ์ท่ีกล่าวมานี้ ได้ก่อผลกระทบและปัญหาทางสังคมตามมามากมาย ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน ท้ังในระดับปัจเจก กลุ่ม 
ครอบครัวอีกมากมาย รวมถึงกระทบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม ทําให้มีความจําเป็นต้องมีการจัดสวัสดิการทางสังคมท่ีตอบสนองต่อ
สถานการณ์ในกระแสท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังพัฒนาระบบคุ้มครองและป้องกันปัญหาในระยะยาวเพ่ือให้มนุษย์มีหลักประกันใน 
ความม่ันคงของชีวิตและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงต้องอาศัยการทํางานให้บริการโดยตรง ท้ังระดับปัจเจก กลุ่ม และชุมชน ประกอบกับ 
การประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้ 26 มกราคม 2556 สาระสําคัญของ พ.ร.บ. ฉบับน้ี 
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ นัยยะสําคัญ หมายถึง บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพท่ีต้องใช้ความรู้
และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน 
เพ่ือให้กระทําหน้าท่ีทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องข้ึนทะเบียนและได้รับ
ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยการควบคุมจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

การจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชากรท่ีประสบปัญหาเพ่ิมมากข้ึนตามสภาพ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ท่ัวถึงท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้กระจายอํานาจโดยการถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคม  
งานสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ในสังคมไทย ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทํา
ให้ท้องถ่ินต้องมีการเตรียมมาตรการออกมารองรับงานด้านสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําเป็นต้องมีองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะใน 
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การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน โดยการฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยให้เกิด 
การเรียนรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีต้องการ เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลในองค์กรเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน
ให้ดีข้ึน ท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ และความคิดสร้างสรรค์ 

ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปแล้วว่า “คน” เป็นทุนมนุษย์และเป็นทรัพยากรในการบริหารท่ีมีคุณค่าท่ีสุด เพราะ
คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งท่ีสามารถพัฒนาได้ เพ่ิมคุณค่าได้ โดยการสั่งสมความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีสามารถนําไปใช้ปฏิบัติหรือพัฒนางานให้ดีย่ิงข้ึนได้ท่ีสําคัญ คือ “คน” สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนใน
หน่วยงานได้และจะทําให้หน่วยงานน้ันประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าหรือล้มเหลวก็ได้ ดังนั้นหากหน่วยงานมุ่งหวังความสําเร็จ  
จึงต้องให้ความสําคัญกับคนและวิธีการพัฒนาคนในหน่วยงานเพ่ือให้คนท่ีมีอยู่มีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสุด ซ่ึงวิธีการพัฒนาคนนั้น
มีหลายวิธี แต่วิธีการหนึ่งซ่ึงเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย คือ “การฝึกอบรม” การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติของตน อันจะนําไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในทางท่ีดีข้ึน การจัดฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพจะต้องเกิดจากความต้องการท่ีจําเป็นอย่างแท้จริง การสํารวจ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีแน่ชัดว่า จําเป็นต้องอบรมในเร่ืองใด ด้วยวิธีการใด และจดัอบรมเม่ือใด ความจําเป็นในการฝึกอบรมอาจมา ท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกซ่ึงอาจจะเป็นการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในอดีต การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ เจตคติ หรือเพ่ือป้องกัน 
การแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 
มาตรา 16(10) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมว่าด้วยการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา  ผู้ ด้อยโอกาส  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการต่างๆ ท้ังการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  
การเตรียมการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการด้านการคลัง งบประมาณต่างๆ เพ่ือรองรับกับภารกิจท่ีรับการถ่ายโอน  
การจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นท่ี
ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละท้องถ่ิน ถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีท่ีมีความสําคัญของท้องถ่ินท่ีต้องรับผิดชอบ ดูแลส่งเสริมสนับสนุน
ด้วยการจัดบริการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดําเนินชีวิตในชุมชนของตนเอง
ได้อย่างมีความสุข การเตรียมการด้านบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์จึงเป็นประเด็นท่ีสําคัญท่ีจะต้อง
นํามาพิจารณากําหนดเป็นนโยบายและแผนงานอย่างสอดคล้องกัน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบเป็นจํานวนมาก ผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทด้านการส่งเสริมและให้บริการด้าน
การพัฒนาสังคม ตามนโยบายและแผนงานส่วนราชการ การพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ 
การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถ่ินและความเจริญด้านอ่ืนๆ การสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น 
คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนท่ัวไปท่ีไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและ
ครอบครัว รวมท้ังการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การนิเทศงาน การวางแผน การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการพัฒนาชุมชน วางหลักเกณฑ์ 
ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนให้เหมาะสม 

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาท้องถ่ินจึงต้องมีภารกิจเร่งด่วน พัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญท่ีมีมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 กําหนด
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมสําหรับบุคคลภายนอกและการบริการสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เป็นศูนย์พัฒนาฝึกอบรมด้านความรู้ใหม่ๆ และทักษะ
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สําหรับการปฏิบัติงานในองค์การสวัสดิการสังคมสมัยใหม่ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ.2556 ท้ังนี้ เพ่ือให้การบริการวิชาการมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาจัดทําความร่วมมือ หรือสําหรับการวางแผน การให้บริการ การจัดโครงการฝึกอบรม อย่างมีคุณภาพ 
ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดโครงการศึกษาความต้องการในการ
ฝึกอบรมขึ้น การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กําหนดวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสํารวจความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และ 2) เพ่ือศึกษาความต้องการฝึกอบรมความรู้ ทักษะด้านต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานด้านสังคมเคราะห์และสวัสดิการสังคม โดยเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศยกเว้นใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการฝึกอบรม สําหรับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาของคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป 

ในการศึกษาผู้วิจัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ โดยมองว่า “คน" เป็นทุนมนุษย์และเป็น
ทรัพยากรในการบริหารท่ีมีคุณค่าท่ีสุด การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในทุนทาง
ปัญญาของคนในองค์การให้มีศักยภาพสูงและมีพลังในการทํางาน ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสําเร็จขององค์การอย่างย่ังยืน มี
นักวิชาการให้ความหมายของทุนมนุษย์ไว้ต้ังแต่ปี ค.ศ.1961 จากบทความชื่อ Investment in Human Capital ของ Theodore W. 
Schultz ในวารสาร American Economic Review ให้ความหมายว่า “ความสามารถหลายๆ อย่าง ท่ีอยู่ในตัวคนท้ังท่ีติดตัวมา 
แต่กําเนิดหรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้โดยแต่ละบุคคลท่ีเกิดมาจะมียีนส์เฉพาะของแต่ละบุคคลซ่ึงจะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถ 
คุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะท่ีมีคุณค่า ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการลงทุนท่ีเหมาะสม” (Schultz, 1961, อ้างถึงใน นิสดารก์  
เวชยานนท์, 2554 ) ทุนมนุษย์เป็นผลรวมของคุณลักษณะต่างๆ ประสบการณ์ชีวิต ความรู้ พลังความปรารถนาซ่ึงคนนํามาลงทุนใน
การทํางาน (Weatherly, 2003, อ้างถึงใน นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554) ดังนั้นในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ผู้บริหารต้องมี
ความเข้าใจเกี่ยวการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นสร้างเสริม สะสมทุนมนุษย์ให้เพ่ิมข้ึนจากความสามารถเดิมท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์นั้น อันได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถซ่ึงเกิดมาพร้อมกับมนุษย์ผู้นั้นหรือการใช้เวลาและเงินในการสร้างทุนนั้นข้ึนมา แต่การสะสมทุนมนุษย์ให้
เพ่ิมมากข้ึนอาจมาจากการศึกษา ประสบการณ์ชีวิต หรือการฝึกอบรมซ่ึงจะเป็นการลงทุนท่ีเป็นการเพ่ิมความสามารถในการทํางานให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเชื่อว่าการฝึกอบรม เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างความรู้หรือเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจต
คติ (Attitude) ท่ีจะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน การฝึกอบรมเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้มีความสามารถสูงสุดและทันเหตุการณ์เสมอ เพราะสังคมที่ดําเนินอยู่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท้ังสภาพแวดล้อม การเมือง 
เศรษฐกิจภายในประเทศไทยและในโลก การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชํานาญ การพัฒนาฝีมือ 
ในการทํางานให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ จัดฝึกอบรมสําหรับประชาชน ควรมีการวิเคราะห์ความจําเป็น (Need Analysis) ใน 
การฝึกอบรม สามารถกระทําได้โดยการสํารวจ การสัมภาษณ์บุคลากรเก่ียวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยพิจารณาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ เช่น คุณภาพของผลผลิต มาตรฐานของผลงาน เม่ือทราบ
ความจําเป็นท่ีต้องการแก้ไขหรือพัฒนาแล้ว ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า มีทางเลือกใดบ้างท่ีสามารถสนองความจําเป็นเหล่าน้ัน และ
ความจําเป็นใดบ้างท่ีจะต้องใช้วิธีการฝึกอบรม จึงเตรียมการฝึกอบรมว่า ต้องการหวังผลในทิศทางไหน เพ่ืออะไร วิธีใดและเม่ือไร  

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงคนอย่างเป็นระบบ เป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับทุกคน 
เช่นเดียวกับการศึกษา คนต้องพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การฝึกอบรมท่ีดีจะต้องสามารถทําให้บุคคล
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิด การวิเคราะห์
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และการตัดสินใจ เพ่ือการสร้างทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีทําการฝึกอบรมมักใช้ช่วงเวลาสั้นๆ เพ่ือให้เกิดผลเร็วท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะ
นําไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที การฝึกอบรม เป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคคล โดยการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
เจตคติของบุคคล เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาและเพิ่มผลผลิต ทําให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กรท่ีกําหนดไว้ (ศักรินทร์ ชนประชา, 2550, น. 73) โดยท่ัวไปการฝึกอบรมเกิดจากความต้องการแก้ปัญหาการทํางาน เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพ่ิมสมรรถภาพการทํางานเฉพาะที่ ต้องการการฝึกอบรมจึงเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมปฏิบัติ หรือกระทําในบางสิ่งบางอย่างท่ีไม่เคยปฏิบัติ และท่ีสําคัญต้องตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ท่ีจะนําความรู้จากการฝึกอบรมนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เพราะเกิดการเรียนรู้หลังจากฝึกอบรมเร่ืองนั้นๆ การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ
ทัศนคติของตน อันจะนําไปสู่การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานในทางท่ีดีข้ึน การจัดฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพจะต้องเกิดจากความต้องการ 
ท่ีจําเป็นอย่างแท้จริง การสํารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแน่ชัดว่า จําเป็นต้องอบรมในเร่ืองใด ด้วยวิธีการใด และจัดอบรมเม่ือใด ความจําเป็น
ในการฝึกอบรมอาจมา ท้ังปัจจัยภายในและภายนอกซ่ึงอาจจะเป็นการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในอดีต การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความรู้ เจตคติ หรือเพ่ือป้องกันการแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

ก่อนท่ีจะจัดอบรมจําเป็นต้องวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรม ผู้บริหารจําเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ก่อนท่ี
จะเลือกใช้การฝึกอบรมในการแก้ปัญหา ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์กร ทรัพยากรท่ีสามารถนํามาใช้ใน
การฝึกอบรม และแรงสนับสนุนในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมของผู้จัดการและเพ่ือนร่วมงาน นอกจากนี้การฝึกอบรมอาจเกิดจาก
สภาพการณ์หรือปัญหาของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลซ่ึงอาจแก้ไขได้ด้วยการ ไปเข้ารับการฝึกอบรม โดยการการวิเคราะห์เป็นราย
บุคลากร ว่ามีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือทัศนคติในระดับใด ซ่ึงผลของการวิเคราะห์มีความสําคัญต่อการวางแผนการฝึกอบรม 
เนื่องจากการฝึกอบรมท่ีดีต้องคํานึงถึงลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือจัดหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบุคคล
เหล่านั้น การฝึกอบรมจึงต้องทําการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมพูนสิ่งดังกล่าวข้างต้นในตัวบุคคลอาจแยกอบรมเฉพาะด้านทัศนคติ (Attitude) 
หรือ ด้านทักษะ (Skill) หรือด้านความเข้าใจ (Understanding) ตามความจําเป็น การฝึกอบรมเป็นแนวทางท่ีสําคัญท่ีจะทําให้บุคลากร
มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะการฝึกอบรมช่วยให้ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ใหม่ๆ มีทักษะเพ่ิมข้ึน และ 
มีทัศนคติท่ีดีซ่ึงการฝึกอบรมเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และประสบการณ์ทําให้เกิดแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ และทําให้พนักงานมีโอกาสเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเอง  

การฝึกอบรมเป็นข้ันตอนสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้ังแต่การสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์  
การได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีผ่านการคัดเลือก สรรหา จนได้คนเก่งท่ีมีความรู้จากระบบการศึกษามาสู่องค์การแล้ว จําเป็นต้องพัฒนาคนเก่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องการฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงมีคุณค่าและ
คุณภาพตามที่องค์การพึงประสงค์ ดังนั้น ทุกองค์การจึงให้ความสําคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ซ่ึงจําเป็นต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ในส่วนการปกครองท้องถ่ิน ลักษณะงานการจัดสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ มีตําแหน่งโครงสร้าง ประเภท
ท่ัวไป และประเภทวิชาการ โดยประเภทท่ัวไป มี 2 สายงาน ได้แก่ ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ชื่อตําแหน่งในสายงาน คือ เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน และ ปฏิบัติงานพัฒนาชื่อตําแหน่งในสายงาน คือ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ส่วนตําแหน่งประเภท วิชาการ มี 2 สายงาน 
ได้แก่ สายงานวิชาการพัฒนาชุมชน ชื่อตําแหน่งในสายงาน คือ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และสายงานวิชาการสังคมสงเคราะห์ ชื่อ
ตําแหน่งในสายงาน คือ นักวิชาการสังคมสงเคราะห์ โดยมีรายละเอียดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในแต่ละแต่ละสายงาน ดังต่อไปนี้ 
ลักษณะงานของสายงานปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถ่ินและความเจริญด้านอ่ืนๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วน
ราชการและองค์การอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทุกด้าน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนนักสังคม
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สงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ 1. ด้านการปฏิบัติการ 2. ด้านการวางแผน 3. ด้านการประสานงาน  
4. ด้านการบริการ  

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ในหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถ่ิน ท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้กําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือน รวมถึงข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมี สํานักงานข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) กําหนดมาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่งต่างๆ (สํานักงาน ก.พ., 2553, น. 1-2) ได้แก่ 1) มาตรฐานความรู้
ความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาการ อํานวยการ และปฏิบัติการประกอบด้วย ความรู้
ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการท่ีเกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าท่ีราชการงานประจําท่ี
ปฏิบัติอยู่ 2) มาตรฐานทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาการ อํานวยการ ประกอบด้วยการใช้
คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูลมาตรฐาน และ3)มาตรฐานสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งประเภททั่วไป ท้ังวิชาการและอํานวยการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ  

ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความสามารถ
ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 และเพ่ือควบคุมมาตรฐานและ
จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคคลกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลุ่มดังกล่าว 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรม คร้ังนี้เป็นการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือสํารวจ
ความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาความต้องการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ ด้านเนื้อหาวิชา และวิธีการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และศึกษา
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวิธีการดําเนินงานดังต่อไปน้ี  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคม ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล และเทศบาล จํานวน 7,852 แห่ง ไม่รวม
องค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2556 โดย สํานักพัฒนาระบบ 
รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล และเทศบาล จํานวน 370 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหา
ค่าสถิติ ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนําเสนอข้อมูล และคํานวณค่าสถิติเบื้องต้น ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี อยู่ในตําแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน รองลงมา เป็นตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ รองลงมาอยู่ในระดับชํานาญการ ทํางานอยู่
ในช่วง 6-10 ปี ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล  
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รูปแบบวิธีการท่ีต้องการในการฝึกอบรม ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย 
ระยะเวลา ช่วงเวลา และช่วงเดือนท่ีควรจัดโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 40.5 ต้องการให้โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 วัน 
ร้อยละ 85.3 ต้องการให้โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมจัดในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น. ร้อยละ ต้องการให้โครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรมทุกเดือน (ตามสะดวก) ภาพรวมความต้องการฝึกอบรมด้านสมรรถนะทางการบริหาร พบว่า ค่าเฉลี่ยของความต้องการ 
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ มี อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาเป็นค่าเฉลี่ยความต้องการทักษะความรู้ด้านศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง 
ความต้องการทักษะด้านการสอนงานและการมอบหมายงาน และ ความต้องการทักษะความรู้ด้านสภาวะผู้นํา ซ่ึงค่าเฉลี่ยท้ังหมดอยู่ใน
ระดับปานกลางเท่ากัน โดยมีความต้องการความรู้ด้านสมรรถนะทางการบริหารในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

ภาพรวมความต้องการฝึกอบรมด้านสมรรถนะหลักตามสายงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของความต้องการการจัดการความรู้
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ อยู่ในระดับมาก และสูงกว่าค่าเฉลี่ยอ่ืนๆ รองลงมาเป็นค่าเฉล่ียความต้องการความรู้ความสามารถท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่นความต้องการทักษะความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดบริการ ความต้องการทักษะความรู้ด้านการคิด
วิเคราะห์ และความต้องการความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ซ่ึงค่าเฉลี่ยท้ังหมดอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน โดยมี 
ความต้องการความรู้ด้านสมรรถนะหลักตามสายงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ภาพรวมความต้องการฝึกอบรมด้านทักษะท่ี
จําเป็น พบว่า ค่าเฉลี่ยของความต้องการทักษะความรู้ด้านการจัดการข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง และสูงกว่าค่าเฉลี่ยอ่ืนๆ รองลงมา
เป็นค่าเฉลี่ยความต้องการทักษะความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และความต้องการทักษะความรู้ด้านการใช้ภาษา ซ่ึงค่าเฉลี่ยท้ังหมดอยู่
ในระดับปานกลางเท่ากัน โดยมีความต้องการความรู้ด้านทักษะท่ีจําเป็น ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

บทเรียนสําคัญจากการศึกษา ทําให้ทราบว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความต้องการท่ีจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเป็นความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน
ท้ังนักพัฒนาสังคมและนักสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มท่ีมีอายุงาน 6-10 ปี ถึงแม้ว่าการรับการถ่ายโอนภารกิจ
จากหน่วยงานต่างๆ มาปฏิบัติในท้องถ่ินจะผ่านระยะเวลามานานแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนทําให้การปฏิบัติงาน
จําต้องมีการพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ความรู้ความสามารถของบุคลากรในท้องถ่ินท่ีมีอยู่อาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะใน
งานด้านการจัดบริการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเป็นภารกิจท่ีมีความสําคัญต่อการสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธาของประชาชน
ต่อผู้นําในท้องถ่ินในระยะหกปี (พ.ศ.2550–พ.ศ.2556) ท่ีผ่านมางานวิจัยเกี่ยวกับท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องกับการรับการถ่ายโอนงานมา 
พบว่า ด้านปัญหาการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมีความพร้อมระดับค่อนข้างน้อยในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์
ในแผนผู้สูงอายุ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2554-2564) ท้ังด้านการบริหารด้านงบประมาณและด้านบุคคลากร บุคคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมยังขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ ไม่มีแผนพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
อย่างต่อเนื่อง หน่วยราชการท่ีถ่ายโอนภารกิจมาขาดการประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติงานตามภารกิจแต่ละด้านและไม่มีการติดตามดูแล 
การพัฒนาบุคคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่านมาเป็นลักษณะการส่งข้าราชการไปอบรมเพ่ิมพูนความรู้ และการสอนงาน
ภายในหน่วยงานสําหรับบุคลากรใหม่ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเน้นการประหยัดค่าใช้จ่าย บุคคลกรส่วนใหญ่มีความต้องการการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมากเนื้อหาท่ีต้องการเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบการมีบุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือ ท้ังมีความต้องการ
การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน (เดชากร แก่นเมือง และ พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป์, 2556; ภิญโญ เอ่ียมมา, 2551;  
นันทวัน สุขดี, 2553; อภิศักด์ิ แซ่จึง, 2550; ปวีณา พรหมปาน, 2553; อภิชาติ พานสุวรรณ และ พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์, 2550)  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบันท่ีถูก
กําหนดให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยมี สํานักงานข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
กําหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่งต่างๆ (สํานักงาน ก.พ., 2553, น. 1-2)  

ซ่ึงได้กําหนดให้ตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ อํานวยการ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้
ความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน มาตรฐานทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานและมาตรฐานสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสายงาน สังคมสงเคราะห์ มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและ
บุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนท่ัวไปท่ีไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของ
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ตัวเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้ 
การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่ง คือ 
(1) นักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ (2) นักสังคมสงเคราะห์ ระดับชํานาญการ (3) นักสังคมสงเคราะห์ ระดับชํานาญการพิเศษ และ  
(4) นักสังคมสงเคราะห์ ระดับเชี่ยวชาญ  
 
สรุปสาระสําคัญและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเพ่ือสํารวจความในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมและความต้องการฝึกอบรมความรู้ ทักษะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สรุปสาระสําคัญดังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี อยู่ในตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน รองลงมา เป็นตําแหน่งนัก
สังคมสงเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ รองลงมาอยู่ในระดับชํานาญการ ทํางานอยู่ในช่วง 6- 10 ปี และส่วนมากปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบล รูปแบบวิธีการท่ีต้องการในการฝึกอบรม ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
ต้องการให้เป็นโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นมีระยะเวลา 3 วัน อบรมในเวลาราชการในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น. 
ความต้องการฝึกอบรมด้านสมรรถนะทางการบริหาร พบว่า ความต้องการอบรมด้านการวางกลยุทธ์ภาครัฐ มีมากกว่าการอบรมด้าน
ศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง การสอนงานและการมอบหมายงานและการอบรมด้านสภาวะผู้นํา ส่วนภาพรวมความต้องการ
ฝึกอบรมด้านสมรรถนะหลักตามสายงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของความต้องการการจัดการความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ อยู่ในระดับ
มาก และสูงกว่าค่าเฉลี่ยอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านการถอดบทเรียน เทคนิคการสร้างนวัตกรรมและด้านการประชาสัมพันธ์ รองลงมาเป็น
ความต้องการความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้ในการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส่วนความต้องการทักษะความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อ 
การจัดบริการ ความต้องการทักษะความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ และความต้องการความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  
ซ่ึงค่าเฉลี่ยท้ังหมดอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน ภาพรวมความต้องการฝึกอบรมด้านทักษะท่ีจําเป็น พบว่า มีความต้องการทักษะ
ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลสูงกว่าค่าเฉล่ียอ่ืนๆ โดยเฉพาะเทคนิคการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือการปฏิบัติงาน และเทคนิค 
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล รองลงมาเป็นความต้องการทักษะความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และ ความต้องการทักษะความรู้ด้านการใช้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบประเด็นท่ีน่าสนใจนํามาเป็นข้อเสนอแนะดังนี้ 
ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้

ความสามารถเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการมีศักยภาพรองรับภารกิจด้านการจัดบริการสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคมท่ีถ่ายโอนมาสู่ท้องถ่ิน โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคคลากรเป็นรายปีและแผนยุทธศาสตร์ 3-5 ปี ให้มีการกําหนด
งบประมาณการพัฒนาบุคคลกรท้ังประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
ท่ีเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ในหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินและมาตรฐานตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ.2556  
รายการอ้างอิง 
เดชากร แก่นเมือง และ พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป์. (10 พฤษภาคม 2556). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 

อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. เอกสารประกอบการประชุมหาดใหญ่วิชาการ คร้ังท่ี 4 เร่ืองการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมไทย. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถ่ิน. 

นิสดารก์ เวชยานนท์. (2554). มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์. กรุงเทพฯ: สถานบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะรฐัประศาสนศาสตร์. 
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ความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผูสู้งอายุ 
Equity and Justice on Accessibility to Public Transportation of Elderly 

 
นพดล ครุฑทอง* 

Noppadol Kruttong 
 

บทคัดย่อ 
จํานวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปีจนปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว  

ซ่ึงในทางทฤษฎีและทางกฎหมายผู้สูงอายุไทยมีสถานภาพเท่าเทียมกับประชากรวัยอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาครัฐจะให้ความสําคัญ
กับผู้สูงอายุมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา แต่ในทางปฏิบัติผู้สูงอายุยังคงประสบปัญหาด้านบริการสาธารณะท่ีไม่เอ้ือต่อผู้สูงอายุเท่าท่ีควร 
โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ดังนั้นประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการเข้าถึงระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุจึงน่าสนใจในการค้นหาความจริงของสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบัน มีนักคิดหลายท่านได้นําเสนอแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความยุติธรรมในมุมมองท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ จอห์น รอลว์ส, ฟริดริซ เอ. ฮาเย็ค, อมาตยา เซน 
และ จักดิช ภควตี โดยมุมมองดังกล่าวมีพ้ืนฐานมาจากสํานักคิดสังคมประชาธิปไตยและสํานักคิดเสรีนิยมใหม่ ซ่ึงมีแนวทางท่ีแตกต่างกัน
ในการกระจายทรัพยากรด้วยความเท่าเทียมและความยุติธรรม ส่งผลให้เกิดระบบสวัสดิการท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้น 
ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงได้ทบทวนงานวิจัย หนังสือ ตํารา และเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบ 
การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุในประเทศท่ีมีระบบสวัสดิการต่างกัน ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
สวีเดน และไทย เพ่ือให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมและฐานคิดการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีผลต่อความเท่าเทียมและความยุติธรรม  
อันนํามาซ่ึงการหาแนวทางท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ในการส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุต่อไป 
คําสําคัญ: ความเท่าเทียม ความยุติธรรม การเข้าถึง ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และ ผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 
Thailand's population elderly is increasing every year, now Thailand is stepping to aging society which in the 

theory and THAI law, Thai elderly has the opportunities equal to other age groups. Nowadays Thai government lifts up the 
important of elderly more than the past, however, in the reality Thai elderly still has the problem and difficulty in accessing 
the public services and transportations especially public transport system. Therefore, the key point of the equity and justice 
in accessing public transport system is interested in studying and understanding the truth of current society. Many Philosophers 
have different conceptual and theoretical framework in equity and justice such as John Rawls, Friedrich A. Hayek, Amartya 
Sen and Jagdish Bhagwati.  The conceptual and theoretical framework has developed from Social Democracy and 
Neoliberalism which the way of distributing the resources are different in the term of equity and justice. This impact to the 
welfare in each country. Thus in this article I have reviewed researches, books, textbooks, and including other related journals 
by targeting to the comparison of the ability in accessing public transport system of elderly people in different of welfare such 
as United Kingdom, United State of America, Sweden and Thailand. The purpose is to reflect the impact of equity and justice 
which causes from the different of social structure and the fundamental of welfare. I wish this research could raise the 
awareness and provide the ability in accessing public transportation for elderly in nearly future. 
Keywords: Equity, Justice, Accessibility, Public transportation, and Elderly  
 
 

                                                            
* นกัศกึษาปริญญาเอกหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (สาขาวิชานโยบายสงัคม) คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีการเพ่ิมจํานวนข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีจํานวน

ผู้สูงอายุ 9,793,636 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.7 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ ซ่ึงตามคํานิยามขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nation; UN) กําหนดไว้ว่า ประเทศใดท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป สัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ ถือว่า
ประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เม่ือสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงนับได้ว่าได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทําให้คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน อายุเฉลี่ยยืนยาวข้ึน ซ่ึงจากอายุเฉลี่ยของคนไทยประมาณ 50 ปีในช่วงปี 
พ.ศ.2500 ได้ยืนยาวข้ึนจนถึงประมาณ 74 ปีในปัจจุบัน (บรรลุ ศิริพานิช, 2542) การเป็นผู้สูงอายุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย ซ่ึงมนุษย์ทุกคนจะต้องมีช่วงเวลาท่ีเข้าสู่วัยนี้ โดยจะเปล่ียนผ่านจากวัยทํางานเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ซ่ึงจะทําให้การเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการสาธารณะต่างๆ ลดลงด้วย สอดคล้องกับการศึกษาเร่ือง “ผู้สูงอายุ: คนวงในท่ีจะถูกผลักให้ไปอยู่ชายขอบ” 
(ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ, 2555) ท่ีระบุว่า ในทางทฤษฎีและในทางกฎหมายแล้วผู้สูงอายุไทยมีสถานภาพเท่าเทียมกับ
ประชากรวัยอ่ืนๆ แต่ในความเป็นจริงมีปัจจัยหลายอย่างท่ีจะผลักดันให้ผู้สูงอายุกลายเป็นชายขอบ ปัจจัยผลักดันเหล่านั้น ได้แก่  
ความยากจน ความเจ็บป่วย การอยู่ตามลําพัง รวมท้ังสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะท่ีไม่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะต่างๆ 

การเดินทางและการคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัยนับเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทุกคน ซ่ึงรวมถึงผู้สูงอายุด้วย ในปัจจุบันประเทศไทยได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 (สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557) อันประกอบด้วยแผนการพัฒนาโครงข่ายและ
ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ แม้ว่ากระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะมีการให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายและ 
ความปลอดภัยในการเดินทางของผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีการออกแบบอารยสถาปัตย์หรือยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ (Universal Design) 
รวมเข้าไปในโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุยังคงเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ดังจะ
เห็นได้จากในปัจจุบันสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสยังมีลิฟท์สําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุไม่ครบทุกสถานี นอกจากนี้ ทัศนคติของสังคมไทยใน
ปัจจุบันท่ีมองผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีควรถูกทะนุถนอมและเห็นว่าไม่ควรเดินทางไปไหนมาไหนมากนัก เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 
ได้ง่าย ซ่ึงในความเป็นจริงผู้สูงอายุควรมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ดังนั้นทางภาครัฐและสังคมจึงควรส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุมากกว่าการดูแลผู้สูงอายุให้จํากัดอยู่ในพ้ืนท่ีปลอดภัย อีกท้ังรัฐควรให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับชั้น
อย่างแท้จริง โดยควรคํานึงถึงการใช้บริการท่ีเหมาะสมของผู้ด้อยโอกาส เด็ก และผู้สูงอายุ เนื่องจากหากหลงลืมการให้บริการของกลุ่ม
คนบางกลุ่มจะนําไปสู่การแบ่งแยกชนชั้น ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาด้านความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะตามมา  

 
แนวคิดความเท่าเทียมและความยุติธรรมกับการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุ 

แนวคิดความเท่าเทียมและความยุติธรรมมีการตีความท่ีแตกต่างกันตามนักคิดและนักวิชาการทั้งทางฝ่ายสังคม
ประชาธิปไตยและฝ่ายสังคมนิยมใหม่ ดังจะเห็นได้จากความเท่าเทียม (Equity) มีคําศัพท์ท่ีมีความหมายคล้ายกันอยู่หลายคํา ได้แก่ 
ความยุติธรรม (Justice) ความเป็นธรรม (Fairness) และความเสมอภาค (Equality) ซ่ึงนักคิดหลายท่านได้ตีความและอธิบายถึง
ประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมและความยุติธรรมดังนี้ 
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ทฤษฎีและความยุติธรรมของ จอห์น รอลว์ส 
จอห์น รอลว์ส (John Rawls) เป็นนักปรัชญาการเมืองชาวอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือเร่ือง ทฤษฎีความยุติธรรม  

(A Theory of Justice, 1971) ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีพยายามแสดงการประนีประนอมอย่างมีหลักการระหว่างเสรีภาพ (liberty) กับ 
ความเสมอภาค (equality) โดยนําเสนอให้เห็นชุดของแนวคิดของความยุติธรรมเสมือนการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม (Justice as 
Fairness) รอลว์สใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นชุดแนวคิดหลักในการถ่ายทอดเน้ือหาของความยุติธรรมในฐานะท่ีเป็นการปฏิบัติต่อกัน 
อย่างเป็นธรรม (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553) เนื้อหาในหนังสือเร่ือง ทฤษฎีความยุติธรรม จอห์น รอลว์ส ได้นําเสนอหลักการสอง
ข้อ สรุปได้ดังนี้ 

หลักการข้อท่ีหนึ่ง: บุคคลแต่ละคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในระบบเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกัน ซ่ึง จอห์น รอลว์ส 
เรียกหลักการนี้ว่า หลักการพ้ืนฐานในเสรีภาพท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกัน (A principle of equal basic liberties) 

หลักการข้อท่ีสอง: ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ จะถูกนําไปใช้ได้ก็ต่อเม่ือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ท่ี 
มากท่ีสุดของคนท่ีเสียเปรียบมากท่ีสุด หรือก็ต่อเม่ือการเข้าสู่หน้าท่ีและตําแหน่งต้องเปิดโอกาสให้กับทุกคน ภายใต้เงื่อนไขของ 
ความเสมอภาคทางโอกาสอย่างเที่ยงธรรม ซ่ึงหลักการข้อนี้ เป็นหลักการเร่ืองความแตกต่างท่ีเป็นหลักประกันว่า เม่ือบุคคลท่ีมีสภาพและ
แรงจูงใจคล้ายๆ กัน ก็พึงได้รับโอกาสในชีวิตท่ีคล้ายคลึงกัน ดังนั้นคนท่ีด้อยโอกาสท่ีสุดในสังคม ก็ควรท่ีจะได้รับโอกาสอย่างทัดเทียม  
(กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553) 

จากแนวคิดดังกล่าว ความยุติธรรมจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือคนในสังคมยอมรับการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม กล่าวคือ เม่ือคนในสังคมเห็นว่าผู้สูงอายุมีความเสียเปรียบทางด้านร่างกายจึงควรได้รับการทดแทนในเร่ืองสิ่งอํานวย 
ความสะดวก เช่น ลิฟต์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุไม่เกิดความยากลําบากในการข้ึนลงสถานี หรือรถเมล์ชานตํ่าท่ีทําให้ผู้สูงอายุก้าวข้ึนลงได้
โดยสะดวก โดยหากแนวคิดนี้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของสังคม ก็จะทําให้สังคมมองเห็นว่า การติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุไม่ได้เป็นค่าจ่ายท่ีสิ้นเปลือง แต่เป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะทําให้คนทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงการรับบริการทางสังคมด้วย 
ความเท่าเทียมและยุติธรรม 

ทฤษฎีความยุติธรรมทางสังคมของฮาเย็ค 
ฟริดริซ ออกัส ฟอน ฮาเย็ค (Friedrich August von Hayek) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลได้เขียนหนังสือเร่ือง  

The Mirage of Social Justice ในปี 1976 โจมตีแนวคิดความยุติธรรมทางสังคม ว่าเป็นสิ่งท่ีเหมือนกับศาสนา ความเชื่อท่ีพิสูจน์
ไม่ได้ และการท่ีดึงดันจะสถาปนาหลักการทางสังคมน้ีข้ึนมาเม่ือใดก็ตาม เม่ือนั้นก็จะเป็นเวลาท่ีเสรีภาพของปัจเจกจะสูญหายไป  
ซ่ึงแน่นอนว่าแนวคิดความยุติธรรมทางสังคมท่ีเผยแพร่กันในเวลานั้นมากท่ีสุดก็คืองานของ รอลว์ส (ศุภชัย ศุภผล, 2558) นอกจากนี้ 
ในบทความทฤษฎีความยุติธรรมทางสังคมของฮาเย็ค (A Hayakian Theory of Social Justice) โดยแซมมวล เทลเลอร์ มอริสัน 
(Samuel Taylor Morison, 2010) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดของ ฮาเย็ค ว่าการแทรกแซงของรัฐมีผลให้การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ของกลไกตลาดถูกลดทอนทําให้สวัสดิการสังคมลดลง กล่าวคือ หากรัฐเข้ามาแทรกแซงในตลาดจะทําให้กลไกตลาดท่ีเกิดจาก 
การแข่งขันเสรีเปลี่ยนไปและไม่เกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ โดยผู้ท่ีถูกรัฐอุ้มชูจะมีความได้เปรียบทางต้นทุนมากกว่าผู้ท่ีไม่ถูกรัฐอุ้มชู 
ซ่ึงการแข่งขันในตลาดท่ีถูกรัฐแทรกแซงนี้จะไม่ก่อให้เกิดกําไรสูงสุดเม่ือเทียบกับการแข่งขันในตลาดท่ีรัฐไม่ได้เข้ามาแทรกแซงส่งผลให้
กําไรท่ีจะได้เพ่ือใช้สนับสนุนสวัสดิการสังคมลดลง ผู้เขียนเห็นว่าแนวความคิดดังกล่าวเป็นแนวความคิดท่ีเน้นทุนนิยม ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกันมากข้ึน กล่าวคือ แนวคิดท่ีเน้นทุนนิยมนี้มองถึงเป้าหมายท่ีกําไรสูงสุดและจะนําส่วนหนึ่งของกําไรสูงสุดนี้ 
มาใช้ในการเยียวยาผู้ด้อยโอกาส ยกตัวอย่างเช่น เม่ือได้กําไรสูงสุดจากการดําเนินด้านการคมนาคมขนส่งมาแล้วจะถูกแบ่งใช้ในการติดต้ัง
อุปกรณ์และเครื่องมือเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ ซ่ึงการใช้หลักการนี้จะทําให้สังคมมองผู้สูงอายุเป็นแค่เพียงผู้ท่ีช่วย
ตัวเองไม่ได้จนต้องเป็นภาระสังคม อันทําให้ผู้เขียนเห็นว่าผู้สูงอายุเกิดความไม่เท่าเทียมกับคนวัยทํางานจากมุมมองของแนวคิดนี้ 
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แนวความคิดดังกล่าวข้างต้นเม่ือนํามาใช้กับการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุจะทําให้เห็นว่า 
การลงทุนติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบขนส่งมวลชนส่งผลให้การพัฒนาขยายระบบโครงข่ายขนส่ง
สาธารณะต้องใช้ต้นทุนสูงข้ึน ซ่ึงอาจใช้เวลามากข้ึนในการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมท่ัวกรุงเทพมหานครและเวลาท่ี
ต้องเสียไปมากข้ึนนั้นจะทําให้คนกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคมซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่เสียโอกาสด้านระยะเวลาในการใช้ระบบโครงข่ายขนส่งมวลชน
สาธารณะแทนท่ีจะใช้ได้เร็วกว่านี้ โดยอาจกล่าวได้ว่าการสร้างความยุติธรรมให้แก่ผู้สูงอายุทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางโอกาสแก่คน
กลุ่มอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม แนวความคิดดังกล่าวเป็นการมองทางด้านโอกาสและการแข่งขันเท่านั้น หากแต่ในสังคมแห่งความเป็นจริง
ยังมีปัจจัยอีกมากมายในการขับเคล่ือนสังคม เช่น การเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุจะทําให้คนกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม
พอใจเนื่องจากจะมีความสบายใจท่ีผู้สูงอายุซ่ึงเป็นผู้ใหญ่ของพวกเขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วย 
ความเสมอภาคในศักด์ิศรีและความเท่าเทียมในสังคม 

แนวคิดความเท่าเทียมกันของ อมาตยา เซน 
อมาตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลชาวอินเดีย ได้นําเสนอแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันไว้ใน

หนังสือ Development as Freedom (2000) โดยเซนเสนอว่า แนวทางการพัฒนาน้ันควรให้ความสนใจกับการอยู่ดีมีสุขของมนุษย์
อย่างเท่าเทียมกัน เซนใช้คําว่าเสรีภาพเชิงบวก (Positive Freedom) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) เสรีภาพทางการเมือง  
2) เสรีภาพทางเศรษฐกิจ 3) โอกาสทางสังคมในการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 4) การรับรองความโปร่งใส และ 5) หลักประกันท่ีจะช่วยให้
คนยากไร้ในสังคมรอดพ้นจากความทุกข์แสนสาหัส (ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์, 2557) 

แนวคิดความเท่าเทียมกันของเซนนั้น คล้ายกับของรอลว์ส คือ มนุษย์ต้องมีความเท่าเทียมในด้านสิทธิข้ันพ้ืนฐานใน 
การดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในสังคมปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วภายใต้การแข่งขันในระบบตลาดการค้า
เสรี อาจทําให้ผู้สูงอายุถูกทําให้กลายเป็นวัตถุแห่งการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดเร่ืองความทุกข์เชิงสังคมของปิแยร์ บูร์ดิเออ (Pierre 
Bourdieu’s Concept of Social Suffering) ในเรื่องความสูญเสีย (Loss) ท่ีกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว
ประชาชนท่ีไร้พลังอํานาจถูกทําให้กลายเป็นวัตถุแห่งการเปลี่ยนแปลง (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2558) ดังนั้นหากผู้สูงอายุถูกมอง
เป็นวัตถุจะทําให้เห็นว่าเป็นคนกลุ่มน้อยเม่ือเทียบกับกลุ่มคนวัยทํางาน จึงไม่มีความจําเป็นหรือจําเป็นน้อยท่ีจะส่งเสริมการให้บริการ 
ท้ังๆ ท่ีความเป็นจริงกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีทํางานให้กับสังคมมาเป็นเวลายาวนาน โดยหากมองจากภาพความเป็นจริงแล้ว จะพบว่า
มนุษย์ทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากวัยทํางานเข้าสู่วัยสูงอายุ ซ่ึงถ้าสังคมยังไม่ตระหนักในเร่ืองของความเท่าเทียมกันในด้าน 
การเข้าถึงการใช้บริการสาธารณะ ความทุกข์ทางสังคมก็จะถูกถ่ายทอดและส่งต่อไปสู่รุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด 

แนวคิดความเท่าเทียมกันของจักดิช ภควตี 
จักดิช ภควตี (Jagdish Bhagwati) นักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา 

ผู้สนับสนุนโลกาภิวัฒน์ ได้มีความเห็นในเร่ืองความเท่าเทียมกันในมุมมองท่ีแตกต่างจากอมาตยา เซน ซ่ึงภควตีได้เขียนหนังสือชื่อ 
Why Growth Matter (2013) โดยเน้นว่าการเจริญเติบโตของประเทศต้องมาจากการลงทุนขนาดใหญ่ของธุรกิจท้ังในและนอก
ประเทศภายใต้การกํากับดูแลนโยบายจากภาครัฐ การปรับเปลี่ยนรายได้ให้เกิดความเท่าเทียมกันจึงจะเกิดข้ึนได้ (วราภรณ์ สามโกเศศ, 
2558) จะเห็นได้ว่า แนวคิดของภควตีเน้นการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ และสนับสนุนโลกาภิวัฒน์ โดยเชื่อว่าจะนําไปสู ่
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจะช่วยทําให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม ซ่ึงต่างจากแนวคิดของเซนท่ีเชื่อว่าความเท่าเทียม
ในการกระจายรายได้จะเกิดข้ึนได้จากการที่รัฐจัดสวัสดิการด้านสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพให้แก่ประชาชนก่อน  

ปัจจุบันในประเทศไทยภาครัฐได้มีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับภควตี กล่าวคือ ท่ีผ่านมาทางภาครัฐได้มุ่งเน้นการเร่งขยาย
เครือข่ายโครงสร้างของระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก โดยยังไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการเข้าถึงการใช้บริการของผู้ด้อยโอกาส เช่น  
ผู้พิการและผู้สูงอายุเท่าท่ีควร ดังจะเห็นได้จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าบีทีเอสในหลายสถานีไม่มีลิฟต์สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ แม้ว่าใน
ภายหลังจะมีการก่อสร้างลิฟต์เพ่ิมเติม การก่อสร้างดังกล่าวก็ประสบปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซ่ึงทําให้งบประมาณสูงข้ึนเม่ือเทียบกับ
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การวางแผนออกแบบต้ังแต่ช่วงเริ่มต้น ดังนั้น ผู้สูงอายุควรมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
อย่างเท่าเทียมกับผู้คนท่ัวไปในสังคม และรัฐควรให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับชั้นอย่างแท้จริง โดยควรคํานึงถึงการให้บริการท่ี
เหมาะสมแก่กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ เนื่องจากหากหลงลืมการให้บริการของกลุ่มคนบางกลุ่ม อาจจะเป็นการนําไปสู่ 
ความไม่เท่าเทียมและความไม่ยุติธรรมในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะตามมา 
 
ความเท่าเทียมและความยุติธรรมในแนวคิดสวัสดิการสังคม 

ความเท่าเทียมและความยุติธรรมเป็นปัจจัยสําคัญในแนวคิดสวัสดิการสังคม การทําความเข้าใจเร่ืองสวัสดิการสังคมใน
ปัจจุบันต้องทําความเข้าใจในสํานักคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดสวัสดิการสังคมและกําหนดทิศทางนโยบาย
สังคมของแต่ละประเทศดังนี้ 

สํานักคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo Liberalism) 
ปรัชญาสําคัญของสํานักคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo- Liberalism) คือ การเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลเป็นหลัก รัฐ 

ไม่จําเป็นต้องเข้าไปทําหน้าท่ีแทรกแซงในการดูแลการจัดสวัสดิการให้กับคนในสังคม สวัสดิการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลท่ีแต่ละคน
รู้ดีว่าตนเองต้องการสวัสดิการอะไร บุคคลจึงมีสิทธิในการแสวงหา ครอบครองวัตถุนิยมและสวัสดิการด้วยตนเอง สํานักคิดนี้ให้
ความสําคัญกับเศรษฐกิจภายใต้ตลาดเสรี (Free Market) เน้นพฤติกรรมปัจเจกบุคคล โดยไม่สนใจเรื่องของสังคมและผลประโยชน์
ส่วนรวมแต่อย่างใด สังคมเป็นเร่ืองท่ีเลื่อนลอย ตลาดเสรีจะทําหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรให้กับปัจเจกบุคคลได้ดีอยู่แล้ว และเป็น
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รัฐไม่จําเป็นต้องเข้าไปจัดการทรัพยากร รัฐควรมีบทบาทในการดําเนินนโยบายเรื่องอ่ืนๆ มากกว่า 
ทําหน้าท่ีจัดสรรบริการสวัสดิการสังคมให้กับคนในสังคม (ระพีพรรณ คําหอม, 2557) 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนโดยแนวคิดเสรีนิยมใหม่จะเป็นการพัฒนาท่ีมุ่งหวังให้เกิดการเติบโตและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สังคมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับการแข่งขันในสังคมโลกท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงแนวความคิดดังกล่าวอาจทําให้เกิดการขาดความระมัดระวังในเร่ืองของความเท่าเทียมและ 
ความยุติธรรมในการเข้าถึงการให้บริการแก่คนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการ อันจะเห็นได้จากการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอสท่ีผ่านมาท่ีไม่ได้สร้างลิฟต์เพ่ือผู้สูงอายุและผู้พิการครบทุกสถานี ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

สํานักคิดสังคมประชาธิปไตย (Social Democracy) 
ปรัชญาของสํานักคิดสังคมประชาธิปไตยเชื่อว่ากลไกตลาดทําหน้าท่ีจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนในสังคม เพ่ือให้กลไก

ตลาดทําหน้าท่ีการจัดสรรทรัพยากรให้กับคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่งท่ีมีอํานาจ 
มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน รัฐจึงเป็นสถาบันท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้กลุ่มผลประโยชน์  
กลุ่มอิทธิพล รัฐจึงมีอํานาจโดยชอบธรรมและเป็นผู้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะจัดการปัญหาของประเทศได้ แม้ว่ากลไกตลาดจะจัดสรร
ทรัพยากรโดยตัวของมันเองอยู่แล้วก็ตาม แต่รัฐก็ยังจําเป็นต้องเข้าแทรกแซงและทําหน้าท่ีจัดสรรทรัพยากรให้กับคนจนท่ีขาดโอกาสใน
สังคม เนื่องจากแต่ละสังคมมีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย กล่าวคือ คนท่ีมีอํานาจมากก็จะมีทรัพย์มาก ขณะที่คนจนจะไม่ได้
ครอบครองปัจจัยการผลิต ทรัพยากรและอํานาจ ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย และนําไปสู่ความไม่เป็นธรรมทางสังคม 
การเอารัดเอาเปรียบ และการกดข่ีทางชนชั้น รัฐในฐานะผู้ปกครองจึงต้องทําหน้าท่ีลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย โดยการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับคนจน (ปรีชา เปี่ยมพงศ์ศานต์, 2544, อ้างถึงใน ระพีพรรณ คําหอม, 2557) 

แนวคิดสังคมประชาธิปไตยนี้เป็นแนวคิดการพัฒนาที่เน้นการก้าวไปอย่างม่ันคงโดยไม่เร่งรีบเท่าแนวคิดเสรีนิยมใหม่ 
เพ่ือให้สังคมเกิดความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน ซ่ึงหากรัฐบาลใช้แนวคิดนี้ร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชน
จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะของทุกกลุ่มคนในสังคมใช่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เด็ก และสตรี อันเป็นการลดความเหล่ือมล้ําท่ีอาจเกิดข้ึนในสังคม แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสังคมโลกมีการแข่งขันและ 
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การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนอาจทําให้แนวคิดนี้ดูเหมือนว่า เป็นตัวชะลอความเร็วของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือแข่งขันในระดับ
โลก เนื่องจากการวางแผนและออกแบบการก่อสร้างจะต้องใช้เวลานานมากข้ึนในการทําความเข้าใจและศึกษาความต้องการของ
ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมอย่างละเอียดรอบด้าน 
 
การเปรียบเทียบการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุในประเทศท่ีมีระบบสวัสดิการต่างกัน 

ในแต่ละประเทศมีระบบสวัสดิการท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงมีแนวคิดหลักมาจากสํานักคิดสังคมประชาธิปไตยและสํานักคิดเสรี
นิยมใหม่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าในแต่ละประเทศจะใช้แนวคิดใดมาเป็นหลักในการกําหนดนโยบายสังคมและนโยบายสาธารณะ แต่ 
จุดร่วมอย่างหนึ่งท่ีเหมือนกัน คือ การทําให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนั้นผู้เขียนจึงได้ทําการทบทวนเอกสารทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลให้ทราบถึงพัฒนาการของระบบสวัสดิการในแต่ละประเทศ อันจะนําไปสู่การเปรียบเทียบการเข้าถึง
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุในประเทศท่ีมีสวัสดิการต่างกัน ดังนี้ 

สหราชอาณาจักร 
พัฒนาการของระบบสวัสดิการในสหราชอาณาจักรหลังจากประสบการณ์วิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าของโลกในสมัย

นายกรัฐมนตรีวินส์ตัน เชอร์ชิล (Winston Churchill) ได้มีการนําเสนอรายงานเพ่ือต่อสู้กับปัญหาสังคมเศรษฐกิจอันสืบเนื่องจาก
ผลกระทบจากสงครามโลกในปี 1942 โดย เบเวอริดจ์ (Beveridge) ซ่ึงแสดงถึงพันธะของรัฐต่อสังคม โดยเฉพาะการต่อสู้กับโรคร้าย 5 
ชนิดของมนุษยชาติ กล่าวคือ การเจ็บป่วย ความโง่เขลา การพ่ึงพา การเสื่อมเกียรติ และความยากจน ด้วยมุมมองท่ีว่ารัฐสวัสดิการ
มิได้เกิดจากความเอื้ออาทรระหว่างชนชั้นต่างรายได้ แต่รัฐสวัสดิการเป็นกลไกท่ีจะสร้างเกราะกันกระแทกเพ่ือป้องกันสังคมจากสภาวะ
ตกตํ่าท่ีเกิดข้ึนได้ในระบบเศรษฐกิจตลาด (เอ้ือมพร พิชัยสนิธ, 2552) ดังนั้นการใช้จ่ายโดยรัฐในกิจกรรมของรัฐสวัสดิการ จึงสามารถ
ค่อยๆ เข้ามาแทนท่ีอิทธิพลของผู้มีรายได้จากค่าเช่า ซ่ึงในการนี้ก็จะทําให้เกิดการกระจายสิทธิประโยชน์สู่คนส่วนใหญ่ของประเทศ
อย่างถ้วนหน้ามากข้ึนกว่าเดิมซ่ึงเคยถูกจํากัดไว้ในเฉพาะคนบางกลุ่ม และหลังจากนั้น อังกฤษได้มีกฎหมายประกันสังคมแห่งชาติ 
รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับสวัสดิภาพของประชาชนเพ่ิมข้ึนอีกเร่ือยมา ซ่ึงในปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National 
Health Service: NHS) และสวัสดิการสังคมเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองทุกคนของสหราชอาณาจักรท่ีให้ความช่วยเหลือในด้านการดํารง
อยู่ของครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ ผู้ไม่มีงานทํา ผู้หย่าร้าง และผู้ด้อยโอกาส โดยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิตทุกคน
จะได้รับการบริการจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสุขภาพของบุตร การช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ หรือแม้กระท่ังผลประโยชน์ท่ีเป็น
เงินในช่วงเวลาท่ีไม่มีงานทํา  

สหราชอาณาจักรมีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะท่ีสําคัญ คือ รถไฟใต้ดิน รถโดยสารประจําท้องถ่ิน รถราง และเรือ
โดยสาร ซ่ึงมีการบริหารงานจากท้ังรัฐบาลท้องถ่ินและเอกชน ตัวอย่างเช่น ในลอนดอน มีหน่วยงานท่ีบริหารระบบขนส่งดังกล่าว คือ 
TfL หรือ Transport for London ทําการควบคุมระบบขนส่งมวลชนภายใต้การบริหารงานของกระทรวงคมนาคม อังกฤษ ซ่ึงมี 
การให้ความสําคัญในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากในตัวยานพาหนะระบบขนส่งจะมีพ้ืนท่ี
รองรับและเตรียมไว้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวจะเป็นท่ีนั่งท่ีติดกับประตูทางเข้าออก นอกจากนี้การเข้าสู่สถานี
จะมีลิฟต์บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการทุกสถานี สําหรับพ้ืนท่ีในเขตเมืองของอังกฤษท่ีเป็นโซนท่ีอยู่อาศัยจะมีการจัดฟุตบาทหรือ
ทางเดินเท้า ให้เป็นพ้ืนท่ีโล่งและราบเรียบ เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะได้โดยสะดวก 

 เม่ือพิจารณางบประมาณที่จัดสรรไปสู่รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม (Social Expenditure) เช่น การให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข การศึกษา และการคมนาคม พบว่าในปี 2005 สหราชอาณาจักรมีรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมร้อยละ 21.5 ของ GDP 
สหรัฐอเมริกามีรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมร้อยละ 16.6 ของ GDP และสวีเดนมีรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมร้อยละ 29.7 ของ GDP 
(เอ้ือมพร พิชัยสนิธ, 2552) ส่วนในประเทศไทยพบว่า รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับท่ีตํ่ามากจนไม่สามารถนํามา
เปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสหราชอาณาจักรมีความเป็นรัฐสวัสดิการท่ีให้ความสําคัญกับคุณภาพ
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ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากตามมา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะได้มาจากการจัดเก็บ
ภาษีของชาวอังกฤษทุกคนในอัตรามากกว่าร้อยละ 40 ซ่ึงเป็นหลักการท่ีประชาชนในสังคมมีความเห็นพ้องกัน 

สหรัฐอเมริกา 
ระบบสวัสดิการในสหรัฐอเมริกาจะมีลักษณะเป็นแบบเสรี หรือสวัสดิการแบบเก็บตก (Residual welfare) อย่างไร 

ก็ตาม ระบบสวัสดิการในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ระบบเดียวท้ังประเทศ เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีระบบการปกครองแบบเป็นสมาพันธรัฐ 
(Federalism) ซ่ึงหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงเร่ืองความช่วยเหลือสาธารณะ ระบบการคุ้มครองทางสังคม และโครงการ
สาธารณสุขต่างๆ นั้นจะบริหารจัดการโดยมลรัฐ ไม่ใช่รัฐบาลกลาง เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วนั้น รัฐบาลกลางของ
สหรัฐอเมริกาถือว่ามีบทบาทค่อนข้างจํากัดในการจัดหาและจัดสรรเรื่องสวัสดิการสังคม การจัดหาโดยรัฐบาลกลางดังกล่าวเกิดข้ึน
ในช่วงประธานาธิบดี แฟรงคลิน รู้สเวลท์ (Franklin Roosevelt) ในช่วงปี 1930 ซ่ึงเป็นการวางรากฐานของระบบคุ้มครองทางสังคม 
ในทางปฏิบัติระบบสวัสดิการในสหรัฐอเมริกาจะเป็นแบบหลากหลาย (Pluralistic) และไม่ใช่เป็นแบบใดแบบหนึ่งโดยชัดเจน เช่น  
การให้เข้าเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละมลรัฐ (State Schooling) การประกันสังคม (Social Insurance) และการให้บริการ
ด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันนอกเหนือไปจากการให้บริการในระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐแล้วก็ยังมีการให้บริการ
โดยเอกชนและการมีหุ้นส่วนระหว่างองค์กรด้วย  

สหรัฐอเมริกามีระบบขนส่งมวลชนท่ีสําคัญ คือ รถโดยสารประจําทางท้องถ่ิน รถราง รถไฟใต้ดิน และเรือโดยสาร ซ่ึงมี
การบริหารงานจากรัฐบาลท้องถ่ินและเอกชน ตัวอย่างเช่น ในนิวยอร์กมีหน่วยงานท่ีบริหารระบบดังกล่าวคือ Metropolitan 
Transportation Authority หรือ MTA ซ่ึงมีการให้ความสําคัญในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้
จากในตัวยานพาหนะระบบขนส่งจะมีพ้ืนท่ีรองรับและเตรียมไว้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวจะเป็นท่ีนั่งท่ีติดกับ
ประตูทางเข้าออก นอกจากนี้ การเข้าสู่สถานีจะมีลิฟต์บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการทุกสถานี สําหรับพ้ืนท่ีในเขตเมืองท่ีเป็นโซน 
ท่ีอยู่อาศัยจะมีการจัดฟุตบาทหรือทางเดินเท้า ให้เป็นพ้ืนท่ีโล่งและราบเรียบ เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเดินทางจาก 
ท่ีอยู่อาศัยเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้โดยสะดวก 

เม่ือพิจารณางบประมาณท่ีจัดสรรไปสู่รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม พบว่า สหรัฐอเมริกามีรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม
เม่ือเทียบกับ GDP น้อยกว่าสหราชอาณาจักรและสวีเดนซ่ึงเป็นรัฐสวัสดิการ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกามีบทบาทใน
การจัดหาและการจัดสรรเรื่องสวัสดิการสังคมน้อยกว่าประเทศในกลุ่มรัฐสวัสดิการ แต่อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกามีการให้ 
ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีแนวคิดทดสอบคุณสมบัติผู้ท่ีมีความจําเป็นก่อน 
(Needy Person) ถ้าผ่านคุณสมบัติจึงจะเข้าสู่ระบบสวัสดิการโดยรัฐได้ (รพีพรรณ คําหอม, 2557) แนวคิดดังกล่าวมีฐานคิดมาจาก
แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ ท่ีมุ่งให้กลไกตลาดทําหน้าท่ีจัดสวัสดิการแทน รัฐบาลไม่ควรมีบทบาทแทรกแซงการจัดสวัสดิการใดๆ 
สวัสดิการจึงเป็นเร่ืองเฉพาะตัวของบุคคลท่ีต้องให้บุคคลรับผิดชอบ ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่า แนวนโยบายด้วยฐานคิดนี้จะนําไปสู่การประทับ
มลทินต่อกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อันจะนํามาซ่ึงประเด็นปัญหาเรื่องความเท่าเทียมและความยุติธรรมของกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมตามมา 

สวีเดน 
ระบบเศรษฐกิจของสวีเดนมีรากฐานมาจากความคิดเสรีนิยมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม สวีเดนมีประวัติศาสตร์ท่ีม่ังคั่ง

และประสบความสําเร็จอย่างสูง ระบบสวัสดิการในสวีเดนมีความครอบคลุมอย่างกว้าง และมีความละเอียดอ่อน รัฐสวัสดิการแห่ง
สวีเดนท่ีรู้จักกันดีว่าเป็น “บ้านของประชาชน” (Peoples Home) ไม่เพียงแต่จะมีความเป็นพิเศษ แต่เป็นระบบสวัสดิการท่ีแข็งแกร่ง
และเน้นการให้บริการมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีฐานมาจากปรัชญาท่ีว่าผลประโยชน์ข้ึนอยู่กับความต้องการและกระจายโดยท่ัวไปถึงแก่
ประชากรตามความต้องการท่ีมีอยู่ ซ่ึงได้กลายเป็นต้นแบบสําหรับหลายๆ ประเทศท่ีพยายามทําให้สังคมเกิดความเท่าเทียม (เอ้ือมพร 
พิชัยสนิธ, 2552) ต้นแบบของสวีเดนเป็นแบบในอุดมคติสําหรับหลายๆ คน ท่ีมีการดูแลแบบสถาบันท่ีให้สวัสดิการข้ันตํ่าแบบถ้วนหน้า
สําหรบัพลเมืองทุกคน ซ่ึงไปไกลกว่าต้นแบบของอังกฤษในการรับผิดชอบต่อความเท่าเทียมในสังคม  
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สวีเดนมีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่สําคัญ คือ รถไฟใต้ดิน รถโดยสารประจําทาง รถราง รถไฟ และเรือข้ามฟาก 
โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของ Statens Jarnvagar ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีให้ความสําคัญกับการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะของผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากในตัวยานพาหนะระบบขนส่งจะมีพ้ืนท่ีรองรับและเตรียมไว้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  
ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวจะเป็นท่ีนั่งท่ีติดกับประตูทางเข้าออก นอกจากนี้ การเข้าสู่สถานีจะมีลิฟต์บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการทุกสถานี 
สําหรับพ้ืนท่ีในเขตเมืองท่ีเป็นโซนท่ีอยู่อาศัยจะมีการจัดฟุตบาทหรือทางเดินเท้า ให้เป็นพ้ืนท่ีโล่งและราบเรียบ เพ่ือให้ผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการสามารถเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้โดยสะดวก นอกจากนี้ รัฐบาลสวีเดนยังให้ความสําคัญกับ
เด็กและเยาวชนโดยในรถไฟระหว่างเมืองของสวีเดนจะมีพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งเป็นพ้ืนท่ีสันทนาการสําหรับเด็กเล็กด้วย 

เม่ือพิจารณางบประมาณท่ีจัดสรรท่ีนําไปสู่รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม พบว่า สวีเดนมีรายจ่ายส่วนนี้ต่อ GDP 
มากกว่าสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการกระจายระบบสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชนทุกคนอย่างถ้วนหน้าและท่ัวถึง แต่อย่างไรก็ตาม งบประมาณท่ีรัฐบาลใช้ในการจัดสรรสวัสดิการดังกล่าวมาจาก
การค้าระหว่างประเทศ และภาษีของประชาชนซ่ึงมีการเก็บภาษีรายได้บุคคลในอัตราระหว่างร้อยละ 30-62 ของรายได้สุทธิ อันเป็น
อัตราภาษีท่ีสูงเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในโลก โดยหลักการเก็บภาษีดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีประชาชนชาวสวีเดนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า
รายได้ดังกล่าวจะถูกนาํมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

ไทย 
สวัสดิการสังคมในประเทศไทยมีการนําแนวคิดสิทธิมนุษยชนมาใช้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเข้าร่วมประชุมขององค์การ

สหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ แต่มิได้มาจากเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่ตระหนักและเห็นความสําคัญต่อระบบสวัสดิการ
สังคม ส่งผลให้นโยบาย แผนงาน และมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการกลุ่มเป้าหมายเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ขาดความ
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการสร้างระบบประกันสังคมไทยใช้เวลานานถึง 33 ปี จึงปรากฏเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
ขณะที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ถือเป็นกฎหมายแม่บทของการจัดสวัสดิการสังคมไทยเกิดข้ึนภายหลังกฎหมาย
ประกันสังคม 13 ปี (รพีพรรณ คําหอม, 2557) ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 
(แก้ไขฉบับท่ี 2 พ.ศ.2550) ส่งผลให้เกิดกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ
องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชนท่ีทํางานด้านสังคมสงเคราะห์และด้านสวัสดิการสังคมได้ข้ึนทะเบียนรับรองถูกต้อง
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีโอกาสขอรับทุนสนับสนุนในลักษณะโครงการหรือกิจกรรมท่ีทําให้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของการจัดสวัสดิการสังคมของภาครัฐไปสู่ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชนเพิ่มข้ึน 
แต่การดําเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมยังมีข้อจํากัดของโครงสร้างการบริหารกองทุนท่ีอยู่ในระบบราชการ ส่งผล
ให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ แต่ในทางปฏิบัติกลุ่มเป้าหมายท่ีด้อยโอกาสยังขาดการพิทักษ์สิทธิและ
คุ้มครองสิทธิของตนเอง  

จากการพัฒนาระบบสวัสดิการของไทยดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายังมีข้อจํากัดเกี่ยวกับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ ภาครัฐและภาคประชาชนยังขาดความร่วมมือกันในการจัดการด้านสวัสดิการและยังไม่มีข้อตกลง (Consensus) ในแนวทาง
ท่ีชัดเจนว่าจะมีการเดินหน้าระบบสวัสดิการไทยไปในทิศทางใด นอกจากนี้ การบริหารงานในระดับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐยังคงขาด
การบูรณาการ ยกตัวอย่างเช่น การจัดการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน 
เช่น กรุงเทพมหานครกํากับดูแลรถไฟฟ้าบีทีเอส การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกํากับดูแลรถไฟฟ้า เอ็มอาร์ที และองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพกํากับดูแลรถโดยสารประจําทาง แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจัดทําต๋ัวร่วมระบบขนส่งมวลขนใน
กรุงเทพมหานครได้ นอกจากนี้ นโยบายการส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งมวลขนสาธารณะของผู้สูงอายุจากภาครัฐก็ยังไม่ก่อให้เกิดผล
ให้เกิดการปฏิบัติได้เท่าท่ีควร ดังจะเห็นได้จากการเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าหรือป้ายรถโดยสารประจําทางของผู้สูงอายุยังเดินทาง
ลําบาก เนื่องจากสภาพความไม่ราบเรียบของทางเดินเท้า หรือแผงลอยและสิ่งกีดขวางท่ีขวางก้ันการเดินทางเป็นระยะ ปัญหาเหล่านี้
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ล้วนส่งผลถึงอุปสรรคของนโยบายการส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุอันนํามาซ่ึงปัญหาความเหลื่อมล้ํา
ด้านความเท่าเทียมและความยุติธรรมของกลุ่มผู้สูงอายุตามมา 
 
โครงสร้างท่ีมีผลต่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุ 

การท่ีผู้สูงอายุไม่ได้รับความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เกิดจากสังคม
กําหนดสร้างโครงสร้างและทําการผลิตซํ้าจนผู้สูงอายุถูกละเลยจากการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะโดยไม่รู้ตัว ซ่ึงสามารถ
อธิบายได้โดยทฤษฎีการกําหนดสร้างโครงสร้าง (Structuration Theory) ของแอนโทนี กิดเด้นส์ (Anthony Giddens) ซ่ึงเป็นทฤษฎี
ท่ีกล่าวถึงการผลิตและผลิตซํ้าโครงสร้างโดยผู้กระทําการ (agent) ของระบบ (System) ผ่านการใช้กฎเกณฑ์ (rules) และทรัพยากร 
(resources) ดังปรากฏในเอกสาร Structuration Theory Summary (Joel Gehman, 2008) 

โครงสร้างของกิดเด้นส์เทียบได้กับการท่ีผู้สูงอายุถูกละเลยจนทําให้การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมี 
ความยากลําบาก เกิดจากการท่ีผู้คนในสังคมเป็นผู้กระทําการ (Agent) เพราะมองเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นวัตถุท่ีเป็นภาระค่าใช้จ่ายจึงทําให้
มีการลดค่าใช้จ่ายในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของผู้สูงอายุและนําค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปใช้ใน 
การพัฒนาด้านอ่ืนๆ แทน โดยเม่ือระบบ (System) ความคิดนี้เป็นสิ่งท่ีสังคมส่วนใหญ่ยอมรับก็จะเกิดการผลิตซํ้าผ่านการใช้กฎเกณฑ์ 
(Rules) ท่ีว่าระบบขนส่งมวลชนดําเนินการเพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านเศรษฐกิจจึงควรเร่งขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยละเลยการให้
ความสําคัญกับการเข้าถึงการใช้บริการของผู้สูงอายุ ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากร (Resources) ด้านการขนส่งมวลชนไม่สามารถ
เข้าถึงผู้สูงอายุได้เท่าท่ีควร 

จากทฤษฎีการกําหนดสร้างโครงสร้างของแอนโทนี กิดเด้นส์ ทําให้มองเห็นถึงปัญหาการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่ท่ัวถึง 
กล่าวคือการลดค่าใช้จ่ายในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือผู้สูงอายุไปใช้ในการเร่งขยายโครงสร้างของระบบคมนาคมขนส่งแทน ทําให้
ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะได้เท่าท่ีควร ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวผู้เขียนมองว่าเป็นการพัฒนาในแนวคิด
ของเสรีนิยมสมัยใหม่ (Neo-Liberalism) ท่ีมุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือให้เกิดผลกําไรสูงสุด อันเป็นท่ีมาของการเกิดช่องโหว่ทําให้หลงลืม
สิทธ์ของผู้สูงอายุท่ีเป็นพลเมืองของสังคม โดยสอดคล้องกับการวิพากย์เสรีนิยมใหม่ของกิดเด้นส์ท่ีชี้ให้เห็นว่า ระบบตลาดเสรีทําให้ชีวิต
ของปัจเจกเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2558) กิดเด้นส์จึงเสนอแนวคิดทางสายที่สาม (The 
Third Way) หรือซ้ายใหม่ (The New Left) ซ่ึงมีฐานของแนวคิดในเชิงคุณค่าหรือค่านิยมอยู่สามฐานใหญ่คือ โอกาสท่ีแท้จริง (Real 
Opportunity) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และชุมชน (Community) 

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในชีวิตของปัจเจกเกิดจากการจัดสรรทรัพยากรท่ีไม่สามารถกระจายให้กับสมาชิกใน
สังคมได้อย่างท่ัวถึง กล่าวคือ คนในสังคมจะเกิดความไม่แน่นอนในชีวิตเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุเนื่องจากสภาพร่างกายท่ีเชื่องช้าและอ่อนแอ
ลงจะเป็นอุปสรรคต่อระบบขนส่งสาธารณะท่ีไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุทําให้เข้าถึงระบบดังกล่าวได้ยากข้ึน ซ่ึงแต่เดิมใน
วัยหนุ่มสาวไม่ได้คิดอะไรเพราะมีร่างกายท่ีกระฉับกระเฉง สมบูรณ์ แข็งแรง จะรู้สึกตัวถึงความไม่แน่นอนในชีวิตก็เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ
แล้ว นอกจากนี้ การเป็นผู้สูงอายุท่ีใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะท่ีไม่เอ้ือต่อสภาพร่างกายก็ทําให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากกว่า
คนในวัยอ่ืน 
 
แนวทางท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ในการส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุ 

ในปัจจุบันสังคมไทยยังไม่ได้ใช้นโยบายระบบสวัสดิการโดยเน้นแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo Liberalism) หรือแนวคิด
สังคมประชาธิปไตย (Social Democracy) อย่างชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงมองเห็นการผสมรวมของการดําเนินงานพัฒนาท้ังสอง
รูปแบบอยู่เสมอ เช่น การก่อสร้างลิฟต์ในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพ่ิมเติมจากโครงสร้างเก่าซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ําของผู้สูงอายุในการใช้บริการด้วยระบบสวัสดิการแบบเก็บตก ในขณะเดียวกันก็มีการออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที
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โดยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของผู้สูงอายุด้วยระบบสวัสดิการ
ถ้วนหน้า อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินนโยบายของไทยทางด้านเศรษฐกิจยังคงเอียงไปทางเสรีนิยมสมัยใหม่มากกว่า ซ่ึงจะเห็นได้จาก
การท่ีรัฐเก็บภาษีท่ีไม่มากเหมือนระบบรัฐสวัสดิการและการท่ีรัฐเปิดโอกาสให้เอกชนแข่งขันกันอย่างเสรีโดยท่ีรัฐจะเข้ามาควบคุมกลไก
เม่ือคราวจําเป็น เหล่านี้ทําให้เกิดภาพการมองผู้สูงอายุท่ีใช้บริการขนส่งสาธารณะในรูปของวัตถุท่ีรัฐต้องมีภาระค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ  
อันเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกตํ่าต้อยด้อยค่าจนไม่กล้าท่ีจะลุกข้ึนมาพิทักษ์สิทธ์ิของตนเอง 

เหตุการณ์จากข่าวเกี่ยวกับเร่ืองการก่อสร้างลิฟต์เพ่ือผู้สูงอายุและคนพิการเพ่ิมเติมในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแล้วมี
ชาวบ้านมาเรียกร้องคัดค้านการก่อสร้างเนื่องจากโครงสร้างลิฟต์ไปบดบังหน้าอาคารเป็นเหตุการณ์ท่ีผู้เขียนสนใจ ซ่ึงหากภาครัฐมี
แนวคิดในการติดต้ังลิฟต์ต้ังแต่การเริ่มดําเนินการก่อสร้างสถานี และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการออกแบบ ก็จะทําให้ในข้ันตอนการออกแบบสามารถวางรูปแบบการก่อสร้างลิฟต์ให้หลบเลี่ยงการบดบังหน้าอาคาร
ได้อย่างสอดคล้องตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การก่อสร้างติดต้ังลิฟต์เพ่ิมเติมในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า หากมี 
การลงทุนโดยมีฐานคิดเพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุต้ังแต่แรกซ่ึงสอดคล้องกับระบบสวัสดิการถ้วนหน้าปัญหานี้คงไม่เกิดข้ึน นอกจากนี้ การท่ีบี
ทีเอสต้องทําการติดต้ังลิฟต์ทุกสถานีก็มาจากคําสั่งศาลโดยมีการเรียกร้องจากกลุ่มผู้พิการ จึงเห็นได้ว่าแนวคิดสวัสดิการแบบเก็บตก 
ก็อาจทําให้เกิดปัญหาข้ึนมาได้ภายหลัง 

สําหรับประเด็นชาวบ้านเรียกร้องคัดค้านการก่อสร้างลิฟต์เนื่องจากบดบังหน้าอาคาร ทําให้ผู้เขียนเกิดความสนใจใน
เร่ืองของสังคมเกี่ยวกับมุมมองความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สิทธิบุคคลของตัวเองกับผลประโยชน์สิทธิของผู้สูงอายุและคนพิการ 
ซ่ึงการชั่งน้ําหนักเลือกตัดสินประเด็นดังกล่าวคงต้องใช้บริบทท้ังทางส่วนตัวและทางสังคมในการพิจารณาว่าสิทธิของฝ่ายไหนจะมี
น้ําหนักมากกว่ากัน โดยอาจใช้ทฤษฎีความยุติธรรมของ Rawls มาพิจารณาจะให้ความสําคัญต่อผลประโยชน์สิทธิของผู้สูงอายุและ 
คนพิการมากกว่าผลประโยชน์สิทธิบุคคลที่คัดค้าน เพราะผู้สูงอายุและคนพิการมีสถานะและโอกาสท่ีด้อยกว่าจึงควรท่ีจะได้รับสิทธิ
พิเศษมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าสังคมไทยในปัจจุบันมีแนวคิดเอียงไปทางเสรีนิยมสมัยใหม่มากกว่า คือทุกคนมี
ความสําคัญเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงไม่ควรมีใครได้รับสิทธิมากกว่าใคร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียม
ของ Hayek ดังนั้น ทฤษฎีความยุติธรรมของ Rawls ซ่ึงมุ่งให้ความสําคัญแก่ผู้ด้อยโอกาสอาจไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้สําหรับ
สังคมไทยในปัจจุบัน ในเหตุผลเดียวกับท่ี Hayek ปฏิเสธทฤษฎีของ Rawls นั่นคือ Hayek เห็นว่าทฤษฎีความยุติธรรมของ Rawls 
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ซ่ึงหากมองตามแนวคิดของ Hayek ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุจะถูกมองเป็นวัตถุและเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายท่ีต้องช่วยเหลือ ซ่ึงจะทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกด้อยค่าจนก่อให้เกิดการถูกประทับมลทินของผู้สูงอายุตามมา 

การเปล่ียนแปลงปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในเร่ืองมุมมองต่อผู้สูงอายุจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยจาก
การมองผู้สูงอายุเป็นวัตถุท่ีต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลไปเป็นการมองผู้สูงอายุท่ีเป็นมนุษย์ท่ีมีสิทธ์ิและศักด์ิศรีซ่ึงต้องสามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมบุคคลอ่ืนในสังคม อันเป็นการพิทักษ์สิทธ์ิของผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันสังคมต้อง
มีส่วนในการเสริมสร้างพลังอํานาจให้แก่ผู้สูงอายุโดยการมองผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีเคารพ สามารถให้คําปรึกษาแก่คนในวัยอ่ืนๆ 
และมีสิทธิในการเดินทางอย่างปลอดภัยจึงทําให้การส่งเสริมนโยบายการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนประสบผลสําเร็จได้ นอกจากนี้ 
สังคมไทยมีโอกาสสูงท่ีจะประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงสังคมแบบค่อยเป็นค่อยไปตามอย่างวิธีของกลุ่มเฟเบียน (Fabian 
Society) ท่ีเชื่อว่าปัญหาสังคมที่มีอยู่สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีเกิดจากภายในตัวสังคมเองและค่อยเป็นไป
ทีละเล็กละน้อย (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2544) เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยกําลังต่ืนตัวและเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงเป็น
สังคมผู้สูงอายุ โดยมีแนวร่วมหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มราชการ กลุ่มการเมือง กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มสถานศึกษา อีกท้ังสังคมไทย
สามารถนําแนวคิดทางสายที่สามของ Antony Giddens นํามาปรับใช้ เนื่องจากท่ีผ่านมาประเทศไทยยังไม่ได้มีแนวคิดสุดโต่งท้ัง
ทางด้านสังคมประชาธิปไตย หรือทางด้านเสรีนิยมใหม่ ดังนั้น แนวคิดทางสายที่สามซ่ึงยังคงเชื่อม่ันในทุนนิยมแต่ก็ยังคงให้รัฐเข้ามา
แทรกแซงจัดการในเรื่องกลไกตลาดและการดูแลชวิีตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน  
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ผู้เขียนมีความเห็นว่าแนวทางท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ในการส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของ
ผู ้สูงอายุยังคงต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ทันกับการแข่งขันในระดับสังคมโลก ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสําคัญ
กับกฎกติกาของสังคมในการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ดังนั้น การประยุกต์ใช้แนวคิดทางสายท่ีสามมา
ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายของภาครัฐจึงมีความเหมาะสม โดยแนวคิดทางสายที่สามนี้จะมีฐานคิดในเชิงคุณค่า
เกี่ยวกับโอกาสท่ีแท้จริง ความรับผิดชอบ และชุมชน ซ่ึงผู้สูงอายุควรมีโอกาสในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย อันเป็นความรับผิดชอบของคนในสังคม รวมถึงรัฐบาลท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ี
ร่วมก่อร่างสร้างสังคมมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม แนวคิดทางสายที่สามของกิดเด้นส์ให้ความสําคัญกับโครงสร้างและระบบสังคม 
กล่าวคือ โครงสร้างควรอยู่ในการรับรู้ว่าเป็นหลักกติกาและทรัพยากร (Rules and resources) ซ่ึงหลักกติกาท่ีอยู่ในโครงสร้างเป็น 
สิ่งท่ีนําไปสู่การผลิตลู่ทางในการเข้าถึงทรัพยากรด้านต่างๆ (กิติพัฒน์ นนทปัทมดุลย์, 2558) ดังนั้น การนําแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ใน
สังคมไทยต้องมีการคํานึงถึงหลักกติกาและการกระจายทรัพยากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยหลักกติกาดังกล่าวจะต้องมาจาก
ความเห็นร่วมกันของประชาชนในสังคมท่ีมองผู้สูงอายุโดยไม่ได้อยู่ในรูปของวัตถุหรือสินค้าในระบบทุนนิยม (Decommodification) 
ซ่ึงจะทําให้นโยบายการส่งเสริมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ มีการปฏิบัติกับผู้สูงอายุทุกคนอย่างเป็นธรรม อันจะทําให้ลดปัญหาการประทับ
มลทินผู้สูงอายุจากสังคม ซ่ึงเกิดจากการตรวจสอบคุณสมบัติ (Means Test) ในการกระจายทรัพยากร นอกจากนี้ หากมองในเรื่องของ
ชุมชน ผู้เขียนเห็นว่าชุมชนท่ีแท้จริงจะต้องมีความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมโดยไม่ละเลยสิทธ์ิของผู้สูงอายุในการได้รับบริการจาก
รัฐ ซ่ึงหากทุกภาคส่วนในสังคมไทยมีความคิดพ้ืนฐานดังกล่าวท่ีสอดคล้องร่วมกัน ผู้เขียนเชื่อว่าโครงสร้างสังคมของเราจะไม่ละเลยต่อ
สิทธ์ิของผู้สูงอายุในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ อันจะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมในสงัคม 
 
สรุป 

การให้ความหมายของความเท่าเทียมและความยุติธรรมมีความแตกต่างกันในแต่ละสํานักคิดท้ังฝ่ายสังคมประชาธิปไตย
และฝ่ายเสรีนิยมใหม่ โดยฝ่ายสังคมประชาธิปไตยให้ความสําคัญกับการกระจายทรัพยากรด้วยความยุติธรรมเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม
ของประชาชนทุกฝ่าย ส่วนฝ่ายเสรีนิยมใหม่ให้ความสําคัญกับการให้โอกาสแก่ประชาชนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เกิดการแข่งขันใน
ตลาดเสรีอย่างยุติธรรม โดยในประเทศไทยแนวคิดฝ่ายเสรีนิยมใหม่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในกระบวนการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ ดังจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลท่ีเร่งการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดย
ให้ความสําคัญในการเข้าถึงการใช้บริการของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการไม่มากเท่าท่ีควร จนทําให้เกิดการฟ้องร้องในกรณีความต้องการ
ให้มีการติดต้ังลิฟต์ในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี อันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมและความไม่ยุติธรรมท่ีแฝงเร้นอยู่ในสังคม
ประชาธิปไตย ซ่ึงภาครัฐจะต้องให้ความสําคัญอย่างจริงจัง เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ําดังกล่าว โดยผู้เขียนมีความเห็นว่าภาครัฐยังคง
ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศเพ่ือการแข่งขันในสังคมโลกได้อย่างเท่าทันประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น แนวทางท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปได้ในการส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของผู้สูงอายุคือ การประยุกต์ใช้แนวคิดทางสายที่สามของแอนโทนี  
กิดเด้นส์ ท่ีให้ความสําคัญกับคุณค่าเกี่ยวกับโอกาสท่ีแท้จริง ความรับผิดชอบ และชุมชน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การกําหนดนโยบายร่วมกับภาครัฐ เช่น การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะ
เป็นลิฟต์ ทางเดิน และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง อันจะทําให้เกิดกฎกติกาของสังคมท่ีว่าด้วยการกระจาย
ทรัพยากรและบริการด้วยความเสมอภาค เพ่ือให้การพัฒนาประเทศก้าวไปพร้อมกับการพิทักษ์สิทธ์ิของประชาชนทุกกลุ่มด้วย 
ความเท่าเทียมและความยุติธรรม 
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การเตรียมความพร้อมเข้าสูวั่ยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
Preparing for the old age: A CASE STUDY from Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health  

 
ชนัญญา ปัญจพล* 

Chananya Panjapol 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของข้าราชการ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี และความรู้ต่อการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ รวมถึงการรับรู้ต่อ
ลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของหน่วยงาน โดยทําการศึกษาข้าราชการท่ีมีอายุต้ังแต่ 50-59 ปี รวมท้ังสิ้น 204 คน 
ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการมีความรู้ต่อการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ เข้าใจถึงความสามารถในการทําประโยชน์ต่อสังคม และ 
การเรียนรู้และการยอมรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มีการเตรียมความพร้อมอยู่ใน
ระดับมาก ในด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านร่างกาย ตามลําดับ ได้แก่ การวางแผนการตรวจสุขภาพประจําปี  
การมีความสุขเม่ือได้ช่วยเหลือคนอ่ืน มีการทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกในเวลาว่างกับคนในครอบครัว และการเริ่มคาดคะเนรายรับ-
รายจ่ายในอนาคตและนํามาวางแผนการใช้เงินให้เพียงพอในแต่ละเดือน ประเด็นท่ีมีการเตรียมความพร้อมไม่มากเท่าท่ีควร คือ  
การอ่านหนังสือเกี่ยวกับผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ ส่วนการรับรู้ต่อนโยบาย/แผนงานและการจัดบริการของหน่วยงานมีผลต่อการเตรียม
ความพร้อม ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน มีการจัดบริการต่อบุคลากรเพ่ือการเตรียม
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางท่ีหลากหลาย มีการส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ครอบคลุมในทุกด้าน และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
คําสําคัญ: ผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ, การเตรียมความพร้อม  
 

ABSTRACT 
This purpose of this research is to study the elderly official’s preparation of Ministry of Health (central) Nontaburi 

Province, and the basic knowledge which is how to be a well elderly and the elderly potentials. These are including recognition 
to features of the elderly agency preparations. The sample of this study is officials who are 50-59 years old, and a total is 204 
people. The study found that servants have knowledge about elderly potential also understood the ability contributing to society. 
They learn and accept new things all the time. There are high levels of appearance preparation: Economy, Society, Psychological 
and Physical body. The plans include an annual health check or even happiness when helping others. Activities or hobbies which 
the elderly have free time with their family and predicted income - outcome in the future and plan to spend saving money 
sufficiently. Meanwhile, Officials are not reading a book about aging potential which is this issue has not quite ready to move. 
Being aware of the policy / program and agency services affect readiness. Therefore, Ministry of Health should have a clear policy 
to service personnel are preparing to enter the elderly. The public relations should be provided to officials via various channels; 
for example, promoting awareness a comprehensive understanding of all aspects, networking and cooperation of 
personnel in preparation to be elderly. 
Keywords: Aging potential, Preparedness 
 
 
 

                                                            
* นกัศกึษาปริญญาโทหลกัสตูรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ “สังคมสูงวัยสมบูรณ์” ในปี 2564 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า หากมีประชากรอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป

มากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด เนื่องมาจากปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรความสําเร็จของนโยบาย
การวางแผนครอบครัว ทําให้อัตราการเจริญพันธ์ุลดตํ่าลง การเพ่ิมข้ึนของประชากรก็ลดลงตามไป และอัตราการตายก็ลดลงเช่นกัน 
ประกอบกับความคาดหวังในอายุเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สัดส่วนระหว่างเด็กและผู้สูงอายุจึงมีทิศทางตรงข้ามกัน ในขณะท่ีประชากรเด็กมี
อัตราลดลง และประชากรผู้สูงอายุกลับเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของสัดส่วนประชากร ส่งผลกระทบและ
เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา ท้ังระบบสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมของประชากร โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุท่ีก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักยภาพ จึงมีความจําเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อน 
การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาในด้านต่างๆ  

จากการสํารวจจํานวนประชากรผู้สูงอายุ ในปี 2557 ประชากรผู้สูงอายุตอนต้น มีจํานวน 5.6 ล้านคน หรือร้อยละ 8.6 
ของประชากรท้ังหมด ผู้สูงอายุตอนกลางจํานวน 3 ล้านคน หรือ ร้อยละ 4.6 และผู้สูงอายุตอนปลายจํานวน 1.4 ล้านคน หรือร้อยละ 
2.1 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558) ทําให้ในอนาคตความต้องการการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุก็จะสูงข้ึนตาม 
การเป็นสังคมสูงวัยท่ีเพ่ิมข้ึน การแบ่งช่วยวัยผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นการอธิบายถึงลักษณะ 
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุในแต่ละช่วง สามารถแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยสูงอายุตอนต้น (60-69 ปี) ยังคงมี
พลังกายและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ วัยสูงอายุตอนกลาง (70-69 ปี) เร่ิมมีอาการเจ็บปว่ย ร่างกายเร่ิมอ่อนแอ มีโรคประจําตัวหรือ
โรคเร้ือรัง และวัยผู้สูงอายุตอนปลาย (80 ปีข้ึนไป) จะมีอาการเจ็บป่วยบ่อยข้ึน อวัยวะเสื่อมสภาพ และอาจมีภาวะทุพพลภาพ ส่งผล
ให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นสําคัญ จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายท่ีมีสมรรถนะลดลงส่วนทางกับอายุท่ีสูงข้ึน 
จึงทําให้ผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสุขภาพต่างๆ ตามมา ซ่ึงมีการสํารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
อันดับแรก คือ การเคลื่อนไหวทางร่างกาย ร้อยละ 58 รองลงมา คือ ปัญหาทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ร้อยละ 24 ด้าน 
การมองเห็น ร้อยละ 19 ด้านการเรียนรู้ ร้อยละ 4 ด้านจิตใจ ร้อยละ 3 และด้านสติปัญญา ร้อยละ 2 และโรคท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ 
เป็นภาวะโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิต ร้อยละ 41.1 โรคเบาหวาน ร้อยละ 18.2 และโรคข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 8.6  
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558)  

ผู้สูงอายุไม่เพียงแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเพียงด้านเดียว ยังความผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจ 
สังคมและเศรษฐกิจ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน ซ่ึงในการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ท่ีแสดงออกมาทางสติปัญญา การรับรู้และ 
การเรียนรู้ท่ีถดถอย อาจไม่ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่งผลต่อความรู้สึก อารมณ์ในทางลบ มีความหวั่นไหวไม่แน่นอน อาจ
คิดไปว่าตนเองไร้ค่า เกิดความกลัวในจิตใจต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมาถึง รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีส่วนท่ีทําให้เกิด 
ผลกระทบด้านจิตใจ เนื่องจากบทบาทและสถานภาพท่ีเกิดข้ึนในชีวิตลดลง รายได้ท่ีลดลงหรือหายไป สังคมที่เปลี่ยนไปจากท่ีเคยเป็น  
การทํางานท่ีเคยรับผิดชอบก็ต้องเปลี่ยนแปลง อาจจะต้องหยุดทํางานหรือโยกย้ายเปลี่ยนงานตามความจําเป็น เนื่องจากเลยวัยต่อ 
การทํางานไปแล้ว ทําให้ชีวิตแต่ละวันดําเนินต่อไปด้วยความจําเจมากข้ึน มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนลดลง จึงเกิดเป็นผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เม่ือเข้าสู่วัยเกษียณอายุจะยุติบทบาทการทํางานลง ทําให้รายได้ท่ีเคยได้รับ
ขาดหายไป ผู้สูงอายุจึงมีความคํานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในวัน ซ่ึงมีความจําเป็นอย่างมากต่อการดํารงชีวิตหลังเข้าสู่ 
วัยสูงอายุ ในการบริหารเงินอย่างมีความสมดุลท้ังรายรับและรายจ่ายอย่างไร พร้อมท้ังการเตรียมความพร้อมต่อรับมือกับค่าใช้จ่ายใน
การดูแลสุขภาพของตนเองและสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีจะตามมาในอนาคต  

จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จึงเป็นกระบวนการใน
การพัฒนาความพร้อมในด้านต่างๆ ท้ังสุขภาพ อนามัย การศึกษา การประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมในสังคม เม่ือมี 
การเปลี่ยนแปลงสู่วัยผู้สูงอายุ จึงต้องมีการปรับตัวต่อสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทุกด้านของชีวิต เพ่ือท่ีจะเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ 
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หากไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่ีไม่มีการเตรียมการใดๆ ก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจท่ีจะคิดไปถึงการไร้
คุณค่า เป็นภาระของสังคม โดยสามารถเตรียมความพร้อมได้ต้ังแต่อยู่ในวัยเรียนหรือวัยทํางานเพ่ือการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ 
และมีการศึกษาถึงการเผชิญสภาวะความสูงอายุ จากภาวะวิกฤติของคนวัยกลางคนนั้น มีการสํานึกรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุมีการปรับตัวได้ดี มีศักยภาพในการนําสู่ความสําเร็จในชีวิตบั้นปลาย  

การศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จํากัดขอบเขตอายุของประชากร อายุ 50-59 ปี ซ่ึงเป็น
ข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี จากข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน มีผู้ท่ีอายุ 50-59 ปี  
มีจํานวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 49 โดยมีแนวโน้มของผู้ท่ีเข้าสู่วัยสูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวประกอบกับประชากรกลุ่มนี้เป็น
กลุ่มวัยกลางคน หรือวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง เป็นวัยท่ีเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงทางความเสื่อมของร่างกายไปที่ละน้อย และอย่างช้าๆ เร่ิมมี
โรคภัยไข้เจ็บมารบกวน และยังมีความวิตกกังวลเพ่ิมข้ึนจากความสัมพันธ์ทางครอบครัวและภาระการทํางาน ซ่ึงวัยกลางคนนี้เองเป็น
ช่วงเวลาแห่งการปรับตัวใหม่ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัยกลางคนจึงต้องคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและเหมาะสมที่จะ
แสวงหาการเตรียมการทางด้านต่างๆ เม่ือเข้าสู่สภาวะที่แย่ลงอย่างวัยผู้สูงอายุ การเตรียมการจะย่ิงทําให้เกิดประสิทธิภาพได้ดี  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานท่ีทํางานเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพของ
ประเทศ โดยแต่ละหน่วยงานภายในสังกัด ทุกหน่วยงานจะต้องสร้างผลผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน จึงมีความใกล้ชิดกับบริบททางด้านสุขภาพท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน อีกท้ังภายในพ้ืนท่ีท่ีต้ังของ
หน่วยงาน มีสนามกีฬา มีพ้ืนท่ีการออกกําลังกาย และยังมีกีฬาภายในของกระทรวง โดยสนับสนุนให้บุคลากรลงแข่งขัน จึงเกิดการใช้
ประโยชน์ นอกจากจะเป็นพ้ืนท่ีของส่วนกลางแล้ว บางหน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเอง ก็จะมีการจัดบริการเคร่ือง
ออกกําลังกาย เพ่ือให้บุคลากรมาออกกําลังกาย และคํานึงถึงสุขภาพท่ีดี และยังเป็นหน่วยงานในการพัฒนาการบริหาร บริการ และ
วิชาการ ให้มีระบบท่ีเป็นมาตรฐาน ครอบคลุม เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดี ประกอบกับ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้าง
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติร่วมกัน หนึ่งในวัฒนธรรมข้อหนึ่งนั้น คือ “การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ รับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสมเพื่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง” ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความพร้อมเพ่ือตนเอง
สามารถก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ ท่ีดี อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรงได้ในชีวิต
บั้นปลาย และต้องรับมือกับสภาพ ร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสม ก็เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้สูงอายุ ท่ีมีศักยภาพ นอกจากการสนับสนุนทางด้านสุขภาพท่ีเห็นเด่นชัดแล้ว  
ยังมีการจัดบริการมาเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอีกระดับหนึ่ง อย่างการสนับสนุนบริการ
ด้านเศรษฐกิจนั้น ท่ีมีท้ังการจัดสวัสดิการ ท่ีช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกต่อบุคลากรเพ่ือประโยชน์แก่การดํารงชีพ เสริมสร้าง
ความม่ันคงให้บุคลากรทุกระดับ และมีสิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ และมีสหกรณ์ออมทรัพย์สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จํากัด ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางการเงินและสวัสดิการแก่สมาชิก ท้ังการบริการเงินกู้และการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ  

การศึกษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
จังหวัดนนทบุรี เป็นการศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมของบุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ และการเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานในด้านนโยบาย/แผนงานและการจัดบริการท่ีมาสนับสนุนต่อการเตรียมความพร้อมของบุคคลนั้น มีการเตรียมการ
วางแผนในด้านต่างๆ อย่างไร รวมถึงมีนโยบาย/แผนงานและการจัดบริการของหน่วยงานเป็นอย่างไรบ้าง บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้หน่วยงานน้ันมีความรู้ต่อการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ การรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนของหน่วยงาน หรือต้องการ
การสนับสนุนอย่างไรบ้าง และบุคลากรนั้นทราบหรือไม่ต่อการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน จึงเป็นประเด็นท่ีมีความน่าสนใจท่ีจะ
ศึกษาเร่ืองดังกล่าว   
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วัตถุประสงค์การศึกษา  
1. เพ่ือศึกษาลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของหน่วยงานและข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (ส่วนกลาง) กับการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือศึกษาความรู้ของข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี ต่อการเป็น

ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ การรับรู้ต่อลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ  
3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี 
 
แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวคิดการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กําหนด
เกณฑ์ไว้ คือผู้ท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไป ซ่ึงเกณฑ์อายุตามปีปฏิทินเป็นการบ่งชี้อายุและการสูงอายุของบุคคล ตามการอธิบายลักษณะท่ีเข้าสู่
การเป็นผู้สูงอายุ โดย รศรินทร์ เกรย์ และคณะ (2556) การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ แบ่งออกได้ 5 ลักษณะ คือ อายุตามปีปฏิทินหรืออายุตาม
วัย อายุทางชีววิทยา อายุทางสังคม อายุทางอัตวิสัย และการสูงอายุมิติอ่ืนๆ แต่ไม่ว่าความสูงอายุจะเป็นในลักษณะใด ก็มีเกี่ยวข้องกับ
อายุตามปีปฏิทิน เม่ือเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน เนื่องจากในช่วงชีวิตของบุคคลแต่ละช่วงวัยจะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้ังแต่วัยเด็ก ตลอดจนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เปรียบเป็นช่วงวัยสุดท้ายของชีวิต จะเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะ แต่ก็แตกต่างกันไปตาม แต่ละบุคคล ตามเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ความสามารถ ประสบการณ์ หรือการตัดสินใจของ
บุคคล วันทนีย์ นวลละออง (2553) กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ เช่น  
การมีผิวหนังเห่ียวย่น ความบกพร่องทางสายตาและการได้ยิน ด้านจิตใจ ท่ีเกิดจากการสูญเสียทางสัมพันธภาพ การถูกทอดท้ิง  
เกิดความผิดปกติภายในร่างกาย ภาวะของระบบสมองท่ีถดถอย ความจําแย่ลง เกิดอาการหลงลืม มีผลต่อสภาพจิตใจท่ีสับสนและ
ซึมเศร้า ด้านสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบทบาท สถานภาพ ท้ังทางครอบครัว สังคมภายนอก หน้าท่ีการทํางาน และด้านเศรษฐกิจ 
เกิดจากการไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้ หากผู้สูงอายุสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้ และปรับตัว
ให้ตนเองสามารถดํารงอยู่ในชีวิตได้อย่างมีศักยภาพ  

ผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพเป็นกระบวนการในการสร้างความเหมาะสมและโอกาสในการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วม  
ความม่ันคง เพ่ือเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพและความสามารถดูแลตนเอง พ่ึงตนเองได้ มีความสุข และความพึงพอใจในชีวิต 
และมีองค์ประกอบคือ การมีความผาสุกทางด้านจิตใจ มีความสามารถในการแสดงพฤติกรรม สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคล และ
การรับรู้คุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนท่ีมีอยู่ให้เป็นผู้สูงอายุท่ีประสบความสําเร็จและเป็นผู้สูงอายุท่ียังประโยชน์
ตามองค์ประกอบของผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Aging) (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2542, อ้างถึงใน กุณฑลี เงาแสงธรรม, 2551) ท้ังนี้
สามารถอธิบายถึงแต่ละองค์ประกอบของผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ คือ การเป็นผู้สูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ (Productive Aging) 
หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ และใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์และดึงความสามารถท่ีมีอยู่มาใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยผ่านกระบวนการในการเป็นผู้สูงอายุ ในระยะการตระหนักรู้ ระยะการยอมรับและการ
ปลดปล่อย เพ่ือให้เกิดการปรับตัวได้ดีและสามารถเป็นผู้สูงอายุท่ียังประโยชน์ ส่วนผู้สูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ (Successful Aging) 
หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีชีวิตท่ียืนยาว มีภาวะสุขภาพกายและจิตท่ีดี โดยมีความพึง
พอใจและความต้องการของตนเองมาประกอบรวมกัน ผ่านกระบวนการในการเป็นผู้สูงอายุ ในระยะของการปลดปล่อย และระยะทํา
ให้กระจ่างชัด เพ่ือให้เกิดการปล่อยวางและให้รางวัลชีวิตเม่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซ่ึงมีการทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตนเพ่ือความสุขทางกายและจิตใจ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นผู้สูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 
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แนวคิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ในความหมายการเตรียมความพร้อม คือ ความสามารถในการทํา
กิจกรรมใดๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยจะประกอบด้วย ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ รวมถึง แรงจูงใจ สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
เศรษฐกิจ ในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆ บรรลุผล และความพร้อมต้องครอบคลุมถึง ความพร้อมทางร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ สิ่งแวดล้อม ซ่ึงการเตรียมความของการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ มีความครอบคลุมในการเตรียมความพร้อมท้ัง 4 
ด้าน คือร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ อธิบายได้ดังนี้ การเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกาย โดยการศึกษาเร่ืองสุขภาวะ 
โภชนาการ อาหารการกิน และการออกกําลังกายท่ีสมํ่าเสมอ การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้มีทัศนะที่ดีต่อการดําเนินชีวิต ให้เกิด
ความผาสุกและพึงพอใจในชีวิต การเตรียมความพร้อมด้านสังคม ท้ังท่ีเป็นการทํางานจริง หรืองานอดิเรกหลังจากเกษียณอายุ อย่าง
บางคนอาจจะทํางานต่อ จึงต้องมีความสามารถและความถนัด จึงต้องมีการเรียนรู้ หรือบางคนท่ีหางานอดิเรกก็ข้ึนอยู่ตามความชอบท่ี
ต่างกันไป แต่ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้เช่นเดียวกัน ท้ังการศึกษาและค้นคว้าจากตําราด้วยตัวเอง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีดี 
รวมถึงเร่ืองบ้านและท่ีอยู่ โดยคิดให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถเป็นไปได้ เพ่ือการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพจิตท่ีดี จึงต้องความรอบคอบ และ
การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ การเงินและทรัพย์สิน โดยเร่ิมจากการวางแผนเตรียมการไว้ก่อน และต้องมีความรอบคอบ โดย
คํานึงถึงสิ่งท่ีต้องการทําเม่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (บรรลุ ศริิพานิช อ้างถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2552) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษา เร่ืองการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยรวบรวม ค้นคว้าจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย 
วารสารต่างๆ และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เ พ่ือมาประกอบการศึกษาและสรุปเป็นประเด็นคําถามโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ความรู้ต่อการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ และการรับรู้ต่อลักษณะการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน  
3) ลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 4) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประชากรในการศึกษา คือ ข้าราชการท่ีมีอายุ 50-59 
ปี ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น จํานวน 
204 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงแจกความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การใช้สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test และ F-test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 
Pearson และนําเสนอข้อมูลเชิงบรรยาย 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของข้าราชการ ผลการศึกษา ประกอบด้วย  
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 3 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 76.0  

อายุเฉลี่ย 54.17 ปี โดยอายุ 50-54 ปี ร้อยละ 56.4 และอายุ 55-59 ปี ร้อยละ 43.6 สถานภาพสมรส ร้อยละ 63.2 สถานภาพโสด 
ร้อยละ 25.5 และสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีเพียงร้อยละ 11.3 ส่วนใหญ่มีบุตร จํานวน 2 คน ร้อยละ 38.7 และไม่มีบุตร ร้อยละ 32.4 
ด้านระดับการศึกษาเกินคร่ึง จบปริญญาตรี ร้อยละ 51.0 ระดับเงินเดือน ร้อยละ 59.8 มีระดับเงินเดือน 30,001-45,000 บาท และ
ลักษณะท่ีอยู่อาศัย เป็นเจ้าของบ้าน มากท่ีสุดถึงร้อยละ 67.2 ส่วนเช่าอยู่ หรืออาศัยอยู่กับครอบครัว มีความใกล้เคียงกัน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.7 และ 16.1 ตามลําดับ  

5.2 ความรู้ต่อการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.5 มีความรู้ ต่อการเป็นผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยังมีความรู้ว่าการเป็นผู้สูงอายุ คือ บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 93.1 แต่ยัง
มีผู้เข้าใจผิดว่าผู้สูงอายุไม่จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน มีถึงร้อยละ 32.4 และมีความรู้ว่าการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพเป็น 
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ผู้ท่ีสามารถทําประโยชน์ต่อสังคมได้ มากถึงร้อยละ 98.5 โดยมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะลักษณะของผู้สูงอายุท่ียังประโยชน์ใน 
การเรียนรู้และยอมรับต่อสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ร้อยละ 94.1 และมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้สูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 
สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง ร้อยละ 92.2 แต่ยังมีผู้เข้าใจผิดว่า การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพยังสามารถด่ืม
แอลกอฮอล์ได้ ร้อยละ 40.2 เม่ือพิจารณาความรู้ของผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพรายด้าน ร้อยละ 90.2 มีความรู้ด้านคุณลักษณะของผู้สูงอายุ
ท่ียังประโยชน์ มีความรู้ระดับมาก และร้อยละ 60.2 มีความรู้ด้านคุณลักษณะผู้สูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ มีความรู้ระดับมาก  

5.3 การรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ศึกษาในหลายประเด็น โดยประเด็นด้านนโยบาย/แผนงาน และ
การจัดบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 59.8 โดยมีการรับรู้ต่อ
นโยบาย/แผนงาน มากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 67.6 และประเด็นท่ีตอบมากท่ีสุดคือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี 
การกําหนดวัฒนธรรมองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 81.4 รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการออก
กําลังกายสมํ่าเสมอ รับประทางอาหารเพื่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ร้อยละ 77.5 แต่ยังมีผู้ท่ีไม่ทราบว่า ค่านิยมด้านสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการเป็นแบบอย่างท่ีดี (Health (Idol) ร้อยละ 27.5 ส่วนการจัดบริการ ในด้านจัดสวัสดิการ มีการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 58.8 เป็นด้านท่ีมีการรับรู้น้อยท่ีสุด ซ่ึงมีการรับรู้ว่า มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 83.3 บุคลากรต้องเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการจึงได้รับสิทธิประโยชน์ ร้อยละ 71.6 และมีผู้ท่ียังไม่ทราบถึง 
การขอรับสิทธิประโยชน์ต้องย่ืนคําร้องภายใน 60 วัน มากท่ีสุดถึงร้อยละ 40.2 ส่วนการจัดสวัสดิการในด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการรับรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 60.8 โดยมีการรับรู้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้บุคลากรสมัคร
เป็นสมาชิกได้เฉพาะ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา และมีการดําเนินการทางด้านการเงิน ท้ังการถือหุ้น การฝากเงิน 
การให้บริการเงินกู้ และสวัสดิการประเภทต่างๆ ร้อยละ 94.1 แต่ยังมีผู้ท่ีไม่ทราบถึง การเป็นสมาชิกท่ีมีอายุ 60 ปี จะได้รับเงิน วงเงิน
ไม่เกิน 6,000 บาทขึ้นอยู่กับจํานวนปีท่ีเปน็สมาชิก ร้อยละ 40.2  

ลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของข้าราชการ ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ( X  = 3.82, S.D. = 0.96) (ตารางท่ี 1) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  

1) ด้านร่างกาย ข้าราชการมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือเทียบกับด้านอ่ืนๆ ถือว่ามีค่าคะแนน
เฉลี่ยในการเตรียมความพร้อมน้อยท่ีสุด ( X  = 3.72, S.D. = 1.07) โดยประเด็นในการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด ร้อยละ 41.2  
การวางแผนการตรวจสุขภาพประจําปี อยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นท่ีมีการเตรียมความพร้อมมาก กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 45.6 ด่ืมน้ํา 
6-8 แก้วให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.1 รับประทานผักผลไม้เพ่ือสุขภาพ ร้อยละ 37.3 หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์หรือสูบบุหร่ี และร้อยละ 45.6 ลดการรับประทานอาหารประเภทไขมัน สําหรับ
ประเด็นการออกกําลังกายมีการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด ร้อยละ 13.7 มีการออกกําลังกายไม่น้อยกว่า 30 นาที/คร้ัง และร้อยละ 
14.7 มีการออกกําลังกายสัปดาห์ละ ไม่น้อยกว่า 5 วัน และยังมีผู้ท่ียังมีเพียงความคิดริเร่ิมและยังไม่ได้ปฏิบัติ ร้อยละ 14.2 ใน 
การปรึกษาแพทย์เพ่ือการดูแลสุขภาพและการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ 

2) ด้านจิตใจ ข้าราชการมีการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ( X  = 3.87, S.D. = 
0.88) ในทุกประเด็นคําถามมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติอย่างน้อย 3 คร้ัง/สัปดาห์ ได้แก่ การมีความสุข
เม่ือได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน ร้อยละ 53.4 มีการเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจตนเองและพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ร้อยละ 59.8 การยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างช่วงวัย ร้อยละ 58.8 มีการวางแผนชีวิตและไม่วิตกกังวลกับอนาคตท่ีจะมาถึง ร้อยละ 56.4 มีการม่ันใจต่อ 
การเผชิญต่อเหตุการณ์/การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ร้อยละ 55.4 การเดินทางไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญต่างๆ หรือ
วันหยุด ร้อยละ 55.9 และการเตรียมความพร้อมน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับประเด็นอ่ืนในด้านจิตใจ คือ การนั่งสมาธิเพ่ือให้จิตใจสงบ  
ร้อยละ 43.1  
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3) ด้านสังคม ข้าราชการมีการเตรียมความพร้อมด้านสังคมมีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ( X  = 3.82, S.D. = 
0.93) ในทุกประเด็นคําถามมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เร่ิมทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกในเวลาว่างร่วมกับคนใน
ครอบครัว ร้อยละ 56.4 เร่ิมสร้างสัมพันธภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในครอบครัวมากข้ึน ร้อยละ 54.4 แสวงหากิจกรรม 
งานอดิเรกท่ีพึงพอใจและเหมาะสมกับตนเอง ร้อยละ 52.0 ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอยู่เสมอ ร้อยละ 53.9 วางแผนปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับการใช้ชีวัติในวัยผู้สูงอายุ ร้อยละ 52.0 และวางแผนออกเดินทางหรือ
ท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร้อยละ 54.9 และมีจํานวน 1 ใน 4 ของผู้ตอบคําถามท่ีมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ใน
การวางแผนในการอยู่อาศัยในการอยู่อาศัยกับลูกหลาน ญาติพ่ีน้องหรือสถานบริการของรัฐและเอกชน  

4) ด้านเศรษฐกิจ ข้าราชการมีการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจมีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ( X  = 3.88, S.D. = 
0.94) ในทุกประเด็นคําถามมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เร่ิมคาดคะเนเงินรายรับ-รายจ่ายในอนาคตและนํามาวางแผนใช้
เงินให้เพียงพอในแต่ละเดือน ร้อยละ 55.4 พยายามจัดการกับหนี้สินท่ีมีอยู่ให้หมดไปก่อนการเข้าสู่วัยสูงอายุ ร้อยละ 54.4 ลดการใช้จ่ายท่ี
ฟุ่มเฟือยและไม่จําเป็น ร้อยละ 53.9 มีการออมเงินกับสถาบันทางการเงินต่างๆ ร้อยละ 52.0 ทําประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกัน
อุบัติเหตุ ร้อยละ 51.0 และประเด็นการเตรียมความพร้อมท่ีน้อยสุดเม่ือเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ คือ ศึกษาอาชีพท่ีเหมาะสมสามารถทําได้ใน
วัยสูงอายุเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม ร้อยละ 47.5 โดยสรุปตารางต่อไปน้ี  

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ X S.D. การแปลผล 
ด้านเศรษฐกิจ 3.88 0.94 มาก 
ด้านจิตใจ 3.87 0.88 มาก 
ด้านสังคม 3.82 0.93 มาก 
ด้านร่างกาย 3.72 1.07 มาก 

รวม 3.82 0.96 มาก 
 

5.4 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร อายุการทํางาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ แต่ระดับการศึกษา 
ระดับเงินเดือน และลักษณะท่ีอยู่อาศัย มีความสัมพันธ์ต่อการเตรียมความพร้อมโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้ ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาท่ี
สูงย่อมมีมุมมองต่อการเตรียมความพร้อมได้ดี เช่นเดียวกับระดับเงินเดือน ส่วนลักษณะท่ีอยู่อาศัย ผู้ท่ีอยู่อาศัยกับครอบครัว/ผู้อ่ืนจะมี
การเตรียมความพร้อมท่ีน้อยกว่าผู้ท่ีเป็น เจ้าของบ้าน และผู้ท่ีเช่าอยู่อาศัย ส่วนความรู้ต่อการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ  
มีความแตกต่างในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ผู้ท่ีมีความรู้ระดับมากท่ีมีค่าเฉลี่ย 3.99 จะมี 
การเตรียมความพร้อมมากกว่าผู้ท่ีมีความรู้ระดับน้อยท่ีมีค่าเฉลี่ย 3.77 และการรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความแตกต่างในการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.001 ผู้ท่ีรับรู้ระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 3.94 จะมีการเตรียมความพร้อมมากกว่า ผู้ท่ีรับรู้ระดับน้อยท่ีมีค่าเฉลี่ย 3.63  
 
การอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ พบว่า ลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยด้าน ท่ีมี 
การเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด คือ ด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ด้านจิตใจ และด้านสังคม ส่วนด้านท่ีมีการเตรียมความพร้อมน้อยท่ีสุด 
คือ ด้านร่างกาย ส่วนความรู้ต่อการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพอยู่ในระดับมาก มีการการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายได้ดี 
แต่ก็ยังมี 1 ใน 3 ยังเข้าใจว่า ผู้สูงอายุไม่จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ในความเป็นจริงแล้วเม่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็ต้องมี 
ความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานในชีวิตอยู่จึงต้องมีค่าใช้จ่ายตามมา ตามที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2558) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ
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ยังคงมีความต้องการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือให้เพียงพอในการดํารงชีวิต ซ่ึงในแต่ละบุคคลจะมีตัวเงิน เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มา 
ซ่ึงอาหารและสิ่งจําเป็นให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ การให้ความหมายของการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพว่า เป็นผู้ท่ีสามารถทําประโยชน์
ต่อสังคมได้ และสอดคล้องกับคุณลักษณะการเป็นผู้สูงอายุท่ียังประโยชน์ ได้แก่ การเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา และ
สามารถทําประโยชน์ต่อสังคมได้ดี ส่วนคุณลักษณะการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีประสบความสําเร็จ ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
สังคม สอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม (Active Theory) ของ Havighurst (1963, อ้างถึงใน ภาณุ อดกลั้น, 2551) ท้ังนี้แม้
สถานภาพบทบาทของผู้สูงอายุท่ีลดลง แต่ทัศนะต่อตนเองยังอยู่ในเชิงบวก ยังมีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมและหาบทบาท
ใหม่ในสังคม เพ่ือความพอใจและความสงบสุขในชีวิต เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีเวลาว่าง จึงสามารถหากิจกรรมต่างๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามและสามารถปรับตัวได้ดีกับวัยนี้ และ นันทนา อยู่สบาย (2557) สรุปผลการศึกษาว่า 
มนุษย์ทุกคนมีความต้องการขั้นพ้ืนฐานทางร่างกายและทางสังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีความต้องการท่ีจะให้ภาครัฐเข้ามาดูแลท้ัง
ร่างกายและจิตใจตลอดจนเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม ส่วนมุมมองทางภาครัฐนั้น ได้มีการจัดทําแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2545-2564) มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีเอ้ือประโยชน์และสิทธิของผู้สูงอายุให้ดําเนินอยู่ในสังคมให้มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การดาํเนินงานท่ีให้หน่วยงานต่างๆ มีการจัดบริการต่อผู้สูงอายุท่ีครอบคลุมต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 

สํานักงานกระทรวงสาธรณสุข ได้มีการกําหนดนโยบาย/แผนงาน เกี่ยวกับผู้สูงอายุท่ีจะเห็นชัดเจนในระดับประเทศ 
ส่วนระดับบุคคลภายใต้หน่วยงาน ก็มีการกําหนดนโยบาย/แผนงาน หรือการจัดบริการให้มีความสนับสนุนต่อการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยเฉพาะก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุซ่ึงมาเป็นทางเลือกในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของข้าราชการได้ โดยการ
รับรู้นโยบาย/แผนงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร มีการรับรู้ต่อการมีวัฒนธรรมองค์กรและ
ค่านิยมท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ โดยวัฒนธรรมองค์กรด้านสุขภาพคือ “การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง แต่ก็ยังมีผู้ท่ีไม่ทราบว่าค่านิยมด้านสุขภาพคือ การเป็นแบบอย่างสุขภาพท่ีดี (Health Idol) จํานวน 1 ใน 4 ซ่ึงการ
รับรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมนั้นเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพควรมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการสร้างสรรค์และปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสําคัญในการเป็นตัวอย่างท่ีดีและมีความใส่ใจของผู้บริหาร  
มีส่วนร่วมของบุคลากร และมีการจัดกิจกรรม เพ่ือการกระตุ้นเตือนและการติดตามผลในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมให้มี
ความชัดเจน ส่วนการจัดบริการด้านการจัดสวัสดิการและสหกรณ์ออมทรัพย์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข มีการรับรู้ใน 
การจัดบริการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มากกว่าการจัดสวัสดิการ แม้ว่าในภาพรวมจะมีระดับความรู้ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงการจัดบริการท่ี
เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่อผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณอายุราชการ ซ่ึงเกือบ 1 ใน 3 มีการรับรู้ประเด็นนี้น้อยอยู่ และไม่ทราบถึง 
การได้รับของท่ีระลึกจากกองทุนสวัสดิการเม่ือเกษียณอายุ การเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส รายละ 2,000 บาท (อายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไปและ
เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี) และสมาชิกท่ีมีอายุ 60 ปี ได้รับเงิน วงเงินไม่เกิน 6,000 บาท (คํานวณจากจํานวนปีท่ีเป็นสมาชิก) ท้ังนี้
อาจจะทําให้เสียประโยชน์ท่ีควรจะได้รับจากสิทธิประโยชน์ต่อผู้สูงอายุไป  

ความสัมพันธ์ต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การมีการรับรู้ต่อนโยบาย/แผนงาน หรือการจัดบริการที่เอ้ือ
ประโยชน์ท่ีมากกว่าก็ย่อมส่งผลให้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้ดี อีกท้ังยังแสดงถึงความสนใจในการหาสิ่งท่ีมาสนับสนุน
ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้านนโยบาย/แผนงานของหน่วยงานย่อมเป็นสิ่งท่ีผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีการรับรู้อยู่ด้วยแล้ว 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน เม่ือมีการรับรู้ข้อมูลก็สามารถนํามาปฏิบัติได้ โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ส่วนหนึ่งท่ีมีความเกี่ยวข้องด้านร่างกายในการเป็นแบบอย่าง
สุขภาพดี (Health Idol) โดยสร้างแนวทางปฏิบัติ คือ ”ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง” ส่วนในด้านจิตใจ ได้มีแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงเป็นหลักการทํางานร่วมกันให้เกิดความสุข ซ่ึงเป็นความสุขตามหลักพรหม
วิหาร4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ซ่ึงเป็นหลักธรรมข้อหนึ่งทางศาสนาท่ีนํามาเป็นพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต ส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ี
ดี ส่วนด้านการจัดบริการของหน่วยงาน ถือว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ ผู้ท่ีมีการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ของบริการต่างๆท่ี
หน่วยงานได้จัดให้นั้น ย่อมนํามาเป็นการวางแผนสําหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุได้ต่อไป 
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ผลการศึกษาลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการเตรียม
ความพร้อมในการวางแผนตรวจสุขภาพประจําปี ท้ังนี้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการบริการตรวจสุขภาพประจําปี เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในหน่วยงานอยู่แล้ว จึงมีการเตรียมความพร้อมในประเด็นน้ีได้ง่ายกว่าประเด็นอ่ืน เนื่องจากเป็น
การสนับสนุนของหน่วยงานโดยตรง ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ เมื่อเดินทางไปตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ก็สามารถ 
เบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปีจากสถานพยาบาลของทางราชการได้ โดยมีสิทธิทั ้งข้าราชการ และผู ้ที ่ได้รับบํานาญเมื่อ
เกษียณอายุแล้ว โดยอัตราค่าตรวจท่ีสามารถเบิกได้ 1,100 บาท (16 รายการ) สําหรับผู้ท่ีอายุ 35 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นสิทธิประโยชน์
ด้านการดูแลสุขภาพทางร่างกาย สอดคล้องกับแนวคิดของ บรรลุ ศิริพานิช (2548) และกรมอนามัย (2558) กล่าวว่า การป้องกัน
และการรักษาสุขภาพควรมีการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายอย่างเป็นครั้งคราวแต่สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุที่มีความจํา
เป็นมากขึ้นในการตรวจเช็คสุขภาพ เพื่อช่วยตรวจสอบอาการผิดปกติของร่างกายได้เร็วขึ้น เพื่อทําการรักษาได้แต่เนิ่นๆ เป็น
การป้องกันที่เหมาะสมก่อนที่จะเกิดปัญหาทางร่ายกายจะตามมา โดยมีการสํารวจถึงโรคเรื้อรังที่พบมากที่สุดในผู้สูงอายุ คือ 
โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคข้อเข่าเสื่อม (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558)  

แต่เม่ือพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกายของกลุ่มตัวอย่าง มีการเตรียมความ
พร้อมลดลง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้มีสุขภาพท่ีดีจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยกลุ่มตัวอย่างมี
การเตรียมความพร้อมในการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การรับประทานผักผลไม้ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ การลดรับประทานอาหารประเภทไขมัน ยังมีการเตรียมความพร้อมในระดับมาก แต่ก็ไม่มากเท่าท่ีควร และการเตรียมความ
พร้อมในประเด็นท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย พบว่า มีการเตรียมความพร้อมน้อยลงอยู่ในลําดับท้ายๆ แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะ
มีการออกกําลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน แต่การออกกําลังกายต่อสัปดาห์ท่ีควรมีการออกกําลังกายไม่น้อยกว่า 5 วัน ยังคงมีการ
เตรียมความพร้อมในระดับปานกลาง ประเด็นในการออกกําลังกาย ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีต้องใช้เวลาและต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาสุขภาพท่ีดี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรตระหนักและให้ความสําคัญในการออกกําลังของบุคลการเพ่ิมข้ึน แม้ว่าจะ
มีนโยบายให้บุคลากรออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ก็ควรจะมีการจัดกิจกรรมให้เป็นประจํา ทุกวัน เพ่ือเป็นการพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสมให้แก่บุคลากร และในประเด็นการเตรียมความพร้อมท่ีน้อยท่ีสุดอย่างการแสวงหาความรู้ในการเข้าสูวัยผู้สูงอายุ สอดคล้อง
กับ วิภาวดี มุทะสินธ์ุ (2552) ได้สรุปผลการศึกษาถึงลักษณะการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่า
กลุ่มตัวอย่างจะมีการเตรียมความพร้อมในประเด็นต่างๆ ในระดับมาก แต่ในประเด็น การหาความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกายยังอยู่ระดับปานกลางอยู่ จึงควรให้ความสําคัญกับการแสวงหาข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มากข้ึน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาในความรู้ในการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพในข้างต้นท่ีกล่าวว่า ผู้ท่ีมีความรู้มากย่อมมีการเตรียม
ความพร้อมได้ดี  

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับการมีความสุขเม่ือได้ช่วยเหลือคนอ่ืน และการเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจตนเองและพยายาม
แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง สอดคล้องกับ วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ (2552) และภัทร ถามล (2554) ท่ีว่าทัศนะการเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
ความสุขเกี่ยวกับชุมชนด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน เกี่ยวกับการรู้จักตระหนักในตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึกคาดหวัง 
ความปรารถนา รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อบกพร่องของตนเอง อยู่ในระดับมากเช่นกัน และองค์ประกอบของการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีความสุข
ในชีวิต คือ การมีสุขภาพจิตท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตตามมา ซ่ึงมีการกล่าวถึงเกณฑ์ชี้วัดผู้สูงอายุท่ีใช้ชีวิตอย่างประสบ
ความสําเร็จจะมีคุณลักษณะ ท่ีมีความสุขทางกายและทางใจ มีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต และความสุขสามารถเกิดข้ึนได้จากตัวเราเอง
โดยการยอมรับและมีความสงบสุขทางจิตใจ เม่ือมีการทําใจยอมรับในสิ่งต่างๆ สามารถปล่อยวางทางความคิดท่ีทําให้เกิดความ 
ไม่สบายใจ หรือสิ่งท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ไม่คิดมาก และไม่กังวลต่อสิ่งท่ีทําให้ไม่สบายใจ จิตใจก็จะเกิดความสงบสุขได้ 
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การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจของกลุ่มตัวอย่าง ยังให้ความสําคัญกับการนําหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตไม่มากเท่าท่ีควร หากสําหลักศาสนาและการปฏิบัติกิจกรรมทางความเชื่อ เช่น การนั่งสมาธิเพ่ือให้จิตใจสงบ จะสามารถนํามาเป็น
แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้านจิตใจให้มีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
ความสุข ตามข้อสรุปของ ศิรประภา วัฒนากิตติกูล (2552, อ้างถึงใน ทัศนีย์ ดาวเรือง, 2555) และ บรรลุ ศิริพานิช (2548) กล่าวถึง 
การทําความเข้าใจและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ควรมีการฝึกตนเอง ฝึกจิตใจ โดยใช้ธรรม
เข้ามากําหนด การสร้างความดี ยึดม่ันความดี เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในการกระทํา และทําตนเองให้เป็นท่ีรักท้ังครอบครัวและ 
คนในสังคม มีการสร้างประโยชน์ตามพลังและศักยภาพของตนเอง โดยมีคําจํากัดความท่ีเป็นพ้ืนฐานการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ 
คือ “กระชับมิตร พิชิตอุปสรรค รู้จักพอ เยินยอตน เป็นคนในครอบครัว” หากกลุ่มตัวอย่างนําหลักศาสนามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการทํา
ความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามวัยผู้สูงอายุ ย่อมส่งผลให้สามารถดําเนินอยู่ในชีวิตได้ดี ประกอบกับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการนําหลักศาสนามาใช้ในผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความสุขตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา) เพ่ือเป็นการนําเป็นพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในด้านจิตใจ เพ่ือให้เข้าใจในตนเองและสามารถมี
ความสุขได้ในชีวิต 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้านสังคม ก็พบว่า ข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุขมีการเตรียม
ความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการเริ่มทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกในเวลาว่างกับคนในครอบครัว และการเริ่มสร้าง
สัมพันธภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในครอบครัวมากข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของ ลีลาวดี อัครเสรณี (2549) และ
แนวคิดของกรมอนามัย (2559) กล่าวถึงผลการศึกษาในการเตรียมความพร้อมด้านสังคม ในการพูดคุยสังสรรค์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวทุกวัน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากงานท่ีเคยทํา ทําให้มีเวลาว่างมากข้ึน การสร้างความสัมพันธ์
กับครอบครัวโดยใช้กิจกรรมมาเป็นสิ่งสานสัมพันธ์ท่ีดีข้ึนในครอบครัว โดยการทํากิจกรรมท่ีสามารถทําได้ในยามว่าง ไม่ว่าจะเป็น 
กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลายจากความเครียด เกิดความสดชื่น มีความท้าทาย และการกระตุ้นความคิดเกิด 
การปรับเปลี่ยนเพ่ือสัมพันธภาพท่ีดีต่อผู้อ่ืน กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้สูงอายุควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความอยากรู้
อยากเห็น และเป็นการกระตุ้นจิตใจ ความคิดเพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสําเร็จ และกิจกรรมการบริการผู้อ่ืน ผู้สูงอายุจะ
สามารถสร้างความเสียสละและสร้างประโยชน์ทางสังคม เช่น การเป็นอาสาสมัคร ซ่ึงการทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ส่งผลต่อความคิดต่อ
ตนเองของผู้สูงอายุถึงความมีคุณค่าในตนเอง สามารถทําให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตดีได้ 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอยู่ในระดับมากด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นด้านท่ีมีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด 
เม่ือเทียบกับด้านอ่ืนๆ และให้ความสําคัญกับการคาดคะเนรายรับ-รายจ่ายในอนาคตและนํามาวางแผนการใช้เงินให้เพียงพอในแต่ละ
เดือน อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับการพยายามจัดการกับหนี้สินท่ีมีอยู่ให้หมดไปก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
เบญจรัตน์ เรืองคําพัฒน์ (2557) และ จุฑามณี จันทรทรัพย์ (2556) ในการวางแผนเข้าสูงวัยสูงอายุ โดยมีความพยายามในการเคลียร์
หนี้สินท่ีมีอยู่ก่อนการเกษียณอายุ ซ่ึงอยู่ในระดับมีการวางแผนและลงมือทํา และอธิบายว่าควรมีการเตรียมความพร้อมเร่ืองทรัพย์สิน
หรือเงินทองไว้ต้ังแต่วัยกลางคน ส่วนการวางแผนใช้เงิน ท่ีมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้การเข้าสู่วัย
สูงอายุเป็นจุดเร่ิมต้นของการเกษียณอายุจากการทํางาน ทําให้รายได้ท่ีเคยได้รับ กลับขาดหายหรือลดลงไป แม้ว่าข้าราชการจะได้รับ
สวัสดิการจากภาครัฐเม่ือเกษียณอายุ แต่อาจไม่เพียงพอเท่าท่ีเคยได้รับ ดังนั้น การวางแผนใช้จ่ายเงินเม่ือให้สามารถดํารงชีวิตในวัย
ผู้สูงอายุได้อย่างราบร่ืน และหากผู้สูงอายุไม่ได้คิดเร่ืองประกอบอาชีพหลังเกษียณแต่ใช้จ่ายเงินท่ีมีอยู่จากสวัสดิการ โดยการบริหารให้
เพียงพอในการดําเนินชีวิต แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีรายได้จากบุตรอีกทางหนึ่ง แต่จากการสํารวจสถานการณ์ด้านรายได้ในปัจจุบันของ
ผู้สูงอายุ พบว่า แหล่งรายได้หลักท่ีได้รับจากบุตรมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงหมายความว่า ผู้สูงอายุต้องหาแนวทางท่ีเป็นแหล่งรายได้อ่ืน
เพ่ิมเติม โดยแนวทางท่ีเห็นได้ชัด คือการทํางาน เนื่องจากอาจทําให้มีรายได้เทียบเท่าเดิมก่อนการเกษียณแล้ว ยังเป็นหลักประกันได้ว่า
ยังคงมีรายได้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง โดยจากผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นการศึกษาอาชีพท่ีเหมาะสมท่ีสามารถทําได้ในวัย
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สูงอายุเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม อยู่ในระดับมาก แม้ว่าจะเป็นประเด็นท่ีเตรียมความพร้อมน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับประเด็นอ่ืน อาจจะเป็น
เพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ และเม่ือเกษียณอายุการทํางานจะได้รับสวัสดิการอย่างบําเหน็จ/บํานาญ ซ่ึงมีความม่ันคงและเป็น
สวัสดิการท่ีดี จึงทําให้ไม่ได้คํานึงถึงเร่ืองหารายได้เพ่ิมเติมมากนัก ทําให้มีความสนใจในการศึกษาอาชีพท่ีเหมาะสมในวัยสูงอายุ 
น้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 4 ด้านมีความสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ระดับ
การศึกษา ซ่ึงผู้ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าย่อมมีมุมมองต่อการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายได้ดี ส่วนระดับเงินเดือนท่ีแตกต่างกัน 
ย่อมส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมท่ีต่างกัน ซ่ึงระดับเงินเดือน 15,001-30,000 มีการเตรียมความพร้อมน้อยกว่าระดับเงินเดือนท่ี 
สูงกว่า และลักษณะท่ีอยู่ ผู้ท่ีอาศัยอยู่กับครอบครัว/ผู้อ่ืน จะมีลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุน้อยกว่า ผู้ท่ีเป็นเจ้าของ
บ้าน และผู้ท่ีเช่าอยู่อาศัย สอดคล้องกับ เบญจรัตน์ เรืองคําพัฒน์ (2557) กล่าวถึง การเลือกทําเลท่ีอยู่อาศัยโดยคํานึงถึงการคมนาคมท่ี
สะดวกสบายสามารถติดต่อกับบุตรหลาน ญาติสนิท และเพ่ือนฝูงได้มากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึง ผู้ท่ีมีลักษณะท่ีอยู่อาศัยกับครอบครัว/
ผู้อ่ืน ไม่จําเป็นต้องวางแผนเพื่อแสวงหาท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม เพราะมีการอาศัยอยู่กับครอบครัวหรือบุตรอยู่แล้ว ซ่ึงต่างไปจากผู้ท่ียัง
อาศัยโดยการเช่าอยู่นั้น ยังไม่มีท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นหลักชัดเจนเม่ือเกษียณอายุ จึงต้องมีความสนใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุมากกว่าโดยเฉพาะด้านร่างกายและจิตใจท่ีมีความสอดคล้องกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ทําให้สมรรถนะ 
เสื่อมลง จึงควรมีการเตรียมท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตวัยผู้สูงอายุท่ีควรมีแบบแผนและเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสม ซ่ึงสิ่งท่ี 
ต้องคํานึงถึงการเตรียมท่ีอยู่อาศัยตามแนวคิดของ บริบูรณ์ พรพิบูลย์ (2535) และศรีเรือน แก้วกังวาน (2534, อ้างถึงใน กุณฑลี  
เงาแสงธรรม, 2551) กล่าวไว้ว่า ต้องคํานึงถึงสถานท่ีต้ัง การเลือกผู้อยู่ร่วมกัน สภาพท่ีอยู่อาศัย โดยมีการจัดเตรียมท่ีพักอาศัยไว้ก่อน 
จึงจําเป็นต้องทําในช่วงวัยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เพราะสามารถทําได้ง่ายและยังมีแรงอยู่ท้ังกายและกําลังทรัพย์จากการทํางาน  
ซ่ึงสามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าสถานท่ีท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมเม่ือเข้าวัยสูงอายุ โดยบรรลุ ศิริพานิช (2548, น. 36) กล่าวถึงลักษณะ
สถานท่ีอยู่อาศัย คือ การย้ายท่ีอยู่ใหม่ท่ีมีทําเลท่ีต้ังเป็นองค์ประกอบสําคัญ การอยู่ท่ีอยู่เก่าโดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสม และการไป
อยู่บ้านพักคนชราท่ีต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างดี 
 
สรุปสาระสําคัญและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
ทําให้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ การรับรู้ต่อการเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยภาพรวมมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก และลักษณะการเตรียมความพร้อมมีความสัมพันธ์ต่อ
ข้อมูลส่วนบุคลคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และลักษณะท่ีอยู่อาศัย รวมท้ังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความรู้ในด้านต่างๆ กล่าวคือ การมีความรู้ต่อการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ และการรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงาน ย่อมมีลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่ีดีกว่าจากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการปฏิบัติตน
เพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวัยผู้สูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรมีการจัดบริการเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยต่อยอดจากนโยบายพัฒนาบริการ
สุขภาพตามกลุ่มวัยผู้สูงอายุด้านสุขภาพท่ีพึงประสงค์ (กายดี จิตดี มีท่ีพักพิง) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมท่ีหลากหลาย
ช่องทาง เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลได้ง่าย 
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4. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรตะหนักและให้ความสําคัญกับข้าราชการท่ีอยู่ในตําแหน่งประเภททั่วไปหรือ
ประเภทวิชาการ ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 

ระดับปฏิบัติ 
1. ฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ควรดําเนินการจัดอบรมและให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ  

การป้องกันโรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม สามารถดูแลตนเองอย่างเป็นประจํา และต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยมีการติดตามและประเมินผลในระยะยาว เพ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีแท้จริงทางด้าน
สุขภาพ เช่น การจัดช่วงเวลาออกกําลังกายง่ายๆ อย่างการบริหารร่างกายในช่วงเช้าก่อนเข้าสู่เวลาทํางาน หรือการเต้นในช่วงเย็นก่อน
เลิกงาน  

2. แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก ควรดําเนินการจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีสุขภาพจิตท่ีดี
โดยนําหลักศาสนามาใช้ เพ่ือให้มีสุขภาพจิตท่ีดีรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวผ่านไปได้ เช่น จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้กับบุคลากร 
การจัดโครงการอบรมพัฒนาสุขภาพจิตเพ่ือผู้เข้าสู่วัยเกษียณอายุ เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของวัยผู้สูงอายุ  

3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรดําเนินการจัดต้ังชมรมหรือสมาคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพ่ือให้บุคลากรที่
เกษียณอายุไปแล้ว ได้มีสถานท่ีพบปะสังสรรค์และทํากิจกรรมกับกลุ่มคนวัยเดียวกันและกลุ่มวัยต่างๆ ได้ รวมท้ังการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและสังคมในการเป็นอาสาสมัครต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  

4. ฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ควรดําเนินการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้ท่ีม่ันคง ส่งเสริม
เร่ืองการออมและการวางแผนทางการเงิน จัดสรรรูปแบบการใช้จ่ายให้เหมาะสมและพอเพียง ประกอบกับให้ความสําคัญกับ 
การประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุ โดยการจัดทําโครงการฝึกอาชีพตามความสนใจของบุคลากร  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี เท่านั้น กลุ่มตัวอย่างจึงมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในระดับมาก ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ในด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านร่างกาย ตามลําดับ ในด้านร่างกายจะมีค่าเฉลี่ยการเตรียมความพร้อมน้อยท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับด้านอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการซ่ึงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสําหรับข้าราชการอยู่แล้ว จึงมี
การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายไม่มากเท่าท่ีควร อาจเนื่องจากไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุและ
มีอายุมากข้ึน ถ้าหากมีการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษากับกลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มลูกจ้างเหมาบริการ ท่ีเพียงแต่ปฏิบัติงานอยู่ภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่ทางด้านสวัสดิการท่ีได้รับนั้นไม่เท่ากับกลุ่มข้าราชการ หากมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่ม อาจทําให้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละด้านท่ีชัดเจน เพ่ือสามารถนําผลการศึกษามาพัฒนาบุคลากรในแต่ละบุคคลให้
สามารถเข้าสู่วัยสูงอายุท่ีมีศักยภาพได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุจากระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและ

ศึกษาความไม่เท่าเทียมของผู้สูงอายุท่ีได้รับจากระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเมืองและชนบท เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษา
ใช้การสร้างแบบสอบถามโดยคําถามมีลักษณะปลายปิด แบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ Likert Scale  
มีการกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและหัวข้อสําคัญในการทําแบบสอบถามโดยแบ่งคําถามเป็น 6 ด้าน เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการในการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค การใช้ประโยชน์เบี้ยยังชีพ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ีใน
การจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม ความพึงพอใจต่อระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และข้อเสนอแนะในการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ในเขตเมือง ได้แก่ ชุมชนศาลาลอย 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และชนบท ได้แก่ ชุมชนไทยสมุทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จํานวน 60 คน  
ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 68.75 ปี สมรสแล้ว มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท โดยมีท่ีมา
ของรายได้จากการประกอบอาชีพ และจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างในเขตเมืองและชนบท  
ผลการศึกษา พบว่า จากข้อคําถาม 6 ด้าน การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุจากระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในด้านพฤติกรรม
การในการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีพฤติกรรมการใช้จ่ายตามความจําเป็นตามรายได้
อยู่ในระดับมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง ในด้านการใช้ประโยชน์เบี้ยยังชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีการใช้
ประโยชน์เบี้ยยังชีพในการดํารงชีวิตอยู่ในระดับมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง และความไม่เท่าเทียมของผู้สูงอายุท่ีได้รับจากระบบ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ พบว่า ในด้านความพึงพอใจต่อการปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ีในการจ่ายเบ้ียยังชีพอย่างเป็นธรรมของกลุ่มตัวอย่างนั้น 
โดยรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้าน แต่ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีทัศนคติมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมืองในทุกด้าน ความพึงพอใจต่อระบบ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นไปในลักษณะเดียวกับ ทัศนคติท่ีพบข้างต้น กล่าวคือ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยความพึง
พอใจด้านระยะเวลามีระดับสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของสถานท่ี และด้านจํานวนเงินท่ีได้รับตามลําดับ 
นอกจากนั้นผู้สูงอายุในเขตชนบทยังคงมีระดับความพึงพอใจมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง ด้วยเช่นกัน การจะตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุจากระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพได้นั้น องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้สูงอายุ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความต้องการของผู้สูงอายุท่ีมีความจําเป็นแตกต่างกันในท้ังเขตเมืองและชนบท เพ่ือเป็น
แนวทางให้รัฐในการพัฒนาระบบเบี้ยยังชีพท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือเป็นการกระจายงบประมาณรัฐในการจัดสวัสดิการให้
ท่ัวถึงและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้อยู่ดีมีสุข และมีคุณค่ามีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตลอดช่วงวัยผู้สูงอายุ เพราะอย่างน้อยผู้สูงอายุก็เคยเป็นกําลังแรงงาน
สําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศมานานัปการ ดังนั้นการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องจัดให้ตอบสนองความต้องการท่ี
เหมาะสมและได้รับความเท่าเทียมกันอย่างท่ัวถึงและเปน็ธรรมในทุกพ้ืนท่ี 
คําสําคัญ: ความเป็นธรรม, ความไม่เท่าเทียม, ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
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ABSTRACT 
The purpose of this study were evaluated the responsiveness and inequalities among of require care allowances 

paid in the elderly between urban and rural areas. The research tool instrument was a closely questionnaire. The Rating scale 
of Likert Scale was separated five levels which defined by the scope of the content and key topics in the questionnaire. The 
topic of questionnaire consisted of six parts; 1) general information and demographic data 2) behavior in spending consumption 
3) taking advantage of allowance 4) the staffs mannered and dress appropriately honor the service users 5) satisfaction with 
the system paying the allowance 6) suggestions of not getting a fair system of paying the allowance of the sample. Sixty 
sample participants were recruited from the general community in Bangkok and Khon Kaen provinces that Sala Load and Thai 
Samut communities, respectively. There are using bulletin boards and verbal requests for participants. Sixty sample participants 
were recruited from the general community in Bangkok and Khon Kaen provinces, using bulletin boards and verbal requests 
for participants. They were males and females who aged more than 60 years old participated in the study. The results showed 
that the average age of participants were 68.75± 6.88 years. The participants were reported more in female than in male 
(63.30%) and married status. Three people were earning less than 5,000 baht per month. A source of Income’s mostly 
received from the self-employed and living with family/relatives. To our knowledge, the overall mention of the attitude of 
staff’s performance showed good level.  Specially, the participants in rural area satisfied the staffs mannered and dress 
appropriately honor the service users more than the participants in urban area that showed good level. The overall satisfied 
of the elderly from paying pension system were showed high level. The data were showed high to fairly levels which time, 
place, and the amount of the allowance granted, respectively. Furthermore, the attitudes of participants in rural area agree 
with the equality in services and the authorities continue to pay the allowance fairly, more than the participants in urban area. 
This result in this study may be suggested that the future study will be originated a qualitative study and survey of the elderly 
by encouraging seniors to engage for learning. Moreover, there are guide the development of the state pension system that 
is more efficient. May be explore the cost of living in each area in order to guide of government for prevention of duplicate 
and improve the fairness of the elderly from paying pension system in every area. For the reason, the paying pension of the 
elderly in rural area has to advantage more than the elderly in urban area. Then, the government may be prescribed the 
adjustment of pension system of the elderly in rural area more than the elderly in urban area. The policy and activity of 
authorities and relevant agencies have been made home visit which the promotions of senior citizens get to know the 
information is accurate, complete, thoroughly. This advantage points will have been gone to develop of the relationship 
between staff and elderly. 
Keywords: Fairness, Inequalities, Paying pension system 
 
บทนํา 

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐมีนโยบายข้ึนเพ่ือสงเคราะห์คนยากจน คนยากไร้ คนท่ีไม่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพตัวเอง
และครอบครัวได้และส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชนบท จากเดิมในปี พ.ศ.2544-2545 รัฐได้มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน
โดยให้องค์กรส่วนท้องถ่ินจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้เดือนละ 200 บาท นับเป็นจุดเร่ิมต้นในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ต่อมาในปี พ.ศ.
2546 มีตราพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ซ่ึงระบุไว้ว่าให้ผู้สูงอายุมีสิทธ์ิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
ความจําเป็นอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ปรับเพ่ิมเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็น 500 บาทต่อเดือน และต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
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ผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2553 ให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยมีเงื่อนไข คือ มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ เช่น 
เงินบํานาญ เบี้ยหวัด เบี้ยพิเศษเป็นต้น (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2550) 

ในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรส่วนท้องถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดย
ปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นข้ันบันได คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน ผู้สูงอายท่ีุ
มีอายุ 70-79 ได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน ผู้สูงอายุ
ท่ีมีอายุ 89-90 ปีข้ึนไป ได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน การเปลี่ยนนโยบายของรัฐปรับเบี้ยยังชีพให้เพ่ิมข้ึน เพ่ือท่ีจะให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในระดับหนึ่ง และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนี้ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
หลักอยู่ 3 หน่วยงาน กล่าวคือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (มติคณะรัฐมนตรี, 2554)  

การจัดสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์หรืออาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลจะสามารถจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือสนองต่อความต้องการของประชากรในประเทศได้ท้ังหมด แต่ถ้าหากรัฐบาลจะจัดสรรสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุได้อย่างเป็น
ธรรม และเท่าเทียมกันท้ังหมดท้ังท่ีอยู่ในเขตเมือง ตลอดจนในชนบทจะเป็นวิธีการท่ีอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงท่ีสามารถลงมือปฏิบัติ
ช่วยเหลือได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร (2556, น. 14) ได้อธิบายถึงผู้สูงอายุ ว่าเป็นผู้ท่ีมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป เป็นวัยท่ีมี 

ความเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยมีปัญหาเกิดข้ึนหลายๆ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เศรษฐกิจ และสังคม ปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยครอบครัว ชุมชน แหล่งบริการต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีช่วยในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับ 
การตอบสนองความต้องการในชีวิต จะทําให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมและแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีดี มีความเป็นอยู่ท่ีดี อันนําไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีสุด 

แนวคิดเก่ียวกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (2546, น. 210) มีสาระสําคัญในการให้การสงเคราะห์แบบให้เปล่าแก่ผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน 

หรือถูกทอดท้ิง ซ่ึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องดําเนินการให้เข้าหลักเกณฑ์อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้ 
1. การให้สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจําเป็น หมายถึง การให้สงเคราะห์ต้องมีการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาก่อนว่า 

ผู้สูงอายุมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความจําเป็นหรือเดือนร้อนเพียงใด ปรากฏตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
2. ให้การสงเคราะห์อย่าท่ัวถึง หมายถึง การให้การสงเคราะห์นั้น ครอบคลุมผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีต่างๆในเขตท้องท่ี

รับผิดชอบด้วย 
3. ให้การสงเคราะห์อย่างเป็นธรรม หมายถึง การไม่เลือกปฏิบัติกับผู้สูงอายุคนใดคนหนึ่ง หรือให้ความเป็นธรรมกับ

ผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบอย่างเท่าเทียม  
แนวคิดเก่ียวกับความม่ันคงของมนุษย์ 
พรประภา สินธุนาวา (2556, น. 23-25) ได้นิยามความหมายไว้ว่า กรอบความม่ันคงของมนุษย์ หมายถึง ความม่ันคง

ของมนุษย์ 12 มิติ คือ ท่ีอยู่อาศัย สุขภาพอนามัย อาหาร การศึกษา การมีงานทําและรายได้ ครอบครัว ชุมชนและการสนับสนุนทาง
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิ และความเป็นธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรพลังงาน 
ธรรมาภิบาล 
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ดัชนีความม่ันคงของมนุษย์ หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้จากการประมวลผลข้อมูลจากตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษย์ท่ี
แสดงถึงระดับความมากน้อยของความม่ันคงของมนุษย์โดยรวมหรือในแต่ละมิติ โดยมาจากการเก็บข้อมูลรายบุคคล แล้วประมวลผล
ข้อมูลนําเสนอในรูปของตัวเลขท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 

ความม่ันคงเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาคนและประเทศ เพ่ือให้ประชากรสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
มีความเป็นอยู่ท่ีดีตามความหมายของความม่ันคงของมนุษย์คือ การท่ีประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัย  
การตอบสนองต่อความจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในการพัฒนา
ศักยภาพของตน 

แนวคิดหลักนโยบายเพ่ือความเท่าเทียม  
เอ้ือมพร พิชัยสนิท (2552, น. 22) อธิบายถึง นโยบายท่ีใช้บรรเทาปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมนั้น เสนอว่าความไม่เท่าเทียม

ท่ีประชากรวิตกกังวลนั้นอาจหมายถึงสามมิติหลัก คือ 
1. มิติของปัจเจก เช่น ระหว่างคนจนกับคนรวย 
2. มิติของกลุ่มคน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มชนเผ่ากลุ่มน้อย กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มภูมิภาค 
3. มิติของการแยกเป็นส่วน เช่น การจํากัดให้อยู่ภายในขอบเขตเด็กหรือสตรี เป็นต้น 
นโยบายท่ีแก้ไขความไม่เท่าเทียมเรื่องหนึ่งอาจสามารถมีผลทําให้ปัญหาในเร่ืองอ่ืนแย่ลงได้ โดยท่ัวไปนโยบายซ่ึงนําไปสู่

ความเท่าเทียมกัน มีเป้าประสงค์เพ่ือความเท่าเทียมในการปฏิบัติ ไม่ให้เกิดความลําเอียงและมีอคติ เพ่ือความเท่าเทียมกันในด้าน
โอกาส เช่นความเท่าเทียมกันในด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมในระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพอย่างเท่าเทียมกันท้ังในเขต
เมืองและชนบท  
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง “ความเป็นธรรมของระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบท” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทําการศึกษา
เชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลโดยการเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพท่ี
อาศัยในเขตเมือง คือ ชุมชนศาลาลอย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพท่ีอาศัยในเขตชนบท คือ ชุมชนไทยสมุทร 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รวมท้ังสิ้น 60 คน โดยศึกษาความเป็นธรรมท่ีผู้สูงอายุได้รับจากระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ และความไม่เท่า
เทียมกันของการที่ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพในเขตเมืองและชนบท ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ แบ่งเปน็ 6 ส่วน นําข้อมูลมาวิเคราะห์
ผ่านโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติการหาค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตลอดจนจัดกลุ่มประเภทของ
ข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับความเห็นต่อการปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ีในการจ่าย 
เบี้ยยังชพีอย่างเป็นธรรม และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลต่อระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง การได้รับความเป็นธรรมจากระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ตามการประเมิน
ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง   

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง การได้รับความเป็นธรรมจากระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ตามการประเมิน
ในระดับเห็นด้วย   

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง การได้รับความเป็นธรรมจากระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ตามการประเมิน
ระดับไม่มีความเห็น 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง การได้รับความเป็นธรรมจากระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ตามการประเมิน
ระดับไม่เห็นด้วย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง การได้รับความเป็นธรรมจากระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ตามการประเมิน
ระดับไม่เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง 
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หลังจากที่ได้ทําการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบท นํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามนําไปประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สําหรับการศึกษา
ในคร้ังนี้ผู้ศึกษาจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ การจําแนกชนิดของข้อมูล (Typological Analysis) มีข้ันตอนดังต่อไปน้ี  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามลักษณะท่ัวไป โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ระดับความเป็นธรรม จะไม่มีการแยกเปรียบเทียบในการเก็บข้อมูล จะใช้การวิเคราะห์โดยรวมของตัวแปรตาม โดย

ระดับความเป็นธรรม ค่าคะแนนของมาตรฐานท่ีมีค่าปานกลางข้ึนไปหรือได้คะแนนต้ังแต่ (3.40) ข้ึนไป ถือว่าได้รับความเป็นธรรม 
3. ความไม่เท่าเทียม เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากตัวแปรตาม ตามลักษณะของตัวแปรอิสระ โดยความแตกต่าง 

ค่าคะแนนต้ังแต่ 0.5 ของคะแนนข้ึนไป ถือว่าไม่เท่าเทียมกัน  
 
ผลการศึกษา 

พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 68.75 ปี สมรสแล้ว มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท โดยมี
ท่ีมาของรายได้จากการประกอบอาชีพ และจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างในเขตเมืองและชนบท  
ผลการศึกษา พบว่า จากข้อคําถาม 6 ด้าน การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุจากระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ในด้านพฤติกรรม
การในการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีพฤติกรรมการใช้จ่ายตามความจําเป็นตามรายได้
อยู่ในระดับมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง ในด้านการใช้ประโยชน์เบี้ยยังชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีการใช้
ประโยชน์เบี้ยยังชีพในการดํารงชีวิตอยู่ในระดับมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง และความไม่เท่าเทียมของผู้สูงอายุท่ีได้รับจากระบบ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ พบว่า ในด้านความพึงพอใจต่อการปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ี ในการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรมของกลุ่มตัวอย่าง
นั้น โดยรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้าน แต่ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีทัศนคติมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมืองในทุกด้าน ความพึงพอใจต่อ
ระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นไปในลักษณะเดียวกับ ทัศนคติท่ีพบข้างต้น กล่าวคือ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย 
ความพึงพอใจด้านระยะเวลามีระดับสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของสถานท่ี และด้านจํานวนเงินท่ีได้รับตามลําดับ 
นอกจากนั้นผู้สูงอายุในเขตชนบทยังคงมีระดับความพึงพอใจมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมืองด้วยเช่นกัน การจะตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุจากระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพได้นั้น องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความต้องการของผู้สูงอายุท่ีมีความจําเป็นแตกต่างกันในท้ังเขตเมืองและชนบท เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้รัฐในการพัฒนาระบบเบี้ยยังชีพท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือเป็นการกระจายงบประมาณรัฐในการจัดสวัสดิการให้ท่ัวถึงและ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้อยู่ดีมีสุข และมีคุณค่ามีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตลอดช่วงวัยผู้สูงอายุ เพราะอย่างน้อยผู้สูงอายุก็เคยเป็นกําลังแรงงานสําคัญ
ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศมานานัปการ ดังนั้นการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องจัดให้ตอบสนองความต้องการที่
เหมาะสมและได้รับความเท่าเทียมกันอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมในทุกพ้ืนท่ี 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
เม่ือทําการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ีในการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม พบว่า ความพึงพอใจต่อ

การปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ีในการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นธรรมระหว่างประชากรตัวอย่างจากชุมชนศาลาลอย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
และชุมชนไทยสมุทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีความแตกต่างกัน p = .904 

เม่ือทําการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจต่อระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติจาก
เจ้าหน้าท่ีในการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นธรรมระหว่างประชากรตัวอย่างจากชุมชนศาลาลอย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และชุมชนไทยสมุทร 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีความแตกต่างกัน p = .133 
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อภิปรายผลการศึกษา 
สําหรับผลการศึกษาเร่ืองจากการศึกษาเร่ือง “ความเป็นธรรมของระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในเขตเมืองและ

ชนบท” ประเด็นสําหรับการอภิปรายผลท่ีสําคัญและน่าสนใจ มีดังนี้ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีในระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม  
จากการศึกษาความเป็นธรรมในระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในเขตเมืองและชนบท พบว่า 
ปัจจัยท่ีตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุจากระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบท พบว่า ในด้าน

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างในเขตชนบทและในเขตเมือง มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกด้านความกระตือรือร้นและรวดเร็ว รองลงมาด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการกับทุกคนเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ และด้านเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายข้อสงสัยได้ชัดเจน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีมี 
การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างในเขตชนบทมากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุอายุในเขตเมือง ปัจจัยท่ีสนับสนุน ก็คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีวิธีการจัดการบริหารงาน มีการบูรนาการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในเขตชนบท
ให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีในระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ สอดคล้องกับการศึกษาของ วรเวศม์ สุวรรณระดา (2552, 
น. 3-5) ทัศนคติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่แสดงทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการให้ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน แต่ให้เฉพาะผู้สูงอายุท่ียากไร้ไม่ต้องการให้ทําประชาคมเข้ามามีส่วนร่วม โดยให้เหตุผลว่าชาวบ้านท่ีมาทํา
ประชาคมจะเลือกคนท่ีรู้จักทําให้บางคร้ังอาจเกิดความลําเอียง ขาดความยุติธรรม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความไม่เท่าเทียมกันของผู้สูงอายุของระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในเขตเมืองและชนบท พบว่า  
ความพึงพอใจท่ีได้รับเบี้ยยังชีพของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบท โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกรายมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการได้รับเบี้ยยังชีพแต่ละเดือนมีความเหมาะสม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างในเขตชนบท มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตเมือง รองลงมาด้านความพึงพอใจต่อสถานท่ีรับลงทะเบียน/
รับเงินเบี้ยยังชีพมีความเหมาะสม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตชนบท มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตเมือง และด้าน
ความพึงพอใจต่อจํานวนเงินเบี้ยยังชีพท่ีได้รับมีความเหมาะสมระหว่างเขตเมืองและชนบท พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตชนบท มีความพึง
พอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัทรวดี ซอกดุลย์ (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลพระแก้ว อําเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และศึกษาปัญหาในการดําเนิน
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า การประเมินบริบทสภาวะแวดล้อมโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า เป็นนโยบายท่ีก่อกําเนิดจากพรรคการเมืองท่ีเป็นรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุและใช้เป็น
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า มีสถานท่ีให้ติดต่อราชการตามโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การประเมินด้านกระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ พบว่าการประชาสัมพันธ์ท่ีเกิดผล
สัมฤทธ์ิมากท่ีสุด คือ การกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนทันตาม
กําหนด การประเมินด้านประสิทธิผลของผลผลิต ผู้สูงอายุได้นําเงินไปใช้จ่ายได้ตรงกับวัตถุประสงค์ คือ นําเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
เกี่ยวกับปัจจัยสี่ และการประเมินปัญหาในการดําเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุเดินทางมารับเบี้ยยังชีพ
ไม่สะดวก งบประมาณท่ีผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนําไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุท่ีชัดเจน ขาดการประเมินผลและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
 
 
 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
43 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความเป็นธรรมของระบบของระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบทข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุจากระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพกับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความไม่เท่าเทียมของ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง ชุมชนศาลาลอย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตชนบท ชุมชน
ไทยสมุทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส่วนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ีในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และผู้สูงอายุพึงพอใจมากต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี โดยผู้สูงอายุให้ทัศนคติว่ามีการบริการท่ีเต็มใจ
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นอย่างดีย่ิง ซ่ึงแตกต่างจากเม่ือก่อนไม่ได้รับการบริการท่ีดีเช่นปัจจุบันดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิจัยต่อไป ดังนี้ 

1. ควรทําการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อท่ีจะให้ผู้ศึกษาวิจัยได้ทราบ
ถึงข้อมูลข้อเท็จจริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ และเพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาได้ถูกต้อง 

2. ควรทําการศึกษาให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ท่ีผ่านมา เพ่ือให้เป็นแนวทางให้รัฐ
ในการพัฒนาระบบเบี้ยยังชีพท่ีดีข้ึน และเป็นเกราะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซํ้าซ้อนอีก เช่น การจ่ายเงินซํ้าซ้อน การถูกสวมสิทธ์ิในการรับ
เบี้ยยังชีพ การถูกเรียกเก็บหัวคิวในการข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3. ควรทําการศึกษาระดับค่าครองชีพในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นแนวทางให้รัฐมีระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นอย่างธรรม
โดยจําแนกความจําเป็นตามค่าครองชีพ เพ่ือให้เป็นธรรมในการกระจายสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึงต่อไป 
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การจัดสวัสดิการสังคมสาํหรบัคนไรพ้ึ่ง ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองครองคนไรท้ี่พึ่ง พุทธศักราช 25571 

Social Welfare for Homeless People According to Protection of Homeless People Act 2557 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการนําเสนอถึงการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไร้ท่ีพ่ึง ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 

พุทธศักราช 2557 ซ่ึงเป็นกฎหมายด้านสังคมท่ีถูกออกแบบเพ่ือให้มีการดําเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงมีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมได้กําหนดให้คนไร้ท่ีพ่ึงมิสิทธิขอรับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง และมีระบบการจัด
สวัสดิการท่ีหลากหลายทั้งทางด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและ 
การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพ่ึง การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไร้ท่ีพ่ึง สามารถทําให้บุคคลกลุ่มนี้ได้รับ
สวัสดิการจากรัฐได้อย่างเท่าเทียมและสามารถพัฒนาศักยภาพให้เขามีท่ีพ่ึง พ่ึงตนเองได้และเป็นท่ีพ่ึงของตนเองได้ ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พุทธศักราช 2557 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพ่ึง 
สามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพ่ึง ดังนี้ 1) แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับคนไร้ท่ีพ่ึง 2) รูปแบบ กฎหมาย และการจัดสวัสดิการสําหรับ 
คนไร้ท่ีพ่ึงในประเทศไทย  
คําสําคัญ: คนไร้ท่ีพ่ึง, พระราชบัญญัติการคุ้มครองครองคนไร้ท่ีพ่ึง, การจัดสวัสดิการสังคม 
 

ABSTRACT 
This article is presenting to social welfare for homeless people. According to the Protection people homeless 

Act, 2557, the law society. The Law Society Is designed to provide the protection of homeless people is clear and concrete. 
People have the right to apply for protection from home reception for destitute or protection center for destitute and a 
variety of welfare. Both to the physical body and mind, promote and support, development and prevent unfair discrimination 
against people helpless. Social Welfare homeless people. These individuals can receive benefits from the state equally and 
can develop in him a refuge. Self-reliant and self-reliance. Consistent with the spirit of the Constitution to Protection people 
homeless Act, 2557. Which is synthesized from elements about them. A summary of the issues related to homeless people: 
1) The concept involving a homeless. 2) Model, law and the welfare for homeless Thai people.  
Keyword: People homeless, Protection of people homeless, The welfare of homeless people. 
 
บทนํา 

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นสาเหตุทําให้ครอบครัวส่วนใหญ่ประสบปัญหามีรายได้ 
ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว จนทําให้ต้องอพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาแสวงหางานทําจากชนบทเข้าสู่เมือง ท้ังในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลรวมท้ังเมืองใหญ่อ่ืนๆ ตามภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงการอพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาทํางานในชุมชนเมืองของประชาชนในชนบทมี
เพ่ิมมากข้ึนแต่เนื่องจากไม่มีความรู้และไม่มีฝีมือ จึงไม่มีงานทํา ขาดรายได้ ไม่มีเงินพอท่ีจะเช่าท่ีพักอาศัย จึงต้องเร่ร่อนและไปพักอยู่
ตามที่สาธารณะต่างๆ ทําให้บางส่วนตัดสินใจไปประกอบอาชีพขอทาน และบุคคลเหล่านี้ยังเข้าไม่ถึงบริการทางด้านสาธารณสุข 

                                                            
* นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสงัคม (ศูนย์ลําปาง) คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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การศึกษา เป็นต้น ไม่ใช่เพียงแต่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชนบทเท่านั้นท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพระบบเศรษฐกิจตกตํ่า แต่ประชาชน
ในเขตชุมชนเมืองก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ค่าครองชีพสูงข้ึนและมีการเลิกจ้างแรงงานเพ่ือลดรายจ่ายของโรงงานต่างๆ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้
ทําให้เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาอ่ืนๆ ตามมา อาทิ เกิดปัญหาคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ท่ีพ่ึง ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมมากข้ึนและถึงแม้
อาชีพขอทานจะเป็นอาชีพท่ีต้องเผชิญกับภาวะความเสี่ยงในหลายประการแต่ก็ไม่ทําให้การประกอบอาชีพขอทานลดลงไป ในทาง
ตรงกันข้ามอาชีพการขอทานกลับกลายเป็นธุรกิจท่ีทํารายได้สูงให้กับผู้ประกอบอาชีพขอทาน จนได้มีการพัฒนาเป็นธุรกิจเร่ร่อน
ขอทาน ประชาชนในชนบทจึงได้มีการอพยพเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพเร่ร่อนขอทาน หลังจากการว่างเว้นจากฤดูการเก็บเกี่ยวหรือฤดูการทํา
การเกษตร อีกทางหนึ่ง 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า จํานวนคนไร้ท่ีพ่ึง คนขอทาน ท่ีถูกนําตัวส่งสถานสงเคราะห์ท้ัง 11 แห่ง ท่ัวประเทศโดยเฉล่ียแล้ว มีจํานวน
เพ่ิมมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากสถิติของผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงท้ัง 11 แห่ง ต้ังแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงมกราคม 2559 ดังนี้ 

ลําดับ หน่วยงาน ประเภทผู้รับบริการ จํานวน
1 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชายธัญบุรี - คนไร้ท่ีพ่ึง 6,584

- คนขอทาน 1,215
2 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหญิงธัญบุรี - คนไร้ท่ีพ่ึง 5,467

- คนขอทาน 928
3 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงนนทบุรี - คนไร้ท่ีพ่ึง 5,206

- คนขอทาน 1,045
4 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงทับกวาง - คนไร้ท่ีพ่ึง 4,114

- คนขอทาน 266
5 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงกุ่มสะแก - คนไร้ท่ีพ่ึง 3,825

- คนขอทาน 227
6 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงประจวบคีรีขันธ์ - คนไร้ท่ีพ่ึง 4,010

- คนขอทาน 226
7 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงปรือใหญ่ - คนไร้ท่ีพ่ึง 3,200

- คนขอทาน 250
8 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงบ้านเมตตา - คนไร้ท่ีพ่ึง 6,376

- คนขอทาน 81
9 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงภาคใต้ - คนไร้ท่ีพ่ึง 4,895

- คนขอทาน 281
10 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงวังทอง - คนไร้ท่ีพ่ึง 5,867

- คนขอทาน 426
11 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงสันมหาพน - คนไร้ท่ีพ่ึง 2,539

- คนขอทาน 118
  รวมท้ังสิ้น 57,146

ท่ีมา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต, กุมภาพันธ์ 2559. 
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จากปัญหาน้ีเองหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึง และ 
คนขอทาน ว่าเป็นบุคคลท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ เป็นปัญหาสําคัญจึงได้มีมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา
คนขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึง ให้หมดไปจากสังคมไทย จึงได้ตราพระราชบัญญัติข้ึน 2 ฉบับ ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน 
พุทธศักราช 2484 ปัจจุบันปรับแก้แล้วเป็นพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2559 เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิม  
ได้บังคับใช้มานานแล้ว บทบัญญัติไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงได้มีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการควบคุม
การขอทานให้ชัดเจนและเหมาะสม รวมท้ังกําหนดให้บุคคลซ่ึงกระทําการใดๆ ให้ผู้อ่ืนกระทําการขอทานตามสถานท่ีต่างๆ ได้รับโทษ
ทางอาญาเพ่ือเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลมิให้ตกเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อ่ืน(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 
ตอนท่ี 38ก. 29 เม.ย. 59) 2. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พุทธศักราช 2557 มีมาตรฐานการทํางานด้านการคุ้มครอง ดูแล 
คนไร้ท่ีพ่ึงอย่างย่ังยืน ภายใต้เจตนารมณ์ “มีท่ีพ่ึง พ่ึงตนเองได้ เป็นท่ีพ่ึงของผู้อ่ืน” มีวัตถุประสงค์ โดยท่ีคนไร้ท่ีพ่ึงเป็นบุคคลท่ีประสบ
ปัญหาในสังคม ขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิตได้อย่างปกติ ไม่มีท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม ไม่สามารถหารายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ซ่ึงบุคคล
เหล่านี้อยู่ในฐานะท่ีไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้และไม่อาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได้ ทําให้มีชีวิตอยู่อย่างยากลําบาก มีมาตรฐานการดํารงชีพ 
ท่ีตํ่ากว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ของบุคคลทั่วไป สมควรต้องได้รับการคุ้มครองให้คนไร้ท่ีพ่ึงสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข มีปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และมีสภาพร่างกายและจิตใจ เช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป โดยกําหนดวิธีการคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน
และเหมาะสม ท้ังด้านการจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่ายกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริม
การศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพ่ึงมีงานทําและมีท่ี
อยู่อาศัย และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพ่ึง โดยท้ังพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับนี้ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. การสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง จํานวน 11 แห่งท่ัวประเทศ โดยรับอุปการะคนไร้ท่ีพ่ึง3 ประเภท คือ คนเร่ร่อน 
ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง คนไร้ท่ีพ่ึง ท่ีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และคนขอทาน เจ้าหน้าท่ีตํารวจนําส่งเนื่องจากกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยจัดบริการด้านปัจจัย 4 สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ กิจกรรมบําบัด  
การอบรมด้านศีลธรรมฌาปณกิจสงเคราะห์ จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ฝึกอบรมและจัดหาอาชีพให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึง เป็นต้น 
สําหรับการฝึกอาชีพในสถานสงเคราะห์เป็นการฝึกระเบียบวินัยสร้างทักษะการทํางานให้ผู้รับบริการสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ ดังนี้ 

 - การจัดหางานให้ผู้รับการสงเคราะห์ทําภายนอก เพ่ือให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้เรียนรู้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอก
เหมือนเช่นบุคคลท่ัวไป และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง เช่น การคัดแยะขยะ ขายอาหาร 

 - การรับงานภายนอกให้ผู้รับการสงเคราะห์ทําภายในสงเคราะห์เป็นการฝึกงานอาชีพบําบัด ช่วยให้ผู้รับการสงเคราะห์
เพลิดเพลิน มีเพ่ือน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีรายได้เป็นของตนเอง 

2. การดําเนินการกับคนเร่ร่อน โดยจัดส่งนักสังคมสงเคราะห์ออกเย่ียมเยียน สอบข้อเท็จจริงบุคคลเร่ร่อนตามแหล่ง
สาธารณะต่างๆ เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยจัดให้มีบริการได้แก่ ให้คําปรึกษาแนะนําแหล่งบริการของรัฐ 
ช่วยเหลือในรูปแบบเงิน ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ สามารถออกมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ และรับเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง กรณีคนเร่ร่อนนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ นอกจากนี้
ยังมีบริการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม อาทิ การช่วยเหลือส่งกลับภูมิลําเนา จัดหาท่ีพักคนเดินทางในกรุงเทพมหานคร ประสานส่งต่อไป
ยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม เช่น โรงพยาบาล จัดหางาน เป็นต้น 

ปัจจุบันมีการต้ังศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงข้ึนตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พุทธศักราช 2557 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
การจัดต้ังข้ึนใหม่ในระดับจังหวัด บทบาท ภารกิจหน้าท่ี มีแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 
18 แห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พุทธศักราช 2557 และจะเห็นได้ว่าปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึง คนเร่ร่อน คนขอทาน เป็นปัญหา
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ท่ีมีมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้ให้
ความช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงในหลายสมัยของรัฐบาลได้เกิดรูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีต่างกันไปในด้านการบริการ
สวัสดิการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามแต่ละช่วงเวลา แต่ผลทางสถิติก็สามารถยืนยันได้ว่าจํานวนคนไร้ท่ีพ่ึง คนเร่ร่อน คนขอทาน  
มีจํานวนมากข้ึนในแต่ละปี ซ่ึงวัฒนธรรมการให้ทานของคนไทยอาจเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งท่ีให้จํานวนคนเร่ร่อน คนขอทานมีเพ่ิมมากขึ้น 
และปัจจุบันมีมาตรการการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับคนไร้ท่ีพ่ึง คนเร่ร่อน และคนขอทาน ท้ังพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน 
พุทธศักราช 2559 และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พุทธศักราช 2557 ข้ึน อีกท้ังยังมีการตั้งหน่วยงานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงท่ี
ครอบคลุมท้ัง 77 แห่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ศูนย์พัฒนาสังคมประจําจังหวัด หรือส่วนราชการอ่ืนท่ีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กําหนด (ม.18) โดย
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง มีอํานาจหน้าท่ีสํารวจ ติดตามสภาพและปัญหาท่ีเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพ่ึง สืบเสาะข้อมูลและให้การคุ้มครองเบื้องต้น 
ประสานเพื่อจัดส่งคนไร้ท่ีพ่ึงไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์อาจพิจารณาให้
การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอ่ืน แก่หน่วยงานของรัฐ องค์การสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชน 
สถาบันศาสนา กลุ่มคนไร้ท่ีพ่ึง หรือกลุ่มบุคคลท่ีจัดให้มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
 
แนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 

“คนไร้ท่ีพ่ึง” หมายความว่า บุคคลซ่ึงไร้ท่ีอยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และให้รวมถึงบุคคลท่ีอยู่ใน
สภาวะยากลําบากและไม่อาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได้ ท้ังนี้คณะกรรมการกําหนด 

คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง กําหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลท่ีอยู่ในสภาวะยากลําบากและไม่อาจพ่ึงพา
บุคคลอ่ืนได้ ดังนี้ 

1) บุคคลท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยท่ีมีความยากลําบากในการดํารงชีพเนื่องจากเหตุ
หัวหน้าครอบครัวหรือบุคคลท่ีเป็นหลักในครอบครัว (ก) ตาย (ข) ทอดท้ิงสาบสูญหรือต้องโทษจําคุก (ค) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (ง) ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอ่ืนใด 

2) คนเร่ร่อน หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยท่ีออกมาจากท่ีพักอาศัยเดิม ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม มาอยู่ในท่ีสาธารณะ 
หรือบุคคลท่ีออกมาจากท่ีพักอาศัยเดิมมาต้ังครอบครัวหรือมาใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหม่ในท่ีสาธารณะ และทั้งสองกลุ่มอาจจะย้ายท่ี
พักไปเร่ือยๆ หรืออาศัยอยู่ท่ีใดท่ีหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือดํารงชีวิตประจําวันในท่ีสาธารณะนั้นๆ 

3) บุคคลซ่ึงอาศัยท่ีสาธารณะเป็นท่ีพักนอนชั่วคราว หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยที่มาทําภารกิจบางอย่างและไม่มีท่ีพัก
อาศัย ไม่เงินเช่าท่ีพัก 

4) บุคคลท่ีมีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ยังไร้สัญชาติ หมายถึง บุคคลท่ีถูกบันทึกทางทะเบียนราษฎรของรัฐใดรัฐหนึ่ง 
แต่มิได้รับการรับรองในสถานะคนสัญชาติโดยรัฐนั้นหรือรัฐอ่ืนใดท่ีประสบปัญหาการดํารงชีพ  

5) บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หมายถึง คนไร้รัฐซ่ึงอาจจะเป็นคนท่ีเกิดในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย
ก็ได้ แต่มีเหตุทําให้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ท้ังของประเทศต้นทางและของประเทศไทยท่ีประสบปัญหาการดํารงชีพ (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 133 ตอนพิเศษ 38 ง. 9 ก.พ. 2559) 

“การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง” หมายความว่า การจัดสวัสดิการสังคม การจัดให้มีบริการทางสังคมซ่ึงเกี่ยวกับการป้องกัน 
การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานของคนไร้ท่ีพ่ึงให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และพึ่งพาตนเองได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ การจัดสวัสดิการสังคม ต้องคํานึงถึงลักษณะหรือ
รูปแบบและวิธีการในการดําเนินการตามความเหมาะสมของสภาพปัญหาความต้องการของคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีควรได้รับการป้องกันแก้ไข 
ท้ังในระยะเร่งด่วนและระยะยาว รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพ่ึงสามารถเข้าถึงปัจจัยสี่ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และ
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สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่คนไร้ท่ีพ่ึง การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จัดให้มีการประเมินทางด้านร่างกาย จิตใจของคนไร้ท่ีพ่ึงรวมถึงการประเมินครอบครัว จัดให้มี
บริการคัดกรองและคัดแยกคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีมีอาการป่วยทางกายและจิต จัดให้มีกิจกรรมการเสริมสร้าง ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจ การรักษาพยาบาล จัดให้คนไร้ท่ีพ่ึงได้รับการดูแลหรือรักษาพยาบาลเบื้องต้นเม่ือเจ็บป่วยหรือส่งสถานพยาบาลตามสภาพ 
ความเจ็บป่วยเพ่ือให้คนไร้ท่ีพ่ึงเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขตามหลักประกันสุขภาพท่ีมี การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ จัดให้ 
คนไร้ท่ีพ่ึงได้รับการศึกษาและข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และมีการส่งเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพหรือฝึก
อาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับคนไร้ท่ีพ่ึง การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม ส่งเสริมให้คนไร้ท่ีพ่ึงได้รับโอกาสเข้าถึงบริการ
ข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ในสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไร้ท่ีพ่ึงรวมท้ังการรวมตัวกันเพ่ือดําเนินกิจกรรม
ใดๆ การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม ส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึง รวมถึงสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอ่ืน สถาบันศาสนา องค์กรธุรกิจหรือกลุ่มคนไร้ท่ีพ่ึง มีส่วนร่วมใน
การสร้างโอกาสในสังคมให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้คนไร้ท่ีพ่ึงสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  
มีปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ได้รับการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน และสังคม การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพ่ึงมีงานทํา จัดให้มีข้อมูล
ตําแหน่งท่ีเหมาะสมสําหรับคนไร้ท่ีพ่ึง และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ดําเนินการจัดหางานท่ี
เหมาะสมให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึง การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพ่ึงมีท่ีพักอาศัย สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันเพ่ือนําไปสู่การมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง จัดท่ีพักอาศัยชั่วคราวให้คนไร้ท่ีพ่ึงในระหว่างการหาท่ีพักอาศัยเป็นของตนเอง ท้ังนี้ตามที่สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหรือศูนย์
คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหรือองค์กรอ่ืนท่ีมีการดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงกําหนด และการป้องกันมิให้มี 
การเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพ่ึง 

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง กําหนดให้คนไร้ท่ีพ่ึงมีสิทธิขอรับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหรือศูนย์คุ้มครอง 
คนไร้ท่ีพ่ึง และขอคําปรึกษา และความช่วยเหลือตลอดจนได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของสภาพและปัญหาของคนไร้ท่ีพ่ึง 
(พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ. 2557 ม.3 มาตรา 19, 20) อํานาจหน้าท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี 133 ตอนพิเศษ 38 ง.9 ก.พ. 2559 หมวด 3) มีการดําเนินการดังนี้ 

1. รับตัวคนไร้ท่ีพ่ึงไว้ 
2. สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และประเมินสภาพปัญหา ดําเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นหากมีภาวะวิกฤตหรือเร่งด่วน 
3. สืบเสาะข้อมูลและจัดทําทะเบียนประวัติรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพ่ึงเพ่ือนํามาวิเคราะห์ วินิจฉัยหา

สาเหตุของปัญหารวมถึงแนวทางการคุ้มครองท่ีเหมาะสม หากพิจารณาแล้วพบว่าคนไร้ท่ีพ่ึงนั้นมีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครอง 
4. กรณีคนไร้ท่ีพ่ึงไม่มีหลักฐานประจําตัว และทําการสืบเสาะข้อมูลแล้วไม่สามารถสืบค้นทางทะเบียนราษฎรได ้

ให้ดําเนินการใดๆ เพ่ือให้คนไร้ท่ีพ่ึงได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามความจําเป็นเหมาะสม 
5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากคนไร้ท่ีพ่ึงจําเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาให้จัดให้คนไร้ท่ีพ่ึงได้รับ

การตรวจรักษาต่อไป 
6. จัดให้มีอาหารและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
7. ฝึกอบรมและฝึกอาชีพรวมท้ังหาอาชีพให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึง  
8. ให้การบําบัดฟ้ืนฟู โดยให้คําปรึกษาแนะนํา และช่วยเหลือคนไร้ท่ีพ่ึงในด้านการดํารงชีวิต ด้านกฎหมายหรือด้านอ่ืน 

เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป 
9. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
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ศูนย์คุ้มครองครองคนไร้ท่ีพ่ึงดําเนินการให้การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงและทําหน้าท่ีเป็นเครือข่ายให้สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง
ในเขตพ้ืนท่ี หรือสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงอ่ืน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงของหน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีการเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงท้ังในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ และให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงได้รับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจากคนไร้ท่ีพ่ึงตามมาตรา 19 หรือรับคนไร้ท่ีพ่ึงท่ี
ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงตามมาตรา 20 หรือมาตรา 22 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 133 ตอนพิเศษ 38 ง. 9 ก.พ. 2559 
หมวด 4) ดําเนนิการดังต่อไปน้ี 

1. สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาของคนไร้ท่ีพ่ึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
2. รับตัวคนไร้ท่ีพ่ึงไว้ 
3. สืบเสาะข้อมูลและจัดทําบันทึกประวัติรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพ่ึง เพ่ือนํามาวิเคราะห์ วินิจฉัยหา

สาเหตุของปัญหา รวมถึงแนวทางการคุ้มครองท่ีเหมาะสมในเบื้องต้น 
4. ประสานงานเพ่ือจัดส่งคนไรท่ี้พ่ึง พร้อมข้อมูลแประวัติรวมถึงรายละเอียดตาม (3) ไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
5. ให้การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงตามท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงมอบหมายหรือตามท่ีศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงเห็นสมควร 
การพ้นสภาพจากการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงแล้วแต่กรณีในกรณีดังต่อไปน้ี 
1) ตาย 
2) หลบหนีออกจากสถานท่ีซ่ึงสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจัดให้ 
3) สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินรับตัวไปเพ่ือพิจารณาดําเนินคดีต่อไป 
4) สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจัดส่งตัวไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายเฉพาะแล้ว 

แต่กรณี 
5) พ้นจากสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง กรณีเห็นว่าคนไร้ท่ีพ่ึงสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่นเดียวกับ

บุคคลท่ัวไป มีปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และมีสภาพร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป หรือเม่ือปรากฏบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ใดซ่ึงมีหลักฐานน่าเชื่อถือ และจัดทําหนังสือขอรับตัวคนไร้ท่ีพ่ึงโดยรับรองว่าจะให้การปกครองดูแลคนไร้ท่ีพ่ึง
ขอรับตัวไปโดยใกล้ชิด 

6) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจัดส่งตัวไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
7) กระทําผิดอาญา และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องขอรับตัวไปควบคุมเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 
การสิ้นสุดการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ในกรณีดังต่อไปน้ี 
1) ตาย 
2) สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3) สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยความเห็นชอบของอธิบดีเห็นว่า 

ไม่ควรเป็นคนไร้ท่ีพ่ึงตามมาตรา 3 และมาตรา 9(3) 
 
แนวคิดการจัดสวัสดิการสําหรับคนไร้ท่ีพ่ึงในประเทศไทย 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีการให้บริการแก่คนขอทานและ
คนไร้ท่ีพ่ึงใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ให้การอุปการะในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงท้ัง 11 แห่ง ใน 8 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี 
นครราชสีมา สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช นนทบุรีและเชียงใหม่ 

2. ให้คําแนะนําด้านบริการ และการช่วยเหลือจากหน่วยสํารวจและช่วยเหลือคนไร้ท่ีพ่ึง 
 การให้ความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว เป็นการให้ความช่วยเหลือเพียงเพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น  

รัฐและสังคมยังขาดมาตรการรองรับและติดตามผลในระยะยาวเป็นผลให้บุคคลเร่ร่อนไร้ท่ีพ่ึงเหล่านี้ ง่ายท่ีจะกลับไปสู่วงจรเดิมเม่ือ 
การได้รับการบริการช่วยเหลือจากรัฐสิ้นสุดลง และท่ีผ่านมาเรายังไม่มีการศึกษาเพ่ือทําความเข้าใจถึงชีวิตของคนเร่ร่อนไร้ท่ีพ่ึง 
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อย่างจริงจังและสมบูรณ์มาก่อน การขาดการศึกษาเพ่ือทําความเข้าใจชีวิตของบุคคลเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม ทําให้สังคมมีภาพ
ประทับท่ีมองว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมของสังคม น่าหวาดระแวง และสมควรจะถูกกําจัดให้หมดไปจากสังคม ท้ังท่ีใน
ความเป็นจริงแล้วสาเหตุหลักท่ีผลักดันให้บุคคลเหล่านี้ต้องกลายสภาพมาเป็นคนไร้ท่ีพ่ึง ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเปราะบาง
ของสถาบันครอบครัว การขาดการสนับสนุนจากเครือญาติ ปัญหากระทบจากภาวะสังคมและเศรษฐกิจรอบตัว การประสบกับปัญหา
ภาวะวิกฤติในชีวิต เช่นการต้องเป็นผู้ตกงานเร้ือรัง การเป็นผู้พ้นโทษจากการกระทําความผิด หรือแม้แต่การสมัครใจทีจะเป็นคนเร่ร่อน 
ไร้ท่ีพ่ึงเอง ฯลฯ สาเหตุเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลักดันให้บุคคลปกติต้องกลายสภาพเป็นคนไร้ท่ีพ่ึงในท่ีสุด นอกจากนี้แล้วในสภาพ
ความเป็นจริง คนเร่ร่อนบางส่วนนั้นมิได้พอใจในการบริการสวัสดิการของรัฐ โดยอ้างว่า การจัดการในสาถนสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงไม่ได้
จูงใจให้พวกเขาอยากพักอาศัยในสถานท่ีดังกล่าว ทําให้เขากลับออกมาข้างนอก หรือกลับไปอยู่ท่ีสนามหลวงตามเดิม (ข่าว TITV, 
2550, อ้างถึงใน ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ์ุ และคณะ, 2550, น. 45) 

ปัจจุบันคนเร่ร่อน ขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึงมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน บางคนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก
เนื่องจากปัญหาบางประการ เช่น ขาดญาติพ่ีน้องท่ีจะอุปการะเลี้ยงดู ความพิการทุพพลภาพ มีปัญหาทางจิต เจ็บป่วยเรื้อรัง ชราภาพ 
ฯลฯ จําเป็นต้องเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ จึงต้องสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
ตลอดจนอยู่บนพ้ืนฐานแห่งศักด์ิศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์เพ่ือให้คนเร่ร่อน ขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึงได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้ในท่ีสุด 

ในการศึกษารวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไร้ท่ีพ่ึง ตามพระราชบัญญัติ 
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พุทธศักราช 2557 ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาถึงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนํามาใช้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัยในการศึกษาดังนี้ บุญเลิศวิเศษปรีชา (2546) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “เปิดพรมแดนโลกของคนไร้บ้าน” 
ซ่ึงผลงานวิจัยเป็นการสะท้อนชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีไม่มีบ้านเร่ร่อนตามข้างถนนพวกคนเหล่านี้มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างไร
และเป็นการเปิดโลกแห่งใหม่ให้ผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจชีวิตของคนไร้บ้านท่ีเราไม่รู้จักและเพราะความไม่รู้จักไม่เข้าใจจึงรังเกียจและ
หวาดกลัวเรียกพวกเขาว่าคนเร่ร่อนคนจรจัดไม่มีหัวนอนปลายเท้าและหวาดระแวงไม่อยากเข้าใกล้เพราะเกรงว่าคนเหล่านี้จะทํา
อันตรายและสังคมไทยต้องยอมรับเนื่องจากคนไร้บ้านไม่มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการสังคมจากรัฐ 

กล่าวโดยสรุป คือ ปัญหาคนขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึง เป็นปัญหาท่ีมีอยู่มายาวนานในสังคมไทย และมีแนวโน้มว่าคน
ขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึงจะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น คนขอทาน คนไร้ท่ีพ่ึง และคนเร่ร่อนเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง ท่ียังคงต้องงการ
การช่วยเหลือเป็นอย่างมาก เนื่องจาก บุคคลกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีรัฐมีความเชื่อว่า ไม่สามารถเพิ่งตนเองได้ รัฐจึงได้กําหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนขอทาน คนไร้ท่ีพ่ึง คนเร่ร่อน ข้ึน ตามแนวนโยบายของรัฐท่ีต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล จัดการศึกษา การสาธารณสุข การจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน รวมท้ังการประกันสังคม การสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคม ตลอดจนส่งเสริมความเป็นบึกแผ่นม่ันคง
ของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนขอทานอันเป็นบุคคลผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากในการดํารงชีวิตสมควรได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพ่ือให้เขาสามารถพ้นวิกฤตของชีวิตไปได้ 

การจัดสวัสดิการให้กับคนไร้ท่ีพ่ึง ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ให้การอุปการะในสถานคุ้มครองคนไร้
ท่ีพ่ึง 2. ให้คําแนะนําด้านบริการและช่วยเหลือ ซ่ึงการให้ความช่วยเหลือเป็นเพียงการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ดังนั้นปัจจุบัน
รัฐจึงเน้นการทํางานเชิงรุก โดยเน้นการป้องกัน ฟ้ืนฟู และพัฒนา มากกว่าการแก้ไขปัญหา และมีระบบสวัสดิการท่ีหลากหลายเข้ามามี
ส่วนในมาตรการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงมากข้ึน โดยลดการทํางานเชิงสงเคราะห์ลง แต่เน้นการทํางานส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ท่ีมี
อยู่ของรัฐให้มากข้ึนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ท้ังด้านการจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ  
การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพ่ึงมีงานทําและท่ีพักอาศัย และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพ่ึง เพ่ือต้องการให้บุคคล
กลุ่มนี้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม และเพ่ือป้องกัน
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ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้กลับเข้าสู่วงโคจรการขอทาน และไร้ท่ีพ่ึงซํ้า อีกท้ังส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
ท่ีเหมาะสมกับบุคคลนี้ได้ เม่ือออกมาอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของคนไร้บ้านศูนย์สุวิทย์ วัดหนู เกี่ยวกับท่ีพักอาศัย ค่าใช้จ่าย

สําหรับท่ีพักอาศัย อาชีพและสวัสดิการท่ีต้องการจากรัฐ การรวบรวมข้อมูลกระทําโดยการสอบถามตัวอย่างจากกลุ่มคนไร้บ้านศูนย์ 
สุวิทย์ วัดหนู จํานวน 60 คน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อความต้องการในระดับมากท่ีสุดด้านการส่งเสริมอาชีพ  
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านสวัสดิการจากรัฐเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเกี่ยวข้องเก่ียวกับสุขภาพของคนไร้บ้าน เช่น โรคประจําตัว ในส่วน
ของวิธีการให้การช่วยเหลือกลุ่มตัวอย่างคนไร้บ้านใช้วิธีการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือให้คนไร้บ้านมีรายได้มากขึ้น อาทิ ปลูกผัก 
ทําการเกษตร การออมเงินเพ่ือปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง เป็นต้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่าศูนย์คนไร้บ้านควรจัดสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีวิทยากรมาอบรมเกี่ยวกับทําอาชีพเสริม และทางศูนย์คนไร้บ้านควรให้ความรู้คนไร้บ้านเกี่ยวกับ
สวัสดิการทางสังคมจากรัฐยามเจ็บป่วย รัฐให้ความช่วยเหลือด้านใดบ้าง ควรจัดประชุมกลุ่มคนไร้บ้านอย่างสมํ่าเสมอ ส่งเสริม 
การเรียนรู้และสร้างความถนัดในอาชีพแก่คนไร้บ้าน ทางศูนย์คนไร้บ้านควรปรึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านการให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านอย่างสมํ่าเสมอ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ สร้างทัศนคติแนวความคิดของคนไร้บ้านและหาวิธีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม รวมท้ังแสวงหาการช่วยเหลือคนไร้บ้านจาก
องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ เพ่ิมเติมจากท่ีได้รับอยู่  
คําสําคัญ: ไม่มีท่ีอยู่อาศัย, สวัสดิการ, บ้านพัก 
 

ABSTRACT 
This study is intended to The need of the homeless center at the Suvit Watnoo Homeless Center 

about housing cost for residential, professional and welfare from the Stats. Data collection is done by querying 
sample from group of people homeless center Suvit Watnoo interview with all 60 people that personal factors 
affecting demand in most of the levels on the profession. There are sample from the welfare State needs increase, 
which may be concerned about the health of homeless people using home how to promote career opportunities 
for people with more money home. Sus as vegetable farming. Saving for building their own housing, etc. There is 
the suggestion that studies center users, people Should be home to promote the profession. Have the researcher 
training about the career center and homeless people should educate people about social welfare, from the 
homeless state of sickness. The State provides assistance, what should a group of people meeting regularly for 
the homeless.  Promote learning and create a career aptitude homeless people should consult to provides 
assistance to homeless people regularly, The Ministry of social development and human security A mindset, the 
concept of people homeless and find proper ways to help, including the pursuit of helping homeless people from 
private enterprise, State enterprises received additional.  
Keyword: homeless, Welfare, housing 
 
 

                                                            
* นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกําลังพัฒนาเข้าสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม ทําให้คนในสังคมต้องปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อม

รับมือกับการพัฒนาประเทศต่อไป ซ่ึงการพัฒนาน้ันประกอบไปด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนนั้นคนในสังคมต้องปรับตัวเพ่ือยอมรับการเปลี่ยนของสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี
ราชการ สวนสาธารณะ ให้ดูสวยงามเรียบร้อยอยู่เสมอ เพ่ือรองรับจํานวนผู้มาใช้บริการและผู้ท่ีมาท่องเท่ียว จากการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่รวดเร็วยังมีประชาชนท่ีปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และปัญหาคนไร้บ้านอีกจํานวนหนึ่งท่ีรอคอย 
การแก้ไข 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับคนไร้บ้าน โดยพบว่า ปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครยังมีคนไร้บ้านเป็นจํานวนมาก ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัย และอาศัยพ้ืนท่ีสาธารณะเป็นท่ีหลับนอน เป็นจํานวน 1,390 คน ชี้ให้
เป็นว่าจํานวนคนไร้บ้านมีจํานวนมากข้ึนและเพิ่มทุกปี โดยคนไร้บ้านเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาท่ีเน้นให้คนอพยพเข้าสู่เมือง ไม่เน้น
ให้เกิดความเข้มแข็งในภาคเกษตร ทําให้พ่ีน้องในภาคเกษตรไม่สามารถมีชีวิตและอาชีพอยู่ในท้องถ่ินของตัวเองได้ พ่ีน้องภาคเกษตรจึง
ต้องอพยพเข้าสู่เมืองเพื่อหางานทํา อันนี้เป็นเร่ืองปกติซ่ึงเป็นสาเหตุเดียวกับการเกิดชุมชนแออัด พ่ีน้องคนไร้บ้านก็มีสภาพเดียวกับ 
คนในชุมชนแออัดนั่นแหละ เพียงแต่ว่าหนักกว่าเพราะไม่มีท่ีอยู่อาศัย ไม่มีรายได้เพียงพอท่ีจะไปหาบ้านเช่าราคาถูกๆ จึงต้องมาเร่ร่อน
นอนอยู่ตามที่สาธารณะต่างๆ ในเมืองเพื่อรอหางานทํา (นพพรรณ พรหมศรี, 2557) คนว่างงาน คนตกงาน ปัญหาท่ีน่าเป็นห่วง ดูมีแต่
จะหนักหนาสาหัสข้ึนเรื่อยๆ เพราะโลกเปลี่ยนไปเร็วมาก ถ้าสังคมไทยเดินไปอย่างเชื่องช้าตามไม่ทันปัญหาการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมยุคใหม่ ผลิตคนออกไปก็เตะฝุ่นมากข้ึนเร่ือยๆ ท้ังๆ ท่ีมีงานมากมายที่ต้องการแรงงานฝีมือการเปลี่ยนฐาน 
การผลิตอุตสาหกรรมจากไทยไปประเทศอ่ืนโดยเฉพาะในอาเซียนเกิดมาหลายปีแล้ว ท่ีสําคัญอย่างคอมพิวเตอร์ ไอที รถยนต์ ซ่ึงต้อง
ปรับตัวหันไปใช้เทคโนโลยี “สมองกล” (AI-artificial intelligence) มากย่ิงข้ึน อยู่เมืองไทยนอกจากไม่มีแรงงานฝีมือแล้ว แรงงาน
ธรรมดายังค่าแรงแพงอีกโลกวันนี้เป็น “smart world” ไปแล้ว เป็นโลกดิจิตอล ขับเคล่ือนด้วยไอที เป็นโลกของอินเทอร์เน็ต 
(internet of things) อุตสาหกรรมไอทีเปลี่ยนไปนานแล้ว คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มีฐานผลิตอยู่ท่ีเวียดนาม พวกฮาร์ดแวร์ฮาร์ดดิสก์ท่ี
มีฐานผลิตในไทยกลายเป็นเร่ืองโบราณไปแล้ว (เสรี พงศ์พิศ 2548) จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุท่ีทําให้จํานวน 
คนไร้บ้านเพิ่มข้ึน ศูนย์คนไร้บ้าน ศูนย์สุวิทย์ วัดหนู เป็นศูนย์ท่ีพักพิงแก่คนไร้บ้านเป็นการช่วคราวได้มองเห็นถึงสาเหตุของการเป็น 
คนไร้บ้านโดยช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนโดยการชว่ยเหลือด้านท่ีพักอาศัยราคาถูก โดยจะ
มีบริการให้คําปรึกษาแนะนําให้ความช่วยเหลือส่งเสริมด้านอาชีพแก่คนไร้บ้าน 

ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนูจึงเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มคนไร้บ้านบริการช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐอีกช่องทางหนึ่ง โดย 
จุดให้บริการอยู่ท่ี ริมทางรถไฟ เขตบางกอกน้อย เป็นศูนย์บริการด้านท่ีอยู่อาศัยราคาถูกเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านหรือผู้ท่ีประสบปัญหา
ทางสังคมมาพักอาศัยเป็นการชั่วคราวเมื่อพร้อมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพหารายได้เพ่ิมข้ึนและกลับคืนสู่ครอบครัวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการของคนไร้บ้านท่ีใช้บริการพักอาศัยภายในศูนย์สุวิทย์ วัดหนู 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในความต้องการของคนไร้บ้านท่ีใช้บริการภายในศูนย์สุวิทย์ วัดหนู 

 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

คนไร้บ้าน (homelessness) หมายถึง สภาพของบุคคล ณ ช่วงเวลาหนึ่งท่ีมาสามารถมีท่ีอยู่อาศัยในแบบปกติท่ัวไปได้ 
ส่วนใหญ่จะมีอาชีพหาของเก่า เป็นแรงงานรับจ้างรายวันท่ัวไป ค้าขายอาหาร และของมือสอง บางส่วนเป็นผู้พิการทางจิต ในเขต
กรุงเทพฯ มักพบอาศัยหลับนอนตามป้ายรถเมล์หรือสถานท่ีมีแสงสว่าง การแยกกลุ่มคนเหล่านี้ออกจากคนปกติได้ หลังจากเท่ียงคืนไป
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แล้วทําให้ยากในการช่วยเหลือด้านอาหาร โดยปกติคนไร้บ้านไม่ใช่ขอทาน มักปฎิเสธการให้ช่วยเหลือ การให้การช่วยเหลือจําเป็นต้อง
มีลักษณะท่ีเป็นมิตรเนื่องจากคนไร้บ้านจะมีอาการจิตไม่ปกติไม่มากก็น้อย เกิดจากความเครียดท่ีต้องทนต่อสภาพแวดล้อมท่ีโหดร้าย 
ในทางกลับกันคนไร้บ้านส่วนมากกลับช่วยเหลือสังคมด้วยการลดปริมาณขยะและรีไซเคิล ช่วยแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม มีการคาดการณ์
กันว่า จํานวนคนไร้บ้านในประเทศไทยน่าจะอยู่ราว 30,000 คน 

บุญเลิศ วิเศษปรีชา (พ.ศ.2545) ศึกษาเกี่ยวกับคนไร้บ้านว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งท่ีปรากฏกายใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะ
นั่นคือผู้ท่ีหลับนอนตามท่ีสาธารณะไม่ว่าจะเป็นตามป้ายรถเมล์ หน้าชายคาบ้านเรือนหรือตามจุดรวมของคนเหล่านี้อย่างสนามหลวง
ซ่ึงมักจะถูกเรียกกันตามภาษาท่ัวไปว่าคนเร่ร่อน คนจรจัด อันเป็นคําท่ีมีนัยเชิงลบในฐานะเป็นสิ่งแปลกปลอมของเมือง และน่า
หวาดระแวงพวกเขาเป็นใครมาจากไหนทําไมจึงต้องมานอนข้างถนน พวกเขาใช้ชีวิตรอดกันอย่างไรไปจนถึงคําถามท่ีซับซ้อนว่าอนาคต
ของพวกเขาในฐานะเพ่ือนมนุษย์ร่วมสังคมเมืองกับเราจะเป็นอย่างไร 

แนวคิดเก่ียวกับความต้องการทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 
Maslow กล่าวว่า ความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่กําเนิดและความปรารถนาเหล่านี้ จะเรียงลําดับข้ันของ

ความปรารถนาต้ังแต่ข้ันแรกไปสู่ความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเป็นลําดับ Maslow เรียงลําดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่
ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลําดับดังนี้ 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานท่ีมีอํานาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็น
ได้ชัดท่ีสุด จากความต้องการ ท้ังหมดเป็นความต้องการท่ีช่วยการดํารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ําด่ืม การพักผ่อนนอนหลับ
ความต้องการทางเพศความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการท่ีจะถูกกระตุ้น อวัยวะรับสัมผัสแรงขับของร่างกายเหล่านี้จะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ ความพึงพอใจท่ีได้รับในข้ันนี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในข้ันท่ี 
สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวท่ีจะสนองความต้องการพ้ืนฐานนี้ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับท่ี
สูงข้ึน อย่างไรก็ตามถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับความพึงพอใจบุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซ่ึงทําให้ 
ความต้องการอื่นๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความต้องการระดับรองลงไป เช่น คนท่ีอดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อโลกได้ บุคคลเช่นนี้จะหมกมุ่นอยู่กับการจัดหาบางสิ่งบางอย่างเพ่ือให้มีอาหารไว้รับประทาน Maslow 
อธิบายต่อไปว่า บุคคลเหล่านี้จะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มท่ีเม่ือมีอาหารเพียงพอสําหรับเขาและจะไม่ต้องการส่ิงอ่ืนใดอีก ชีวิติของ
เขากล่าวได้ว่าเป็นเร่ืองของการรับประทานสิ่งอ่ืนๆ นอกจากนี้จะไม่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพ ความรัก ความรู้สึกต่อชุมชน 
การได้รับการยอมรับมนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกายเหนือความต้องการอ่ืนๆ และแรงผลักดันของความต้องการนี้ได้เกิดข้ึนกับ
บุคคลก่อนความต้องการอ่ืนๆ 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เม่ือความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะ
พัฒนาการไปสู่ข้ันใหม่ต่อไป ซ่ึงข้ันนี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกม่ันคง (safety or security) Maslow กล่าวว่า
ความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารก และเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้อง
พ่ึงพออาศัยผู้ อ่ืนตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัวเม่ือถูกท้ิงให้อยู่ตามลําพังหรือเม่ือเขาได้ยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสว่างมากๆ  
แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะทําให้ความรู้สึกกลัวหมดไปดังคําพูดท่ีว่า "ฉันไม่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบอีกต่อไปแล้ว เพราะฉัน
รู้ธรรมชาติในการเกิดของมัน" พลังความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชัดเจนเช่นกันเม่ือเด็กเกิดความเจ็บป่วย ตัวอย่างเด็กท่ี
ประสบอุบัติเหตุขาหักก็จะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการฝันร้ายและความต้องการท่ีจะได้รับความปกป้องคุ้มครองและการให้
กําลังใจ ความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคล แม้ว่าจะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้วแม้ในบุคคลท่ีทํางานในฐานะเป็น 
ผู้คุ้มครองเช่น ผู้รักษาเงิน นักบัญชี หรือทํางานเกี่ยวกับการประกันต่างๆ และผู้ท่ีทําหน้าท่ีให้การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้อ่ืน เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระท่ังคนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยด้วยกันท้ังสิ้น ศาสนาและปรัชญาท่ี
มนุษย์ยึดถือทําให้เกิดความรู้สึกม่ันคงเพราะทําให้บุคคลได้จัดระบบของตัวเองให้มีเหตุผลและวิถีทางท่ีทําให้บุคคลรู้สึก "ปลอดภัย" 
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ความต้องการความปลอดภัยในเรื่องอ่ืนๆ จะเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ เช่น สงคราม อาชญากรรม น้ําท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล 
ความสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคม และเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลึงกับสภาพเหล่านี้ 

3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love needs) ความต้องการความรักและ 
ความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการข้ันท่ี 3 ความต้องการนี้จะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการ 
ความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น 
ความสัมพันธ์ภายใน ครอบครัว หรือกับผู้อ่ืนสมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวด
มาก เม่ือถูกทอดท้ิงไม่มีใครยอมรับหรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มีเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือจํานวนเพ่ือนๆ ญาติพ่ีน้องสามีหรือ
ภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรียนท่ีเข้าโรงเรียนท่ีห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่างย่ิงและจะแสวงหาอย่าง
มากท่ีจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 

แนวคิดเก่ียวกับอาชีพและรายได้ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือตอบสนองความต้องการขึ้นพ้ืนฐาน 
เพ็ญแข ช่อมณี (2544) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานไว้ว่าแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งท่ีนายจ้างให้ 

ผลประโยชน์ท้ังด้านวัตถุและด้านจิตใจซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกจ้างได้ 
อุทัย พรรณสุดใจ (2545) แรงจูงใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมิน

ค่าในทางบวกหรือทางลบ 
โลเวลล์ได้ให้ความหมายคําว่าแรงจูงใจมาจากคํากริยาในภาษาละตินว่า Movere (Kidd, 1973) ซ่ึงมีความหมายตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า to move อันมีความหมายว่า เป็นสิ่งท่ีโน้มน้าวหรือมักชักนาบุคคลเกิดการกระทาหรือปฏิบัติการ (To move a 
person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมากในทุกๆ อาชีพ กระบวนการท่ีชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิด
ความมานะพยายามเพื่อท่ีจะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสําเร็จ 

แรงจูงใจ (Motive) มีท่ีมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่นอาจมาจากความต้องการหรือแรงขับหรือสิ่งเร้าหรืออาจมาจาก
การคาดหวังหรือจากการเก็บกด ซ่ึงบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวจะเห็นได้ว่าการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเนื่องจาก
พฤติกรรมมนุษย์มีความซับซ้อนแรงจูงใจอย่างเดียวกันอาจทาให้เกิดพฤติกรรมท่ีต่างกันแรงจูงใจต่างกันอาจเกิดพฤติกรรมท่ีเหมือนกัน
ก็ได้ดังนั้นจะกล่าวถึงท่ีมาของแรงจูงใจท่ีสําคัญพอสังเขปดังนี้ ความต้องการ (Need) เป็นสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทําให้เกิดแรงผลักดัน
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้ตัวเองเช่นเม่ือรู้สึกว่าเหนื่อยล้าก็จะนอนหรือนั่งพักความต้องการมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรม
เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการนักจิตวิทยาแต่ละท่านอธิบายเร่ืองความต้องการในรูปแบบต่างๆ 
กันความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ท่ีทําให้เกิดแรงจูงใจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (Physical Motivation) เป็นความต้องการเก่ียวกับอาหารน้ําการพักผ่อนการได้รับ 
ความคุ้มครองความปลอดภัยการได้รับความเพลิดเพลินการลดความเคร่งเครียดแรงจูงใจน้ีจะมีสูงมากในวัยเด็กตอนต้นและวัยผู้ใหญ่
ตอนปลายเนื่องจากเกิดความเสื่อมของร่างกาย 

2) แรงจูงใจทางด้านสังคม (Social motivation) แรงจูงใจด้านนี้สลับซับซ้อนมากเป็นความต้องการท่ีมีผลมาจากด้าน
ชีววิทยาของมนุษย์ในความต้องการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวเพ่ือนฝูงในโรงเรียนเพ่ือนร่วมงานเป็นความต้องการส่วนบุคคลท่ีได้รับ
อิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซ่ึงในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลท่ีเข้มแข็งและเหนียวแน่นมากความแตกต่าง
ของแรงจูงใจด้านสังคมและแรงจูงใจด้านร่างกายคือแรงจูงใจด้านสังคมเกิดจากพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกด้วยความต้องการของตนเอง
มากกว่าผลตอบแทนจากวัตถุและสิ่งของ แรงขับ (Drives) เป็นแรงผลักดันท่ีเกิดจากความต้องการทางกายและสิ่งเร้าจากภายในตัว
บุคคลความต้องการและแรงขับมักเกิดควบคู่กันเม่ือเกิดความต้องการแล้วความต้องการนั้นไปผลักดันให้เกิดพฤติกรรมท่ีเรียกว่าแรงขับ
เช่นในการประชุมหนึ่งผู้เข้าประชุมท้ังหิวท้ังเหนื่อยแทนท่ีการประชุมจะราบร่ืนก็อาจจะเกิดการขัดแย้งหรือเพราะว่าทุกคนหิวก็รีบสรุป
การประชุมซ่ึงอาจจะทําให้ขาดการไตร่ตรองท่ีดีก็ได้ สิ่งล่อใจ (Incentives) เป็นสิ่งชักนําบุคคลให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่
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จุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ถือเป็นแรงจูงใจภายนอกเช่นต้องการให้พนักงานก็ใช้วิธียกย่องพนักงานท่ีไม่ขาดงานโดยจัดสรรรางวัลใน 
การคัดเลือกพนักงานท่ีไม่ขาดงานหรือมอบโล่ให้แก่ฝ่ายท่ีทางานดีประจาปีสิ่งล่อใจอาจเป็นวัตถุเป็นสัญลักษณ์หรือคําพูดท่ีทําให้บุคคล
พึงพอใจ การตื่นตัว (Arousal) เป็นภาวะท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมสมองพร้อมท่ีจะคิดกล้ามเนื้อพร้อมท่ีจะเคลื่อนไหว
บุคลากรท่ีมีความต่ืนตัวก็ย่อมส่งผลให้ทํางานดี มนุษย์มีความต่ืนตัว 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับท่ี 1 การตื่นตัวระดับสูงคือต่ืนตัวมากไปจนกลายเป็นต่ืนตกใจหรือต่ืนเต้นเกินไปขาดสมาธิ 
ระดับท่ี 2 การตื่นตัวระดับกลางคือระดับต่ืนตัวท่ีดีท่ีสุด 
ระดับท่ี 3 การตื่นตัวระดับตํ่าคือต่ืนตัวน้อยไปทํางานเฉื่อยชาทํางานเสร็จช้า 
ปัจจัยท่ีทําให้บุคคลต่ืนตัวมีท้ังสิ่งเร้าภายนอกและภายใน ได้แก่ ลักษณะส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนท่ีมีต่างกัน 

ท้ังบุคลิกภาพนิสัยและระบบสรีระของผู้นั้น การคาดหวัง (Expectancy) เป็นการต้ังความปรารถนาท่ีจะเกิดข้ึนของบุคคลในสิ่งท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เช่น ลูกจ้างหวังว่าเขาจะได้รายได้ 2 เท่าของเงินเดือน ในปีนี้การคาดหวังทําให้ลูกจ้างมีชีวิตชีวาบางคนอาจสมหวัง 
บางคนอาจผิดหวังก็ได้สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งท่ีคาดหวังอาจไม่ตรงกันเสมอไปถ้าสิ่งท่ีเกิดข้ึนห่างกับสิ่งท่ีคาดหวังมากก็อาจจะทํา แรงจูงใจท่ี
สําคัญต่อพฤติกรรมกรกระตุ้นให้ลูกจ้างยกระดับผลงานตนเองได้และพิจารณาผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงกับสิ่งคาดหวังว่าจะได้รับ 
การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) เป็นการจุดมุ่งหมายปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของบุคคลจัดเป็นแรงจูงใจจาก
ภายในของบุคคลผู้นั้นในการทํางานกิจกรรมท่ีมุ่งเพ่ิมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ. 2557 
การจัดสวัสดิการคนไร้บ้าน สุวิมล น้อยใจรักษ์ (2547) กล่าวว่า ควรครอบคลุมในส่วนของคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส  

คนเร่ร่อนควรมีศูนย์ให้บริการคําแนะนําแก่ครอบครัวในชุมชน ควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหากันและ
กันสนับสนุนให้คนชราหรือคนว่างงานในชุมชนช่วยดูแลเด็กท่ีพ่อแม่ต้องออกไปทํางาน ควรจัดให้มีครูอาสาไปสอนหนังสือให้แก่เด็กท่ี
ประสบปัญหาภายในครอบครัว ควรมีสถานสงเคราะห์สําหรับเด็กแร่ร่อน  

พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง (2557) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่าโดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติข้ึนไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปน้ีมาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ. 2557” 

มาตรา 2 กําหนดให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้หมวด1 คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 

มาตรา 5 กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินสิบเอ็ดคน 
เป็นกรรมการให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแต่งต้ัง
ข้าราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังตามวรรค
หนึ่ง ให้แต่งต้ังจากผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคม หรือการจัด
สวัสดิการสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์อาจพิจารณาให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอ่ืนท้ังนี้ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายช่วยเหลือคนไร้บ้าน 
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงในสถานสงเคราะห์ พ.ศ.2557 ได้กําหนด

คุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนไร้บ้านว่าต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป มีความ
สมัครใจและเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง หรือมีความบกพร่องความสามารถทําให้ไม่
สามารถประกอบอาชีพหรือไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเองขาดผู้อุปการะตลอดจนเป็นผู้ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจําวัน 
พิการ ทุพพลภาพจนไม่สามารถดูแลตนเองได้หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ขณะเดียวกันสถานสงเคราะห์สําหรับคนไร้บา้นอาจต้อง
จัดบริการแก่กลุ่มบุคคลซ่ึงเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2557 ตลอดจนการรับบุคคลผ่านกระบวนการประสานงานส่งต่อจากหน่วยงานท่ีให้บริการเชิงสถาบันเนื่องจากมี
อายุพ้นเกณฑ์การให้บริการหรือสิ้นสุดกระบวนการให้บริการ ด้านการบําบัดรักษาก็ย่ิงจะเห็นภาพความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย
ท้ังในมิติของสภาพปัญหาและมิติของสภาพการช่วยเหลือตัวเองการจัดบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้บ้านท่ีมากไปกว่าการเลี้ยงดู 
ฟ้ืนฟู อยู่ในสังคมเอ้ืออาทรในสถานสงเคราะห์ จึงได้ให้ผู้รับบริการมีสถานะและตัวตนทางสังคมและทางกฎหมายมีพ้ืนท่ีทางสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเป็นอยู่และสามารถใช้ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้สมควรแก่อัตภาพบนความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือ
ของสถานท่ีให้บริการคนไร้บ้าน สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึง พระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2484 กําหนดรายชื่อหน่วยงานด้าน
สถานสงเคราะห์และสวัสดิการ พ.ศ.2551 คนไร้ท่ีพ่ึง คนเร่ร่อน คนขอทาน คนไร้บ้าน กฎหมายระเบียนบันทึกเคร่ืองมือประสบการณ์
และการเรียนรู้ (ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2552) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงในสถาน
สงเคราะห์ พ.ศ.2552 
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมีวิธีการศึกษาจากเอกสารและการสํารวจภาคสนาม และใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามท่ีมีคําถามปลายปิดและคําถามปลายเปิดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 
คําถามดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ และอาชีพ คําถามส่วนท่ี 2 การแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านท่ีพักอาศัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย อาชีพ รายได้ และสวัสดิการท่ีต้องการจากรัฐ ซ่ึงข้อมูล
ท่ีได้จากการทําสํารวจจะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ เฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน โดยใช้กลุ่มประชากร
ตัวอย่างคนไร้บ้านในศูนย์ สุวิทย์ วัดหนู จํานวน 60 คน 
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “การทํางานของคนไร้บ้านในศูนย์สุวิทย์ วัดหนู ปัจจุบันคนไร้บ้านมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในสังคมจํานวนมาก
ไม่มีท่ีอยู่อาศัยและไม่มีงานทํา: กรณีการทํางานของคนไร้บ้าน ในศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องและใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
คนไร้บ้านในศูนย์ สุวิทย์ วัดหนู จํานวน 60 คน แบ่งการนําเสนอออกเป็น 4 ส่วน 1. ข้อมูลส่วนบุคคลคุณลักษณะคนไร้บ้าน 2. ข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการของคนไร้บ้าน 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคม 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการ
ของคนไร้บ้าน ท่ีมีความต้องการแตกต่างกัน คุณลักษณะเบื้องต้นของคนไร้บ้านปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย  
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ตารางท่ี 1 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ และระดับตําแหน่งงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (N=60) ร้อยละ 
อายุ 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

 
9 
12 
18 
21 

 
13.6 
27.3 
27.3 
31.6 

สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หย่า 
แยกกันอยู่ 

 
2 
4 
23 
31 

 
3.0 
6.1 
38.8 
56.1 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
อนุปริญญาหรือ ปวส. 
ประถมศึกษา 

 
4 
10 
12 
16 
18 

 
6.1 
15.1 
18.2 
24.2 
36.4 

สถานท่ีประกอบอาชีพ 
ตลาดสด 
ไซด์งานก่อสร้าง 
ริมทางเท้า  
อ่ืนๆ ไม่ระบุ 

 
9 
13 
10 
28 

 
13.6 
19.7 
15.2 
51.5 

รวม 60 100.0 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และ สถานท่ี
ประกอบอาชีพ ดังนี้ 

ผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี มีมากท่ีสุด จํานวน 21 คน หรือ ร้อยละ 31.6 รองลงมา มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 18 
คน หรือ ร้อยละ 27.3 และมีอายุ 41-50 ปีข้ึนไป จํานวน 12 คน หรือ ร้อยละ 27.3 มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 9 คน หรือร้อยละ 13.6 
ตามลําดับ (ดังตารางท่ี1) 

สถานภาพแยกกันอยู่ มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 31 คน หรือ ร้อยละ 56.1 รองลงมาเป็นหย่า จํานวน 23 คน หรือ ร้อย
ละ 38.8 ผู้ ท่ีสมรสมีจํานวน 4 คน หรือ ร้อยละ 61.1 คน และสถานภาพโสด จํานวน 2 คน หรือ ร้อยละ 3.3 ตามลําดับ  
(ดังตารางท่ี 1) 
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ระดับการศึกษา ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษามีมากท่ีสุด จํานวน 18 คน หรือ ร้อยละ 36.4 รองลงมาเป็น
อนุปริญญา ปวส. จํานวน 12 คน หรือ ร้อยละ 18.2 ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. จํานวน 14 คน หรือ ร้อยละ 
23.33ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 10 คน หรือ ร้อยละ 15.1 ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 4 คน หรือ 
ร้อยละ 6.1 ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 1) 

บุคคลท่ีพักอาศัย ผู้ท่ีพักอาศัยอยู่คนเดียว มีมากท่ีสุด จํานวน 23 คน หรือ ร้อยละ 38.33 รองลงมาคือ อยู่กับคู่สมรส 
จํานวน 14 คน หรือ ร้อยละ 23.33 ผู้ท่ีพักอาศัยอยู่กับคู่สมรสและบุตรมีจํานวน 4 คน หรือ ร้อยละ 6.67 

สถานท่ีประกอบอาชีพ ผู้ท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไม่ระบุมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 28 คน หรือ ร้อยละ 51.5 รองลงมา
เป็นผู้ประกอบอาชีพขายของริมทางเท้า จาํนวน 10 คน หรือ ร้อยละ 15.2 ผู้ท่ีประกอบอาชีพท่ีไซด์งานก่อสร้าง มีจํานวน 13 คน หรือ
ร้อยละ 19.7 ผู้ท่ีประกอบอาชีพรับจ้างท่ีตลาดสด จํานวน 9 คน หรือ ร้อยละ 13.6 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2 
จํานวนและร้อยละของการประกอบอาชีพ การมีรายได้เฉลี่ยต่อวัน และระยะเวลาสาเหตุท่ีออกจากบ้าน 

ข้อมูล จํานวน (N=60) ร้อยละ 
ประกอบอาชีพ 
เก็บของเก่า 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
อ่ืนๆ ไม่ระบุ 

 
7 
10 
17 
26 

 
16.66 
11.67 
20.00 
51.67 

รายได้เฉลี่ยต่อวัน 
จํานวน 50-100 บาท 
จํานวน 100-1500 
จํานวน 150-200 บาท 
มากกว่า 200 บาท 

 
5 
12 
17 
26 

 
8.33 
20.00 
28.33 
43.34 

ระยะเวลาท่ีออกจากบ้าน 
ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี 
ระยะเวลา 4-6 ปี 
ระยะเวลา 7-9 ปี 
มากกว่า 9 ปีข้ึนไป 

 
5 
18 
10 
27 

 
8.33 
18.33 
16.67 
56.67 

สาเหตุท่ีออกจากบ้าน 
หางานทํา 
ปัญหาครอบครัว 
ชอบอิสระ 
อ่ืนๆ ไม่ระบุ 

 
12 
17 
13 
18 

 
8.33 
20.00 
28.33 
43.34 
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จากตารางท่ี 2 จํานวนและร้อยละของการประกอบอาชีพ การมีรายได้เฉลี่ยต่อวัน และระยะเวลาสาเหตุท่ีออกจากบ้าน 
อาชีพอ่ืนๆ ไม่ระบุ มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 26 คน หรือ ร้อยละ 51.67 รองลงมาทําอาชีพค้าขาย จํานวน 17 คน 

หรือ ร้อยละ 20.00 ผู้ท่ีทําอาชีพรับจ้าง มีจํานวน 10 คน หรือ ร้อยละ 11.67 คน และผู้ท่ีมีอาชีพเก็บของเก่า มีจํานวน 7 คน หรือ  
ร้อยละ 16.66 ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 2) 

รายได้เฉลี่ยต่อวัน ขอผู้ท่ีมีรายได้มีมากท่ีสุดมากกว่า 200 บาท จํานวน 26 คน หรือ ร้อยละ 43.34 รองลงมามีรายได้
เฉลี่ย 150-200 บาทจํานวน 17 คน หรือ ร้อยละ 28.33 ผู้ท่ีมีรายได้ 100-150 บาท จํานวน 12 คน หรือ ร้อยละ 20.00 และ 
ผู้มีรายได้ 50-100 บาท มีจํานวน 5 คน หรือ ร้อยละ 8.33 ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 2) 

ระยะเวลาท่ีออกจากบ้านมาอยู่ท่ีศูนย์สุวิทย์ วัดหนู มีมากกว่า 9 ปี จํานวน 27 คน หรือ ร้อยละ 56.67 รองลงมาคือ  
7-9 ปี จํานวน 10 คน หรือ ร้อยละ 16.67 ผู้ท่ีออกจากบ้านระย้เวลา 4-6 ปี มีจํานวน 18 คน หรือ ร้อยละ 18.33 และผู้ท่ีออกจาก
บ้านระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 5 คน หรือ ร้อยละ 8.33 ตามลําดับ  

สาเหตุท่ีออกจากบ้านอ่ืนๆ ไม่ระบุมีมากท่ีสุด จํานวน 18 คน หรือ ร้อยละ 43.34 รองลงมาเป็นชอบอิสระ จํานวน 13 
คน หรือ ร้อยละ 28.33 มีปัญหาครอบครัว มีจํานวน 17 คน หรือร้อยละ 20.00 และออกมาหางานทํา จํานวน 12 คน หรือ ร้อยละ 
8.33 ตามลําดับ 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาความต้องการของคนไร้บ้านในศูนย์สุวิทย์ วัดหน ูพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านท่ีพักอาศัยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย พบว่า มีความต้องการในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 โดย

มีสูงสุดท่ีเป็นแบบอิสระไม่กําหนดเวลาเข้า-ออก ในด้านค่าใช้จ่ายสําหรับท่ีพักอาศัยพบว่า มีความต้องการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.44 
โดยมีสูงสุด ด้านห้องพักอาศัยแบบรายวันราคาถูก  

2. ปัจจัยด้านอาชีพรายได้และการพัฒนาอาชีพ มีความต้องการในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 โดยมีความต้องการ
สูงสุด ด้านการประกอบอาชีพโดยผู้ว่าจ้างกําหนด ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการงานอาชีพ มีความต้องการในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 2.78 โดยมีความต้องการสูงสุดในด้านการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ย 3.18 ดังนั้นการลงพ้ืนท่ีจึงไม่ได้ไปในฐานะ 
"ผู้สงเคราะห์" แต่ไปอย่างเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มองว่าเป็น "คนเท่ากัน" ท่ีหากได้รับโอกาส ย่อมสามารถพัฒนาตนเองได้  

3. ปัจจัยด้านสวัสดิการท่ีต้องการจากรัฐ มีความต้องการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 โดยสูงสุด คือต้องการมีบัตร
ประชาชนเพ่ือนําไปย่ืนรับบริการสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปการศึกษาดังนี้ 
1. ควรมีการจัดทําฐานข้อมูลและจําแนกคุณลักษณะท่ัวไปของคนไร้บ้านในศูนย์สุวิทย์ วัดหนู เพ่ือใช้ในการประเมินผล

และตรวจสอบคุณลักษณะหรือความต้องการ เพ่ือนําไปช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้ดีข้ึน  
2. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานกับคนไร้บ้านได้ดี

ย่ิงข้ึน ควรมีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือเป็นการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนไร้บ้านใน
ศูนย์สุวิทย์ วัดหนู ควรจัดหาช่องทางการจัดจําหน่ายหรือตลาดสําหรับผลผลิตในการประกอบอาชีพของคนไร้บ้าน ควรจัดหาวิทยากร 
นักสังคมสงเคราะห์มาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจท่ีดีในการดําเนินชีวิต เพ่ือเป็นการปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
คุณภาพชี วิตของคนไร้บ้าน ควรสนับสนุนและผลักดันการจัดการสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานทางการเงินช่วยเหลือ สิทธิการเข้ารับ 
การรักษาพยาบาลให้กับคนไร้บ้าน ควรจัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์หรือสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนไร้บ้านและครอบครัวลูกหลาน เพ่ือให้
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ส่งเสริมให้เกิดการพาคนไร้บ้านกลับสู่ครอบครัวอย่างมีความสุข ควรศึกษาเกี่ยวกับการความต้องการของคนไร้บ้านในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 
ควรศึกษาปัจจัยส่งเสริมด้านอาชีพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและดําเนินการสําหรับยกระดับชีวิตคนไร้บ้านต่อไป 
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มิติใหม่ในการคุ้มครองคนไรท้ี่พึ่ง 
A New Dimension of the Destitute Protection 

 
พงษ์ศักด์ิ นาคศรีจันทร1์ 
Pongsak Naksrichan 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีมีความก้าวหน้าท้ังในแนวคิด กลไก 
และองค์ประกอบของสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมมิติองค์รวม ซ่ึงนับได้ว่าเป็นมิติใหม่ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในประเทศไทย นับต้ังแต่มี 
การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตท่ีเคยปฏิบัติมา โดยในมิติใหม่นี้ 
มุ่งให้การคุ้มครอง ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาคนไร้ท่ีพ่ึงผ่านการเชื่อมโยงกลไกการทํางานของภาครัฐ โดยกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการในฐานะเจ้าภาพหลัก ซ่ึงมีจุดหมายสูงสุดในการทําให้คนไร้ท่ีพ่ึงสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ศักด์ิศรี ถือได้ว่าเป็นกฎหมายใหม่ท่ีมีฐานคิดจากหลักสิทธิมนุษยชนและให้ความสําคัญกับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในฐานะมนุษย์เป็นอย่างมาก 
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักในธรรมชาติบริบททางสังคมท่ีคนไร้ท่ีพ่ึงเผชิญ และตระหนักใน
ตนเองในฐานะผู้จัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึง  
คําสําคัญ: คนไร้ท่ีพ่ึง, การคุ้มครอง, มิติใหม่, การจัดบริการสวัสดิการสังคม 
 

ABSTRACT 
This article intends to explain the social welfare services that protect the destitute. The ideas and system of this 

social welfare is a new holistic and progressive approach to protect the destitute in Thailand. Since the Destitute Protection 
Act 2014 (B.E.2557) came into force, therefore many changes are occurring. This new act provides protection for the destitute 
and helps facilitate an access to basic social welfare for the destitute. Moreover, it also intends to improve the destitute living 
standards by integrating government resources. Under this act, the Department of Social Development and Welfare will be a 
focal point of the services. The ultimate aim of this law is to assist the destitute to sustain decent living standards by 
themselves. The foundation of this act came from human rights ideology that gives priority to the protection of the destitute. 
However, it is very important that the service provider personals should be aware of the changes that occur, understand the 
context of what the destitute are facing and have self-awareness as a service provider.  
Keywords: destitute, protection, new dimension, social welfare services  
 
บทนํา 

สถานการณ์คนไร้ท่ีพ่ึงในสังคมไทย มีมาอย่างยาวนาน จนเป็นภาพชินตาของสังคม นับต้ังแต่การเร่ิมประกาศบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.24842 แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของการเกิดคนขอทานในท่ีสาธารณะ สะท้อนความ
บกพร่องของรัฐต่อการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ท้ังยังสะท้อนสภาพสังคมท่ีเหลื่อมล้ําต้ังแต่สมัยนั้น โดยคนบางกลุ่ม
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสงัคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2 ปัจจุบันพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 และจะมีผล
บังคับใช้ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559  
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ไม่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างเพียงพอจึงจําต้องหาทางออกให้ชีวิตด้วยการขอทาน หากแต่การจัดการปัญหากลับเป็นการจับกุม
บุคคลเหล่านี้เข้าสู่สถานสงเคราะห์ของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนไม่ให้ออกไปสร้างความไม่วุ่นวายในสังคม ซ่ึงในปี 2503 ได้มีการประกาศก่อต้ัง
สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงข้ึนเป็นแห่งแรกเพื่อรองรับกับสถานการณ์และการเพ่ิมข้ึนของผู้ทําการขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึง ซ่ึงในสมัยนั้น
เชื่อว่าผู้ทําการขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึงได้สร้างความน่ารําคาญ และสร้างปัญหาแก่สังคม สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงจึงถูกสร้างข้ึนเพ่ือ
จัดการปัญหาคนกลุ่มนี้ โดยการนําคนไร้ท่ีพ่ึงและผู้ทําการขอทานนี้เข้าไปซุกไว้ใต้พรมหนา สถานสงเคราะห์จึงเป็นแหล่งพักพิง 
ท่ีรองรับคนไร้ท่ีพ่ึงและผู้ทําการขอทานจํานวนมาก  

จากการสํารวจจํานวนคนไร้ท่ีพ่ึงและผู้ใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะของมูลนิธิอิสรชน ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบคนไร้ท่ีพ่ึงและผู้ใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะถึง3,311 คน ในขณะท่ีภาพรวมท้ังประเทศ
พบมากกว่า 30,000 คน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555) และเม่ือจําแนกลักษณะคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีเข้าสู่บริการใน
สถานรองรับ จะพบว่า คนไร้ท่ีพ่ึงท่ีเข้าสู่บริการของสถานรองรับเฉลี่ยกว่า 4,500 คนต่อปี (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต, 2559) ในขณะท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้เพียง 4,100 คน ท้ังนี้คนไร้ท่ีพ่ึงส่วนใหญ่มี
อาการทางจิตโดยกว่าร้อยละ 90 ของคนไร้ท่ีพ่ึงจะแสดงอาการทางจิตเวช ส่งผลให้เกิดปัญหาในการดูแล ฟ้ืนฟูและการเข้าถึงสิทธิ 
ไม่เปน็ไปตามมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ท่ีพ่ึง สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไร้ท่ีพ่ึง 

หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์คนไร้ท่ีพ่ึงนั้น จะเห็นว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดมาจาก “ปัญหาความยากจน” 
และ “ความอ่อนแอลงของสถาบันครอบครัว ชุมชน” ซ่ึงเม่ือครอบครัว ชุมชนขาดพลัง ขาดความรู้ การสื่อสารและขาดแรงสนับสนุน
ในการจะประคับประคองปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดกับสมาชิกในครอบครัวได้ จึงส่งผลให้ บุคคลซ่ึงประสบปัญหากับภาวะความเจ็บป่วยนี ้
ไม่สามารถจะหาทางออกให้กับตนเองได้ อีกท้ังตนเองยังขาดซ่ึงโอกาสจากสังคม ชุมชน ขาดแรงใจจูง และไม่มีศักยภาพ ทําให้ 
คนเหล่านี้ถูกครอบครัวและชุมชนผลักออกมาเป็นคนไร้ท่ีพ่ึงในท่ีสุด โดยคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีออกมาจากครอบครัวนั้น ส่วนใหญ่จะดําเนินชีวิต
โดยการอาศัยหลับนอนในท่ีสาธารณะ บางกลุ่มประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง รวมถึงการขอทานเพ่ือประทังชีวิต  
 
สถานการณ์การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในอดีต  

การจัดสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในอดีต เคร่ืองมือหลักในการปฏิบัติคือ พระราชบัญญัติควบคุม 
การขอทาน พ.ศ.2484 ซ่ึงการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐมักจะให้การช่วยเหลือหลักอยู่รูปแบบเดียว คือ “การสงเคราะห์” และ 
การสงเคราะห์นี้มีลักษณะการสงเคราะห์แบบแยกส่วน กล่าวคือ การมองเฉพาะบุคคลว่าเป็นปัญหา ไม่ได้มองถึงสภาพแวดล้อม 
รากฐานเดิมท่ีเขาอยู่ เพราะฉะนั้น การสงเคราะห์จะมีลักษณะไม่ต่างกับเบี้ยยังชีพ หรือบริการสวัสดิการแบบเก็บตก (Residualism) ท่ี
นําตัวคนไร้ท่ีพ่ึงเข้ามาในสถานรองรับ และจัดบริการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติว่า “อย่าไปทําอย่าง
นั้น อย่าไปทําอย่างนี้” (อภิญญา เวชยชัย, 2550, น. 104, อ้างถึงใน กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550) ซ่ึงแต่เดิมคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีถูกส่งตัว
มายังสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึง อยู่ในสถานะท่ีไม่อาจต่อรองได้ หรือมีทางเลือกและสิทธิน้อยมากโดยกรอบและ
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีมุ่ง “จัดการ” ซ่ึงสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึง (เดิม) มีลักษณะเป็น “ระบบปิด” และมีระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์มากมาย นํามาซ่ึงการไม่มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่มีสิทธิท่ีจะดําเนินชีวิตส่วนตัว ตลอดจนไม่มีแม้แต่สิทธิท่ีจะออกเสียงแสดง
ความต้องการของตนเอง ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่าง “ผู้ใช้บริการ” และ“ผู้ให้บริการ” ซ่ึงเป็นบุคลากรทีมสหวิชาชีพ หรือรวมถึง 
นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดสวัสดิการสังคม เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีทําให้คนไร้ท่ีพ่ึงไม่ประสงค์ท่ีจะเข้าไปใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
(ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ์ุ, 2550, น.97) ทําให้เห็นว่า ระบบท่ีเป็นอยู่นี้ไม่ได้เข้าถึงพลังและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มนี้ อีกท้ัง
การจัดบริการเหล่านี้ไม่ได้ทําให้ปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึงลดน้อยลงไป 

สถานการณ์คนไร้ท่ีพ่ึง ไม่ควรถูกละเลยและมองเป็นภาพชินตาอีกต่อไป เนื่องจากการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 มีผลในทางปฏิบัติซ่ึงระบุถึง “การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง” อย่างชัดเจน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะท่ีมีบทบาทในการคุ้มครอง ดูแลกลุ่มเป้าหมายคนไร้ท่ีพ่ึง ผู้ทําการขอทาน จึงต้องดําเนินการ
ขับเคลื่อนภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมขององค์กรระดับต่างๆ (Participation) ท้ังในระบบการคุ้มครอง 
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คนไร้ท่ีพ่ึงด้านสิทธิ (Rights) บริการสวัสดิการสังคม (Social welfare services) อย่างองค์รวมครอบคลุมมิติกายภาพ จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ สําหรับคนไร้ท่ีพ่ึงซ่ึงถือเป็นมิติใหม่ในการคุ้มครอง ท่ีแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก 
 
นิยามของคนไร้ท่ีพ่ึง 

การนิยามความหมายของ “คนไร้ท่ีพ่ึง” จะเห็นถึงความหลากหลาย แต่ท้ังนี้เร่ิมต้นมาจากปัญหาเดียวกัน คือ “ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคม” ซ่ึงโดยมากคนไร้ท่ีพ่ึงมักจะประสบปัญหาความยากจน ปัญหาจากการดูแลของครอบครัว ชุมชน ส่งผลให้คน
ไร้ท่ีพ่ึง “ถูกผลัก” ให้ออกมาจากครอบครัว ชุมชน และมีพ้ืนท่ีตามท่ีสาธารณะ ก่อนมีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 คําว่า คนไร้ท่ีพ่ึง จะปรากฏอยู่ในกลุ่ม “ผู้ด้อยโอกาส” (ระพีพรรณ คําหอม, 2557, น. 267)  
ซ่ึงจําแนกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ “คนยากจน” “คนเร่ร่อน คนไร้ท่ีพ่ึง และคนขอทาน” “บุคคลผู้มีปัญหาสถานะทางกฎหมาย” “ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว” และ“ผู้พ้นโทษ”  

แต่ปัจจุบัน นิยามได้มีการเปลี่ยนแปลง และกล่าวถึงความเฉพาะเจาะจงขึ้น โดยในมาตรา 3 พระราชบัญญัติ 
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 ได้ให้ความหมายของคนไร้ท่ีพ่ึง ไว้ว่า “บุคคลท่ีไร้ท่ีอยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ” 
และ “บุคคลท่ีอยู่ในสภาวะยากลําบากและไม่อาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได้” ท้ังนี้ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงประกาศกําหนด  
ซ่ึงคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงได้กําหนดคุณลักษณะประเภทของคนไร้ท่ีพ่ึง3 ได้แก่ บุคคลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน  
คนเร่ร่อน บุคคลซ่ึงอาศัยท่ีสาธารณะเป็นท่ีพักนอนชั่วคราว บุคคลท่ีมีสถานะทางทะเบียนราษฎร์แต่ยังไร้สัญชาติ และบุคคลท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จะเห็นว่า คนไร้ท่ีพ่ึงมีนิยามความหมายตาม “สภาพปัญหา” ท่ีคนไร้ท่ีพ่ึงประสบ  
 
แนวคิดท่ีมีอิทธิพลกับมิติใหม่ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ คือแนวคิดในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ด้ังเดิมมาสู่
แนวคิดการคุ้มครองทางสังคม จากรากฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชน ท่ีเชื่อว่า มนุษย์มีสิทธิติดตัวมาต้ังแต่กําเนิด (Natural Rights) มี
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติ มีคุณค่าในตนเอง “มนุษย์ย่อมเป็นมนุษย์” ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดในโลก (Universality) มีความเสมอ
ภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ (Equality and Non-discrimination) ซ่ึงจากหลักการตามแนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็นฐานคิดหลักสําคัญใน
การตราพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 ซ่ึงมุ่งให้การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในฐานะมนุษย์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
ขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิต ไม่มีท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม ขาดรายได้ในการยังชีพ ไม่อาจดูแลตนเองหรือพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได้ ทําให้มี
ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากตํ่ากว่ามาตรฐานการใช้ชีวิตของบุคคลอ่ืนท่ัวไป ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีถูก “จํากัดสิทธิ” หรือ “เข้า 
ไม่ถึง” สิทธิและบริการ ท้ังจากอํานาจ เงื่อนไข หรือพรมแดนของรัฐ ซ่ึงขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน สมควรให้การคุ้มครอง ปกป้องและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับ “บุคคลท่ัวไป” โดยเฉพาะการคํานึงถึงเร่ืองการส่งเสริม “สิทธิ” และ “บริการ” ของคนไร้ท่ีพ่ึงท่ี
เหมาะสมและเจาะจงกับสภาพปัญหาและความต้องการมากย่ิงข้ึน  

นอกจากนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 ได้กล่าวถึง แนวคิดการคุ้มครอง
ทางสังคม (Social Protection) ในการป้องกัน จัดการ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึงโดยมีองค์ประกอบหลักใน 
การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐาน (Welfare Right) การคุ้มครองสวัสดิภาพ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และ
การป้องกันปัญหาต่างๆ ซ่ึงกลไกต่างๆ จะต้อง “จัด” ให้มีระบบบริการท่ีสามารถคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนไร้ท่ีพ่ึง ให้มีความม่ันคง
และคุณภาพชีวิตท่ีดีในการดํารงชีพ อันจะเป็นการเพิ่มพลังอํานาจ (Empowering People) ให้บุคคลมีศักยภาพ แรงจูงใจ และโอกาส
ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรี  
 

                                                            
3 โปรดดู ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง เร่ืองกําหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลท่ีอยู่ในสภาวะยากลําบากและไม่อาจ
พ่ึงพาบุคคลอ่ืนได้. (2559, 9 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนพิเศษ 38 ง. หน้า 16-17. 
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การปรากฏขึ้นของกลไกเพื่อการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
นับต้ังแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ .2557 ทําให้การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงมี 

การขับเคลื่อนผ่านกลไกในระดับต่างๆ ท้ังกลไกระดับชาติในการกําหนดนโยบาย และกลไกระดับปฏิบัติงานในพื้นท่ี ซ่ึงในแต่กลไกต่าง
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างและจัดทําระบบ วิธีการ มาตรฐานในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 

กลไกระดับนโยบาย พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
ตามมาตรา 5 โดยบัญญัติให้คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจะต้องประกอบไปด้วยภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ตลอดจนคณะอนุกรรมการต่างๆ ท่ีคณะกรรมการฯ แต่งต้ังข้ึนมีส่วนสําคัญ
ในการขับเคล่ือนขับเคลื่อนระดับนโยบายและการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ออกประกาศและกําหนด
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง รูปแบบ วิธีการและเงื่อนไข หรือบริการเกี่ยวกับการคุ้มครอง และจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับ
กลุ่มเป้าหมายคนไร้ท่ีพ่ึง อีกท้ังจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละสามครั้ง4  

กลไกระดับปฏิบัติการ พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 ได้กําหนดให้มีกลไกขับเคล่ือนในระดับ
ปฏิบัติการ ตามมาตรา 14 และมาตรา 16 ซ่ึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประกาศจัดต้ังหน่วยงานสถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทาน
และคนไร้ท่ีพ่ึง ซ่ึงกลไกนี้อาศัยกระบวนการและความเชื่อมโยงในการดําเนินงานเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึง โดย
กําหนดภารกิจหลักของหน่วยงานดังรูปภาพท่ี 1 ดังนี้ 

1. ให้สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง เป็นหน่วยงานในการรองรับ บริการปัจจัยสี่ ดูแล บําบัดฟ้ืนฟู ตลอดจนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการสํารวจและติดตามตรวจสอบข้อมูลการรับแจ้งเหตุ การคุ้มครองการพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ท่ีพ่ึง การประสานส่งต่อ และ 
การจัดบริการสวัสดิการสังคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางสําหรับกลุ่มเป้าหมายคนไร้ท่ีพ่ึง โดยบุคลากรทีมสหวิชาชีพ 
อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล ครูฝึกอาชีพเป็นต้น ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง  

2. ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง และศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึง เป็น
หน่วยงานแรกรับ คัดกรอง ดูแลเบื้องต้นและจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกในการลงพ้ืนท่ีร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือการประสานงานและ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและบริการ 

3. ให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต เป็นหน่วยงานในการเตรียมความพร้อม ส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ ตลอดจนการจัดหางานและท่ีพักอาศัยให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึงท่ีมีความพร้อมกลับคืนสู่สังคม โดยอาศัยการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพ้ืนท่ีในการสร้างความเข้าใจและการยอมรับ ในชุมชน สังคมและสถานประกอบการ 

จะเห็นว่า การเกิดข้ึนของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงนี้ มีส่วนในการสร้างระบบปฏิบัติการ เพ่ือรองรับกับ
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนไร้ท่ีพ่ึงท้ังสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ท่ีมีความเชื่อมโยงการคุ้มครอง ดูแลกับระบบสังคม 
การมีส่วนร่วมกับภาคี เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรสาธารณประโยชน์ นับว่าเป็นพัฒนาการใน 
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามที่ผู้เขียนได้รวบรวม 
และสังเคราะห์ดังรูปภาพท่ี 1 

 
 
 
 

                                                            
4 มาตรา 10 วรรค 5 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 
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ภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงกลไกระดับปฏิบัติการของหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติใหม่ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง  

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในมิติใหม่ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 จะกล่าวถึง “การคุ้มครองคนไร้
ท่ีพ่ึง5” ในมิติการจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพ่ึงมีงานทําและมีท่ีพักอาศัย และ
การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพ่ึง ซ่ึงกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนสะท้อนระบบการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงท่ี
หลากมิติแตกต่างไปจากเดิมนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนไร้ท่ีพ่ึง 

ซ่ึงในมิติใหม่นี้มีการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน การดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ การป้องกัน 
และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ การมีส่วนร่วมกับสังคม องค์กร ชุมชนในการเข้ามา
มีบทบาท และเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทสําคัญของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ท่ีมีหน่วยงานใน
กํากับท่ีทําหน้าท่ีเป็นกลไกขับเคล่ือนการให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนไร้ท่ีพ่ึง ตามประเด็น ดังนี้ 

1. สิทธิข้ันพ้ืนฐานของคนไร้ท่ีพ่ึง บนพ้ืนฐานแห่งสิทธิมนุษยชน คนไร้ท่ีพ่ึงย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิใน
การได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพในการได้รับการศึกษาและพัฒนา ตลอดจนได้รับ 
การปฏิบัติต่อกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ท้ังนี้ กลไกระดับนโยบายมีหน้าท่ีในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการปฏิบัติงานใน
การคุ้มครอง และการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ขณะที่บทบาทของกลไกระดับปฏิบัติการท้ังในสถาบันและนอกสถาบันจะมีบุคลากร 

                                                            
5 มาตรา 3 วรรค 2 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 

ได้รับแจ้ง พบเห็นหรือ 
คนไร้ท่ีพ่ึงสมัครใจมาใช้บริการ

ศปข. ลงพ้ืนท่ี 

คัดกรอง ประเมินสภาพ 
ช่วยเหลือเบื้องต้น  

คัดแยกกลุ่มเป้าหมาย

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงลงพ้ืนท่ี 

ประสานส่งตัวเข้ารับการคุ้มครอง
ในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 

หรือหน่วยงานท่ีให้การคุ้มครอง 
คนไร้ท่ีพ่ึงตามกฎหมาย

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง

เตรียมความพร้อม

ส่งกลับครอบครัว ชุมชน ฝึกทักษะในศูนย์ส่งเสริมฯ
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ทีมสหวิชาชีพ ซ่ึงประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม นักจิตวิทยา พยาบาล ครูฝึกอาชีพ ตลอดจนผู้ดูแลผู้ใช้บริการ  
ทําหน้าท่ีในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง ป้องกัน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา โดยมุ่งหวังให้คนไร้ท่ีพ่ึงสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

 ท้ังนี้บริการท่ีคนไร้ท่ีพ่ึง พึงได้จากการขอรับการคุ้มครอง ได้แก่ สิทธิสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน ปัจจัยสี่ การรักษาพยาบาล  
การดูแลสุขอนามัยโดยท่ัวไปรวมถึงกิจวัตรประจําวันและให้ความช่วยเหลือกรณีท่ีผู้ใช้บริการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นอกจากนี้ 
ดําเนินการประสานส่งต่อคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีมีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะ6 ไปยังหน่วยงานท่ีดูแลเฉพาะ 

2. การดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีมาตรฐาน คนไร้ท่ีพ่ึงมีสิทธิในการขอรับการคุ้มครอง7 จากหน่วยงานในสังกัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบเห็น โดยการดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพคนไร้ท่ีพ่ึงจะเร่ิมต้ังแต่การรับ
ประสานแจ้งจากหน่วยงานในสังกัดหรือนอกสังกัด กระบวนการสืบเสาะข้อเท็จจริง การประเมินเพ่ือวางแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
โดยทีมสหวิชาชีพ และการประเมินเพ่ือให้การช่วยเหลืออย่างองค์รวม ท้ังทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ เม่ือวางแผนแล้วจะ
ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการฟ้ืนฟู ส่งเสริมพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างคนไร้ท่ีพ่ึง และองค์กรภาคีต่างๆ ตลอดจนการติดตามญาติ 
ครอบครัว ชุมชน ซ่ึงเป้าหมายสูงสุดคือ การท่ีคนไร้ท่ีพ่ึงสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีงานทํามีรายได้ยังชีพ รับรู้สิทธิของตนเอง สามารถใช้
ชี วิตได้อย่างปกติในสังคม นอกจากนี้คนไร้ท่ีพ่ึงมีสิทธิในการได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิในการร้องเรียน8  
แก่คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง กรณีท่ีบุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
ต่อคนไร้ท่ีพ่ึงอย่างไม่เหมาะสม  

3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ท่ีพ่ึง เป็นการดําเนินการหรือจัดบริการเพ่ือการส่งเสริมด้านการศึกษา 
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาอ่ืนๆตามความสนใจของคนไร้ท่ีพ่ึง ซ่ึงอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรต่างๆ ให้เข้ามามี
บทบาทรับผิดชอบ รวมถึงการฝึกทักษะอาชีพ หรือบริการด้านการฝึกวิชาชีพและอาชีวบําบัด ซ่ึงการจัดฝึกวิชาชีพส่วนใหญ่มักพบ 
การฝึกทักษะด้านการเกษตร ไปจนถึงการจัดหางานในระยะยาวให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึง  

4. การป้องกันปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึง เป็นการดําเนินการในมาตรการเชิงรุกท้ังการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลและ
ความรู้แก่สังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียนเม่ือพบเห็นสถานการณ์เสี่ยงต่อคนไร้ท่ีพ่ึง เพ่ือการลด
ภาวะความเสี่ยงของคนไร้ท่ีพ่ึงต่อการกลับมาเป็นคนไร้ท่ีพ่ึงซํ้า และการป้องกันไม่ให้บุคคลต้องประสบปัญหาทางสังคมและ 
ถูกครอบครัวผลักให้กลายเป็นคนไร้ท่ีพ่ึง โดยอาศัยเครือข่ายในการทํางาน ท้ังกลุ่มบุคคล ท้องถ่ิน และองค์กรต่างๆ  

ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในแบบเดิมจะใช้ระบบ “ปิด” กล่าวคือ การจัดบริการสงเคราะห์แก่คนไร้ท่ีพ่ึงตาม 
ความจําเป็นโดยการนําตัวคนไร้ท่ีพ่ึงเข้าสู่ “สถานสงเคราะห์” และจัดบริการ ปรับทัศนคติ รวมถึงการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก ่
คนไร้ท่ีพ่ึงตามกรอบคิดแบบเก็บตก (Residualism) ซ่ึงเป็นวิธีการจัดบริการสวัสดิการสังคมในเชิงช่วยเหลือเฉพาะหน้า และบรรเทา
ทุกข์ ซ่ึงเป็นมิติท่ีคับแคบ และขาดกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆในการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นระบบ รวมถึง “ช่องว่าง” 
ระหว่าง “ผู้ใช้บริการ” และ “ผู้ให้บริการ” ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไร้ท่ีพ่ึง  

การก่อรูปของพัฒนาการและการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในมิติใหม่นี้ เร่ิมปรากฏชัดข้ึนโดยการ “เปิด” ระบบในการดูแล
และการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ท้ังรัฐ เอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง โดยยึด 
คนไร้ท่ีพ่ึงเป็นศูนย์กลาง (Client Center) ซ่ึงระบบบริการสวัสดิการสังคมที่จัดข้ึนนี้ มีความเฉพาะเจาะจง บุคลากรซ่ึงเป็น “ผู้ให้บริการ”  
มีการคํานึงถึงสิทธิของคนไร้ท่ีพ่ึงมากย่ิงข้ึน ต้ังแต่การคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิภาพ การส่งเสริมการเข้าถึงการพัฒนาท้ังทักษะ
ชีวิต ความรู้ และอาชีพ รวมถึงระบบกลไกในการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ชุมชน การทํางานระดับเครือข่ายท่ีจะมีส่วนช่วยให้
ปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึงลดน้อยลง ซ่ึงผู้เขียนสามารถวิเคราะห์และสรุปได้ ดังตารางท่ี 1 
 
 
                                                            
6 มาตรา 23 พระราชบัญญัติการคุม้ครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 
7 มาตรา 19 พระราชบัญญัติการคุม้ครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 
8 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนกรณีคนไร้ท่ีพ่ึงไม่ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับ 
การปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมจากสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง  
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ตารางท่ี 1  
สรุปเปรียบเทียบการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงระหว่างมิติเดิมและมิติใหม่ 

 
ข้อพึงตระหนักในการ “เข้าถึง” บริการสวัสดิการสังคมของคนไร้ท่ีพ่ึง  

การเปลี่ยนแปลงย่อมต้องอาศัยเวลา ซ่ึงแม้จะมีการเตรียมความพร้อมแต่การปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
มนุษย์ ย่อมต้องมีความตระหนักถึงธรรมชาติของคนไร้ท่ีพ่ึง และความตระหนักในตนเองของผู้ให้บริการในการจัดสวัสดิการสังคม 
เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ซ่ึงจะเป็นการลด “ช่องว่าง” ให้เป็นแนวระนาบมากข้ึน ท้ังนี้ในการคุ้มครองครองคนไร้ท่ีพ่ึงในมิติใหม่นี้ 
จะต้องพึงตระหนัก ดังนี้  

1. ความรู้ ความเข้าใจต่อกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังขาดความรู้  
ความเข้าใจถึงหลักการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงตามกฎหมายหน่วยงานจําเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ รวมท้ังการสร้างความเข้าใจ
และตระหนักในบทกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง  

2. ทัศนคติต่อคนไร้ท่ีพ่ึง กลุ่มคนไร้ท่ีพ่ึงส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองของสถานะบุคคล ปัญหาสุขภาพและความไม่รู้สิทธิ  
อีกท้ังบางรายมีปัญหาซับซ้อน ไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนท่ีใช้ยืนยันการเป็นบุคคล ทําให้ขาดโอกาสในเรื่องต่างๆ ท้ังเร่ืองการศึกษา 
การมีงานทํามีรายได้ ฉะนั้นการมีวิธีคิด วิธีมอง วิธีปฏิบัติต่อคนไร้ท่ีพ่ึงท่ียังมองภาพรวม ไม่เฉพาะเจาะจงในสภาพปัญหาท้ังระบบของ
คนไร้ท่ีพ่ึง ผู้ให้บริการเองจะต้อง “พึงตระหนัก” ในคุณค่า สิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของคนไร้ท่ีพ่ึง  

ประเด็น มิติเดิม มิติใหม่ 
แนวคิด การสงเคราะห์แบบเก็บตก (Residual model)  

ซ่ึงมุ่งให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า การบรรเทาทุกข์  
สิทธิมนุษยชน: การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม  
การไม่เลือกปฏิบัติ 
การคุ้มครองทางสังคม: การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  
การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐาน

เคร่ืองมือ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484  
ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2529

พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 
และอนุบัญญัติต่างๆ (ปัจจุบันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วจาํนวน 4 ฉบับ)

กลไก กลไกเชิงรับ ซ่ึงเป็นรูปแบบการดูแลคนไร้ท่ีพ่ึง 
ในสถานสงเคราะห์ ได้แก่  
สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึง 9 แห่ง 
สถานแรกรับคนไร้ท่ีพ่ึง 2 แห่ง 
 

ระดับนโยบาย 
คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
ระดับปฏิบัติการ 
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 11 แห่ง 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 36 แห่ง 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทาน
และคนไร้ท่ีพ่ึง กรุงเทพฯ 1 แห่ง 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 3 แห่ง

การคุ้มครอง เน้นการดูแลคนไร้ท่ีพ่ึงในสถานสงเคราะห์ซ่ึงเป็นระบบ
ปิด ขาดการมีส่วนร่วมและจัดบริการแบบแยกส่วน มอง
ปัญหาและแก้ปัญหาเฉพาะปัจเจกบุคคล ไม่ได้เชื่อมโยง
ถึงสภาพแวดล้อม ครอบครัว ชุมชนที่คนไร้ท่ีพ่ึงประสบ
ปัญหา  

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในระบบเปิด สนับสนุนการมี 
ส่วนร่วมของภาคส่วนและทีมสหวิชาชีพในการ
จัดบริการสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ 
ต้ังแต่สิทธิข้ันพ้ืนฐาน การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการ
พิทักษ์สิทธิ  
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และการทํางานกับ
ครอบครัว ชุมชน เพ่ือการป้องกันปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึง
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3. การขับเคล่ือนกลไกการทํางานของหน่วยงาน นอกจากหน่วยงานจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านแล้ว  
สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือการบูรณาการทํางาน เนื่องจากคนไร้ท่ีพ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาซับซ้อน ธรรมชาติเหล่านี้จําเป็นอย่าง
ย่ิงท่ีนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักสวัสดิการสังคมจะต้องมีความเข้าใจ และใช้ทักษะ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและทํางานโดย 
บูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีอ่ืนๆ รวมถึงการ “เคลื่อนตัว” เข้าไปทํางานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ตลอดจนเครือข่ายให้มากข้ึน  
การได้รับบริการและความพึงพอใจของคนไร้ท่ีพ่ึง จะเป็นตัวชี้วัดว่าคนไร้ท่ีพ่ึง “เข้าถึง” บริการสวัสดิการสังคมท่ีผู้ให้บริการจัดให้ ท้ังนี้ 
ผู้ให้บริการจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  
 
บทส่งท้าย 

ความท้าทายของระบบการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิม ท่ีเน้นการสงเคราะห์แบบแยกส่วนสู่ 
การคุ้มครองทางสังคมแบบองค์รวมตามหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 ได้สร้าง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการคุ้มครอง ดูแล และโครงสร้างองค์กรท่ีปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงให้สามารถขับเคลื่อนเพ่ือจัดการ
กับปัญหาน้ี ทําให้ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนคนไร้ท่ีพ่ึงจําเป็นต้องรับรู้ เข้าใจ และสามารถมองเห็นกลไกต่างๆท่ีให้บริการ  

ดังนั้นหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะต้องดําเนินการให้
ความคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ท่ีพ่ึงให้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการสวัสดิการสังคม ท่ีเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานการบริการที่เกิดข้ึน โดยเปิดให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการ
สังคมแก่คนไร้ท่ีพ่ึง นอกจากนี้ การเคล่ือนตัวเข้าหาครอบครัว ชุมชนก็มีส่วนสําคัญในการจัดบริการเชิงรุกในพ้ืนท่ี ให้ข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึงในระยะยาว 
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ประเด็นทา้ทายกับบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 
The Challenge of the Role of Social Development and Human Security Volunteers 

 
มนธิรา ธาราเวชรักษ์* 

 Montira Tharawechrak  
 

บทคัดย่อ 
อาสาสมัครมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้งานของหลายหน่วยงานประสบความสําเร็จ ดังนั้นหลายๆ หน่วยงาน  

จึงส่งเสริมให้มีอาสาสมัครข้ึน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีให้ความสําคัญและ
สนับสนุนงานอาสาสมัคร โดยให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นกลไกหลักในการทํางานด้านสังคมในพ้ืนท่ี  
แต่ด้วยสถานการณ์ เกี่ยวกับข้อมูลของ อพม. ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จํานวน อพม. ท่ีกระจุกตัวไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี การมีบทบาท
เป็นอาสาสมัครประเภทอ่ืนร่วมด้วย ประกอบกับสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเป็นประชาคม
อาเซียน ทําให้สภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายมีความสลับซับซ้อน ยากต่อการปฏิบัติงานของ อพม. ดังนั้น กระทรวง พม. จึงได้กําหนดบทบาท
ใหม่ให้ อพม. ทํางานท้ังในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ ทําให้เกิดความท้าทายว่า อพม. จะสามารถพัฒนาตนเองให้
แสดงบทบาทตามท่ีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด และเป็นข้อท้าทายสําหรับกระทรวง พม. ว่านโยบาย ทิศทางการสนับสนุนบทบาทของ อพม. จะ
สามารถเอื้อประโยชน์กับงาน อพม. ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หากงาน อพม. สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการช่วยเหลือคนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเป็นการยกระดับคุณค่างานของ อพม. ให้ได้รับ
การยอมรับในชุมชนและสังคม ต่อไป 
คําสําคัญ: ประเด็นท้าทาย, บทบาทอาสาสมัคร 
 

ABSTRACT 
Voluntaries are regarded as an important part in supporting work of several organizations to achievement, so many 

organizations support and set up to have volunteers. The Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS) is one of 
organizations who pay attention and support the voluntaries by having Social Development and Human Security Volunteer 
(SDHSV) play a key role in social work in each area. Due to the fact that the information of volunteers is always changed and the 
numbers of volunteers in each area are different plus the rapid change of society and culture together with becoming part of 
ASEAN community, the operation of SDHSV is more difficult because of those complex problems. Therefore, the Ministry modifies 
new roles for SDHSV to work both in policy and practice by the regulation of Ministry of Social Development and Human Security 
2014 (B.E.2557). With the modified role, it is the challenge that how much the SDHSV will be able to show their capability and 
how much the Ministry’s policy could support and benefit the work of SDHSV. All these will have a direct effect to the target. If 
the work of SDHSV could proceed efficiently, that would help the target groups to have better quality of life and enhance the 
value of the SDHSV’s work to get accepted from community and society. 
Keywords: The challenge, role of Social Development 
 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสงัคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
“...อาสาสมัคร จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้น เกิดข้ึนด้วยตนเอง มีความรู้สึก

เห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาท่ีจะทํางาน และพร้อมท่ีจะเป็นอาสาสมัคร...” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ณ สวนอําพร ในวันท่ี14 สิงหาคม 2525 ข้อความยังคง
ปรากฎในเอกสารเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกให้บุคคลท่ีทํางานด้านอาสาสมัคร ให้มีจิตใจต้ังม่ัน เกิดพลังใน 
การทํางาน และรวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีต่องานอาสาสมัคร  

อาสาสมัครส่วนใหญ่จะมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีเสียสละ และต้องการทํางานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะ 
เม่ือเกิดภาวะวิกฤต แต่ด้วยสถานการณ์ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนมาในปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีผลกระทบกันอย่างเป็นลูกโซ่ ทําให้ไม่อาจ
รอให้เกิดภาวะวิกฤติก่อนแล้วจึงจะดําเนินการสรรหาอาสาสมัครเข้ามาทํางาน ย่ิงบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเป็นประชาคมอาเซียน การติดต่อสื่อสารและการเดินทางย้ายท่ีอยู่สามารถดําเนินการได้ง่าย สิ่งเหล่านี้ 
ล้วนแล้วทําให้เกิดผลกระทบกับบุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคม อย่างเป็นระบบ ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ท่ีเนน้การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ย่ิงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน และเกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากข้ึน ก่อให้เกิด
ความเหลื้อมล้ําทางสังคม ดังนั้นเพ่ือแก้ไข และบรรเทาปัญหาดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในฐานะ
หน่วยงานหนึ่งท่ีดูแลด้านสังคม จึงได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลปัจจุบัน ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินดังกล่าว ภายใต้
ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ดังนั้น กระทรวง พม. จึงมีแนวทางใน 
การส่งเสริมให้เครือข่าย ภาคประชาชน โดยเฉพาะ อพม. เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกลไกหนึ่ง ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายดังกล่าว 
เพ่ือให้การทํางานครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย และสังคมในทุกมิติ โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) ท่ีมีแนวทางในการเพิ่มภาคี
เครือข่าย อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานราชการให้ประสบความสําเร็จแทนการเพ่ิมจํานวนข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน แต่การท่ีไปถึงเป้าหมายโดยให้ อพม. เป็นกลไกในการทํางานระดับพ้ืนท่ีได้นั้น จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือในการดําเนินการ
ขับเคลื่อนงาน อพม. ให้ไปสู่เป้าหมาย ท้ังตัวของ อพม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับนโยบายและระดับปฏบัติ ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าว  
อพม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านสถานการณ์ท่ัวไป ของ อพม. ด้านศักยภาพและข้อจํากัด บทบาทที่
เปลี่ยนไปของ อพม. รวมถึงกลไก แนวทางในการสนับสนุนงาน อพม. ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 โดยข้อมูลดังกล่าว จะทําให้ อพม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
นําข้อมูลดังกล่าว มาใช้ในการทํางานและกําหนดทิศทางในการทํางานด้าน อพม. เพ่ือให้ อพม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกิดการ
พัฒนาตนเอง และเป็นความท้าทายว่า อพม. จะสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการได้ใน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. เพ่ือให้ประชาชนในสังคมเข้าถึงสิทธิและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ดังนั้น จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายหรือเร่ืองยากเกินไปท่ีจะไปถึงเป้าหมาย และสิ่งสําคัญประเด็นสําคัญคงข้ึนอยู่กับตัวของ อพม. เอง หากมี 
ความต้ังใจจริงในการทํางาน และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์หรือความรู้ และศิลป์มาใช้ในการทํางานให้สอดคล้องบริบทของพ้ืนท่ี โดย
ยึดถือหลักจรรยาบรรณ บทบาทหน้าท่ี ท่ีกําหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 และสร้างมูลค่าให้กับงาน อพม. จะทําให้งานของ อพม. มีคุณค่า สร้าง 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของ อพม. มากข้ึน รวมท้ังได้รับการยอมรับในระดับชุมชน สังคม ต่อไป  
 
นิยาม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 

ความหมายของ อพม. ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 ข้อ 25 หมายถึง บุคคลท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร อพม. โดยได้รับการข้ึนทะเบียนและได้รับ
วุฒิบัตร รวมถึงบัตรประจําตัว อพม. โดยบุคคลท่ีจะเข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ตามข้อ 23 คือ มีสัญชาติไทย อายุต้ังแต่ 
18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในจังหวัดท่ีประสงค์จะเป็น อพม. สามารถอ่านออกเขียนได้ สมัครใจเพื่อช่วยเหลือ
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การดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวง พม. มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความประพฤติดีงาม ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีเวลาให้กับการทํางานในบทบาท อพม. สําหรับการสิ้นสุดสภาพของ อพม. เนื่องมาจาก 
ตาย ลาออก ไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ มีคําสั่งให้พ้นสภาพ (โดย กอพม. จังหวัด หรือกอพม.กทม. แล้วแต่กรณี) หรือ 
ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีกระทําโดยประมาท  
 
สถานการณ์ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 

อพม. เป็นกลไกท่ีกระทรวง พม. แต่งต้ังข้ึนมาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง พม. 
ในระดับพ้ืนท่ี โดย อพม. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา ทํางานด้วยความเสียสละ และสมัครใจ โดยปรารถนาจะใช้สติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือช่วยเหลือกิจการด้านสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สอดคล้องกับปริญญาอาสาสมัคร
ไทย (ศุภรัตน์ อภิมุข, 2558, น. 6) สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (2551, น. 8) และนิตย์ เชรษฐา และ วินย์ 
เมฆไตรภพ (2548, น. 10) ท่ีได้ให้ความหมายของอาสาสมัครไว้ นอกจากนี้แล้ว อพม. ยังเป็นบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้นําชุมชนหรือผู้ท่ีทํางานจิตอาสาด้านต่างๆ ในชุมชน ทําให้คนในชุมชนรู้จักเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีเอ้ือประโยชน์ให้ อพม. 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยความรวดเร็ว โดยไม่ต้องเริ่มสร้างสัมพันธภาพใหม่ เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจในการสร้างความร่วมมือ  
อีกท้ังยังเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจบริบทแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย ทําให้สามารถร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 
รวมท้ังสามารถดึงทรัพยากรในพ้ืนท่ี ท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการทํางานกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระทรวง พม. ได้มีการแต่งต้ัง อพม. ข้ึนต้ังแต่ปี 2530 เดิมมีชื่อเรียกว่า “อาสาสมัครประชาสงเคราะห์” โดยการ
ดําเนินงานคร้ังแรกเร่ิมจากการส่งเสริมให้บุคคลผู้มีจิตอาสา เสียสละทํางานเพื่อสังคม เข้ามาเป็น อพม. ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบในบุคคลท่ีทํางาน
เพ่ือสังคมอยู่แล้ว เช่น ผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการในชุมชน กํานัน หรืออาสาสมัครประเภทอ่ืน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อมา ปี พ.ศ.2545 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
หน่วยงาน จากกรมประชาสงเคราะห์ เป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จึงได้เปลี่ยนชื่ออาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์เป็น“อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)” จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการดําเนินงาน
ด้านอาสาสมัคร ของกระทรวง พม. เป็นเวลากว่า 29 ปี ซ่ึงการทํางานดังกล่าวมีท้ังปัจจัยท่ีสนับสนุน และข้อจํากัด ในการขับเคลื่อน
งาน อพม. โดยในปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกบั อพม. มีดังนี้ 

1. อพม. หลายคนเป็นอาสาสมัครประเภทอ่ืนร่วมด้วย หรือเรียกว่า “สวมหมวกหลายใบ” เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ซ่ึงการเป็นอาสาสมัครหลายๆ ประเภทในคนเดียวกัน มีท้ังประโยชน์ และข้อจํากัดในการทํางานตามภารกิจของกระทรวง 
พม. โดยประโยชน์ คือ อพม. คนเดียวสามารถทํางานหรือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้หลายด้านพร้อมกัน เช่น กรณีผู้ประสบปัญหาสังคม  
มีปัญหาท้ังด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและด้านครอบครัวพร้อมกัน ถ้าหาก อพม. เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านร่วมด้วย จะ
สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้น พร้อมประสานการช่วยเหลือครอบครัวด้านเศรษฐกิจและให้คําปรึกษาแนะนําด้านครอบครัวได้ สําหรับ
ข้อจํากัด คือ กรณีหน่วยงานท่ีดูแลอาสาสมัครแต่ละประเภทมอบหมายภารกิจงานพร้อมกัน ทําให้ อพม. ไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มท่ี 
และบางคร้ัง อพม. ให้ความสําคัญบทบาทอาสาสมัครอ่ืน มากกว่างานของ อพม. เช่น กรณีทํางานในพ้ืนท่ี จะแนะนําตนเอง ให้
กลุ่มเป้าหมายหรือสังคมในตําแหน่งอาสาสมัครประเภทอ่ืนแทน สิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้ อพม. ไม่เป็นท่ีรู้จัก และยอมรับในสังคม 

2. ข้อมูลภาพรวมจํานวน อพม. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางจังหวัดมีจํานวน อพม. ลดลง บางจังหวัด 
มีจํานวน อพม. เพ่ิมข้ึน โดยการลดจํานวน อพม. ลง เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น การย้ายท่ีอยู่ การไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ อพม.  
แต่ยังไม่ได้ลาออก หรือแม้กระท่ังเสียชีวิต สําหรับการเพ่ิมจํานวน อพม. เนื่องจาก อพม. ตกสํารวจ การขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือ 
การรวมอาสาสมัครท่ีมีอยู่ท้ังหมดของกระทรวง พม. เป็น อ. เดียว ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เร่ือง 
กําหนดให้อาสาสมัครอ่ืน เป็น อพม. ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2559 คือ การรวมอาสาสมัครท้ังหมดในกระทรวง พม. ได้แก่ อาสาสมัครดูแล
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ผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.) จํานวน 81,883 คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จํานวน 
3,310 คน และอาสาสมัครชาวเยอรมัน จํานวน 51 คน เป็น อพม. ทําให้ภาพรวม จํานวน อพม. มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาก
ข้อมูลสถิติในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่าน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559 มีจํานวน อพม. ท้ังหมด 94,206 คน กระจายตัวครอบคลุม 
ทุกภาค โดยภาคท่ีมีจํานวน อพม. มากท่ีสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 36,950 คนหรือร้อยละ 39.2 รองลงมาภาคกลาง 
มีจํานวน 24,120 คนหรือร้อยละ 25.6 ต่อมาภาคเหนือมีจํานวน 20,119 คนหรือร้อยละ 21.4 ส่วนภาคใต้ มีจํานวน อพม. น้อยท่ีสุด 
จํานวน 13,013 คนหรือร้อยละ 13.8  
 
ตารางท่ี 1  
จํานวน อพม. ในแต่ละภาค ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2559 

ภาค 
จํานวน อพม. 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
1. ตะวันออกเฉียงเหนือ 44.0 

(28,920) 
39.0 

(37,931) 
39.2 

(36,950) 
2. กลาง 24.7 

(16,231) 
27.1 

(26,467) 
25.6 

(24,120) 
3. เหนือ 16.4 

(10,377) 
20.6 

(20,132) 
21.4 

(20,119) 
4. ใต้ 14.9 

(9,771) 
13.3 

(12,973) 
13.8 

(13,013) 
รวม 100.0 

(65,695) 
100.0 

(97,508) 
100.0 

(94,206) 
ท่ีมา: ระพีพรรณ คําหอม, ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2559. 
 

3. สัดส่วน อพม. ท่ีมีอยู่ยังถือว่าไม่เพียงพอหรือครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในการให้บริการและขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ
กระทรวง พม. ท้ังในด้านการแนะนํา ดูแล ช่วยเหลือ ป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชน สังคม เนื่องจากภารกิจของกระทรวง พม. 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการดูแลประชากรท้ังหมดท่ัวประเทศ จํานวน 65,729,098 คน (ข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558) เม่ือจําแนกเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรท้ังหมดในประเทศ พบว่า อพม. จํานวน 1 คน ต้องดูแลประชากรถึง 698 
คน และเม่ือจําแนกเปรียบเทียบสัดส่วนกับจํานวนหมู่บ้านท้ังหมดท่ัวประเทศ มีจํานวน 74,965 หมู่บ้านหรือชุมชน (ข้อมูลกรมการ
ปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) พบว่า ใน 1 หมู่บ้านหรือชุมชน จะต้องมี อพม. อย่างน้อย 1 คน แต่เม่ือกระทรวง พม. โดยกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการได้สํารวจข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามท่ีอยู่หรือภูมิลําเนาของ อพม. พบว่า อพม. ไม่มีได้กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน
หรือชุมชน ในบางหมู่บ้านหรือชุมชนไม่มี อพม. แต่บางหมู่บ้านหรือชุมชน มีจํานวน อพม. มากกว่า 3 คน  

4. นโยบาย อ.เดียว ของกระทรวง พม. เป็นนโยบายท่ีดําเนินการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ เร่ือง กําหนดให้อาสาสมัครอ่ืนเป็น อพม. ประกาศ ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2559 อาศัยความตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 เนื่องจากกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวง พม. 
ไม่มีบุคคลในพ้ืนท่ีระดับหมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ จึงได้มีการแต่งต้ังอาสาสมัครข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนงานตามภารกิจของแต่ละกรม โดยการ
ขับเคลื่อนงานไม่ได้ใช้ฐานจาก อพม. ทําให้กระทรวง พม. มีอาสาสมัครอยู่หลายประเภท เช่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง
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ของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.) ซ่ึงแต่ละกรมมีแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน  
การดําเนินงานของอาสาสมัครต่างกัน อาสาสมัครบางประเภทได้รับสิทธิสวัสดิการ เช่น ค่าตอบแทน การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และการเข้าถึงข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ทําให้เกิดการแบ่งแยกและส่งผลให้งานอาสาสมัครของกระทรวง พม. ไม่มีความเข้มแข็ง ท้ังท่ีทํางาน
ภายใต้กระทรวง พม. เดียวกัน ดังนั้น กระทรวง พม. จึงมีนโยบายในการรวมอาสาสมัครท่ีมีอยู่ท้ังหมดเป็น อ. เดียว โดยกําหนดให้เป็น 
อพม. ท่ีมีฐานด้านคุณสมบัติ มีความเขา้ใจเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นของกระทรวง พม. เช่น ภารกิจ โครงสร้าง ทิศทางการทํางาน
ของกระทรวง พม. จรรยาบรรณ บทบาท มีการใช้หลักสูตร และมีการทํางานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น 
การทํางานของ อพม. ก่อนท่ีจะดําเนินการเสริมสร้าง สนับสนุนให้ อพม. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านต่อไป เช่น เชี่ยวชาญ
ด้านคนพิการ เชี่ยวชาญด้านเด็ก เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ เชี่ยวชาญด้านเยาวชน เชี่ยวชาญด้านสตรีและครอบครัว สิ่งเหล่านี้จะทําให้
ภาพรวมของอาสาสมัคร ในกระทรวง พม. มีความเป็นเอกภาพ และลดความเหลื่อมล้ํา หรือความแตกต่างของอาสมัคร 
ในกระทรวง พม.  

ด้วยสถานการณ์ของ อพม. ท่ีมีท้ังปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยจํากัดของงาน อพม. แล้ว ยังพบว่า บริบทของสังคม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นประชาคมอาเซียน ทําให้สภาพสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ 
เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ในแต่ละพ้ืนท่ีมีความหลายหลายมากย่ิงข้ึน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบให้สภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีความสลับซับซ้อน และยากต่อการขับเคล่ือนงานในการดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น กระทรวง พม. 
จึงได้มีการปรับเปล่ียนกฎหมาย เพ่ือยกระดับบทบาทของ อพม. ให้ครอบคลุมงานท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 ซ่ึงบทบาท 
ของ อพม. ในท่ีนี้หมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทําในอุดมคติ (Ideal role) ท่ีถูกคาดหวัง (prescribed role) และถูกกําหนดไว้ 
อย่างสมบูรณ์ ตามความคาดหวังของบุคคลในสังคม เพ่ือเป็นแนวทางให้ อพม. ปฎิบัติ โดยการส่งเสริมให้ อพม. รับรู้หรือเข้าใจ 
(Perceived role) ในบทบาทที่กําหนด และสามารถปฏิบัติตามบทบาทได้จริง (Actual หรือ Enacted role) เป็นการกระทําจริง 
(perform role) ตามความคาดหวัง โดยบทบาทดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะบทบาทของโคเอ็น (Cohen) บรูม และเซลซ์นิค (Broom 
and Selznick) โคเอ็น เบอร์โล (Cohen) และพวงเพชร สุรัตนวีรกุล (2547, น. 65-66, อ้างถึงใน นาถ พันธุมนาวิน, 2549, น. 25) ท่ีได้
จําแนกลักษณะของบทบาทเป็น 3 ลักษณะ คือ บทบาทในอุดมคติ (Ideal role) บทบาทที่ถูกคาดหวัง (prescribed role) และบทบาทท่ี
บุคคลนั้นรับรู้หรือเข้าใจ (Perceived role)  

บทบาทเดิมของ อพม. ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2548 กําหนดบทบาทของ อพม. เน้นลักษณะงานเชิงปฏิบัติเป็นหลัก เพ่ือป้องกัน แก้ไข พัฒนา
สังคม โดยมี 3 บทบาท คือ 

1. บทบาทชี้เป้า เฝ้าระวัง อพม. เป็นผู้ดําเนินการในการสํารวจหรือค้นหากลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
และจัดทําข้อมูลชุมชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยนําข้อมูลดังกล่าว มารวบรวมและนําเสนอเป็นสถานการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการให้การช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข และพัฒนา รวมถึงกําหนดแนวทางการทํางานในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะนําไปสู่การเฝ้า
ระวังสถานการณ์ปัญหาสังคมที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ต่อไป 

2. บทบาทการเชื่อมกลุ่มเดิม เสริมสร้างกลุ่มใหม่ อพม. เป็นผู้ดําเนินการในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงการกระตุ้น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มใหม่ๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือในการทํางานป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาสังคม ทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และพัฒนาอย่างย่ังยืน 

3. บทบาทร่วมใจทําแผนชุมชน การนําข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม จากการชี้เป้า เฝ้าระวัง มาวิเคราะห์ร่วมกับชุมชน 
เพ่ือจัดทําแผนในการป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย  
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บทบาทใหม่ของ อพม. ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 ข้อ 29 ได้กําหนดบทบาทใหม่ของ อพม. ครอบคลุมการทํางานท้ังในระดับนโยบาย และ
ปฏิบัติ ทําให้ อพม. สามารถเป็นผู้ร่วมกําหนดทิศทาง นโยบายในการทํางานของ อพม. ได้อย่างชัดเจน รวมถึงเป็นผู้ดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนด มี 6 บทบาท ดังนี้ 

1. บทบาทการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวง พม. (หน่วยงานในสังกัด) อพม. เป็นผู้ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการตาม
นโยบาย 8 5 11 ของกระทรวง พม. คือ นโยบายเร่งด่วน 8 ด้าน นโยบายด้านการปฎิรูปและพัฒนา 5 ด้าน นโยบายตามภารกิจ 11 ด้าน ท้ังนี้ 
อพม. มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามนโยบาย 2 ด้าน คือ นโยบายเร่งด่วน และ นโยบายตามภารกิจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  
นโยบายกระทรวง พม. 8 5 11 

นโยบายเรง่ด่วน 8 ด้าน นโยบายปฏิรูปและพัฒนา 5 ด้าน นโยบายพันธกจิ 11 ด้าน 
1. การป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ 
2. การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับ 

ผู้มีรายได้น้อยคนพิการและผู้สูงอายุ  
3. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
4. การแก้ไขปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อ

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ

เยาวชน  
6. การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ  
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

คนไร้ท่ีพ่ึงและคนขอทาน  
8. การเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม (OSCC 1300 ) 

1. การพัฒนาบุคลากร  
2. การพัฒนาองค์กร  
3. การพัฒนาระบบและกระบวน 

การทํางาน  
4. การพัฒนากฎหมายด้านสังคม  
5. การจัดสวัสดิการสําหรับบคุคล 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว  

2. การพัฒนาสถานภาพสตรีและความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ  

3. การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน  

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
6. การพัฒนาพ้ืนท่ีรองรับผู้ประสบปัญหา

ทางสังคม  
7. การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและ

บริการสังคม  
8. การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย  
9. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
10. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11. โครงการพิเศษ 

ท่ีมา: ข้อมูลกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  
 

2. บทบาทการให้คําปรึกษาแนะนํา ช่วยเหลือผู้ปัญหาสังคม กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือกลุ่มเป้าหมายต้องการ
ความช่วยเหลือ อพม. เป็นผู้ดําเนินการให้การช่วยเหลือ หรือประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม รวมถึง
การให้บริการ หรือดําเนินการเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย ตามภารกิจของกระทรวง พม. หรือระเบียบบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

3. บทบาทส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ การจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมด้านการพัฒนา
สังคม เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หรือสังคม ตามบริบท และสถานการณ์ของพ้ืนท่ี
นั้นๆ  
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4. บทบาทการพัฒนาสังคม การเสริมสร้าง สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคม และเสริมสร้าง สนับสนุนให้มี
เครือข่ายหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย และการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมทุกระดับ  

5. บทบาทการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อพม. ดําเนินการ หรือสนับสนุน ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือร่วม
ดําเนินการในการรณรงค์ ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสังคมในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ
ของกระทรวง พม. เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการพ้ืนฐาน 

6. บทบาทการพัฒนาตนเอง อพม. ศึกษา พัฒนาตนเอง อย่างสมํ่าเสมอ และเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม. ดําเนินการ และหรือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

บทบาทใหม่ของ อพม. ท้ัง 6 บทบาท ตามแนวคิดของระพีพรรณ คําหอม และคณะ (2558, น. 3-3-3-8) สามารถจําแนก
ออกเป็น 4 ภารกิจหลัก คือ ภารกิจในการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวง พม. ภารกิจในการช่วยทางสังคม ภารกิจในการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม และภารกิจในด้านการพัฒนาสังคม โดยทุกบทบาทเป็นสิ่งท่ีสังคมคาดหวังให้ อพม. สามารถดําเนินงานได้ในทุกบทบาท
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือเอ้ือประโยชน์อย่างแท้จริงกับงาน อพม. รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อตัว อพม. ได้ 
 
ประเด็นท้าทายกับบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)  

ความท้าทายในการทํางานเชิงนโยบายและการบริหารของ อพม. 
การปรับเปลี่ยนบทบาทของ อพม. ทําให้ อพม. ต้องทํางานท้ังในด้านนโยบายมากข้ึน โดยบทบาทเดิม อพม. ทํางานเน้น

ด้านการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเป็นหลัก คือ การสํารวจ/ค้นหากลุ่มเป้าหมาย การช่วยเหลือบุคคล กลุ่ม ชุมชน ส่วนงานด้านนโยบายมี
ค่อนข้างน้อย แต่บทบาทใหม่ท่ีกําหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 ได้กําหนดให้ อพม. มีบทบาทในเชิงนโยบายและการบริหารมากขึ้นท้ังในระดับตําบล 
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ผ่านกลไกในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้  

 1. คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กอพม.) มี อพม. ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ท้ังหมดภาคละ 1 คน เป็นกรรมการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับ
อธิบดีกรม/หน่วยงานเทียบเท่า ท้ังภายในและภายนอกสังกัดกระทรวง พม. ท้ังนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นท่ีปรึกษา 
ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธาน และรองปลัดกระทรวง พม. เป็นรองประธาน โดย กอพม. มีอํานาจหน้าท่ีในการเสนอนโยบาย 
กําหนดบทบาท หลักสูตร หลักเกณฑ์ วิธีการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ ตามสมรรถนะของ อพม. เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มในการทํางาน
เป็นเครือข่าย ให้คําแนะนําในการปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ พิจารณาหรือดําเนินการเรื่องท่ีรัฐมนตรี กระทรวง 
พม. มอบหมาย หรือตามระเบียบฯ กําหนด 

2. คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ระดับจังหวัด (กอพม. จังหวัด) มี อพม. 
จํานวน 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ อพม. จํานวน 8 คน เป็นกรรมการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และ อพม. อีกจํานวน 1 คน 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วมกับเจ้าหน้าท่ี พมจ. ท้ังนี้มี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นท่ีปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
พมจ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย กอพม. จังหวัด มีอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
และสนับสนุนสวัสดิการ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนงาน อพม. และการตรวจสอบกรณีร้องเรียน ออกคําสั่งให้ อพม. พ้นสภาพ แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้ พิจารณาหรือดําเนินการตามที่รัฐมนตรี กระทรวง พม. หรือ กอพม. 
มอบหมาย จัดทํารายงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

3. คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร (กอพม. กทม.) มี อพม. 
จํานวน 1 คนเป็นรองประธานกรรมการ ร่วมกับผู้แทนกรุงเทพมหานครและผู้อํานวยการสานักบริการสวัสดิการสังคม อพม. จํานวน 8 
คนเปน็กรรมการร่วมกบัผู้แทนกรมต่างๆ ในกระทรวง พม. และ อพม. อีกจาํนวน 1 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ท้ังนี้ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นท่ีปรึกษา รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็น
ประธาน โดย กอพม. กทม. มีบทบาทหน้าท่ีเช่นเดียวกับ กอพม.จังหวัด  
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4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์อําเภอ (กอพม. อําเภอ) มี อพม. 
อย่างละจํานวน 1 คนเป็นประธาน และรองประธานกรรมกร อพม. จํานวน 7 คน เป็นอนุกรรมการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการใน
อําเภอ และอพม. อีกจํานวน 1 คน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี พมจ. ท้ังนี้มีนายอําเภอเป็นท่ีปรึกษา โดย 
กอพม. อําเภอ มีอํานาจหน้าท่ีเฉพาะในเขตอําเภอท่ีรับผิดชอบ ในการดําเนินงานตามนโยบายส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ สนับสนุน
สวัสดิการแก่ อพม. และส่งเสริม อพม. ให้มีการรวมกลุ่มในการทํางานเป็นเครือข่ายองค์กร พิจารณาตรวจสอบกรณีมีเร่ืองร้องเรียน 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและหรือคณะทํางาน พิจารณา ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ี กอพม. จังหวัด มอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติอ่ืนใด
ตามระเบียบนี้ และจัดทํารายงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

5. คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ตําบล (กอพม. ตําบล) มี อพม. 
อย่างละจํานวน 1 คนเป็นประธาน และรองประธาน อพม. จํานวน 3 คน เป็นอนุกรรมการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในตําบล และ
อพม. อีกจํานวน 1 คนเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี อปท. ในตําบล โดย กอพม.ตําบล มีอํานาจหน้าท่ี
เฉพาะในเขตตําบลท่ีรับผิดชอบ และมีบทบาทเช่นเดียวกับ กอพม. อําเภอ 

ท้ังนี้ การแต่งต้ังให้ อพม. ให้ดํารงตําแหน่งประธาน รองประธาน กรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ ท้ังในระดับตําบล ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ไม่น้อยในระดับพ้ืนท่ี ท้ังท่ียอมรับและไม่ยอมรับในบทบาทของ 
อพม. ท้ังนี้ อพม. เอง จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับบทบาทในการทํางานเชิงนโยบาย และการบริหาร ท่ีกําหนดและให้อํานาจไว้ ว่าจะ
สามารถแสดงบาท หน้าท่ี และสนับสนุน ขับเคลื่อนงาน อพม. มากน้อยเพียงใด โดยถือว่าเป็นนิมิตรหมายท่ีดีและเป็นความท้าทายให้ 
อพม. แสดงบทบาทและศักยภาพของตนเองในเชิงนโยบายและการบริหารงานมากข้ึน 

ความท้าทายในการยกระดับและเพิ่มสมรรถนะของตนเองให้เป็นมืออาชีพ (Smart อพม.) เนื่องจากบทบาทใหม่ 
ของ อพม. มีความชัดเจนมากข้ึน ทําให้ อพม. ไม่สามารถดําเนินงานแบบเดิมได้ จําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมืออาชีพใน 
การทํางาน (Smart อพม.) โดยการพัฒนาตนเองในลักษณะต่างๆ เช่น การศึกษาด้วยตนเอง (Guided Reading) การเรียนรู้ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต (E-learning) การมีระบบพ่ีเลี้ยงหรือผู้เชี่ยวชาญสอนงาน (Coaching) การเรียนและการฝึกอบรม (Education and 
Training) กิจกรรมพิเศษ (Extracurricular Activity) สอดคล้องกับวิธีการพัฒนาบุคคลตามแนวคิดของพรรณราย อักษรถึง (2549, 
หน้า 8) ซ่ึงการพัฒนาตนเองจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิควิธีการต่างๆ ให้ดีย่ิงข้ึน 
ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิคุณภาพเพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับความหมาย การพัฒนาบุคคลของ อนิวัช แก้วจํานงค์ (2552, น. 139) 
และ พรรณราย อักษรถึง (2549, น. 8) โดย อพม. สามารถยกระดับและเพิ่มสมรรถนะของตนเองให้เป็นมืออาชีพ (Smart อพม.) ดังนี้ 

1. อพม. ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ (Knowledge) โดยเฉพาะความรู้ท่ีจําเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือว่าเป็น
การติดอาวุธทางปัญญาให้ อพม. มีความเชี่ยวชาญในการทํางานมากขึ้น โดย อพม. ต้องมีความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น 

 1.1 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคม บริบทแวดล้อม ทรัพยากรในพ้ืนท่ี เพ่ือนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลหรือ 
ใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริบทแวดล้อมทางสังคม และสามารถนําทรัพยากรในพื้นท่ีมาเอื้อ
ประโยชน์กับการทํางานได้อย่างเหมาะสม 

 1.2 ความรู้ด้านกระบวนการทํางานในระดับต่างๆ ท่ี ถูกต้อง เม่นยํา เช่น การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย การประสาน
ส่งต่อ การจัดสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ ให้คําแนะนําบุคคล กลุ่ม 
องค์กรในการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการท่ีพึงได้รับอย่างเหมาะสม 

 1.3 ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 
พระราชบัญญัติการควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 เนื่องจากกฎหมายต่างๆ จะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญ และเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน  
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 1.4 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวง พม. โดยเฉพาะนโยบายใหม่ ท่ีท่ีกระทรวง พม. เป็นผู้ดําเนินการ 
รวมถึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เพ่ือเชื่อมประสานการทํางานร่วมกันใน
พ้ืนตํ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.5 ความรู้ด้านอ่ืนๆ เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสาร  
2. อพม. ต้องมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน (Attitude) โดยมีความเชื่อม่ัน ศรัทธาในการทํางานจิตอาสา ปฏิบัติหน้าท่ีเคารพ 

และยึดถือจรรยาบรรณ เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ มีมนุษยธรรม มีจิตมุ่งบริการ รักษา
ความลับของผู้รับบริการ ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม และปฎิบัติตนให้เป็นท่ีนับถือของประชาชน  
ไม่เรียกร้องหรือแสวงหาประโยชน์ พร้อมท้ังเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 2.1 ด้านทักษะการปฏิบัติ (Practice) อพม. ต้องพัฒนาตนเองให้ความเชี่ยวชาญ ชํานาญในการทํางานด้านสังคม  
ซ่ึงจะทําให้ อพม. สามารถทํางานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพ มีดังนี้ 

 2.2 ต้องมีทักษะในการทํางาน เช่น ทักษะการประสานงาน ทักษะสังคมสงเคราะห์ ทักษะการสังเกต ทักษะ 
การสัมภาษณ์ ทักษะในการให้การช่วยเหลือ การสังเกต เพ่ือจะส่งผลให้ 

 2.3 พัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี เช่น การแต่งกาย พฤติกรรมการแสดงออก การพูดคุย การวางตัว 
เพ่ือให้เกิดบุคลิกภาพท่ีดี และสร้างความเชื่อถือให้กับคนในชุมชน 

 2.4 แสดงบทบาท หรือภาวะความเป็นผู้นําท่ีเหมาะสม โดยสามารถแสดงความเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที 
ทุกระดับ อย่างม่ันใจ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน รวมท้ังเป็นเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือสร้างศรัทธาและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม  

3. ความท้าทายในการยกระดับให้ อพม. เกิดการรวมกลุ่ม/องค์กรและข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
เนื่องจากการรวมกลุ่มของ อพม. เพ่ือจัดต้ังให้เป็นกลุ่ม ชมรม หรือองค์กรท่ีข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เป็นการเพิ่มช่องทางให้ อพม. สามารถรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหลาย
หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนงาน รวมถึงจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก อพม. ทําให้การทํางานเกิดความคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับ การทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมของ อพม. ในระดับพ้ืนท่ี บางคร้ังไม่อาจจะ
รอคอยการช่วยเหลือจากหน่วยงานในระบบราชการได้ ดังนั้น กระทรวง พม. จึงได้มีแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ อพม. มี 
การรวมกลุ่มกัน เพ่ือจัดต้ังเป็นชมรมหรือองค์กร ท้ังนี้ ในบางพ้ืนท่ี อพม. ได้จัดต้ังเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว สิ่งเหล่านี้ทําให้งานของ 
อพม. มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 

ความท้าทายในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม อพม. สามารถสร้าง
ความร่วมมือในการทํางานท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ประกอบทางสังคม (Social Enterprise)  
ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม รวมถึงการผลักดัน
ในเกิดเครือข่ายด้านอาสาสมัครระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Volunteer Network) 

นอกจากข้อท้าทายของ อพม. ท่ีต้องมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทใหม่ เพ่ือสร้าง
คุณค่าในงาน อพม. และสร้างการยอมรับของคนในชุมชน สังคมแล้ว แต่ยังเป็นความท้าทายกับกระทรวง พม. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องว่านโยบาย กลไก แนวทางในการสนับสนุน ขับเคลื่อนงาน อพม. สามารถเอื้อประโยชน์กับ อพม. ได้หรือไม่ ซ่ึงการสนับสนุนดังกล่าว 
เป็นเหมือนการสนับสนุนทางสังคม ท่ีเป็นการช่วยเหลือหรืออํานวยประโยชน์ในการทํางานของ อพม. ในด้านต่างๆ เช่น ด้านกําลังใจหรือ
จิตใจ ด้านกําลังแรงงาน ด้านทรัพยากรเงินทอง สิ่งของ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านเวลา จากบุคคลหรือกลุ่มในครอบครัว ชุมชน สังคม ทําให้
เกิดความรู้สึกมีคุณค่า ได้รับการยอมรับ เป็นความผูกพันซ่ึงกันและกัน ทําให้บุคคลสามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดด้านการสนับสนุนทางสังคมของฮาเบอร์ (Herber, 2003, pp. 288-290, อ้างถึงใน ไพศาล  
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แย้มวงษ์, 2555, น. 9) เนสแมน และ เฮอเรลแมน (Nestmann & Hurrelmann, pp. 111-112, อ้างถึงใน ไพศาล แย้มวงษ์, 2555,  
น. 9) และ กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ (2535, น. 170) ไพศาล แย้มวงษ์ (2555, น. 10) โดยมีประเด็นท้าทายของ กระทรวง พม. ดังนี้ 

1. ความท้าทายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล อพม. เนื่องจากกระทรวง พม. มีแนวทางร่วมกันในการมอบหมายภารกิจ
ของกระทรวง พม. ให้ อพม. ร่วมขับเคล่ือนการทํางานในระดับพ้ืนท่ี จึงเป็นข้อท้าทายว่ากระทรวง พม. จะสามารถพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล หรือสร้างระบบการปฏิบัติงานออนไลน์ (Application) โดยข้อมูลจะต้องมีความเป็นปัจจุบัน และสามารถระบุข้อมูลพ้ืนฐาน
ของ อพม. ได้ เช่น ข้อมูลชื่อ คุณสมบัติ ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ เบอร์โทรติดต่อ รวมถึงสามารถระบุข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
ในการทํางานของ อพม. เช่น ข้อมูลจํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ทางสังคม ทรัพยากรในพ้ืนท่ี เพ่ือให้หน่วยงานของกระทรวง 
พม. สามารถเข้าถึงและใช้ฐานข้อมูล อพม. เดียวกันในการทํางาน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. สามารถ
ประสานงานกับ อพม. ในการขับเคล่ือนงานได้อย่างทันท่วงที 

2. ความท้าทายในการสนับสนุนบทบาท อพม. ในทุกมิติ โดยเฉพาะบทบาทในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและ 
การบริหารงาน ในการเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และบทบาทในการยกระดับและเพิ่มสมรรถนะของตนเองให้เป็นมืออาชีพ 
(Smart อพม.) บทบาทการยกระดับให้ อพม. เกิดการรวมกลุ่ม/องค์กรและข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และบทบาทใน
การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม โดยกระทรวง พม. สามารถกําหนดแนวทาง นโยบายใน
การทํางานกับ อพม. ในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดีในการทํางาน การสนับสนุนทรัพยากรหรือ
งบประมาณ การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ี การระบบการนิเทศน์ติดตามงาน เป็นต้น  

3. ความท้าทายในการสนับสนุนด้านสวัสดิการให้กับ อพม. เนื่องจาก อพม. มีบทบาท ภารกิจหลากหลายด้านใน 
การสนับสนุนงานกระทรวง พม. ในระดับพ้ืนท่ี แต่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการ อพม. น้อยมาก ถ้าเปรียบเทียบกับอาสาสมัคร
ประเภทอ่ืนๆ และในบางคร้ังต้องเสียสละเงินทอง สิ่งของในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย หรือแม้กระท่ังบางคร้ังได้รับผลกระทบจาก
การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เช่น ถูกด่าทอ หรือถูกทําร้าย แม้ว่าเบื้องต้น ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 ข้อ 32-ข้อ 37 จะกําหนดสิทธิประโยชน์ให้กับ อพม. โดย
กําหนดให้ อพม ได้รับประกาศเกียรติคุณ โล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติเป็น อพม. ดีเด่น อพม. ดีเด่นพิเศษ และการรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 
การได้รับแต่งต้ังให้เป็น อพม. กิติมศักด์ิ การได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะ เพ่ือยกระดับเป็นอาสาสมัครท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และมีสิทธิได้รับการสนับสนุนงบประมาณและหรือการเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ตามระเบียบและประกาศกระทรวงการคลัง (หนังสือท่ี กค. 0409.7/8218 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2547) โดยท่ีผ่านมาจํานวน อพม.  
น้อยมากท่ีเข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์แต่ละประเภทดังกล่าว ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ี กระทรวง พม. ควรเร่งผลักดันให้ อพม. ได้รับ
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการมากข้ึน เพ่ือเป็นการเสริมพลังและเป็นทรัพยากรในการสนับสนุนการทํางานของ อพม. ให้มีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน  

4. ความท้าทายในการผลักดันให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. แม้ว่า
กระทรวง พม. ได้ออกประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เร่ือง กําหนดให้อาสาสมัครอ่ืนเป็นอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประกาศ ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2559 แล้ว แต่การดําเนินงานดังกล่าวจะประสบความสําเร็จได้จะต้องได้รับ
ความร่วมมือ และการดําเนินงานอย่างจริงจังของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ถึงแม้ว่าท่ีผ่านมา อพม. ได้ทํางานและมีส่วนร่วมใน 
การทํางานให้กับทุกลุ่มเป้าหมายในสังกัดกระทรวง พม. อยู่แล้ว แต่ต้องยอมรับว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ ว่าการทํางานดังกล่าวเป็นผลงานของ 
อพม. ค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงเป็นความคาดหวัง และความท้าทายว่า กระทรวง พม. จะสามารถขับเคลื่อนนโยบาย อ. เดียว โดยให้ทุกกรม
ร่วมขับเคล่ือนงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และใช้ อพม. ฐาน ในการทํางานตามภารกิจของแต่ละกรม โดยเริ่มจากการดําเนินการให้
อาสาสมัครท่ีมีอยู่ทุกกรม ข้ึนทะเบียนเป็น อพม. และร่วมกําหนดบทบาทพร้อมท้ังมอบหมายภารกิจให้ อพม. เป็นกลไกในการทํางาน 
ตามภารกิจของแต่ละกรม แม้จะบางพื้นท่ีจะยังพบข้อจํากัดว่า อพม. บางคนไม่มีความเชี่ยวชาญหรือทักษะในการทํางานเฉพาะด้านก็ตาม แต่ 
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สิ่งเหล่านี้ เป็นความร่วมมือท่ีแต่ละกรมต้องบูรณาการ กําหนดแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม พัฒนาให้ อพม. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน 
การทํางานเฉพาะด้านตามความต้องการของแต่ละกรม ถึงอย่างไรก็ตาม การทํางานของ อพม. จะประสบความสําเร็จได้ หากทุกกรมให้ความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน อพม. และใช้กลไก อพม. ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจท้ังด้านเด็ก เยาวชน ด้านคนพิการ ด้านผู้สูงอายุ ด้าน
คนขอทาน คนไร้ท่ีพ่ึง หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของแต่ละกรมอย่างแท้จริง  
 
บทสรุป 

ประเด็นท้าทายกับบทบาทของ อพม. 4 ประเด็น ประกอบด้วย ความท้าทายในการทํางานเชิงนโยบายและการบริหารของ 
อพม. ความท้าทายในการยกระดับและเพ่ิมสมรรถนะของตนเองให้เป็นมืออาชีพ (Smart อพม.) ความท้าทายในการยกระดับให้ อพม. เกิด 
การรวมกลุ่ม/องค์กรและขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และความท้าทายในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัด
สวัสดิการและพัฒนาสังคม และประเด็นท้าทายในการสนับสนุนบทบาทของกระทรวง พม. ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสนับสนุน
บทบาท อพม. ในทุกมิติการสนับสนุนด้านสวัสดิการให้กับ อพม. และการบูรณาการอย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จะ
เห็นได้ว่าประเด็นความท้าทายดังกล่าว ไม่ได้เป็นเร่ืองยาก บางประเด็นเป็นเร่ืองท่ี อพม. และกระทรวง พม. ดําเนินการอยู่แล้ว บางเรื่องเป็น
เร่ืองเดิมท่ีพัฒนาให้ดีข้ึน ดังนั้น ประเด็นท้าทายดังกล่าว แม้ว่าบางเรื่องจะเป็นเร่ืองใหม่ และเป็นเร่ืองท่ี อพม. และกระทรวง พม. ต้องใช้เวลา
ในการก้าวไปให้ถึงบทบาทท่ีท้าทายดังกล่าว แต่เชื่อม่ันว่าถึงอย่างไร ถ้าท้ัง อพม. และกระทรวง พม. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือกัน
กันอย่างสมํ่าเสมอประเด็นท้าทายดังกล่าวจะสามารถดําเนินการได้ในทุกประเด็น  
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บทคัดย่อ  
บทความเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” เป็นบทความวิชาการโดยมีความมุ่งหวังนําเสนอการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ด้านบริหารจัดการและด้านบุคลากร หน่วยงานสามารถนําวิธีการเตรียมความพร้อมในประเด็นดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในทิศทางท่ีเหมาะสม และเป็นแนวทางลดปัญหาอุปสรรค คือบุคลากรไม่เข้าใจ
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและขาดการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการ
และด้านบุคลากรเพ่ือใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญในการรักษา “มาตรฐาน
การศึกษา”ควบคู่ไปกับ“การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ” ตามจุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  
คําสําคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา, มาตรฐานการศึกษา, คุณภาพบัณฑิต 
 

ABSTRACT 
Article about Preparing Quality Assurance Standards for theGraduate Faculty and Curriculum of 

Thammasat University, Lampang.  The article, with the aim to prepare a presentation on quality assurance. 
Management and staff.  Agencies can lead the way in preparing such issues applied to quality assurance in 
education policy and operational levels in the right direction.  And ways to reduce barriers People do not 
understand the system, quality assurance and lack of participation in quality assurance. Thus, the preparation, 
administration and human resources for the implementation of quality assurance in education is an important tool in 
treatment.  "Educational standards"  in parallel with "producing graduates with quality,"  the purpose of quality 
assurance. 
Keywords: Quality education, Quality assurance, Academic standards,  
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บทนํา  
“การศึกษา คือ รากฐานของชีวิต” จากคําขวัญดังกล่าวได้เสนอมุมมองการให้ความสําคัญของการศึกษา เนื่องจาก

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ การศึกษาช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า ในการพัฒนาสังคมให้
มีความเจริญก้าวหน้า และการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของมนุษย์ได้ จากความสําคัญนี้ประเทศไทยมีการจัดระบบการศึกษา 
โดยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม เป็นการสร้างความเสมอภาคและโอกาส
ทางการศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พร้อมกับส่งเสริมผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

จากบทบาทหน้าท่ีหลักในการส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับชั้นนั้น “การจัดการศึกษาท่ีดี” ต้องควบคู่ไปกับ 
“มาตรฐาน” และ “คุณภาพ” กระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญกับคุณภาพของการศึกษา จึงได้กําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (สํานักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา, 2558, น. 12) จากข้อกฎหมายน้ีต้องการให้การศึกษามีหลักการในการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  
โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนต้องประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงมีความจําเป็นเนื่องจาก 

สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน สถาบันการศึกษาต้องสร้างความม่ันใจ ให้ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงาน 
และสังคมในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ผลการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาต้องเผยแพร่ให้กับสาธารณะชนได้รับทราบ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานและสังคมในการผลิตผู้เรียน เพ่ือ 
การบริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณ และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดการศึกษาแก่ส่วนรวม (พิสณุ ฟองศรี, 2549, น. 180) 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขยายโอกาสทางการศึกษามายังจังหวัดลําปาง ในปี พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน โดยมี 
5 คณะที่จัดการเรียนการสอน คือ 1. วิทยาลัยสหวิทยาการ 2. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4. คณะ
นิติศาสตร์ และ 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกคณะท่ีจัดการเรียน
การสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ต้องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเช่นกันเพ่ือเป็นการรักษามาตรฐาน
การศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ หน่วยงานตระหนักและให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา แต่หน่วยงานยังพบ
ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรไม่ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเสมือนการสร้าง
เอกสาร หรือหลักฐานประกอบเพื่อให้มีข้อมูลในการประเมินให้คะแนนผ่านตามเกณฑ์เท่านั้น การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ดําเนินการเฉพาะกลุ่ม ขาดการมีส่วนร่วมในการทํางาน คําอธิบายตัวชี้วัดไม่ชัดเจนทําให้เป็นอุปสรรคในการทํางาน และเกณฑ์ 
การประเมินมีการเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบในการวางแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ และกิจกรรม/โครงการ จากปัญหาและ
อุปสรรคของการดําเนินงานควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและจริงจัง เนื่องจากแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษารอบ
ใหม่ 2557-2561 คณะ/หน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ต้องดําเนินการตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด 
ของ สกอ.และ มธ. ในระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ รวมไปถึงการรับนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเข้าร่วม 
การประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบสากล คือ EdPex และ EQUIS (กองการส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2558) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายให้ทุกคณะ ทุกศูนย์การศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านระบบดังกล่าวในปีการศึกษา 2560 ดังน้ันหน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 
ควรเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือให้มี 
แนวปฏิบัติรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานได้ 
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ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาทุกระดับแก่ประชาชนคนไทย พร้อมกันนี้ได้กําหนด ข้ึนใน

รัฐธรรมนูญโดยมีสาระสําคัญให้รัฐและเอกชนจัดการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
สังคม การจัดการศึกษาท่ีดีต้องควบคู่ไปกับการบริหาร การติดตาม และการประเมินผล สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (2558) 
ได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีสาระสําคัญคือการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความม่ันใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาท้ังผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อมได้แก่สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม (กองเทพ เคลือบพาณิชกุล, 2547, น. 8) 
ประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงการประกันคุณภาพการศึกษาให้ถือเป็นการบริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกระดับ
ต้องปฏิบัติและดําเนินการ แบ่งเป็นการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต้องจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือเสนอต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัดและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก สถานศึกษาต้องดําเนินการจัดทํารายงาน เพ่ือเสนอต่อสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 คร้ังในทุก 5 ปี ท้ังนี้การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
สถานศึกษาต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วย 

นอกจากนี้สังคมภายนอกมีบทบาทในการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมากข้ึนสังคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ีมีความโปร่งใส 
(Transparency) และความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได้ (Accountability) มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างความม่ันใจ 
แก่สังคมว่ามหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติภารกิจอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ 
(Public Information) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนักศึกษา ผู้บัณฑิต ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนท่ัวไป (เจษฎา  
ณ ระนอง, 2557, น. 19) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ศึกษาพบประเด็น คือ การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการบริหารจัดการ ควบคุมผลผลิตตามพันธะกิจ ของสถาบันการศึกษาอันได้แก่การผลิต
บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงหลักการและกระบวนการบริหาร การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับในสถานศึกษา ผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ และพัฒนาคุณภาพ
เพ่ือให้เกิดความอย่างย่ังยืน 

จากความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยท่ีได้กล่าวไปแล้วนั้น สิ่งท่ีจะทําให้ดําเนินการ
บรรลุไปได้นั้นต้องอาศัยระบบและกลไกขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน (พิสณุ ฟองศรี, 2549, น. 180-181) ได้กล่าวถึงระบบ
และกลไก นั่นก็คือควรประกอบไปด้วยหลักการและข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 
โดยอาจใช้ระบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (Total Quality Management) ระบบคุณภาพ ISO (International Organization for 
Standardization) ระบบให้รางวัลต่างๆ เช่น รางวัลมัลคอล์ม บัลดริจ เนชั่นแนล ควอลิต้ี อวอร์ด (Malcolm Baldrige Nation 
Quality Award: MBNQA) เป็นต้น ข้ันตอนนี้ ถ้าพิจารณาตามหลักการบริหารแล้ว คือ ข้ันตอนการวางแผนรวมกับข้ันตอน 
การดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  

2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นกาตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้ันตอนนี้ถ้าพิจารณาตามหลักการบริหารแล้ว คือ ส่วนหนึ่งของข้ันตอนการประเมิน หรือการติดตามและการวัดนั่นเอง  

3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด และประเมินคุณภาพภายนอก
ของหน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานกลาง ในข้ันตอนนี้ตามหลักบริหารแล้ว คือ ข้ันตอนการประเมินผล 

ดังนั้นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง สามารถนําหลักการและข้ันตอนประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือนําไปเป็นระบบและกลไกท่ีขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน คือ ระบบการบริหารงานซ่ึงต้องใช้องค์ประกอบ คือ  
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การวางแผนงาน การปฏิบัติตามแผนงาน การติดตามแผนงาน และ การประเมินผลการทํางาน ซ่ึงในแต่ละองค์ประกอบย่อยต้องมี 
ข้อปฏิบัติให้สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็น เข็มทิศในการทํางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ต้องดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) 
ระดับหลักสูตร มีประเด็นท่ีสําคัญ คือ 1) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2) ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3) จํานวน
อาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (การคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาต้องดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)  
4) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ 5) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่ง
การเรียนรู้) 6) การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 7) คุณภาพบัณฑิตของสถาบันโดยพิจารณาจาก 
การมีงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หลังจบการศึกษา และ 8) คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ท้ังนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ให้ความสําคัญและมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
โดยให้ดําเนินการต้ังแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตด้วย 

องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน มีดังนี้ 
ระดับคณะ 1) การบริหารจัดการของคณะเพื่อสนับสนุนผลผลิตตามพันธะกิจ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน

ของแต่ละหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย และ 2) การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพของคณะ  

ระดับสถาบัน การดําเนินงานของสถาบันต้องเป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คือ 1) มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ 2) มาตรฐาน
ด้านการดําเนินการตามภารกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทาง
วิชาการ แก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้สถาบันต้องให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ ของสถาบันด้วย
เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ  

ท้ังนี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังสามระดับท่ีมีการการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถาบัน จะเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีจะมี
การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนผลของการผลิต
บัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ทิศทางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) ได้ให้อิสระ แก่สถาบันการศึกษามี
สิทธิเลือกและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ด้วยตนเอง โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การบริหารจัดการของสถาบัน ซ่ึงหน่วยงานสามารถเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ให้มีความเหมาะสมเช่น ระบบ AUN-QA หรือ 
ระบบ EdPEx หรือการสร้างระบบ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ท้ังนี้ระบบท่ีสถาบันสร้างข้ึนเองต้องผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและ
เสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติให้ใช้ระบบดังกล่าวด้วย  

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทุกคณะเข้าร่วมประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสากล ในปีการศึกษา 
2560 ดังนั้นทุกคณะในศูนย์ลําปางต้องทําความเข้าใจกับการประกันคุณภาพการศึกษาระบบสากล และในขณะเดียวกันต้องแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคือ บุคลากรไม่เข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่ให้ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและ
เป็นการเพิ่มภาระงานมากกว่าเป็นประโยชน์ การดําเนินงานเพื่อรับการประเมินเป็นการสร้างเอกสารหลักฐาน เกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดเปล่ียนแปลง คําอธิบายเพ่ือการดําเนินงานไม่ชัดเจนส่งผลต่อการกําหนดแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และกระทบต่อ
กระบวนการทํางาน 
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ดังนั้น เม่ือปัญหา อุปสรรคมีอยู่แล้วประกอบกับการรับนโยบายใหม่ หน่วยงานต้องกลับมาทบทวนสาเหตุของปัญหา
และหาวิธีแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสมโดยหาแนวทางท่ีจะทําให้ประกันคุณภาพการศึกษาสําเร็จได้ ซ่ึงผู้ศึกษาได้ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความสําคัญ หลักการและกระบวนการข้ันตอนของประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว พบว่า ข้ันพ้ืนฐานท่ีจะทํา
ให้ประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิ ผลคือการให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการและ
บุคลากร ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการและด้านบุคลากร จึงเป็นแนวทางข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญหน่วยงานควรดําเนินการ
ในการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  
การเตรียมความพรอ้มการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับหลักสูตรและระดับคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้นั้น ต้องทําความเข้าใจกับความหมายของการเตรียมความพร้อมโดยมีผู้ศึกษาและให้
ความหมายดังนี้ 

กุญชร เต็มเปี่ยม (2546, น. 15) ความพร้อม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมท่ีได้มีการเตรียมเพ่ือให้มีความก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน
และเกิดความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วงจันทร์ ศรีอุดม (2553, อ้างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, น. 11) ให้ความหมายการเตรียม 
ความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาควรเร่ิมต้นจากบุคลากรโดยการสร้างความตระหนัก และพัฒนาความรู้ ทักษะ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาในการประสานกระตุ้น กํากับ ดูแลบุคลากรภายในสถานศึกษา 
และบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกันดําเนินการ 

ปาริชาติ บัวเจริญ และคณะ (2554, น. 6-7) ได้กล่าวถึง สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
องค์ประกอบเพื่อตรียมความพร้อม คือ สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง สภาพการปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมในการดําเนินการประกันคุณภาพตามพันธะกิจของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา โดยต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยมีองค์ประกอบคือ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
ด้านคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ และด้านทรัพยากรอ่ืนๆ โดยมีประเด็นการเตรียมความพร้อมดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร หมายถึง การดําเนินการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากรใน
สถานศึกษา วางแผนพัฒนาบุคลากร กําหนดรูปแบบและวิธีการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเจตคติ แรงจูงใจ เกี่ยวกับการประเมินผล
ภายในสถานศึกษา 

2. การเตรียมความด้านคณะกรรมท่ีรับผิดชอบ หมายถึง การแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ การกําหนดเกณฑ์และ
คัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลภายในการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและการกําหนดแผนดําเนินงาน 

3. การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรอ่ืนๆ หมายถึง การวางแผนดําเนินการจัดการหางบประมาณ จัดเตรียมสถานท่ี
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการประเมินผลภายในสถานศกึษา 

คณะกรรมการดําเนินการวิจัย สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2557) ได้ศึกษา
ความพร้อมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินจากภายใน และภายนอกหน่วยงาน โดยมีประเด็นการ
เตรียมความพร้อม 3 ประเด็นคือ ด้านการบริหาร ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาข้อมูลด้านการเตรียมความประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ศึกษาได้พบประเด็น
สําคัญท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีคณะควรดําเนินการคือ การเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการและด้านบุคลากร โดยมีแนวทางเตรียม
ความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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1. การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ  
การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ

ข้ันตอน แนวปฏิบัติ
1. การวางแผน 1. กําหนดภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติราชการ ของงานประกันคุณภาพการศกึษาให้

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. จัดทําแผนงานการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/บริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม/กําหนด

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณและ ระยะเวลาดําเนินงาน สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

3. หน่วยงานกําหนดโครงสร้างการบริหารชัดเจน
4. จัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
5. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีได้มาตรฐาน
6. ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานให้แก่บุคลากรทุกระดับเข้าใจในงานท่ีจะปฏิบัติ

2. การปฏิบัติตาม
แผนงาน 

1. ผู้บังคับบัญชากําหนดกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในการดําเนินงานตามภารกิจ 
2. ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินงานทุกแผนงาน
3. บุคลากรทุกระดับทําความเข้าใจแผนงาน กิจกรรม/โครงการ
4. ประชุมเตรียมความพร้อมของบุคลกรและสอนงาน ก่อนจัดกิจกรรม/โครงการ 
5. การจัดทํากิจกรรม/โครงการ ดําเนินการตามกรอบระยะเวลาของแผนงาน
6. การดําเนินกิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
7. จัดสรรงบประมาณดําเนินการเพียงพอต่อกิจกรรม/โครงการ
8. การดําเนินงานปฏิบัติตามแผนการดําเนินการครบทุกตัวชี้วัด
9. จัดบรรยากาศการดําเนินงาน และสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
10. ผลของการจัดกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประโยชน์ท่ีได้รับ 
11. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ และจัดทํารายงานผลของกิจกรรม/โครงการ 

3. การตรวจสอบ 
และติดตาม 

1. จัดระบบการตรวจสอบและติดตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาดําเนินงาน
2. ตรวจสอบและติดตาม ความคืบหน้าของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการ
3. ตรวจสอบและติดตาม ความก้าวหน้าของข้ันตอนกระบวนการและวิธีการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการ
4. ตรวจสอบและติดตาม งบประมาณท่ีจัดสรรไว้ในแผนพร้อมเปรียบเทียบการนํางบประมาณไปใช้จ่ายจริง
5. ตรวจสอบและติดตาม ความคืบหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
6. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบทราบ 

4. การประเมิน  
และปรับปรุง 

1. ประเมินการบรรลุผลของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 
2. ประเมินผลประสิทธิภาพของข้ันตอนกระบวนการและวิธีการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการ
3. ประเมินผลความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีจัดสรรไว้ในแผนพร้อมเปรียบเทียบ วิเคราะห์ การนํางบประมาณไปใช้จ่ายจริง
4. ประเมินผลความสําเร็จด้านระยะเวลาของการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแผน 
5. หน่วยงานนําข้อมูล และนําผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน 
6. หน่วยงานแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบทราบและแก้ไขปรับปรุงการดําเนิน 
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2. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

ข้ันตอน แนวปฏิบัติ
1. การวางแผน 
พัฒนาบุคลากร 

1. กําหนดนโยบาย แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระยะยาวและระยะสั้น
2. กําหนดบุคคลผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
3. กําหนดขอบข่ายการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน 
4. กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้ันตอนการดําเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาในแผนพัฒนาบุคลากร

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
5. กําหนดระบบ วิธีติดตามและประเมินผลในการพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การกําหนด
รูปแบบพัฒนา
บุคลากรด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

กลุ่มผู้บริหาร 
1. จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
2. ศึกษาดูงาน หลักการบริหาร การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ท่ีผู้บริหารมีบทบาทและเกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพการศึกษา 
3. การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มผู้บริหาร
4. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับผู้บริหาร 
5. อบรมวิธีการเขียนรายงานประเมินตนเองระดับคณะและระดับหลักสูตร
6. การส่งเสริมเข้ารับอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ ระดับหลักสูตร
7. การรับเชิญจากสถานศึกษาภายในและภายนอกให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
 กลุ่มอาจารย์ 

1. จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับอาจารย์
2. ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีอาจารย์

มีบทบาทและเกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพการศึกษา
3. การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มอาจารย์
4. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มอาจารย์ 
5. อบรมวิธีการเขียนรายงานประเมินตนเองระดับคณะและระดับหลักสูตร
6. การส่งเสริมเข้ารับอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร 
7. การรับเชิญจากสถานศึกษาภายในและภายนอกให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
  กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน (ทุกตําแหน่ง) 

1. จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 
ทุกตําแหน่ง 

2. ศึกษาดูงาน หลักการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนมีบทบาทและเก่ียวข้องกับประกันคุณภาพการศึกษา

3. การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน
4. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุน 
5. อบรมวิธีการเขียนรายงานประเมินตนเองระดับคณะและระดับหลักสูตร 
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การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 

ข้ันตอน แนวปฏิบัติ 
 6. อบรมวิธีการจัดทําหลักฐานประกอบเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน (ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1. จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
3. การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
5. อบรมวิธีการเขียนรายงานประเมินตนเองระดับคณะและระดับหลักสูตร 
6. อบรมวิธีการจัดทําหลักฐานประกอบเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. อบรมหลักสูตรเลขานุการผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
8. ทําหน้าท่ีเป็นเลขาผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
9. อบรมหลักสูตรประกันคุณภาพการศึกษา Online 

3. การมีส่วนร่วม
ของบุคคลากรใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1. กําหนดนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ปฏิบัติงานตามตําแหน่งงานของตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. รับผิดชอบและทําความเข้าใจ ระบบ“การประกันคุณภาพการศกึษา” คือ การบริหารจัดการงานประจําให้มี

ระเบียบและมีแบบแผน 
4. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง หาแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน 
5. จัดทํารายงานประเมินตนเองระดับคณะ และระดับหลักสูตร 
6. แก้ไขและปรับปรุง การนําผลประเมินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ด้านบริหารจัดการ 

 
ด้านบุคลากร 

 
 
บทสรุป 

การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปาง มีความสําคัญคือจะช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจาก 1) บุคลากรไม่เข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
2) งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเพิ่มภาระงานมากกว่าเป็นประโยชน์ 4) เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงส่งผล
ต่อการกําหนดแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และกระบวนการทํางาน 5) สิ่งสําคัญท่ีสุดคือผลผลิตตามพันธะกิจไม่ได้มาตรฐาน 

จากปัญหาและอุปสรรคท่ีได้กล่าวมานั้นควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและสําคัญท่ีสุดคือการตระหนักรับรู้ของ
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นระบบงานปกติท่ีทรงด้วยประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างผลผลิตแบบมี
ประสิทธิผล รองรับการประกันการคุณภาพสากลอ่ืนท่ีสถาบันสามารถต้องดําเนินการในอนาคต หากสถาบันการศึกษามี 
การเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่จะทําให้คณะ สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิพล 

 
 
 

การเตรียมความ
พร้อมประกันคุณภาพ

การศึกษา มธ 
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ข้อเสนอแนะ 
การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีช่วยให้คณะ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

การจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง นําไปประยุกต์ใช้ได้ในเบื้องต้นโดยมีข่อเสนอแนะดังนี้ 
1. ระดับผู้บริหาร สามารถนําแนวทางการเตรียมความพร้อมฯ ซ่ึงมีข้ันตอนและแนวปฏิบัติไปดําเนินการได้ ประกอบด้วย  

การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและติดตาม และการประเมิน ปรับปรุง ท้ังนี้สิ่งสําคัญท่ีจะประสบผลสําเร็จอีกประการ คือ  
ภาวะผู้นําของผู้บริหารต้องมีนโยบายท่ีส่งเสริมและสนับสนุนระบบการทํางานอย่างจริงจังและสร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางประสบความสําเร็จใน 
การประกันคุณภาพการศึกษาได้  

2. ระดับปฏิบัติการ สามารถนําแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ซ่ึงมีข้ันตอนและแนวปฏิบัติไปดําเนินการ
ได้ ประกอบด้วย การวางแผนพัฒนาบุคลากร การกําหนดรูปแบบและวิธีการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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การปรากฏของแนวคิดเก่ียวกับตัวตน/อัตลักษณ์ในงานศึกษาทางสังคมสงเคราะห ์
The Emergence of the Concept of Self/Identity in the Field of Social Work Study 

 
 ชัยพร อุโฆษจันทร์* 

Chaiyaporn Ukosachan 
 

บทคัดย่อ 
บทความชิ้นนี้เกิดข้ึนมาจากความสนใจในแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนและอัตลักษณ์ระหว่างการจัดทําเค้าโครงการวิจัยเพ่ือ

เสนอในการสมัครสอบในระดับดุษฎีบัณฑิตของผู้เขียน ด้วยความสนใจในแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยานี้เอง ทําให้ผู้เขียนเกิดคําถาม
ว่า งานศึกษาทางด้านสังคมสงเคราะห์มีการนําแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนมาและอัตลักษณ์มาใช้ในลักษณะใด งานชิ้นนี้เป็นการศึกษา
เอกสารทางวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซ่ึงจากการค้นคว้าพบว่ามีวิทยานิพนธ์ท่ีปรากฏคําว่าตัวตน/ 
อัตลักษณ์ในชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์อยู่จํานวน 3 เร่ือง พร้อมกับบทความท่ีเกี่ยวข้องอีก 1 บทความ ผู้เขียนพบว่า เราสามารถนําแนวคิด
เร่ืองตัวตนและอัตลักษณ์มาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้หลากหลาย ได้แก่ การเน้นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ การมอง 
อัตลักษณ์ให้สัมพันธ์กับสถาบันทางสังคม อย่างเฉพาะเจาะจง และการมองอัตลักษณ์ในฐานะเป็นข้อมูลของสิ่งท่ีจะศึกษา ดังนั้นจึง
สามารถกล่าวได้ว่าไม่เพียงแต่สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเท่านั้นท่ีใช้แนวคิดตัวตน/อัตลักษณ์มาอธิบายปรากฏการณ์ แต่สาขาวิชา
อ่ืนๆ รวมท้ังสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็สามารถนําแนวคิดนี้มาใช้อธิบายสังคม ในขอบเขตเนื้อหาของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้เช่นกัน" 
คําสําคัญ: ตัวตน, อัตลักษณ์, สังคมสงเคราะห์ 
 

ABSTRACT 
This research is based on the interest of the concept of identity during the time of preparing the 

structure of this research for enrolling doctorate degree examination of the researcher.  With the interest in 
sociological theory, the researcher comes up with some questions of these sociological theories that in which 
circumstance the study of Social work often uses the concept of identity to describe social identity. In this research 
paper is a study of documents pertaining to matters of Social work administration, Faculty of Social Administration. 
From the following exploratory and formal studies, there are three theses and one another journal article that 
related to the concept of identity the researcher found that the concept of identity can explain various social 
phenomena. For instance, to emphasize the processes of identity construction, to focus on self-identity relates to 
social institutions and to consider the identity it as something that studied. Therefore, it can be said that not only 
sociology and anthropology studies utilizes the notion of identity to explain occurrences and phenomenons, but 
other branches of studies, including social work administration, also make use of such notion to help explain 
society within the context of social work/welfare. 
Keywords: Self, Identity, Social Work 
 
 
                                                            
*นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
บทความชิ้นนี้ถูกเขียนข้ึนโดยมีแรงบันดาลใจมากจากสถานการณ์ท่ีผู้เขียนต้องเผชิญในขณะค้นหาข้อมูลเพ่ือศึกษาต่อใน

ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นห้วงเวลาท่ีเต็มไปด้วยความกังวลใจว่าจะเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ซ่ึงเป็น
สาขาวิชาท่ีเต็มไปด้วยเเนวคิดทฤษฎี เเละอาจเรียกได้ว่า เป็นศาสตร์บริสุทธ์ิ (Pure science) ในขณะที่การสังคมสงเคราะห์มีความเป็น
ศาสตร์ประยุกต์ (Apply science) ท่ีเน้นการนําศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการทํางานสังคมสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยา 
จิตวิทยาและความรู้ชุดอ่ืนๆ อีกมากมาย ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของงานสังคมสงเคราะห์คือใคร เนื่องจากภูมิหลังการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีของผู้เขียน คือ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเลือกเรียนสังคมสงเคราะห์คลินิก ชํานาญการทางการแพทย์ใน
ระดับปริญญาโท ด้วยความสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางสังคมวิทยา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองอัตลักษณ์ (Identity) และ ตัวตน (Self) ของ
ตัวผู้เขียนอยู่เป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นในบทความชิ้นนี้ จึงต้องการจะทราบว่า ในวิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ในชว่งเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา
นั้นท่ีมุ่งศึกษา หรือประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา หรือจิตวิทยา ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นเร่ืองตัวตนมาเป็นใช้ใน 
การอธิบายงานของตนเองบ้าง และถูกใช้ในลักษณะใด  

อย่างไรก็ตาม ท่ีผู้เขียนกล่าวว่าสังคมสงเคราะห์คือศาสตร์ประยุกต์นั้นไม่ได้มีเจตนาท่ีกล่าวว่าสังคมสงเคราะห์ไม่มี
ทฤษฎีเป็นของตัวเองแต่อย่างใด เพราะสังคมสงเคราะห์เองก็มีแนวคิดทฤษฎีของตนเองอยู่หลากหลาย มากไปกว่านั้น สังคมสงเคราะห์
เองยังมีรูปแบบการทํางานในหลายระดับ ได้แก่ สังคมสงเคราะห์เฉพาะราย สังคมสงเคราะห์กลุ่มชน สังคมสงเคราะห์ชุมชนหรือ 
การจัดระเบียบชุมชนการวางนโยบายและการวางแผนทางสังคม การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ และการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 
(จิตติมา โสภารัตน์, 2522, น. 1) และในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในแต่ละระดับนั้น ก็เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎท่ีี
แตกต่างกันไป เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นในสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย ก็จะมีประกอบด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตสังคม ทฤษฎีการ
หน้าท่ี ทฤษฎีการแก้ไขปัญหา ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2536) เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบทฤษฎี
ระบบ ทฤษฎีการปะทะสังสรรค์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเช่น จิตวิเคราะห์และทฤษฎีพัฒนาการ (ประมวลเอกสารวิชาการ วิชาปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์, 2537) ซ่ึงทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้ันต้น เชื่อว่านักศึกษาสังคมสงเคราะห์หรือผู้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์เองย่อมมี
ความคุ้นเคยในการใช้ทฤษฎีข้างต้นเป็นเครื่องมือในการมอง วิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม แนวคิดละ
ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์เองก็ไม่ได้หยุดนิ่ง เห็นได้จากหนังสือ ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัยของ กิติพัฒน์ นนทปัทมดุลย์ ท่ีได้
รวบรวมทฤษฎีทางสังคมต่างๆเพ่ือนํามาปรับใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีนิเวศน์วิทยา ทฤษฎีความขัดแย้ง 
ทฤษฎีการเสริมพลังอํานาจ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ รวมถึงปรากฏการณ์วิทยา การกําหนดสร้างทางสังคม และศาสตร์แห่ง 
การตีความ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553) หรือการนําทฤษฎีแนวสตรีนิยม (Feminist)มาเขียนเป็นตําราสังคมสงเคราะห์ 
เเนวสตรีนิยม โดย วัทยนีย์วาสกะสิน นั้น แสดงให้เห็นถึงการดํารงอยู่ของสตรีนิยมในงานสังคมสงเคราะห์ หรือการกล่าวถึงทฤษฎี  
จิตพลวัต (Psychodynamic Theory) หรือทฤษฎี Cognitive behavioral practice หรือแม้แต่ Existentialism ก็ยังถูกกล่าวถึงใน
หนังสือทฤษฎีสังคมสงเคราะห์สมัยใหม่ (Modern social work Theory) ของ Malcolm Payne (2014) 

การศึกษาทางสังคมสงเคราะห์จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องปรับใช้ทฤษฎีจากสาขาวิชาอ่ืนมาใช้ในการอธิบายเพราะแนวคิด
และทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น สังคมวิทยาจะช่วยให้นักสังคมสงเคราะห์สามารถรับรู้ถึงปัญหาของกลุ่มผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา 
ความยากจน (Poverty) การตกอยู่ในสถานะว่างงาน (Unemployment) ความเจ็บป่วย (ill health) การถูกกีดกันทางสังคม (Social 
exclusion) เป็นต้นดังนั้น การท่ีนักสังคมสงเคราะห์เกิดความเข้าใจว่ากระบวนการทางสังคมสามารถทําให้ผู้คนตกอยู่ในสภาวะ 
ชายขอบ (Marginalized) ได้อย่างไรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมต่างๆ อย่างครอบคลุมเสียก่อน
เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญ ท่ีเราจะต้องคิดว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู้คนนั้นไม่ได้เกิดจากเพราะเขา/เธอสร้างข้ึนแต่เพียงฝ่ายเดียว 
หากแต่เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงการมองเช่นนี้คือการมองเชิงโครงสร้าง ซ่ึงจะตรงข้ามกับการมอง
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ด้วยทฤษฎีท่ีเน้นไปท่ีปัจเจกเช่น ปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ และจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม แอนโธนี่ กิ๊ดเด้นส์ (Anthony Giddens) ก็ได้เสนอ
ทฤษฎี (Structuration Theory) ข้ึนมาเป็นทฤษฎีท่ีอยู่ระหว่างทฤษฎีโครงสร้างนิยมและทฤษฎีท่ีเน้นไปท่ีปัจเจก  

ในการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงสําหรับผู้เขียนแล้ว “ตัวตน/อัตลักษณ์” ไม่ใช่สิ่งท่ีเป็นทฤษฎีในตัวมันเองเท่าใดนัก 
เนื่องจากว่ามีชุดคําอธิบายเกี่ยวกับตัวตนอยู่มากมาย ข้ึนอยู่กับว่าเราสวมแว่นของสาขาวิชาใดเพื่อใช้ในการมองไปที่ แนวคิด “ตัวตน/
อัตลักษณ์” จิตวิทยาเองก็กล่าวถึงตัวตน สังคมวิทยาก็กล่าวถึงตัวตน มานุษยวิทยาก็กล่าวถึงตัวตน ดังนั้นในส่วนถัดไป ผู้เขียนจะนําเข้า
สู่การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน/อัตลักษณ์จากหนังสือเร่ือง อัตลักษณ์ ของอภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) 
 
การทบทวนแนวคิดเก่ียวกับตัวตน/อัตลักษณ์ 

ในท่ีนี้ตัวตนท่ีจะพูดถึงไม่ได้หมายถึงตัวตนในแบบของพุทธนั่นคืออนัตตา แต่เป็นตัวตนท่ีอยู่ในบริบทของสังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา และจิตวิทยา ท้ังนี้อาจมีคําท่ีหลากหลายซ่ึงข้องเกี่ยวกับตัวตน ได้แก่ Identity, Self และ Ego สําหรับผู้เขียนแล้ว  
การจะยกศัพท์คําใดมาใช้ก็ข้ึนอยู่กับว่าเราเลือกใช้ศาสตร์สาขาใดมาอธิบาย ซ่ึงจากการทบทวนงานเขียนเรื่องอัตลักษณ์ ของ อภิญญา 
เฟ่ืองฟูสกุล (2546) พบว่า มีการให้ความหมายกับอัตลักษณ์ และตัวตนท่ีค่อนข้างหลากหลาย ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับการอธิบายของแต่ละ
สาขาวิชา รวมท้ัง ยุคสมัยของแนวคิดเช่น ยุคสมัยใหม่ หรือยุคหลังสมัยใหม่ เป็นต้น 

1. การกล่าวถึงตัวตน/อัตลักษณ์ของจิตวิทยา 
 ในท่ีนี้ขอกล่าวถึงแนวคิดเร่ืองตัวตนในยุคสมัยใหม่ สําหรับผู้เขียนแล้วมีความเห็นว่า จิตวิทยาเป็นศาสตร์หนึ่งท่ี

อธิบายมโนทัศน์เร่ืองตัวตนเองไว้ได้น่าสนใจ ซ่ึงจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ หนึ่งตัวตนในมุมของจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์
(Sigmund Freud)และสองคือตัวตนในมุมจิตสังคมของอีริคอิริคสัน (Erik Erikson) 

 1.1 ตัวตน/อัตลักษณ์จากมุมมองของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
  แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ของฟรอยด์นั้นวางอยู่บนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศ ฟรอยด์เชื่อว่า อัตลักษณ์ทางเพศนั้น

เกิดข้ึนจากโครงสร้างทางจิตวิทยา (อภิญญา เวชยชัย, 2546) กล่าวคือ ฟรอยด์ไม่ได้แบ่งแยกชายกับหญิงจากลักษณะทางสรีระ  
แต่มองเป็นเร่ืองของกลไกทางจิตนั่น คือ การก่อตัวของปมโอดิปัส (Oedipus complex) และความกลัวการถูกตอน (อภิญญา  
เฟ่ืองฟูสกุล, 2546 น. 15) กล่าวคือ ในวัยเด็ก เด็กชายจะมีแม่เป็นวัตถุแห่งความรัก แต่เม่ือถูกห้ามมิให้เล่นอวัยวะของตนเอง 
กลายเป็นความรู้สึกว่าเขาอาจถูกตัดอวัยวะเพศท้ิง จึงต้องลดความปรารถนาที่จะผูกพันกับผู้เป็นแม่ แล้วนิยามตนเองกับผู้มีอํานาจนั่น
คือพ่อแทน ส่วนเด็กหญิงเม่ือพบว่าตนเองไม่มีอวัยวะเพศซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจ เด็กหญิงก็จะพัฒนาเป็นความปรารถนาใน
อวัยวะเพศชายเป็นต้น ซ่ึงท้ังหมดนี้แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ในทฤษฎีของฟรอยด์วางอยู่บนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศ อย่างไรก็ตาม
การก่อตัวของอัตลักษณ์จะเกิดข้ึนภายใต้การทํางานของจิต 3 ระดับ คือ Id, Ego และ Super ego โดยบุคคลจะมีอัตลักษณ์เป็นแบบ
ใดนั้น ก็ข้ึนอยู่กับความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่าง Id ซ่ึงเป็นแรงปรารถนา เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ กับ Super ego  
ซ่ึงเป็นระบบศีลธรรมท่ีดีงามของสังคม เท่ากับว่าตัวตนเป็นกระบวนการแห่งความขัดแย้งของโครงสร้างทางจิตนั่นเอง 

 1.2. ตัวตนและอัตลักษณ์จากมุมมองของทฤษฎีEgo theory ของ อิริคสัน  
   ต่อมาคือ ตัวตนในมุมของอิริคอิริคสัน (Erik Erikson) นักจิตวิทยาแนวจิตสังคมผู้เสนอทฤษฎี Ego Theory โดย

ผู้เขียนเห็นว่าตัวตนในมุมของอิริคสันนั้น เป็นกระบวนปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต ต้ังแต่เกิด 
จนตาย ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็น 8 ข้ันพัฒนาการ โดยแต่ละข้ันจะประกอบไปด้วยข้ันวิกฤติ ซ่ึงหากบุคคลสามารถผ่านพ้นข้ันวิกฤติต่างๆ ไป
ได้ก็จะส่งผลให้พัฒนาเป็นคนแบบหนึ่ง ทว่าบุคคลก็สามารถเกิดการติดตรึง (Fixation) ได้เช่นกัน ซ่ึงส่งผลให้ตัวตนของบุคคลกลายเป็น
อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นทฤษฎี Ego Theory นี้จึงค่อนข้างเป็นกระบวนการท่ีละเอียด และมีพลังเพียงพอท่ีจะอธิบายว่า เพราะ
อะไรตัวตนของผู้ร่วมวิจัยจึงเป็นลักษณะอย่างท่ีเห็น เพราะฉะนั้นการย้อนกลับไปท่ีเร่ืองราวในอดีตก็อาจจะเผยให้เห็นประสบการณ์ใน
ชีวิตท่ีสําคญัซ่ึงส่งผลให้เกิดการติดตรึง (Fixation) ของข้ันพัฒนาการต่างๆ ได้ เป็นต้น 
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2. การกล่าวถึงตัวตน/อัตลักษณ์ของสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา 
 2.1 สังคมวิทยา: แม็กซ์เวเบอร์  
  หันมาทางทฤษฎีทางสังคมวิทยา อย่างเช่น เวเบอร์ (Max Weber) ซ่ึงเป็นนักสังคมวิทยาท่ีให้ความสําคัญกับ

ปัจเจกมากกว่าเชิงโครงสร้าง อย่างเช่น มาร์กซ์ (Karl Marx) และเดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) เวเบอร์สนใจมองบุคคลในฐานะ
ผู้กระทํา เวเบอร์สร้างตัวแบบทางบุคลิกภาพแบบต่างๆ ข้ึนมา เขาสนใจพลังทางศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างแบบแผนของ
บุคลิกภาพ (Personality types) ท่ีได้แรงบันดาลใจทางศาสนาหลายแบบ เช่น บุคลิกภาพแบบผู้ถือบวชภายในโลก (Inner worldly 
asceticism) หรือบุคลิกภาพแบบผู้ถือบวชท่ีไปพ้นโลก (Outer worldly asceticism)หรือบุคลิกภาพแบบปรับตัวเพ่ืออยู่ในโลกของ
ขงจื้อและอิสลาม (อภิญญา เพ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 24) 

 2.2. มานุษยวิทยา: คริฟฟอร์ด เกียซรต์ 
   นอกจากนั้นยังมีตัวตนในแนวคิดทางมานุษยวิทยา โดยผู้เขียนเห็นว่าแนวคิดของ คลิฟฟอร์ด เกียซรต์ (Clifford 

Geertz, 1983, อ้างใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 32) มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับงานศึกษาประเด็นมลทินประทับของ 
ตัวผู้เขียนในระดับปริญญาโทอยู่บ้าง นั่นคือ คลิฟฟอร์ดศึกษาเร่ืองการใช้สรรพนามและการเรียกชื่อในสังคมโมร็อคโค ซ่ึงสรรพนามที่ใช้
เรียกมีความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีเขา/เธอมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น เม่ือคนๆ หนึ่งถูกแนะนําตัวกับคนต่างถ่ิน คําท่ีถูกหยิบยกมาใช้คือคําท่ี
แสดงตนเป็นคนท้องถ่ินของตนเอง หากถูกแนะนําตัวกับคนต่างอาชีพ ก็จะเลือกใช้คําท่ีระบุอาชีพของตนเอง เช่นเดียวกับงานศึกษา
ของผู้เขียน ท่ีชุมชนเองมักจะเติมท้ายชื่อให้กับผู้ป่วยทางจิตตามลักษณะความผิดปกติของบุคคลนั้นๆ เช่น ป้า.....ผีบ้า คือ ป้า... ท่ีมี
อาการเจ็บป่วยทางจิต อย่างไรเสียในงานศึกษาระดับปริญญาโทของผู้เขียนพบว่าการต้ังชื่อ (Naming) นี้นําไปสู่การกักขังภาพลักษณ์
ของผู้ป่วยได้เช่นกัน ทว่าในบางกรณี การเรียกชื่อนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะอาการของตัวป่วยเอง เช่นกัน 

 2.3. กลุ่มนักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์: จอร์จเฮอร์เบิร์ทม๊ีด 
  ต่อมาคือ การพูดถึงตัวตนจากมุมมองของพวกนักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ (Symbolic interactionism) ท่ี

เชื่อว่าเราไม่สามารถแยกปัจเจกออกจากสังคมได้ เพราะสําหรับนักคิดสายนี้ การมีอยู่ของบุคคลย่อมเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืนๆ เพราะฉะนั้น “ตัวตน” ในท่ีนี้คือ “คนในกระจกเงา” (The looking glass self) นอกจากนั้นตัวตนยังสามารถก่อตัวข้ึนจากการ
เล่นสวมบทบาทการเป็นผู้อ่ืนของวัยเด็ก และตัวตนในมุมของม๊ีด (G. H. Mead) นั้น เป็นตัวตนท่ีมี 2 ด้านซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา
ของ The I และ The Me 

  ตัวตนน้ันมีลักษณะท่ีเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา คือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทข้ึนอยู่กับว่า ณ ขณะนั้นบุคคล
มีปฏิสัมพันธ์กับใคร และมีประสบการณ์ชีวิตมากน้อยเพียงไร ทําให้ตัวตนจึงกลายเป็นสิ่งสัมพัทธ์ในตัวเอง เช่นเดียวกับท่ีอมาตรยา เซ็น
กล่าวถึง สมมติฐานเร่ืองสายสัมพันธ์เชิงเด่ียว (Singular affiliation) ว่าเราทุกคนในฐานะปัจเจกบุคคลย่อมเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
หลายชนิด ในบริบทท่ีผิดแผกกัน ตามแต่ภูมิหลังของแต่ละคน ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เช่นเราสามารถเป็นท้ังพลเมืองอังกฤษ 
เกิดในมาเลเซีย มีลักษณะทางเชื้อชาติจีน เป็นนายหน้าค้าหุ้น ไม่กินมังสวิรัติ เป็นหอบหืด นักภาษาศาสตร์ กวี ผู้ต่อต้าน 
การทําแท้งในเวลาเดียวกัน (อมาตรยา เซ็น, 2549, น. 23) ดังนั้นการศึกษาตัวตน จึงต้องศึกษาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมท่ีบุคคลนั้นมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย 

จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน/อัตลักษณ์ข้างต้น น่าจะทําให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพของแนวคิด
ตัวตน/อัตลักษณ์ในระดับหนึ่ง สําหรับผู้เขียนแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดท่ีสามารถนําไปรับใช้ได้อย่างหลากหลายเพ่ือใช้ใน
การทําความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ และถึงแม้จะเป็นแนวคิดท่ีค่อนไปทางสังคมวิทยา แต่ผู้ท่ีนําแนวคิดนี้มาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ทางวิชาการก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะนักสังคมวิทยาหรือนักมานุษยวิทยา ทว่า สามารถถูกนําไปใช้โดยวิชาชีพต่างๆ มากมาย เช่น 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือแม้แต่วิชาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นงานวิจัยปัจจุบันของวิชาชีพพยาบาลก็เร่ิมให้ 
ความสนใจกับมิติทางสังคมมากขึ้น รวมไปถึงวิชาชีพแพทย์ ท่ีได้ก้าวเท้าของตนเองเข้ามาสู่ปริมณฑลของสังคมศาสตร์ และได้ผลิตองค์
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ความรู้ทางสังคมที่น่าสนใจอย่างเช่นบทความของโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์เร่ือง อัตลักษณ์และการกอบกู้ศักด์ิศรีวิชาชีพสาธารณสุขของ
หมออนามัย 
 
การประยุกต์ใช้แนวคิดตัวตน/อัตลักษณ์มาใช้ในการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์ 

ดังนั้นในบทความนี้ ผู้เขียนจะทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปรากฏของแนวคิดเร่ืองตัวตน/อัต
ลักษณ์ในวิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ บทความนี้เกิดข้ึนจากการ รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีกล่าวถึงตัวตน/อัตลักษณ์ในชื่อของวิทยานิพนธ์ท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏในห้องสมุดและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซ่ึงพบว่ามีวิทยานิพนธ์ท่ีพูดถึงเร่ืองตัวตน/อัตลักษณ์อยู่จํานวน
46 เร่ือง และเป็นท่ีแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นวิทยานิพนธ์ทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา และพบวิทยานิพนธ์ของสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ท่ีกล่าวถึงประเด็นเร่ืองตัวตน/อัตลักษณ์อยู่จํานวน 3 เร่ือง ซ่ึงเป็นงานศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบาย
สังคม ท่ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ งานของ ฌานณวงศ์ บุรพัฒน์, 2547); กมลพรรณ พันพ่ึง (2553); แสน กีรตินวนันท์ (2557) 
นอกจากนั้น ยังมีบทความวิชาการของกมลชนก ขําสุวรรณ ในเรื่องการบูรณาการทฤษฎีทางสังคม เพ่ือทําความเข้าใจปรากฏการณ์แม่
เลี้ยงเดี่ยวชนชั้นล่าง 
 
วิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องตัวตน/อัตลักษณ์ การศึกษาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ท้ัง 3 เรื่อง 

ต่อไปน้ีผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเร่ืองราวโดยสรุปของวิทยานิพนธ์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ท่ีมีตัวตน/อัตลักษณ์
ปรากฏอยู่ในชื่อเร่ืองไปพร้อมๆ กับการวิเคราะห์วิธีและมุมมองของการหยิบใช้แนวคิดอัตลักษณ์ในงานศึกษาแต่ละชิ้น 

1. เร่ืองราวชีวิตการทํางานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขหญิง: วิธีการหาความรู้ การสร้างอัตลักษณ์/
ตัวตน และความสัมพันธ์เชิงอํานาจของความรู้ โดย ฌานณวงศ์ บูรพัฒน์ (2547) 

 งานศึกษาเร่ืองแรกท่ีจะกล่าวถึงคือการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
นโยบายสังคม ของ ฌานณวงศ์ บูรพัฒน์ (2547) เพราะฉะนั้น ด้วยความท่ีเป็นปริญญาเอกสาขานโยบายสังคมทําให้เนื้อหาในการ
วิเคราะห์แตกต่างไปจากการสังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical social work) ซ่ึงสําหรับผู้เขียนเอง (ท่ีหันเหไปในทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)ต้องยอมรับว่า ผู้เขียนมีความเห็นว่างานเร่ืองตัวตนและอัตลักษณ์น่าจะไปปรากฏในงานสังคมสงเคราะห์คลินิก เพราะจะ
ทําให้ผู้ศึกษา/นักวิจัยได้สัมผัสกับผู้คนท่ามกลางวัฒนธรรมมากกว่าการนําเร่ืองตัวตน/อัตลักษณ์ไปศึกษาในเชิงนโยบาย แต่งานของ
ฌานณวงศ์เองกลับมีความน่าสนใจในเชิงทฤษฎีอย่างมาก ตรงท่ีเป็นการนําแนวคิดตัวตน/อัตลักษณ์ไปใช้ในวิพากษ์ สังเกตได้จากการ
ปรากฏของคําว่า “ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ” ในชื่อวิทยานิพนธ์  

 จากการศึกษางานของ ฌานณวงศ์ บูรพัฒน์ (2547) ผู้เขียนเห็นว่า ณานณวงศ์มองว่ากระบวนการอบรมของ
อาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) เป็นกระบวนการของการสร้างอัตลักษณ์อย่างหนึ่ง และมองสาธารณสุขมูลฐานว่ามีฐานะเท่ากับเป็น
วาทกรรม (Discourse) ท่ีเข้าไปครอบงําเหล่า อสม. ผ่านกระบวนการการการอบรม จนกระทั่งก่อร่างสร้างตัว (Form) กลายเป็น 
อัตลักษณ์ของ อสม. และสิ่งท่ีผู้เขียนมองว่าน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ เธอได้กล่าวถึง “กลไกการทํางานของอํานาจ”อีกด้วยและเมื่อ
กล่าวถึงเร่ืองอํานาจ (Power) ย่อมทําให้นึกถึงเร่ืองแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจของนักสังคมวิทยาต่างๆ และแน่นอนว่าในงานของ 
ณานณวงศ์ ได้กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจของฟูโกต์ (Michel Foucault) นั่นคือ อํานาจท่ีดํารงอยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่ได้กระจายไป
ในทิศทางเดียวอีกต่อไป (อานันท์ กาญจนพันธ์ุ, 2548, น. 214) อํานาจมีมาจากชุดความรู้ หรือท่ีอาจเรียกได้ว่า วาทกรรม โดยเฉพาะ
ในงานของฌานณวงศ์ท่ีได้พูดถึงชุดความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางสาธารณสุข เป็นความรู้ท่ีเข้ามามีอํานาจต่อเหล่า อสม. อย่างแยบยล
ท่ีสุด ผ่านกระบวนการอบรม ท่ีถูกวิเคราะห์โดยฌานณวงศ์อย่างเป็นข้ันตอน จุดนี้เองท่ีถูกเรียกว่า “การทํางานของอํานาจ” (ฌานณ
วงศ์ บูรพัฒน์, 2547, น. 238) แต่สําหรับผู้เขียนเองขอใช้คําว่า “ปฏิบัติการของอํานาจ” ท่ีคืบคลานเข้ามาผ่านกระบวนการอบรม 
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ต้ังแต่ข้ันของพิธีการท่ีทําให้ดูยุ่งยาก ดูสลักสําคัญ นอกจากนั้นงานชิ้นนี้ยังมองไปท่ีสาระของการฝึกท่ีมุ่งเน้นไปท่ีศาสตร์แข็ง (Hard 
Science) (ฌานณวงศ์ บูรพัฒน์, 2547, น. 230) มากกว่าเร่ืองทางสังคม การอบรมดั่งกล่าวเป็นการให้ อสม. เข้ามาฟังชุดความรู้ท่ียาก
แก่การเข้าใจ ยากท่ีจะจดจํา เต็มไปด้วยศัพท์เฉพาะ เช่น ความรู้ทางการแพทย์ และความรู้ทางเภสัชกรรม และสิ่งท่ีผู้เขียนคิดว่า
น่าสนใจในข้ันตอนของการถ่ายทอดความรู้ ก็คือ มิติของความแยบยลในการคลอบงําของความรู้ทางสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึน 

 ความแยบยลท่ีกล่าวมานั้นมีลักษณะท่ีน่าสนใจ คือ ถ้าเราลองพิจารณารูปแบบของการส่งผ่านความรู้ท่ีฌานณวงศ์
เรียกว่าศาสตร์แข็งน้ัน ก็จะพบว่า มีโครงสร้างอยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็นการส่งผ่านความรู้ในลักษณะท้ิงด่ิง นั่นคือ จากผู้ท่ีมี
อํานาจ (หมายถึง วิทยากรจากสาธารณสุข) ท่ีปรากฏกายข้ึนในฐานะผู้รู้ ส่งความรู้ท่ีถูกทําให้ดูขลัง ดูทรงคุณค่า แก่ผู้เข้าร่วมอบรมนั่น
คือ อสม. ในจุดนี้ ฌานณวงศ์วิเคราะห์เอาไว้ในลักษณะว่า การอบรมท่ีเกิดข้ึนเป็นการละเลยต่อคุณค่า มุมมองของผู้เรียน การอบรมท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป็นการเรียนโดยปราศจากการตั้งคําถามซ่ึงจุดนี้เองท่ีผู้เขียน มักเรียกว่า อสม. ถูกครอบงํา เพราะเป็นเพียงการนั่งฟัง  
ทําตาม แต่ไม่ไปถึงข้ันคิดวิเคราะห์หรือคิดเองได้ และการไปดูงานของเหล่า อสม. นั้น เป็นการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมให้กับ อสม.
มากกว่าการเรียนรู้ และรูปแบบต่อมาของการเข้าครอบงํา/ปฏิบัติการของอํานาจจะเกิดข้ึนอีกทีหนึ่งในบริบทพ้ืนท่ีชุมชนซ่ึงเป็น 
การถ่ายทอดในแนบราบ ในงานชิ้นนี้ อสม. ถูกมองว่าเป็นเคร่ืองมือของอํานาจท่ีลงไปสู่สมาชิกในชุมชน เพราะ อสม. จะเป็นคนท่ีรู้
เร่ืองโลกมากกว่ารู้เร่ืองโรคอสม.จึงกลายเป็นผู้มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสาธารณสุขให้กับชาวบ้านได้อย่างดี เพราะ  
อสม. มีความรู้สึกไวและตระหนักในจารีตวิถีของชุมชน รู้กาลเทศะว่าจะปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ใคร ท่ีไหน อย่างไร และเม่ือใด
อย่างเหมาะสม อสม. จึงกลายเป็นมีอํานาจในฐานะผู้กําหนด และควบคุมกระบวนการถ่ายทอดอย่างแยบยล (ฌานณวงศ์ บุรพัฒน์, 
2547, น. 236)  

 ย้อนกลับไปท่ีส่วนแรกของงานช้ินนี่ได้กล่าวเอาไว้ว่าการฝึกอบรมเป็นเสมือนกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ให้กับ  
อสม. กระบวนการนี้ได้สถาปนาผู้รู้และผู้ไม่รู้ให้เกิดข้ึน แน่นอนว่า อสม. คือ ผู้ไม่รู้ และก็ยังถูกตอกยํ้าความไม่รู้อยู่ทุกเม่ือเชื่อวันผ่าน 
การอบรม ผ่านการทํางานร่วมกับทีมสาธารณสุข จนเกิดเป็นลักษณะของกลุ่มไร้เสียง (Belenky et.al., 1980, อ้างถึงใน ฌานณวงศ์ 
บุรพัฒน์, 2547, น. 236) นั่นหมายถึง เป็นการทํางานท่ีแทบไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ นอกจากฌานณวงศ์วิเคราะห์ว่า อัตลักษณ์ขอ
งอสม.คือผู้สอดส่อง ควบคุม ประชาชน ซ่ึงทําให้ผู้เขียนหวนนึกถึงงานศึกษาของตนเองเก่ียวกับผู้ป่วยจิตเวช ท่ีตนเองได้วิเคราะห์ถึง
ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมแบบการดูแลปกครอง (Tutelary complex) (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2555) ท่ีถูกกระทําผ่าน 
การจับจ้องของเพ่ือนบ้านและบรรดา อสม. ท่ีมักคอยถามไถ่เร่ืองการทานยาจากผู้ป่วยจิตเวช ซ่ึงแฝงไปด้วยนัยยะของการตรวจสอบ 
หรือท่ีฌานณวงศ์ เรียกว่า “ผู้สอดส่อง” โดย อสม. มีหน้าท่ีจ้องมอง ดังนั้นประชาชนจึงตกเป็นเป้าสายตาของอสม. เพ่ือท่ีจะได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และรายงานให้กับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของภาครัฐ (ฌานณวงศ์ บุรพัฒน์, 2547 น. 240) ซ่ึงจุดนี้เป็นการ
มองการทํางานของ อสม. ผ่านแนวคิดของฟูโกต์อย่างหนึ่ง และสุดท้ายคือ การท่ี อสม. อธิบายตนเองโดยอิงกับแนวคิดทางพุทธ คือ 
มองว่าเป็นการทําความดี การเสียสละ 

 ดังนั้นงานของ ฌานณวงศ์ (2547) แสดงให้เห็นว่างานศึกษาทางสังคมสงเคราะห์/นโยบายสังคมชิ้นนี้ได้มีการนํา
แนวคิดทางสังคมวิทยาเข้ามาเป็นกรอบในการศึกษา ไม่เพียงแต่แนวคิดตัวตน/อัตลักษณ์เท่านั้น แต่ยังใช้แนวคิดหลังสมัยใหม่อย่างเช่น
ฟูโกต์ ได้แก่ แนวคิดเร่ืองวาทกรรม และอํานาจมาใช้เป็นหลักในการอธิบายงานท่ีเป็นเชิงนโยบาย เหมือนงานชิ้นนี้เป็นงานเชิงวิพากษ์
ท่ีถึงแม้จะใช้แนวคิดอัตลักษณ์ ซ่ึงให้ความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองทางคลินิก และด้วยชื่อของวิทยานิพนธ์อาจให้ความรู้สึกว่าเป็นสังคมวิทยา-
มานุษยวิทยา แต่เนื้อหากลับสะท้อนให้เห็นมิติทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างชัดเจน เพราะเป็นการศึกษาท่ีพยายาม
สร้างข้อถกเถียงกลับไปยังระดับนโยบายของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานวาแท้จริงแล้วสําเร็จหรือล้มเหลวผ่านการมองจาก
มุมมองของฟูโกต์ 

2. อัตลักษณ์ การเสริมพลังอํานาจ และการกําหนดวิถีชีวิตตนเอง: การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการในสังคมไทยโดย
กมลพรรณ พังพ่ึง (2553) 
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 งานชิ้นท่ีสองคือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสังคม
ของ กมลพรรณ พันพ่ึง (2553) ภายใต้ชื่อ อัตลักษณ์ การเสริมพลังอํานาจ และการกําหนดวิถีชีวิตตนเอง: การดํารงชีวิตอิสระของคน
พิการในสังคมไทย โดยงานชิ้นน้ีมองว่าการทํางานของศูนย์การดํารงชีวิตอิสระนั้นส่งผลต่ออัตลักษณ์ของคนพิการท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางบวกโดยผ่านกระบวนการทํางานของกิจกรรมเช่น การให้คําปรึกษาฉันเพ่ือน คนพิการต้นแบบ การฝึกปฏิบัติการจริงใจ
ชีวิตประจําวัน ระบบผู้ช่วยคนพิการ การเข้าร่วมกิจกรรมพิทักษ์สิทธ์ิ (กมลพรรณ พันพ่ึง, 2553, น. 230)  

 ในงานของ กมลพรรณ ผู้เขียนเห็นว่าองค์ประกอบท่ีสําคัญขอการก่อสร้างสร้างตัวของอัตลักษณ์ (เชิงบวก) นั้น
เกิดข้ึนจากกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ การให้คําปรึกษาฉันเพ่ือน และการฝึกทักษะการดํารงชีวิตอิสระ โดยการให้คําปรึกษาฉัน
เพ่ือนน้ันเรียกได้ว่าเป็นการร้ือสร้าง (Deconstruction) ความหมายของความพิการท่ีคนพิการมีต่อตนเองในทางลบมาโดยตลอด
จากนั้นเม่ือผนวกเข้ากับการฝึกฝนทักษะ องค์ประกอบท้ังสองนี้จะนําไปสู่คําสําคัญทางสังคมสงเคราะห์ คือ การเสริมพลังอํานาจ 
(Empowerment) และการพัฒนาอัตลักษณ์ความพิการเชิงบวก(ในงานของกมลพรรณ มีกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาอัตลักษณ์เชิงบวก
มากกว่า 2 กิจกรรม)และถ้าหากคุ้นเคยกับแนวคิดสังคมสงเคราะห์จิตเวช และทฤษฎีวิพากษ์มาบ้าง ผู้เขียนคิดว่าน่าจะคุ้นเคยกับ
แนวคิดเร่ืองของการปลดเปลื้องตัวตนหรือแนวคิดเร่ืองการทําให้เป็นปกติ (Normalization) เม่ือบุคคลเข้าสู่สถาบัน (Institute)  
จนนํามาสู่แนวคิดเร่ืองการลดความเป็นสถาบัน (De-Institution) ซ่ึง ท่ีผ่านมาผู้ศึกษาเองยอมรับว่า มองแนวคิดเกี่ยวกับ 
การปลดเปลื้องตัวตนในแง่ลบมาโดยตลอด เหมือนสถาบันเป็นสิ่งท่ีชั่วร้ายท่ีคอยตัดสินและมอบความผิดปกติ(Abnormal) พร้อมท้ัง
ประทับมลทิน (Stigmatized) รวมถึงการจําแนกแยกแยะ (Classification) ผู้คนออกตามประเภทของโรค แต่งานชิ้นนี้ได้เสนอมุมมอง
ต่อสถาบัน (ผู้เขียนมองว่าศูนย์การดํารงชีวิตอิสระ คือ สถาบันหนึ่ง) ว่าคือ สถานท่ีประกอบสร้างอัตลักษณ์เชิงบวกให้กับคนพิการ 
เพราะคนพิการยอมรับและเปิดเผยอัตลักษณ์ในท่ีสาธารณะมากกว่าแต่ก่อนท่ีมักจะปฏิเสธ และเก็บตัวเองในครอบครัว รวมถึงสร้าง 
อัตลักษณ์กลุ่มเพ่ือให้บุคคลเข้าร่วมในขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมขอกลุ่มคนพิการ และจุดนี้เองท่ีงานศึกษาชิ้นนี้เข้าไปแตะกับ 
คําสําคัญคือคําว่า การเคล่ือนไหวทางสังคม (Social movement)  
 3. กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของสวัสดิการชุมชนบนอัตลักษณ์ความเป็นจีน กรณีศึกษาชุมชนโบ๊เบ๊” โดย แสน  
กีรตนวนันท์ (2557)  
  งานชิ้นต่อมาคืองานระดับปริญญาเอก หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ของ แสน กีรตนวนันท์ (2557) 
จากชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์จะเห็นว่า ได้กล่าวถึง อัตลักษณ์ความเป็นจีน ทว่างานชิ้นนี้ไม่ได้มุ่งศึกษาอย่างท่ีนักสังคมวิทยา หรือ 
นักมานุษยวิทยาส่วนมากทํา เช่นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ หรือ การต่อสู้ การต่อรอง ต่อต้าน เพราะงานชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการ
ใช้แนวคิดอัตลักษณ์มาประยุกต์กับงานสวัสดิการสังคม ด่ังวัตถุประสงค์การศึกษาท่ีกล่าวว่า อัตลักษณ์ความเป็นจีนส่งผลต่อการสร้าง
สวัสดิการชุมชนและสามารถจัดเป็นรูปแบบสวัสดิการชุมชนได้อย่างไร (แสน กีรตินวนันท์, 2557, น. 11) 
  จากที่ผู้เขียนอ่านงานของ แสน กีรตินวนันท์ พอจะสรุปได้ด้วยตนเองว่ากลุ่มคนจีนในชุมชนโบ๊เบ๊นั้นเป็นกลุ่มท่ียังคง
รักษาอัตลักษณ์ความเป็นจีนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น และด้วยอัตลักษณ์นี้เอง จึงก่อให้เกิดรูปแบบสวัสดิการในชุมชนท่ีน่าสนใจข้ึนมา
ท้ังสิ้น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบสวัสดิการชุมชนผ่านกลุ่มเครือญาติ ซ่ึงในท่ีนี้คือการท่ีเครือญาติให้ความช่วยเหลือกันทางด้านการเงินและ
การค้า เช่นระบบการโป๊วสินค้าและระบบแชร์ ต่อมาคือ รูปแบบสวัสดิการแบบท่ีไม่ต้องสมทบ เช่นงานศพ งานแต่ง งานเทศกาลต่างๆ 
หรือสวัสดิการด้านการเงินท่ีเกิดจากการยืมเงินศาลเจ้าในเทศกาล “ง่วนเซียว” (แสน กีรตินวนันท์, 2557, น. 139) และสุดท้าย คือ
รูปแบบสวัสดิการท่ีต้องสมทบซ่ึงจะเห็นได้ว่า งานชิ้นนี้เป็นการค้นหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นเร่ืองสวัสดิการจากวิถีชีวิตของ
คนจีนในชุมชนโบ๊เบ๊ ซ่ึงคนในชุมชนเองอาจจะไม่ได้มองว่าอัตลักษณ์ของความเป็นจีนท่ีดําเนินอยู่ทุกเม่ือเชื่อวันนั้น คือ สวัสดิการ  
แต่แสน กีรตินวนันท์ ก็ได้วิเคราะห์จนเจอรูปแบบของสวัสดิการตามท่ีผู้เขียนได้กล่าวมาข้ันต้น โดยเป็นการวิเคราะห์ท่ีต้ังอยู่บนฐานคิด
ของความหมายสวัสดิการว่า “การช่วยเหลือระหว่างกันของสมาชิกในชุมชนโบ๊เบ๊ เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีแก่สมาชิกภายในชุมชน
โบ๊เบ๊สามารถจัดเป็นรูปแบบของสวัสดิการชุมชน” (แสน กีรตินวนันท์, 2557, น. 125) 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
99 

  งานชิ้นสุดท้ายท่ีผู้เขียนต้องการนําเสนอนั้น คือ บทความวิชาการของกมลชนก ขําสุวรรณ ในเรื่องการบูรณาการทฤษฎี
ทางสังคม เพ่ือทําความเข้าใจปรากฏการณ์แม่เลี้ยงเด่ียวชนชั้นล่าง ซ่ึงผู้เขียนมีความเห็นว่าบทความนี้มีความน่าสนใจ เพราะสะท้อนให้
เห็นว่าสังคมสงเคราะห์สามารถหยิบยืมแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยามาใช้เพ่ือเป็นแว่นในการมองปรากฏการณ์ได้ ในงานเขียนชิ้นนี้ 
กมลชนกได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ไว้ย่อหน้าหนึ่งว่า  

แนวคิดอัตลักษณ์สามารถนํามาอธิบายการเสริมพลังอํานาจเชิงบวกได้ว่า การธํารงสภาวะชายขอบของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
ชนชั้นล่าง... แม่เลี้ยงเดี่ยวชนชั้นล่างก็รับรู้ตัวตนตามอัตลักษณ์ท่ีสังคมกําหนด ให้มีอัตลักษณ์อย่างเป็นพหุลักษณ์  
แม่เลี้ยงเดี่ยวจึงก่อร่างสร้างอัตลักษณ์ใหม่ข้ึน เร่ิมต้ังแต่การรับรู้ว่าต้องเลิกกับสามี การถูกมลทนประทับ การขัดขืน
ต่อต้าน ต่อรองในอัตลักษณ์โดยการมองบวกเพ่ือให้เกิดความม่ันคงในเชิงภววิทยา ในการดําเนินชีวิตอยู่กับคนส่วนใหญ่
ในสังคมได้ (กมลชนก ขําสุวรรณ, 2559, น. 8) 
 

สรุปและอภิปราย 
ท่ีผ่านมา คือ การกล่าวถึง ภาพรวมของงานศึกษาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ และ

ต่อไปน้ีผู้เขียนจะแสดงให้เห็นว่างานแต่ละชิ้นนั้นมีการปรับใช้แนวคิดเรื่องตัวตน/อัตลักษณ์ในงานวิจัยอย่างไร 
ก่อนหน้าท่ีจะเขียนบทความชิ้นนี้ ผู้เขียนเองมีความคิดเห็นต่อการใช้แนวคิดทฤษฎีเร่ืองอัตลักษณ์ว่าสามารถเป็นไปใน

ลักษณะเดียว นั่นคือ การเน้นไปท่ีศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ คือ การมองอัตลักษณ์ว่าเป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคม และ 
ถ้าหากต้องการเข้าใจก็ต้องลงไปงัดแงะ ชําแหละชีวิต เฝ้ามอง และมุ่งวิเคราะห์ไปท่ีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เห็น
กระบวนการเกิดข้ึนของอัตลักษณ์ และสิ่งท่ีมักจะได้จากกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ก็คือ ปฏิบัติการต่อต้าน (Resistance) การต่อรอง 
(Negotiation) และการสร้างตัวตน/อัตลักษณ์ใหม่ (Self-reconstruction) การอําพรางอัตลักษณ์ การลื่นไหลของอัตลักษณ์ หรือ 
การตัวตนและอัตลักษณ์ว่าเป็นพหุอัตลักษณ์ เพราะฉะนั้น หากพูดถึงเร่ืองตัวตนและอัตลักษณ์ ก็น่าจะคุ้นเคยกับศัพท์เฉพาะดังกล่าว 

จากวิทยานิพนธ์ท้ัง 3 เร่ืองท่ีหยิบยกมา วิทยานิพนธ์ท่ีน่าจะมีกลิ่นอายของสังคมวิทยาอยู่ค่อนข้างมากพอสมควร คือ
ของฌานณวงศ์ บูรพัฒน์ เพราะว่ามีขอบเขตเนื้อหาไปถึง ตัวตน/อัตลักษณ์ และ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ซ่ึงท้ังสองคําล้วนแล้วเป็นคํา
ใหญ่ทางสังคมวิทยาท้ังสิ้น แต่น่าสนใจ คือ คําใหญ่สองคํานี้ปรากฏในงานวิจัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ถึงแม้ว่างานของฌานวงศ์จะมีรูปแบบของการนําเสนอไปในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาน่ันคือเป็นการศึกษา 
การก่อร่างสร้างตัวของอัตลักษณ์ แน่นอนว่าเป็นการพยายามมองไปท่ีกระบวนการเกิดข้ึนของอัตลักษณ์ อสม. แต่ภายใต้การอธิบายให้
เห็นกระบวนการนั้น ผู้เขียนเห็นว่างานชิ้นนี้มีลักษณะท่ีต่างออกไปจากงานเรื่องตัวตนและอัตลักษณ์ท่ีนิยมศึกษา เพราะว่าเป็น 
การยกวิธีการวิเคราะห์ของมิเชล์ ฟูโกต์และวิเคราะห์ปฏิบัติการของอํานาจ (ความรู้) ท่ีกระทําต่อผู้ร่วมวิจัย จนกระทั่งเกิดมาเป็นตัวตน 
(ในพหุอัตลักษณ์) และเม่ือเป็นการกล่าวถึงอํานาจและวาทกรรมแล้ว เท่ากับว่างานชิ้นนี้เป็นการวิพากษ์ในระดับสถาบัน และเข้าไป
ค้นหาอํานาจท่ีแฝงอยู่ในเนื้อหาของหลักสูตร การอบรม อสม. ในขณะท่ีงานวิทยานิพนธ์เร่ืองตัวตน/อัตลักษณ์โดยท่ัวไป อาจจะศึกษา
เร่ืองราวทุกมิติของผู้ร่วมวิจัยในระดับชีวิตประจําวันเสียมากกว่า 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
100 

ดังนั้นจากแผนภาพทางด้านซ้ายของผู้เขียน จะ
สังเกตได้ว่า อํานาจตามที่ฌานณวงศ์กล่าวถึงนั้นมี 
2 ลักษณะ คือ แนวดิ่ง (เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
มาสู่ อสม.) และอํานาจในแนวระนาบ (อสม. 
สู่สมาชิกชุมชน) และฌานณวงศ์ก็ ได้อธิบาย 
อัตลักษณ์ของอสม.ว่าเกิดจากปฏิบัติการของ
อํานาจ ทําให้ อสม. กลายเป็น ผู้ ไม่รู้ และยัง
กลายเป็นหนึ่งในกลไกของอํานาจในร่างของชุด
ทางสาธารณสุขโดยไม่รู้ตัว ในฐานะ “ผู้สอดส่อง” 
ทว่าก็มีภาวะแปลกแยกจากความรู้นั้นๆ เพราะว่า 
อสม. ไม่สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลท่ี
ตนเองมี อย่างไรก็ตามในส่วนท้าย งานชิ้นนี้ได้เปิด
พ้ืนท่ีในการนิยามตัวตนให้กับวัฒนธรรม คือ อสม. 
มองตนเองว่าเป็นคนดี โดยนําพุทธศาสนามา  

 อธิบายสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติในฐานะ อสม. 
 

ผู้เขียนมองว่า ในขณะที่ฌานณวงศ์เล่นกับคําใหญ่ทางสังคมวิทยา และมองอัตลักษณ์ด้วยมุมมองเชิงวิพากษ์ ซ่ึงเม่ือนํา
คําสําคัญ เช่น วาทกรรม ความรู้ อํานาจ การครอบงํามาพิจารณาแล้วทําให้เห็นว่า อัตลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลจากวาทกรรม ท่ีกลายมา
เป็นอัตลักษณ์ผ่านกระบวนการท่ีแยบยล ในขณะที่กมลพรรณพันพ่ึงใช้แนวคิดตัวตน/อัตลักษณ์ในลักษณะท่ีต่างออกไป ด้วยฐานความ
คิดท่ีไม่ได้มองเชิงวิพากษ์เพียงอย่างเดียวแต่เธอมองมนุษย์ในฐานะผู้กระทําการท่ีมีความสามารถในการกําหนดเลือก หรือสร้าง
ผลกระทบต่อโครงสร้าง (กมลพรรณ พันพ่ึง, 2553, น. 3) และเนื่องจากเป็นวิทยานิพนธ์ในปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดังนั้น
การนําอัตลักษณ์มาใช้จึงไม่ได้ถูกนํามาใช้แบบการวิเคราะห์กระแสหลัก ท่ีเน้นไปท่ีกระบวนการ และมองในเชิงวัฒนธรรม แต่งานชิ้นนี้
ให้ความสําคัญไปท่ีการสร้างอัตลักษณ์ท่ีเป็นผลมาจากการท่ีคนพิการเข้าไปสัมผัสกับสถาบัน หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือ การมองว่าศูนย์
การดํารงชวิีตอิสระเป็นสถาบัน และมองกระบวนการการดํารงชีวิตอิสระในฐานะวาทกรรมท่ีผลิตจากสถาบันดังกล่าว 

ผู้เขียนเสนอว่า หากจะเข้าใจวิธีการปรับใช้แนวคิดตัวตน/อัตลักษณ์ของกมลพรรณ เราต้องกลับมามองภาพใหญ่ของ
ชีวิตคนพิการ และเม่ือเทียบเคียงกับผลการศึกษาของงานระดับปริญญาโทของตัวผู้เขียนเองท่ีเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมลทินประทับท่ี
เกิดข้ึนกับผู้ป่วยจิตเวชว่าประกอบไปด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนรับการรักษา ช่วงรับการบําบัดรักษา (รับการรักษาในสถาบัน) และช่วง
หลังจําหน่าย เพราะฉะนั้นงานของกมลพรรณ พันพ่ึง จึงเน้นบริบทท่ีเฉพาะเจาะจง คือเน้นมองถึงอัตลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะที่ 
ผู้ร่วมวิจัย (คนพิการ) อยู่ในสถาบันโดยการมองไปท่ี กิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการดํารงชีวิตอิสระว่าช่วงพัฒนาอัตลักษณ์เชิงบวกได้
อย่างไร สิ่งนี้เองสะท้อนไปอีกว่า งานสังคมสงเคราะห์คนพิการนั้นได้มีการทํางานในระดับตัวตน/อัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 

ความรู้ทางสาธารณสุขมูลฐานในฐานะวาทกรรม 
(Public health science as a discourse) 

อาสาสมัครสาธารณสุข 

เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 

การอบรม = ปฏิบัติการของอํานาจ 

คนในชุมชน 

คนในชุมชน คนในชุมชน 

คนในชุมชน 
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งานชิ้นนี้ยังมีวิธีการมองท่ีแปลกไปกว่าการมองด้วยทฤษฎีวิพากษ์ ซ่ึงทําให้ผู้เขียนตระหนักได้ว่า แท้ท่ีจริงแล้ว  
เราสามารถใช้ฟูโกต์มาอธิบายในมิติอ่ืนๆ ได้อย่างเช่นงานเขียนเล่มหลังๆ ของฟูโกต์9 ท่ีเร่ิมมองกว้างไปกว่าปัจเจกเป็นฝ่ายถูก 
การครอบงําตลอดเวลา เช่นเดียวกับงานชิ้นนี้ของกมลพรรณ ซ่ึงเธอไม่ได้ปฏิเสธว่าคนพิการถูกมองอย่างลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
(Dehumanized) ไร้ความสามารถจนพัฒนากลายเป็นตัวตน/อัตลักษณ์เชิงลบก็เพราะความรู้ท่ีมาจากสถาบันทางการแพทย์สถาปนา
ความผิดปกติข้ึนมา แต่สิ่งท่ีงานชิ้นนี้เน้น คือ การมองไปท่ี “กระบวนการทํางาน” ท่ีส่งผลต่ออัตลักษณ์ของคนพิการอย่างจงใจ และ
เปิดเผย ต่างจาก “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์” ท่ีมาจากการครอบงํานั้นอาจก่อร่างสร้างตัวอย่างไม่รู้ตัว มีลักษณ์ปิดบัง แยบยล และ
หากพิจารณาเทียบกับงานศึกษาอัตลักษณ์กระแสหลักจะพบว่า แท้จริงแล้วกระบวนการทํางานของศูนย์การดํารงชีวิตอิสระนี้ คือ  
ภาพใหญ่ของคําว่า “การต่อรอง การต่อต้าน การตอบโต้” กับวาทกรรมท่ีกระทําต่อปัจเจก เพียงแต่งานชิ้นนี้ไม่ได้ศึกษาในระดับ
ปัจเจกแต่เป็นสถาบัน 

การปรับใช้แนวคิดอัตลักษณ์ในลักษณะท่ีสามปรากฏอยู่ในงานของ แสน กีรตินวนันท์ ถึงแม้ชื่อวิทยานิพนธ์จะมี 
คําว่าอัตลักษณ์อยู่ แต่ตําแหน่งของคําว่าอัตลักษณ์กลับไม่ได้เป็นไปอย่างท่ีการวิเคราะห์อัตลักษณ์กระแสหลักทํากัน แทนท่ีจะเป็น
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ กลับเป็นกระบวนการสร้างสวัสดิการชุมชนบนอัตลักษณ์ความเป็นจีน นั่นหมายความว่างานชิ้นนี้ไม่ได้ 
เข้าไปร้ือสร้างระบบสังคมวัฒนธรรมเพ่ือค้นหาการเกิดข้ึนของอัตลักษณ์ แต่เป็นการทําความเข้าใจอัตลักษณ์เป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว และเขา
ได้มองอัตลักษณ์เป็นวัตถุดิบในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบของสวัสดิการชุมชนหรือเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายคือ ไม่ได้มองว่า 
อัตลักษณ์เกิดข้ึนอย่างไร แต่มองว่าอัตลักษณ์ท่ีมีก่อให้เกิดอะไรข้ึน 

บทความชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดตัวตนและอัตลักษณ์ถูกนํามาในใช้อธิบายในขอบเขตของสังคมสงเคราะห์และ
นโยบายสังคมใน 3 ลักษณะ คอื 

1. การศึกษาท่ีเน้นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์โดยการศึกษาลักษณะนี้เป็นการศึกษาปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมทุกๆ 
มิติท่ีส่งผลต่อการเกิดอัตลักษณ์ของบุคคล เช่น บทความวิชาการของกมลชนก ขําสุวรรณ 

2. การมองอัตลักษณ์ให้สัมพันธ์กับสถาบันทางสังคม (Institute) อย่างเฉพาะเจาะจง อธิบายอย่างรวบรัด คือ มอง 
อัตลักษณ์ว่าเกิดจากบุคคลการเข้าไปสัมผัสกับสถาบัน หรืออํานาจของสถาบันส่งผลต่ออัตลักษณ์บุคคล ซ่ึงงานอาจถูกสะท้อนออกมา
ในรูปแบบท่ีต่างกัน คือ งานของฌานณวงศ์สะท้อนอัตลักษณ์ในเชิงวิพากษ์ ในขณะที่กมลพรรณเน้นวิเคราะห์สถาบันในฐานะท่ีช่วย
สร้างอัตลักษณ์ใหม่ (Self/Identity-reconstruction)  

3. การมองอัตลักษณ์ในฐานะเป็นข้อมูลของสิ่งท่ีจะศึกษา ในขณะที่การมองอัตลักษณ์ 2 ลักษณะข้างต้นเป็นการมอง
ว่าอัตลักษณ์เกิดข้ึนมาได้อย่างไร แต่งานของ แสน กีรตินวนันท์ มองว่าอัตลักษณ์ท่ีมีอยู่นั้นก่อให้เกิดอะไร และเน้นศึกษาสิ่งท่ีอัตลักษณ์
เหล่านั้นก่อข้ึนอีกชั้นหนึ่ง 

บทความชิ้นนี้น่าทําให้เราในฐานะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์หรือผู้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์มองเห็นจุดยืนทาง
ทฤษฎี/ทางวิชาการของวิชาชีพของตนเองว่า ถึงแม้การศึกษาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์โดยส่วนมากจะเป็นการศึกษาท่ีเน้นไปท่ีญาณ
วิทยาเป็นศาสตร์ท่ีมีขอบเขตขอบเขตทางวิชาการท่ีหลากหลายทําให้ต้องนําแนวคิดทฤษฎีของสาขาวิชาอ่ืนๆ มาปรับใช้เช่นในบทความ
นี้กล่าวถึงแนวคิดตัวตน/อัตลักษณ์ แต่เราก็ไม่ได้ติดกับดักทางการคิด-วิเคราะห์หรือการวิธีในการใช้ทฤษฎีมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์
                                                            
9 ผลงานองฟูโกต์เร่ือง The History of Sexuality ท้ัง 3  เล่มพยายามอธิบายพัฒนาการของชีวะอํานาจ (Biopower) จากปฏิบัติการ
ของอํานาจท่ีกดทับลดทอนความเป็นตัวตนของปัจเจกลง ท่ีเกิดข้ึนโดยกลไกลควบคุมของสังคมและการเมืองท่ีปฏิบัติการต่อร่างกาย
ของปัจเจก โดยการควบคุมท่ีจํากัด (repress) และผลิต (produce) อํานาจโดยอาศัยวาทกรรมทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึง
วิทยาศาสตร์ (ใน History of Sexuality เล่ม 1 และ 2) มาสู่อํานาจขององค์ประธานท่ีได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระโดยการอํานาจ
ของตนย้อนแย้งระบบสังคมและวัฒนธรรม ผ่านกลวิธีท่ีแตกต่างของการแสดงออกพฤติกรรมการต่อต้าน/ขัดขืน และเลือกทางเดินของ
ตนเองในการธํารงตัวตน อัตลักษณ์ (จุฑารัต ผดุงชีวิต, 2558, น. 249)  
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ทางสังคมแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม เรากลับมีวิธีการปรับใช้ทฤษฎีท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเองท่ีต่างจากสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น แทนท่ีเรา
จะเน้นศึกษาอัตลักษณ์อย่างลึกซ้ึงในระดับปัจเจกหรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่นักสังคมสงเคราะห์กลับใช้แนวคิดอัตลักษณ์มอง
ไปท่ีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการกับสถาบันทางสังคม ซ่ึงทําให้การศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สามารถ
ก้าวข้ึนไปแตะระดับโครงสร้างได้มากไปกว่านั้น งานของ แสน กีรตินวนันท์ ก็ยังช่วยเห็นว่า การศึกษาทางด้านอัตลักษณ์ของสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเพียงอย่างเดียว เรายังสามารถลงไปศึกษา “วัฒนธรรม” (ผู้เขียน
มองอัตลักษณ์ความเป็นคนจีนว่าเป็นวัฒนธรรม) ของผู้คนได้เช่นเดียวกับนักมานุษยวิทยา ต่างกันท่ีเพียงว่า เราค้นหาสวัสดิการสังคมท่ี
เกิดจากระบบวัฒนธรรมชุดนั้นๆ เป็นต้น 
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การศึกษาการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพน้การอุปการะของนักสงัคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว 
The Study on Monitoring Service Users after Patronization by Children and Family Social Workers 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเร่ือง “การศึกษาการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะของนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็ก

และครอบครัว” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวของนักสังคมสงเคราะห์ และเพ่ือศึกษาวิธีการติดตามผล ปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้น 
การอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัวของนักสังคมสงเคราะห์ เป็นการวิจัยแบบประสานวิธี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักสังคมสงเคราะห์
ในบ้านพักเด็กและครอบครัว จํานวน 77 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับวิจัยทางสังคมศาสตร์ และใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในการเก็บข้อมูลนักสังคมสงเคราะห์ จํานวน 3 คน  
ผลการศึกษา พบว่า นักสังคมสงเคราะห์มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการติดตามประเมินผลภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความรู้ในเร่ืองความหมาย
เกี่ยวกับแนวคิดการติดตามประเมินผลมากท่ีสุด ส่วนวิธีการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว นัก
สังคมสงเคราะห์มีวิธีการติดตามผลทางตรงโดยใช้การเย่ียมบ้านมากท่ีสุด ปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะ
จากบ้านพักเด็กและครอบครัว พบว่า มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านผู้ปฏิบัติงาน และด้านเคร่ืองมือการปฏิบัติงาน ส่วนด้านวิธีการ
ดําเนินงานมีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ คือ ระดับนโยบายควรมีการจัดอบรมและจัดทําคู่มือใน 
การติดตามผลผู้ใช้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัว ในระดับปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานควรตระหนักถึงความสําคัญของระบบการติดตามผล
ผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะ และควรมีการจัดทําแผนผังกระบวนงานติดตามผลในหน่วยงาน 
คําสําคัญ: การติดตามผล, พ้นการสงเคราะห์, บ้านพักเด็กและครอบครัว 
 

ABSTRACT 
The Study on “Monitoring Service Users after Patronization by Children and Family Social Workers” 

aims to study monitoring service users after patronization by children and family social workers, and study 
problems and obstacles of monitoring service users after patronization by children and family social workers. In 
this mixed-method research, the samples were 77 children and family social workers. The data collection tool 
was questionnaire. The data was analyzed by the Statistical Package for the Social Sciences. The data collection 
tool was informal interview of 3 social workers. The study results revealed that social workers had knowledge on 
overall monitoring concept at the high level; the highest one was knowledge on definition of monitoring concept. 
The most favorite monitoring method was home visit. The overall problems and obstacles of monitoring service 
users after patronization were at the high level (operator and tool). The operation method had problems and 
obstacles at the moderate level. From this study, the recommendations are that, at the policy level, training and 
monitoring manual should be provided. At the operating level, operators should concern importance of monitoring 
system. Monitoring workflow should be developed.  
Keywords: Monitoring, After Patronization, Children and Family Home 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสงัคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
จากการติดตามข่าวสารในปัจจุบัน จะเห็นว่าปัญหาสังคมมีปรากฏอยู่ในทุกสื่อ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น  

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น เด็กถูกทอดท้ิง เด็กถูกทารุณกรรม หรือเด็กท่ีถูกปล่อยปละละเลย ปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับสตรีท่ีถูกกระทําความรุนแรง หรือปัญหาการทอดท้ิงผู้สูงอายุให้ดูแลตนเอง ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมา
จากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศไทย 
หน่วยงานภาครัฐจึงจําเป็นต้องมีบทบาทให้การดูแลรับผิดชอบกับปัญหาดังกล่าว ซ่ึงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.2545 ระบุให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจ
เกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ท่ีพ่ึงและผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ การประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถ่ินจัดสวัสดิการสังคม
เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาท่ีไม่มีสถานท่ีพักพิงสามารถดํารงชีวิตและพ่ึงพิงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ, 2558) 

บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยให้บริการหนึ่งภายใต้ภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดต้ังเป็นคร้ังแรก
ใน 9 จังหวัด เม่ือปี พ.ศ.2536 เพ่ือให้บริการแก่ผู้เดือดร้อนในลักษณะบ้านพักฉุกเฉินสําหรับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว หรือ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยจัดบริการด้านปัจจัยสี่ การช่วยเหลือสงเคราะห์ คุ้มครอง การส่งต่อ และการให้
คําปรึกษาปัญหาผ่านสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง ภายหลังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดต้ังบ้านพักเด็กและครอบครัวครบ 77 
จังหวัด ในปี พ.ศ.2554 เพ่ือให้รองรับกับสภาพปัญหาสังคมได้อย่างท่ัวถึง (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2556, น. 9) โดยมีบทบาท
เป็นสถานท่ีพักพิงชั่วคราวตามกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539, 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 และเป็นสถานแรกรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ต่อมาตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2558 เล่มท่ี 132 ตอนท่ี 15ก หน้า 49 ได้มีการปรับปรุง 
การแบ่งส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยตัดโอนภารกิจด้านเด็กและเยาวชนจัดต้ังเป็นกรม
กิจการเด็กและเยาวชน เพ่ือวางระบบการทํางานด้านเด็กและเยาวชนให้เกิดความคล่องตัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจึงถูกกําหนดให้
สังกัดในกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน แต่บทบาทการดําเนินงานยังคงอยู่ในรูปแบบเดิม คือ เป็นหน่วยงาน
ท่ีรับแจ้งและให้คําปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง เป็นท่ีพักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบปัญหาตามกฎหมาย และดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาท้ังด้านการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมถึงเตรียมความพร้อมครอบครัว ชุมชน ก่อนส่งผู้ประสบปัญหากลับคืนสู่
ครอบครัว ชุมชน โดยมีการติดตามผลภายหลังผู้ประสบปัญหากลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชนแล้ว จากบทบาทการดําเนินงานของบ้านพัก
เด็กและครอบครัว ในข้ันตอนของการติดตามผลผู้ประสบปัญหาน้ัน เป็นข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เนื่องจาก ผู้ประสบปัญหา หรือ
ผู้ใช้บริการท่ีเข้ารับบริการจากบ้านพักเด็กและครอบครัวบางราย เม่ือกลับสู่ครอบครัวแล้วมีแนวโน้มจะประสบปัญหาซํ้า หรือต้องการ
ความช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ การติดตามผลจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยลดความเส่ียงในการกลับมาประสบปัญหา
ซํ้า เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การบริการมีความต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการติดตามผลผู้ใช้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัว ไม่มี 
การกําหนดรูปแบบแนวทางที่ชัดเจนว่ามีวิธีข้ันตอน หรือรูปแบบอย่างไร บ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่จังหวัดเป็นผู้กําหนดแนวทาง 
หรือจัดระบบการติดตามผลผู้ใช้บริการขึ้นเองตามบริบทของหน่วยงาน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการติดตามผลผู้ประสบปัญหาหรือผู้ใช้บริการท่ีพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางของนักสังคมสงเคราะห์ในการติดตามผล และเพ่ือให้ทราบถึงวิธีในการติดตามผล รวมถึงปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการติดตามผล และรวบรวมเป็นข้อมูล ซ่ึงอาจนําไปสู่การพัฒนาการให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์
บ้านพักเด็กและครอบครัวต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัวของ  

นักสังคมสงเคราะห์ และเพ่ือศึกษาวิธีการติดตามผล ปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพัก
เด็กและครอบครัวของนักสังคมสงเคราะห์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการติดตามประเมินผล โดย
ศึกษาในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 

ความหมาย หลักการ และประโยชน์ของการติดตามประเมินผล ซ่ึงสรุปได้ว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือติดตาม
ความก้าวหน้า ตามแผนการดําเนินงาน มีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม เพ่ือศึกษาทบทวนกระบวนการดําเนินงาน รวมถึง
แก้ไขปัญหา ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ (สุวิมล ติรกานันท์, 2543, น. 2) มีหลักการท่ีสําคัญคือ ประการแรก  
การติดตามประเมินผลต้องคํานึงถึงความเหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ เช่น คน ข้อมูล แผนงาน งบประมาณ สถานท่ี 
เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ ภูมิปัญหาหรือวัฒนธรรมในชุมชน ประการท่ีสองการติดตามประเมินผลต้องมีการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ และประการสุดท้ายการติดตามประเมินผลได้ผลตามท่ีวางแผนไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร (คู่มือการติดตามสนับสนุนและประเมินผล โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่” ภาคใต้ประจําปี 2553, น.
8) ซ่ึงการติดตามประเมินผลมีประโยชน์ท่ีจะเอ้ืออํานวยให้แผนการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีความต่อเนื่อง และจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2551 ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบ้านพัก
เด็กและครอบครัวนั้น แสดงให้เห็นถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับบริการท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัว อาทิ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ท่ีตกเป็น
เหย่ือจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น และศึกษาความรู้เกี่ยวกับบ้านพักเด็กและครอบครัว บทบาทภารกิจท่ีถูกจัดจั้งข้ึนเพ่ือให้บริการ 
แก่ผู้ประสบปัญหาสังคมในลักษณะของบ้านพักฉุกเฉิน บ้านพักชั่วคราวท่ีให้บริการด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสิดภาพโดย
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นศึกษาบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการติดตามผลผู้ใช้บริการท่ีพ้นการอุปการะ รวมถึงทบทวนงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ขอบเขตในการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย การศึกษาบทบาท ภารกิจของ
บ้านพักเด็กและครอบครัว และแนวทางการติดตามผล ปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการท่ีเคยเข้ารับบริการจากบ้านพักเด็ก
และครอบครัว ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายสวัสดิการสังคมของบ้านพักเด็กและครอบครัวจํานวน 77 จังหวัด 
ประกอบด้วยนักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม และนักสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากฝ่ายสวัสดิการสังคมมีบทบาทสําคัญในการติดตามผล
ผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะ โดยเลือกนักสังคมสงเคราะห์ จํานวน 77 คน เพราะนักสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพหลักใน 
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว และสัมภาษณ์นักสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการติดตามผลผู้ใช้บริการ
ภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัวแบบไม่เป็นทางการ จํานวน 3 คน  
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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การวิจัยเร่ือง การศึกษาการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะของนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาความรู้ของนักสังคมสงเคราะห์ในเร่ืองการติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการท่ีพ้นจากการอุปการะจาก
บ้านพักเด็กและครอบครัว และศึกษาวิธีการติดตามผล รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการติดตามผล โดยศึกษาข้อมูลท่ัวไปของประชากร 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง หน่วยงาน (บ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด) และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ัวไปของประชากรกับความรู้เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ซ่ึงประกอบด้วย ความรู้ด้าน
ความหมายเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ความรู้ด้านหลักการติดตามประเมินผล และความรู้ด้านประโยชน์ของการติดตาม
ประเมินผล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ัวไปของประชากรกับวิธีการติดตามผล ซ่ึงแบ่งเป็นวิธีติดตามผลทางตรงและติดตามผล
ทางอ้อม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ัวไปของประชากรกับปัญหาอุปสรรคในการติดตามผล ซ่ึงประกอบด้วย ปัญหาด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาด้านการดําเนินงาน และปัญหาด้านเคร่ืองมือในการดําเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 

(Informal interview) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลท่ัวไป แนวทางการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะ
จากบ้านพักเด็กและครอบครัว ปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  
ซ่ึงเป็นคําถามปลายปิด และส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาก่อนนํา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูล และทดสอบค่าความเชื่อม่ันทางสถิติของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ครอนบาค เพ่ือดู 
ความสอดคล้องของคําถามต่างๆ ซ่ึงได้ค่าเท่ากับ 0.905 จึงนําแบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากร ในส่วนของแบบสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ ได้กําหนดประเด็นคําถาม 2 ส่วน คือ คําถามเกี่ยวกับประวัติส่วนบุคคล และคําถามเกี่ยวกับแนวทางการติดตาม 

ผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

ข้อมูลท่ัวไปของประชากร 

‐ เพศ 
‐ อายุ 
‐ ระดับการศึกษา 
‐ ตําแหน่ง 
‐ หน่วยงาน 
‐ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 

วิธีการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นจากการ
อุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว 

- การติดตามผลทางตรง 
- การติดตามผลทางอ้อม 

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการ
ภายหลังพ้นการอุปการะ 

‐ ปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงาน 

‐ ปัญหาจากด้านการดําเนินงาน 

‐ ปัญหาด้านเครื่องมือในการดําเนินงาน 

ความรู้เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล 

- ความหมายเกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผล 

- หลักการติดตามประเมินผล 
- ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล
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การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา กรณีแบบสอบถาม ผู้วิจัยจัดทําหนังสือขอความร่วมมือจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากนักสังคมสงเคราะห์ 
บ้านพักเด็กและครอบครัว ซ่ึงสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน และส่งแบบสอบถามไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจํานวน 77 
จังหวัด พร้อมชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม และช่องทางการส่งแบบสอบถามคืน โดยได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100.0 กรณีการใช้แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการสัมภาษณ์ และนัดหมายกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสัมภาษณ์ โดยมีการจดบันทึกและบันทึกเสียงเพื่อถอดเทป วิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถาม ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ คือข้อมูล
ท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ ร้อยละ เสนอในรูปแบบของตาราง ในส่วนของแนวทาง 
การติดตามผล และปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูล
แบบตารางสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ซ่ึงได้ทําการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่างๆ คือ  
การทดสอบ t-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกเป็นสองกลุ่ม และทดสอบความมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Anova) เพ่ือใช้ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกออกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป และทดสอบ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc Comparison) หาก
ผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพ่ือหาข้อสรุปว่าค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไร 
โดยใช้วิธี Scheffe ซ่ึงสามารถใช้ได้ท้ังในกรณีท่ีจํานวนตัวอย่างในแต่และกลุ่มเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ตาม  

  
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า นักสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่ในระหว่าง 0-5 ปี  

ความรู้เก่ียวกับแนวคิดการติดตามประเมินผล พบว่า ในภาพรวมนักสังคมสงเคราะห์มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
การติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก หากแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ในเร่ืองความหมายท่ีเกี่ยวกับแนวคิดการติดตาม
ประเมินผล นักสังคมสงเคราะห์ร้อยละ 68.8 มีความรู้อยู่ในระดับมาก ในด้านหลักการติดตามผล พบว่า นักสังคมสงเคราะห์ร้อยละ 55.8 มี
ความรู้อยู่ในระดับมาก และด้านประโยชน์ของการติดตามผลนักสังคมสงเคราะห์ร้อยละ 59.7 มีความรู้อยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 
สรุปผลการศึกษาภาพรวมความรู้ในเกี่ยวกับแนวคิดการติดตามประเมินผล 

วิธีการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว 
วิธีการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
1) การติดตามผลทางตรง หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือนักสังคมสงเคราะห์ไปพบผู้ใช้บริการด้วยตนเองเพ่ือรวบรวมข้อมูล

โดยวิธีต่างๆ คือ การสัมภาษณ์ การเย่ียมบ้าน การให้คําปรึกษา การจัดประชุม การสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า 

ระดับความรู้ในแต่ละด้าน ระดับความรู้มาก ระดับความรู้น้อย 
ความรู้เกี่ยวกับความหมายของการติดตามประเมินผล 68.8% 31.2% 
ความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตามประเมินผล 55.8% 44.2% 
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการติดตามประเมินผล 59.7% 40.3% 
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นักสังคมสงเคราะห์ มีการติดตามผลทางตรงอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63 หากแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีการติดตามผลทางตรงด้วย
วิธีการเย่ียมบ้านมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาใช้วิธีสัมภาษณ์ มีค่าเฉลี่ย 3.97 ใช้วิธีให้คําปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.85 จัดประชุม
สอบถามข้อมูล มีคา่เฉลี่ย 3.31 และปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 2.90 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 
สรุปผลการศึกษาวิธีการติดตามผลทางตรงของนักสังคมสงเคราะห์ในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพัก
เด็กและครอบครัว 

การติดตามผลทางตรง x̄ S.D. การแปลผล 
การติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการโดยการสัมภาษณ์ 3.97 0.85 มาก 
การติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการโดยการเย่ียมบ้าน 4.12 0.64 มาก 
การติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการโดยการให้คําปรึกษา 3.85 0.80 บางคร้ัง 
การติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการโดยจัดประชุมสอบถามข้อมูล 3.31 0.84 บางคร้ัง 
การติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการโดยแบบสอบถาม 2.90 1.09 บางคร้ัง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.63 0.58 มาก 
 

2) การติดตามผลทางอ้อม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือนักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้พบผู้ใช้บริการด้วยตนเอง แต่มี 
การติดตามผ่านบุคคล หน่วยงานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเกี่ยวข้อง คือ การขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสอบถามญาติ หรือ
ผู้ปกครองของผู้ใช้บริการ การส่งจดหมายไปยังผู้ใช้บริการ และการติดตามผ่านทางโทรศัพท์ ผลการศึกษา พบว่า นักสังคมสงเคราะห์ 
มีการติดตามผลทางอ้อมอยู่ในระดับบางคร้ัง มีค่าเฉลี่ย 3.62 หากแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีการติดตามผลทางอ้อมวิธีสอบถามญาติ
มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.79 รองลงมาใช้วิธีขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.64 ติดต่อผ่านโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ย 3.62 และ
ปฏิบัติน้อยท่ีสุดส่งจดหมายไปยังผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 1.89 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 
สรุปผลการศึกษาวิธีการติดตามผลทางอ้อมของนักสังคมสงเคราะห์ในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพัก
เด็กและครอบครัว 

การติดตามผลทางอ้อม x̄ S.D. การแปลผล 
การติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการโดยสอบถามญาติ 3.79 0.90 มาก 
การติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการโดยส่งจดหมายไปยังผู้ใช้บริการ 1.89 1.07 น้อยท่ีสุด 
การติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ 3.62 0.94 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.24 0.61 บางคร้ัง 
 

3) การประเมินผลผู้ใช้บริการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายหลังกลับคืนสู่ครอบครัว และ
ช่วยให้การติดตามผลมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษา พบว่า นักสังคมสงเคราะห์ มีการประเมินผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะ
จากบ้านพักเด็กและครอบครัวอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 หากแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีการประเมินผลด้านความสามารถของ
ครอบครัวในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมา คือ ประเมินผลด้านความสามารถของ
ครอบครัวในการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และประเมินผลเก่ียวกับการยอมรับของครอบครัวท่ีมีต่อผู้ใช้บริการ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากัน คือ ค่าเฉลี่ย 4.29 ลําดับต่อมาประเมินผลด้านประเมินผลด้านสภาพที่อยู่อาศัยของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.19 ประเมินผลด้าน
อาชีพและรายได้ของของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.16 ประเมินผลด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.15 
ประเมินผลการเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐานในชุมชนของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 ประเมินผลด้านการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการ  
มีค่าเฉลี่ย 4.10 ประเมินผลด้านการทําหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.06 ประเมินผลด้านอารมณ์และ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.79 ประเมินผลด้านความสนใจและการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.37 และประเมินผล
ด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.20 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4 
สรุปผลการศึกษาวิธีการติดตามผลโดยการประเมินผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว 

การประเมินผลผู้ใช้บริการหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว x̄ S.D. การแปลผล 
การประเมินผลด้านความสนใจและการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ 3.37 1.03 บางคร้ัง 
การประเมินผลด้านอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 3.79 1.05 มาก 
การประเมินผลด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ใช้บริการ 4.15 0.87 มาก 
การประเมินผลด้านการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการ 4.10 0.92 มาก 
การประเมินผลด้านความสามารถของครอบครัวในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้ใช้บริการ 

4.37 0.64 เป็นประจําทุกคร้ัง 

การประเมินผลด้านความสามารถของครอบครัวในการดูแลความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ 

4.29 0.68 เป็นประจําทุกคร้ัง 

การประเมินผลด้านการทําหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้บริการ 4.06 0.83 มาก 
การประเมินผลด้านสภาพท่ีอยู่อาศัยของผู้ใช้บริการ 4.19 0.77 มาก 
การประเมินผลด้านอาชีพและรายได้ของของผู้ใช้บริการ 4.16 0.80 มาก 
การประเมินผลเกี่ยวกับการยอมรับของครอบครัวท่ีมีต่อผู้ใช้บริการ 4.29 0.74 เป็นประจําทุกคร้ัง 
การประเมินผลการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานในชุมชนของผู้ใช้บริการ 4.12 0.78 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.01 0.65  มาก 
 

ปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอปุการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว พบว่า ใน
ภาพรวมของนักสังคมสงเคราะห์ มีปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.00 หากแยกเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย 2.03 และในด้านเคร่ืองมือการปฏิบัติงาน
มีค่าเฉลี่ย 2.04 คือ มีปัญหาอุปสรรคในระดับมาก ส่วนด้านวิธีการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 1.94 แสดงว่ามีปัญหาอุปสรรคในระดับ 
ปานกลาง (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาภาพรวมปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว 

ปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะ 
จากบ้านพักเด็กและครอบครัว 

x̄ S.D. การแปลผล 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 2.03 0.96 มาก 
ด้านวิธีการปฏิบัติงาน 1.94 0.90 ปานกลาง 
ด้านเคร่ืองมือการปฏิบัติงาน 2.04 0.74 มาก 

รวม 2.00 0.86 มาก 
 

โดยนักสังคมสงเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 คน มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน สรุป
ได้ว่า ส่วนกลางควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามผลผู้ใช้บริการ มีการกําหนดแบบบันทึกในการติดตามผลซ่ึงเป็น
รูปแบบเดียวกันทุกจังหวัด 

การศึกษารายกรณี ผลการศึกษารายกรณี พบว่า 
1) นักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักเด็กและครอบครัวแห่งหนึ่ง ท่ีได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว ปี 2557 อยู่ในระดับ เอ มีข้ันตอนรูปแบบในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวโดยการประชุมทีมเพ่ือวางแผนก่อนติดตามผล คือ วางแผนระยะสั้น (ติดตามภายใน 1 เดือน) และวางแผนระยะยาว 
(ติดตามต่อเนื่อง 3-6 เดือน) วิธีการติดตามผล แบ่งเป็น 3 แบบ คือ เย่ียมบ้านผู้ใช้บริการ กรณีอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ และ 
ขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามผลผู้ใช้บริการท่ีพ้นอุปการะ หรือติดตามผลผ่านโทรศัพท์ กรณีอยู่นอกเหนือเขตพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ ในส่วนของปัญหาอุปสรรค พบว่า มีปัญหาในด้านผู้ใช้บริการเองท่ีกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมทําให้ประสบปัญหา
แบบเดิม จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมครอบครัว ชุมชน ก่อนส่งผู้ใช้บริการกลับสู่ครอบครัว ปัญหาจากการขาดแนวทางท่ีชัดเจน ผู้ปฏฺบัติ
งานและเครือข่ายไม่เห็นความสําคัญของการติดตามผลผู้ใช้บริการ ผู้บริหารไม่มีการติดตามงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงแบบบันทึก
ข้อมูลท่ีไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

2) นักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักเด็กและครอบครัวแห่งหนึ่ง ท่ีได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ปี 2557 อยู่ในระดับ บี มีข้ันตอนรูปแบบในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว 2 วิธี คือ เย่ียมบ้านผู้ใช้บริการ กรณีท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีรับผิดชอบ และใช้วิธีติดตามผลผ่านทางโทรศัพท์ หรือทําหนังสือ 
ขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกรณีท่ีผู้ใช้บริการอยู่นอกเหนือเขตความรับผิดชอบ ในส่วนของปัญหาอุปสรรคพบว่าขาดแบบ
บันทึกข้อมูลท่ีชัดเจน ขาดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการร่วมติดตามผลผู้ใช้บริการ 

3) นักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักเด็กและครอบครัวแห่งหนึ่ง ท่ีได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ปี 2557 อยู่ในระดับตํ่ากว่า เอ และ บี มีข้ันตอนรูปแบบในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพัก
เด็กและครอบครัว คือ ใช้การปรึกษาหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ก่อนลงพ้ืนท่ีติดตามผลผู้ใช้บริการท่ีพ้นจากการอุปการะ มีการ
วางแผนระยะสั้น ระยะยาวในการติดตามผล ใช้วิธีติดตามผลโดยการลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ้าน การประสานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องลงพ้ืนท่ี และ
ในกรณีท่ีผู้ใช้บริการอยู่นอกเหนือเขตความรับผิดชอบจะใช้วิธีติดตามผ่านทางโทรศัพท์ หรือขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลง
พ้ืนท่ีติดตามผล ในส่วนของปัญหาอุปสรรคพบว่าขาดแบบบันทึกท่ีชัดเจนในการติดตามผล ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานมีมากไม่สามารถ
ทําตามแผนท่ีต้ังไว้ได้ ขาดการส่งต่อข้อมูลท่ีชัดเจนระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และความโดดเด่นของสียานหพาหนะของหน่วยงาน ทําให้
ผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามผล 
อภิปรายผลการศึกษา 
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จากผลการศึกษา การศึกษาการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุการะของนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ผู้วิจัยขอเสนอการวิเคราะห์และอภิปรายผลดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  
 นักสังคมสงเคราะห์มีความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของแนวคิดการติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะ

จากบ้านพักเด็กและครอบครัวอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.5 โดยความรู้ในด้านประโยชน์ของการติดตามผล นักสังคมสงเคราะห์
ร้อยละ 100 มีความรู้ว่า การติดตามผลจะช่วยให้สามารถวางแผนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่านักสังคม
สงเคราะห์รู้ว่าการช่วยเหลือผู้ใช้บริการไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การกลับคืนสู่ครอบครัว แต่ต้องมีการติดตามผล เพราะผลท่ีได้จากการติดตาม
สามารถนํามาวางแผนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการ ในกรณีท่ีผู้ใช้บริการประสบปัญหา หรือต้องการการสนับสนุนให้อยู่ร่วมกับครอบครัว 
ชุมชน ซ่ึงช่วยลดความเสี่ยงในการกลับเข้ารับบริการซํ้าได้ สอดคล้องกับกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จุลภาค  
ท่ีกล่าวว่าภายหลังการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือสิ้นสุดลง นักสังคมสงเคราะห์ต้องคํานึงถึงความสามารถในการปรับตัวของผู้ใช้บริการ
กับครอบครัวและสังคม (ระพีพรรณ คําหอม, 2556, น. 61)  

2. วิธีการติดตามผลผู้ใช้บริการภายภายหลงัพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว 
 นักสังคมสงเคราะห์มีวิธีการติดตามผลทางตรงในระดับมาก โดยใช้วิธีการเย่ียมบ้านมากท่ีสุด และจากการศึกษา 

รายกรณี พบว่า การติดตามผลโดยการเย่ียมบ้านจะปฏิบัติในกรณีท่ีผู้ใช้บริการพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัวและกลับสู่
ครอบครัว ชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของบ้านพักเด็กและครอบครัว ท้ังนี้นักสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้ติดตามผลผู้ใช้บริการด้วยตนเอง ใน
ส่วนการติดตามผลทางอ้อมปฏิบัติในระดับบางครั้ง โดยใช้วิธีการสอบถามจากญาติมากท่ีสุด รองลงมาคือขอความร่วมมือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการติดตามผล และใช้โทรศัพท์ในการติดตามผล จากการศึกษากรณีพบว่าการขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน 
การติดตามผล และใช้โทรศัพท์ในการติดตามผล จะปฏิบัติในกรณีท่ีผู้ใช้บริการพ้นการอุการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัวและไม่ได้พัก
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ โดยการขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงส่วนใหญ่คือบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดท่ี
ผู้ใช้บริการพักอาศัยอยู่เป็นผู้ติดตามผลให้ ทําให้เห็นว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวมีการติดตามผลผู้ใช้บริการท่ีพ้นการอุปการะจากจาก
หน่วยงานของตนเอง และผู้ใช้บริการท่ีพ้นอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่ืนด้วยเช่นกัน ในส่วนของการประเมินผล  
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยประเมินผลด้านความสามารถของครอบครัวในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ความสามารถใน
การให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ และประเมินผลด้านการยอมรับของครอบครัวท่ีมีต่อผู้ใช้บริการเป็นประจําทุกคร้ัง 

3. ปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว 
 นักสังคมสงเคราะห์มีปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลด้านผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยปัญหาอุปสรรคท่ีอยู่ระดับ

มาก คือ ความรู้เกี่ยวกับการติดตามผล ประสบการณ์ในการติดตามผล และการประสานข้อมูลในการติดตามผล ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกัน
กับการศึกษารายกรณี ท่ีพบว่า ปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่ง คือ ขาดการส่งต่อข้อมูลท่ีชัดเจน (เป็นส่วนหนึ่งในการประสานข้อมูลใน 
การติดตามผล) และจากการศึกษารายกรณี ยังพบว่าภาระงานท่ีมากจนเกินไปทําให้ไม่สามารถติดตามผลผู้ใช้บริการตามแผนท่ีวางไว้ได้  
ซ่ึงการติดตามผลผู้ใช้บริการเป็นข้ันตอนท่ีนักสังคมสงเคราะห์โดยท่ัวไปไม่สามารถทําได้เนื่องจากข้อจํากัดของหน่วยงานท่ีมีปริมาณงาน
มากเกิดไป (ระพีพรรณ คําหอม, 2556, น. 63) 

ปัญหาอุปสรรคในด้านการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาอุปสรรคในด้านเคร่ืองมือนักสังคมสงเคราะห์มี
ปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษา พบว่า รูปลักษณ์ (สี) ของยานพาหนะส่งผลต่อความร่วมมือของผู้ใช้บริการในการติดตามผล
ในระดับมาก นั่นหมายถึง หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มียานพาหนะท่ีมีสีโดดเด่น คือ  
สีชมพู (สีของตรากระทรวงฯ) และบริเวณรอบยานพาหนะ มีการติดสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์บทบาทของหน่วยงานในการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม อาจเป็นผลให้ผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามผล การท่ีผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามผล
อาจเนื่องมากจากรู้สึกอับอาย หรือไม่อยากเปิดเผยข้อมูลว่าตนเป็นผู้ประสบปัญหา ซ่ึงขัดแย้งกับความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณของนัก
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สังคมสงเคราะห์ต่อผู้มารับบริการ ในข้อสิทธิส่วนบุคคลและการรักษาความลับ (ระพีพรรณ คําหอม, 2556, น. 175) นักสังคมสงเคราะห์
ควรหารือกับผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับวิธีการติดตามผล ข้อจํากัด และการรักษาสิทธิของผู้ใช้บริการเพ่ือลดปัญหาอุปสรรคในข้อนี้ นอกจากนี้
แบบบันทึกการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัวก็เป็นปัญหาในระดับปานกลาง ซ่ึงจาก
การศึกษารายกรณีพบว่าขาดแบบบันทึกการติดตามท่ีมีรูปแบบท่ีชัดเจน นอกจากนี้จากการศึกษา พบว่า นักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 6-10 ปี มีภาพรวมปัญหาด้านเคร่ืองมือในการติดตามผลมากกว่านักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 0-5 ปี 
 
ข้อเสนอแนะ  

ระดับนโยบาย 
1. ควรมีนโยบายจากส่วนกลางที่ชัดเจนในการจัดทําแนวทางการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจาก

บ้านพักเด็กและครอบครัว โดยอาจใช้วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง รูปแบบ ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนในบ้านพักเด็กและครอบครัวแต่ละจงัหวัด แล้วนํามาจัดทําเป็นคู่มือการติดตามผลผู้ใช้บริการ  

2. ควรจัดทําคู่เมือการติดตามผลผู้ใช้บริการท่ีพ้นจากการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบวิธีการ มีแนวทางการปฏิบัติงาน และมีการดําเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจัดให้เป็นตัวชี้วัดของการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว เพ่ือช่วยพัฒนาระบบการให้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัว รวมถึงพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ 

3. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการท่ีพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ เห็นความสําคัญของการติดตามผลผู้ใช้บริการท่ีพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  

ระดับปฏิบัติงาน  
1. ผู้ปฏิบัติงานหรือนักสังคมสงเคราะห์ ควรตระหนักถึงความสําคัญของการติดตามผลผู้ใช้บริการท่ีพ้นการอุปการะจาก

บ้านพักเด็กและครอบครัว เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ใช้บริการให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้แล้ว ยังเป็น
การทบทวนแผนการดําเนินงาน ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคในการทํางาน เกิดผลดีกับการให้บริการ ช่วยพัฒนางานสังคม
สงเคราะห์ และช่วยลดปัญหาการเข้ารับบริการซํ้าได้  

2. ควรมีการจัดทําระบบการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจากบ้านพักเด็กและครอบครัวในลักษณะ
ของแผนงาน และจัดทําเป็นแผนผังติดท่ีหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงข้ันตอนในการติดตามผล และผู้บังคับบัญชาสามารถ
กํากับติดตามผลการดําเนินงานในส่วนนี้ได้อย่างสะดวก  

3. ผู้ปฏิบัติงานหรือนักสังคมสงเคราะห์ควรมีการบันทึกข้อมูล หรือผลของการติดตามไว้เสมอ เพ่ือใช้ประกอบการให้
ความช่วยเหลือได้อย่างครบถ้วน และเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชานํามาใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน ท่ีตอบสนอง
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ  

4. ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการติดตามผลจากบ้านพักเด็กและครอบครัวท่ีได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 
อยู่ในระดับ เอ เพ่ือนําความรู้ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ หรือเป็นต้นแบบแนวทางปฏิบัติในการติดตามผลผู้ใช้บริการในแต่ละ
บ้านพักเด็กและครอบครัว 

5. ผู้ปฏิบัติงานหรือนักสังคมสงเคราะห์ มีควรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในการติดตามผลผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ทราบถึงข้อจํากัด ปัญหาอุปสรรค หรือความก้าวหน้าในการติดตามผลผู้ใช้บริการร่วมกัน และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเป็น 
การติดตามผลผู้ใช้บริการเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามผลผู้ใช้บริการภายหลังพ้นการอุปการะจาก

บ้านพักเด็กและครอบครัว เนื่องจากเครือข่ายมีส่วนสําคัญในระบบการติดตามผลผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเครือข่ายในพ้ืนท่ี 
ท่ีผู้ใช้บริการพักอาศยัอยู่  

 
บทสรุป 

บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยงานแรกรับ เป็นสถานท่ีพักพิงชั่วคราวสําหรับผู้ประสบปัญหา โดยผู้ประสบปัญหา
ท่ีเข้ารับบริการไม่สามารถพักอาศัยหรือขอรับบริการได้ในระยะยาวแบบสถานสงเคราะห์ ซ่ึงโดยปกติดแล้วจะเข้ารับบริการได้ไม่เกิน  
3 เดือน ภายหลังการให้ความช่วยเหลือนักสังคมสงเคราะห์จะประเมินและจําหน่ายผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม หากเห็นว่าต้องรับ
บริการต่อ ก็จะจําหน่ายไปยังสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีเหมาะสม หรือหากเห็นว่ามีความพร้อมในการกลับสู่ครอบครัว ชุมชนแล้ว  
ก็จําหน่ายกลับสู่ครอบครัว ชุมชน โดยอาศัยเคร่ืองมือการติดตามผล เป็นตัวช่วยในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และประคับประครอง
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ ซ่ึงการติดตามผลผู้ใช่บริการไม่เพียงแต่ลดการกลับเข้ารับบริการซํ้า ยังเป็นการเสริมสร้างให้
เกิดศักยภาพแก่ครอบครัวและผู้ใช้บริการในทางหนึ่งด้วย การติดตามผลผู้ใช้บริการจึงมีความสําคัญท่ีไม่อาจละเลยได้ ดังนั้นการศึกษา
การติดตามผลผู้ใช้บริการ ภายหลังพ้นการอุปการะของนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ทําให้เห็นว่านักสังคมสงเคราะห์
มีความรู้ในเรื่องการติดตามประเมินผลในระดับใด มีรูปแบบ วิธีการติดตามผล และมีปัญหาอุปสรรคในการติดตามผลผู้ใช้บริการใน
ลักษณะใดบ้าง ผลจาการวิจัยจะเป็นส่วนช่วยให้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ และการติดตามผลผู้ใช้บริการให้ดีย่ิงข้ึน อันเป็น
ประโยชน์แก่วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัว และผู้ใช้บริการ 
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ทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ต่อปัจจัยการเข้าสู่วงจรของการคา้ประเวณขีองเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา 
นักสังคมสงเคราะห์ทีใ่ห้บริการเด็กและเยาวชนในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย์ 

Attitude of Social Worker about Factors Affecting for Young Female in to a Cycle  
of Prostitution Case Study of Shelters Victim of Trafficking 

 
พรชนก บุญโพธิ์แก้ว* 

Pornchanok Bunphokaew 
 

บทคัดย่อ 
ทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ต่อปัจจัยการเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณีของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษานักสังคม

สงเคราะห์ท่ีให้บริการเด็กและเยาวชนในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนะของ 
นักสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยในการเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของเด็ก
และเยาวชนซ่ึงผลการศึกษาพบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการค้าประเวณี คือ สถาบันครอบครัวท่ีบกพร่องส่งผลให้เด็กและเยาวชนเดินทางผิด 
ปัญหาการคบเพื่อนที่ มีโอกาสสูงต่อการลอกเลียนพฤติกรรม และปัญหาความยากจน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ามีเด็กและเยาวชนจํานวน
ไม่น้อยเลือกท่ีจะกระทําความผิด เพราะได้เงินเร็วและได้เงินมาก เงินเหล่านั้นถูกใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือยเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านวัตถุ โดยปราศจากการคํานึงถึงคุณค่าในตัวเองท่ีต้องสูญเสียไป งานศึกษาน้ีเสนอว่า พ่อแม่ควรให้ความสําคัญในการดูแลเอาใจ
ใส่ลูกเพราะปัญหาสังคมสาเหตุหนึ่งเกิดจากสถาบันครอบครัว อีกท้ังต้องอาศัยอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทันต่อความเปล่ียนแปลง  
ท้ายท่ีสุด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจะมีกฎหมาย เอาผิดอย่างจริงจังเพ่ือให้ปัญหาการค้าประเวณีหมดไปโดยสิ้นเชิง 
คําสําคัญ: ทัศนะนักสังคมสงเคราะห์, ปัจจัยการเข้าสู่วงจรการค้าประเวณี 
 

ABSTRACT 
This study on ‘attitudes of social workers about factors affecting for young female into a cycle of prostitution: case study of 

shelters victims of has the objectives to study on the attitudes of social workers about factors affecting for young female into a cycle of 
prostitution; and to study on social workers’ recommendations on the prevention and solutions to the child prostitution problems. The 
findings from the study show that the opinions of the studied social workers towards child prostitution concern various aspects. The first 
factor that makes children enter the prostitution cycle is family. Collapsed families send children to the wrong paths of their lives. The next 
factor is friends. Teenagers, especially ones from collapsed families, tend to feel attached to friends and mimic the behaviors of their friends, 
both positive and negative ones. The last factor is poverty. At present, it is apparent that many people choose to do wrong things in order 
to earn a lot of money within a short period of time.  Likewise, many people commit prostitution to earn a lot of money.  
The earned money is spent on useless things in order to fulfill their material needs without any consideration of the value of themselves, 
which have been lose. Some suggestions to solve prostitution problems can be retrieved from this study. First, parents should take good 
care of their children; Good parents should be responsible for the society because almost all social problems are caused from families 
Children should also know about the society, understand the changes and do not indulge into indecent things, Finally, all the related 
authorities or agencies should enact and enforce laws or policies to seriously punish customers, dealers and owners of the service places 
with severe punishment in order to totally eliminate all the people related to such businesses.  
Keywords: Attitude of Social Worker, Factors Affecting for Young Female 
 
 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
การค้าประเวณีในประเทศไทย มีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน การศึกษาน้อยเนื่องจากครอบครัว 

ไม่สามารถส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงได้ ซ่ึงผู้หญิงจะถูกขายให้กับเอเย่นต์ท้ังด้วยความสมัครใจหรือไม่สมัครใจแต่ใน
ปัจจุบัน พบว่า การค้าประเวณีมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากท่ีถูกบังคับให้ค้าประเวณีกลายเป็นการค้าประเวณีด้วย 
ความสมัครใจมากย่ิงข้ึน ปัญหาโสเภณีหรือการค้าประเวณีเป็นปัญหาท่ีดํารงอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานานและได้เติบโตเป็นธุรกิจ
บริการทางเพศท่ีปราศจากการควบคุมดูแลของรัฐอย่างจริงจัง ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของธุรกิจการท่องเท่ียว
ทางเพศทําให้เกิดกระบวนการนําหญิงและเด็กหญิงจํานวนมากจากชนบทเข้าสู่ตลาดการค้าบริการทางเพศท้ังในและนอกประเทศ
การค้าประเวณีเจริญเติบโตและทวีความรุนแรงมากข้ึนเม่ือมีการนําเด็กท่ีมีอายุน้อยและยังไม่บรรลุนิติภาวะมาทําการค้าประเวณี 
ปรนนิบัติทางเพศแก่ผู้แสวงหากามารมณ์ ท้ังท่ีเป็นคนไทยและคนต่างประเทศ การค้าประเวณีนอกจากจะเป็นเร่ืองท่ีผิดศีลธรรมอันดี
และขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด โรคเอดส์ กามโรค และปัญหาด้านการ
สาธารณสุขอ่ืนๆ รวมท้ังส่งผลถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกท่ีมองว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ 
การค้าประเวณีท่ีสําคัญของโลก สถานการณ์การค้าประเวณีท่ีเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ในประเทศไทยอยู่ในสภาพปัญหาท้ัง 3 สถานะ 
คือ สถานะต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง (กิตต์ิธนทัต เลอวงศ์รัตน์, 2550) 

จะเห็นได้ว่าโสเภณีเด็กเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมานานแล้ว ในช่วงระยะสิบกว่าปีท่ีผ่านมาปัญหาโสเภณีเด็กได้รับความสนใจ
จากสาธารณชนเป็นอย่างมากเพราะเป็นปัญหาสังคมที่มีความรุนแรงและได้แทรกซึมเข้าไปในทุกสถาบันทางสังคม นับแต่ครอบครัว 
ศาสนา โรงเรียน ผู้นําชุมชนและท้องถ่ิน ตลอดจนกระบวนการอาชญาวิทยาของประเทศไทยซ่ึงหากไม่มีการดําเนินการแทรกแซงท่ี
ถูกต้องของรัฐ การค้าประเวณีก็จะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนจนสุดจะแก้ไขนอกจากนี้ ยังเป็นการคุกคามสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ เด็ก
จํานวนมากถูกนํามากักขัง บังคับให้ค้าประเวณีส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเด็กอย่างรุนแรง ซ่ึงเหตุและปัจจัยของการมา
ประกอบอาชีพโสเภณีเด็กมักเป็นไปในลักษณะถูกล่อลวง ในขณะท่ียังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเข้ามาสู่วังวนของการค้าประเวณีด้วย 
ความเต็มใจ ปัญหาของเด็กกลุ่มนี้มีความรุนแรงและน่ากลัวกว่าเด็กกลุ่มแรก เน่ืองจากเด็กกลุ่มนี้เต็มใจท่ีจะค้าประเวณี สะท้อนให้เห็น
ถึงระบบความคิดของเด็กในอีกแง่มุมหนึ่งซ่ึงมีค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการศึกษาทัศนะของนักสังคม
สงเคราะห์ผู้ซ่ึงให้บริการแก่ผู้เสียหายท่ีเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ซ่ึงทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์จะทําให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ  
ท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเลือกทางเดินของตนเองเช่นนี้ ท้ังนี้ก็เพ่ือประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
หมดไป 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณี เหตุ
ปัจจัยของการตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีของเด็กและเยาวชน รวมถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ในเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในความคุ้มครองของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยแนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นเหตุผล
สนับสนุนการก้าวเข้าสู่การขายบริการทางเพศมีดังต่อไปน้ี 

ทฤษฎีความสัมพันธ์กับครอบครัวและพฤติกรรมอาชญากรรมใน อีแวน นายท์ (กิตต์ิธนทัต เลอวงศ์รัตน์, 2550, น. 95-
96) นําเสนอผลงานซ่ึงได้ศึกษาสถาบันครอบครัวในฐานะท่ีสถาบันครอบครัวเป็นแหล่งกําเนิดท่ีสําคัญในการควบคุมทางสังคมสําหรับ
เยาวชน นายท์ ได้กล่าวว่า พฤติกรรมอาชญากรรม มีผลมาจาก “การควบคุมทางสังคมที่ไร้ประสิทธิภาพ”  

แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) หมายถึง กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ รวมถึง
อุดมการณ์บุคลิกภาพของสมาชิกสังคมจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชนรุ่นหลังสืบทอดมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ และนําไปปฏิบัติ 
ท้ังนี้ก็เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนในสังคมซ่ึงเป็นท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านตัวแทนของสังคม (Agent) เช่น 
ครอบครัว สถานศึกษา สื่อสารมวลชน กลุ่มเพ่ือน สถานท่ีทํางาน และองค์กรทางสังคม เพ่ือท่ีบุคคลจะได้สามารถทําหน้าท่ีท้ังใน
ส่วนตัวและต่อสังคมได้ ในการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีเราเจตนาให้เกิดข้ึนก็ได้ เรียกว่า  
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การขัดเกลาทางตรง ในบางกรณี กระบวนการเรียนรู้ก็เกิดข้ึนโดยท่ีไม่มีใครคาดหวังให้เกิดข้ึน ซ่ึงเราเรียกว่า การขัดเกลาทางอ้อม 
(มินตรา ประเสริฐสังข์, 2547, น. 12) การขัดเกลาทางสังคมก่อให้เกิดการควบคุมตนเอง รู้จักบทบาทและสถานภาพของตนเอง และ
กําหนดพฤติกรรมของตน ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีทําให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณี ได้แก่ ภูมิหลังของครอบครัว เม่ือ
แบบอย่างในสถาบันครอบครัวเกิดความบกพร่อง ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความเสียระเบียบ ของสถาบันครอบครัวในการทําหน้าท่ี 
ขัดเกลาและหล่อหลอมทางสังคม 

ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกัน (Differential Association Theory) ทฤษฎีนี้มองว่า สภาพแวดล้อมของบุคคล
เป็นปัจจัยท่ีทําให้บุคคลได้รับการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ การท่ีบุคคลเรียนรู้สิ่งต่างๆ นั้นเกิดจากการท่ีบุคคลมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ 
หรือ จากการสังเกตซ่ึงจะมีท้ังการสังเกตโดยตรง คือ การท่ีบุคคลอ่ืนแสดง หรือมีพฤติกรรมให้เห็น หรือ จากการสังเกตโดยอ้อม คือ 
การสังเกตจากสื่อต่างๆ หรือเป็นการรับเอาทัศนคติของบุคคลอ่ืนเข้าไว้  

ทฤษฎีการประทับตรา (Labeling Theory) (Becker, 1963, p. 9, อ้างถึงใน กิตต์ิธนทัต เลอวงศ์รัตน์, 2550, น. 103) 
มีสาระสําคัญสรุปได้ว่า การกระทําใดใดก็ตามที่เรียกว่าเป็น"พฤติกรรมเบี่ยงเบน (deviant behavior)" โดยเนื้อแท้ของมันแล้ว ไม่ได้
ข้ึนอยู่หรือผูกติดกับพฤติกรรมน้ันโดยตรง แต่เป็นแนวโน้มท่ีคนส่วนใหญ่มีการประทับตราในเชิงลบให้กับพฤติกรรมนั้นๆ ท่ีเขาเห็นว่า
ผิดแผกแตกต่างไปจากบรรทัดฐานท่ีสังคมคาดหวังหรือต้องการให้เป็น ดังนั้นพฤติกรรมเบี่ยงเบนในมุมมองของทฤษฎีนี้ จึงเน้นไปท่ี
ปฏิกิริยาของสังคมที่มีต่อผู้กระทําผิดมากกว่าเนื้อหาสาระของการกระทํานั้นโดยตรง 

 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

เนื่องจากผู้ศึกษามีโอกาสได้เข้าทํางานในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ ซ่ึงงานที่ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายคืองานด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กโดยมีหน้าท่ีติดตามข่าวสารประจําวัน
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ซ่ึงเม่ือพบกรณีดังกล่าวท่ีจังหวัดใดจะต้องดําเนินการประสานกับนักสังคม
สงเคราะห์และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์การดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีว่ามี 
การช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างไรและมีการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดอย่างไร ซ่ึงจากประสบการณ์ในการทํางานดังกล่าวพบว่า ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์นั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านการค้าประเวณี ซ่ึงผู้เสียหายส่วนใหญ่จะถูกส่งตัวเพ่ือเข้ารับ 
การคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซ่ึงสถานคุ้มครองดังกล่าวท่ีดูแลกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงมี
อยู่ด้วยกันท้ังสิ้น 4 แห่งท่ัวประเทศ ผู้เสียหายจะได้เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีใดข้ึนอยู่กับว่า ผู้เสียหายอยู่ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุใกล้เคียง
กับสถานคุ้มครองแห่งใดมากท่ีสุด โดยจากประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับนักสังคมสงเคราะห์ของสถานคุ้มครองฯ พบว่า 
ผู้เสียหายส่วนใหญ่เต็มใจท่ีจะค้าประเวณี และเป็นท่ีน่าตกใจ เม่ือพบว่า ผู้เสียหายเหล่านั้นมีอายุตํ่ากว่า 18 ปีเป็นส่วนมาก  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในประเด็นเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีโดยศึกษา
จากทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์เพ่ือศึกษาให้เข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นท่ีตัวของผู้เสียหาย ครอบครัว 
สภาพแวดล้อม สังคมที่มีอิทธิพลและส่งผลให้ผู้เสียหายท่ียังเป็นเด็กและเยาวชน เลือกเดินทางเข้าสู่วังวนของการค้าประเวณีด้วย 
ความเต็มใจ ซ่ึงหากได้ทราบถึงเหตุปัจจัยต่างๆ แล้วนั้น จะช่วยให้สามารถแสวงหาแนวทางสําหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยง่าย 
ซ่ึงในวิธีการศึกษาทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อปัจจัยการเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณีของเด็กและเยาวชนน้ัน ผู้ทําการศึกษา
ได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นกระบวนการในการค้นหาความจริงท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ ง่ายต่อการสร้าง 
องค์ความรู้ทําความเข้าใจจากการมองภาพรวมของการเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชน โดยมองผ่านทัศนะของนัก
สังคมสงเคราะห์เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเร่ิมต้ังแต่ประสบการณ์ในการทํางานกับผู้รับบริการ ลักษณะ รูปแบบของ
ผู้รับบริการท่ีเคยพบเจอ ปฏิสัมพันธ์ของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อผู้รับบริการและครอบครัว ความท้าทาย ความยากลําบาก และ
อุปสรรคในการทํางานกับผู้รับบริการ โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมายแบบอุปนัย เพ่ือท่ีจะสามารถทําความเข้าใจใน
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เร่ืองของปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณีผ่านทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ได้อย่างเป็นองค์รวม ซ่ึงใน
การศึกษา ทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อปัจจัยการเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณีของเด็กและเยาวชนโดยผู้ศึกษามีวิธีใน
การศึกษาดังนี้ 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็น
แนวคําถามกว้างๆ เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเร่ืองราวอย่างมีเป้าหมาย ผู้สัมภาษณ์มักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ในลักษณะเป็น 
คู่สนทนา ใช้ทักษะการสื่อสารสร้างการสนทนาอย่างมีเป้าหมาย ซ่ึงผู้สัมภาษณ์จะทําการศึกษาโดยการเข้าไปเก็บข้อมูลกับนักสังคม
สงเคราะห์ผู้ซ่ึงมีประสบการณ์ในการทํางานคลุกคลีอยู่กับกลุ่มของเด็กและเยาวชนท่ีเคยประกอบอาชีพโสเภณี ผู้ซ่ึงถือเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ซ่ึงเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพอยู่ท่ีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ซ่ึงในการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่มีข้อจํากัด เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ มีลักษณะเป็นการพูดคุย 
ไม่เคร่งครัดในข้ันตอนและลําดับของคําถาม แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางวัฒนธรรม ทัศนคติ ระบบคิด ท่าที การให้ความหมาย
ของบุคคลต่อเหตุการณ์ต่างๆ ตามบริบทของวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมนั้นๆ ช่วยอธิบายให้สิ่งท่ีผู้ศึกษาพบเห็นให้เข้าใจแจ่มแจ้งย่ิงข้ึน 
และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า 3 
ปี อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท้ังสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
บ้านเกร็ดตระการ บ้านนารีสวัสด์ิ และบ้านสองแคว จํานวน 5 คน โดยมีคุณลักษณะ คือ เป็นผู้ปฏิบติังานด้านสังคมสงเคราะห์ 

ผู้มีประสบการณ์ ในการทํางานอยู่ในสถานคุ้มครองฯไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีทํางานกับเด็กและเยาวชนท่ีสมัครใจประกอบอาชีพค้าประเวณีโดยตรง ซ่ึงเด็กและเยาวชนเหล่านี้เป็น 
ผู้ท่ีเข้าข่ายตกเป็นเหย่ือจากการค้ามนุษย์ โดยเป็นผู้เสียหายท่ีได้เข้ารับการคุ้มครองท่ีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ 3 แห่งข้างต้น  

 
ผลการศึกษา 

ในการสัมภาษณ์ทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 5 คน สามารถนําผลการศึกษามาแยกออกเป็น 3 ประเด็น
หลักตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซ่ึงนักสังคมสงเคราะห์ท้ัง 5 คน มีความคิดเห็นค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะขอหยิบยก
บทสัมภาษณ์ของนักสังคมสงเคราะห์ประกอบแนวคิดทฤษฎีท่ีศึกษามาเพ่ือให้เห็นผลการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ดังต่อไปน้ี 

ประเด็นท่ี 1 เร่ืองทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณีของเด็กและเยาวชนสามารถนํา
ทฤษฎีความสัมพันธ์กับครอบครัวและพฤติกรรมอาชญากรรมมาอธิบายความสัมพันธ์ของครอบครัวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน  
ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณีได้ว่า พฤติกรรมการค้าประเวณีนั้น ส่วนหนึ่ง
มาจากการถูกควบคุมจากสถาบันครอบครัว ท่ีไร้ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโดยตรง ด้วยกฎ ระเบียบ การลงโทษ จนนําไปสู่
การสร้างความกดดัน หรือการควบคุมภายในท่ีเด็กและเยาวชนด้วยเร่ืองของวัย จึงทําให้ขาดความย้ังคิด พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน  
จนนําไปสู่การเลือกเดินทางผิด และสุดท้ายคือ การควบคุมภายนอก อันมีแหล่งกําเนิดมาจากการได้รับความรักความอุ่นจากครอบครัว 
ซ่ึงการควบคุมภายนอกน้ีหากมาจากสถาบันครอบครัวท่ีล้มเหลวนั้น จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในครอบครัวนั้นๆ ไม่ได้รับความรัก
ความอบอุ่น จนนําไปสู่การเดินทางผิดในท่ีสุดซ่ึงจะเห็นได้จากตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี 

ร้อยละ 90 เป็นเด็กท่ีเข้ามารับการคุ้มครองด้วยสาเหตุการค้าประเวณี เด็กพวกนี้เขาจะไม่อยู่บ้าน เพราะครอบครัว 
ไม่อบอุ่น ครอบครัวแตกแยก พอครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกัน เด็กก็ออกมาอยู่ข้างนอก พอเด็กอยู่ข้างนอก เด็กไม่มีเงินก็มี
ยาเสพติดมาล่อใจบ้างอะไรบ้าง พอติดยาก็ขายบริการ เพราะไม่มีเงินก็ต้องทํา กระบวนการจะเป็นแบบนี้ค่ะ คือ  
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จุดหลักจุดสําคัญคือครอบครัว ครอบครัวคือหน่วยเล็กหน่วยสําคัญท่ีสุด คือ ถ้าเราดึงลูกเข้ามาได้ บอกรักเขา เขาจะ 
ไม่ไปไหน (กรณีศึกษาท่ี 1 นักสังคมสงเคราะห์ บ้านเกร็ดตระการ, สัมภาษณ์) 
เด็กส่วนใหญ่จะพบปัญหาคล้ายๆ กัน ด้วยความท่ีเป็นเด็กต่างจังหวัด การเลี้ยงดูชองพ่อแม่ก็จะเลี้ยงแบบไม่ได้เอาใจใส่
เด็กเท่าท่ีควร เพราะต่างก็ต้องทํามาหากิน ดังนั้น เด็กต้องพ่ึงพาตัวเองทุกอย่าง หรือไม่ก็จะมีปู่ย่าตายายคอยดูแล  
ซ่ึงการดูแลตรงน้ันก็เป็นการเลี้ยงดูตามประสาคนแก่ ซ่ึงไม่สามารถมาสอดส่องดูแลอะไรได้มาก ตามเด็กไม่ทัน เม่ือเด็ก
เข้าสู่วัยรุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวมันก็จะเริ่มห่างออกไป ซ่ึงตรงจุดนี้เองท่ีเป็นจุดเปล่ียน เพราะช่วงวัยรุ่นนี้ คือ สิ่งท่ี
ทําให้เด็กหันเหออกจากครอบครัวไปอยู่ในสังคมของเขา ซ่ึงนั่นก็คือ สังคมกลุ่มเพ่ือนเป็นส่วนน้อยท่ีเด็กจะเจอเพื่อนท่ีดี
และพากันไปในทางท่ีดี เพราะในความเป็นจริงแล้ว สิ่งท่ีเด็กพบเจอ คือ สังคมเพ่ือนท่ีพาไปแต่ในทางเสื่อมเสีย ท่ีเป็น
เช่นนี้ก็เพราะว่า เด็กคนอ่ืนๆ ท่ีมาเป็นเพ่ือนกันนั้นก็ต่างเผชิญชะตากรรมจากครอบครัวในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน ดังนั้น 
เม่ือเด็กท่ีมีปัญหาครอบครัวมาเจอกัน มันก็เลยไปกันใหญ่ พากันไปในทางท่ีผิดโดยท่ีไม่มีใครเตือนใคร เม่ือเจอผู้ใหญ่มา
ชักจูงไปทําอะไร ก็เอนเอียงไปได้ง่ายเพราะมีเงินมาล่อใจ โดยไม่ได้คํานึงถึงความถูกผิด โดยเด็กบางคนไม่รู้ด้วยซํ้าว่า
อะไรคือถูกและอะไร คือผิด ซ่ึงท้ังหมดนี้ก็เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูแบบปล่อยๆ ตามมีตามเกิดของพ่อแม่นั่นเอง 
(กรณีศึกษาท่ี 3 นักสังคมสงเคราะห์ บ้านนารีสวัสด์ิ คนท่ี 2, สัมภาษณ์) 
ประเด็นท่ี 2 เร่ืองทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อเหตุปัจจัยของการตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีของเด็ก

และเยาวชนสามารถนําแนวคิดการขัดเกลาทางสังคมและทฤษฎีการคบหาสมาคมมาอธิบายทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
แนวคิดการขัดเกลาทางสังคมก่อให้เกิดการควบคุมตนเอง รู้จักบทบาทและสถานภาพของตนเองและกําหนดพฤติกรรมของตนเอง 
ซ่ึงปัจจัยพ้ืนฐานท่ีทําให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณี ได้แก่ ภูมิหลังของครอบครัว เม่ือแบบอย่างในสถาบันครอบครัว
เกิดความบกพร่อง ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวในการทําหน้าท่ีขัดเกลาและหล่อหลอมทางสังคม ต่อมา
คือทฤษฎีการคบหาสมาคม อธิบายว่าบุคคล จะเรียนรู้พฤติกรรมของการกระทําความผิด โดยผ่านกระบวนการของปฏิสัมพันธ์ 
เชิงสัญลักษณ์กับบุคคลอื่น กล่าวคือ เด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณี ย่อมเลียนแบบพฤติกรรมมาจากคนท่ีตนเองมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย ตัวแบบจะแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจ ดังนั้นเด็กและเยาวชนท่ีเลียนแบบ จะชั่งน้ําหนักระหว่างความหมายเชิงการกระทํา
ผิดและความหมายเชิงต่อต้านการกระทําผิด ซ่ึงเป็นเคร่ืองตัดสินว่าพวกเขาเหล่านั้นจะคล้อยตามบรรทัดฐานหรือจะเบี่ยงเบน ถ้า 
การชั่งน้ําหนักโอนเอียง เห็นว่าบรรทัดฐานน้ันดีแล้ว ผลก็คือ จะประพฤติปฏิบัติตามบรรทัดฐาน แต่ถ้าการให้ความหมายโอนเอียงไป
ทางละเมิด ผลก็คือ กระทําผิด การชั่งน้ําหนักความหมายจะเป็นเช่นไรนั้นข้ึนอยู่กับ ความถ่ี (Frequency) ระยะเวลา (Duration) 
จุดเร่ิมต้น (Priority) ความผูกพัน (Intensity) ท่ีคนๆนั้น เข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้ความหมายว่าจะปฏิบัติตามบรรทัดฐานหรือจะ
ประพฤติเบี่ยงเบน ถ้าหากบุคคลนั้นถูกนําไปสู่การให้ความหมายละเมิดบรรทัดฐาน และในขณะเดียวกันก็ถูกตัดขาดจากความหมาย
ของการปฏิบัติตามบรรทัดฐานหรือไม่เช่นนั้นบุคคลนั้นได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับความหมายที่ละเมิดบรรทัดฐานต้ังแต่เยาว์วัยก่อนและ
ได้รับรู้บ่อยๆ เป็นเวลานาน และมีความผูกพันมากกว่าท่ีจะปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ดังนั้นบุคคลก็จะประพฤติเบี่ยงเบนซ่ึงจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี 

การทํางานตรงน้ีต้องใช้ความเมตตาเป็นหลักถ้าเราดูถูกเขาเราจะทํางานตรงนี้ไม่ได้ปัจจัยหลักท่ีเห็นคือความยากจน 
เรียนหนังสือน้อย พอเรียนหนังสือน้อยก็หางานทํายากอย่างโรงงานก็ต้อง ม.3 ดังนั้นพอความรู้ไม่มีมันก็เป็นแรงผลักให้
เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีได้ง่าย อีกอย่างเรามองเขาว่าเป็นเด็กปกติท่ีบ้านแตกสาแหรกขาด ครอบครัวไม่อบอุ่น 
ช่วงวัยรุ่น ถ้าครอบครัวอบอุ่น เขาจะผ่านตรงจุดนั้นมาได้ด้วยดี คนท่ีไม่มีก็จะเสี่ยงในจุดนั้น บางคนท้อง บางคนไม่มีท่ี
ไป หากมองอีกมุม ปัจจัยก็คือ เป็นช่วงวัยท่ีเขาอาจอยู่ในช่วงท่ีติดเพ่ือน ตามเพ่ือน การท่ีเขายังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี บางที
พ่อแม่บอกไม่เชื่อ แต่จะเชื่อเพ่ือนมากกว่า พอโตมาเขาก็จะมีภาวะที่เป็นผู้ใหญ่ข้ึนมันก็จะไม่เกิดตรงนี้เวลาเรามองเด็ก
เราต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นต้องการยังไง ต้องดูว่าเขามีแบล๊กกราวน์ยังไงบางท่ีพ่อแม่ติดคุกติดยาเสพติด บางทีเด็กอยู่ในวังวน
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ตรงน้ันไม่รู้ว่าถูกหรือผิด แต่ว่ามันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองก็อาจจะต้องทําเวลาเรามองเด็ก เราก็ต้องมองเขาเป็นเด็ก
ปกติ ไม่ไปตีตราเขา (กรณีศึกษาท่ี 1 นักสังคมสงเคราะห์บ้านเกร็ดตระการ, สัมภาษณ์) 
เด็กส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานครอบครัวท่ีแตกแยก ยากจน และไม่ได้เรียนหนังสือ ครอบครัวบางครอบครัวหาเช้ากินค่ํา ไม่มี
เวลาดูแลลูก ไม่มีเวลาติดตามลูก ความใส่ใจมันก็ลดลง แล้วบางคนก็ท้ิงลูกให้อยู่กับคนอื่น เช่น ตายาย ซ่ึงคนแก่บางคน
ก็ตามเด็กไม่ทัน เด็กบอกอะไรก็เชื่อหมด บางคนบอกไปเรียน แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ไปเวลาเขาไม่มีท่ีพ่ึง เพ่ือนจะเป็นคนที่
มีอิทธิพลท่ีสุด และเม่ือเด็กออกมาอยู่กับเพ่ือนมันก็จะมีเร่ืองของการเท่ียวเตร่ เด็กเม่ือไม่มีเงิน ก็จะพยายามด้ินรน  
ลองนึกดูเวลาคนไม่มีข้าวกิน เขาก็ต้องพยายามแสวงหา เด็กเหล่านี้ก็เหมือนกัน ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาโดยไม่คํานึงว่า 
ถูกหรือผิด (กรณีศึกษาท่ี 4 นักสังคมสงเคราะห์บ้านสองแควคนท่ี 1, สัมภาษณ์) 
ประเด็นท่ี 3 เร่ืองทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของเด็ก

และเยาวชนจากการสัมภาษณ์ พบว่า 
ผู้เสียหายไม่เข้าใจว่าทําไมตัวเองต้องได้รับการช่วยเหลือ ทําไมต้องมาอยู่ท่ีนี่ เพราะมองว่า การท่ีเขาทํางานแบบน้ัน  
เขาโอเคกับรายได้ ค่าตอบแทนท่ีเขาเป็นอยู่เขาไม่มองว่าตนเองกําลังถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์อยากให้มี
การรณรงค์ว่าการท่ีผู้ชายไปซ้ือประเวณี มันเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งท่ีละเมิดสิทธิคนอ่ืน ค่านิยมของวัยรุ่นท่ีเท่ียว
ผู้หญิงบริการต้องได้รับการปรับปรุง และควรมีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ดีข้ึน ท้ังในเรื่องของเนื้อหาสาระ 
การบังคับใช้ ให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน อีกท้ังบทลงโทษสถานประกอบการท่ีลักลอบนําเด็กและ
เยาวชนมาค้าประเวณียังไม่มีความรุนแรงพอ เช่น การปิดตัว พอเรื่องเงียบ สถานประกอบการก็กลับมาเช่นเดิม
ข้อเสนอแนะอีกอย่างหนึ่งคือ สังคมมีความเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาการมีสื่อออนไลน์ ทําให้เกิดปัญหาเร่ือง
การค้าประเวณีได้ง่ายข้ึนกว่าเดิม การแสวงหาแนวทางในการป้องกัน เช่น การมองเห็นคุณค่าในตนเอง ร่างกายของเรา
ใครจะละเมิดไม่ได้ เราจะทําอย่างไรให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน ทุกวันนี้ เด็กและเยาวชนมีความคิดท่ีผิด ร่างกายของเราใครจะ
มาทําอะไรก็ได้ ถ้าปัญหาน้ีได้รับการแก้ไข ให้รู้จักการรักนวลสงวนตัว ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไข (กรณีศึกษาท่ี 2  
นักสังคมสงเคราะห์ บ้านนารีสวัสด์ิ คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 
ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า เวลามีข่าวเรื่องการจับกุมเร่ืองการค้ามนุษย์ ทลายแหล่งค้าประเวณี พวกคนท่ีจับกุม คือ 
เจ้าของสถานบริการ นายหน้า ซ่ึงพวกนี้จะถูกดําเนินการ ตามกระบวนการทางกฎหมาย ส่วนเด็กก็ถูกคุ้มครอง 
สวัสดิภาพในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เด็กบางคนท่ีถูกหลอกถูกบังคับมา เขาได้รับการคุ้มครองถือเป็นเร่ืองท่ีดี 
ในการท่ีเข้าไปช่วยเหลือเขา แต่สําหรับคนท่ีสมัครใจมาขายบริการก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ซ่ึงเขาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็น
ผู้เสียหาย มิหนําซํ้า เขายังมองว่าการจับกุมของเราน้ันไปทําให้เขาเสียรายได้ ดังนั้น ตรงน้ีคือ จุดแรกท่ีควรแก้เราจะทํา
อย่างไร ให้เขาทราบว่าสิ่งท่ีเขาทํานั้นมันไม่ถูกต้อง มันผิดกฎหมาย อีกอย่างหนึ่งท่ีสําคัญ โดยส่วนตัวมีความคิดว่ามัน
ควรมีการดําเนินการอะไรบ้างสําหรับผู้ซ้ือบริการ เพราะท่ีผ่านมาผู้ซ้ือบริการไม่ได้รับการจัดการท่ีเด็ดขาดใดๆ เพราะ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพุ่งเป้าไปท่ีผู้เสียหาย และเจ้าของสถานประกอบการ ซ่ึงผู้ซ้ือ คือ ตัวการสําคัญท่ีทําให้มันเกิด
ปัญหาข้ึนท้ังหมด ดังนั้นหากมีการจัดการให้มีผู้ซ้ือเกิดข้ึน ผู้ขาย และสถานบริการก็ไม่รู้จะไปหารายได้กับใคร ปัญหามัน
ก็จะค่อยๆหมดไปเอง (กรณีศึกษาท่ี 5 นักสังคมสงเคราะห์ บ้านสองแคว คนท่ี 2, สัมภาษณ์) 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

ในการศึกษาพบว่า ทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อการค้าประเวณีของเด็กและเยาวชนในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองของกระบวนการท่ีทําให้เข้ามาสู่วงจรของการค้าประเวณี หรือเร่ืองของปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุของการค้าประเวณี สามารถ
นํามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 

ปัญหาครอบครัว คือ ปัญหาหลัก ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะแค่เร่ืองเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณี แต่ปัญหา
ครอบครัว คือ สาเหตุหลักของทุกๆ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม แม้ว่าสถาบันครอบครัวจะเป็นสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดในสังคม แต่สถาบัน
ครอบครัวกลับมีความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับ ทุกชีวิตท่ีเกิดมา เพราะการมีครอบครัวท่ีดีเปรียบเสมือนกับการสร้างตึกสูงใหญ่โดยมี
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เสาเข็มท่ีแข็งแรง พ้ืนฐานครอบครัวดีเท่าใด เด็กและเยาวชนท่ีเติบโตมาก็มีพ้ืนฐานการใช้ชีวิตท่ีดีมากเท่านั้น นอกจากมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีดี
แล้ว ยังเป็นผู้ท่ีมีความเข้มแข็งทางความคิด มีความรักความอบอุ่น ไม่รู้สึกว่าตนเองขาดอะไร รู้จักแยกแยะสิ่งผิดชอบชั่วดีได้ ดังนั้น
ครอบครัวท่ีแตกแยก จึงเป็น ปัญหาหลักอันดับต้นของการเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณีของเด็กและเยาวชน ดังจะเห็นได้จากทฤษฎี
ความสัมพันธ์กับครอบครัวและพฤติกรรมอาชญากรรมซ่ึงสาระสําคัญของทฤษฎีได้อธิบายไว้ดังนี้ในปี ค.ศ.1958 อีแวน นายท์  
(กิตต์ิธนทัต เลอวงศ์รัตน์, 2550, น. 95-96) นําเสนอผลงาน ซ่ึงได้ศึกษาสถาบันครอบครัวในฐานะท่ีสถาบันครอบครัวเป็นแหล่งกําเนิด
ท่ีสําคัญในการควบคุม ทางสังคมสําหรับเยาวชน นายท์ ได้กล่าวว่า พฤติกรรมอาชญากรรมมีผลมาจาก “การควบคุม ทางสังคมที่ไร้
ประสิทธิภาพ” ทฤษฎีของนายท์ ได้อธิบายความสัมพันธ์ของครอบครัวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายถึง
ปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณีได้ว่า พฤติกรรมการค้าประเวณีนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการถูกควบคุมจาก
สถาบันครอบครัวท่ีไร้ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโดยตรง ด้วยกฎ ระเบียบ การลงโทษ จนนําไปสู่การสร้างความกดดัน หรือ 
การควบคุมภายในท่ีเด็กและเยาวชนด้วยเรื่องของวัย จึงทําให้ขาดความย้ังคิด พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน จนนําไปสู่การเลือกเดินทางผิด 
และสุดท้ายคือ การควบคุมภายนอกอันมีแหล่งกําเนิดมาจากการได้รับความรักความอุ่นจากครอบครัว ซ่ึงการควบคุมภายนอกนี้  
หากมาจากสถาบันครอบครัวท่ีล้มเหลวนั้นจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในครอบครัวนั้นๆ ไม่ได้รับความรักความอบอุ่น จนนําไปสู ่
การเดินทางผิดในท่ีสุด 

ปัญหาการคบเพื่อน ในช่วงวัยหนึ่งของมนุษย์ อันได้แก่ วัยรุ่น เป็นช่วงวัยท่ีเด็กและเยาวชนให้ความสําคัญกับเพ่ือนเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กและเยาวชนท่ีมีความบกพร่อง ในสถาบันครอบครัว เพ่ือนเปรียบเสมือนท่ีพ่ึง เป็นท่ียึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง การคบเพ่ือนจึงมีโอกาสสูงต่อการลอกเลียนพฤติกรรม ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นไปในเชิงบวกหรือ เชิงลบ
การอยู่ร่วมกับเพ่ือนก่อให้เกิดการสร้างกลุ่มแก๊งค์ ทําอะไรแบบเดียวกัน ง่ายต่อการชักจูงไปสู่การกระทําความผิดดังจะเห็นได้จาก
ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกัน (Differential Association Theory) ซ่ึงอธิบายถึงวิธีการเรียนรู้การทําผิดทางอาญาจะเกิดข้ึน
เหมือนวิธีการขั้นตอนการเรียนรู้ในรูปแบบพฤติกรรมปกติ และถ้าบุคคลใดมีจิตใจท่ีเอนเอียงหรือมีแนวโน้มไปในทางท่ีจะกระทําผิด
ด้วยแล้ว อาชญากรรมย่อยเกิดข้ึนโดยง่าย (อัณณพ ชูบํารุง 2547, น. 95-98) บุคคลจะเรียนรู้พฤติกรรมของการกระทําความผิด โดย
ผ่านกระบวนการของปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ กับบุคคลอ่ืน กล่าวคือ เด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณี ย่อมเลียนแบบ
พฤติกรรม มาจากคนท่ีตนเองมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ตัวแบบจะแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจ ดังนั้นเด็กและเยาวชน ท่ีเลียนแบบจะชั่งน้ําหนัก
ระหว่างความหมายเชิงการกระทําผิดและความหมายเชิงต่อต้าน การกระทําผิด ซ่ึงเป็นเคร่ืองตัดสินว่าพวกเขาเหล่านั้นจะคล้อยตาม
บรรทัดฐานหรือจะเบี่ยงเบน ถ้าการชั่งน้ําหนักโอนเอียงเห็นว่าบรรทัดฐานนั้นดีแล้ว ผลก็คือ จะประพฤติปฏิบัติตาม บรรทัดฐาน แต่ถ้า
การให้ความหมายโอนเอียงไปทางละเมิด ผลก็คือ กระทําผิด การชั่งน้ําหนักความหมายจะเป็นเช่นไรนั้นข้ึนอยู่กับความถี่ (Frequency) 
ระยะเวลา (Duration) จุดเริ่มต้น (Priority) ความผูกพัน (Intensity) ท่ีคนๆ นั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้ความหมายว่าจะปฏิบัติ ตาม
บรรทัดฐานหรือจะประพฤติเบี่ยงเบน ถ้าหากบุคคลนั้นถูกนําไปสู่การให้ความหมายละเมิด บรรทัดฐาน และในขณะเดียวกันก็ถูกตัด
ขาดจากความหมายของการปฏิบัติตามบรรทัดฐานหรือไม่เช่นนั้นบุคคลนั้นได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับความหมายท่ีละเมิดบรรทัดฐานต้ังแต่
เยาว์วัยก่อนและได้รับรู้บ่อยๆ เป็นเวลานาน และมีความผูกพันมากกว่าท่ีจะปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ดังนั้น บุคคล ก็จะประพฤติ
เบี่ยงเบน 

ปัญหาความยากจน มนุษย์เราดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมก็ด้วยปัจจัย 4 แต่ปัจจัย 4 นั้น ก็ไม่ใช่ได้มาฟรีๆ เช่นกัน การได้มา
ซ่ึงปัจจัย 4 ก็คือ เงิน ดังนั้น ผู้ท่ีมีเงินมากย่อมสามารถใช้เงินตอบสนองทุกสิ่งท่ีต้องการได้ ในขณะเดียวกัน คนท่ีไม่มีเงิน ก็จําต้องด้ินรน
ทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้เงินมา คําว่า ยากจนนั้น ถูกนิยามไว้สําหรับคนท่ีไม่มีเงิน ไม่มีใครอยากเป็นคนยากจนทั้งนั้น ดังนั้น การขวนขวาย
หาเงินมาจึงเป็นสิ่งท่ีทุกคนกระทําแต่ปัญหาใหญ่ของความยากจนนั้น นอกจากเรื่องของการไม่มีปัจจัย 4 ในการดํารงชีวิตแล้วนั้นก็เห็น
จะเป็นเร่ืองของวิธีการขวนขวายเพ่ือให้ได้เงินมา การจะมีเงินนั้น แน่นอนว่าจะต้องมาจากการทํางาน และในการทํางานนั้นเองท่ีบาง
คนก็มี ความมุมานะ อุตสาหะ หาเงินมาด้วยความสุจริต แม้เงินท่ีได้มานั้นจะน้อยนิด แต่ก็มีความสุขทางใจ ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่
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คํานึงถึงความถูกต้อง เพียงขอแค่ให้ได้เงินมาไม่สนว่าจะต้องได้มาด้วยวิธีการใด ปัจจุบันจึงจะเห็นได้ว่า มีคนจํานวนไม่น้อยเลือกท่ีจะ
กระทําความผิด เพ่ือให้ได้เงินเร็ว และได้เงินมาก การค้าประเวณีก็เช่นกัน ผู้ท่ีค้าประเวณีมักมีรายได้จากการ ค้าประเวณีเป็นเงิน 
จํานวนมาก เงินเหล่านั้นถูกใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือยเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ โดยปราศจากการคํานึงถึงคุณค่าในตัวเองที่
ต้องสูญเสียไป ปัญหาความยากจนทําให้ผู้คน เกิดความหวาดกลัวความยากจน ดังนั้นปัญหาการค้าประเวณีก็ไม่สามารถทําให้หมดไป
ได้โดยง่าย เนื่องจากเร่ิมต้นต้ังแต่ ปัญหาความบกพร่องของสถาบันครอบครัว ปัญหาการคบเพื่อนท่ีไม่ดี จนมาถึงปัญหาความยากจนนี้ 
ท้ังสามสิ่งถูกหลอมรวมเป็นปัญหาระดับชาติท่ียากต่อการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือความยากจนถูกเลี้ยงดูด้วยระบบทุนนิยม  
วัตถุ คือ สิ่งสําคัญท่ีทุกคนจะต้องแสวงหามาเพื่อการโอ้อวด สังคมสอนให้ด้ินรนเพ่ือหาเงินมาบําเรอความสุขของตน ดังนั้นวิธีการได้มา
ซ่ึงเงินจึงถูกมองข้าม แม้จะต้องแลกด้วยเรือนร่างของตนเองก็ตาม 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาการค้าประเวณีของเด็กและเยาวชนนั้น เป็นปัญหาท่ีมีการสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซ่ึงจากการศึกษา
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า การค้าประเวณีของเด็กและเยาวชนนั้นมีกระบวนการ โดยจุดเร่ิมต้นของปัญหานั้นเกิดจากครอบครัวท่ี
ขาดความรักความอบอุ่น ซ่ึงในวัยเด็กเป็นช่วงวัยท่ีมีความต้องการความรักความอบอุ่นจากครอบครัวมากท่ีสุด เม่ือเด็กขาดตรงส่วนนี้
ไปทําให้เกิดความรู้สึกอยากขวนขวาย และอยากหาท่ีพ่ึงพิง ต้องการผู้ท่ีคอยสนับสนุนและท้ายท่ีสุด เม่ือหาส่ิงเหล่านี้จากที่บ้านไม่ได้ 
เด็กก็จะออกไปหาสิ่งเหล่านี้จากสังคมภายนอก ซ่ึงสังคมภายนอกนั้นเต็มไปด้วยสิ่งท่ีดีและไม่ดีมากมาย แต่การขาดการดูแลท่ีดีจาก
ครอบครัวย่อมส่งผลให้เด็กเดินทางไปสู่สิ่งท่ีไม่ดีมากกว่า การท่ีเด็กได้พบเจอกับกลุ่มเพ่ือน ย่อมทําให้เด็กได้รับการชักจูงไปในทางท่ี
เสื่อมเสียได้โดยง่าย เช่น การเสพยาเสพติด ซ่ึงยาเสพติดนั้น เม่ือติดแล้วย่อมมีความต้องการที่จะเสพเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เม่ือเกิด 
ความต้องการเสพยาก็ย่อมมีความต้องการเงิน ซ่ึงวิธีการหาเงินให้ได้มาโดยง่ายนั้น วิธีหนึ่งก็คือ การค้าประเวณี เด็กจะไม่คํานึงว่า
วิธีการท่ีได้มานั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร เพราะเด็กจะมีความเชื่อว่า การมีเงินมีความสามารถในการซ้ือสิ่งต่างๆจะส่งผลให้ตนเองมีชีวิต
ท่ีดีข้ึน และยอมทําทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินทองโดยไม่คํานึงว่างานท่ีทํานั้นเป็นงานท่ีไม่สุจริต ย่ิงไปกว่านั้นครอบครัวบางครอบครัว
ของเด็ก มีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้เด็กมาทํางาน เพ่ือจะให้หาเงินมาให้พ่อกับแม่ใช้จ่าย โดยท่ีตนเองไม่ต้องทํางาน เด็กบางรายขายบริการ
แล้วไม่อยากค้าเองอีกต่อไป ก็ผันตัวเองข้ึนไปเป็นแม่เล้าเพ่ือให้เพ่ือนหรือเด็กรุ่นน้องเข้าสู่วังวนเดียวกันกับตน 

สําหรับปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรของการค้าประเวณีนั้น มีท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
หลายประการ ซ่ึงจากการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปน้ี  

ปัจจัยภายในเกิดจาก การท่ีเด็กมีครอบครัวท่ีแตกแยก และขาดการเลี้ยงดูท่ีดี ขาดความรักความอบอุ่นจากคนภายใน
ครอบครัว รวมไปถึงการประสบปัญหาความยากจน ซ่ึงผลสืบเนื่องมาจากปัญหาครอบครัวนั้น ส่งผลให้เด็กเกิดความต้องการให้มีคน
คอยสนับสนุน เข้าใจ ซ่ึงเม่ือเด็กขาดในสิ่งเหล่านี้ ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมโดยตรงและก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน
ของสังคมในท่ีสุด  

ปัจจัยภายนอกเกิดจากการคบเพ่ือนไม่ดี การชักจูงกันเท่ียวเตร่ เสพยาเสพติด เลียนแบบค่านิยมจากเพ่ือนไม่สนใจใน
การเรียน เกิดความอยากมีอยากได้ ฟุ้งเฟ้อ เกิดความหลงใหลในวัตถุนิยม อีกท้ังสภาพสังคม สภาพแวดล้อมท่ีเด็กอาศัยอยู่เต็มไปด้วย
อบายมุขต่างๆ และผู้ท่ีมีพฤติกรรมแบบเดียวกัน ทําให้เกิดการเลียนแบบได้โดยง่ายรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจท่ีมอมเมาประชาชน 
ประกอบกับอิทธิพลของส่ือ การโฆษณา ซ่ึงส่งผลให้เกิดความอยากมีอยากได้และเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ  

สําหรับข้อเสนอแนะจากกรณีดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นได้ดังต่อไปน้ี 
ประเด็นเร่ืองครอบครัว พ่อแม่ควรจะให้ความสําคัญ ท้ังในการดูแลเอาใจใส่ลูกของตนเอง ให้ความรักความอบอุ่น  

รวมไปถึงการอบรมสั่งสอนส่ิงท่ีถูกท่ีควรให้แก่ลูก คอยชี้แนะ เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ลูก เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีควรค่าต่อการปฏิบัติ
ตาม และพ่อแม่ท่ีดีควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะปัญหาสังคมต่างๆล้วนแล้วแต่เกิดจากสถาบันครอบครัวท้ังสิ้น  
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ประเด็นเร่ืองการศึกษาสถาบันการศึกษา คือ รากฐานท่ีดีสําหรับการดํารงชีวิตในอนาคต การได้รับการปลูกฝังความรู้ 
ทัศนคติ ค่านิยมอันดีจากผู้เป็นครูบาอาจารย์จึงเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วยอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีได้ ครูควร
จะเป็นผู้ท่ีมีความเป็นครูโดยจิตวิญญาณ มิใช่ทําเพียงเพราะหน้าท่ีเท่านั้น การเป็นครูโดยจิตวิญญาณน้ันหมายความถึง การท่ีครูเข้าใจ
ลูกศิษย์ เม่ือลูกศิษย์ทําสิ่งใดผิดพลาดไปก็เพราะจะเข้าใจและหาทางช่วยเหลือ มิใช่เพียงแต่การทําโทษโดยให้ออกจากสถานศึกษาเพียง
เพราะกลัวความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนการแก้ไขปัญหาเด็กโดยการทําโทษและให้ออกจากสถานศึกษานั้นมิใช่การแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริง แต่เป็นการผลักภาระ ผลักปัญหาให้กับสังคม และปล่อยให้เด็กออกไปเผชิญสังคมภายนอกอย่างไร้จุดหมาย 

ประเด็นเร่ืองการคบเพ่ือน และสิ่งแวดล้อม ในช่วงท่ีเด็กเข้าสู่วัยรุ่น คนท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมากท่ีสุด ก็คือ เพ่ือน 
เพราะเพ่ือน คือ คนท่ีมีช่วงวัยเดียวกันสามารถพูดคุยกันได้ง่าย และเข้าใจกันมากกว่าพ่อแม่ ซ่ึงในช่วงวัยนี้เด็กมักมีพฤติกรรมแบบ
เดียวกันคนในกลุ่มของตนเอง ซ่ึงอาจสรุปได้ว่า เพ่ือนเป็นเช่นไร ตนเองก็เป็นเช่นนั้น ดังนั้นในช่วงวัยรุ่นนี้จึงเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ
อนาคต การคบเพ่ือนจึงเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งในการบ่งชี้พฤติกรรมในอนาคตของเด็ก ดังนั้นในการคบเพ่ือนจึงควรจะชักจูงกันไป
ในทางท่ีถูกท่ีควร คบเพื่อนท่ีดี และเม่ือเพ่ือนเดินทางผิดก็ควรแนะนํา ตักเตือนกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆรอบตัวนอกจากเพ่ือน ก็มีความสําคัญ เช่น ในชุมชน สังคมที่อาศัยอยู่ เพราะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนวัฒนธรรมกลุ่มท่ีหล่อหลอม
ความประพฤติ ดังนั้น จึงควรอาศัยอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง และไม่หลงมัวเมาไปกับสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง การอยู่ใน
สังคมเดียวกันไม่จําเป็น ท่ีจะต้องมีพฤติกรรมเดียวกับผู้อ่ืนโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง แต่ควรจะอยู่ในสังคมอย่างมีสติ และประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 

ประเด็นเรื่องอิทธิพลของสื่อ ในยุคของเทคโนโลยีนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อนั้นมีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษย์ ดังนั้น ในการดํารงชีวิตให้ปลอดภัยภายใต้กระแสของเทคโนโลยีนี้ เราจะต้องเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณ รู้จักการแยกแยะส่ิงดี
ไม่ดี ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นต่างๆ ไม่หลงงมงายไปกับกระแสต่างๆที่ปลุกปั่นให้เกิดการเลียนแบบ  

ประเด็นเรื่องกฎหมายและนโยบาย ปัจจุบัน ปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการค้าประเวณีนั้นเป็นปัญหา
ท่ีมีความร้ายแรงต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เพราะเด็กและเยาวชนกําลังตกเป็นเคร่ืองมือจากผู้แสวงประโยชน์ ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรจะมีกฎหมาย หรือนโยบายใดๆ ในการเอาผิดอย่างจริงจังและเด็ดขาดต่อผู้ซ้ือบริการ นายหน้า เจ้าของสถานบริการให้บทลงโทษ
นั้นมีผลท่ีร้ายแรงและสามารถปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับกิจการเหล่านี้ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง เพราะจะเห็นได้ว่ากฎหมาย และนโยบาย
ในปัจจุบันยังไม่เข้มงวดและจริงจังมากพอต่อการเอาผิดกับผู้กระทําความผิด ทําให้พวกเขาเหล่านั้นไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และ
ปัญหาการค้าประเวณีก็ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีทําลายอนาคตของชาติต่อไป 
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The Situation for Violence Risk Factors of Mae Yang Hoe Sub-district, Rong Kwang District, Phrae Province. 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมงานเกี่ยวกับงานวิจัยเร่ือง “สถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรงใน

ครอบครัว ในตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่”สะท้อนให้เห็นว่ายังมีพฤติกรรมความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
ของสังคมไทยเกิดข้ึนอยู่ ซ่ึงมีภาวะอันตรายเพ่ิมข้ึนมากกว่าอดีต อีกท้ังระบบการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ประเพณี และวัฒนธรรม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทําให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม สิ่งท่ี
จะนํามาอธิบายได้ชัดเจน ประกอบด้วยแนวคิด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว 2. ทฤษฎี
เกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง และ 3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด โดยแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว สามารถอธิบาย พฤติกรรมการของ
มนุษย์ ในเกือบ ทุกรูปแบบ ท้ังท่ีเป็นไปในทิศทางบวกและเป็นไปในทิศทางลบ ซ่ึงปรากฏการณ์ต่าง  ๆมักเกิดจากจิตใต้สํานึกของมนุษย์ท่ีมีสิ่งเร้า
มาเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์กระทําการหรือไม่กระทําการใด รวมไปถึงพฤติกรรมการกระทําความรุนแรงในครอบครัวด้วย 
คําสําคัญ: การสํารวจ, ความเสี่ยง, ความรุนแรงในครอบครัว, บุคคลในครอบครัว 
 

ABSTRACT 
This article aims to presents a literature review of the research on “The Situation for Violence Risk 

Factors of Mae Yang Hoe Sub-district, Rong Kwang District, Phrae Province.” That still have the risk of domestic 
violence behavior. The danger has increased over the past. The system developed country in terms of political, 
economy, social and cultural that has changing all the time affecting human behaviors’  changing through 
environment. The 3 approaches that should be implemented are as follows: 1. domestic violence approaches, 2. 
perceived risk approaches, and 3.  criminal offence approaches.  Those approaches could explain almost of human 
behaviors, forms both in positive and negative way. The all of phenomenon occurred in society often caused by human’s 
subconscious mind. It stimulates a person to act or not act Including the behavior of domestic violence. 
Keywords: Survey, Risk, Domestic Violence Risk, Family members 
 
บทนํา 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวถือว่าเป็นปัญหาท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต และทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง และด้วยการพัฒนาประเทศท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผล
ให้สถาบันครอบครัวของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท้ังรูปแบบ วิถีชีวิต และโครงสร้างของครอบครัว ซ่ึงลักษณะ
ครอบครัวท่ีเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีการขยายเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเกิดปัญหาในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวต้องเผชิญปัญหาด้วย

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสงัคม (ศูนย์ลําปาง) คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ตนเอง ขาดผู้คอยให้คําปรึกษาหรือไกล่เกลี่ย ประกอบกับต้องดําเนินชีวิตท่ามกลางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้รับความกดดัน ด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ ท้ังการควบคุมอารมณ์ และทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หากสะสมเป็นระยะเวลานาน จะเป็นปัญหาสังคมที่แก้ไขได้ยาก และความขัดแย้งนั้นอาจขยาย
เป็นความรุนแรงในครอบครัวในท่ีสุด ส่งผลให้เกิดการหย่าร้างตามมา 

โดยปีงบประมาณ 2559 ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการบรรจุให้เป็นนโยบายเร่งด่วนลําดับท่ี 4 ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จึงถือเป็นความสําคัญลําดับแรกๆ และเป็นเร่ืองท้าทาย ท่ีกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวจกัต้องดําเนินการเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ซ่ึงสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัด
แพร่ ในปีงบประมาณ 2558 แหล่งข้อมูลจากสถานีตํารวจภูธร จํานวน 17 แห่ง, สํานักงานอัยการจังหวัด, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด, 
ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระทําความรุนแรง ในครอบครัว, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด และโรงพยาบาล จํานวน 8 แห่ง 
พบว่า มีเหตุการณ์ความรุนแรง ในครอบครัว จํานวน 234 เหตุการณ์ (สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดแพร่, 
2558) ถึงแม้ว่าจํานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดแพร่ มีจํานวนค่อนข้างน้อย แต่ก็ยังมีตัวเลขของผู้ถูกกระทําท่ีไม่ได้
ผ่านเข้ามาในระบบการจัดเก็บข้อมูลอีกจํานวนหนึ่งด้วย 

บทความนี้จึงเป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยเร่ือง “สถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรง ในครอบครัว ใน
ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยง ในตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเสี่ยง ความรุนแรงในครอบครัว ในตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่ 

 
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยเร่ือง “สถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว ในตําบลแม่ยางฮ่อ 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยงในตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว ในตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
มีแนวคิด 3 ประเด็นหลักมาประกอบการอธิบาย ดังนี้ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว 
จากการสืบค้นข้อมูลของนักวิชาการต่างๆ สามารถสรุปเนื้อหาได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความหมาย ความรุนแรงใน

ครอบครัว 2) ด้านรูปแบบการกระทําความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว 3) ด้านความแตกต่าง ของบทบาทหญิงชาย และ 4) ด้านปัจจัย
และสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายความรุนแรงในครอบครัว 
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” ซ่ึงสามารถแบ่งการให้ความหมาย 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1) ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวในด้านสังคมจิตวิทยา และ 2) ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวด้านกฎหมาย ดังนี้ 
 1.1 ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวในด้านสังคมจิตวิทยา 

จากการสืบค้นความหมายของความรุนแรงในครอบครัวในด้านสังคมจิตวิทยาของ อุมาพันธ์ ตังคจิวางกูร (2554) 
ซ่ึงได้กล่าวถึงการให้ความหมายของนักวิชาการไว้ ดังนี้ 

(1) Mary Ann Dutton ได้ให้ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมการใช้
อํานาจควบคุมด้วยวิธีการใช้กําลังประทุษร้ายต่อร่างกาย เพศ และจิตใจของผู้ถูกกระทํา นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงการใช้อํานาจ
ควบคุมกระทําต่อเด็ก ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยงหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงผู้ใช้ความรุนแรงหรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้ความรุนแรงต่อเด็กย่อมมีแนวโน้มว่าจะ
กระทําต่อผู้หญิงในครอบครัวเช่นกัน  
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(2) Morris ได้ให้ความหมายของ “ความรุนแรงในครอบครัว” ว่าเป็นถ้อยคําไม่ชัดเจน เพราะ ไม่ทราบว่าใครเป็น
ผู้ก่อความรุนแรง และใครเป็นผู้ถูกกระทํารุนแรงอันจะถือได้ว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดอาญา 

(3) Buzawa, S. & Buzawa G. ได้ให้ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง ความรุนแรงระหว่างชาย
หญิงซ่ึงอยู่ด้วยกัน หรือเคยอยู่ด้วยกัน อย่างสามีภรรยา เป็นการนิยามในความหมายอย่างกว้าง ซ่ึงการสมรสจะชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ก็ตามและผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้  

(4) Gelle: Status, Gelle & Steinmetz ว่าการให้ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน
ของสังคม ดังนั้น ผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวย่อมเกิดข้ึนกับท้ังเพศชายและเพศหญิง 

กล่าวโดยสรุปในภาพรวมของนักวิชาการท่ีได้ให้ความหมายของคําว่า “ความรุนแรง ในครอบครัว” ในข้างต้นนั้น 
มีสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน ซ่ึงเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ด้านสังคมจิตวิทยาว่า ความรุนแรงในครอบครัว คือ รูปแบบพฤติกรรม
การใช้ความรุนแรงของบุคคลในครอบครัว โดยใช้กําลังประทุษร้าย บังคับ ขู่เข็ญ คุกคาม ทําอันตรายหรือรบกวนก่อความรําคาญ 
ท้ังร่างกายและจิตใจ ซ่ึงผู้ท่ีถูกกระทํามีความเป็นไปได้ ท้ังเพศชายและเพศหญิง แต่ก็ยังมีมุมท่ีสะท้อนให้เห็นความต่างไปจาก
ความหมายข้างต้น ในเรื่องของ “ความรุนแรงระหว่างชายหญิงซ่ึงอยู่ด้วยกัน หรือเคยอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา” ซ่ึงปัจจุบันนั้น สังคมไทยก็
ได้มีการยอมรับคู่ท่ีอยู่ด้วยกัน ฉันสามีภรรยาท่ีมีความหลายหลายทางเพศมากข้ึนไม่ว่าจะเป็น ชาย-ชาย หรือ หญิง-หญิง เพราะทุกคนมี
สิทธ์ิ ท่ีจะกําหนดวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของตนเองได้ ท้ังนี้ คู่ท่ีอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาท่ีมีความหลายหลายทางเพศ ก็ถือว่า เป็นบุคคล
ในครอบครัว เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะไม่มีการให้ความหมาย และกฎหมายก็ตาม 

1.2 ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวด้านกฎหมาย 
สําหรับความหมายของกลไกและกฎหมายระหว่างประเทศ อุมาพันธ์ ตังคจิวางกูร (2554) ได้กล่าวว่าประเทศ

สมาชิกท่ีมาร่วมประชุมสมัชชาขององค์การสหประชาชาติ เม่ือเดือนธันวาคม ค.ศ.1993 ได้รับปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง สาระสําคัญของปฏิญญา ฉบับนี้มีฐานความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงระหว่างเพศชาย เพศหญิง โดยมีสมมติฐานว่าผู้หญิงเป็น
เหย่ือของความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยให้ความหมายของความรุนแรงต่อผู้หญิง หมายถึง การกระทําใดๆ ท่ีเป็นความรุนแรงต่อผู้หญิง 
ส่งผล ให้เกิดอันตรายต่อกาย เพศ หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจหรือเกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้หญิง รวมท้ังขู่เข็ญ จะกระทําอันตราย เช่น 
บังคับ กดข่ี หรือจํากัดเสรีภาพไม่ว่าจะเกิดในท่ีสาธารณะหรือรโหฐาน เป็นท่ีน่าสังเกตได้ว่าการให้ความหมายความรุนแรงต่อผู้หญิง
ตามปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงมีความหมายกว้างมาก ไม่ได้จํากัดเฉพาะความรุนแรงที่เกิดจากคู่หรือสมาชิกใน
ครอบครัวเท่านั้น แต่มีความหมายรวมถึงความรุนแรงต่อผู้หญิงอันเนื่องมาจากกลไกของสังคมท่ีบังคับให้ผู้หญิงอยู่ในฐานะท่ีด้อยกว่า
ผู้ชาย ดังนั้น คาํนิยามความรุนแรงต่อผู้หญิงตามปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงมีความหมายครอบคลุม ความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว ความรุนแรงต่อผู้หญิงในบริบทของชุมชนหรือชนกลุ่ม เช่น จารีตประเพณีปฏิบัติ หรือ ความเชื่อต่างๆ 
และความรุนแรงต่อผู้หญิงจากเจ้าหน้าท่ีหรือกลไกของรัฐหรือรัฐยอมให้มีการกระทําความรุนแรงต่อผู้หญิง แต่ในความหมายของเหยื่อ
กลับแคบไป เพราะจํากัดเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ท้ังนี้ พิชญาภา เจียมแท้ (2555) ยังได้กล่าวถึงรายงาน Innocenti Digest หรือรายงาน
เร่ือง ความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและสตรีฉบับท่ี 6 (มิถุนายน 2543) ท่ีจัดทําข้ึนโดยองค์กรยูนิเซฟ (United Nation Children’s 
Fund) ว่าได้ให้นิยามคําว่าความรุนแรงในครอบครัว หมายความว่า ผู้หญิงถูกกระทําความรุนแรง โดยคู่ครองหรือบุคคลท่ีเป็นสมาชิก
ภายในครอบครัวด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 

ก) การกระทํารุนแรงต่อร่างกาย เช่น ตบหน้า ทุบตี บิดแขน กระทืบ กระชากผม ใช้บุหร่ีจี้หรือเผา และการรับ
ช่วงภริยาเป็นจารีตประเพณีของชนบางเผ่า หญิงหม้ายสามีตายจะโอนไปเป็นภริยาของพ่ีชายสามี รวมท้ังทรัพย์สินของหญิงหม้ายก็ตก 
ได้แก่ พ่ีชายสามี 

ข) การกระทํารุนแรงทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ด้วยการข่มขู่ การใช้กําลังบังคับขู่เข็ญเพ่ือมีเพศสัมพันธ์  
การบังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ต้องการ หรือบังคับขู่เข็ญให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับชายอ่ืน 
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ค) การกระทําอันตรายต่อจิตใจ การกระทําด้วยประการใดๆ โดยมีเจตนาขู่เข็ญหรือกลั่นแกล้ง การข่มขู่จะ
ทอดท้ิงหรือทําร้ายกักขังให้อยู่ในบ้าน ควบคุมทุกฝีก้าว ข่มขู่จะเอาบุตรไปจากความดูแล ทําลายสิ่งของเครื่องใช้ฝ่ายหญิง ปล่อยให้อยู่
ตามลําพัง ใช้วาจารุนแรงก้าวร้าว ปฏิบัติอย่างตํ่าต้อยไร้เกียรติเสมอ 

ง) การกระทําความรุนแรงด้านความเป็นอยู่ เช่น การปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือด้านฐานะความเป็นอยู่ ปฏิเสธ
ไม่ให้เงินช่วยเหลือต่อความเป็นอยู่ ปฏิเสธไม่ให้อาหารการกินและสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีพ การปฏิเสธหรือล่าช้าในการได้รับ 
การรักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่วยและกีดกันไม่ให้ทํางานนอกบ้าน เป็นต้น 

จ) การละเว้นการกระทํา การไม่ให้สิ่งจําเป็น เช่น อาหารการกิน เสื้อผ้า เคร่ืองใช้สอย ได้รับของเล่นระหว่าง
เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต่างกัน การเอาใจใส่ดูแลแตกต่างกัน ถือเป็นการกระทํารุนแรงต่อผู้หญิงแลเด็กผู้หญิง เช่น การเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงไม่ให้ได้รับการศึกษาหรือได้รับ การรักษาพยาบาลด้านสุขภาพด้อยกว่าผู้ชาย เป็นต้น 

และสําหรับความหมายของกฎหมายไทย อุมาพันธ์ ตังคจิวางกูร (2554) ได้กล่าวถึง คณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรีแห่งชาติ (2539) ว่าได้ให้ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวไว้ว่า เป็นการทําร้ายกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวให้บาดเจ็บทางร่างกาย และข่มขืนจิตใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทําในส่ิงท่ี เขาไม่ปรารถนา ระดับความรุนแรงนั้นแตกต่างกัน 
ต้ังแต่การทะเลาะโต้เถียงกัน การทําร้ายร่างกายด้วยอวัยวะหรืออาวุธ ไปจนถึงการทําลายชีวิตหรือทําลายพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคล อาทิ การกระทําหรือละเลยท่ีเป็นข้อบกพร่องในบทบาทหน้าท่ีของสามี ภรรยา หรือบทบาทหน้าท่ีของบิดามารดาใน 
การเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม ซ่ึงในปัจจุบัน ได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงใน
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ ได้ให้ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวไว้ดังนี้ 

“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระทําใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือ
สุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับ
หรือใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทําการ ไม่กระทําการ หรือยอมรับการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดโดย
มิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทําโดยประมาท 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ท่ีอยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยา โดยมิได้จด
ทะเบียนสมรส บตุร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังบุคคลใดๆ ท่ีต้องพ่ึงพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

กล่าวโดยสรุปในภาพรวมด้านกฎหมายท่ีได้ให้ความหมายของคําว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” ในข้างต้นนั้น  
มีสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน ซ่ึงเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ด้านกฎหมายท้ังกฎหมายระหว่างประเทศ และในประเทศไทย  
ซ่ึงประเทศไทยได้มีการรับปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง มีฐานความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงระหว่างเพศชาย เพศหญิง 
ได้ต้ังสมมติฐานว่าผู้หญิงเป็นเหย่ือของความรุนแรงทุกรูปแบบ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มเป็นกระบอกเสียง เพ่ือออกมาตรการใน
การคุ้มครองผู้หญิง ประเทศไทยจึงได้นํานโยบายมาสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีดี ท่ีเข้ามามีบทบาทในเร่ืองของการควบคุมไม่ให้เกิด
พฤติกรรมการทําร้ายกันได้ง่ายระหว่างบุคคลในครอบครัวเบื้องต้น และยังเป็นการช่วยเสริมสร้าง ให้บุคคลท่ีเป็นผู้ถูกกระทําได้ออกมา
ใช้สิทธิในการปกป้องตัวเองให้พ้นจากการถูกกระทําซํ้า นอกจากนี้แล้ว ยังกล่าวได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัวนั้น หมายถึง  
ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลในครอบครัวท่ีควร มีเคร่ืองมือ (กฎหมาย) มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพผู้ถูกกระทําและการปรับพฤติกรรมของผู้กระทําแบบมีเงื่อนไข เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไว้ แต่ในบางมุมมอง
สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ทําให้ความหมาย ของด้านการให้ความ
ช่วยเหลือนั้นแคบลง เพราะผู้ถูกกระทํามีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นท้ังเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน
ออกไป 
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8.ใช้การบีบบังคับ
ทางเศรษฐกิจ 

7.ใช้อภิสิทธิ์เหนือ
ผู้อื่น 

 

6.บีบคั้นลูกๆ 5.ไม่รับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ ท่ี

เกิดข้ึน 

4.ควบคุม การ
ดําเนินชวีิต 

3.บีบคั้น ทาง
อารมณ์ 

 

2.การควบคุม 

1.การบังคับข่มขู่

Power and 
Control 
Wheel

รูปแบบการกระทําความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว 
รูปแบบการกระทํารุนแรงต่อสตรีในครอบครัวถูกพัฒนาข้ึนโดย The Duluth Domestic Abuse Intervention 

Project ในรูปแบบการใช้อํานาจท่ีรู้จักกันแพร่หลายในชื่อ “Power and Control Wheel” (Eisenstal, 1995, p. 437, อ้างถึงใน  
อริยา คุ้มภัย, 2543) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพท่ี 1 วงล้อแห่งอํานาจและการควบคุม (The Power and Control Wheel) 

 
จากภาพท่ี 1 อธิบายได้ว่าการกระทํารุนแรงท่ีสามีกระทําต่อภรรยาทั้ง 8 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การบังคับข่มขู่ การคุกคามหรือขู่ว่าจะทําร้ายเธอ โดยวิธีการต่างๆ เช่น การบอกว่าจะทอดท้ิง จะฆ่าตัวตาย จะเล่า

เร่ืองราวของเธอเพ่ือประจาน 
2. การคุกคาม กริยา ท่าทาง หรือจงใจพกพาอาวุธให้ภรรยาเห็น การกระแทกข้าวของ ทําร้ายสัตว์เลี้ยง ทําลายข้าวของ

สว่นตัวภรรยา 
3. การบีบคั้นทางอารมณ์ การทําให้ภรรยารู้สึกเลวร้าย ทําให้เธอคิดว่าเธอเป็นคนไม่ดี เหยียดหยามว่าภรรยาไม่มีค่า 

เรียกชื่อแทนด้วยสมญานามต่างๆ ทําให้รู้สึกตกตํ่า เลวร้าย ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอ โง่เขลา กังวลในความผิดพลาด และรู้สึกว่าตนเป็นเหตุ
แห่งความผิดนั้น 

4. การควบคุมการดําเนินชวิีต ไม่ว่าจะเป็นการห้ามกระทําในสิ่งท่ีเธออยากทํา หรือบังคับให้ทําในสิ่งท่ีเธอไม่อยากห้ามมิ
ให้พบ ปะ พูด คุย กับบุคคลท่ีสามีไม่ชอบ จํากัดสถานท่ีท่ีภรรยาจะไป สื่อท่ีเธอจะดู จะอ่าน ไม่ยอมฟังเหตุและความต้องการของเธอ 

5. ไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึน มักก่อความขัดแย้งแล้วโทษภรรยาว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง เม่ือมี 
การทุบตีก็โทษว่าเป็นความผิดของภรรยาไม่แสดงความวิตกกังวลต่อปัญหาต่างๆ ท่ีตนเป็นผู้ก่อ 

6. ใช้ลูกๆ เป็นเคร่ืองมือ เพ่ือให้ภรรยาไม่สบายใจ กังวลในเร่ืองเกี่ยวกับลูกๆ ขู่บังคับสร้างความกดดัน ขู่ว่าจะทอดท้ิง 
ไม่เลี้ยงดู จะทําร้าย จะพาลูกหนีไปถ้าภรรยาทําให้ไม่พอใจ 
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7. การใช้ความเป็นอภิสิทธ์ิของความเป็นผู้ชาย เช่น กําหนดบทบาททุกคนในครอบครัวผูกขาดการตัดสินใจ ปฏิบัติต่อ
ภรรยาเหมือนทาส เป็นคนรับใช้ 

8. การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ กีดกันไม่ให้ภรรยาทํางานนอกบ้าน ให้เลิกทํางานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีมีรายได้ จัดการเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายด้วยตนเองท้ังส่วนของตนและส่วนของภรรยา ทําให้ภรรยารู้สึกว่าภรรยาต้องพ่ึงสามีเร่ืองเงิน จ่ายเงินให้แก่เธอในลักษณะ
เบี้ยเลี้ยงรายวัน หรือให้ภรรยาเอ่ยปากขอเงินทุกคร้ังท่ีจะใช้ปกปิดมิให้ภรรยารับรู้เร่ืองรายได้ท่ีแท้จริงของครอบครัว 

กล่าวโดยสรุป สําหรับรูปแบบการกระทํารุนแรงต่อสตรีในครอบครัวในข้างต้นนั้น สะท้อน ให้เห็นว่าสตรีต้องยอมอาศัย
อยู่ภายใต้อํานาจของสามี ซ่ึงไม่มีสิทธ์ิ มีเสียง ไม่มีอิสระต่อการดํารงชีวิต และ ยังเป็นท่ีระบายอารมณ์ของสามี อีกท้ังยังถูกสามีควบคุม
ท้ังความคิดและการกระทําให้เป็นไปตามความต้องการของเขา นอกจากนี้สตรียังต้องยอมจํานนต่อภาระความผูกพันท่ีเป็นเคร่ืองมือใน
การบีบบังคับให้สตรีจะยอมปฏิบัติตามคําสั่งของสามี ทําให้สตรีเหล่านั้นท่ีตกอยู่ในรูปแบบการกระทํารุนแรงข้างต้น มีความรู้สึกว่า “ไม่
มีความปลอดภัย ไม่มีความอบอุ่น และไม่มีความสุข” อาจส่งผลกระทบให้สตรีเหล่านั้น ท่ีประสบปัญหา ความรุนแรงในครอบครัวซํ้า
แล้วซํ้าเล่า และสุดท้ายสิ่งท่ีเป็นทุกข์อยู่ข้างในจะระเบิดตัวออกมา ทําให้สตรีต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความอิสระ และไม่ต้องตกเป็นเหย่ือ
ของความรุนแรงในครอบครัว และสตรีจะมีภาวะความเครียดก่อกลายเป็นภาวะทางจิต ในท่ีสุด 

ความแตกต่างของบทบาทหญิงชาย 
ภัสสร ลิมานนท์ (2544) ได้อธิบายความแตกต่างของบทบาทหญิงชาย ซ่ึงกําหนด ความไม่เท่าเทียมกันของบทบาทเพศ 

โดยระบุมาจากปัจจัย ดังต่อไปน้ี 
1. ปัจจัยทางธรรมชาติ และชีวะภาพ มีพ้ืนฐานทางธรรมชาติด้านสรีระท่ีแตกต่างกันทําให้สังคมต้องจัดสรร แบ่งบทบาท 

กําหนดความรับผิดชอบท่ีสมมติข้ึนและยอมรับกันว่าเหมาะสมกับสรีระของมนุษย์แต่ละเพศ รวมท้ังความคาดหวังของสังคมให้แต่ละ
เพศปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

2. ปัจจัยทางโครงสร้างครอบครัว เป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดการแบ่งงานระหว่างเพศ และยังผลให้เกิดความไม่เสมอภาคกัน
ในสถานภาพของหญิงชายภายในครอบครัว และขยายถึงระดบัสังคม เร่ืองจากครอบครัวมีขนาดเล็กต่างกับระบบครอบครัวขยายทําให้
การแบ่งงานระหว่างสมาชิกต่างเพศทําได้สะดวกกว่า 

3. ปัจจัยทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม สมาชิกหญิงและชายจะถูกปลูกฝังให้มีอุปนิสัยท่ีแตกต่างกันออกไป 
โดยต้องยอมรับทัศนคติและบทบาทท่ีสังคมกําหนดไว้ให้ โดยอาศัยพ้ืนฐานการกําหนดเพศจากธรรมชาติ เพศท่ีกําหนดโดยสังคมน้ันจะ
แตกต่างกันออกไปเกอืบทุกสังคม แล้วแต่ความนิยมและความเชื่อของแต่ละวัฒนธรรม 

ในทางพุทธศาสนาทฤษฎีท่ีอธิบายการเกิดของมนุษย์เป็นเพศหญิงและเพศชาย ได้แก่ ทฤษฎีปฏิสนธิในพระพุทธศาสนา
ว่าด้วยการเร่ิมต้นของชีวิตในพุทธปรัชญา ได้กล่าวถึง การกําเนิด หรือการเกิดของมนุษย์เป็นการเกิดท่ีอาศัยพ่อแม่ในขณะที่มารดาบิดา
มีเพศสัมพันธ์กันนั้น ไข่กับอสุจิได้ผสมกันและมีวิญญาณเข้ามาผสมอีกทางหนึ่ง การตั้งครรภ์จึงจะบังเกิดได้ และพัฒนาการข้ึนเร่ือยๆ 
พร้อมท่ีจะคลอด มีลักษณะเพศปรากฏบอกว่าเป็นหญิงหรือชาย ซ่ึงชีวิตมนุษย์ประกอบด้วย กาย เป็นธาตุท่ีไม่รู้เป็นแหล่งแสดงออก
ของจิต ท่ีสัมผัสกับโลกภายนอกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และจิต เป็นธาตุท่ีรู้เป็นศูนย์กลางแห่งปัญญามีฐานะเป็นองค์ประกอบของกัน
และกัน 

กล่าวโดยสรุป หากนําความแตกต่างของบทบาทหญิงชายข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ลักษณะการเกิดของมนุษย์ตาม
ทฤษฎีดังกล่าว เม่ือเกิดมาแล้วสิ่งท่ีมีความเหมือนกัน คือ การได้เป็น “มนุษย์” และมีความต่างกันตรงท่ีมีมนุษย์ด้วยกันเองให้ 
“เคร่ืองหมาย” มาบ่งบอกลักษณะเพศ ว่าลักษณะไหนท่ีเป็นชาย ลักษณะไหนท่ีเป็นหญิง นอกจากนี้การให้ความหมายว่าเพศชายและ
เพศหญิง มีบทบาทอย่างไร ข้ึนอยู่กับกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติของแต่ละสังคม ท่ีเป็นท่ียอมรับกัน ในแต่ละบริบทชุมชน หรือกลุ่ม
ชุมชน 
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ปัจจัยและสาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
อังคณา ช่วยค้ําชู (2555) ได้อธิบายถึง ปัจจัยและสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดังต่อไปน้ี 
1. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว 

ความรุนแรงในครอบครัวสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกระดับของสังคม และมาจากหลายปัจจัยท้ังปัจจัยด้านบุคคล 
ครอบครัว สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ปัจจัยท้ังหมดล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ท่ีนําไปสู่การกระทํารุนแรงในครอบครัว
ท้ังสิ้น โดยพบว่ามีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1.1 ปัจจัยด้านค่านิยม เจตคติท่ีสังคมยังมีค่านิยมและเจตคติท่ีไม่เหมาะสม เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
หญิงกับชาย เช่น แนวคิดท่ีว่าภรรยาเป็นสมบัติของสามีลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ ผู้ชายมีอํานาจเหนือผู้หญิง ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ 
เจตคติของสังคมในเรื่องบทบาทหญิงชายให้ความสําคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นํา ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว 
เพราะเพศชายมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าสามารถปกป้องผู้อ่อนแอทางร่างกาย คือผู้หญิงและเด็กได้ และมีความเชื่อท่ีผิดๆ เกี่ยวกับปัญหา
ความรุนแรง เช่น ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเร่ืองส่วนตัว ความรุนแรงทางเพศเกิดข้ึนเพราะผู้หญิงเป็นฝ่ายผิด หรือสมยอมเอง  
ทําให้ผู้ประสบปัญหาพยายามปิดไว้เป็นความลับ และด้วยความเชื่อดังกล่าวทําให้คนในสังคมไม่ต้องการ เข้าไปยุ่งเกี่ยวและให้ 
ความช่วยเหลือทําให้ปัญหาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ความไม่พร้อมท่ีจะมีครอบครัวต้ังแต่ร่างกาย จิตใจ อายุ สุขภาพอนามัย และฐานะทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ รวมท้ังพฤติกรรมของคู่สมรสได้ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว เช่น การนอกใจ
คู่สมรส การดื่มสุรา การติดการพนัน การไม่ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว เช่น ด้านเศรษฐกิจ งานบ้าน การดูแลลูก การขาดการให้
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ท่ีดีหน้าท่ีของพ่อแม่ การเลี้ยงดูให้ความอบอุ่นแก่ลูก การอบรมเลี้ยงดูลูกชายหญิงไม่เท่าเทียม
กัน ขณะที่ลูกผู้หญิงได้รับการอบรมให้เป็น กุลสตรีว่านอนสอนง่ายในขณะท่ีอบรมลูกผู้ชายให้เข้มแข็ง มีความเป็นลูกผู้ชาย มีอิสระ  
มีเจตคติเร่ืองเพศท่ีสามารถแสดงออกได้เต็มท่ีรวมท้ังการอบรมเลี้ยงดูท่ีขาด ศีลธรรม จริยธรรม ขาดการศึกษาท่ีทําให้ไม่รู้บทบาท
หน้าท่ีของตน การขาดความรู้ในเร่ืองการวางแผนครอบครัวขาดทักษะชีวิต ทักษะในการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ท่ีไม่ใช่
เอาชนะกันด้วยเหตุผลอย่างเดียว  

1.3 ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ จากปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า การเลิกจ้างงาน ธุรกิจล้มละลาย ค่าครองชีพสูง ทําให้
เกิดความเครียด เป็นสาเหตุท่ีช่วยให้เกิดความรุนแรงทุกรูปแบบท้ังในครอบครัวและสังคม ลักษณะนิสัยการใช้จ่ายเกินตัว บริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ทําให้มีการกู้หนี้ และก่อให้เกิดความเครียด  

1.4 สื่อ ภาพลามกอนาจารต่างๆ ท่ีเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น วิดีโอ หนังสือ ภาพยนตร์ รูปภาพ สื่อทางอินเตอร์เน็ต 
รวมท้ังการเสพย์ของมึนเมา และการเที่ยวในสถานเริงรมย์ต่างๆ มีส่วนย่ัวยุให้เกิดความรู้สึกทางเพศ อาจชักจูงไปในทางท่ีไม่เหมาะสม
หรือก่อให้เกิดความรุนแรงได้ 

1.5 ปัจจัยด้านการศึกษา พบว่าระบบการศึกษายังไม่ให้ความสําคัญในการบรรจุหลักสูตร การเรียนการสอนเรื่อง
จริยธรรมทางเพศ การเป็นพ่อแม่ท่ีดี สิทธิสตรีสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน การให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษายังไม่เป็นท่ียอมรับอย่างจริงจัง 
เนื่องจากเร่ืองเพศเป็นเรื่องท่ีปกปิดมีผลทําให้วัยรุ่นเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง เม่ือมีอารมณ์ทางเพศเกิดข้ึน 

2. สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว  
ความรุนแรงในครอบครัวสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกระดับของสังคม และเกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน ท้ังสาเหตุด้านตัว

บุคคล สาเหตุด้านครอบครัว สาเหตุด้านสังคมและสาเหตุจากความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ นอกจากนี้ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติท่ีมีต่อการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว ในทัศนะของคู่สมรสหรือสามีภรรยา ยังพบว่า สามีภรรยายังมีทัศนะท่ีไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ 
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย เกี่ยวกับการกระทํารุนแรง ในครอบครัวถือเป็นเร่ืองส่วนตัว ซ่ึงมีการศึกษาความเชื่อใน
บทบาททางเพศในสามีท่ีกระทํารุนแรงต่อภรรยา ในบริบทสังคมวัฒนธรรมพ้ืนท่ีภาคอีสานของ กฤตยา แสวงเจริญ (2545) พบว่า สามี
ท่ีกระทํารุนแรงต่อภรรยามีความเชื่อ ท่ีต่างจากสามีท่ัวไป โดยเชื่อว่า ผู้หญิงเป็นสาเหตุให้สามีต้องกระทํารุนแรง สามีตีภรรยาได้ถ้าไม่
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นับถือญาติหรือบรรพบุรุษ ของสามี สามีควรได้รับการอภัยถ้าตีภรรยาที่ไม่ยอมทํางานบ้าน และสามีไม่ควรได้รับการลงโทษ ถ้าตี
ภรรยาของตน แนวคิดท่ีว่าภรรยาเป็นสมบัติของสามีลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ ผู้ชายมีอํานาจเหนือผู้หญิง ผู้หญิง เป็นวัตถุทางเพศ  
เจตคติของสังคมในเรื่องบทบาทหญิงชาย ให้ความสําคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นํา ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอด เชื้อสายทางครอบครัว 
เพราะเพศชายมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าสามารถปกป้องผู้อ่อนแอทางร่างกาย คือผู้หญิงและเด็กได้  

กล่าวโดยสรุป จากปัจจัยและสาเหตุความรุนแรงในครอบครัวในข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยท้ังด้านบุคคล 
ครอบครัว สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการกระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะการท่ียังมีแนวคิด
ท่ีว่า “ภรรยาเป็นสมบัติของสามี ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ ผู้ชายมีอํานาจเหนือผู้หญิง ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ และมีความคาดหวังว่า
เพศชายจะเป็นผู้นํา ผู้ตัดสินใจผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว” ด้วยความเชื่อดังกล่าว ทําให้คนในสังคมไม่ต้องการท่ีจะเข้าไปยุ่งเกี่ยว
หรือให้ความช่วยเหลือ และเม่ือไม่มีใครกล้า เข้าไปยุ่งเกี่ยวและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทําความรุนแรง ลักษณะเช่นนี้จะทําให้เป็น
ปัญหาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นเรื่องของ “ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย” 

ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยง (Risk Perception Theory)  
จากการสืบค้นของมูลของ กษมา ศิริกุล (2548) ซ่ึงได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง (Risk Perception 

Theory) มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมและการแสดงพฤติกรรม และ 2) ปัจจัยท่ีเป็น สิ่งกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ รายละเอียดดังนี้ 
1. พฤติกรรมและการแสดงพฤติกรรม 
 พฤติกรรม หมายถึง การกระทําทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําท่ีสังเกตเห็น หรือพฤติกรรมภายนอก 

(Overt Behavior) เช่น การพูด การเดิน การกระพริบตา หรือการกระทําท่ีไม่สามารถสังเกตเห็น หรือพฤติกรรมภายใน (Tovert 
Behavior) เช่น การรู้สึก การคิด และ “การตัดสินใจ” ท้ังนี้พฤติกรรมท้ังสองแบบมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยพฤติกรรมภายใน
จะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอก 

2. ปัจจัยท่ีเป็นสิ่งกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 2.1 ลักษณะนิสัยของมนุษย์ ซ่ึงในท่ีนี้ หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยม และบุคลิกภาพ สามารถจําแนกความหมาย ได้ดังนี้ 
  2.1.1 ความเชื่อ คือ การท่ีบุคคลหนึ่งคิดถึงอะไรก็ได้ในแง่ของข้อเท็จจริง และความเชื่อนั้น ไม่จําเป็นต้อง

ถูกต้องเสมอไป โดยท่ัวไปความเชื่อมาจากการเห็น หรือการสัมผัส ได้ยิน ได้รับคําบอกเล่า หรืออ่านข้อเขียนจากสิ่งตีพิมพ์ 
  2.1.2 ค่านิยม คือ แนวคิดท้ังทีเห็นได้เด่นชัด ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษของบุคคลกลุ่มหนึ่ง และเป็นเคร่ืองชี้ 

แนวปฏิบัติอย่างกว้างๆ ให้แก่บุคคลว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีดี นับว่าเป็นความคิดท่ีมีอิทธิพลให้บุคคลเลือกกระทําการอันใดอันหนึ่ง โดยท่ัวไป
แล้ว ค่านิยมเกิดจากการอ่าน คําบอกเล่า หรือคิดข้ึนมาเอง 

  2.1.3 บุคลิกภาพ คือ สิ่งท่ีบอกว่าบุคคลจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น ในสถานการณ์อย่าง
เดียวกัน แต่บุคคล 2 คน มีพฤติกรรมต่างกันและคนๆ เดียวกัน ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีต่างกันก็อาจจะมีพฤติกรรม
ต่างกัน ส่วนท่ีมาของบุคลิกภาพนั้น ไม่ได้เกิดจากการอ่าน หรือการฟังคําบอกเล่า เช่นเดียวกับ ความเชื่อ และค่านิยม แต่บุคลิกภาพ
เกิดจากการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) ท่ีอธิบายว่ามนุษย์จะแสดงพฤติกรรมท่ีนํามาซ่ึงรางวัล (Reward หรือ 
Reinforcement) และไม่แสดงพฤติการณ์ท่ีนํามาซ่ึงการลงโทษ (Punishment) 

 2.2 สิ่งท่ีไม่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยของมนุษย์ หมายถึง สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมและความเข้มข้นของ สิ่งกระตุ้น
พฤติกรรม ทัศนคติ และสถานการณ์ ได้แก่ 

  2.2.1 สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus object) และความเข้มข้นของสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม (Strength of 
Stimulus object) คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนแล้วจะกระตุ้นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ เนื่องจากลักษณะนิสัยของบุคคล ความเชื่อ ค่านิยม 
และบุคลิกภาพ นั้น แม้จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม แต่พฤติกรรมจะเกิดข้ึน ยังไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งท่ีกระตุ้น อาทิเช่น เสียงปืน 
อาหาร ความหิว เป็นต้น 

  2.2.2 ทัศนคติ (Attitude) คือ การท่ีบุคคลคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่ง หรือ การกระทําอันหนึ่งใน
ทํานองว่าดีหรือไม่ดี สมควรหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ 
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  2.2.3 สถานการณ์ (Situation) คือ สิ่งแวดล้อมท้ังท่ีเป็นบุคคล และไม่ใช่บุคคล ซ่ึงอยู่ในสภาวะที่บุคคลกําลัง
จะมีพฤติกรรม 

 นอกจากนี้ กษมา ศิริกุล (2548) ยังกล่าวว่าการรับรู้นั้น จะต้องเกิดจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารก่อน โดยอ้างถึง 
Klapper (1960) ซ่ึงได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร (Selective Process) ดังนี้ 

 1. การเลือกเปิดรับ (Selective Attention) คือ บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารตามความสนใจ
และความต้องการ เพ่ือนํามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของตน 

 2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คือ บุคคลจะเลือกให้ความสนใจข่าวสาร ท่ีสอดคล้องกับทัศนคติ
และความเชื่อด้ังเดิมของตนด้วย และหลีกเลี่ยงท่ีจะให้ความสนใจกับข่าวสารที่ขัดแย้ง กับทัศนคติของตน 

 3. การเลือกรับรู้ (Selective Perception) คือ บุคคลจะเลือกรับรู้ และตีความข่าวสารที่ได้รับไป ในทิศทางท่ี
สอดคล้องกับทัศนคติและประสาบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมในกรณีท่ีข่าวสารมาใหม่มีความขัดแย้งกับทัศนคติ และความเชื่อด้ังเดิม บุคคล
มักจะบิดเบือนข่าวสารนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อด้ังเดิม บุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ทัศนคติและความเชื่อของตน 

 4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) คือ บุคคลเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสารในส่วนท่ีต้องการจําเก็บไว้เป็น
ประสาบการณ์ เพ่ือจะนําไปใช้ในโอกาสต่อไป และมักจะลืมข่าวสารในส่วนท่ีไม่ต้องการอีกด้วย 

 กล่าวโดยสรุป คือ “การรับรู้ความเสี่ยง” นั้น เร่ิมการการแสดงออกถึงพฤติกรรมโดยมีปัจจัยท่ีเป็นสิ่งกําหนด
พฤติกรรมของมนุษย์ด้วย ซ่ึงพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์เร่ิมต้นจากการท่ีเราได้รับรู้ สถานการณ์แวดล้อมนั้นว่าเป็นเช่นไร และ
สามารถจะรับรู้สถานการณ์ปัญหาน้ันว่าเป็นปัญหาหรือไม่ และการรับรู้ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับผลของการเรียนรู้ว่าอะไรคืออะไร  
แต่ขณะเดียวกันเราอาจเรียนรู้ได้ดีกว่า ถ้าหากว่าลักษณะของการรับรู้ดีพอ การรับรู้กับการเรียนรู้จึงมีลักษณะท่ีสอดคล้องกันอยู่ อยู่
ท่ีว่าจะเลือกใช้สิ่งไหน 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 
จากการสืบค้นข้อมูลของ ประหยัด พวงจําปา (2537) สิ่งท่ีจะมาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด สามารถสรุปเนื้อหาได้ 2 ด้าน ได้แก่ 1) แนวความคิดทางจิตวิทยา และ 2) ทฤษฎี การเรียนรู้ทางสังคมและการเลียนแบบ (A 
theory of Social learning and imitation) รายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวความคิดทางจิตวิทยา 
 ในลักษณะการกระทําผิดของคนนั้น เกิดจากสภาวะจิตใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรม สนใจถึงสาเหตุท่ีจะมากระทบต่อ

จิตใจผลักดันให้กระทําผิด โดยส่วนรวมแล้ว การศึกษาทางจิตวิทยาน้ัน เพ่ือเข้าใจสภาพธรรมชาติของมนุษย์และสามารถทํานาย
พฤติกรรมของมนุษย์ได้ ซ่ึงพฤติกรรมโดยทั่วไปนั้น อาจจําแนกออกเป็น 2 ด้าน คือ  

 1.1 พฤติกรรมในทางบวก เช่น มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุผล มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความอุตสาหะ มีความ
เชื่อม่ันในตัวเองสูง 

 1.2 พฤติกรรมในทางลบ ได้แก่ การเป็นคนใจร้าย ก้าวร้าว เห็นแก่ตัว เกียจคร้านเฉื่อยชา 
 การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมออกไปในทางใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับการเรียนรู้พฤติกรรมในสังคม ค่านิยม ทัศนคติและ

ลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดจากการปะทะสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลท่ีเข้าไปในกลุ่ม ซ่ึงการเรียนรู้จะทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับ
คนอ่ืนๆ ในสังคมหากบุคคลได้เข้าไปปะทะสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลท่ีมีพฤติกรรมทางลบแล้วบุคคลนั้นก็จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางลบได้ 
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 กล่าวโดยสรุป แนวความคิดทางจิตวิทยาข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ให้เห็นไม่ว่าจะ
เป็นไปทิศทางบวกหรือลบก็ตาม ล้วนเกิดจากสภาพจิตใจท่ีได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะสภาพครอบครัวท่ี
เติบโตมา ได้สร้างปรากฏการณ์เชิงบวกหรือเชิงลบ หากเป็นเชิงบวก พฤติกรรมท่ีได้ล่อหลอมมาก็จะเป็นคนมีเหตุมีผล แต่ไม่ทางตรงกัน
ข้าม หากเป็นในเชิงลบอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เช่น หากครอบครัวมีพฤติกรรมการดื่มสุรา เล่นการพนัน ค้าขายสิ่งท่ีไม่ถูก
กฎหมาย ผลของพฤติกรรมท่ีตามมาก็กลายเป็น “บุคคลท่ีสังคมไม่ยอมรับ” นั่นเอง ดังสุภาษิตไทยท่ีว่า “ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่” 
ก็เช่นกัน หากดูแม่แล้ว ประเมินแม่ว่าเป็นบุคคลท่ีมีกิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจาไพเราะเสนาะหู ม่ันงานบ้านงานเรือน ก็จะประเมิน
ลูกสาวบ้านนี้ ได้ว่า เป็นสตรีท่ีควรคู่ชีวิตด้วย 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและการเลียนแบบ (A theory of Social learning and imitation) มีองค์ประกอบ
สําคัญอยู่ 4 ประการ คือ 

 2.1 ความต้องการเลียนแบบ (Drive) คือ ตัวเร้าใดๆ ก็ตามที่มีพลังมากพอท่ีจะเร้าให้อินทรีย์ เกิดการกระทําข้ึน  
ตัวเร้านี้แบ่งออกเป็น 2 พวก ได้แก่ ตัวเร้าท่ีเกิดข้ึนจากความต้องการข้ันพ้ืนฐานของร่างกาย เพ่ือให้อินทรีย์คงชีวิตอยู่ได้ หรือเรียกว่า 
“แรงขับปฐมภูมิ” (Primary) แต่แรงขับพวกนี้ไม่สามารถท่ีจะเร้าให้เกิดพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการได้โดยง่าย ทังนี้เนื่องจาก
ระเบียบ กฎเกณฑ์สังคมเป็นเคร่ืองหยุดย้ัง แต่สิ่งท่ีมีบทบาทสําคัญ คือ “แรงขับทุติยภูมิ” (Secondary drive) ท่ีเป็นแรงขับท่ีทดแทน
แรงขับปฐมภูมิ และเป็นแรงขับท่ีทําให้เกิดการแสดงออกท่ีสังคมยอมรับ 

 2.2 สื่อเร้าให้เกิดการเลียนแบบ (Cue) สื่อเร้านี้จะเป็นตัวตัดสินว่าจะมีการสนองตอบอะไรเกิดข้ึน ตอบสนองเม่ือไร 
และที่ไหน ในสถานการณ์ท่ีมีการเรียนรู้ทางสังคมเกิดข้ึนนั้น สื่อเร้าท่ีสําคัญท่ีสดุได้แก่ พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนในสังคม 

 2.3 การตอบสนอง (Response) เป็นการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งเร้า โดยเร่ิมต้นจากการเรียนรู้แบบลองผิดลอง
ถูก แต่เม่ือมีการกระทําของผู้อ่ืนเป็นตัวแบบปรากฏให้ลอกเลียนแบบได้แล้ว จึงไม่สามารถลองผิดลองถูก แต่เป็นการลอกเลียนแบบ
จากการกระทําของตัวแบบแทน 

 2.4 รางวัล (Reward) รางวัลท่ีได้รับจะเป็นเคร่ืองช่วยตัดสินว่า จะมีพฤติกรรมนั้นซํ้าอีกหรือไม่ และรางวัลยัง
หมายถึงความพึงพอใจของผู้ลอกเลียนแบบด้วย 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและการเลียนแบบในข้างต้นนั้น สามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรม 
การลอกเลียนแบบ เกิดจากสิ่งเร้าท่ีมีอิทธิพลกับจิตใจของมนุษย์ในทุกรูปแบบ ท้ังเป็นไปในทิศทางบวกและเป็นไปในทิศทางลบ 
พฤติกรรมการกระทําเกิดจากจิตใต้สํานึกของมนุษย์ ซ่ึงจะมีสิ่งเร้ามาเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์ กระทําการหรือไม่กระทําการ นั่นเอง  
เฉกเช่นเดียวกับ พฤติกรรมการกระทําความรุนแรงในครอบครัวท่ีได้รับอิทธิพลมาจากตัวอย่างของบุคคลในครอบครัว สภาพครอบครัว 
รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีครอบครัวนั้นได้อาศัยอยู่ด้วย 

 
บทสรุป 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยเร่ือง “สถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวในตําบลแม่ยางฮ่อ 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่” ในข้างต้นนั้น สามารถประมวลผลการสืบค้นข้อมูลกล่าวสรุป ในภาพรวม คือ “ความรุนแรงใน
ครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 หมายถึง “การกระทําใดๆ โดยมุ่ง
ประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทํา โดยเจตนาในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ 
หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือ ใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทําการ ไม่กระทํา
การ หรือยอมรับการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทําโดยประมาท” ท้ังนี้การท่ีมีนักวิชาการหลายท่านได้มา
ให้คํานิยาม ของความหมาย “ความรุนแรงในครอบครัว” สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในปัจจุบันนั้น บุคคล
ใด ท่ีอ่อนแอท่ีสุดในครอบครัวต้องตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงได้ทุกรูปแบบ อีกท้ัง “ความรุนแรงในครอบครัว” เป็นความขัดแย้งท่ี



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
135 

เกิดข้ึนระหว่างบุคคลในครอบครัวท่ีควรมีเคร่ืองมือ (กฎหมาย) มาเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทํา
และการปรับพฤติกรรมของผู้กระทําแบบมีเงื่อนไข เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไว้ และการท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ได้เข้ามามีบทบาทในเร่ืองการควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมการทําร้ายกันได้ง่าย
ระหว่างบุคคลในครอบครัวนั้น ส่งผลทําให้ผู้กระทําหรือบุคคลท่ีมีอํานาจท่ีสุดในครอบครัวเกิดความตระหนักและเกรงกลัวต่อกฎหมาย 
แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของบทลงโทษมีมุมมองว่ากฎหมายบทลงโทษยังไม่หนักพอเม่ือเทียบกับเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัวในปัจจุบัน ท่ีไม่สามารถหยุดย้ังพฤติกรรม ของผู้กระทําได้ หากมีการระบุโทษเพ่ิมมากข้ึนก็อาจจะส่งผลทําให้ผู้กระทําหรือ
บุคคลในครอบครัวท่ีอาจจะเป็นผู้กระทํา ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายมากย่ิงข้ึน และหวังว่าสถิติสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจะ
ลดน้อยลง  

สําหรับสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นผู้ท่ีถูกกระทํา ซ่ึงมีรูปแบบการกระทํารุนแรงต่อสตรี
ในครอบครัวหลายรูปแบบ คือ การท่ีสตรีต้องยอมอาศัยอยู่ภายใต้อํานาจ ของสามี ซ่ึงไม่มีสิทธ์ิ มีเสียง ไม่มีอิสระต่อการดํารงชีวิต และ
ยังเป็นท่ีระบายอารมณ์ของสามี อีกท้ังยังถูกสามีควบคุมท้ังด้านความคิดและการกระทําให้เป็นไปตามความต้องการของเขา นอกจากนี้
สตรียังต้องยอมจํานนต่อภาระความผูกพันท่ีเป็นเคร่ืองมือในการบีบบังคับให้สตรีจะยอมปฏิบัติตามคําสั่งของสามี ทําให้สตรีเหล่านั้น ท่ี
ตกอยู่ในรูปแบบการกระทํารุนแรงข้างต้น มีความรู้สึกว่า “ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีความอบอุ่น และไม่มีความสุข” เกิดการรับรู้ 
ความเสี่ยงของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน อาจส่งผลกระทบให้สตรีเหล่านั้น ท่ีประสบปัญหาความรุนแรง ในครอบครัวซํ้าแล้วซํ้าเล่า และ
สุดท้ายสิ่งท่ีเป็นทุกข์อยู่ข้างในจะระเบิดตัวออกมา ทําให้สตรีต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความอิสระ และไม่ต้องตกเป็นเหย่ือของความรุนแรง
ในครอบครัว สิ่งท่ีเกิดกับผู้หญิงบางคนก็กลับไปสู่ชีวิตครอบครัวใหม่ท่ีดี แต่บางคนอาจตกอยู่ในภาวะความเครียดอันนําไปสู้การมีภาวะ
ทางจิตได้ 

ท้ังนี้ ปัจจัยและสาเหตุความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว สังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการกระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะการท่ีบุคคลใด บุคคลหนึ่งยังมีแนวคิดท่ีว่า “ภรรยา
เป็นสมบัติของสามี ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ ผู้ชายมีอํานาจเหนือผู้หญิง ผู้หญิงเป็นวัตถุ ทางเพศ และมีความคาดหวังว่าเพศชายจะเป็น
ผู้นํา ผู้ตัดสินใจผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว” ด้วยความเชื่อดังกล่าว ทําให้คนในสังคมไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือให้ 
ความช่วยเหลือเม่ือพบเห็นเหตุการณ์การกระทําความรุนแรงข้ึน และในลักษณะเช่นนี้จะทําให้เกิดปัญหาแบบเดิมซํ้าแล้วซํ้าอีก สะท้อน
ให้เห็นเร่ืองของ “ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิง กับชาย” อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของบุตร-หลานในอนาคต
ได้ ดังนั้นสิ่งได้กล่าวไปข้างต้น ล้วนเป็นท่ีมาท่ีไปท่ีทําให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวได้ ท้ังเกิดจากความรู้สึกนึกคิดภายใน
ตัวบุคคล และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว นั่นเอง 

โดยเฉพาะวิธีการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอันเกิดจากสามีทําร้ายภรรยาหลายลักษณะ หลากวิธีการ 
อาทิเช่น การปล่อยให้เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียง “เร่ืองภายในครอบครัว” ท่ีท้ังสองฝ่ายจะต้องจัดการแก้ปัญหากันเองเท่านั้น  
ไม่ใช่เร่ืองของคนนอกครอบครัวท่ีจะเข้าไปเก่ียวข้อง ซ่ึงผลท่ีเกิดตามมาก็คือ ฝ่ายท่ีอ่อนแอกว่าจะต้องยอมรับสถานการณ์ท่ีเกิด 
ความไม่เท่าเทียมกันของฝ่ายท่ีก้าวร้าวและแข็งแรงกว่าเสมอมา และส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายท่ีต้องยอมรับสภาพ การตกเปน็เบี้ยล่าง 
และสั่งสมความรู้สึกหวาดกลัว เจ็บแค้น รวมท้ังการเก็บกดความโกรธเคืองไว้ตลอดเวลา รอการระเบิดทางอารมณ์ตอบโต้ หรือระบาย
ต่อบุตรหลาน หรือสร้างบุคลิกภาพ สร้างตัวตนแห่งตนเอง ในภาพลักษณ์ใหม่ท่ีชินชา หยาบกระด้างแตกต่างไปจากเดิม หากบุคคลใน
ครอบครัวท่ีต้องเผชิญกับสถานการณ์ ความรุนแรงในครอบครัว สถานการณ์ความขัดแย้ง สิ่งแรกท่ีควรทํา คือ การควบคุมอารมณ์ของ
ตัวเอง และค่อยๆ จัดการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลท่ีไม่ใช้อารมณ์ จะส่งผลทําให้ครอบครัวมีความสุขและอบอุ่นข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง ทักษะชีวิตและการวางแผนการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนชายท่ีกระทําความผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และศึกษา
การวางแผนชีวิตของเด็กและเยาวชนหลังจากออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเด็กและเยาวชนท่ี 
ถูกตัดสินคดีความเพื่อบําบัดและฟ้ืนฟูของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 350 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS และค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่า  
t-test และค่า F-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายท้ังหมด มีอายุ 18 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีสถานภาพโสด 
สาเหตุท่ีต้องเข้ามาในศูนย์ฝึกฯ เนื่องจากใช้สารเสพติด มีระยะเวลาท่ีต้องอยู่ในศูนย์ฝึกฯ 2 ปี ก่อนเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ พักอาศัยกับ 
พ่อและแม่ และไม่ต้องมารายงานตัวกับศูนย์ฯ ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีทักษะชีวิตในภาพรวมในระดับมาก โดยมีทักษะชีวิตในด้านการรู้จักตนเอง รองลงมาคือ ด้านการจัดการกับอารมณ์ ด้านการเข้าใจ
ผู้อ่ืน ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการจัดการความเครียด ด้านการสื่อสาร ด้านการแก้ปัญหา และด้านการตัดสินใจ ตามลําดับ  
ส่วนการวางแผนชีวิตของเด็กและเยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนชีวิตในภาพรวมในระดับมาก ในประเด็นการวางแผนชีวิต
ด้านการอยู่ร่วมกับคนในสังคม โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับครอบครัว การศึกษาต่อในสายวิชาชีพ และการทํางาน ตามลําดับ ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร พบว่า การพักอาศัยก่อนเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ มีผลต่อทักษะชีวิตและการวางแผนชีวิตของ
เด็กและเยาวชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรดําเนินการดังนี้ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและ
เยาวชนได้เลือกเส้นทางชีวิตตามความต้องการของเด็กและเยาวชน 2) ควรสร้างค่านิยมของสังคมและการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อเด็ก
และเยาวชนท่ีผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 3) ควรมีการบูรณาการงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในด้านต่างๆ ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนควรดําเนินการดังนี้ 1) มี
การฝึกอบรมตามความสนใจและความถนัดของเด็กและเยาวชน และมีโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 2) ควรมีการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการดูแลเด็กและเยาวชนภายหลังจากออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแล้ว 
คําสําคัญ: ทักษะชีวิต การวางแผน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
 
 
 

                                                            
*นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ABSTRACT 
The purpose were to study the life skills of juvenile in vocational training center for juvenile. Study 

planning way of life of juvenile after leaving the vocational training center for juvenile. The sample is a juvenile 
who was convicted for the treatment and recovery of function in vocational training center for juvenile, 
Department of Juvenile Observation and Protection.  By selecting specific groups totaling 350 people. 
Questionnaires were used to collect data. Data were analyzed using SPSS. The statistics used in the analysis were 
frequency, percentage, average, standard deviation, experiment with the t-test and the F-test by determining the 
level of statistical significance at the 0.05 level. 

The results showed that the samples are all male, 18 years, secondary education, single, the cause 
of living the vocational training center because substance abuse, it take in the vocational training center, They 
lived with parents before arriving in the vocational training center two year and no need to report to the vocational 
training center. Life skills of juvenile in the youth training center has found that the overall level of life skills is the 
high level, the self- awareness, the emotional enjoin, The acceptance, the relationship, communications The 
solution and the decision, respectively. The life plan of juvenile found that in the overall is the high level. They 
planned these life with the their families, education and vocational functioning, respectively.  The comparison 
between the variables found the first residents arrived in the vocational training center. Affect life skills and life 
planning of juvenile statistically significant at the 0.05 level. 

Suggestions: 1) Vocational training center should be training, life skills training for children and youth. 
2) Vocational training center should be promote and encourage juvenile are planning their lives after leaving the 
vocational training center. For juvenile, with the goal of life after leaving the vocational training center. 3) The 
family of the juvenile should be provide opportunities for juvenile has exhorted and promote the adaptation of 
juvenile living with their parents. 4) The family of the juvenile should be encouraged to support juvenile to study 
in vocational educational system.  
Keywords: Life Skills, Planning, Vocational Training Center for Juvenile 

 
บทนํา 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าย่ิงของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสําคัญและคํานึงถึงเป็นอันดับแรก ดังนั้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับจึงมีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมอยู่ด้วย และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในทุก
สังคมที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความเข้มแข็งท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นการสร้างเสริมให้เป็นพลัง
สําคัญของประเทศท่ีเข้มแข็งต่อไปแต่ในความเป็นจริงสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของโลก สังคมไทยท่ีได้มี 
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3-7 จะมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรมท่ี
เป็นพ้ืนฐานเดิมของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดปัญหาในทุกระบบ ต้ังแต่ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสังคม 

ปัจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง แม้จะได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพในทุกช่วงวัย แต่ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและ
ผลิตภาพแรงงานตํ่า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมข้ึนและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างท่ัวถึง ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนา
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ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2554 
โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ  
มีวิสัยทัศน์ต่อประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง”ซ่ึงจะเน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีจิตสํานึกในด้านคุณธรรมมากข้ึน  

เม่ือสังคมไทยมีการยอมรับแนวคิดของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา โดยขาดการวิเคราะห์และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม สภาพจิตใจของคนในประเทศ จึงทําให้ปัญหาสังคมตามมามากมาย อาทิ ปัญหาครอบครัว ซ่ึงเดิมสังคมไทยเป็น
ครอบครัวขยาย มีคนอยู่รวมกันมากมาย ระบบการเลี้ยงดูในครอบครัวจึงพ่ึงพาอาศัยกันและกันได้อย่างง่ายดาย เม่ือสภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเด่ียว ท่ีมีเพียงพ่อ แม่ และลูก แต่สังคมกับวุ่นวายและเต็มไปด้วยการแข่งขัน ขาดความเกื้อกูลต่อกัน  
จึงเต็มไปด้วยความเสี่ยงของการชักจูงไปสู่การกระทําผิด ซ่ึงส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็กไม่ได้รับการดูแลและคุ้มครองท่ีเหมาะสม 

ดังนั้นประเทศไทยได้มีการจัดทําแผนนโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2554) ซ่ึงเน้นการพัฒนา 3 
ด้าน คือ การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การพัฒนาครอบครัวและชุมชน การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ ท้ังนี้ได้แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 2 แบบ คือ 1. แบ่งตามสภาวะความเป็นอยู่ 2. แบ่งตามช่วงอายุ สืบเนื่องมาจากการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ (United Nations General Assembly Special Session on Children: UNGASS) ว่าด้วย
เร่ืองโลกท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก (A World Fit for Children) กําหนดให้ประเทศสมาชิกจัดทําแผนพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกท่ี
เหมาะสมสําหรับเด็ก” 

สถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า การกระทําผิดของเด็กและเยาวชนอยู่ในข้ันรุนแรงมากข้ึน และเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 
สอดคล้องกับข้อมูลสถิติจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบว่า จํานวนคดีเด็ก
และเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ท่ัวประเทศ ในปี 2556 จํานวนท้ังหมด 36,763 คดี พบว่าคดีส่วนใหญ่เป็นคดีท่ีผู้กระทํา
ความผิดท่ีมิได้อยู่กับบิดามารดาหรือบิดามารดาแยกกันอยู่มากกว่าผู้กระทําความผิดท่ีอยู่ร่วมกับครอบครัว คือ คดีท่ีผู้กระทําความผิด
ท่ีมิได้อยู่กับบิดามารดาหรือบิดามารดาแยกกันมีจํานวน 29,120 คดีคิดเป็นร้อยละ 79.21 ของคดีท้ังหมดส่วนคดีท่ีผู้กระทําความผิดท่ี
อยู่ร่วมกันกับครอบครัวมีจํานวน 7,643 คดีคิดเป็นร้อยละ 20.79 และพบว่า คดีส่วนใหญ่เป็นคดีท่ีมีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษมากท่ีสุดคือมีจํานวน 15,530 คดีคิดเป็นร้อยละ 42.24 ของคดีท้ังหมดรองลงมาเป็นคดีท่ีมีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มีจํานวน 
7,260 คดีคิดเป็นร้อยละ 19.75 นอกจากนั้นเป็นคดีท่ีมีฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายจํานวน 4,263 คดีท้ังนี้กว่า 20% ของคดี
ท้ังหมด เป็นคดีท่ีกระทําความผิดซํ้าและเป็นเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุ ระหว่าง 15-18 ปีมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาข้อมูลย้อนหลังของ
กรมพินิจฯ ต้ังแต่ปี 2552-2556 แนวโน้มของคดียังเหมือนเดิม คือ เป็นคดีท่ีมีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากท่ีสุดเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และเป็นเด็กและเยาวชนท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกมากท่ีสดุ (กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน, 2557) 

เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด กระทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือบางคร้ังก็เกิดจากการบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง หลอกให้
กระทําจากบุคคลอ่ืน มีการกระทําเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ท่ีกระทําผิด แต่ต่างกันด้านความคิดรู้ผิดชอบชั่วดี ประสบการณ์ การควบคุม
ยับย้ังตนมิให้กระทําความผิดย่อมมีน้อยกว่า การใช้มาตรการทางกระบวนยุติธรรมเฉกเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ท่ีกระทําความผิด ถือว่าเป็น
การไม่สมควร ไม่ยุติธรรม และอาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ตัวเด็กและเยาวชนเหล่านั้นมากกว่า (จําเริญ แก้วรักษา, 2545, น. 1) 

นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนกระทําผิดกฎหมายเพ่ิมข้ึนทุกปี ปัญหายุ่งยาก คือ การฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนให้กลับมาเป็นพลเมืองท่ีดี ซ่ึงเด็กและเยาวชนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงควรได้รับการพัฒนาเทียบเท่ากับเด็กและ
เยาวชนปกติท่ัวไป ควรให้มีการแยกกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับผู้ใหญ่
โดยเด็ดขาด โดยมุ่งเน้นไปในการสงเคราะห์ บําบัดแก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดมากกว่าการลงโทษทางอาญา โดยศาล
เยาวชนและครอบครัวดําเนินการพิจารณาเป็นพิเศษแตกต่างจากศาลธรรมดาและมีการแยกสถานที่ควบคุมฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
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ต่างจากเรือนจําหรือราชทัณฑ์ เนื่องจากยังเยาว์และอาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้วยการอบรมบ่มนิสัยให้กลับเป็นคนดีและ
สามารถปรับตัวมีชีวิตท่ีดีในสังคมได้ (สถานพินิจฯ กลาง, 2528, อ้างถึงใน จําเริญ แก้วรักษา, 2545) ศูนย์ฝึกและอบรมมีการเลี้ยงดู
อย่างปกติและให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมในการแก้ไขความประพฤติ ให้การศึกษาวิชาสามัญ การเรียนวิชาชีพ กิจกรรม
พัฒนานิสัย และกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการให้เด็กและเยาวชนสํานึกในการเห็นคุณค่า มีระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบของตนเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและส่งเสริมให้ประพฤติแต่ในสิ่งท่ีดีงาม (ประภาศน์ อวยชัย, 2517, อ้างถึงใน
จําเริญ แก้วรักษา, 2545) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ของกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
(ศิรินทร์รัตน์ ทองปาน, 2550, น. 6) ท่ีก่อต้ังมาต้ังแต่ พ.ศ.2495 แต่การพัฒนาปรับปรุงก็ยังยํ่าอยู่กับท่ี จน พ.ศ.2543 เร่ิมมีการปฏิรูป
ระบบงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยนําระบบของสถานพินิจมาบริหารจัดการใหม่ แต่ก็ยังไม่มีรูปแบบท่ี
ชัดเจน เม่ือมีเด็กหนีออกไปก็ยังคงมีกฎเหล็กและกําแพงสูง และเพ่ิมกําแพงสูงข้ึนเร่ือยๆ ถือได้ว่ามีฐานคิดไม่ชัดเจนต่อการทํางานกับ
เด็กและเยาวชน เพราะยังเน้นการตอกยํ้าและซํ้าเติมความผิด ไม่คํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ต่อมาได้เร่ิมปรับปรุงกรอบความคิด 
พยายามเปลี่ยนแปลงโดยมีการจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชนเพ่ือปรับพฤติกรรมของเด็กท่ีกระทําผิดแต่ยังคงพบว่า การแก้ไข การฟ้ืนฟู
และการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดประสบปัญหาตลอดมา คือ บุคคลากรไม่เพียงพอ มีความรู้และความสามารถไม่เหมาะสม
กับตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบ และการบําบัดฟ้ืนฟูไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสังคมปัจจุบัน เด็กและเยาวชนบางส่วนได้รับ
การปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ีเข้มงวดและไม่เป็นธรรม เพราะยึดหลักเร่ืองการลงโทษมากกว่าการฟ้ืนฟู มีทัศนคติว่าเด็กเป็นผู้กระทําผิด 
ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านการแก้ไข การฟ้ืนฟูและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เม่ือถึงเวลาต้องออกจากศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน จึงไม่มีแรงจูงใจให้สามารถมีแนวคิดท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ต้องกลับไปดําเนินชีวิตในเส้นทางเดิมซ่ึงตรงกับ
แนวคิดของ ลอเรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) ท่ีได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ในหลายประเทศท่ีมี
วัฒนธรรมต่างกัน ในท่ีนี้จริยธรรม หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความถูกผิด โดยเกิดจากกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซ่ึงต้อง
อาศัยวุฒิภาวะทางปัญญา พบว่า พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กอายุ 10 ปียังพัฒนาไม่ถึงข้ันสูงสุด สามารถพัฒนาต่อได้จนโต  
จากการศึกษาวิจัยเห็นว่า การท่ีบุคคลใช้เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจเลือกกระทําต่อเหตุการณ์หนึ่ง เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญในจิตใจของบุคคลผู้นั้น เหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินใจจะลึกซ้ึงตามลําดับวุฒิภาวะทางจิตใจ และสติปัญญาของบุคคลนั้น ดังนั้น
แนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดกฎหมาย เม่ือเข้าใจจะช่วยใน 
การวางแผนบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู รวมท้ังพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน เพ่ือช่วยลดการมีประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของเด็กและ
เยาวชนได้  

เม่ือได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทําให้เห็นว่า สภาพของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด และอยู่ภายใต้ 
การดูแลของรัฐตามกระบวนการยุติธรรมยังคงมีสภาพข้อจํากัดต่างๆ มาก จึงทําให้การควบคุมเพ่ือบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและพัฒนาให้
กลับไปเป็นคนดีของสังคมยังไม่ประสบผลตามท่ีได้วางไว้ ดังนั้นจึงควรค้นหารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาและฟ้ืนฟูท่ี
เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน รวมถึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนควรได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมจากเด็ก ตามหลักอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก เพ่ือให้การปกป้องคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการใช้สิทธิของเด็กอย่างเต็มท่ี ซ่ึงเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าในการดูแลคุ้มครองเด็ก 
บังคับใช้เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2543 ในความเป็นจริงศูนย์ฝึกฯ เกือบทุกแห่งยังคงนําเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดมาควบคุม
มากกว่า (สุดจิต เจนนพกาษญจน์, 2549, อ้างถึงใน ศิรินทร์รัตน์ ทองปาน, 2550, น. 4) ดังนั้นการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไทยจึงมีความจําเป็นต้องปรับฐานคิด ปรับการทํางานท่ีมุ่งเน้นการแก้ไข ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้หลักการพ้ืนฐานของสิทธิเด็กในขณะท่ีศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก เป็นโครงการนํา
ร่องต้นแบบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 14-24 ปี ท่ีกระทําผิด ให้มีความเป็นอยู่ท่ีเอ้ือต่อการกลับใจ โดยมีพันธกิจท่ีว่า 
เด็กท่ีเข้ามาอยู่ต้องหลุดพ้นจากพันธนาการหรือภาพลักษณ์ของเด็กในคุก อันธพาล หรือนักโทษ ด้วยการกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของ
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ตนเองอย่างต่อเนื่อง จนตัวเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีย่ังยืนไปในทางท่ีดี แต่การเปล่ียนแปลงต้องมาจากใจของเด็กเอง ต้องเกิดจาก
ความปรารถนาท่ีจะเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่จากการโดนบังคับหรือสั่งการจากคนอ่ืน หมายถึง เด็กต้องรู้จักความต้องการของตนเอง หรือ
รู้ตัวว่าตนเองต้องการอะไร ซ่ึงในท่ีนี้การรู้จักตนเอง หมายถึง การรู้จักลักษณะนิสัย ภาวะอารมณ์ และความรู้สึกท่ีสร้างความทุกข์ให้แต่
ละคน เป็นผลมาจากการเลี้ยงดู ครอบครัว และสังคมระดับใหญ่ การรู้จักตนเองในระดับนี้ จะช่วยให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวเรา
และผู้อ่ืน เห็นท่ีมาท่ีไปในตัวเรา และเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเรา เพ่ือจะทําให้การใช้ชีวิตของเรามีความสุขและย่ังยืน 
(อวยพร เข่ือนแก้ว, 2555, น. 17) 

ส่วนหนึ่งของประสบการณ์การทํางานของผู้ศึกษาด้านการสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เห็นความต้องการของตัวเอง
เป็นเนื้องานท่ียากและต้องใช้เวลามาก เพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหา ต้องคิดค้นกิจกรรมท่ีสร้าง
ทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เกิดกระบวนการวิเคราะห์ กลั่นกรองออกมาเป็นทักษะท่ีสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ ซ่ึงจะ
เป็นคุณลักษณะท่ีสําคัญในการช่วยให้เด็กได้นําไปใช้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่เด็กและ
เยาวชนต้องออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเร่ือง ทักษะชีวิตและการวางแผนการดําเนินชีวิต
ของเด็กและเยาวชนหลังออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการวางแผนการดําเนินชีวิต
หลังออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และเป็นไปตามความต้องการของเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถ
ออกไปดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักคิดก่อนแก้ไขปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ ไม่กระทําผิดซํ้า และมีวิถีการคิดท่ีพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเอง และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวัดระดับทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
2. เพ่ือศึกษาการวางแผนชีวิตของเด็กและเยาวชนหลังออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี้เป็นเด็กและเยาวชนท่ี
ถูกตัดสินคดีความเพื่อบําบัดและฟ้ืนฟูของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท้ังหมด 5 
แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
จังหวัดระยอง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 350 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package of Social 
Science) และค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่า t-test และค่า F-test  
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายท้ังหมด มีอายุ 18 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
มีสถานภาพโสด สาเหตุท่ีต้องเข้ามาในศูนย์ฝึกฯ เนื่องจากใช้สารเสพติด มีระยะเวลาท่ีต้องอยู่ในศูนย์ฝึกฯ 2 ปี ก่อนเข้ามาอยู่ใน 
ศูนย์ฝึกฯ พักอาศัยกับพ่อและแม่ หลังจากออกจากศูนย์ฝึกฯ ไม่ต้องมารายงานตัว เนื่องจากมีระบบการติดตามจากศูนย์ฝึกฯ เป็นระยะ 
โดยนักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์ฝึกฯ 
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ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ 
ด้านการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการรู้จักตนเอง ด้านการเข้าใจผู้อ่ืน ด้านการจัดการกับอารมณ์ และ
ด้านการจัดการความเครียด ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะชีวิตในภาพรวมในระดับมาก โดยมีทักษะชีวิตในด้านการรู้จัก
ตนเอง รองลงคือ ด้านการจัดการกับอารมณ์ ด้านการเข้าใจผู้อ่ืน ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการจัดการความเครียด  
ด้านการสื่อสาร ด้านการแก้ปัญหา และด้านการตัดสินใจ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้ 

ด้านการรู้จักตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.1 รู้จักตนเองเป็นอย่างดีว่า มีพฤติกรรมอย่างไร มีข้อดีข้อเสียท่ีต้อง
ปรับเปลี่ยนให้ตนเองมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน รองลงมาร้อยละ 90.0 รู้ความต้องการของตนเอง และมีเป้าหมายชัดเจนในการใช้ชีวิต 

ด้านการจัดการกับอารมณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 89.7 เม่ือมีอารมณ์เกิดข้ึนในแต่ละคร้ัง จะทําให้มีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกัน เช่น โกรธ โมโห ข้ีเกียจ ทําให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของตนเอง รองลงมาร้อยละ 86.6 เม่ือเกิดอารมณ์โกรธ 
อารมณ์เศร้า อารมณ์เหงา ทําให้รับรู้อารมณ์ต่างๆ และเรียนรู้กับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเข้าใจ และร้อยละ 81.4 สามารถรู้เท่าทัน
กับอารมณ์ของตนเองทุกคร้ังท่ีกําลังจะเปลี่ยนแปลงไป 

ด้านการเข้าใจผู้อ่ืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.0 การมีความแตกต่างจากคนอ่ืนท้ังสีผิวและการศึกษา แต่สามารถ
ยอมรับความคิดแตกต่างของตนเองได้อย่างเข้าใจ รองลงมาร้อยละ 87.7 สามารถยอมรับคนท่ีมีความคิดท่ีแตกต่างได้ และยังสามารถ
อยู่ร่วมกับคนท่ีมีความคิดแตกต่างได้อย่างเข้าใจ และร้อยละ 82.0 เม่ือมีคนท่ีกระทําแตกต่างกันทางด้านการกระทํา สามารถยอมรับ
ความคิดต่างได้ และเข้าใจในการกระทํา 

ด้านการสร้างสัมพันธภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.7 เม่ือเพ่ือนมีปัญหา สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้เพ่ือนได้ในยาม
ท่ีเพ่ือนทุกข์ใจ รองลงมาร้อยละ 88.9 เม่ือชุมชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนได้อย่างเต็มใจ และร้อยละ 
77.7 เม่ือเพ่ือนมาชวนไปชกต่อยกับผู้อ่ืน สามารถบอกเพ่ือนได้ว่าไม่ต้องการเข้าร่วมในคร้ังนี้ แต่ยังสามารถเป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกันได้ 

ด้านการจัดการความเครียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 89.7 มีแนวทางในการจัดการกับความเครียดของตนเองได้  
มีแนวทางท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมของตนเอง รองลงมาร้อยละ 87.1 เม่ือเกิดความเครียดในแต่ละครั้ง สามารถรับรู้ถึงสาเหตุของ
ความเครียดนั้นๆ ได้ และร้อยละ 86.0 เม่ือเกิดความเครียด สามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้ทําให้ความเครียดผ่อนคลาย
ลงได้ 

ด้านการสื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.9 เม่ือมีแฟนคนใหม่ สามารถอดทนต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน รับฟังกัน 
มากข้ึน ไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา รองลงมาร้อยละ 86.9 เม่ือพบกับความทุกข์ในชีวิต สามารถขอความช่วยเหลือได้ ร้อย
ละ 82.6 เม่ือต้องพบกับสถานการณ์ท่ียากลําบาก สามารถพูดต่อรองได้ และร้อยละ 82.0 เม่ือต้องพูดเพ่ือแสดงความคิดเห็น สามารถ
พูดได้ 

ด้านการแก้ปัญหา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.3 เม่ือเกิดปัญหาข้ึน สามารถรับรู้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหา  
ทําให้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง รองลงมาร้อยละ 84.0 เม่ือออกจากศูนย์ฝึกฯ และไปพบกับเพ่ือนท่ียังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
และมาชวนให้เข้าร่วมด้วย สามารถแก้ไขปัญหาในคร้ังนี้ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 82.0 เม่ือต้องเจอปัญหาชีวิตมักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
ของแต่ละทางเลือกเพ่ือหาทางออกท่ีเหมาะสมท่ีสุด และร้อยละ 79.1 เม่ือต้องเจอกับปัญหาท่ียากจะแก้ไข พยายามท่ีต้ังสติเพ่ือ
แก้ปัญหาน้ันโดยไม่ใช้อารมณ์ สามารถแก้ไขไปทีละข้ันตอนจนสามารถแก้ปัญหาผ่านพ้นไปได้ 

ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.1 สามารถตัดสินใจได้เม่ือต้องเจอกับเหตุการณ์ท่ีคับขัน รองลงมา 
ร้อยละ 85.7 เม่ือประสบกับปัญหาท่ีหาทางออกไม่ได้ ประเมินได้ว่าจะปรึกษาคนรู้จัก ญาติ เพ่ือนสนิท ก่อนท่ีจะลงมือแก้ปัญหาน้ันๆ 
ร้อยละ 80.6 เม่ือมีความทุกข์ใจ สามารถพูดความรู้สึกของความทุกข์ใจต่อสถานการณ์นั้นๆ ได้ถูกต้อง และร้อยละ 76.9 เม่ือต้องเจอ
กับปัญหาชีวิต เช่น พ่อแม่ไม่เข้าใจ ได้พยายามท่ีจะมองถึงสาเหตุของความไม่เข้าใจของพ่อแม่ 
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การวางแผนชีวิตของเด็กและเยาวชนหลังจากออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการทํางาน และด้านการอยู่ร่วมกับคนในสังคม ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนชีวิตใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการวางแผนชีวิตด้านการอยู่ร่วมกับคนในสังคม รองลงมาคือ ด้านการศึกษา และด้านการทํางาน 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้ 

ด้านการอยู่ร่วมกับคนในสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนชีวิตในด้านนี้ในระดับมากท่ีสุด โดยกลุ่มตัวอย่างได้
วางแผนปรับตัวอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ เป็นลําดับแรก รองลงมาคือ การปรับตัวอยู่ร่วมกับเพ่ือนบ้านได้ การสามารถอยู่ร่วมกับคนใน
ชุมชนได้ การสามารถทํางานอยู่ร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้ และการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนกลุ่มใหม่ได้ 

ด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนชีวิตในด้านนี้ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างได้วางแผนเข้าเรียนสาย
วิชาชีพในระบบการศึกษา เป็นลําดับแรก รองลงมาคือ การเรียนรู้นอกระบบด้านงานช่างต่างๆ เช่น ช่างซ่อมรถ ช่างไฟฟ้า ฯลฯ การ
เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ การเข้าเรียนสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) การเข้าเรียนสายสามัญข้ันพ้ืนฐานในระบบการศึกษา การเรียนรู้นอกระบบกับครอบครัว 
(ทําธุรกิจครอบครัว) และการเรียนรู้นอกระบบกับนายจ้าง เช่น ร้านอาหาร การเกษตร ฯลฯ  

ด้านการทํางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนชีวิตในด้านนี้ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างได้วางแผนออกไป
ค้าขาย เป็นลําดับแรก รองลงมาคือ การออกไปทํางานรับจ้างในโรงงาน การออกไปทํางานรับจ้างด้านช่าง เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า  
การออกไปทํางานรับจ้างในร้านอาหาร การออกไปทําการเกษตรกรรม การออกไปทํางานรับจ้างด้านการเกษตร การออกไปทํางาน
รับจ้างล้างรถ การออกไปทํางานรับจ้างเป็นเด็กปั๊ม การออกไปทํางานรับจ้างซักรีด และการออกไปเก็บของเก่าขาย 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน พบว่า สถานภาพสมรส สาเหตุ
ท่ีต้องเข้ามาในศูนย์ฯ และการพักอาศัยก่อนเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ท่ีแตกต่างกัน มีทักษะชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับการวางแผนชีวิตของเด็กและเยาวชน พบว่า การพักอาศัย
ก่อนเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ท่ีแตกต่างกัน มีการวางแผนชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง ทักษะชีวิตและการวางแผนการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ผู้ศึกษาได้ทราบถึงทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน และการวางแผนชีวิตของเด็กและเยาวชน หลังจากผ่านการฝึกอบรมในศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ผลการศึกษานํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน พบว่า ภาพรวมทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับมาก โดยเด็กและเยาวชนมี
ทักษะชีวิตด้านการรู้จักตนเองมากท่ีสุด รองลงคือ ด้านการจัดการกับอารมณ์ และด้านการเข้าใจผู้อ่ืน และเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต
ด้านการตัดสินใจน้อยท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร ด้านการจัดการความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพ 
เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจ พบว่า เด็กและเยาวชนสามารถตัดสินใจได้เม่ือต้องเจอกับเหตุการณ์ท่ีคับขัน แต่เม่ือต้อง
เจอกับปัญหาชีวิต เช่น พ่อแม่ไม่เข้าใจ แม้ว่าเด็กและเยาวชนจะพยายามท่ีจะมองถึงสาเหตุของความไม่เข้าใจของพ่อแม่ แต่ก็ 
ไม่สามารถเข้าใจได้ แสดงให้เห็นว่า หากเกิดความไม่เข้าใจภายในครอบครัว พ่อแม่และลูกควรมีการพูดคุยทําความเข้าใจซ่ึงกันและกัน จะทําให้
พ่อแม่เข้าใจการกระทําของลูกได้ รวมท้ังหากมีความทุกข์ใจก็สามารถพูดความรู้สึกทุกข์ใจให้พ่อแม่รับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาได้ 

ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา พบว่า เม่ือเกิดปัญหาข้ึน เด็กและเยาวชนสามารถรับรู้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหา
เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง แต่เม่ือต้องเจอปัญหาท่ียากจะแก้ไข เด็กและเยาวชนยังไม่สามารถใช้สติในการควบคุมอารมณ์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ พระบัณฑิต สิทธิพล (2553, น. 345-344) ท่ีพบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการกระทําผิดของเด็กและ
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เยาวชน ปัญหาทางสภาพจิตใจ อารมณ์ในช่วงวัยรุ่น สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การคบเพ่ือน และกระบวนการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน หากเด็กและเยาวชนสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ก็จะช่วยให้การกระทําผิดของเด็กและเยาวชนลดลง
ได้ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีแสดงออกมานั้นข้ึนอยู่กับการเลี้ยงดูของครอบครัว และสอดคล้องกับปัจจัยท่ีทําให้เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2547) มาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสิ่งท่ีเด็กได้รับจากพ่อแม่ รวมท้ังแรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อม 2) ครอบครัว หากพ่อแม่มีความห่วงใยดูแลเอาใจใส่ลูกย่อมทําให้
ลูกมีความอบอุ่นและเติบโตด้วยดี ในทางตรงกันข้ามหากพ่อแม่ทะเลาะกันเป็นจํา ลกูจะมีนิสัยก้าวร้าว พูดจาหยาบคาย และ 3) ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและการเกิดวิกฤตต่างๆ และสอดคล้องกับผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับทักษะชีวิตของเด็ก
และเยาวชน ท่ีพบว่า สาเหตุท่ีต้องเข้ามาในศูนย์ฯ ท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลต่อทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนท่ีแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ทักษะชีวิตด้านการสื่อสาร พบว่า เด็กและเยาวชนมีการรับฟังและไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา และเม่ือพบ
ความทุกข์ในชีวิตสามารถขอความช่วยเหลือได้ แสดงให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนมีความตระหนักและรู้จักท่ีจะจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองได้ดีข้ึน แต่เม่ือเด็กและเยาวชนต้องพูดเพ่ือแสดงความคิดเห็นกับไม่สามารถพูดความคิดเห็นของตนเองได้ และเม่ือพบ
สถานการณ์ท่ียากลําบากกับไม่สามารถพูดต่อรองได้ แสดงให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนยังมีปัญหาในด้านการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา
จึงทําให้ไม่สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้ 

ทักษะชีวิตด้านการจัดการความเครียด พบว่า เด็กและเยาวชนมีแนวทางในการจัดการกับความเครียดของตนเองได้ 
เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ฯ คอยชี้แนะและให้คําปรึกษาหากเด็กและเยาวชนเกิดปัญหาต่างๆ ดังนั้น เด็กและเยาวชนจะต้องมี 
การสื่อสารให้เจ้าหน้าท่ีได้รับทราบถึงสภาวะทางด้านอารมณ์ จิตใจ และร่างกาย เช่น หากเด็กและเยาวชนมีความทุกข์ในชีวิตเกิดข้ึน 
สามารถขอความช่วยเหลือได้ หรือเม่ือต้องพบกับสถานการณ์ท่ียากลําบากสามารถพูดต่อรองได้ เป็นต้น แต่เม่ือเกิดความเครียดข้ึน 
เด็กและเยาวชนก็ยังไม่สามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้ เนื่องจากเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถหาสาเหตุของเครียดท่ี
เกิดข้ึนได้ จึงไม่สามารถจัดการกับความเครียดท่ีเกิดข้ึนได้ 

ทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพ พบว่า เด็กและเยาวชนสามารถเป็นท่ีปรึกษาให้เพ่ือนได้ในยามท่ีเพ่ือนทุกข์ใจ  
แต่เด็กและเยาวชนยังไม่สามารถปฏิเสธการชักชวนของเพ่ือนได้ เนื่องจากเด็กและเยาวชนกลัวว่าเพ่ือนจะไม่ให้เข้ากลุ่มหรือไม่ให้ 
การยอมรับ จึงเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนไม่ปฏิเสธคําชักชวนของเพ่ือน 

การวางแผนชีวิตของเด็กและเยาวชน พบว่า ภาพรวมการวางแผนชีวิตอยู่ในระดับมาก โดยเด็กและเยาวชนจะมี 
การวางแผนชีวิตด้านการอยู่ร่วมกับคนในสังคมมากกว่าด้านอ่ืนๆ และมีการวางแผนชีวิตด้านการทํางานน้อยท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 

เด็กและเยาวชนมีการวางแผนในการปรับตัวอยู่ร่วมกับคนในสังคมมากท่ีสุด โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับครอบครัวของ
ตนเอง เนื่องจากเด็กและเยาวชนจะรู้สึกผิดและต้องการได้รับโอกาสในการไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอีกคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของวาสนา ทับทิมดี(2549) พบว่า ปัจจัยทางด้านครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน ดังนั้น 
การแก้ไขปัญหาควรเริ่มต้นจากครอบครัว ให้ได้รับการพัฒนาทําหน้าท่ีในการดูแลเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม ปัญหาของเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิดจะลดน้อยลง จะเห็นได้ว่า หากเด็กและเยาวชนสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ จะทําให้เด็กและเยาวชน
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับเพ่ือนบ้านและคนในชุมชนได้ รวมท้ังปรับตัวเข้ากับเพ่ือนกลุ่มใหม่ได้ และสอดคล้องกับผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับการวางแผนชีวิตของเด็กและเยาวชน ท่ีพบว่า การพักอาศัยก่อนเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ท่ีแตกต่างกัน มี
การวางแผนชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนเม่ือผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนแล้วจะทําให้เด็กและเยาวชนมีการวางแผนชีวิตหลังออกจากศูนย์ฯ ในการอยู่ร่วมกับครอบครัวของตนเอง  
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เด็กและเยาวชนมีการวางแผนชีวิตด้านการศึกษาในระดับมาก โดยหากได้ออกจากศูนย์ฯ เด็กและเยาวชนได้วางแผน
เข้าเรียนสายวิชาชีพในระบบการศึกษาอีกคร้ัง เนื่องจากเด็กและเยาวชนคิดว่าหากไปเรียนต่อในสายสามัญจะตามไม่ทันเพ่ือนและต้อง
ไปเรียนรู้กับเพ่ือนใหม่ หากไปเร่ิมต้นใหม่ในสายวิชาชีพก็จะได้ความรู้ท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ ประกอบกับศูนย์ฯ ได้มี 
การจัดบริการฝึกอาชีพระยะสั้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระบัณฑิต สิทธิพล (2553) พบว่า 
การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา ควรเน้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน อาชีวศึกษา และสถานะองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาด้านการศึกษา 
ด้านจิตวิทยา ด้านการให้คําปรึกษา และควรมีจิตวิทยาด้านการศึกษาเพ่ือให้การจัดบริการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

หลังออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีการวางแผนชีวิตด้านการอยู่ร่วมกับคนในสังคม
มากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะการปรับตัวอยู่ร่วมกับครอบครัว และมุ่งหวังเรียนต่อในสายวิชาชีพ รวมท้ังเด็กและเยาวชนมีการวางแผน
ชีวิตด้านการทํางานน้อยท่ีสุด โดยได้วางแผนออกไปค้าขายมากที่สุด รองลงมาคือ การออกไปทํางานรับจ้างในโรงงาน การออกไป
ทํางานรับจ้างด้านช่าง เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า การออกไปทํางานรับจ้างในร้านอาหาร การออกไปทําการเกษตรกรรม การออกไป
ทํางานรับจ้างด้านการเกษตร การออกไปทํางานรับจ้างล้างรถ การออกไปทํางานรับจ้างเป็นเด็กปั๊ม การออกไปทํางานรับจ้างซักรีด 
และการออกไปเก็บของเก่าขาย แสดงให้เห็นว่า หลังออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมุ่งท่ีจะอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและเรียนต่อให้จบการศึกษาก่อน จึงจะทํางานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนควรมีการจัดอบรมการฝึกทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ ตระหนัก และเข้าใจในการกระทําของตนเอง รวมท้ังการรู้จักตนเองให้มากข้ึนโดยมีการจําแนกเด็กและเยาวชนให้ทราบว่า
ใครมีทักษะด้านใดเป็นพิเศษ 

2. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีการวางแผนชีวิตหลังออกจาก
ศูนย์ฯ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตหลังออกจากศูนย์ฯ โดยมีกระบวนการช่วยเหลือดูแลหลังปล่อย (After 
Case) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3. ครอบครัวของเด็กและเยาวชนควรให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้กลับตัวกลับใจและส่งเสริมสนับสนุนการปรับตัวของ
เด็กและเยาวชนให้อยู่ร่วมกับครอบครัวได้ 

4. ครอบครัวของเด็กและเยาวชนควรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพในระบบ
การศึกษาและหากไม่ได้ศึกษาต่อควรหาทางเลือกท่ีเด็กและเยาวชนชอบหรือเป็นทางเลือกท่ีจูงใจให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วม 
(Attractive Alternatives) 
 
บทสรุป 

ปัญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมีเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเด็กและเยาวชนท่ีถูกตัดสินว่ากระทําผิดจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพ่ือการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดให้กลับออกไปสู่สังคมได้ โดยเด็กและเยาวชนจะ
เรียนรู้ชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ และเด็กและเยาวชนได้มีการวางแผนชีวิตหลังออกจากศูนย์ฯ ในการไปอยู่ร่วมกับครอบครัว
และชุมชน รวมท้ังมีความพร้อมท่ีจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกคร้ัง  
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พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวกับเครือข่ายครอบครัวพอ่แม่เลี้ยงเด่ียว 
Single Parents and Single Parent Family Network 

 
กรวรรณ พุทธวินิช* 

Korawan Puthiwanit 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเด่ียวและสาเหตุของการเข้าเป็นสมาชิก

เครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวกระบวนการเสริมพลังอํานาจของสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวและการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคณุภาพจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกพ่อแม่เลี้ยง
เด่ียวท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว 8 ราย ใน 4 กรณี คือ การละทิ้ง การแยกทาง การหย่าร้าง และการเสียชีวิต
ของคู่สมรส ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเด่ียวมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ มี2 ประเภท คือ พ่อแม่เลี้ยง
เด่ียวท่ีไม่ได้พ่ึงพารายได้จากอีกฝ่าย และพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ ด้านอารมณ์จิตใจ พบว่า สภาพจิตใจในช่วง
ท่ีกําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวนั้นจะมีภาวะความขัดแย้งทางความคิด ความรู้สึก และสามัญสํานึกของตัวเองกับปัญหา
ชีวิตท่ีนําไปสู่การเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และการดําเนินชีวิตของแม่เลี้ยงเด่ียวขณะต้ังครรภ์นอกสมรส ซ่ึงได้เผชิญปัญหาชีวิตโดย
ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวเดิม เนื่องจากตัดสินใจปิดบังเพ่ือรักษาบุตรในครรภ์ไว้ทําให้รู้สึกผิดต่อครอบครัวของตน ด้าน
สุขภาพ พบว่า พ่อเลี้ยงเดี่ยวเห็นว่าปัญหาด้านสุขภาพเป็นอุปสรรคต่อการเป็นพ่อเลี้ยงเด่ียว ซ่ึงส่งผลต่อทัศนคติในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง และด้านสังคมวัฒนธรรม พบว่า พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีภาวะแยกตัวจากสังคม ทําให้ต้องเผชิญปัญหาโดยลําพัง จากลักษณะของ
การเป็นครอบครัวเลี้ยงเด่ียวส่งผลให้พวกเขาตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะต้องการพ้ืนท่ีทางสังคม
จากเพ่ือนเลี้ยงเด่ียว สําหรับกระบวนการเสริมพลังอํานาจของสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันการ
ค้นพบสภาพการณ์จริงท่ีทําให้เกิดการยอมรับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนข้ันการสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่
ต่อปัญหา ยอมรับความจริง กล้าท่ีจะเปิดเผยตัวตนในสังคมลดการตําหนิตนเอง ข้ันการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมในทางเลือก
และต้นแบบจากเพื่อนเลี้ยงเด่ียว และขั้นสุดท้ายเป็นการคงไว้ซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ส่วนการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
เครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนผ่านกระบวนการกลุ่มท่ีสามารถช่วยให้รู้วิธีแก้ปัญหา เม่ือเข้มแข็ง
จะสามารถส่งต่อกําลังใจสู่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวรายอื่น ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังนี้ คือ ควรมีระบบดูแลครอบครัวเลี้ยงเด่ียว
จากเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชน และการประยุกต์ใช้ประสบการณ์
ของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวไทยอย่างย่ังยืน 
คําสําคัญ เครือข่ายครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 
 
 
 
 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ABSTRACT 
This study aims to study single family characteristics, reasons of being members of Single Parent 

Family Network, membership empowerment of Single Parent Family Network and social supports of Single Parent 
Family Network.  In this qualitative research, the tools covered literature review and in- depth interview on 8 
members of Single Parent Family Network (4 cases comprising abandonment, separation, divorce and death). The 
research revealed that there were 4 characteristics of single parent families. For the economic characteristic, there 
were independent parents and economically dependent parents.  For the emotional characteristic, conflicts of 
opinion, feeling and common sense on single parent family occurred when they initially become single parents 
and when single mother were illegally pregnant. They faced difficulty without family support due to concealment 
to save babies so they felt guilty. For the health characteristic, single father believed that health problems were 
obstacles and such believes affected their healthcare attitudes. For the social characteristic, single parents often 
separated from society so they had to deal with problems alone. From single parent family characteristics, they 
decided to be members of Single Parent Family Network to have social space with single parent friends.  The 
membership empowerment of Single Parent Family Network comprised 4 steps. The first step was discovering 
actual situations leading to problem acceptance.  The second step was reflective thinking to create new view 
points on problems, accepting reality, open themselves to society and reducing self-destruction. The third step 
was choosing proper alternatives and models from single parent friends. The fourth step was maintaining efficient 
actions. Social support from Single Parent Family Network was done by group process to solve problems. Becoming 
stronger, they would support other single parents.  

The recommendations from this study are that single parent family system should be supported by 
collaboration of all sectors. Single Parent Family Network in communities should be built. Experience of single 
parent families should be exchanged in communities to strengthen Thai families sustainably.  
 Keywords Family Network, Single Parents 
 
บทนํา 

สถานการณ์ครอบครัวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของระบบทุนนิยมและบริโภค
นิยมท่ีก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ครอบครัวต้องปรับตัวเพ่ือเผชิญกับปัญหาการดําเนินชีวิตครอบครัว จึง
เป็นแรงกดดันท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งและสัมพันธภาพภายในครอบครัว หากครอบครัวใดไม่สามารถเผชิญต่อแรงกดดันจากภายนอกได้
จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเกิดความแตกแยกในครอบครัวข้ึน ซ่ึงในปัจจุบันสถานการณ์ของครอบครัวไทยมีความแตกแยกมากข้ึน
สะท้อนผ่านอัตราการหย่าร้างของคู่สมรส จากสถิติจดทะเบียนสมรสและหย่าของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2556-2558 
มีคู่สมรสท่ีมาจดทะเบียนสมรส จํานวน 295,519, 296,258 และ 304,392 คู่ และมีคู่สมรสเก่าจดทะเบียนหย่า จํานวน 107,031, 
111,810 และ 117,880 คู่ ซ่ึงแสดงถึงแนวโน้มของผู้ท่ีเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย และจากรายงาน
สถานการณ์ครอบครัว ปี 2555 ของสํานักส่งเสริมสถาบันครอบครัว พบว่า ประเทศไทยมีครอบครัวลักษณะพ่อหรือแม่เด่ียวประมาณ 
2.5 ล้านครอบครัว ซ่ึงมีสาเหตุจากการสิ้นสุดของชีวิตคู่ 4 รูปแบบ คือ การละทิ้ง การแยกทาง การหย่าร้าง และการเสียชีวิตของ 
คู่สมรส สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวนั้นเป็นเร่ืองท่ีสังคมไทยกําลังเผชิญอยู่จึงมีความจาํเป็นอย่างมากต่อการตระหนัก
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ถึงสถานการณ์ดังกล่าวเพราะความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากครอบครัวเป็นหน่วยทาง
สังคมที่เล็กท่ีสุดท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพประชากรได้มากท่ีสุดซ่ึงเป็นสถาบันทางสังคมอันดับแรกท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนามนุษย์ 

และผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง คือ พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ซ่ึงจากการศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวไทย มูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัวและสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (2552) พบว่า การเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว
ทําให้สูญเสียความม่ันใจในความม่ันคงของครอบครัว ความม่ันใจว่าตนเองจะสามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีความสุข ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และท้อแท้หมดหวัง การสูญเสียเหล่านี้ส่งผลให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความเครียดเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท่ี
จําเป็นต้องตระหนักถึงเป็นอย่างมากคือ บุตร ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าการหย่าร้างของพ่อแม่ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุตร มีความ
เป็นอยู่ของบุตรท่ีลําบากมากข้ึน รู้สึกเสียใจ บุตรบางคนหมกมุ่นหรือยังรับไม่ได้ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทําให้กลายเป็นคนเก็บตัว เงียบ
ขรึม เกิดปัญหาสุขภาพตามมาด้วยโรคกระเพาะและโรคเครียด บางคนประชดบิดามารดาประพฤติตนเหลวไหล ไม่สนใจเรียน  
(ระวิวรรณ ธรณี, รุ่งนภา เทพภาพ, และ อําไพ หม่ืนสิทธ์ิ, 2551) ดังนั้นการดูแลและการให้การสนับสนุนครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวจึง
เป็นสิ่งสําคัญอย่างมากเพ่ือให้ครอบครัวสามารถดํารงอยู่ได้และก้าวต่อไปในทิศทางท่ีดี ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการนํา “เครือข่ายครอบครัว” 
มาเป็นกลไกในการสนับสนุนทางสังคมและเสริมพลังให้แก่พ่อแม่เลี้ยงเด่ียว โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวซ่ึงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ี
ไม่แสวงผลกําไรให้การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มการมีส่วนร่วมของครอบครัวท่ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาสุข
ภาวะครอบครัว ส่งเสริมครอบครัวท่ีอยู่ในสภาวะยากลําบากดังเช่นครอบครัวของพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว ให้มีความเข้มแข็งไปพร้อมกับการ
พัฒนาศักยภาพพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและบุตร เพราะเชื่อว่าสถาบันครอบครัวมีความสําคัญอย่างย่ิงยวดต่อการอยู่รอดของสังคม พลังความ
รักของสมาชิกในครอบครัวคือทุนพ้ืนฐานสําคัญของชีวิต ปัจจัยสําคัญในการคืนความเข้มแข็งสู่ครอบครัวคือปัญญาท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการเรียนรู้ การรวมกันเป็นเครือข่ายของครอบครัวจะทําให้ครอบครัวมีพลัง และเข้มแข็งมากข้ึน (ธนากร คมกฤส, ม.ป.ป., น. 
15) เครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงเกิดข้ึนเพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวให้สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตของชีวิต
ครอบครัวไปให้ได้ สามารถยืนหยัดเลี้ยงดูบุตรและสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเข้มแข็ง 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาลักษณะปัญหาของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเด่ียวและสาเหตุของการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยว รวมถึงศึกษากระบวนการเสริมพลังอํานาจของสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 
 
แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเครือข่ายครอบครัว แนวคิดครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว/พ่อแม่เลี้ยงเด่ียว แนวคิดการเสริมพลังอํานาจ และแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม ส่วนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่าย ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัวเลี้ยงเด่ียว/พ่อแม่เลี้ยงเด่ียว ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเสริมสร้างพลังอํานาจ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาอ้างอิงประกอบการวิจัย และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพ่อแม่เลี้ยง
เด่ียวท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จํานวน 8 กรณีศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย พ่อแม่เลี้ยง
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เด่ียวท่ีมีสาเหตุของการเข้าสู่สถานภาพพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวใน 4 กรณีๆละ 2 ราย คือ 1. คู่สมรสแยกทางกัน 2. การละทิ้ง 3. การหย่าร้าง และ  
4. การเสียชีวิตของคู่สมรส 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามากําหนดประเด็นท่ีใช้ใน 
การตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารตํารา ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากการ
ทบทวนแนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และเอกสารของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา ข้อมูลท่ีได้จาก
กลุ่มเป้าหมายจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานกับเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว รวมท้ังมีการจดบันทึก การทําข้อสรุปชั่วคราวและการกําจัดข้อมูล ซ่ึงช่วยให้
ข้อมูลมีขอบข่ายท่ีชัดเจนข้ึน และการสร้างข้อสรุปและการพิสูจน์ข้อสรุปโดยการตีความตามเนื้อหาท่ีปรากฏจากการประมวลข้อมูล
และข้อเท็จจริง เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัวเลี้ยงเด่ียว รูปแบบพฤติกรรมของพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว  
นําข้อสรุปย่อยๆมาเชื่อมโยงกัน รวมท้ังการเชื่อมโยงแนวคิดกับสิ่งท่ีค้นพบจากการวิจัย และพิสูจน์ข้อสรุปท่ีได้จากการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

คุณลักษณะท่ัวไปของพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว 
ในการวิจัยคร้ังนี้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นเพศชาย จํานวน 3 ราย และเพศหญิง จํานวน 5 ราย มีอายุระหว่าง 33-56 ปี  

มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 5 ราย ระดับปริญญาโท จํานวน 2 ราย และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 1 ราย 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและพนักงานร้าน จํานวน 5 ราย ประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 2 ราย และไม่ได้ประกอบอาชีพ 
แต่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากอดีตสามี จํานวน 1 ราย รายได้ต่อเดือนท่ีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้รับ ระดับตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 2 ราย 
ระดับ 10,000-30,000 บาท จํานวน 4 ราย ระดับ 50,000-140,000 จํานวน 2 ราย จํานวนบุตรท่ีอยู่ในอุปการะของพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว 
มีบุตร 1 คน จํานวน 4 ราย และมีบุตร 2 คน จํานวน 4 ราย ส่วนสาเหตุของการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว จําแนกตามสาเหตุของการเข้าสู่
สถานภาพพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1. คู่สมรสแยกทางกัน คือ แม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีอดีตสามีติดสุราและมีพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรงในครอบครัว และแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีทะเลาะวิวาทกับอดีตสามี 2. การละทิ้ง คือ แม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีอดีตสามีนอกใจ และแม่เลี้ยงเด่ียวท่ี
ต้ังครรภ์นอกสมรส 3. การหย่าร้าง คือ พ่อเลี้ยงเดี่ยวท่ีอดีตภรรยาขอจดทะเบียนหย่า และ แม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีอดีตสามีนอกใจ และ  
4. การเสียชีวิตของคู่สมรส คือ พ่อเลี้ยงเดี่ยวท่ีภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ส่วนระยะเวลาการเป็น
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ มีดําเนินชีวิตเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมาเป็นระยะเวลา 1 ปี จํานวน 1 ราย เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 2 ปี จํานวน 2 ราย 
เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 3 ปี จํานวน 2 ราย และเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 9 ปี 10 ปี และ 11 ปี อย่างละ 1 ราย ส่วนระยะเวลาใน 
การเป็นสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว คือ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นสมาชิกของเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวเป็น
ระยะเวลา 1 ปี จํานวน 5 ราย และเป็นสมาชิกของเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวเป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ป ีและ 10 ปี อย่างละ 1 
ราย และนอกจากนี้ยังพบว่ามีแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีมีภูมิหลังบิดามารดาแยกทางกัน จํานวน 2 ราย ซ่ึงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในกรณีแยกทางกัน
และการหย่าร้าง 

ลักษณะปัญหาของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเด่ียว 
จากการเข้าสู่ชีวิตครอบครัวเลี้ยงเด่ียวส่งผลให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวประสบปัญหาใน 4 ประการ ดังนี้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ท้ังพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีไม่ได้พ่ึงพารายได้จากอีกฝ่าย และพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพาทางเศรษฐกิจต่างก็ประสบปัญหาในเรื่อง
การแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าผ่อนท่ีอยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าเล่าเรียนบุตร คา่เรียนพิเศษของบุตร 
ค่ารถรับ-ส่งบุตรไปโรงเรียน ค่าพ่ีเลี้ยงเด็กหรือค่าตอบแทนในการเลี้ยงดูบุตร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายของบุคคลในครอบครัว 
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ท่ีพักอาศัยอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่บุตร ค่าแชร์ หนี้สินเดิม และเงินออมสําหรับบุตร เป็นต้น ซ่ึงภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวข้ึนอยู่กับบุตรท่ี
อยู่ในอุปการะของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยทางออกของการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว คือการวางแผนทางด้านการเงินของ
ครอบครัวมากข้ึน และการขอรับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรและค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นจากอีกฝ่าย เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใน
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว แต่ในบางรายก็ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากอดีตสามีไปมีครอบครัวใหม่จึงหยุด 
การส่งเสีย และในบางรายได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ยังพบว่าพ่อแม่เลี้ยง
เด่ียวประสบปัญหาด้านอารมณ์จิตใจ เนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การติดสุรา ความรุนแรงในครอบครัว 
การนอกใจจากคู่สมรส การตั้งครรภ์นอกสมรส และการเสียชีวิตของคู่สมรส ซ่ึงการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว ไม่ว่าจะด้วย 
การตัดสินใจของตนเอง เป็นความต้องการของทั้งสองฝ่ายหรือเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือการสูญเสียจากโรคภัยไข้เจ็บ ท่ีนํามาสู่ 
การเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว รวมท้ังความพยายามในการประคับประคองครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวให้อยู่รอด ส่งผลให้เกิดภาวะความเครียด 
ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ ความท้อถอย การโดดเดี่ยวจากสังคม ความกลัว และความวิตกกังวลใจต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถ
ในการดําเนินชีวิตโดยปราศจากคู่ครอง ความรู้สึกอ่อนไหวไร้ท่ีพ่ึงพิงจากครอบครัวและคนรอบข้าง ความกลัวท่ีตนเองและบุตรจะมีปม
ด้อยทางสังคม หรือแม้แต่ความไม่ม่ันใจในการเลี้ยงดูบุตร ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ซ่ึงพบว่า
มีพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่ีเป็นโรคภูมิแพ้ และมีน้ําหนักตัวมากส่งผลต่อความแข็งแรงของร่างกาย ซ่ึงพ่อเลี้ยงเดี่ยวเห็นว่าปัญหาด้านสุขภาพนั้น
เป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าท่ีในการเป็นเสาหลักของครอบครัว ส่งผลต่อทัศนคติในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมท้ังยังพบว่าพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยวยังประสบ ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวขาดการปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง มีภาวะแยกตัวจากสังคม 
การปิดบังปัญหาครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัวเดิม เพ่ือน และเพ่ือนร่วมงาน เพราะกลัวถูกถามเร่ืองครอบครัว กลัวการถูกนินทา 
กลัวมีปมด้อย การมีปัญหาข้อขัดแย้งกับครอบครัวเดิมของตน หรือครอบครัวของอดีตสามีหรือภรรยา ส่งผลให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ได้
รับการช่วยเหลือ การแบ่งเบาปัญหา หรือการให้คําแนะนําจากญาติๆ หรือเพ่ือนๆ ของตน ทําให้ต้องเผชิญปัญหาต่างๆ โดยลําพัง 
ส่งผลทําให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนทางสังคมต่างๆ ตามไปด้วย 

สาเหตุของการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 
เหตุผลสําคัญท่ีทําให้พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวมี 2 ประการ ดังนี้ 

สาเหตุด้านอารมณ์จิตใจ ท่ีทําให้พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว เนื่องจากการเผชิญ
ปัญหาของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเด่ียวในสาเหตุต่างๆ ท่ีทําให้เกิดความรู้สึกกดดันทางอารมณ์จิตใจ เกิดภาวะความเครียด ความรู้สึก
โศกเศร้าเสียใจกับสถานการณ์ปัญหาครอบครัว มีความท้อถอยต่อการแก้ไขปัญหาชีวิต เกิดความกลัวและความวิตกกังวลใจต่างๆ 
ในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินชีวิต การโดดเด่ียวจากสังคมเพราะไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนว่าเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว ส่งผล
กระทบให้ขาดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลใกล้ชิดเพ่ือแบ่งเบาความทุกข์ใจ นําไปสู่ความหวาดกลัวท่ีตนเองและบุตรจะมีปมด้อย
ทางสังคม หรือแม้แต่การส่งผลให้เกิดความไม่ม่ันใจในการเลี้ยงดูบุตรในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และสาเหตุด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ท่ีพบว่า พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว เนื่องจากพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีมีภาวะแยกตนเอง
ออกจากสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่งพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวก็มีความต้องการทางท่ีจะเข้าสังคมที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวเหมือนกัน โดยเชื่อว่าจะ
สามารถเป็นท่ีพ่ึงท่ีเข้าใจปัญหาครอบครัวท่ีผ่านมาของตนได้ดีท่ีสุด ทําให้กล้าเปิดเผยตัวตน ความรู้สึก และสามารถแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันได้ อีกท้ังมีความต้องการหากลุ่มให้บุตรได้เรียนรู้การดําเนินชีวิตในสังคมอีกด้วย 

กระบวนการเสริมพลังอํานาจของสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 
การวิเคราะห์กระบวนการเสริมพลังอํานาจของสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวทําให้ผู้ วิจัยเข้าใจ

ปรากฏการณ์ของครอบครัวเลี้ยงเด่ียวต้ังแต่แรกเร่ิมจนไปสู่ผลลัพธ์ท่ีงอกงามของกระบวนการสุดท้ายใน 4 ข้ันตอน ดังนี้ การค้นพบ
สภาพการณ์จริง (Discovering Reality) พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดการยอมรับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง เม่ือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้วจะเกิดความรู้สึกเครียด ความเศร้าเสียใจ ความวิตกกังวล ความโกรธ ความกลัว และความไม่ม่ันใจต่อ
การเผชิญปัญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังต่อตนเองและผลกระทบท่ีอาจเกิดกับบุตร เกิดความรู้สึกสูญเสียความม่ันใจในการดําเนินชีวิต พ่อแม่เลี้ยง
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เด่ียวจะแสวงหาความช่วยเหลือจากสิ่งรอบข้าง ซ่ึงเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน 
ท้ังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ คําแนะนํา และมุมมองจากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือกัน การสะท้อนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Reflection) พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีการทบทวนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัญหาครอบครัวท่ีเกิดข้ึนอย่างรอบคอบ 
มีสติ วางใจเป็นกลาง เป็นการพิจารณาปัญหาน้ันอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่ต่อปัญหา และเกิดการยอมรับความจริง  
มีความกล้าท่ีจะเปิดเผยตัวตนในการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อสังคม รับรู้ว่าตนเองไม่ได้เผชิญปัญหาเลี้ยงเดี่ยวอย่างโดดเด่ียวอีกต่อไป ลด
การตําหนิตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนจุดเน้นจากการมองเฉพาะปัญหาของตนเอง หรือกล่าวโทษตนเอง ให้เป็นการนําปัญหาของตนมา
พูดคุยในเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว ให้มีความรับผิดชอบร่วมกันในการมองปัญหานั้น และแก้ไขปัญหา จะทําให้พ่อแม่เลี้ยง
เด่ียวรู้สึกว่าได้รับการแบ่งเบาปัญหาในชีวิตลง และมีเพ่ือนคู่คิดในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
จากการถ่ายทอดความรู้ การให้คําปรึกษา การให้คําแนะนํา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของเพื่อนสมาชิกในเครือข่าย
ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว ทําให้พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวได้รับข้อมูล วิธีการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างกัน ได้พบเห็นทางเลือกท่ีหลากหลาย ในการ
จะตัดสินใจเพ่ือเลือกทางออกของปัญหาชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และนําไปปรับใช้กับครอบครัวของตนเอง เช่น การให้โอกาสอดีตสามี
หรือภรรยาได้พบปะกับบุตรเพื่อรักษาสัมพันธภาพภายในจิตใจของบุตร และค่อยๆอธิบายทําความเข้าใจ และการปรับตัวต่อ
สถานการณ์การเป็นครอบครัวเลี้ยงเด่ียว การเลี้ยงดูบุตรท่ีเหมาะสมสอดคล้องตามพัฒนาการของช่วงวัย การน้อมนําธรรมะเข้าสู่จิตใจ
ของตนเพ่ือเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวิตอย่างสงบ การรู้จักจัดสรรเวลาในการทําเพ่ือตนเองให้จิตใจมีพลัง การดูแลความรู้สึก
ของตนเอง การเฝ้ามองปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเข้าใจ และการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีเหตุผลผนวกกับการใช้ความเข้าใจกับความคิดและ
เหตุผลของบุตรต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ส่งผลต่อสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างกันของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวกับบุตร การคงไว้ซ่ึง 
การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ (Holding on) พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถคงพฤติกรรมในแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในครอบครัว
จากการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมแล้ว ถึงแม้ว่าปัญหาในครอบครัวนั้นจะเป็นปัญหาท่ีต้องอาศัยระยะเวลาในการเยียวยา
ปัญหา หรือจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจและการปรับตัวก็ตาม พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวก็ยังคงสามารถประคับประคองครอบครัว 
ดําเนินตามแนวทางท่ีเหมาะสมกับครอบครัวเลี้ยงเด่ียวในแบบของตนได้ ด้วยกําลังใจ ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน และคุณค่า
ในตน มีศักยภาพมากพอท่ีจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และสามารถดําเนินชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวต่อไปได้ 

การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวจากเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 
เนื่องจากพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวขาดความม่ันใจในการเล้ียงดูบุตรอย่างถูกต้องเหมาะสม ขาดการให้คําปรึกษาและแนะนําจาก

พ่อแม่ในครอบครัวเดิม หรือญาติท่ีมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับความคาดหวังในการเลี้ยงดูบุตรให้ดีท่ีสุด
ด้วย ดังนั้นเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวจึงเป็นแหล่งท่ีให้การสนับสนุนทางสังคมใน 2 ด้าน คือ ด้านข้อมูล ข่าวสาร ท้ังข้อมูล
ความรู้ การให้การปรึกษา คําแนะนํา และประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรจากวิทยากรผู้มีความรู้ และเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซ่ึงกันและกันของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในเครือข่ายฯ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดความมั่นใจในการรับบทบาทเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรในการดําเนินชีวิตครอบครัวเลี้ยงเด่ียว และให้การสนับสนุน
ด้านอารมณ์จิตใจและสังคม ผ่านการให้กําลังใจต่อกันในสมาชิกของเครือข่ายฯ มีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน มีความนับถือและ
ให้การยอมรับเพ่ือนเลี้ยงเด่ียวไม่ว่าจะมีสาเหตุของปัญหาครอบครัวเป็นเช่นไร การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกเครือข่ายครอบครัว
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้ก้าวผ่านวิกฤตครอบครัวเลี้ยงเด่ียวไปให้ได้ และพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ียังได้รับการสนับสนุนให้มีช่วงเวลาในการทํา
กิจกรรมระหว่างพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวกับบุตรเพ่ือเติมเต็มความรู้สึกและทดแทนการเข้าสังคมกับครอบครัวด้วย 
 
การอภิปรายผล 

ลักษณะปัญหาของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเด่ียวกับการแสวงหาพ้ืนท่ีทางสังคมเพ่ือสนับสนุนอารมณ์จิตใจและสังคม 
เนื่องจากการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวหรือการมีประสบการณ์ปัญหาครอบครัวท่ีมี 

ความเกี่ยวพันกับอารมณ์จิตใจและสังคมในทุกขณะ โดยเร่ิมจากช่วงของการมีปัญหาชีวิตคู่หรือปัญหาภายในครอบครัว จนนําไปสู่ช่วง
การก้าวเข้าสู่ชีวิตเลี้ยงเด่ียว เป็นการเปลี่ยนสถานภาพของตนเองเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว และช่วงการประคับประคองครอบครัว 
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เลี้ยงเดี่ยวให้อยู่รอด โดยพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวต้องรับบทบาทเป็นท้ังเสาหลักของครอบครัวในการทํางานหารายได้จุนเจือครอบครัว และ
บทบาทในการเลี้ยงดูบุตรไปพร้อมกันเป็นสถานการณ์ท่ีเปราะบางทางความรู้สึก ซ่ึงเป็นเหตุผลสําคัญท่ีเป็นส่วนผลักดันให้พ่อแม่เลี้ยง
เด่ียวมีพฤติกรรมในการแสวงหาพ้ืนท่ีทางสงัคมเพ่ือสนับสนุนอารมณ์จิตใจและสังคมของตนเอง โดยมีความคาดหวังว่าพ้ืนท่ีทางสังคมที่
ตนเองแสวงหาน้ันจะสามารถสนับสนุนการเผชิญต่อปัญหาชีวิตเลี้ยงเดี่ยวได้ เป็นพ้ืนท่ีๆ มีสมาชิกในสังคมท่ีเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวแบบ
ตนเอง เพราะเกิดความรู้สึกว่าเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพเหมือนกัน มีประสบการณ์ปัญหาครอบครัวในลักษณะคล้ายคลึงกัน และมี
อารมณ์ความรู้สึกต่อการเข้าใจสภาพปัญหาของชีวิตครอบครัวเลี้ยงเด่ียวเช่นเดียวกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ โดยสามารถเรียก
บุคคลท่ีเป็นสมาชิกของพ้ืนท่ีทางสังคมนี้ว่า “เพ่ือน” มีความกล้าท่ีจะแสดงตัวตนและบอกเล่าเร่ืองราวหรือการระบายปัญหาความคับ
ข้องใจท่ีมีให้สมาชิกในสังคมเลี้ยงเด่ียวแห่งนั้นได้รับทราบเพ่ือเป็นการแบ่งเบาความรู้สึกต่อกัน สอดคล้องกับ สุพัตรา สุภาพ (2543, 
อ้างถึงใน วรรณวิรา ยศวังใจ, 2553, น. 16) ท่ีกล่าวถึง ผลทางสังคมของการหย่าร้างหรือแยกทางว่า การท่ีคนในครอบครัวและ 
เครือญาติไม่เข้าใจ ถูกตําหนิ ถูกนินทาว่าร้าย ทําให้มีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวัน ทําให้ต้องปรับตัวและอดทนต่อสภาพแวดล้อมของคน
ใกล้ชิด สูญเสียความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไป ทําให้ต้องหาสังคมเพ่ือนใหม่เข้ามาแทนท่ีตามความต้องการท่ีแตกต่าง
กันไป ซ่ึงสอดคล้องกับ อุสา สุทธิสาคร (2552, น. 187) ท่ีกล่าวว่า ในระยะแรกของการหย่าร้างเป็นช่วงท่ีพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวประสบ
ภาวะวิกฤตและความยุ่งเหยิงมากในชีวิตประจําวัน ซ่ึงการสนับสนุนทางสังคม การเข้ากลุ่ม Self-Help Group จะช่วยลดความโดด
เด่ียวและความรู้สึกไร้พลัง รวมท้ังทรรศนะของพ่อเลี้ยงเดี่ยว บุญเพ็ชร์ สมประสงค์ (อรสม สุทธิสาคร, 2556, น. 136) ท่ีกล่าวว่า การ
เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในยุคปัจจุบันท่ีสภาพครอบครัวเปลี่ยนไปเป็นครอบครัวเด่ียวท่ีเด็กอาจมีเพียงพ่อหรือแม่เพียงเท่านั้น ไม่มีญาติ
ผู้ใหญ่ให้พ่ึงพิง ช่วยอุ้มชูดูแลลูกหลานให้ได้อุ่นใจเหมือนสังคมดั้งเดิมสภาวะของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงโดดเด่ียวและยากลําบากมากข้ึน 

และบุตร คือ เป้าหมายสําคัญของชีวิตส่งผลต่อความคาดหวังและมุมมองการมีคู่ครองใหม่ จากการตัดสินใจเข้าสู่
สถานภาพพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของชีวิตพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แต่สิ่งท่ีไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปใน
ความสัมพันธ์ คือ ความเป็นพ่อแม่ท่ีมีต่อบุตร ซ่ึงแสดงให้เห็นพ้ืนฐานท่ีมาจากความรักและสายใยความผูกพันของความเป็นพ่อแม่ 
บุคคลหนึ่งท่ีชีวิตต้องประสบปัญหาในชีวิตครอบครัว แต่มีความกล้าหาญและเสียสละท่ีจะขอเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตบุตรคนหนึ่งด้วย
ตนเอง ไม่ว่าชีวิตของตนเองจะต้องพบเจอกับความลําบากสักเพียงใด พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจมีพฤติกรรมในการปิดบังปัญหาครอบครัว
ของตนกับสังคมรอบข้าง มีพฤติกรรมแยกตนเองออกจากสังคม แต่บุตรเป็นผู้ท่ีต้องอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวตลอดเวลา บุตรเป็น 
สิ่งสุดท้ายท่ีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเหลืออยู่ในยามที่ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ล่มสลาย จึงให้ความสําคัญกับบุตรอย่างสูงสุดในฐานะที่เป็นหลัก
สุดท้ายของชีวิต สอดคล้องกับ พิมพ์รําไพ สุนทรารชุน (2549) ท่ีกล่าวว่า แนวคิดความเป็นแม่ด้วยความผูกพันตามสัญชาตญาณท่ีแม่มี
ต่อลูกโดยสายเลือด นําไปสู่แนวคิดการสร้างพลังอํานาจเพ่ือให้มีความเชื่อม่ันในศักยภาพ และเห็นคุณค่าของตนเองแม้ว่าจะเป็น 
แม่คนเดียวท่ีเลี้ยงลูก และสะท้อนให้เห็นจากคําพูดของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว “มองภาพรวมที่ลูกมากกว่า” “เราสงสารลูก” “เป็นห่วงลูก” 
“ลูกสําคัญท่ีสุด” “พอเลือกได้แล้ว ไม่สนใจใครแล้ว ฉันโฟกัสไปท่ีลูกอย่างเดียว” “ลูกเป็นหลักแล้วไม่ไปยึดติด ไม่สนใจผู้ชายหรือว่า
อดีตสามีท่ีเป็นพ่อของลูก” พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงมีความพยายามอย่างย่ิงท่ีจะทําหน้าท่ีการเป็นท้ังพ่อและแม่ให้ดีท่ีสุด และทุ่มเทท้ัง
แรงกายแรงใจเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ของครอบครัวพยายามทํางานอย่างหนักเพ่ือหารายได้ไปพร้อมกับการจัดสรรเวลาในการดูแล
บ้านและการเลี้ยงดูบุตรการมอบความรักและความอบอุ่นให้แก่บุตร ซ่ึงสอดคล้องกับ สุพัตรา สุภาพ (2543, อ้างถึงใน วรรณวิรา  
ยศวังใจ, 2553, น. 16) ท่ีกล่าวว่า แม่ต้องทํางานหนักเพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัวและต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัว อันเป็นภาระหนักของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวก่อให้เกิดความกดดัน ความเครียด และความกังวลใจใน 
การแสดงบทบาทเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ซ่ึงส่งผลไปถึงความคาดหวังกับบุตรท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย เห็นได้จากคําพูดของพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยว “เวลาท่ีลูกไม่ใช่อย่างท่ีเราคิดก็ทําให้รู้แล้วว่าเรามีความคาดหวัง คาดหวังกับลูกแน่นอนเลย” “เป็นคนรู้เยอะแล้วเครียดทํา
โน่นก็ไม่ได้ ทํานี่ก็ไม่ได้ เราเครียด พ่ีเลี้ยงก็เครียด จนรู้สึกเหนื่อยเพราะเราสต๊ิกมากเกินไป” โดยพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวได้เรียนรู้การแยกแยะ
ความคาดหวังกับความเป็นจริงและเป็นห่วงบุตรอย่างมีขอบเขต สอดคล้องกับ พิมพ์รําไพ สุนทรารชุน (2549) พบว่า แม่คนเดียวท่ี
เลี้ยงลูกมีความกังวลใจกลัวว่าลูกจะไม่ได้รับในสิ่งท่ีดีท่ีสุด สอดคล้องกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวท่ีได้อธิบายไว้ใน (ร่าง) 
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นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2558-2564 ว่าการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวเร่ืองค่านิยมของพ่อแม่ใน 
การเลี้ยงลูกให้เป็นเลิศ มักมีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูท่ีเข้มงวด และมีโปรแกรมสําหรับพัฒนาการเด็กมากมาย ซ่ึงบางคร้ังขัดกับ
ธรรมชาติของเด็กหรือพัฒนาการของวัยอาจทําให้เด็กเกิดความตึงเครียดได้ และพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวยังมองว่าการมีคู่ครองใหม่เป็น 
การเพ่ิมภาระในครอบครัว เป็นภาระในการหารายได้ให้เพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึนและเป็นภาระในการอธิบายทํา 
ความเข้าใจแก่บุตร เพราะกลัวบุตรจะมีปมด้อยในจิตใจ 

การเสริมพลังอํานาจของสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว 
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวของสมาชิกเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีกระบวนการเสริมพลังอํานาจท่ีเกิดข้ึนในตนเองจาก

การก้าวผ่านสภาวะวิกฤตของชีวิต มีความเจ็บปวดในจิตใจจากการรับรู้และตระหนักต่อปัญหา สูญเสียความม่ันใจในการเข้าสู่
สถานภาพพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว จึงแสวงหาผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนท่ีเข้าใจในปัญหาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวน้ี เม่ือสมัครใจก้าวเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนสมาชิกท่ีเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวเหมือนกัน
ภายในเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ด้วยกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือกันนี้ก็เสริมสร้างให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดพลังอํานาจในตน
ข้ึน เกิดการยอมรับในสภาพปัญหาเลี้ยงเด่ียวท่ีเกิดข้ึนอย่างมีกําลังใจ ได้รับการสนับสนุนกําลังใจในการต่อสู้กับปัญหาอย่างไม่โดดเด่ียว
อีกต่อไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเลี้ยงเดี่ยว ได้รับคําแนะนําและประสบการณ์จากเพ่ือนและผู้มีความรู้ ทําให้
สามารถปรับมุมมองต่อปัญหาได้อย่างเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ค้นพบทางออกของปัญหาเลี้ยงเด่ียวท่ี
หลากหลายท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวของตนเองได้ เกิดความตระหนักในคุณค่าของชีวิต และศักยภาพท่ีมีมากพอใน 
การดําเนินชีวิตในบทบาทการเป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงเด่ียว ซ่ึงวิธีการในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวของพ่อแม่เลี้ยง
เด่ียวนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมในการสร้างการชดเชยให้แก่ตนเองและบุตร ซ่ึงการชดเชยท่ีว่านี้เป็น 
การเสริมสร้างทางความรู้สึกในจิตใจและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน เพ่ือทดแทนความเว้าแหว่ง
ของความรู้สึกภายในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวให้สมบูรณ์ และการทดแทนประสบการณ์และบรรเทาความเจ็บปวดจากครอบครัวเดิม 
ท่ีไม่ประสบความสําเร็จและท้ิงร่องรอยบาดแผลไว้ในจิตใจ การเสริมพลังอํานาจท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัวเลี้ยงเด่ียวนี้สามารถจําแนกได้ใน 
2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การเสริมพลังอํานาจแก่ตนเองด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ท่ีมีคุณค่า คือ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเรียนรู้ท่ีจะสร้าง 
การจดจําใหม่ภาพด้วยการปรับทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวท่ีตนเองต้องเผชิญด้วยมุมมองเชิงบวก การมองปัญหาได้อย่างเข้าใจ 
สลัดภาพเก่าในเร่ืองการมีปมด้อย อับอาย ขาดความมั่นใจในตนเอง ตําหนิและโทษตัวเอง มาเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีมีพลังอํานาจ  
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ความคิด และสามารถค้นพบสถานการณ์เชิงบวกท่ามกลางสภาวะปัญหาได้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งในแก่
จิตใจและการตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง สอดคล้องกับ กมลพรรณ พันพ่ึง (ม.ป.ป., น. 95) ท่ีกล่าวว่า การมองมุมบวกจะช่วย
บรรเทาความทุกข์ให้เบาลง ช่วยผ่อนอารมณ์ คลายความกังวล สร้างกําลังใจ เพ่ิมความมั่นคงให้จิตใจ ทําให้เห็นหนทางท่ีจะแก้ปัญหา 
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูก และท่ีสุดคือ ทําให้ตัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวและครอบครัวเข้มแข็งข้ึน โดยพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวสามารถสร้างมุมมอง
เชิงบวกได้ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. มุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกต่อปัญหาเลี้ยงเด่ียว เกิดการยอมรับ การสร้างกําลังใจ
ให้แก่ตนเอง และจิตใจมีความเข้มแข็งในการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาครอบครัวเลี้ยงเด่ียว 2. มุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ
ครอบครัว สามารถปรับมุมมองต่อวิกฤตของครอบครัวไปในทิศทางเชิงบวกจากการเปลี่ยนแปลงของปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว 
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเผชิญกับวิกฤตในเร่ืองของการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ไปพร้อมๆ กับการพยายามบริหารจัดการใน 
การทํางาน การดูแลความเรียบร้อยภายในครอบครัว และการเลี้ยงดูบุตร พบการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกว่าครอบครัวของตนมีเงินออม
เพ่ิมมากข้ึน และมีทักษะการทํางานบ้านท่ีเพ่ิมข้ึน 3. การส่งต่อคุณค่าในตนให้แก่เพ่ือนเลี้ยงเดี่ยว เม่ือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความเชื่อม่ัน
และมองเห็นคุณค่าในตน 

2. การเสริมพลังอํานาจให้แก่บุตร คือ พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวให้ความสําคัญกับบุตรในฐานะเป็นเป้าหมายสําคัญของชีวิต  
มีความรู้สึกสงสารบุตร กลัวว่าบุตรจะมีปมด้อย เกิดการเปรียบเทียบทําให้เกิดความรู้สึกแตกต่างจากเด็กคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในช่วงวัย
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เดียวกัน ทําให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวพยายามทุ่มเทในการจัดหาส่ิงต่างๆ ให้กับบุตรของตน มีความคาดหวังว่าจะเลี้ยงดูบุตรให้ดีท่ีสุด ซ่ึงบุตร
เป็นสิ่งสําคัญสิ่งเดียวท่ีพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวมีอยู่ นั่นคือการแสดงออกถึงความพยายามในการชดเชยให้แก่บุตร ซ่ึงบุตรเป็นผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการล่มสลายทางความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา และได้รับผลกระทบจากกระบวนการของปัญหาภายในครอบครัวท่ี
เกิดข้ึน และคาดหวังให้การชดเชยนี้ส่งผลต่อการเติมเต็มในครอบครัวให้สมบูรณ์อันเป็นการเสริมพลังอํานาจให้แก่ครอบครัว 

 ซ่ึงพฤติกรรมการชดเชยของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนี้ได้แสดงออกมาใน 8 ลักษณะ ได้แก่ 1. พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวพยายาม
แสดงความรักกับบุตรต้ังแต่วัยเยาว์เพ่ือสร้างความอบอุ่นให้กันภายในครอบครัวเลี้ยงเด่ียวเพ่ือทดแทนความรักจากอีกฝ่าย สอดคล้อง
กับ ชิดชนก กอวัฒนาวรานนท์ (2556) พบว่า ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลด้านจิตใจของลูกให้รู้สึกถึงความรักทําให้ลูกเกิด
ความรู้สึกอบอุ่นใจ และเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 2. พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวพยายามทดแทนความรู้สึกของ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพ่ือไม่ให้บุตรรู้สึกว่าครอบครัวของตนเองน้ันเป็นครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์ ด้วยการอยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัวเดิมของตน 3. การตามใจบุตร ซ่ึงพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความพยายามในการสนองตอบต่อความต้องการของบุตรให้ได้มากท่ีสุด 
ซ่ึง ชลลดา จารุศิริชัยกุล (2555) ได้ให้ความเห็นว่า พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีประสบความสําเร็จจะเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม เป็นกลาง โดย 
ไม่ตามใจลูก หรือบังคับลูกมากเกินไป 4. การสนับสนุนศักยภาพของบุตร พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ความสําคัญต่อการค้นหาศักยภาพของ
บุตร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรได้ทํากิจกรรมท่ีชอบและมีความสามารถ 5. เน้นกระบวนการสื่อสารกับบุตรมากข้ึน เพ่ือทํา
ความเข้าใจด้านความคิด ปลูกฝังความมีเหตุผลเหนือการใช้อารมณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับ กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ (2557) ท่ีพบว่า รูปแบบ 
การสื่อสารในครอบครัวแบบประชาธิปไตยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกท่ีพบมากท่ีสุด และพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวยัง
แสดงออกถึงการทะนุถนอมจิตใจของบุตรด้วยการประนีประนอมในการอธิบายปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ สอดคล้องกับ 
Brooks (2001, อ้างถึงใน ชาลินี สุริยนเปล่งแสง, 2547, น. 38-39) ผลกระทบทางจิตใจท่ีมีต่อบุตรนั้นข้ึนอยู่กับการรับรู้และความ
เข้าใจตามพัฒนาการของเด็ก สิ่งสําคัญคือ การบอกให้เด็กทราบควรบอกตามความเป็นจริงและเลือกใช้ถ้อยคําท่ีไม่กระทบต่อจิตใจเด็ก 
สอดคล้องกับ จีรนันท์ พิมถาวร (2556) พบว่า แม่เลี้ยงเด่ียวจะใช้การอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสถานภาพภายในครอบครัวท่ีเปลี่ยนไปถึง
สาเหตุท่ีลูกขาดพ่อ โดยไม่ทําให้ลูกรู้สึกอคติกับพ่อหรือรู้สึกขาดพ่อ ซ่ึงการเปิดอกคุยกันถือเป็นการไขข้อข้องใจท่ีดีท่ีสุดให้แก่บุตร  
6. การหาตัวแบบทางเพศให้แก่บุตร เนื่องจากการมีบุตรต่างเพศกับพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว และอาศัยอยู่ในครอบครัวท่ีไม่มีสมาชิกท่ีมีเพศ
เดียวกันกับบุตร หรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวรู้สึกว่าสมาชิกในครอบครัวท่ีมีเพศเดียวกับบุตรไม่สามารถเป็นตัวแบบท่ีดีให้แก่บุตรได้ จึงส่งผล
ทําให้บุตรขาดการเรียนรู้จดจําตัวแบบทางเพศอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ชิดชนก กอวัฒนาวรานนท์ (2556) ท่ีพบว่า ครอบครัวพ่อ
หรือแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีมีลูกต่างเพศเป็นความยากลําบากหนึ่งต่อการอบรมเลี้ยงดูลูก เพราะการท่ีลูกได้เห็นและเรียนรู้บทบาททางเพศจาก
พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง ทําให้ขาดความเข้าใจต่อตัวแบบทางเพศ 7. การหล่อหลอมบุตรด้วยวิธีใหม่ การเผชิญกับความรุนแรงใน
ครอบครัว และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีต่อบุตร ซ่ึงได้ซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงและแสดงออกเป็นพฤติกรรมชอบทําลาย
ข้าวของเวลาไม่พอใจ ใช้มือชกกระจกแตก การเล่นรุนแรง เม่ือไม่พอใจน้องก็จะกัด จิกหัว และจับหัวน้องกระแทก สอดคล้องกับ 
ชาลินี สุริยนเปล่งแสง (2547, น. 38-39) กล่าวว่า การรับรู้ของเด็กในเร่ืองการหย่าร้างของพ่อแม่นั้น ข้ึนอยู่กับปัจจัยอายุและเพศ เม่ือ
มีเหตุการณ์ตึงเครียดเกิดข้ึนจะทําให้เด็กมีความเสี่ยงในการปรับตัวได้ยาก ไม่ประนีประนอม ไม่ปรองดองกันมากกว่าเด็กท่ัวไป  
สิ่งเหล่านี้มักเกิดข้ึนก่อนมีการหย่าร้าง ทําให้เด็กเกิดความกดดันในช่วงเวลาท่ีพ่อแม่จะแยกทาง หรือหย่าร้างกัน การหล่อหลอมบุตร
ด้วยวิธีใหม่ คือ การอบรมสั่งสอนและเล้ียงดูแบบไม่ใช้ความรุนแรง และการใช้เหตุผลผสมผสานกับการเข้าหาพระพุทธศาสนา เพ่ือลบ
ล้างภาพเก่าในความทรงจําของบุตรในการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา สอดคล้องกับ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558, น. 19-20) 
ท่ีกล่าวว่า พ่อแม่จะเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดให้กับเด็ก 8. การเปิดโอกาสให้บุตรได้พบกับพ่อหรือแม่อีกฝ่ายเพ่ือ
เติมเต็มความรู้สึกของความเป็นครอบครัวให้แก่บุตร แต่ยังคงอยู่ในความเห็นชอบของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ความปลอดภัยของบุตรเป็นสําคัญ สอดคล้องกับ Carter and Mcgoldrick (1989, อ้างถึงใน อุสา สุทธิสาคร, 2552, น. 194)  
ท่ีกล่าวว่า การตัดความสัมพันธ์เป็นอันตรายต่ออารมณ์และมีความจําเป็นท่ีจะต้องช่วยคู่หย่าร้างให้คงความสัมพันธ์ในฐานะพ่อแม่ท่ี
ร่วมมือกันเลี้ยงดูลูกต่อไป ใช้ความยืดหยุ่นให้ลูกได้มีโอกาสติดต่อกับพ่อและแม่ รวมท้ังปู่ย่าตายายตามปกติ 
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 ซ่ึงผู้วิจัยได้ต้ังข้อสังเกตในประเด็นความพยายามในการชดเชยให้แก่บุตรของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนี้ หากการชดเชยท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป็นไปในแนวทางของการชดเชยในเชิงบวก อันได้แก่ การมอบความรักความอบอุ่นให้แก่บุตร การกลับเข้าสู่ครอบครัวขยาย
เพ่ือได้อยู่ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึนและได้รับการสนับสนุนในครอบครัวท่ีมากข้ึน การสนับสนุนศักยภาพของบุตรใน 
การดํารงชีวิตและทํากิจกรรมต่างๆ การเน้นกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกับบุตร การหาตัวแบบทางเพศท่ีเหมาะสมให้บุตรได้
ยึดถือและเรียนรู้วิถีการดําเนินชีวิตในสังคม การหล่อหลอมบุตรโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีเหมาะสม และความยืดหยุ่น
ในสัมพันธภาพแห่งครอบครัวโดยให้บุตรได้มีโอกาสติดต่อกับพ่อหรือแม่ท่ีเป็นอดีตสามีหรือภรรยาเพ่ือรักษาสัมพันธภาพระหว่างบิดา
มารดาและบุตรให้คงอยู่ การชดเชยในเชิงบวกเหล่านี้จะส่งผลดีต่อพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของบุตร แต่หาก
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีการชดเชยในเชิงลบให้แก่บุตร อาทิ การตามใจอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล ท้ังในแง่ของการแสดงพฤติกรรม 
ท่ีไม่เหมาะสม การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดจากความคาดหวังกับความสําเร็จในการเลี้ยงดูบุตรท่ีมากเกินไป หรือการตอบสนอง 
ความต้องการด้วยวัตถุสิ่งของท่ีฟุ่มเฟือย โดยพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวจะยังยึดติดกับความรู้สึกผิดต่อบุตรท่ีได้รับผลจากปัญหาสัมพันธภาพ
ระหว่างสามีและภรรยา ซ่ึงเป็นการตอกย้ําความรู้สึกผิดพลาดในชีวิตท่ีแสดงออกด้วยการตามใจบุตรท่ีไม่อยู่บนพ้ืนฐานของ 
ความเหมาะสม ซ่ึงการชดเชยในเชิงลบดังกล่าวจะสร้างความกดดัน ความตึงเครียด และสร้างค่านิยมท่ีคาดเคล่ือนให้แก่บุตรใน 
การดํารงชีวิตท่ีไม่สอดคล้องตามสภาพความเป็นจริง และจะสร้างปัญหาในการดําเนินชีวิตของบุตรเม่ือเติบใหญ่ต่อไป 

การสนับสนุนทางสังคมจากเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว 
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวท้ังทางด้านข้อมูลข่าวสาร อารมณ์

จิตใจ และสังคม ท่ีส่งผลให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดความมั่นใจในการรับบทบาทการเป็นผู้นําครอบครัวและเป็นเสาหลักของครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว ทําให้เครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นศูนย์กลางการกระจายพลังเชิงบวกสู่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีประสบปัญหาวิกฤตใน
ชีวิตครอบครัว จากเหตุผลท่ีพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวมีพฤติกรรมในการแสวงหาพ้ืนท่ีทางสังคมเพ่ือสนับสนุนอารมณ์จิตใจและสังคมของตนเอง 
โดยมีความคาดหวังว่าพ้ืนท่ีทางสังคมที่ตนเองแสวงหาน้ันจะสามารถสนับสนนุการเผชิญต่อปัญหาชีวิตเลี้ยงเดี่ยวได้ เครือข่ายครอบครัว
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงเป็นพ้ืนท่ีทางสังคมที่เป็นแหล่งรวมกําลังใจ ข้อมูลข่าวสาร คําแนะนํา และประสบการณ์ การปรับมุมมองเชิงบวกต่อ
สถานการณ์ปัญหาและสร้างประสบการณ์ใหม่ ท่ี มีคุณค่าแก่ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ ยว  เกิดจิตสํานึก ร่วมกันท่ีพร้อมจะแบ่งปัน  
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันของเพ่ือนในเครือข่ายฯให้เพ่ือนได้ช่วยเพ่ือนให้ก้าวพ้นภาวะวิกฤตของชีวิตครอบครัวเลี้ยงเด่ียว 
เครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงเป็นหน่วยทางสังคมท่ีสําคัญท่ีทําหน้าท่ีในการเสริมพลังอํานาจและสนับสนุนทางสังคมให้แก่พ่อ
แม่เลี้ยงเดี่ยวให้กลับมายืนหยัดได้อีกคร้ัง 

อีกท้ัง เครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวยังเป็นพ้ืนท่ีทางสังคมที่ส่งเสริมประเด็นการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เป็น
ข้อพิสูจน์ทางสังคมในเร่ืองพฤติกรรมบทบาทหญิงชายท่ีเท่าเทียมกันภายในครอบครัว ซ่ึงการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นสะท้อนให้เห็นว่า
บทบาทหญิงชายมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเด่ียวหรือพ่อเลี้ยงเด่ียวก็สามารถรับบทบาทเป็นได้ท้ังแม่และพ่อใน 
คนเดียวกัน เพ่ือสร้างครอบครัวเลี้ยงเด่ียวท่ีสมบูรณ์ บทบาทในการเป็นเสาหลักหรือผู้นําของครอบครัว การประกอบอาชีพเพ่ือหา
รายได้เลี้ยงดูครอบครัว การทํางานบ้าน ซักผ้า รีดผ้า ทํากับข้าว การเลี้ยงดูบุตร และการบริหารจัดการภายในครอบครัว รวมถึง 
การดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ดําเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม 

ในการศึกษาเชิงสตรีนิยมสายเสรีนิยมของ พิมพ์รําไพ สุนทรารชุน (2549) พบว่า สิ่งท่ีผู้หญิงได้รับจากผู้ชายทําให้เกิด
สภาพของการเป็นแม่คนเดียวท่ีเลี้ยงลูก เนื่องมาจากระบบชายเป็นใหญ่ ฝ่ายหญิงจึงตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบทุกด้านทําให้ฝ่ายหญิง
ด้อยกว่าฝ่ายชาย การแบ่งแยกหน้าท่ีและความเป็นรองของผู้หญิงในหน้าท่ีการงานและรายได้ ชายหญิงถูกเลี้ยงดูต่างกัน แนวคิดสตรี
นิยมสายถอนรากถอนโคนจึงต่อต้าน และต้องการให้ผู้หญิงหลุดพ้นจากการถูกกดข่ี พร้อมท่ีจะออกสู่พ้ืนท่ีสาธารณะ ซ่ึงผู้หญิงไม่เพียง
ต้องทํางานบ้าน แต่งานนอกบ้านก็เป็นสิ่งสําคัญ และทําหน้าท่ีพร้อมกับแนวคิดความเป็นแม่ด้วยความผูกพันตามสัญชาตญาณที่แม่มี
ต่อลูกโดยสายเลือด นําไปสู่การสร้างพลังอํานาจเพ่ือให้มีความเชื่อม่ันในศักยภาพ และเห็นคุณค่าของตนเอง สอดคล้องกับ อารียา  



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
157 

จีนมหันต์ (2551) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการของการกลายมาเป็นแม่ท่ีเลี้ยงลูกโดยลําพังเกิดข้ึนบนความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างเพศ
เพ่ือควบคุมเพศวิถีของผู้หญิง ซ่ึงประทับตราบาปให้กับผู้หญิงแต่ผู้หญิงได้ลุกข้ึนต่อสู้และต่อรองเพ่ือกําหนดนิยามความเป็นผู้หญิงท่ีดี 
และแม่ท่ีดีด้วยตัวเอง 

ในอีกมุมมองหนึ่ง กมลพรรณ พันพ่ึง, มาลี จิรวัฒนานนท์, และ สายฤดี วรกิจโภคาทร (2550, น. 47-48) ได้กล่าวถึง 
การแบ่งบทบาทหญิงชายภายในครอบครัวท่ีมีมาต้ังแต่อดีต ทําให้ผู้หญิงมีหน้าท่ีหลักในการเลี้ยงดูบุตร ผู้ชายออกไปทํางานนอกบ้าน 
หารายได้มาจุนเจือครอบครัวเป็นหลัก ผู้ชายได้รับการสั่งสอนและฝึกทักษะในการทําหน้าท่ี/ทํางานนอกบ้าน ขณะเดียวกันก็ขาดทักษะ
การทํางานภายในบ้าน เม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงออกมาทํางานนอกบ้านมากข้ึน แต่ยังคงรักษาหน้าท่ีตามประเพณีเดิมในการ
รับผิดชอบงานภายในบ้านและเลี้ยงดูบุตร ทําให้ผู้หญิงเกิดความเครียดจากความรับผิดชอบท้ังงานนอกบ้านและงานในบ้าน 
ขณะเดียวกันผู้ชายก็ค่อยๆ เรียนรู้บทบาทใหม่ภายในบ้าน ในสหรัฐอเมริกาบทบาทของผู้ชายเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้เป็นพ่อใช้เวลา
ในการเลี้ยงดูลูกและทํางานบ้านมากข้ึนกว่าในอดีต การท่ีสังคมมีภาพต่อเร่ืองความรับผิดชอบของผู้ชายในทางลบเกินความเป็นจริงทํา
ให้ผู้ชายบางกลุ่มรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม มีการรวมกลุ่มของผู้เป็นบิดาเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของบิดา โดยเห็นว่าศาลครอบครัว
ตัดสินไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิการเลี้ยงดูบุตร ซ่ึงสอดคล้องกับ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558, น. 21) ท่ีสํารวจปัญหาการหย่าร้าง
พบว่า สิทธิในการดูแลลูกนั้น ส่วนใหญ่ลูกมักจะขึ้นอยู่กับแม่ และ วรรณนิภา ชูชีพ (2555) ยังได้สะท้อนความยากลําบากของพ่อ 
เลี้ยงเดี่ยวว่า พ่อท่ีต้องเลี้ยงดูบุตรโดยลําพังต้องเผชิญปัญหาด้านจิตใจ เศร้าและทุกข์ใจ ขาดท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรในวัยเด็ก
จนถึงวัยรุ่น และต้องการกําลังใจในการดําเนินชีวิต 

ซ่ึง กมลพรรณ พันพ่ึง, มาลี จิรวัฒนานนท์, และ สายฤดี วรกิจโภคาทร (2550, น. 49) ยังได้กล่าวว่า ปัจจุบันในหลาย
ประเทศได้ตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบเกี่ยวกับเร่ืองครอบครัวท่ีมีต่อผู้ชาย การต้องการความช่วยเหลือของกลุ่มผู้ชาย  
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับบทบาทของผู้ชายในครอบครัว การสร้างทัศนคติใหม่ของผู้ชายเกี่ยวกับหน้าท่ีในงาน
บ้านและการเลี้ยงดูเด็ก และยังกล่าวถึงกลุ่มช่วยเหลือกันเองของครอบครัวเลี้ยงเด่ียวว่าเป็นเครือข่ายสนับสนุนสวัสดิการท่ีทรงพลังใน
การทําหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการหรือสภาพปัญหาคล้ายคลึงกัน เป็นหน่วยภาคประชาชนท่ีทํา
กิจกรรมด้านสวัสดิการเพ่ิมเติมออกไปจากท่ีรัฐมี เพ่ือให้สามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

เครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นองค์กรทางสังคมท่ีช่วยในการสนับสนุนทางสังคมและการเสริมพลังอํานาจ
ผลักดันให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความม่ันใจในการดําเนินชีวิต ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ตระหนักในคุณค่าในตน มีแรงใจลุกข้ึน
ต่อสู้กับปัญหา ถือได้ว่าการขับเคลื่อนของเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นการกําหนดสร้างทางความคิดและพฤติกรรมใหม่ 
เชิงบวกเพื่อทดแทนประสบการณ์เก่าในเร่ืองความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทหญิงชายของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การให้ความสําคัญ
กับการเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงความเท่าเทียมบนความหลากหลายทางรูปแบบของครอบครัวใน 
การดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหน่วยงานรัฐท่ีมีภารกิจโดยตรงในการดูแลสถาบันครอบครัวต้องให้ความสําคัญกับการทํางานเชิงลึก
ในพ้ืนท่ีครอบครัวและชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่สังคมในการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและพฤติกรรมท่ีจะช่วยสร้างเสริมพลัง
อํานาจและให้การสนับสนุนแก่ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนให้
มีระบบการดูแลและสนับสนุนครอบครัวเลี้ยงเด่ียวในพ้ืนท่ี เพ่ือให้พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวสามารถเข้าถึงบริการต่างๆจากรัฐและสร้าง 
ความเข้มแข็งจากฐานครอบครัวในชุมชน การสร้างเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชนเพ่ือใช้เครือข่ายเป็นกลไกสําคัญใน 
การให้การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือให้พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวท่ียังคงแฝงตัวอยู่ในชุมชนได้เกิดความม่ันใจในการแสดงตน 
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เพ่ือรับบริการหรือความช่วยเหลือท่ีจําเป็น และควรประยุกต์ใช้ประสบการณ์ของครอบครัวเลี้ยงเด่ียวเชื่อมโยงให้เห็นประเด็น 
ความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทหญิงชายในครอบครัวเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในชุมชน ให้เกิดจิตสํานึกด้าน 
ความเท่าเทียมทางเพศท่ีนําไปสู่การปรับทัศนคติในการบริหารบทบาทภายในครอบครัวอย่างเข้าใจและช่วยเหลือกัน อันเป็นการสร้าง 
ความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างย่ังยืน 
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เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและป้องกันปัญหาในวัยรุ่นของโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
Peer to Peer Support, to Help and Prevent Teenager’s Problem of a School for Girls in Bangkok 
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Sulaksana Suwakhon 
 

บทคัดย่อ 
วัยรุ่นเป็นวัยท่ีต้องพบกับความเปล่ียนแปลงและการปรับตัว ท้ังร่างกาย จิตใจ ท้ังการปรับตัวจากบทบาทที่กําลังจะก้าว

สู่วัยผู้ใหญ่ การรับผิดชอบชีวิตตนเองและการเรียนท่ีเป็นความหวังของผู้ปกครอง ท้ังยังมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถเป็นท่ียอมรับของ
สังคม ท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเครียดและความรุนแรงตามมา ในวัยนี้เพ่ือนมีอิทธิพลมากไม่ต่างจากครอบครัว ซ่ึงหากเพื่อนนักเรียนได้
เรียนรู้การแนะนําให้คําปรึกษาเพ่ือนอย่างถูกต้อง การสังเกตและเฝ้าระวังเพ่ือนท่ีกําลังจะมีปัญหา การรู้จักเห็นอกเห็นใจไม่รังแกกัน สิ่ง
ต่างๆเหล่านี้จะนํามาสู่การใช้ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนอย่างมีความสุข ปลอดภัยและปราศจากความรุนแรง บทความนี้มาจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพ ท่ีผู้เขียนใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์กลุ่มและสัมภาษณ์เด่ียวกับกลุ่มเป้าหมายท้ังเจ้าหน้าท่ี
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (The Center for the Protection of Children’s Rights Foundation) อาจารย์ท่ีเกี่ยวข้องในโรงเรียน
สตรีแห่งหนึ่ง และนักเรียนกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากลุ่มนักเรียนเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือและป้องกันปัญหาความรุนแรงของเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนจะมีท้ังกิจกรรมใน
ระดับห้อง ท่ีเน้นเร่ืองการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนในห้องและเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนกับวัยรุ่น 
และมีกิจกรรมในระดับโรงเรียน ท่ีมีการแสดงละครสะท้อนสังคมเกี่ยวกับการท้องในวัยรุ่นและการสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะ 
การป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีนักเรียนกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นผู้คิดและวางแผนการดําเนินงานโดยมี
อาจารย์ท่ีเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯเป็นผู้นิเทศติดตามการทํางาน 
คําสําคัญ: วัยรุ่น, เพ่ือน, การป้องกัน 
 

ABSTRACT 
Teenage is a transitional stage of physical and psychological human development that occurs when young people 

are about to become adult. They are expected to be responsible for their own lives and education, and able to adapt themselves 
to be socially accepted. At this age, friends are as important and influential as parents. If people learn how to give right advice, 
be alert for friends who might have problems and empathize each other, these will lead to a happy school life without any 
violence. This study used qualitative research method by participant observation, group interview and individual interview with 
staffs from the Center for the Protection of Children’s Rights Foundation (CPCR), female teachers from anonymous school and 
students from Peer to Peer Support. This is meant to be guideline in holding activities to help prevent violence problem among 
students in school. Peer to Peer activities focus on classroom level which emphasizes on improving relationship between students 
and alertness of the problems that might happen to the teenagers. Also, they have school-level activities which offers stage plays 
reflecting about teenage pregnancy, and gives knowledge about sex education and self-protection from high-risk sexual situations 
created and planned by Peer to Peer support under the supervision of the teachers and staffs from the CPCR. 
Keywords: Teenage, Friends, Prevention 
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บทนํา 
วัยรุ่นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อท่ีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ วัยนี้ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย ท้ังการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดจากตนเองและสิ่งรอบข้างล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กท้ังสิ้น การเปลี่ยนแปลงจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ท่ีส่งให้ผลบาง
ครอบครัวต้องต่อสู้ด้ินรนขวนขวายทํางาน จนเกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวท่ีพ่อแม่หรือผู้ดูแลมักไม่ค่อยมีเวลาให้ เด็กบางคนต้อง
ประสบกับภาวะเครียดท่ีพ่อแม่แบกรับมาจากท่ีทํางาน ก่อเกิดเป็นความรุนแรงในครอบครัวท่ีส่งผลกระทบต่อตัวเด็ก ด้านการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีสิ่งย่ัวยุท้ังปัญหายาเสพติด การพนัน การติดเกมส์และปัญหาจากสื่อออนไลน์ท่ี
นํามาสู่ปัญหาการถูกล่อลวงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซ่ึงหากวัยรุ่นไม่มีภูมิต้านทานท่ีเข้มแข็งไม่สามารถปฏิเสธสิ่งย่ัวยุต่างๆ เหล่านี้  
ก็จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ึนได้ต่อไป นอกจากบ้านและครอบครัวยังมีโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังท่ีสองท่ี
เด็กผูกพันรองจากบ้านของตนเอง มีครูเปรียบเสมือนพ่อแม่ มีเพ่ือนท่ีเปรียบเสมือนพ่ีน้องท่ีมีความเข้าอกเข้าใจกันวัยรุ่นเป็นวัยท่ีใช้
ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน สถานการณ์ปัญหาของเด็กท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน พบว่า ปัญหาระดับต้นๆ ท่ีเด็กวัยรุ่นต้อง
เจอคงไม่พ้นเร่ืองปัญหาการเรียนซ่ึงท่ีมาจากสาเหตุหลายด้านท้ังด้านสติปัญญา การติดเพ่ือน การไม่มาโรงเรียน ปัญหาความรักในเชิง 
ชู้สาวท่ีนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ เพราะในวัยนี้เป็นวัยท่ีมีฮอร์โมนเพศท่ีกระตุ้นได้โดยง่าย ถ้าพบใครท่ีทําให้รู้สึกชอบพอรักใคร่ ก็มักจะ
นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ข้ึนหากไม่รู้จักการยับย้ังชั่งใจ  

อีกสาเหตุอาจมาจากการขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัวการต้องการความรักและคนท่ีเข้าใจ (พนม เกตุมาน, 
2535) ท่ีส่งผลให้เด็กออกไปหาความรักจากคนภายนอกเพ่ือเข้ามาเติมเต็ม และยังส่งผลตามมาท้ังการไม่สนใจเรียน การไม่มาเรียน 
การหนีออกบ้าน การผิดหวังคิดการฆ่าตัวตาย และการท้องในวัยรุ่น ท่ีอาจนํามาสู่การทําแท้งซ่ึงจะก่อเกิดเป็นปัญหาสังคมต่อไป ต่อมา
ปัญหาความรุนแรงในเด็กนอกจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กต้องพบเจอแล้ว ยังมีความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างเด็กด้วยกัน
ท่ีเร่ิมจากความรุนแรงทางด้านร่างกาย การใช้กําลัง การทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกายกัน และยังมีความรุนแรงด้านจิตใจท่ีเป็นปัญหา
ฝั่งรากลึกท่ีเกิดข้ึนในใจเด็กท้ังการดูถูกเหยียดหยาม การล้อเลียนทําให้เจ็บปวด การถูกทอดท้ิง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ หากไม่ได้รับการฟ้ืนฟู
เยียวยาจิตใจก็จะส่งผลกระทบติดตัวไปจนโต มีรายงานท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กและเยาวชน ในชื่อโครงการติดตาม
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สมพงษ์ จิตประดับ และคณะ, 2552) จากการศึกษา
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา ท้ังสิ้น 3,152 คน 
ผลการวิจัย พบว่า เด็กท่ีถูกรังแกโดยเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนมีจํานวนถึงร้อยละ 18.39 โดยส่วนมากเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมาเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับว่าในเด็ก 100 คน จะมีเด็กท่ีถูกรังแกกว่า 18 คน 
สถิติท่ีน่าสนใจต่อมา เป็นสถิติเร่ืองการพบเห็นการเสพยาเสพติดร้ายแรงในโรงเรียนของตน พบว่ามีนักเรียนท่ีพบเห็นการเสพติด 
สารเสพติดร้ายแรง เช่น ยาบ้า ยาอี กัญชา ในโรงเรียนของตน ร้อยละ 15.77 เร่ืองการพบเห็นการพกพาอาวุธ เช่น มีด ดาบ ใน
โรงเรียนของตน พบว่า มีนักเรียนท่ีพบเห็นการพกพาอาวุธ เช่น มีด ดาบ ในโรงเรียนของตน คิดเป็นร้อยละ 29.73 และ สถิตินักเรียน
ท่ีถูกขู่กรรโชกทรัพย์/รีดไถจากคนในโรงเรียน พบว่า มีนักเรียนท่ีถูกขู่กรรโชกทรัพย์หรือถูกรีดไถในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.71 จาก
สถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนมีมากและส่งผลกระทบต่อร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของเด็ก 
นอกจากนั้นยังมีผลการวิจัย (Child Watch, 2555) ท่ีระบุว่านักเรียนมีความสุขกับการเรียนท่ีโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 59 ในปี พ.ศ.
2555 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2554 ท่ีเด็กมีความสุขในโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 50 ปัญหาความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตเป็นผลกระทบ
หนึ่งท่ีมีผลต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ปัจจุบันการเรียนมีการแข่งขันกันสูง ประกอบกับความคาดหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูก 
ของตน มีผลการเรียนท่ีดี เพ่ือให้เข้าสถานศึกษาชั้นนํา และมีอาชีพท่ีม่ันคง ความคาดหวังเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเครียดของ
นักเรียนอีกด้วย 
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วัยรุ่นวัยเรียนเป็นวัยท่ีผู้ใหญ่ทุกฝ่ายควรให้ความสําคัญและร่วมกันดูแล เพราะสิ่งแวดล้อมของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป 
จากบ้านสู่โรงเรียน เด็กได้พบกับเพ่ือนใหม่ สังคมใหม่ ประสบการณ์ใหม่ หากนักเรียนประสบปัญหาต่างๆ ครูและเพ่ือนนักเรียน
ด้วยกัน ก็จะมีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือให้ข้ามผ่านสถานการณ์ปัญหาต่างๆของเด็กและเพ่ือนได้ ผู้เขียนเห็นความสําคัญของ
การศึกษากิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือนของโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่ง และมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดและกระบวนการทํางานของกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพ่ือนเพื่อลดความรุนแรงในโรงเรียน ในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนและเพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน
ของกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพื่อลดความรุนแรงในโรงเรียน โดยกิจกรรมนี้มีผู้เกี่ยวข้องอยู่สองส่วนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กท่ีเป็นผู้อบรม
ให้ความรู้และติดตามการทํางานของกลุ่มและกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน อีกส่วนคือโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่ง ซ่ึงแต่เดิมโรงเรียนนี้มีพ้ืนฐาน
ในการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้ว จึงเป็นต้นทุนท่ีสําคัญท่ีทําให้สามารถดําเนินกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน
ได้ ผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนไว้ดังนี้ 

แนวคิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ในมาตรา 63 กล่าวว่า “โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มี
ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความประพฤติท่ี
เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา” (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, 2546, อ้างถึงใน 
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, 2557) แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นจุดแรกเริ่มท่ีโรงเรียนเห็นควรท่ีจะกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม โรงเรียนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยจึงเกิดเป็นการสร้างโครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมพฤติกรรมเด็กเพ่ือให้
สามารถชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข จาก พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กดังกล่าวนี้นํามาสู่การทํางานในเชิงป้องกัน ป้องกันก่อนท่ีปัญหา
จะเกิดข้ึนของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซ่ึงมีชื่อโครงการว่า “โรงเรียนคุ้มครองเด็ก” โครงการนี้มีการทํางานกับโรงเรียนในทุกภูมิภาค
ของไทย โดยจะมีการทํางานกับโรงเรียนเครือข่ายกว่า 70 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (2555) การทํางาน
ของโรงเรยีนคุ้มครองเด็กมุ่งเน้นพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยข้ึนในโรงเรียน โดยให้ครูเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ ดูแลสอดส่องภัยอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวเด็ก ท้ังภัยจากสิ่งแวดล้อม และภัยจากคน ท้ัง
ส่งเสริมให้มีการกระตุ้นกระบวนการคิดให้กับเด็ก (Cognitive Development) เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) และการให้
เด็กรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Empathy) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีท้ังจากครู กับเด็ก และเด็กด้วยกัน เพ่ือการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน
อย่างมีความสุข  

แนวคิดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการทํางานในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กท่ีสอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่ง กรมสุขภาพจิต (2554, น. 7) ได้อธิบายความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่า  
เป็นกระบวนการดําเนินงานอย่างมีข้ันตอน โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และมีการประสานความร่วมมือจาก
ท้ังภายในและภายนอก มีการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน เพ่ือป้องกัน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานพัฒนานักเรียน 
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปลอดภัย กิตติศักด์ิ ปัจจวงษ์ (2554) ได้อธิบายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมายถึง 
กระบวนการดําเนินงานช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่ม อย่างมีข้ันตอน มีเคร่ืองมือ มีระบบและประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือนในโรงเรียนจึง
ก่อเกิดเป็นฐานคิดของกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนท่ีทางโรงเรียนและมูลนิธิฯนํามาเป็นฐานในการทํางานร่วมกัน โดยคัดเลือกกลุ่มนักเรียน
ท่ีอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มาเข้าร่วมอบรมเพ่ือสร้างกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือให้เด็กกลุ่มนี้เป็นแกนนําท่ีทํางานเป็นเหมือนตัว
ช่วยของครูเพ่ือให้เข้าถึงปัญหาของเด็กมากย่ิงข้ึน เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยท่ีรักพวกพ้อง เลือกคบเพื่อนและสนิทสนมไว้วางใจกับคนที่
อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน  

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการป้องกันสถานการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็ก เป็นแนวคิดท่ีดึงเอากลุ่มเพ่ือนมาช่วยในการปรับพฤติกรรม ซ่ึงแนวคิดการทํางาน
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีอยู่หลายรูปแบบท่ีมีผู้สนใจนําไปใช้ เช่น เพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือส่งเสริมด้านการเรียน เพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือให้
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กําลังใจและเพื่อให้คําปรึกษา ด้าน อัจฉรา บุญกลิ่น (2551) ได้ศึกษาวิธีการให้คําปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน คือการให้ 
ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มเพ่ือนด้วยกัน ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ให้คําปรึกษา กับผู้รับคําปรึกษาและระหว่าง
ผู้รับคําปรึกษาด้วยกัน ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นกันเองแบบฉันท์เพ่ือน ท้ังผู้ให้และผู้รับ ความช่วยเหลือเท่าเทียมกัน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ผลการศึกษาพบว่า การให้คําปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน สามารถ
เพ่ิมการควบคุมตนเองได้ดีข้ึน และการท่ีกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่ออัน จะนําไปสู่การเปิดเผยตนเอง เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น และมี
ความเพียรพยายามมากข้ึน นอกจากนี้ เมตตา จองวรรณศิริ (2549) ได้ศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนท่ีมีต่อพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ และนําเด็กท่ีพบคะแนนสูงสุด 30 คนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ืออบรมถึงทักษะการปฏิเสธ ทักษะการเตือนจาก
การทํากิจกรรมต่างๆ หลังจากอบรมเสร็จได้มีการทดสอบแบบทดสอบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอีกครั้ง พบว่า เด็กนักเรียนมีคะแนน
พฤติกรรมท่ีลดลง และการใช้กิจกรรมแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนหรือการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีข้อได้เปรียบคือ เด็กสามารถแลกเปล่ียน
กันได้ดีในบรรยากาศท่ีไว้วางใจซ่ึงกันและกัน เด็กวัยเดียวกันจะช่วยเตือนและสงเสริมกัน สอนกันแล้วเข้าใจง่ายและรวดเร็วกว่า 
ท่ีผู้ใหญ่สอน 

 
วิธีการศึกษาและเครื่องมือในการศึกษา 

ผู้เขียนได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์กลุ่ม 
การสัมภาษณ์กลุ่ม กับกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครูท่ีเกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ 
ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีต้องใช้การสร้างสัมพันธภาพและการตีความเพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยผู้เขียนมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  
ท่ีรับผิดชอบโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพื่อลดความรุนแรงในโรงเรียน ท่ีทํางานกับในโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่ง ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เลือก
จากครูท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงกับโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือนลดความรุนแรงในโรงเรียน ซ่ึงมีท้ังครูฝา่ยแนะแนว ครูประจําชั้นและครู
หัวหน้าระดับชั้น และสุดท้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 คัดเลือกจากเป็นนักเรียนท่ีเข้ากิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือนลดความรุนแรงใน
โรงเรียน ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และได้รับการอบรมในโครงการให้คําปรึกษาเพ่ือน มีประสบการณ์ในการทํางานช่วยเหลือ 
หรือให้คําปรึกษาเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน เป็นเวลา 1-2 ภาคการศึกษา มีจิตอาสาและมีความสนใจในการทํางานเพื่อนช่วยเพ่ือน  
ลดความรุนแรงในโรงเรียน 

 
ผลการศึกษา 

แนวคิดและที่มาของกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ผู้ เขียนได้ศึกษาถึงแนวคิดและท่ีมาของกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยเริ่มศึกษาจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ท่ีมี 

การดําเนินงานในด้านการพิทักษ์และปกป้องคุ้มครองเด็ก นอกจากจะมีการทํางานด้านการพิทักษ์สิทธิเด็ก การคุ้มครองเด็กแล้ว ยังมี
พันธกิจสําคัญในการสร้างให้เกิดสังคมที่เอ้ืออาทรสําหรับเด็ก โดยผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคมไทย ในการคุ้มครองและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก การเข้าไปทํางานกับโรงเรียนถือ
เป็นหนึ่งในภารกิจการช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็ก 

“มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ท่ีทํางานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก ทํางานสองส่วนคือทํางานกับ
เด็กท่ีถูกกระทําแล้ว กับเด็กท่ียังไม่ถูกกระทํา แต่เราเข้าไปป้องกันก่อน ป้องกันไม่ให้เขาไปเป็นผู้กระทําผู้อ่ืน มันก็เลยเกิดงานท่ีจะมา
ทํากับโรงเรียน เป็นงานป้องกัน” พันธ์ทิพย์, การชี้แจงโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงการเพื่อนช่วยเพ่ือน, 11 
มิถุนายน 2557) 
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โดยมีการทํางานผ่านฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวซ่ึงเป็นการทํางานเชิงป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดสถานการณ์ปัญหาต่างๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง ความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ความปลอดภัยจากภัยบุคคล โดยมีชื่อเรียกว่า “งาน
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก” ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ในมาตรา 63 ท่ีกําหนดให้โรงเรียนและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเพ่ือ
ส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา 

การเข้ามาทําโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพื่อลดความรุนแรงในโรงเรียนนั้น เร่ิมต้นจากปลายปี 2556 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้วางแผนการทํางานในปี 2557 และมีความสนใจท่ีจะทํากิจกรรมในโรงเรียนในประเด็น 
การป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน ซ่ึงมูลนิธิฯไม่ได้คัดเลือกจากโรงเรียนท่ีมีปัญหาด้านความรุนแรงแต่อย่างใด แต่เลือกจากโรงเรียนท่ี
ผู้บริหารและบุคคลากรในโรงเรียนมีความสนใจมีความพร้อมท่ีจะทํางานช่วยเหลือนักเรียน ประกอบกับโรงเรียนสตรีแห่งนี้ มีบุคคลกร
ท่ีเคยทํางานเกี่ยวกับโรงเรียนคุ้มครองเด็กอยู่แล้ว ได้ย้ายเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้และแนะนําให้ทางมูลนิธิฯเข้าไปเสนอโครงการ  
ซ่ึงผู้บริหารก็มีความยินดีท่ีมูลนิธิฯจะเข้าไป  

มันเร่ิมต้นจากการท่ีตัวโครงการคุ้มครองเด็กเลือกพ้ืนท่ี ท่ีเป็นกรุงเทพมหานคร แล้วกรุงเทพมหานครก็ดูโรงเรียนไหนท่ี
มีความพร้อม ความพร้อมก็คือ ข้ึนอยู่กับผู้บริหาร สนใจท่ีเราจะมีเป็นแกนนําท่ีจะทํางานกับเราอะไรอย่างงี้ แลว้พอดีว่า 
รองผู้อํานวยการ เคยทํางานร่วมกับเรามาก่อน แล้ว ท่านย้ายมาอยู่ท่ีโรงเรียนนี้ ก็เลยเลือกท่ีนี่ ในลําดับข้ันตอนของ
โครงการ มันก็ต้องเข้าไปคุยกับผู้บริหารของโรงเรียนก่อน แนะนําโครงการ แนะนําข้ันตอน กระบวนการ ชี้แจงโครงการ 
พอเราเข้าไปชี้แจงโครงการกับผู้บริหาร มันไปเชื่อมกับเร่ืองระบบช่วยเหลือโรงเรียน ท่ีอยู่ในมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครอง
เด็ก มาตรฐานท่ี 2 (มาริษฐ์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2559) 
เพ่ือนช่วยเพื่อนเพื่อลดความรุนแรงในโรงเรียน เป็นแนวคิดท่ีถูกนํามาใช้ในการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนเพราะ

มูลนิธิฯ มองว่า แกนนํานักเรียนเป็นกลุ่มเด็กท่ีมีศักยภาพ เพราะส่วนหนึ่งเป็นผู้ทํางานช่วยเหลือในระดับโรงเรียนด้วยใจอาสา มีพลัง 
ซ่ึงพลังของเด็กแกนนําจะสามารถสง่เสริมให้เขาก่อเกิดพลังท่ีย่ิงใหญ่ในการช่วยเพ่ือนๆ ของเขาให้รอดพ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ท่ีจะเกิด
ข้ึนกับเขา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองร่างกายหรือจิตใจ ประกอบกับเด็กนักเรียนท่ีก้าวเข้าสู่วัยรุ่น จะมีความเป็นพวกเป็นพ้อง และมองว่าคนรุ่น
เดียวกันจะเข้าใจกันเองง่ายกว่าคุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะฉะนั้น ในวัยนี้เพ่ือนจะมีอิทธิพลกับความคิดและความเชื่อของเด็ก
นักเรียนสูง การดึงเอาเพื่อนมาช่วยเพ่ือนให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ท่ีเพ่ือนกําลังเผชิญ เป็นการง่ายกว่าการท่ีผู้ใหญ่จะเข้าถึงปัญหา
นั้นๆของเด็ก และสามารถเป็นกําลังท่ีสําคัญในการชว่ยแบ่งเบาภาระการทํางานของคุณครูได้อย่างมากอีกด้วย 

ด้านโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งท่ีเข้าร่วมโครงการกับทางมูลนิธิฯ ก็มีพ้ืนฐานการทํางานเดิมอยู่แล้ว เพราะกระทรวงศึกษาธิการได้
ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีการทํางานช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีการทํางานต้ังแต่การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อนักเรียนในกรณีท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ประกอบกับทุนเดิมของโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่ง มีการพัฒนาแกนนํานักเรียนให้เป็นเพ่ือนท่ี
ปรึกษา โดยจะนําเด็กท่ีเป็นตัวแทนห้องมาเข้าอบรมการให้คําปรึกษา โดยคัดเลือกจากตัวแทนห้องละ 2 คน เป็นคนท่ีเพ่ือนในห้อง
ไว้วางใจ เม่ือทางโรงเรียนฯทราบว่า มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้แกนนํานักเรียนเข้ามาช่วยครูในการเป็นหู 
เป็นตา หรือการผ่อนหนักให้เป็นเบาโดยนักเรียนท่ีเป็นแกนนําสามารถช่วยเหลือให้คําปรึกษาเพ่ือนในเบื้องต้นได้ก่อน ก็มีความยินดี
ประกอบกับผู้บริหารต้องการท่ีจะกระตุ้นผลักดันการทํางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กลับมาเข้มข้นอีกคร้ัง เพราะท่ีผ่านมาทาง
โรงเรียนประสบกับปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความแผ่วลง ไม่สามารถดูแลได้อย่างท่ัวถึงเหมือนแต่ก่อน ท้ังท่ีก่อนหน้านี้ทาง
โรงเรียนได้รับการยอมรับว่ามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มข้น คือมีการเย่ียมบ้านนักเรียนครบ มีการทําแบบทําความรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล ซ่ึงท้ังนี้ก็มาจากสาเหตุสําคัญๆอยู่ 2 ประการ คือ หนึ่ง ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เกษียณอายุ
ราชการไป จนเหลือคนทํางานน้อยลงไม่เพียงพอต่อความจําเป็น ประการท่ีสอง ในยุคปัจจุบันครูผู้สอน ครูประจําชั้นมีงานมากข้ึน มีสิ่ง
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ท่ีต้องรับผิดชอบมากข้ึน ทําให้ไม่สามารถช่วยดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี เพราะงานสอนก็ต้องทํางานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ต้องมี 
หลังๆ มานี้จึงทําให้ไม่เข้มข้นเหมือนแต่ก่อน 

หลังจากนั้นผู้บริหารโรงเรียนครูฝ่ายแนะแนวแล้วเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ จึงได้ปรึกษาหารือถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
แกนนําในการช่วยเหลือเพ่ือนท้ังนี้ทางโรงเรียนมองว่าแต่เดิมจะมีเพ่ือนท่ีปรึกษาจํานวนห้องละ 2 คน ยังไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงและ
รับรู้ปัญหาท้ังหมดของเพ่ือนในห้อง จึงขยายจํานวนนักเรียนเพ่ิมจากห้องละ 2 คน เป็นห้องละ 5-7 คน โดยนับเป็นกลุ่มย่อยของ
นักเรียนแต่ละห้องท่ีมีการแบ่งกันตามธรรมชาตินั้นเอง เท่ากับว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือลดความรุนแรงใน
โรงเรียน แบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเพ่ือนท่ีปรึกษา หรือกลุ่ม YC ท่ีมีชื่อเต็มๆ ว่า Youth Counselor คือนักเรียนท่ีเป็น
ตัวแทนห้องท่ีได้รับการโหวตจากเพ่ือนในห้องและครูประจําชั้นว่าเป็นคนท่ีเพ่ือนไว้วางใจท่ีสุด ห้องละ 2 คน และได้รับการอบรมในปี 
พ.ศ. 2556 ซ่ึงในขณะนั้นนักเรียนศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และกลุ่มท่ี 2) กลุ่มใหม่ท่ีไม่เคยได้รับการอบรมเพื่อนท่ีปรึกษา 

กระบวนการจัดต้ังและรวมกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพื่อลดความรุนแรงในโรงเรียน 
เด็กนักเรียนท่ีเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีเด็กท่ีคัดเลือกมาท้ังสิ้น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มท่ีเคยเป็นเพ่ือนท่ีปรึกษามา

ก่อน 2) กลุ่มใหม่ท่ีไม่เคยได้รับการอบรมเพ่ือนท่ีปรึกษา โดยในประเภทแรกท่ีเป็นกลุ่มท่ีเคยเป็นเพ่ือนท่ีปรึกษามาก่อนนั้น ถูกคัดเลือก
มาจากการไว้วางใจของเพ่ือนในห้อง และผ่านการฝึกอบรมการให้คําปรึกษามาก่อน แต่เร่ืององค์ความรู้อ่ืนๆเช่น ทักษะการป้องกัน
ปัญหา ความเข้าใจเร่ืองความรุนแรง ยังไม่มีฐานความรู้ตรงน้ี จึงนําเด็กในกลุ่มท่ีเคยเป็นเพ่ือนท่ีปรึกษามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การลดความรุนแรงในโรงเรียน ร่วมกันกลุ่มใหม่ท่ีไม่เคยได้รับการอบรมเพ่ือนท่ีปรึกษามาก่อน กลุ่มนี้ได้รับการคัดเลือกเพ่ิมเติมจาก
เพ่ือนในห้อง โดยคัดเลือกจากให้แต่ละกลุ่มในห้องเลือกตัวแทนประจํากลุ่มท่ีตนไว้ใจ กล้าจะบอกเล่าปัญหา เพ่ือเป็นตัวแทนใน 
การอบรมเสริมทักษะการช่วยเหลือเพ่ือนท่ีทางมูลนิธิฯจัดให้ความรู้ข้ึน รวมนักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรมท้ังสิ้น 70 คน จากท้ังหมด 10 
ห้องเรียน 

การอบรมให้ความรู้เพ่ือนช่วยเพ่ือนเพื่อความรุนแรงในโรงเรียน 
การอบรมให้ความรู้เร่ิมจากการให้เด็กรู้จักความรุนแรงในมิติท่ีชัดเจนข้ึน เพ่ือให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน จึงมี

กระบวนการอบรมเริ่มจาก “การสร้างความเข้าใจในโครงการและบทบาทของนักเรียนกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน” มีการแนะนําให้รู้จัก 
การทํางานของมูลนิธิฯ ว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีการทํางานท้ังปกป้องคุ้มครองเด็ก ซ่ึงกิจกรรมท่ีนักเรียนกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมถือเป็นหนึ่งใน
ภารกิจท่ีทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการปกป้องคุ้มครองเด็กได้เช่นกัน การชี้แจงบทบาทของกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนท่ีนักเรียนต้องทราบ 
โดยมูลนิธิฯ ได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีของเพ่ือนช่วยเพ่ือนไว้ว่า เพ่ือนช่วยเพ่ือนจะสอดส่องดูแลเฝ้าระวังภัยอันตรายด้านบุคคลที่จะเกิด
ข้ึนกับเพ่ือนๆ หรือน้องๆ ในโรงเรียนหรืออาจจะเป็นเพ่ือนหรือน้องท่ีเราเป็นห่วงอยากให้ครูเข้ามาช่วยเหลือและรายงานสถานการณ์ท่ี
พบเห็น ให้คณะครูพ่ีเลี้ยงทราบเพื่อรับรู้ข้อมูลในการประชุมประจําเดือนระหว่างนักเรียนเพ่ือนช่วยเพื่อนกับคณะครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือ
ดําเนินการช่วยเหลือ จัดกิจกรรม “เพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง” ในการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในโรงเรียนหรื
อภัยอันตรายด้านบุคคลให้กับเพ่ือนๆ น้องๆ ในโรงเรียน ให้คําปรึกษาเบื้องต้นกับเพ่ือนๆ น้องๆ ท่ีต้องการได้รับคําปรึกษา (มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก, 2557) 

เม่ือรับทราบบทบาทแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้นักเรียนเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีองค์ความรู้ใน 
การทํางานเพื่อช่วยเหลือเพ่ือนด้วยกัน มีความสําคัญในการปรับพ้ืนฐานการรับรู้ในการทํางานของกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนให้มีความเข้าใจ
เร่ืองราวชุดเดียวกัน แต่ละเรื่องเป็นการสะท้อนถึงปัญหาท่ีเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่น ซ่ึงบางคร้ังตัวนักเรียนคาดไม่ถึง เพราะเขายังไม่เคย
ประสบเหตุการณ์ร้ายๆ แต่อาจมีเพ่ือนเขาบางคนอาจกําลังทุกข์ใจกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่ก็ได้ ในเรื่องกระบวนการรับรู้ผ่านกิจกรรมนั้น
เป็นเนื้อหาสาระความรู้ท่ีมูลนิธิฯนําเสนอให้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเข้าใจปัญหาของเพ่ือน นํามาสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
และตรงกับความสนใจ  
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การอบรมเร่ือง “การสร้างความเข้าใจเร่ืองภัยอันตรายจากบุคคล” ภัยจากบุคคล คือ ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทํา และเกิดข้ึนจากความต้ังใจของบุคคลหนึ่งไปกระทํากับอีกบุคคลหนึ่ง จนทําให้เกิดความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือมีผลกระทบ
ทางด้านจิตใจ จนรู้สึกกลัว กังวล ไม่ชอบ รู้สึกไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นการรีดไถเงิน การทะเลาะวิวาท การเฆ่ียนตี ตบ เตะ ต่อย การล้อเลียน
ปมด้อย การด่าว่าให้เจ็บใจและการล่วงเกินทางเพศล้วนแต่เป็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลนับเป็นภัยบุคคลท่ีเพ่ือนช่วยเพ่ือนต้อง
ทราบและสังเกตสถานการณ์ได้ดี  

ต่อมาเร่ือง “การรังแกกันในโรงเรียน” ในสังคมนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสหท่ีเรียนร่วมท้ังหญิงและชาย หรือ
โรงเรียนท่ีแยกชายและหญิง ต่างก็มีปัญหาเร่ืองการรังแกกัน ต่างเพียงบริบทและสถานการณ์ของโรงเรียนนั้น อย่างโรงเรียนสตรีแห่งนี้
ท่ีเป็นหญิงล้วนการล้อเลียนไม่ว่าจะล้อปมด้อย การประจานให้อับอาย การเพิกเฉยไม่ยอมรับเข้ากลุ่มล้วนแต่เป็นการรังแกกันท้ังสิ้น 
การอบรมกันเร่ืองนี้ก็เพ่ือให้เด็กรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพ่ือน นอกจากเราจะไม่ทํากับเพ่ือนเราแบบนี้แล้วเม่ือเราเห็นเพ่ือนถูกรังแก หน้าท่ี
ของเพ่ือนช่วยเพ่ือน คือ การไม่ทอดท้ิงให้เพ่ือนทุกข์ใจอยู่กันสถานการณ์นั้นเพียงลําพัง แต่จะเข้าไปช่วยคล่ีคลายให้ปัญหานั้นลดน้อย
เบาลง  

เร่ือง “เพศและการล่วงละเมิดทางเพศ” เพราะเร่ืองเพศเป็นเร่ืองใกล้ตัวของวัยรุ่นและเป็นปัญหาระดับต้นๆ ท่ีวัยรุ่น
ต้องประสบพบเจอ ในการอบรมมีการแนะนําให้วัยรุ่นเข้าใจถึงการไต่ระดับอารมณ์เพศ อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศเพ่ือจะได้
หลีกเลี่ยงได้ เช่น การสัมพันธ์แตะเนื้อต้องตัวจะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงมีอารมณ์เพศได้ง่ายกว่าฝ่ายชาย เพราะผิวหนังของฝ่ายหญิงมีความ
ละเอียดและไวต่อการถูกกระตุ้น ด้านความคิดและจินตนาการจะกระตุ้นให้ฝ่ายชายเกิดอารมณ์เพศได้ง่ายกว่า ส่วนปาก เป็นอวัยวะท่ี
บอบบางซ่ึงหากถูกกระตุ้นแล้วไม่ว่าท้ังฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ก็จะเกิดอารมณ์ทางเพศนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ซ่ึงหากนักเรียนกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพ่ือนรู้ดังนี้แล้วก็จะสามารถแนะนําเพ่ือนหรือไม่นําตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงนี้ได้ 

สุดท้าย “การป้องกันภัยอันตรายบุคคล” โดยใช้การปฏิเสธ เช่น ปฏิเสธอย่างไรให้เพ่ือนไม่ชวนไปเที่ยวกลางคืน คือ 
ต้องยืนยันคําพูดให้หนักแน่นชัด ไม่อ่อนไหวต่อคําเชิญชวนท่ีจะนําไปสู่สถานการณ์เสี่ยงทางเพศ และทักษะการตัดสินใจ ใช้ในกรณีท่ี
ต้องการถามตัวเอง เวลาท่ีเราจะตัดสินใจตามคําชวนของใคร ว่าเราจะไปหรือไม่โดยประเมินตนเองจากคําถามต่อไปน้ี 1)เรารู้สึกดี
หรือไม่ดี ท่ีเขามาชวนให้เราทําสิ่งนั้น 2) ถ้าทําตามท่ีเขาบอกหรือไปกับเขา ผู้ใหญ่รู้หรือไม่ว่าเราอยู่ไหน 3) ถ้าไปแล้วเกิดเหตุร้ายข้ึนมี
ใครช่วยได้ทันทีหรือไม่ ต่อมาเป็นทักษะการขอความช่วยเหลือ เป็นทักษะท่ีเม่ือเราเจอเหตุการณ์ท่ีต้องขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน
หรือผู้ใหญ่ มีข้อมูลดังต่อไปน้ีท่ีสําคัญท่ีเราต้องบอกให้ครบ คือ ใครเป็นคนทํา เขาทําอะไร เหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีไหน,เขาทําอย่างไร  
เม่ือเวลาเท่าไหร่ และสุดท้ายเรารู้สึกอย่างไรท่ีเขาทําแบบนั้น เพ่ือให้ผู้ท่ีช่วยเหลือเข้าใจว่าเรากําลงัเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่ 

กิจกรรมต่อยอดหลังจากอบรมเพื่อนช่วยเพ่ือนฯ 
หลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วแต่ละคนก็มาร่วมกันวางแผนการดําเนินงานเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯ กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนได้

แบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนระดับห้องซ่ึงทํางานช่วยเหลือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่ีช่วยสร้างความปลอดภัย
ให้กับเพ่ือนในห้อง ท้ังเร่ืองเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์และการเฝ้าระวังภัยท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวนักเรียน และกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนระดับ
โรงเรียน ซ่ึงเป็นตัวแทนจากกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนห้องละ 2 คน ในสองกลุ่มนี้นักเรียนท่ีเป็นแกนนําในกลุ่มจะช่วยกันคิดและวางแผน
สร้างกิจกรรมท่ีตนสามารถนําไปปฏิบัติ โดยมีมูลนิธิฯและอาจารย์ฝ่ายแนะแนวเป็นผู้ติดตาม 

ในส่วนของกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนระดับห้อง แบ่งเป็น10 กลุ่ม ตามห้องเรียนแต่ละห้อง แต่ละกลุ่มจะช่วยกันคิดและ 
วางแผนการทํางานเพ่ือนช่วยเพ่ือนในห้องของตนว่าจะทําอะไรบ้าง มีท้ังกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในห้องเรียน กิจกรรมสอดส่อง
ดูแลและเฝ้าระวังในห้องเรียน ป้องกันภัยทางอินเตอร์เน็ต กิจกรรมป้องกันการล้อเลียนกัน เป็นต้น โดยส่วนมากจะใช้เวลาในคาบโฮมรูมใน
การทํากิจกรรม จากการติดตามการทํางานของมูลนิธิฯพบข้อติดขัดท่ีกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนต้องเผชิญคือ เร่ืองของเวลา กิจกรรมอ่ืนๆ
และด้านการเรียน ซ่ึงทําให้บางคร้ังไม่ได้ทํากิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ส่วนใหญ่การดําเนินกิจกรรมจึงเป็นการช่วยเหลือเพ่ือนลักษณะ
รายบุคคลมากกว่า  
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กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือนระดับโรงเรียน เป็นการคิดวางแผนกิจกรรมโดยกลุ่มนักเรียนเพ่ือช่วยเหลือป้องกันและแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาท่ีจะเกี่ยวข้องกับเพ่ือน รุ่นพ่ี และรุ่นน้องในโรงเรียน สําหรับกลุ่มนี้ ได้คิดวางแผนและแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 
กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมละครสะท้อนสังคม เพ่ือสะท้อนหนึ่งในปัญหาสังคมที่เกิดข้ึนกับเด็กวัยรุ่นในปัจจุบัน และเพ่ือให้เด็กนักเรียน
ท่ีรับชมเกิดความรับรู้ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภัยบุคคลและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรท่ีอาจนํามาสู่ 
ปัญหาการต้ังครรภ์ ทําแท้ง ฆ่าตัวตาย ทําร้ายตัวเองและทําร้ายคนในครอบครัว ต่อมากิจกรรมพ่ีสอนน้องส่งต่อความปลอดภัย เป็น
กิจกรรมท่ีนักเรียนกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนอบรมให้ความรู้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 รู้เร่ืองภัยบุคคลและอันตรายที่จะ
เกิดข้ึนกับตัวเอง ให้ความรู้เร่ืองเพศท่ีถูกต้อง ส่งเสริมทักษะการป้องกันภัยด้วยทักษะการตัดสินใจ และทักษะการขอความช่วยเหลือ 
หลังจบกิจกรรมในแง่ของการเสริมการเรียนรู้ของบุคคลกิจกรรมนี้ทําให้บุคลากรทุกคนในรู้ว่ามีการทํางานของกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนอยู่
ในโรงเรียนนี้ กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนได้ทํางานจริงปฏิบัติจริง ทางด้านเนื้อหาข้อมูล ข้ึนอยู่กับวัยและการรับรู้ของนักเรียนในกลุ่มนักเรียน
ท่ีโตกว่า จะมีประสบการณ์ในการตอบคําถามท่ีมาจากประสบการณ์ตรง ในขณะท่ีนักเรียนท่ีเด็กกว่าจะมีความสนใจในเนื้อหามากกว่า
เพราะไม่เคยผ่านการรับรู้มาก่อน 
 
อภิปรายผล 

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือนในโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยความร่วมมือของหน่วยงาน 2 ส่วนท้ัง
โรงเรียนและมูลนิธิฯ เพ่ือผลักดันให้เกิดการทํางานป้องกันปัญหาเด็กโดยพัฒนาแกนนํานักเรียน มาเป็นผู้ช่วยครู ซ่ึงในท่ีนี้ หมายถึง 
หลายๆคร้ังท่ีครูไม่สามารถเข้าถึงปัญหาของนักเรียนได้ อาจเพราะช่องว่างระหว่างวัยท่ีเกิดข้ึนระหว่างครูกับลูกศิษย์ ท้ังจากตัวนักเรียน
เองท่ีมีความใกล้ชิดกับเพ่ือนด้วยกันมากกว่าพ่อแม่หรือครู มีความผูกพันเข้าใจกัน พูดคุยกันรู้เร่ืองเข้าใจกันมากกว่า ความใกล้ชิดตรงนี้
มามาซ่ึงการรับรู้ปัญหาระหว่างกัน หากเด็กรู้จักสังเกตเพื่อนท่ีกําลังจะมีปัญหา หรือมีคําแนะนําให้เพ่ือนในเบื้องต้นปัญหาต่างๆ ก็จะ
ผ่อนหนักเป็นเบา ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวนี้ก่อเกิดกิจกรรม เพ่ือนช่วยเพ่ือนในโรงเรียนข้ึน ซ่ึงเป็นการทํางานท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังครู 
ผู้บริหาร และเจ้าหนา้ท่ีมูลนิธิฯประชุมวางแผนกัน เพ่ือให้กิจกรรมสอดคล้องกับการป้องกันปัญหาต่างๆ ท่ีโรงเรียนและมูลนิธิฯต้องการ
เฝ้าระวัง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความรุนแรงระหว่างเด็กด้วยกันจากการรังแกกัน การทําร้ายร่างกาย หรือการทําร้ายจิตใจ ความรุนแรง
ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ท่ีเป็นความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศอย่างการล่วงละเมิดทางเพศ ซ่ึงจากการศึกษาดังกล่าวได้มี
ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจดังนี้ 

1. ด้านบุคลากรของโรงเรียน ปัจจุบันครูได้รับบทบาทหน้าท่ีท่ีหลากหลาย ไม่เพียงการสอนเท่านั้น แต่ยังมีเร่ือง 
การดูแลนักเรียนซ่ึงเป็นภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญไม่ต่างจากการทําการเรียนการสอน ซ่ึงบางคร้ังการทําหน้าท่ีหลายๆ อย่างพร้อมกันก็ทําให้
ครูเองรู้สึกเหนื่อยล้า เครียด โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมท่ีมีเวลามากําหนดอย่างการทําเร่ืองการเรียนการสอน ซ่ึงต้องทําตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด ก็อาจส่งผลให้การทํางานช่วยเหลือนักเรียนด้านอ่ืนๆ ของครูไม่ท่ัวถึง เพราะไม่มีเวลาท่ีได้ใกล้ชิดนักเรียนเท่าท่ีควร เม่ือขาด
ความใกล้ชิดก็จะไม่ได้สังเกตหรือรับทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือเด็ก การมีนักเรียนท่ีมาทํางานช่วยเหลือเพ่ือนท่ีมี
ความใกล้ชิดกว่าครูจึงเป็นสิ่งท่ีเกิดประโยชน์มาก แม้ว่าคําแนะนําหรือประสบการณ์ท่ีเพ่ือนช่วยเหลือ อาจไม่ได้ช่วยให้เพ่ือนผ่านพ้น
จากปัญหาในขณะน้ัน แต่การท่ีส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักสังเกตเพ่ือน เฝ้าระวังเพ่ือนท่ีจะมีปัญหา และเป็นผู้รับฟังท่ีดี ในจุดนี้ก็จะ
เป็นการช่วยเหลือท่ีผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไม่มากกน็้อย 

2. ความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนสู่เพ่ือน ผู้เขียน พบว่า นักเรียนกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนในแต่ละห้องได้คิด
วางแผนกิจกรรมท่ีเน้นไปท่ีการกระชับความสัมพันธ์ของเพ่ือนในห้องเรียน การไม่รังแกกัน การไม่ล้อเลียนไม่ทําร้ายจิตใจ เพราะเด็กๆ
มองว่าหากความสัมพันธ์กับเพ่ือนดี ไม่ทะเลาะกันเข้าใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองในห้องเรียนจะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 
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3. ต้นทุนท่ีแต่ละคนมี สิ่งท่ีส่งเสริมให้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน และกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนฯสามารถดําเนินไปได้นั้น มี
ส่วนประกอบจากการที่โรงเรียนมีการทํางานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการทํางานช่วยเหลือปกป้อง
คุ้มครองเด็ก มีกลุ่มนกัเรียนท่ีมีจิตอาสาท่ีทํางานเพื่อผู้อ่ืนท้ังประเด็นการช่วยเหลือเพ่ือนท่ีมีปัญหาและการเฝ้าระวังภัยท่ีทางสังคม และ
มีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมาช่วยเสริมความรู้ ทักษะและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยท้ังสองแห่งมีความสนใจท่ีสอดคล้องกันในประเด็น
การช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนจึงทําให้กิจกรรมและกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนเกิดข้ึนได้โดยไม่ยาก ทุนต่างๆ ท่ีประกอบกันนี้ส่งเสริมให้เกิด
พลังกลุ่มก้อนใหม่ซ่ึงสามารถทํางานช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ 

 
บทสรุป 

จากการทํางานร่วมกันของท้ังสองส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนและทางมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ท่ีได้ทํางานร่วม 
บนพ้ืนฐานของต้นทุนท่ีแต่ละคนมีบวกกับความตระหนักและสนใจการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวเด็กนักเรียน จาก 
จุดเริ่มท่ีโรงเรียนมีฐานการทํางานเร่ืองการช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วอย่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบกับมีแกนนํานักเรียนท่ี
เคยได้รับความรู้เร่ืองการให้คําปรึกษามาก่อน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ช่วยส่งเสริมขับเคลื่อนให้เกิดการทํางานผ่านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยมีครูฝ่ายแนะแนวเป็นผู้ประสานติดตามกิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน ทําให้กิจกรรมและกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนสามารถทํางาน
ช่วยเหลือเพ่ือนได้ท้ังในระดับโรงเรียนและระดับห้อง ด้านองค์กรมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรท่ีให้องค์ความรู้แก่โรงเรียนใน
ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กรวมถึงการป้องกันสถานการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็ก ท่ีได้มาติดอาวุธการทํางานให้กับนักเรียนเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนในด้านทักษะการป้องกันความรุนแรง โดยมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองภัยบุคคล การรังแกกันในโรงเรียน การเข้าใจเร่ืองเพศ
และการล่วงละเมิดทางเพศ ท้ังยังมีทักษะต่างๆ ท่ีจะช่วยให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการป้องกันปัญหาความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ตนเองและเพื่อนได้ จนก่อเกิดเป็นกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนข้ึนในโรงเรียน โดยมีการวางแผนการทํางานกิจกรรมท้ังในระดับห้องเรียน
และระดับโรงเรียนโดยมีนักเรียนกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นผู้คิด วางแผนและดําเนินกิจกรรมโดยมีครูฝ่ายแนะแนว และเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กคอยติดตามให้ความช่วยเหลือ 
 
ข้อเสนอแนะ  

หากกิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือนเพื่อลดความรุนแรงในโรงเรียนจะทําให้เกิดประโยชน์สูงนั้น ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะไว้
ดังนี้ 

1. ต้องเริ่มจากการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ โดยมีการทํางานร่วมกันของโรงเรียนและมูลนิธิฯ เร่ิมต้ังแต่ 
การคิดและวางแผนร่วมกัน เพ่ือสร้างกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสามารถเกิดข้ึนได้จริง  

2. การนิเทศติดตามอย่างสมํ่าเสมอ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการทํางานอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาให้เห็นผลได้จริง 
อาจเกิดข้ึนได้จากการท่ีมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาติดตามสอบถามพูดคุยกับนักเรียนกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นประจําทุกเดือน  
นําข้อมูลท่ีได้ช่วยเหลือเพ่ือนมาช่วยกันคิดหาทางแก้ไขโดยคํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของเพ่ือนเป็นสําคัญ หรือเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนจาก
ภายในการนิเทศติดตามอาจเป็นบทบาทของครูแนะแนว ท่ีจะมีการจัดประชุมกลุ่มนักเรียนเพ่ือนช่วยเพ่ือนอาจใช้เวลาในคาบเรียน
เพ่ือให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนม เด็กก็จะกล้าเล่าและปรึกษาถึงข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือน  

3. บทบาทของกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนต้องชัดเจน ความชัดเจนในท่ีนี้ หมายรวมถึงการท่ีนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพ่ือน ต้องรู้ว่าบทบาทของตัวเองคืออะไร วิธีการช่วยเพ่ือนจะทําแบบไหน และต้องคํานึงถึงการรักษาความลับซ่ึงเป็นจรรยาบรรณหน่ึง
ท่ีสําคัญในการให้คําปรึกษาหรือการเป็นผู้ให้คําแนะนําในการช่วยเหลือเพ่ือน นอกจากความชัดเจนในบทบาทแล้ว การท่ีเพ่ือนนักเรียน
หรือคุณครูรู้ว่าเด็กคนไหนบ้างเป็นเด็กนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อนก็จะช่วยให้เข้าถึงปัญหาของเพ่ือนมากข้ึน คือมีเพ่ือนคนอ่ืนๆ
กล้าท่ีจะเข้ามาปรึกษามากข้ึน การได้รับการยอมรับอย่างเปิดเผยจะทําให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และอยากทําประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน
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ต่อไป อาจจัดต้ังเป็นชมรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีห้องให้คําปรึกษาท่ีมีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองกระตุ้นให้เกิดการช่วยเหลือบอกเล่า
เร่ืองราว เปิดใจปัญหาท่ีเด็กนักเรียนพบเจอ นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีสื่อสารให้เป็นประโยชน์ก็สําคัญ ยังมีเด็กอีกมากท่ีไม่กล้าท่ีจะ
เปิดเผยเรื่องราวของตนแต่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ หรือคําปรึกษาจากเพื่อนท่ีรับฟัง การใช้ช่องทางจากสื่อออนไลน์เช่น 
Facebook Email Line การใช้ช่องทางการสื่อสารแบบน้ีจะช่วยลดความกังวลท่ีผู้ข้อความช่วยเหลือจะไม่กล้าเปิดเผยตนเอง 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์เร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์กับการพัฒนาเด็กในสภาวะยากลําบาก: กรณีศึกษา 
ชุมชนวัดดวงแข กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดการดําเนินงานของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ชุมชนวัดดวงแข ชุมชนวัด 
ดวงแขโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก แกนนําอาสาสมัครเด็ก แกนนําชุมชน (คณะกรรมการชุมชนวัดดวงแข แกนนําชุมชนท่ีมีบทบาทเป็นอาสาสมัคร
ผู้ปกครองชุมชนวัดดวงแขและผู้อํานวยความสะดวกในการเล่นของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก) เครือข่าย (เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจ
นครบาลปทุมวัน พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนา
ชุมชนสํานักงานเขตปทุมวัน เจ้าหน้าท่ีสาํนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร อาจารย์คณะครุศิลป์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดวงแข และพระสงฆ์วัดดวงแข รวมท้ังสิ้น 17 คน ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ แล้วเสนอ
ผลการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีพรรณนาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดเกี่ยวกับเด็ก (อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มาตราท่ี 31) แนวคิดการเล่น 
แนวคิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์  

ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดการดําเนินงานของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ชุมชนวัดดวงแข เร่ิมต้นมาจากการให้ความสําคัญกับ 
การเล่นของเด็กท่ีเห็นถึงความสําคัญในการเล่นของเด็กท่ีต้องการให้เด็กได้รับการพัฒนาตามวัยท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา จากการเปิดพ้ืนท่ีเล่นให้เด็กในชุมชนวัดดวงแขทําให้พบว่าการเปิดพ้ืนท่ีให้เด็กได้เข้ามาเล่นและการมีผู้อํานวย
ความสะดวกในการเล่น (Play Worker) ท่ีมีวิธีการทํางานกับเด็กในเชิงบวกสามารถลดความรุนแรงทางอารมณ์ของเด็กท่ีได้รับจาก
ครอบครัวและชุมชนลงได้ นําไปสู่การพัฒนาขยายผลจากการเล่นสู่การนิยามความหมายพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ตลอดจนการขับเคล่ือน
ประเด็นแนวคิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ในสังคมไทย นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ชุมชนวัดดวงแข ไม่เพียงแต่เป็นพ้ืนท่ีของเด็กแต่ยัง
เป็นพ้ืนท่ีของทุกคนในชุมชน เช่น ครอบครัว ผู้สูงอายุ ท่ีเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกัน อีกท้ังพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ยังเป็นกลไกในการขับเคล่ือน
การเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงาน ท้ังภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กร่วมกัน  

ข้อเสนอแนะ คือ 1. ควรนําแนวคิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีอ่ืนเพราะเป็นแนวคิดท่ีให้ความสําคัญกับเด็กและ
ชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังเป็นเคร่ืองมือการทํางานด้านเด็กท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน หากแนวคิดนี้
ได้รับการเผยแพร่และขับเคลื่อนการทํางานอย่างจริงจังในสังคมจะนําไปสู่การพัฒนาเด็กและชุมชนเมืองอ่ืนๆ 2. ควรผลักดันการ
ทํางานท่ีต่อเนื่องให้เครือข่ายภาครัฐให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กพ้ืนท่ีเสี่ยงของเมือง เช่น ชุมชนวัดดวงแขมากข้ึน  
คําสําคัญ: พ้ืนท่ีสร้างสรรค์, เด็กในสภาวะยากลําบาก, การพัฒนาเด็ก  
 

 
 
 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ABSTRACT 
A paper is a part of Master Thesis: Creative space for Child Development in hardship condition, Case Study in 

Wat Duang Khae Community, Bangkok. The objective of study is to study the operational concept of creative space in Wat 
Duang Khae Community. The study was analyzed by qualitative Research Method. The study was based on in-depth interview 
of 17 persons who involved, consist of Foundation for Children Development Staff, Children Volunteer Leader, Community 
leader (Committee of Wat Duang Khae Community, Leader who are volunteer of Wat Duang Khae, Play worker of foundation), 
and Network (Policeman from Pathum Wan Police Station, Nurses from Public Health Service Center 5 Chulalongkorn, Manager 
of Child and Youth Media Institute, staff of Pathumwan District Office, Staff of Office of the Narcotics Control Board Bangkok, 
Staff of Faculty of Arts Education Chulalongkorn University, Deputy Director of Wat Duang Khae School, and Monk of Wat 
Duang Khae) 

Research was analyzed and reported the result through descriptive analysis, which in the concept of 
Children (Convention on the Rights of the Child, Article 31), Creative space, and Theory of play. According to the 
study, the operational concept of creative space in Wat Duang Khae Community was started by realize to the 
important of children played, which aim to contribute children developed by the age of four aspects: physical, 
mental, social and intellectual.  The Creative Space in Wat Duang Khae Community with Play Worker, who is 
facilitator and support children in a positive way, can reduce Emotional intensity of the children from the family 
and the community down. It lead to the development of the play extend to the definition creative space and 
drive the concept of creative space in Thailand as well. Moreover, creative space in Wat Duang Khae Community 
is not only the area of children, but also be area for everyone in the community, such as families, elderly, etc., to 
have activities together. Also, the creative space is mechanism to drive the involvement of both public and private 
sector to participate in developing of children together. 

Suggestion 1: Should apply creative space concept in other area because this concept emphasize on the 
children, the community, and the involvement of local authorities. It also is a factual mechanism to work on children. If this 
concept has been released and driven to work seriously, it will lead to the development of children and other communities 
as well. Suggestion 2: Should be push the ongoing work to contribute government networks to focus on the development of 
children in vulnerable areas of cites, such as Wat Duang Khae community. 
Keywords: creative space, Child in Hardship Condition, Involvement, Child Development 
 
บทนํา  

ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลก และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาในด้านอ่ืนๆ ตามมา โดยเฉพาะทางสังคมท่ีมีความซับซ้อน
และไม่ได้รับความสนใจในการแก้ไข การพัฒนาและเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างรวดเร็ว ทําให้
ขาดความมั่นคงทางสังคม ชุมชนและครอบครัว สถาบันครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเด่ียวเพ่ิม
มากข้ึน พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้านเพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการครองชีพ ซ่ึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทําให้มีการอพยพ
แรงงาน ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ความยากจน การหย่าร้าง ทําให้สถาบันครอบครัวบางส่วนไม่สามารถแสดงบทบาทและหน้าท่ี
ในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเต็มท่ี (สกล บุญคํา, 2540) เด็กถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญย่ิง เนื่องจากในอนาคต
เด็กและเยาวชนเหล่านั้นจะต้องเติบโตมาทดแทนผู้ใหญ่ และเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไป การพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและ
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เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ ย่อมเป็นการช่วยเหลือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับประเทศอ่ืน หากเด็กได้รับ 
การปลูกฝังหรือการพัฒนาไปในทิศทางท่ีไม่ดีย่อมส่งผลให้ประเทศชาติประสบปัญหา (อัจฉรียา ชูตินันท์, 2552)  

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้สนใจการดําเนินงานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กกับเด็กในสภาวะยากลําบากชุมชนแออัด
เมือง คือ ชุมชนวัดดวงแข ซ่ึงเป็นชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และเป็นชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีการทํางานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
ชุมชนวัดดวงแขนั้น ตามทะเบียนบ้านมีท้ังหมด 66 ครัวเรือน ท่ีมีบ้านเลขท่ี ต้ังอยู่บน ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
มีจํานวนประชากรอยู่เกือบ 1 พันคน ครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนนั้น มีอาชีพขายของตามรถไฟ หาบเร่ พนักงานทําความสะอาดใน
รถไฟ รับจ้าง ท่ัวไป เช่น แม่บ้าน ซักผ้า เป็นต้น (สริรินทร์ โภคาลัย และคณะ, 2557) สภาพของชุมชนวัดดวงแขต้ังอยู่บริเวณข้าง
กําแพงหัวลําโพง ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ หรือสังกะสี มีความแออัดหนาแน่น มีลักษณะแคบ เป็นซอยเล็กๆ มีบ้านและตึกท่ี
แบ่งเป็นห้องเช่าขนาดเล็กและหนาแน่น ภายในชุมชนบางจุดมีทางเดินท่ีแคบและแสงสว่างเข้าไม่ถึงส่งผลให้เกิดกล่ินอับ มีขยะมูลฝอย
ตามทางเดิน บางจุดมีกลิ่นอับ และมืดทึบ ด้วยสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในชุมชนแออัดเมืองท่ีไม่มีพ้ืนท่ีเล่นและทํากิจกรรม 
อย่างสร้างสรรค์  

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก เป็นองค์กรเอกชน มูลนิธิเป็นองค์กรท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน ท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม มีศูนย์ประสานงานในกรุงเทพมหานคร คือ ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข ท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กในสภาวะยากลําบาก
เมือง คือ ชุมชนวัดดวงแข เนื่องจากสภาพแวดล้อมของชุมชนไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน จึงเล็งเห็นความสําคัญของ 
การพัฒนาเด็กในสภาวะยากลําบากเมือง โดยการเปิดพ้ืนท่ีให้เด็กได้เล่น และทํากิจกรรม ให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างมีคุณภาพ  
มีกระบวนการให้เด็กและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยจะถูกกระตุ้นการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ ท้ังการจัดสิ่งแวดล้อมในการเล่น
ของเด็กด้วยตนเองเอง อีกท้ังเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนักให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เห็นถึงความสําคัญของ
การเล่นท่ีมีผลต่อการพัฒนาเด็ก และได้มีการขยายแนวคิดในการทํางานอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น “พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับ
เด็ก” และได้มีการขับเคล่ือนจนกระทั่งได้รับการประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการรวบรวมและสร้างเครือข่าย 
ผู้ทํางานด้านเด็กท้ังเร่ืองการเล่น เร่ืองศิลปวัฒนธรรม เร่ืองสื่อ อาสาสมัคร พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครือข่ายพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ 
ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันทําให้เกิดนโยบายในปี พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือให้ 
ทุกภาคส่วนของสังคมนั้นได้ร่วมกันตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก เล็งเห็นถึงสภาพแวดล้อมท่ีอันตรายต่อเด็ก และหันมาร่วมมือร่วม
ในกันสร้างสภาพแวดล้อมท่ีจะเอื้อต่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ช่วยขจัดและควบคุมสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมและเป็นพิษภัย
แก่เด็ก รวมไปถึงการจัดสรรพ้ืนท่ีทางสังคมและลงทุน ในกิจกรรมสําหรับเด็ก เยาวชนอย่างจริงจังและกว้างขวางท่ัวถึง (มูลนิธิเพ่ือ 
การพัฒนาเด็ก, 2555) ทําให้ในปัจจุบันมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กนั้น มีศูนย์ท่ีเป็นต้นแบบในการสาธิตเร่ืองการเล่น และการจัด
กระบวนการเรื่องพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็ก 2 แห่ง คือ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มเป้าหมายคือเด็กในชุมชนแออัดเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก
ต่างชาติ (พม่า กัมพูชา)  

จากการศึกษาการดําเนินงานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กนั้น ทําให้ผู้ศึกษา สนใจประเด็นแนวคิดเร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนวัดดวงแข คําว่า พ้ืนท่ีสร้างสรรค์นั้น จากการ ค้นคว้าของผู้ศึกษาวิจัยนั้น พบความหมายของคําว่าพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ท่ี
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กได้ให้ความหมายของคําว่า พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็ก คือ พ้ืนท่ีท่ีสร้างประสบการณ์ สร้างโอกาส พัฒนาการ
ตามวัย และตอบสนองความต้องการของเด็ก เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว 
ชุมชน และเป็นสถานท่ีๆ เด็ก ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดําเนินงานอย่างอิสระ และมีความสุข จนมีผลให้เกิด
การเรียนรู้ และพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์สําหรับเด็ก (เล่นเพ่ือชีวิตของเด็ก, 2550) 
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ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวคิดเร่ืองสร้างพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ และ
นํามาใช้เป็นฐานคิดในการดําเนินงานการพัฒนาเด็กในชุมชนวัดดวงแขจนถึงปัจจุบัน จากการสํารวจสถานการณ์ของมูลนิธิเพ่ือ 
การพัฒนาเด็กในปี 2556 พบสถานการณ์ด้านเด็กในชุมชนในเร่ืองของ 1. ด้านความปลอดภัย เด็กขาดพ้ืนท่ีปลอดภัยและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ 2. ด้านพฤติกรรม เด็กเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ติดเกม อบายมุข ยาเสพติด และปัญหา
พฤติกรรมท่ีก้าวร้าวรุนแรง ขาดทักษะสังคมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน อันเนื่องมาจากผู้ปกครองต้องทํางานหาเลี้ยงชีพไม่มีเวลาดูแลเด็ก 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้เงินแก่เด็ก และปล่อยให้เด็กใช้เงินเอง เด็กก็จะนําเงินไปซ้ือของเล่น หรือ อาหารไม่มีประโยชน์ตามร้านสะดวกซ้ือ 
เล่นเกม เป็นต้น (เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานพัฒนาเด็ก, 2557) จากการสํารวจสถานการณ์ด้านเด็กในชุมชนวัดดวงแขทําให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ได้จัดทําโครงการ “รองเมือง…เรืองย้ิม” โดยใช้แนวคิดเรื่องพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา
พ้ืนท่ีทางกายภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้เด็ก คนในชุมชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วม สร้างการรับรู้และ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จนกลายเป็นเครือข่ายการทํางานในพ้ืนท่ีร่วมกับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก  

จากการลงพ้ืนท่ีผู้ศึกษาพบว่า นอกจากศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก จะเปิดพ้ืนท่ีทางกายภาพให้เด็ก
ได้เข้ามาเล่นหรือทํากิจกรรม ดังท่ีกล่าวไปแล้วนั้น ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีเด็กในชุมชนวัดดวงแข สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
หรือประสบการณ์ท่ีได้รับจากบ้านหรือชุมชน ซ่ึงบางคร้ังเป็นปัญหาท่ีเด็กกําลังเผชิญ กับครอบครัว แต่ไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟัง เม่ือเด็ก
มาเล่นหรือมาทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็ก ทําให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิและอาสาสมัครผู้ปกครองของ
ชุมชน ซ่ึงคอยรับฟังและให้คําแนะนํา จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด ผู้ศึกษาจึงเห็นความสําคัญของการก่อตัวข้ึนของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับ
เด็กท่ีอยู่ในสภาวะยากลําบากในชุมชนเมือง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กเพราะเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งท่ี
จะแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ความช่วยเหลือ ด้านคุณภาพชีวิตของเด็กในสังคมปัจจุบันว่ามีลักษณะอย่างไร ท้ังยัง
สะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กในในสภาวะยากลําบากในชุมชนเมือง ในพลวัตความเปล่ียนแปลงของชุมชนเมืองสมัยใหม่ท่ีโลก
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ลักษณะปัญหาสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังเช่น ชุมชนดวงแขท่ีเด็กกําลังเผชิญจากปัญหา
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงไม่ใช่แค่เร่ืองความแออัดคับแคบของสถานท่ี แต่ยังรวมถึงสภาวะแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วย ยาเสพติด 
อบายมุขต่างๆ นอกจากน้ียังมีปัญหาครอบครัว ดังท่ีกล่าวไปตอนต้น อีกท้ัง คนในสังคมไทยมีมุมมองต่อชุมชนแออัดท่ีเป็นไปในทิศทาง
ลบ เป็นแหล่งของปัญหาสังคม ท้ังในเรื่องของปัญหาพ้ืนท่ีทางกายภาพ ปัญหายาเสพติด มีการมองว่าชุมชนแออัดเป็นเพียง “กาฝาก
ของสังคม” เป็นต้น (สิริลักษณ์ แก้วคงยศ, 2532) เม่ือเด็กและคนในชุมชนในพ้ืนท่ีแห่งนี้ถูกมองอย่างประทับตราก็ย่ิงส่งผลให้เด็กถูก
ละเลย ไม่ให้ความสนใจมากย่ิงข้ึน และย่ิงไปกว่านั้นเด็กก็จะถูกปฏิเสธจากสังคมมากข้ึนกว่าเดิม อันจะพัฒนาไปสู่ปัญหาในระยะยาว
ต่อไป เพราะฉะนั้นความสําคัญของการจัดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับกลุ่มเด็กท่ีอยู่ในสภาวะยากลําบากนั้น ไม่เพียงแต่การเปิดโอกาสให้
เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังเป็นการดึงเด็กออกจากสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีเต็มไปด้วยสิ่งมอมเมาย่ัวยุ และเป็น
การเปิดพ้ืนท่ีท่ีสังคมจะรับฟังเสียงของเด็กกลุ่มนี้อีกด้วย 
 
เครื่องมือและวิธีการศึกษา  

การศึกษาเร่ือง “พ้ืนท่ีสร้างสรรค์กับการพัฒนาเด็กในสภาวะยากลําบาก: กรณีศึกษาชุมชนวัดดวงแข กรุงเทพมหานคร” 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการแสวงหาและเข้า ถึงความรู้ ผู้ศึกษาใช้ฐานคิดทางญาณวิทยา 
(Epistemology) มาช่วยในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีผู้ศึกษาต้องการแสวงหาคําตอบ และมีวิธีการเก็บข้อมูลจาก 
การค้นคว้าเอกสาร (Documentary Study) ท้ังการรวบรวมศึกษา หนังสือ บทความ วิจัย บทสัมภาษณ์จากแหล่งต่างๆ ท้ังจาก
ห้องสมุด และองค์กรพัฒนาเอกชนมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ อีกท้ังเป็นการศึกข้อมูลจากภาคสนาม 
(Field Study) โดยการลงพ้ืนท่ี ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากแนวคําถามและคําสําคัญในลักษณะของ 
การถามคําถามเป็นคําถามปลายเปิด ในการศึกษาคร้ังนี้มีผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัยท้ังหมด 17 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
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เด็ก จํานวน 2 คน เด็กในสภาวะยากลําบาก (ชุมชนวัดดวงแข) ซ่ึงเป็นแกนนําอาสาสมัครเด็กท่ีเข้ามาใช้บริการ ร่วมกิจกรรมในพ้ืนท่ี
สร้างสรรค์ชุมชนวัดดวงแข จํานวน 3 คน แกนนําชุมชนวัดดวงแขท่ีเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครผู้ปกครองและผู้อํานวยความสะดวกใน
การเล่นของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก จํานวน 2 คน แกนนําชุมชนท่ีบทบาทเป็นคณะกรรมการชุมชน 1 คน ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็ก
และเยาวชน (สสย.) 1 คน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตปทุมวัน จํานวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจ
นครบาลปทุมวัน จํานวน 1 คน ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน พยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ จํานวน 1 คน เจ้าหน้าท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร 1 คน 
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดวงแข จํานวน 1 คน และพระสงฆ์วัดดวงแข จํานวน 1 รูป 

 
ผลการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้ผลการศึกษาจากการใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) กับแกนนําอาสาสมัครเด็ก แกนนําชุมชน และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ชุมชนวัดดวงแข ผู้ศึกษา 
ขอนําเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน 

บริบทชุมชน: พ้ืนท่ีทางกายภาพ ความเสี่ยง สถานการณ์ และสภาพปัญหาในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก 
ท่ีต้ังของชุมชนวัดดวงแขติดกับสถานีรถไฟหัวลําโพง มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเด็กในชุมชนวัดดวงแข ไม่ว่า

จะเป็นพ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีเป็นชุมชนแออัด เม่ือเดินเข้าไปในชุมชนพื้นท่ีด้านหน้าซอยจะเป็นพ้ืนท่ีกว้าง แต่เม่ือเดินลึกเข้าไปในซอย 
บางจดุจะมีพ้ืนท่ีมืดและแคบมากท่ีไม่สามารถเดินสวนทางกันได้สะดวก ทําให้เป็นชุมชนท่ีไม่เอ้ือต่อการมีพ้ืนท่ีให้เด็กได้ว่ิงเล่น หรือลาน
กิจกรรมใดๆ เลย บริเวณชุมชนยังเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีน้ําขัง ทําให้เป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น ครอบครัวส่วนใหญ่ใน
ชุมชนเป็นครอบครัวเลี้ยงเด่ียวและผู้คนในชุมชนจะประกอบอาชีพ พนักงานการรถไฟ ค้าขาย รับจ้างรายวัน เป็นต้น ซ่ึงบางครอบครัว
ต้องทํางานหารายได้ ทําให้ไม่มีเวลาดูแลเด็กเท่าท่ีควร อีกท้ังเป็นชุมชนท่ีมีการเล่นการพนันในชุมชน (อาทิ เช่น ตู้สล๊อตและเล่นไพ่)  
มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (พ่อแม่ทะเลาะกัน ด่าทอกันด้วยคําหยาบ) ทําให้เด็กเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ เช่น การใช้
ความรุนแรง หากเด็กทะเลาะกับเพ่ือนก็จะแก้ปัญหาโดยการใช้กําลัง ปัญหายาเสพติด ซ่ึงบางครอบครัวพ่อแม่เป็นผู้ค้าหรือ 
ผู้เสพ สิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เด็กซึมซับพฤติกรรมจากครอบครัวและผู้ใหญ่ในชุมชนได้อย่างง่ายดาย ภายในชุมชนมีบ้านเช่ารายวัน  
ผู้คนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาซ่ึงคนในพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งให้ข้อมูลว่าผู้เช่ารายวันบางคนเป็นผู้ค้ายาเสพติด บ้างก็ลักขโมยแล้วหลบหนี
ตํารวจเข้ามาในชุมชน คนเหล่านี้อาจจะนําพาความเสี่ยงมาสู่เด็ก มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กจึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กใน
ชุมชนวัดดวงแข ท่ีนับเป็นจุดเริ่มต้นในการทํางานกับเด็ก และการฟ้ืนฟูชุมชนวัดดวงแขเรื่อยมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  

เวลาฝนตกน้ําท่วม ท่อตัน ท้ังแมลงวัน ยุง หนู แมลงสาบ แมงหว่ี สกปรกมาก น้ําท่วมนานเป็นเดือน เด็กในชุมชนเดิน
ไปโรงเรียน ต้องเดินยํ่าน้ําไปโรงเรียน ขาก็เน่า ความสะอาดมีน้อย.ปัญหาครอบครัวเลี้ยงเด่ียว ครอบครัวไม่อบอุ่น  
พ่อแม่ทะเลาะกันในชุมชนเยอะมาก พ่อแม่ต้องทํามาหากินไม่มีเวลาดูแลเด็ก เด็กก็ถูกปล่อยปะละเลยให้ว่ิงเล่น ไม่มีใคร
สนใจ…สมัยก่อนมีเร่ืองของยาเสพติดมาก ในชุมชนมีบ้านเช่า ผู้คนหมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้ามา ปัญหาก็ตามมา (แกนนํา
ชุมชนวัดดวงแข 3, สัมภาษณ์, 29 กุมภาพันธ์ 2559) 
พัฒนาการแนวคิดการดําเนินงานของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ชุมชนวัดดวงแข 
พัฒนาการแนวคิดการดําเนินงานของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ชุมชนวัดดวงแข จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ฐานคิดเร่ือง

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็กในสภาวะยากลําบาก ชุมชนวัดดวงแข เร่ิมต้นจากการมีอาสาสมัครชาวต่างประเทศนําแนวคิดเร่ืองการเล่น
เข้ามาท่ีศูนย์พัฒนาเด็กดวงแขเพื่อให้เด็กในชุมชนแออัดได้มีพ้ืนท่ีเล่น โดยแนวคิดการเล่นนั้นเชื่อมโยงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
มาตราท่ี 31 ท่ีว่าเด็กทุกคน มีสิทธ์ิท่ีจะได้เล่น ได้พักผ่อน ได้ทํากิจกรรมนันทนาการ อย่างเท่าเทียมกันทําให้ในปี พ.ศ.2542 ได้ริเร่ิม 
“โครงการการเล่นเพ่ือการพัฒนา (Play Project)” เด็กทุกคนมีสิทธิและความจําเป็นท่ีต้องได้เล่น เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตและมี
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พัฒนาการผ่านการเล่น โดยผู้ใหญ่มีหน้าท่ีจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน จากแนวคิด 
การเล่นท่ีเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก นําไปสู่จุดเร่ิมต้นในการจัดทําพ้ืนท่ีเล่นให้กับเด็ก โดยปรับปรุงพ้ืนท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแขเป็นพ้ืนท่ีเล่นให้กับเด็กในชุมชนและสิ่งท่ีเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการเล่นของเด็กก็คือสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
การเล่นของเด็กให้เกิดพัฒนาการ และจากประสบการณ์การ ทํางานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดรูปแบบศูนย์การเล่นของเด็ก  
ท่ีสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านและสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก โดยไม่จําเป็นต้องใช้
อุปกรณ์การเล่นท่ีมีราคาแพง แต่สามารถประยุกต์จากสิ่งของท่ีมีอยู่ มีการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบในบริบทของพื้นท่ีท่ีหลากหลายท้ังใน
สถานสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาล ชุมชนแถบโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนแออัดเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนแถบท่าเรือ ชุมชนใน
ชนบท เด็กต่างชาติ จากประสบการณ์ในการดําเนินงานทําให้มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก เพ่ือเผยแพร่แนวทางการจัดพ้ืนท่ีเล่นอย่าง
สร้างสรรค์ให้กับเด็ก พร้อมกับการเป็นวิทยากรจัดอบรม “ผู้อํานวยความสะดวกในการเล่น” (Play Worker) ให้แก่ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้สนใจท่ัวไป และขยายแนวคิดสู่ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม (สุขุมวิท 107 ) มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ต่อมาในปี พ.ศ.2544 มูลนิธิเพ่ือ
การพัฒนาเด็ก ร่วมรณรงค์ “คืนพ้ืนท่ีให้เด็ก” เพ่ือให้พ้ืนท่ีใต้ทางด่วน พ้ืนท่ีว่างเปล่าเพ่ือการสร้างพ้ืนท่ีเล่นและทํากิจกรรมให้เด็ก  

ต่อมาปี พ.ศ.2550 รองศาสตราจารย์ ดร. โคทม อารียา ซ่ึงเป็นประธานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ได้นําคําว่า “พ้ืนท่ี
สร้างสรรค์สําหรับเด็ก” มาใช้เพ่ือให้เด็กทุกคนได้มีพ้ืนท่ีเล่น พ้ืนท่ีทํากิจกรรม เพ่ือขยายแนวคิดให้ชุมชน สังคมในประเทศไทยได้จัด
พ้ืนท่ีสําหรับเด็ก ต่อมา มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก และองค์กรภาคีภาคประชาสังคมที่ทํางานด้านเด็ก เช่น กลุ่มสถาบันต้นกล้า กลุ่ม 
ย้ิมละไม มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (กลุ่มมะขามป้อม) กลุ่ม We are Happy เป็นต้น มีการจัดประชุมคณะทํางานด้านเด็กเพ่ือกําหนดคํานิยาม
ความหมาย และกรอบแนวคิดของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็ก ข้ึนมาเพ่ืออธิบายคําว่า พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ จึงได้มีการให้ความหมายของ 
คําว่าพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ และกรอบแนวคิดของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนําไป
สื่อสารในสังคมไทยได้ จึงเกิดคํานิยามร่วมกันว่า พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็ก หมายถึง พ้ืนท่ีสร้างประสบการณ์ สร้างโอกาส พัฒนาการ
ตามวัย และตอบสนองความต้องการของเด็ก เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันดําเนินการอย่างอิสระ และมีความสุข จนมีผลให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์
สําหรับเด็ก (มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก: 2550) ทําให้ในปี พ.ศ.2552 มีการขับเคลื่อนระดับนโยบายเร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็กของ
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ร่วมกับเครือข่ายพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ทํา ให้ประเด็นพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็กถูก
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างรวดเร็ว ทําให้ “พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็ก” ได้รับการประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
จากนั้นมีการขยายแนวคิดไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีทํางานด้านเด็ก หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก มีการรวบรวมและสร้าง
เครือข่ายท่ีทํางานพัฒนาเด็กท้ังเร่ืองเล่น เร่ืองสื่อ เร่ืองศิลปวัฒนธรรม เร่ืองอาสาสมัคร และองค์กรของรัฐ เป็นเครือข่ายพ้ืนท่ี
สร้างสรรค์ และเป็นแกนนําหลักในการร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดนโยบาย และได้ขยายแนวคิดสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กร
บริหารท้องถ่ิน 25 จังหวัด “นักจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็กในชุมชน” สร้างนักจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เด็กของชุมชนเร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สํารับเด็ก 25 จังหวัด และส่งเสริมให้สร้างพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ด้านการเล่นโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ในศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ จํานวน 8 ศูนย์ ในทุกภาคของประเทศไทย คือ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ 
หนองบัวลําภู อุดรธานี อยุธยา ฉะเชิงเทรา สงขลา และยะลา และทดลองหาพื้นท่ีต้นแบบพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็กต่างชาติท้ังใน
โรงเรียน ศูนย์เด็กเลก็ และชุมชน เป็นต้น 

ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข กรุงเทพมหานคร เป็นการดําเนินงานศูนย์ต้นแบบ 
(Model) พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็ก ท่ีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก สนับสนุนให้อาสาสมัครชุมชน คือผู้ปกครองและเด็ก เปน็แหล่งศึกษา
ดูงานในเรื่องของการเล่นและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาเรียนรู้ทดลองปฏิบัติจริง ซ่ึงมีอาสาสมัครชุมชน
เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิดการทํางานมีองค์กร หน่วยงานอาสาสมัคร นักศึกษา บุคคลท่ีสนใจในสังคมที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานโดยมี 
การกระบวนการท่ีสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาเด็ก และบริบทของชุมชน มีกระบวนในการลงสัมผัสกับชุมชน ให้ร่วมคิดค้น
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และจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเด็กและตอบสนองความต้องการเด็กนําไปสู่การได้รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
แบบมีส่วนร่วมของคนในสังคม ซ่ึงศูนย์พัฒนาเด็กดวงแขมีการดําเนินงานภายใต้โครงการ รองเมือง…เรืองย้ิม เพ่ือพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพ้ืนท่ีสุขภาวะเพ่ือเด็กในสภาวะยากลําบากในเมือง และส่งเสริมให้เกิดกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กในสภาวะยากลําบาก 
ผ่านการกระบวนการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีทางกายภาพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้เด็ก คนในชุมชน และภาค
ประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วม สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข  
ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแขนั้นเป็นบ้านไม้โบราณ ใต้ถุนสูง เม่ือเดินเข้ามาทางด้านหน้าประตูก็จะพบกับห้องสมุด ภายใน

ห้องสมุดจะมีการจัดวางชั้นหนังสือ รวมไปถึง ชุดโทรทัศน์ วีดีโอ และอุปกรณ์การเล่นต่างๆ เช่น ตัวต่อ แก้วหรรษา อุปกรณ์ช่างซ่อม
จําลอง เปน็ต้น ใต้ถุนของบ้านเป็นลานกว้างสําหรับเป็นพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมและหากไม่มีกิจกรรมก็จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีเด็กเข้ามาว่ิงเล่น เม่ือมอง
ไปด้านขวามือก็จะพบเห็นสนามทราย มีกระดานลื่น บ้านไม้เล็กๆ บันไดเชือก ยางรถยนต์เก่าท่ีนํามาทาสี วางเรียงๆสลับกันไปมา 
เปล เชือกผูกกับต้นไม้ ยางรถยนต์ท่ีนํามาผูกแขวนไว้ เป็นต้น หลังบ้านจะเป็นบ้านต้นไม้ ท่ีเด็กๆ ปีนข้ึนไปเล่น และ อ่านหนังสือ 
นอกจากนี้ห้อง ชั้นบนของบ้านจะเป็นห้องทํางานของเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กศูนย์ดวงแข และห้องดนตรีมีเคร่ืองดนตรีไทย 
และ สากล ซ่ึงศูนย์ดวงแขเปิดทําการวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ โดยวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ จะเปิดให้เด็กๆ เข้ามาทํากิจกรรมภายในศูนย์
เวลา 15.00-18.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ จะเปิดเวลา 12.00-17.00 น. ท้ังนี้โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์จะมีเด็กๆ อายุต้ังแต่ 3-18 ปี 
เข้ามาทําเล่นและทํากิจกรรมเป็นจํานวนมาก เพราะเป็นวันท่ีเด็กหยุดเรียน  

จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ผู้ศึกษาพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแขเป็นพ้ืนท่ีแห่งการเล่นอิสระ เด็กในชุมชนวัดดวงแขท่ีเข้า
มาเล่น และ ทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กดวงแขนั้น อยู่ในช่วงอายุ 3 ขวบ ไปจนถึง 18 ปี เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีให้เด็ก
เข้ามาเล่นอย่างอิสระจํานวนเด็กในแต่ละวันจะไม่แน่นอน หากมีกิจกรรมท่ีมีอาสาสมัครจากภายนอก หรือ การจัดกิจกรรมของ
คณะกรรมการชุมชนในวันสําคัญ จํานวนเด็กท่ีเข้ามาอยู่ในช่วง แต่หากเป็นวันพฤหัสบดี และ ศุกร์ ท่ีเด็กเรียนหนังสือ เด็กท่ีเข้ามาจะ
อยู่ในช่วง 15-18 คน เด็กเล็กในกลุ่มนี้เด็กชอบเล่น คือ การวิ่งเล่นอิสระ ว่ิงไล่จับ ปีนป่ายยางรถยนต์ เล่นตัวต่อเลโก้ เล่นบริเวณสนาม
ทราย กระดานลื่น อีกท้ังชอบเดินเล่นบนยางรถยนต์ท่ีนํามาวางเรียงสลับกัน เด็กจะค่อยๆ ก้าวเดินบนยางรถยนต์ และมืออีกข้างก็จับ
กําแพง เดินไปเรื่อยจนสุดและวนกลับมาเดินใหม่ วาดรูป ระบายสี แต่งกายแฟนซีเป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการ กิจกรรมการเล่น โดย
การสวมบทบาทเป็นอาสาสมัครตัวน้อย เช่น การช่วยทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข ช่วยในการลงเก็บข้อมูลชุมชน เป็นต้น 
เด็กโต จะเข้ามาน่ังเล่น เป็นสถานท่ีพบปะพูดคุย เล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล แบตมินตัน เป็นต้นเพ่ิมเติมให้กับเด็กช่วงวัยนี้ เช่น กิจกรรม
เรียนรู้การผลิตสื่อ ท้ังการถ่ายภาพ การตัดต่อ การถ่ายวีดีโอ เพ่ือทําแผ่นพับ ทําภาพยนตร์สั้น การสํารวจชุมชน ร้านอาหารรอบชุมชน 
เป็นต้น  

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กดวงแขยังมีอาสาสมัครผู้ปกครองซ่ึงเป็นคนในชุมชนท่ีเข้ามารับหน้าท่ีในการเป็นผู้อํานวยความ
สะดวกในการเล่น (Play Worker) ประจําศูนย์พัฒนาเด็กดวงแขให้กับเด็กเป็นผู้ท่ีซ่ึงมีส่วนสําคัญของพ้ืนท่ีแห่งนี้ โดยมีหน้าท่ีต้ังแต่เร่ิม
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข จนกระทั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข เร่ิมจากการทําความสะอาดพ้ืนท่ี ดูแลความปลอดภัย และเตรียม
อุปกรณ์การเล่นสําหรับเด็ก จัดมุมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีเข้ามาเล่นและทํากิจกรรมในศูนย์ ในขณะเปิดพ้ืนท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กดวงแขให้เด็กได้เข้ามาเล่นและมาทํากิจกรรมต่างๆ นั้น ในบางครั้งจะร่วมเล่นไปพร้อมกับเด็กเพ่ือสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็ก
แต่ละคน สังเกตสิ่งท่ีเด็กสนใจ เม่ือเด็กทําความดี เช่น หากเด็กแบ่งของเล่นให้เพ่ือน ผู้อํานวยความสะดวกก็จะชื่นชมเด็ก หากมี
เหตุการณ์เด็กทะเลาะกัน ผู้อํานวยความสะดวกในการเล่นจะไม่มีการลงโทษโดยการใช้ความรุนแรง เช่น การดุด่าว่ากล่าวด้วยคําหยาบ 
และการตี แต่ผู้อํานวยความสะดวกในการเล่น จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยสอบถามเร่ืองราวในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และให้เด็กได้คิดตระหนัก
ทบทวนถึงพฤติกรรมของเด็ก แทรกการใช้เหตุผลโดยให้เด็กคิดเชิงเหตุผลถึงพฤติกรรมท่ีเด็กและเพ่ือนกระทํา เช่น ถ้าเป็นเด็กท่ีกระทํา
ความรุนแรงชกต่อยเพ่ือนหรือตีเพ่ือน แย่งของเล่นของเพื่อน ผู้อํานวยความสะดวกในการเล่นจะต้ังคําถามต่อเด็กว่า หากโดนกระทํา
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แบบนี้จะรู้สึกอย่างไร ชอบหรือไม่ เพ่ือนก็รู้สึกเช่นเดียวกัน การให้อภัยเพ่ือนท่ีทําความผิด เป็นต้น หลังจากเด็กเข้ามาเล่นและทํา
กิจกรรมเสร็จ ผู้อํานวยความสะดวกในการเล่น จะต้องให้เด็กเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบในการเล่น เช่น การล้างทําความสะอาดอุปกรณ์
การเล่น การเก็บของเม่ือเล่นเสร็จ การไม่นําของของส่วนรวมกลับบ้าน เป็นต้น เม่ือเด็กกลับบ้าน ผู้อํานวยความสะดวกในการเล่นก็จะ
ประชุมสรุปผลพูดคุยประเด็นในแต่ละวัน ว่าเด็กสนใจอะไร มีพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษ ท้ังพฤติกรรมด้านบวก ด้านลบ แนวทางใน 
การทํากิจกรรมคร้ังต่อไปและบันทึกลงแบบบันทึกกิจกรรม บริการการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข การท่ีมีผู้อํานวยความสะดวกใน 
การเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข ซ่ึงเป็นคนในชุมชนวัดดวงแขนั้น  

จากการศึกษาจากประสบการณ์ของแกนนําชุมชนท่ีมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเล่น พบว่า มีสถานการณ์
เด็กโดนล่วงละเมิดทางเพศ ผู้อํานวยความสะดวกในการเล่นรับรู้เร่ืองราวได้จากการสังเกตเวลาเด็กเข้ามาเล่นในพ้ืนท่ีแห่งนี้ สังเกต 
การจากพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของเด็ก จากเด็กท่ีเคยเข้ามาเล่นมีบุคลิกลักษณะร่าเริง แจ่มใส เปลี่ยนแปลงไปเป็น ซึมเศร้า เงียบ
ขรึม มีพฤติกรรมเข้าห้องน้ําบ่อยๆ และมีเด็กคนอ่ืนๆ มาเล่าให้ผู้อํานวยความสะดวกในการเล่นฟัง ว่าเด็กเจ็บอวัยวะเพศของตนเอง อีก
ท้ังเม่ือเล่นเสร็จก็จะมีการพูดคุยประชุม หาแนวทางการทํางานร่วมกัน จนค้นพบว่าเด็กถูกหลอกไปล่วงละเมิด จึงสามารถทําให้ช่วย
เด็กได้ การมีพ้ืนท่ีเล่นให้เด็กในชุมชนวัดดวงแขซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีความแออัดทางกายภาพและเด็กเติบโตมาในสภาพแวดล้อมของ
ครอบครัวท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรงท้ังทางร่างกาย จิตใจดังท่ีกล่าวไปในส่วนของบริบทชุมชนแล้วนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมใน
งานวิจัย พบว่า พ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นพ้ืนท่ีท่ีเด็กในชุมชนวัดดวงแขได้เข้ามาปลดปล่อยอารมณ์ โดยยกกรณีตัวอย่างของเด็กท่ีเข้ามาเล่นว่า
เด็กมีพฤติกรรมเล่นกับเพ่ือนรุนแรง เม่ือทะเลาะกับพ่อแม่จากท่ีบ้าน เด็กเข้ามาเล่นก็จะเข้ามาระบายอารมณ์ เช่น เตะฟุตบอลแรงๆ 
แกล้งเพ่ือน เป็นต้น เม่ืออยากเล่นกับผู้อ่ืนก็จะจ่ายเงินให้เพ่ือนเล่นกับตนเอง เด็กไม่มีทักษะในการเล่นร่วมกับเพ่ือนคนอ่ืน พฤติกรรม
ของเด็กเรียนรู้จากผู้ปกครองซ่ึงก็คือพ่อของเด็กท่ีเป็นผู้มีเงิน และมีอิทธิพลในชุมชน การมีพ้ืนท่ีให้เด็กได้เข้ามาเล่น มาปลดปล่อย
อารมณ์ และมีผู้อํานวยความสะดวกในการเล่นท่ีเข้าใจเด็ก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้เด็กควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กท่ีได้รับความรุนแรงทางอารมณ์ ท่ีเกิดจากในครอบครัวและชุมชน ดังเช่น เด็กในชุมชน 
วัดดวงแข 

แนวคิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์นั้นนอกจากจะเป็นการเปิดพ้ืนท่ีทางกายภาพให้เด็กได้เข้ามาเล่นแล้ว แต่ยังเป็นพ้ืนท่ีทาง
ความคิดของเด็ก โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก เช่น การออกแบบพ้ืนท่ีเล่น ออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง ให้คุณค่าและ
ความสําคัญของเด็ก โดยการรับฟังความคิดเห็นของเด็กในทุกๆ เร่ือง ท้ังในเรื่องการเล่นอิสระ การทํากิจกรรมในแต่ละวันให้เด็กได้
แสดงออกทางความคิดของตัวเอง สามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็นจากตัวตนท่ีแท้จริง ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
เด็ก การมีพ้ืนท่ีให้แสดงความคิดและเป็นท่ีปลดปล่อยอารมณ์ทําให้เด็กรู้สึกได้รับการยอมรับจากสังคม เด็กยังได้รับรู้ถึงการมีคนคอย
ห่วงใย ใสใ่จ ดูแล ให้คําปรึกษาแนะนํา เด็กรู้สึกถึงความมีตัวตน มีผู้ท่ีคอยรับฟัง ส่งผลให้เด็กรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนท่ีแห่งนี้  

“ท่ีนี่อบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ อยู่ในสายตาผู้ใหญ่มากกว่าท่ี ผู้ใหญ่รับฟังความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นได้” (แกนนํา
อาสาสมัครเด็ก A, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2559) 

ท่ีนี่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูด ถึงแม้ว่าเราเป็นเด็ก ถ้าเรามีความคิดเห็นอะไรเราก็ได้พูดออกมา ถ้าเราเห็นคนอ่ืนท่ีพูด
ดีกว่า เราก็ต้องยอมรับหรือรับฟัง มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรเราก็เสนอแนะกลับได้ ท่ีนี่สอนให้รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผลมาก
ข้ึน…ตรงน้ีคือพ้ืนท่ีของเราเอง คือตัวตนเรา…เวลาเรามีปัญหาก็เข้ามาท่ีบ้านพัก เหมือนบ้านพักเป็นท่ีปรึกษา มาเล่าให้
สาวฟัง พ่ีเค้าก็คอยปลอบใจ บางคร้ังเราไม่สามารถเล่าให้ท่ีบ้านฟังได้ เราต้องการคนปรึกษา ป้าหมี ป้าต๋ิม พ่ีสาว  
ก็เปรียบเสมือนพ่อกับแม่คนท่ีสอง คอยถามวิถีชีวิต ใส่ใจ บางทีคนท่ีบ้านยังไม่ถามเราเลย (แกนนําอาสาสมัครเด็ก c, 
สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2559) 
นอกจากจะเป็นพ้ืนท่ีเล่นอิสระสําหรับเด็กแล้วนั้น จากการลงภาคสนามผู้วิจัย พบว่า ยังคงเป็นพ้ืนท่ีท่ีผู้ใหญ่ในชุมชนท่ี

จะเข้ามาในพ้ืนท่ีแห่งนี้ เช่น ในตอนเย็น จะพบว่า มีผู้ปกครองของเด็กเข้ามาดูแลเด็กในขณะเล่น บ้างก็เข้ามาพูดคุยกับผู้อํานวย 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
177 

ความสะดวกในการเล่นท่ีเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน อีกท้ังยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีคนในชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมในวันสําคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น 
และเป็นพ้ืนท่ีท่ีเปิดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา เข้ามาใช้พ้ืนท่ีในการทํางานท้ังการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน 
การจัดประชุม ร่วมกับคณะกรรมการและคนในชุมชนวัดดวงแข เช่น สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 
จุฬาลงกรณ์ สํานักงานเขตปทุมวัน สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เป็นต้น 

“เป็นพ้ืนท่ีๆ เด็กๆ ได้มีกิจกรรม ได้มีส่วนร่วม มีพ้ืนท่ีท่ีแสดงออก เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัย มีหน่วยงานหรือผู้ใหญ่เข้ามามี
ส่วนร่วม มาสนับสนุน ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง” (นักพัฒนาสังคมชํานาญการ, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) 

จากการศึกษา พบว่า ในปี พ.ศ.2557 ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มีการดําเนินงานภายใต้
โครงการ รองเมือง…เรืองย้ิม โดยนําแนวคิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์มาใช้ในการดําเนินงานกับเด็กในสภาวะยากลําบาก ชุมชนวัดดวงแขโดย
การจุดประเด็นสร้างการรับรู้เร่ืองแนวคิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์และเป็นผู้เชื่อมประสานงานกับเด็ก ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับมูลนิธิเพ่ือ
การพัฒนาเด็ก และ ชุมชนวัดดวงแข ให้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือนําไปสู่การสร้างและพัฒนาเด็กร่วมกันของทุกภาคส่วน เพ่ือขยายแนวคิด
เร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ลงไปในชุมชนวัดดวงแข เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มีกิจกรรมให้ แกนนําอาสาสมัครเด็ก ชุมชนวัดดวงแข 
ลงเก็บข้อมูลชุมชนทําให้พบสถานการณ์ของชุมชน และสถานการณ์ด้านเด็ก ในเรื่องของการกินอาหารเช้าท่ีพบว่าเด็กในชุมชน 
วัดดวงแข ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า และสภาพแวดล้อมของชุมชนและบริเวณโดยรอบในชุมชนท่ีเป็นชุมชนแออัดเป็นตึก มี
ห้องปูนเก่า กําแพงเก่า ไม่มีต้นไม้ อากาศไม่ถ่ายเททํา หลังจากการลงสํารวจชุมชนที่เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วม นําไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและกําหนดความต้องการในการดําเนินกิจกรรมต่อไป เช่น กิจกรรมเมนูเรืองย้ิม เด็กได้ร่วมทดลองทําอาหารอย่างง่ายๆ
เพ่ือให้เด็กสามารถทําอาหารได้ด้วยตนเอง โดยการให้เด็กทดลองทํายําปลากระป๋อง ซ่ึงในกิจกรรมนี้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดวงแขได้เชิญชวน
ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเขตปทุมวันได้เข้ามามีส่วนร่วม ในเรื่องของ
การให้ความรู้เร่ืองโภชนาการกับเด็ก เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของประโยชน์ในการบริโภคอาหารเช้า กิจกรรมร้านเรืองย้ิม 
เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากหากเด็กไม่สามารถทําอาหารด้วยตนเอง เด็กสามารถไปรับประทานอาหารได้ท่ีใดบริเวณชุมชน โดยให้
แกนนําอาสาสมัครเด็กลงสํารวจร้านอาหารท่ีอยู่บริเวณรอบชุมชน เด็กแบ่งบทบาทหน้าท่ี เช่น บทบาทผู้ทดลองชิมอาหาร บทบาท 
ผู้วาดแผนท่ีชุมชนไปร้านอาหาร บทบาทช่างภาพ บทบาทผู้บันทึกข้อมูล หลังจากลงพ้ืนทีเก็บข้อมูลร้านอาหารบริเวณรอบชุมชน ก็
กลับมาสรุปร่วมกันท่ีศูนย์ดวงแข ต้ังเกณฑ์การให้อาหาร เช่น ร้านท่ีมีความสะอาด มีสารอาหารครบถ้วน เหมาะสมกับราคา ผู้ขายมี
มนุษย์สัมพันธ์ จนกลายเป็นสื่อแผ่นพับร้านเรืองย้ิมท่ีแกนนําอาสาสมัครเด็กจัดทําข้ึน และกิจกรรมกําแพงหัวลําโพงเรืองย้ิม เด็กได้ 
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีทางกายภาพในชุมชนและบริเวณโดยรอบกําแพงหัวลําโพงท่ีอยู่รอบชุมชน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของ
เครือข่าย คือ ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองของการนําความรู้
ความสามารถด้านศิลปะเข้ามาพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนวัดดวงแข ร่วมกับเด็ก ชุมชน  

ทําให้ปัจจุบันชุมชนวัดดวงแข จากที่ภายในชุมชนเคยเป็นกําแพงเก่าไม่มีภาพวาด ก็เปลี่ยนแปลงไปมีภาพวาดและมี
สีสันสดใส เม่ือเดินเข้าไปบริเวณกลางซอยของชุมชน ก็จะพบภาพวาดรูปดอกไม้ ต้นไม้ นอกจากนี้ ยังพบข้อความ “ห้องน้ําสวยแล้ว 
ไม่ทุบท้ิงแล้วจ้า” อยู่บริเวณห้องน้ําส่วนตัวของบ้านหลังหนึ่งภายในชุมชน ภายในชุมชนมีภาพวาดท่ีมีสีสันสดใสตลอดเส้นทางใน 
การเดินเข้าไปจนไปถึงทางเชื่อมเข้าวัดดวงแข แต่ก็ยังมีบางส่วนในชุมชนท่ีรูปวาดเหล่านี้ยังไปไม่ถึงยังคงเป็นกําแพงเก่าและมีจุดท่ีมืด
ทึบ บริเวณด้านหน้าชุมชนซ่ึงอยู่ติดกับกับแพงของสถานีรถไฟหัวลําโพงก็มีรูปภาพท่ีจําลองเส้นทางของรถไฟที่ว่ิงผ่านไปสู่จังหวัดต่างๆ
ตามสถานท่ีสําคัญในประเทศไทย จากการเข้ามามามีส่วนร่วมของเด็ก ชุมชน เครือข่าย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพท่ีเปลี่ยนไป ส่งผลให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดท่ีมีต่อตนเองผ่านการทํากิจกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดท่ีมีต่อตนเอง มีความกล้าแสดงออก กล้าพูดในท่ีสาธารณะ กล้าแสดงความคิดเห็น เม่ือได้รับการฝึกฝนท่ีบ่อยข้ึน ทําให้เด็กเกิด
ความม่ันใจในตนเอง จนเกิดความเชื่อม่ันในศักยภาพท่ีมีอยู่ของตนเอง และ ชุมชน เช่น จากไม่กล้าบอกผู้อ่ืนว่าอาศัยอยู่ในชุมชน 
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วัดดวงแข ทัศคติของเด็กกลัวถูกตีตราจากสังคมว่าเป็นเด็กท่ีอาศัยอยู่ชุมชนแออัดเพราะสังคมไทยมีมุมมองต่อชุมชนแออัดในทางลบ 
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองท่ีได้อาศัยอยู่ในชุมชนวัดดวงแข ภูมิใจท่ีแม้เกิดในชุมชนเมืองก็มีประวัติศาสตร์ รากเหง้าของชุมชน 
ภาคภูมิใจท่ีเห็นคนภายนอกท่ีผ่านเข้ามาก็สนใจชุมชน  

 
อภิปรายผล 

1. แนวคิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ชุมชนวัดดวงแขมีท่ีมาจากการเป็นพ้ืนท่ีเล่นสําหรับเด็กท่ีให้ความสําคัญกับอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก โดยเฉพาะอย่างย่ิงตามมาตราท่ี 31 ท่ีเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กให้เด็กทุกคนในโลกมีสิทธิในการพักผ่อนหย่อนใจ 
การเล่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัยเด็กของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน เด็กทุกคนรักการเล่นเป็นชีวิตจิตใจและอยากมี
โอกาสได้เล่น วิเชียร เกษประทุม (2546) ดังนั้นการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข จึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีให้ความสําคัญกับเด็กในเรื่อง
ของการเล่น มีการจัดทําพ้ืนท่ีเล่นเพ่ือส่งเสริมการเล่นของเด็กในชุมชนวัดดวงแข และมีกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ของเด็ก
ตามช่วงวัย การจัดพ้ืนท่ีทางกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็กดวงแขท่ีเป็นพ้ืนท่ีสําหรับเล่นอิสระน้ันจึงมีการจัดสภาพแวดล้อมมีของเล่นท่ี
เอ้ือต่อการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็ก เช่น กระดานลื่น บันไดเชือกปีนป่าย ยางรถยนต์เก่าท่ีถูกนํามาวางสลับไปมา เป็นต้น เนื่องจาก
ชุมชนวัดดวงแข ไม่มีพ้ืนท่ีให้เด็กได้ว่ิงเล่น เป็นชุมชนขนาดเล็ก สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก ทําให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
ดวงแข คํานึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก ดังท่ี นิตยา ประพฤติกิจ (2536) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยจะ
ได้รับประโยชน์จากการเล่นท่ีช่วยในเร่ืองของการพัฒนา ทางด้านร่างกายเป็นการสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ กล้ามเนื้อลําตัว แขน ขา 
ของเด็กให้เจริญเติบโต แข็งแรง การได้ใช้ประสาทสัมผัสท่ีเด็กได้สัมผัสของจริงนอกเหนือจากการน่ังเรียนในห้อง จะทําให้เด็กเข้าใจ
ธรรมชาติ และจากแนวคิดการเล่นท่ีเข้ามาท่ีศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข การดําเนินงานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กเป็นการดําเนินงานโดย
ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก เช่น การออกแบบพ้ืนท่ีเล่น ออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง รับฟังความ
คิดเห็นของเด็กในทุกๆ เร่ือง ท้ังในเรื่องการเล่นอิสระ การทํากิจกรรมในแต่ละวันให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดของตัวเอง สามารถ
พูดหรือแสดงความคิดเห็นจากตัวตนท่ีแท้จริง ส่งผลให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล และเด็กได้เรียนรู้ถึงการเปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการเล่นของ ฟรอยด์ (Freud, 1965) ท่ีกล่าวว่า การเล่นถูกนําไปเชื่อมโยงกับ
ความเป็นผู้ใหญ่ภายในตัวเด็ก เด็กท่ีเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ียากเกินจะควบคุมได้ เด็กจะสร้างเรื่องราวสมมติข้ึน แล้วเด็กจะแสดง
บทบาทนั้น โดยผ่านการเล่นท่ีใช้จินตนาการความคิดฝัน และทําการเล่นซํ้าๆ หลายคร้ัง เพ่ือลดความคับข้องใจ ความกังวล  
ความผิดหวัง ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงกระบวนการนี้ดําเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมั่นคง เพ่ือช่วยให้เด็กเรียนวิธีการควบคุม
ตัวเอง โดยไม่ต้องสูญเสียความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเอง การเล่นเป็นทางออกให้เด็กได้แสดงความรู้สึกต่างๆ ออกมา เช่นเดียวกันกับ
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ อีริคสัน (Erikson, 1963) ท่ีเชื่อว่า การเล่นช่วยให้เด็กได้ฝึกหัด ทดลอง และเรียนรู้สถานการณ์ของการเป็น
ผู้ใหญ่ การเล่นเป็นกระบวนการต่อเนื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความจริงทางด้านจิตใจและสังคม โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้าน
สังคม ซ่ึงพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีของอีริคสัน กล่าวคือ เด็กในชุมชนวัดดวงแขทุกคนต้องเข้ามาเล่นและทํากิจกรรม
ในพ้ืนท่ีแห่งนี้ ในขณะที่เด็กเล่นและทํากิจกรรมเด็กจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ นอกจากพ่อแม่ เช่น ผู้อํานวยความสะดวกในการเล่น 
อาสาสมัครท่ีเข้ามาร่วมทํากิจกรรมกับเด็ก ซ่ึงปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ทําให้เด็กสามารถเรียนรู้จากตัวแบบอย่างหนึ่ง (Role Model)  

2. การดําเนินงานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กเป็นไปตามกรอบแนวคิดของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็กซ่ึงมี 4 ด้าน 
ได้แก่ พ้ืนท่ีทางกายภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก เป็นพ้ืนท่ีๆ เด็กในชุมชนวัดดวงแข เข้ามาเล่นอย่างอิสระ 
พ้ืนท่ีทางความคิดให้เด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ให้ความตระหนักถึงการให้คุณค่าและความสําคัญ
ของเด็ก รับฟังความคิดเห็นของเด็กในทุกๆ เร่ือง ท้ังในเรื่องการเล่นอิสระ การทํากิจกรรมในแต่ละวันให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด
ของตัวเอง สามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็นจากตัวตนท่ีแท้จริง พ้ืนท่ีทางสังคม เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการส่งเสริมให้เด็กเข้ามาร่วมเป็น 
ส่วนหนึ่งของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาร่วมลงสํารวจชุมชนด้วยตนเอง เด็กเข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศทาง 
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ความเป็นอยู่ของตนเองในชุมชน ทําให้การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา นําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันปรับสภาพภูมิทัศน์โดยการใช้ศิลปะเข้ามาพัฒนาพ้ืนท่ีภายในและบริเวณโดยรอบของชุมชนวัดดวงแข และพื้นท่ีทางสื่อ  
มีกิจกรรมให้เด็กได้ผลิตสื่อของตนเอง เช่น การถ่ายทําหนังสั้น เป็นการนําเครื่องมือท่ีเด็กในชุมชนเมืองสนใจ เช่น โทรศัพท์ กล้อง
ถ่ายรูป การดูคลิปวีดีโอ เข้ามาใช้ในการทํากิจกรรมกับเด็ก โดยให้เด็กได้ทดลอง ปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เป็นกิจกรรมที่ให้
เด็กได้เรียนรู้สํารวจชุมชน และร้านอาหารรอบชุมชนของตนเอง และกลับมาประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และนําสื่อ
ท่ีเด็กผลิตไป เผยแพร่แก่ผู้บุคคลท่ัวไปและหน่วยงานท่ีเข้ามาร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก  
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิดการดําเนินงานของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ชุมชนวัดดวงแข นั้นมีจุดเร่ิมต้นจากการเปิดพ้ืนท่ีเล่น ให้แก่
เด็กในชุมชนวัดดวงแข ท่ีเห็นถึงความสําคัญในการเล่นของเด็กท่ีต้องการให้เด็กได้รับการพัฒนาตามวัยท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากการเปิดพ้ืนท่ีเล่นให้เด็กในชุมชนวัดดวงแขทําให้พบว่าการเปิดพ้ืนท่ีให้เด็กได้เข้ามาเล่นและการมี 
ผู้อํานวยความสะดวกในการเล่น (Play Worker) ท่ีมีวิธีการทํางานกับเด็กในเชิงบวกสามารถลดความรุนแรงทางอารมณ์ของเด็กท่ีได้รับ
จากครอบครัวและชุมชนลงได้ นําไปสู่การพัฒนาขยายผลจากการเล่นสู่การนิยามความหมายพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ตลอดจน 
การขับเคลื่อนประเด็นแนวคิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค ์ในสังคมไทย อีกท้ังพบว่า พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ชุมชนวัดดวงแข ซ่ึงอยู่ภายใต้การดําเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มีการดําเนินงานตามกรอบแนวคิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์โดยเปิดพ้ืนท่ีทางกายภาพ 
พ้ืนท่ีทางความคิด พ้ืนท่ีทางสังคม และพื้นท่ีทางส่ือ โดยผ่านการเล่นอิสระและการทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ทําให้พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ 
ชุมชนวัดดวงแข นอกจากจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีสร้างประสบการณ์ในวัยเด็กแล้วนั้น ยังเป็นพ้ืนท่ีทางจิตใจของเด็กในชุมชนวัดดวงแขท่ีมีผู้ใหญ่
ท่ีเข้าใจและให้คําปรึกษาแก่เด็กในชุมชนวัดดวงแข เป็นพ้ืนท่ีเปิดให้แสดงออกทางความคิด เด็กสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น 
ตัดสินใจ ออกแบบ ในทุกกระบวนการท้ังการเล่นและการทํากิจกรรม ตามความต้องการ ส่งเสริมการค้นพบศักยภาพท่ีมีอยู่ในตนเอง
จนนําไปสู่การเห็นคุณค่าท่ีมีอยู่ภายในของเด็ก เด็กในชุมชนวัดดวงแขได้มีส่วนกําหนดทิศทางความเป็นอยู่ของตนเองในชุมชน ได้ร่วม
พัฒนาชุมชนของตนเอง อีกท้ังเป็นพ้ืนท่ีแห่งการแบ่งปันสําหรับเด็กท่ีมีหน่วยงานในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก พ้ืนท่ี
สร้างสรรค์ ชุมชนวัดดวงแข จึงไม่ใช่แค่เพียงพ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีมีวงจํากัด แต่เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงสามารถเกิดข้ึนทุกท่ี ไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้าน 
ชุมชน สังคม โดยพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ เกิดข้ึนจากการเข้ามามีส่วนร่วมของเด็ก ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนวัดดวงแขและ
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ร่วมผลักดันให้พ้ืนท่ีสร้างสรรค์กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นําไปสู่ความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กร่วมกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรนําแนวคิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีอ่ืน เพราะเป็นแนวคิดท่ีให้ความสําคัญกับเด็กและชุมชน รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังเป็นเคร่ืองมือการทํางานด้านเด็กท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน หากแนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่และ
ขับเคล่ือนการทํางานอย่างจริงจังในสังคมจะนําไปสู่การพัฒนาเด็กและชุมชนเมืองอ่ืนๆ และ ควรผลักดันการทํางานท่ีต่อเนื่องให้
เครือข่ายภาครัฐให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กพ้ืนท่ีเสี่ยงของเมือง เช่น ชุมชนวัดดวงแขมากข้ึน  
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แนวทางการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในกระบวนการเตรียมพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัวของ 
สถานพัฒนาและฟืน้ฟเูด็กจังหวัดชลบุร ี

Guidelines for Practice Guidance and Participation in Preparation Process for Family  
Reunification of Children of Chonburi Developmeny and Recovery 

 
พนิตพร เลิศไกร* 

Panitporn Lertkrai 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมของเด็กกลับสู่ครอบครัวของสถานพัฒนาและ

ฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพ และศึกษาการมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัวในกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่ครอบครัว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลการศึกษา พบว่า 1. กระบวนการในการเตรียมความพร้อมมีข้ันตอน คือ 1) การติดตามครอบครัวเด็ก 2) การ
คัดเลือกเด็กเข้าบ้านเตรียมความพร้อม 3) การประชุมเด็กก่อนเข้าบ้านเตรียม 4) การทดลองฝึกบิน 5) การทดลองกลับเย่ียมบ้าน 6) 
การประชุมทีมสหวิชาชีพ 7) การเตรียมส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว 8) ส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว 9) การติดตามหลังกลับสู่ครอบครัว ซ่ึงมี
กระบวนการท่ีชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถนําเด็กกลับสู่ครอบครัวได้มากนัก 2. ทีมสหวิชาชีพมีบทบาทหน้าท่ีร่วมกันใน
กระบวนการเตรียมความพร้อม คือ นักสังคมสงเคราะห์ทําหน้าท่ีในการประเมินครอบครัว นักจิตวิทยาทําหน้าท่ีในการประเมินสภาพ
จิตใจ พ่ีเลี้ยงทําหน้าท่ีในการคัดกรองเด็กและดูแลเด็ก นักกิจกรรมและนักพัฒนาสังคมทําหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็ก 
ซ่ึงทีมสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมมากนัก 3. เด็กมีส่วน
ร่วมในการกําหนดระเบียบการใช้ชีวิตต่างๆ ในบ้าน เช่น การแบ่งหน้าท่ีการทํางานบ้าน การใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละคน แต่เด็กไม่
สามารถปรับตัวได้เม่ือกลับสู่ครอบครัว รวมถึงครอบครัวไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี และขาดความรู้
ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็ก ดังนั้นหน่วยงานควรจัดหางบประมาณในการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ี และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์
ของเด็กและครอบครัว รวมถึงทีมสหวิชาชีพให้เด็กและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้มากข้ึน รวมถึงการให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
คําสําคัญ: การเตรียมความพร้อม, ,ครอบครัว, ทีมสหวิชาชีพ, สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study is to study about preparation process for family reunification of children 
of the Chonburi Development and Recovery Center, practice guidance of multi-disciplinary team, child and family 
participation in preparation process by using qualitative research methodology 

The interesting findings show that: 1.There are 9 steps for preparation process 1) Assessment families 
process of children 2) Choosing the children to the preparing home 3) Meeting the children before living home 4) 
Trying to do by themselves 5) Visiting families 6) Meeting among multi-disciplinary team 7) Preparing children to 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
182 

reintegration process 8) Sent the children to the families 9) Following process after children return home. The 
Preparation process provides clear steps but the center could not able to send all of the children back to the 
families 2. The multi-disciplinary team share their common roles and responsibilities in preparation process: The 
social worker assesses the families. The psychologist assesses the situation of mind. Care-taker takes care of the 
children.  The developing worker and the activist do the activities for the children.  Even though the multi-
disciplinary teams do all the process but they didn’t leave the important of families participation in the program. 
3) In addition the children could participation in identification of self-regulation in daily life. Nevertheless, children 
could not control themselves well and not able to adapt them and children could participate in identification of 
self- regulation in daily life. Nevertheless, children could not and not able to adapt themselves in reunification. 
This includes the families didnot fully cooperate and participate in the programme. They didn’t know how to take 
and understanding on child protection. So, the center should have the budget to set the training program for 
officer and should be a process of family preparation.  
Keywords: Preparation, Family, Multi-disciplinary team, Development and Recovery Center 
 
บทนํา 

ด้วยสภาพสังคมไทยท่ีมีกระแสวัตถุนิยม ทัศนคติ ค่านิยมและปัญหาท่ีมีความหลากหลาย จึงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
ภายในครอบครัว เด็กบางคนท่ีประสบปัญหาและไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติจึงจําเป็นต้องเข้ารับการสงเคราะห์ท่ีสถานรองรับ
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้กําหนดให้จัดต้ังหน่วยงานเพ่ือเป็นสถาน
รองรับเด็กให้ได้รับการศึกษา การพัฒนา การบําบัด ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเป็นหนึ่งในสถานรองรับสําหรับเด็ก เปรียบเสมือนครอบครัวทดแทนด้วยการให้การเลี้ยงดู  
ด้วยสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต โดยเห็นความสําคัญในการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการและการอบรมขัดเกลาเพ่ือสร้างทักษะ
ในการดําเนินชีวิตด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก ซ่ึงถือเป็นการส่วนหนึ่งในกระบวนการเตรียมความพร้อมให้เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัว ด้วย
สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูมีเด็กท่ีมีสภาพปัญหาค่อนข้างซับซ้อนและหลากหลาย เช่น เด็กท่ีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว เด็กมี
ปัญหาด้านสุขภาพต้องรับประทานยาอยู่เป็นประจํา ทําให้เด็กกลับสู่ครอบครัวจึงเป็นเร่ืองท่ียาก ในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัด
ชลบุรี พบว่าในปี 2557 พบว่าใน 1 ปีจํานวนเด็กท่ีกลับสู่ครอบครัวนั้นมีเพียง 4 คนเท่านั้น อีกท้ังยังมีเด็กท่ีกลับสู่ครอบครัวแล้วใช้ชีวิต
กับครอบครัวไม่ได้ต้องกลับเข้ามายังสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูซํ้าอีกด้วย ฉะนั้นในกระบวนการเตรียมความพร้อมทีมสหวิชาชีพจะต้องมี
กระบวนท่ีชัดเจน และให้เด็กและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม เพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวและช่วยเหลือตนเอง
ได้ และครอบครัวมีความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็ก อีกท้ังเป็นการลดความเสี่ยงท่ีเด็กอาจต้องกลับเข้าสู่กระบวนการบําบัดซํ้าในสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟูอีกด้วย หากกระบวนการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัวมีประสิทธิภาพส่งผลให้เด็กใช้ชีวิตอยู่กับ
ครอบครัวและเข้าสังคมได้ปกติ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัวของสถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ศึกษาแนวทางการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัวของทีมสหวิชาชีพ
สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี และศึกษาการมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัวต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่
ครอบครัวของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี 
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แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะขอเสนอความหมายของการเตรียมความพร้อม ทีมสหวิชาชีพ การมีส่วนร่วมและความรุนแรงใน

ครอบครัว ดังนี้  
ความหมายของการเตรียมความพร้อม เบญจพร วชิรศรีสุนทรา (2545) ให้ความหมายของการเตรียมความพร้อมว่า

หมายถึง การเตรียมตัวก่อนท่ีจะออกไปเผชิญชีวิตภายนอกโดยมีสภาพท่ีมีสภาวะสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญามีความสามารถท่ีจะเรียนรู้และทํากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธ์ิผล ด้าน ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และคณะ (2547) ได้อธิบายว่า
หัวใจสําคัญของกระบวนการคืนเด็กกลับสู่สังคม คือ ต้องแน่ใจว่าเด็กจะกลับสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัย จึงจําเป็นต้องมีการประเมิน
ความสามารถของพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก เพ่ือให้แน่ใจว่าเด็กจะได้รับการดูแลในความปลอดภัย และได้รับปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อ 
การส่งเสริมพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ตามวัย และความต้องการของเด็กอย่างครบถ้วน 

ความหมายของทีมสหวิชาชีพ รจเรข โกมุท (2553) ได้อธิบายว่า การปฏิบัติงานสหวิชาชีพ เป็นการทํางานร่วมกัน
ต้ังแต่สองวิชาชีพข้ึนไป มุ่งแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ ความรู้ และทักษะของแต่ละวิชาชีพท่ีต่างกัน แต่มีเป้าหมายและวัตถุเดียวกัน 
ซ่ึงผู้ร่วมทํางานจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ปฏิบัติงานเป็นทีมมีการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือการประเมินสภาพปัญหา มี 
การกําหนดบทบาทของแต่ละวิชาชีพอย่างชัดเจนมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ทํางานระหว่างวิชาชีพ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน และการพัฒนาการทํางานของวิชาชีพตนเอง รวมท้ังความรับผิดชอบร่วมกันต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ด้าน 
ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และคนอ่ืนๆ (2547) กล่าวถึง รูปแบบการปฏิบัติงานสหวิชาชีพซ่ึงมี 2 รูปแบบ คือ ภายในองค์กรคือในแต่ละ
องค์กรจะมีวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องหลายวิชาชีพ เข้ามาเกี่ยวข้องและร่วมกันประเมินเป็นการประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรเป็น 
การประสานงานระหว่างองค์กรต้ังแต่ 2 องค์กรข้ึนไป 

ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดของ Cohen & Uphoff (1977, อ้างถึงใน วชิรวัชร งามละหม่อม, ม.ป.ป.) 
ได้จําแนก รูปแบบการมีส่วนร่วมคือ ข้ันท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ข้ันท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
(Implementation) ข้ันท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)และขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
ส่วน กัณณิกา เจริญภักดี (2529) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กในสถานสงเคราะห์ได้อธิบายว่าหากสถานสงเคราะห์เด็ก
จะนําแนวคิดในเร่ืองการมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มากข้ึน โดยเฉพาะเด็กชาย
ท่ีเป็นเพศท่ีแข็งแรง ถ้าเด็กได้มีส่วนร่วมแล้ว จะช่วยให้เด็กประสบผลสําเร็จและพร้อมท่ีจะออกไปเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีดีได้ 

แนวคิดเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว อัญณิการ์ วงศ์พรหม (2550) ได้ให้ความหมายของความรุนแรง ว่าหมายถึง 
การกระทําของสมาชิกภายในครอบครัวท่ีมีการทําร้ายซ่ึงกันและกัน โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ทําร้ายร่างกาย จิตใจ ละเมิดทางเพศ ปิดกั้นทางสังคมและควบคุมการเงิน ทําให้ขาดอิสรภาพไม่ได้รับในสิ่งท่ีพึงจะได้ ขาดการดูแล 
เอาใจใส่ ทําให้อับอาย การดุด่า ทะเลาะวิวาท ใช้กําลังการบังคับ ข่มขู่ ตลอดกระท่ังการใช้อาวุธทําให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงเสียชีวิต 

สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว อรอนงค์ อินทรจิตร (ธิตินัย พาติกบุตร, 2547) ได้สรุปสาเหตุของความรุนแรง 
ในครอบครัวท่ีศูนย์ฮอทไลน์พบอยู่เสมอว่า ได้แก่ 1. การขาดความพร้อมในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล 2. ทัศนคติ ค่านิยมและ
ความเชื่อท่ีถูกถ่ายทอดมาทางศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 3. สังคมและ
สิ่งแวดล้อมในสังคมที่เอ้ืออํานวยให้เกิดความรุนแรง 4. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่ตระหนักถึงคําว่า สิทธิส่วนบุคคล  
5.กฎหมายและข้อบังคับทางสังคม 6.ความเจ็บป่วยทางจิตใจ  
 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ในเรื่องของทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงาน วิภาวี ศรีประไพ (2547) ศึกษาเรื่องแนวทางการเสริมประสิทธิภาพ 
นักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานกับสหวิชาชีพในการทํางานกับเด็กถูกทารุณกรรมเพ่ือคืนเด็กสู่สังคม ผลการศึกษา พบว่า  
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นักสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุดว่าการทํางานเพ่ือเด็กได้ผลดี นักวิชาชีพต่างๆ จําเป็นต้องให้ความร่วมมือกันทํางาน 
เป็นทีม และ นัยนา ธนวัฑโฒ (2551) ศึกษาเร่ืองการทํางานของสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหญิงท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศ 
โดยใช้การวิเคราะห์จากมุมมองสตรีนิยม ผลการศึกษาท่ีน่าสนใจ พบว่า การทํางานของทีมสหวิชาชีพยังไม่อาจทําได้เต็มรูปแบบ  
มาจากปัญหาภายใน ได้แก่ การขาดความเข้าใจของบุคลากรต่องานคุ้มครองเด็ก ทําให้ขาดการสนับสนุนจากภายใน และจํานวน
บุคลากรไม่เพียงพอ และปัญหาภาคนอก มาจากความห่างไกลของพ้ืนท่ียากต่อการติดตามดูแลผู้ใช้บริการ รวมถึงการแจ้งเหตุเร่ือง 
การทารุณกรรมยังมีน้อย เนื่องจากชุมชนเองยังขาดความเข้าใจเร่ืองความรุนแรงทางเพศ ยังมองเป็นเร่ืองส่วนตัวท่ีคนนอกเข้าไป 
ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ และยังไม่มีระบบการแจ้งเหตุท่ีเป็นมิตรต่อเด็ก 

ด้านการเตรียมความพร้อม รวีนาฎ โพธ์ิทอง (2547) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาการเตรียมความพร้อมใน 
การประกอบอาชีพในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สังกัดสํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ผลการศึกษาพบว่า
ทัศนะของบุคลากร ด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและด้านการฝึกอาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า
เด็กไม่กล้าแสดงออก ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ส่วนปัญหาด้านหน่วยงานในส่วนของนโยบายและการบริหาร
จัดการ พบว่า หลักสูตรการฝึกอาชีพสถานสงเคราะห์ไม่ตรงกับตลาดแรงงาน 

ด้านการทําความเข้าใจในตัวเด็ก ดาราพร ปลาดศรี (2556) ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาภูมิหลังและการทดสอบทางจิตวิทยา
คลินิกในเด็กท่ีเป็นโรคด้ือต่อต้านในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบประเด็นท่ีน่าสนใจคือจากการศึกษา 
ภูมิหลังโดยละเอียด พบข้อสังเกตสําคัญว่า เม่ือวัยเด็กได้รับการดูแลแบบตามใจ สามารถบังคับบิดา เช่น ให้บิดาขอโทษ ตีบิดา และ
เม่ือเกิดปัญหาในครอบครัวตามมา ทําให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูท่ีเปลี่ยนไป มารดามักจะใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็ก เม่ือปล่อย 
จนทนพฤติกรรมไม่ดีของเด็กมากเข้า การลงโทษเด็กเร่ิมรุนแรงมาก ทําให้เด็กเกิดพฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรงและได้รับ 
การวินิจฉัยโรคด้ือต่อต้านตามมา ข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจคือ ควรจัดทําโปรแกรมกลุ่มบําบัดให้กับ ครอบครัว เพ่ือแก้ไขทัศนคติ และ
แนวทางในการดูแลเด็กท่ีถูกวิธี 
 
วิธีวิทยาทางการศึกษา  

การศึกษาในคร้ังนี้เร่ืองกระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ครอบครัวของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารต่างๆ จากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากอินเตอร์เน็ต  

กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ทีมสหวิชาชีพภายในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็ก

จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม นักกิจกรรม และพี่เลี้ยง รวม 5 คน กลุ่มท่ี 2 เด็กชาย
ท่ีเข้ารับการคุ้มครองในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี อายุ 9-18 ปี ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน เป็นเด็กท่ีครอบครัวเลี้ยงดูไม่เหมาะสม 
และเป็นเด็กท่ีมีแผนจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว หรือเคยอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อม 
จํานวน 5 คน และครอบครัวของเด็กชายในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีแผนท่ีจะนําเด็กเข้าสู่กระบวนการ
เตรียมความพร้อมเด็กก่อนส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว จํานวน 1 ครอบครัว  

ผู้ศึกษาใช้เคร่ืองมือในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล ใช้แนวคําถามการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง คําถาม
ปลายเปิด และผู้ศึกษานําข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการวิเคราะห์สรุปผลท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา และนําข้อมูลมาเรียบเรียงและนําเสนอผลข้อมูลแบบบรรยายเชิงพรรณนา  
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ผลการศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ครอบครัวของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี 
จากการศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ครอบครัวของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ให้ข้อมูล

ในการสัมภาษณ์มีท้ังหมด 3 กลุ่ม ซ่ึงผู้ศึกษาจะนําเสนอรายชื่อในนามสมมุติท้ังหมด  
ผลการศึกษาท่ี 1 กระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัวของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัด

ชลบุรี กระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัวเกิดข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงก่อนหน้านี้ ยังไม่มีการดําเนินการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับคืนสู่ครอบครัว จะเป็นเพียงการจัดการให้การศึกษากับเด็กเท่านั้น เด็กบางคนเมื่อจบการศึกษาจะกลับ
สู่ครอบครัวก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ยาก เพราะเด็กมีเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ขาดทักษะในการดําเนินชีวิต 

กระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัว 
ข้ันตอนท่ี 1 การดําเนินการติดตามครอบครัวเด็ก ความต้องการของเด็กท่ีจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมของตนจะเป็น

กําลังใจท่ีดีให้แก่เด็ก การดําเนินการติดตามครอบครัวเดิมของเด็กต้องดําเนินการในหลายรูปแบบ ท้ังการลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามครอบครัว
เด็ก การติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์ และติดตามทางจดหมาย ตามเอกสารท่ีปรากฏชื่อ ท่ีอยู่ของบิดามารดา หรือบุคคลท่ีเป็นปู่ย่าตายาย 
หรือญาติผู้ใหญ่ของเด็ก ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีติดตัวเด็กมาข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกเด็กเข้าบ้านฝึกบิน ในการคัดกรองเด็กเพ่ือเข้ารับ 
การเตรียมความพร้อมท่ีบ้านฝึกบินจะกําหนดให้พ่ีเลี้ยงท่ีทําหน้าท่ีดูแลเด็กแต่ละบ้าน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความใกล้ชิดกับเด็ก รู้ถึงการวิธีการใช้
ชีวิตของเด็กและพฤติกรรมของเด็กมากท่ีสุด โดยจะเสนอชื่อเด็กเข้าในท่ีประชุมทีมสหวิชาชีพ เพ่ือคัดกรองเด็กแต่ละรายอีกคร้ังหนึ่ง  

“ผอ. กับหัวหน้าจะให้พวกพี่เลี้ยงเป็นคนคัดเบื้องต้น เพราะว่าเด็กจะคัดมาจากบ้านท่ีเราดูแลอยู่ คือคัดแยกออกมา  
ดูแล้วว่าในสายตาเรามีใครบ้างท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตัวเองได้พอสมควร ก็จะให้พวกพ่ีเลี้ยงคัดรายชื่อออกมาแล้วเด๋ียวเขา
จะเอาไปคัดอีกทีว่ามันเข้าเป้าไหม เขาจะมีกฎเกณฑ์การตัดสินใจของเขาอยู่” (พ่ีเลี้ยง, สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2558) 

 ข้ันตอนท่ี 3 การประชุมเด็กก่อนเข้าบ้านฝึกบิน เม่ือทีมสหวิชาชีพได้คัดเลือกเด็กท่ีจะเข้าสู่กระบวนการเตรียม 
ความพร้อมเด็กก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะเรียกเด็กมาพูดคุยเป็นรายบุคคล และเรียกประชุมกลุ่ม แจ้งเด็กให้ทราบว่า
วัตถุประสงค์ของการเตรียมความพร้อม ข้ันตอนท่ี 4 การติดตามการทดลองอยู่ร่วมกันในบ้านฝึกบิน การทดลองอยู่ในบ้านฝึกบิน ใน
การใช้ชีวิตในบ้านฝึกบินของเด็กนั้น เด็กทุกคนต้องดูแลตนเองไม่มีพ่ีเลี้ยงอยู่ดูแล โดยพ่ีเลี้ยงจะเข้ามาดูและสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ
เท่านั้น โดยแต่ละวันเด็กต้องรับผิดชอบตนเอง โดยมีการประชุมร่วมกันทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือให้คําปรึกษา แนะนําในกรณีท่ีมีปัญหา
เกิดข้ึน ข้ันตอนท่ี 5 การทดลองอยู่ร่วมกับครอบครัวของเด็ก ในระหว่างอยู่ท่ีบ้านฝึกบินเด็กท่ีมีครอบครัวเดิมจะได้กลับไปเย่ียมบ้าน
เป็นระยะๆ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับโอกาสและความใกล้ไกลของบ้านเด็ก เพ่ือทําการประเมินเด็กเม่ือกลับไปอยู่กับครอบครัว 

“ในช่วงระหว่างท่ีเขาอยู่ในบ้านฝึกบิน เราจะให้เขาทดลองกลับไปเย่ียมบ้านด้วยในรายท่ีมีครอบครัวจะให้เขาไปอยู่ 
ส่วนใหญ่จะเป็นแค่ 2 วัน ถึง 3 วันไม่เกินนี้ แล้วแต่ระยะทางของจังหวัดท่ีพ่อแม่อยู่ไกลขนาดไหน … พอเขาไปทดลองเย่ียมบ้านคร้ัง 
เราจะมีเจ้าหน้าท่ี ไปท่ีบ้าน ไปดูว่าเป็นยังไงบ้าง เด็กอยู่แล้วเป็นยังไงเอาข้อมูลมาโดยผ่านของเจ้าหน้าท่ีเราเอง” (นักจิตวิทยา, 
สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2559) 

 ข้ันตอนท่ี 6 ประชุมทีมสหวิชาชีพเพ่ือพิจารณาส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว จากนั้นทีมสหวิชาชีพนําข้อมูลท้ังหมด มา
ประชุมร่วมกันเพ่ือดูพิจารณาให้เด็กกลับสู่ครอบครัวและสังคม ในข้ันตอนนี้ต้องอาศัยการประเมินร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ เพ่ือดูการ
ปรับตัวของท้ังครอบครัวและตัวเด็ก เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ในระยะแรกจนถึงปัจจุบัน ข้ันตอนท่ี 7 การเตรียม
ส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพจะเชิญผู้ปกครองของเด็กมาพูดคุย เพ่ือชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจในศักยภาพและความสามารถ
ของเด็กท่ีได้รับการพัฒนาจากทีมสหวิชาชีพ รวมถึงปัญหาของเด็กท่ีครอบครัวควรรู้ท้ังทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้
ครอบครัวมีความเข้าใจในตัวเด็กและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 
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“เตรียมความพร้อมยังไง ก็คือเชิญผู้ปกครองมา แล้วก็ตัวเด็กมานั่งคุยกันว่าเด็กเนี่ย ศักยภาพของเด็กท่ีมาอยู่กับเราเนี่ย 
มาด้วยเรื่องของปัญหาอะไรบ้าง ณ ตอนนี้เราแก้ไขปัญหาอะไรไปแล้วบ้าง แล้วข้อจํากัดของเด็กเป็นยังไงบ้าง ต้องดูแลอะไรบ้าง … 
แล้วกถ็ามข้อสงสัยของแม่ว่าแม่มีอะไร ให้เขาทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างแม่ลูก … ” (นักจิตวิทยา, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2559) 

ข้ันตอนท่ี 8 การส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว จากนั้นสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรีจะส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว โดย
ในระยะแรกทีมสหวิชาชีพจะยังไม่ติดต่อกับครอบครัวและเด็กเลย เพ่ือให้ครอบครัวและเด็กได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ให้ปรับตัวกันเอง มี
การจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยกัน โดยไม่ต้องพ่ึงพิงเจ้าหน้าท่ี และขั้นตอนท่ี 9 การติดตามผล เม่ือส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวแล้ว 
การติดตามเด็กหลังพ้นสงเคราะห์หรือกลับสู่ครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือให้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ การ
ปรับตัวของเด็กกับครอบครัว และปัญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัว ทีมสหวิชาชีพจะทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา แนะนํา ใน
กรณีท่ีพบปัญหา 

ผลการศึกษาที่ 2 แนวทางการปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพต่อการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัวของ
สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี 

บทบาทของวิชาชีพ แต่ละวิชาชีพมีบทบาทท่ีแตกต่างกัน เพ่ือการทํางานให้ความช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ เพ่ือให้เด็ก
ได้มีพัฒนาการและการเรียนรู้ท่ีสมวัย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงความร่วมมือในกระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่
ครอบครัวด้วย 

นักสังคมสงเคราะห์ ทําหน้าท่ีในกระบวนการรับเด็กเข้า พิจารณารับเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ของหน่วยงาน แสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์สอบถามรายละเอียดในเชิงลึกของเด็ก ให้คําปรึกษาแนะนําเด็กเป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม ลงพ้ืนท่ีประเมินเย่ียมบ้านเด็กเพ่ือประเมินเด็กกลับสู่ครอบครัว ประชุมทีมสหวิชาชีพในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็ก และ
ติดตามเด็กท่ีพ้นสงเคราะห์แต่ละราย 

นักพัฒนาสังคม ทําหน้าท่ีในการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ให้กับเด็ก จัดกิจกรรมบําบัดเพ่ือให้
เด็กเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย จัดกิจกรรมการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสมาธิให้กับเด็ก 

นักจิตวิทยา ทําหน้าท่ีในการประเมินจิตใจของเด็ก โดยการใช้เคร่ืองมือทดสอบจิตวิทยาท่ีได้มาตรฐาน ร่วมกับ 
การสังเกตพฤติกรรม ท่าทางของเด็ก นําไปสู่การวิเคราะห์และแปลผลการทดสอบ รวมถึงการให้ปรึกษาและพูดคุยกับเด็ก โดย
พยายามค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมเด็กแต่ละคนหรือความผิดปกติทางจิตใจ เพ่ือเป็นการบําบัดด้านอารมณ์และฟื้นฟูสภาพจิตใจของ
เด็ก ให้มีสุขภาพจิตท่ีดี และพิจารณาเด็กในการเข้าบ้านฝึกบินและพิจารณาเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัวโดยการประชุมทีมสหวิชาชีพ 

นักกิจกรรม ทําหน้าท่ีในการประเมินเด็กแต่ละบุคคล และจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กให้เด็กได้มีส่วนร่วมใน 
การกระทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองอย่างเต็มกําลังความสามารถตามศักยภาพท่ีมีอยู่ จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างทักษะและ
ความสามารถในด้านการทํากิจวัตรประจําวันให้กับเด็ก จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยและ
ส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กในทางท่ีดีข้ึน 

พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง ทําหน้าท่ีช่วยเหลือเลี้ยงดู ดูแลเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันของเด็ก และเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็ก 
ท้ังในด้านการจัดเตรียมเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ประสานกับฝ่ายโภชนาการในเรื่องอาหารการกินของเด็ก จัดท่ีอยู่อาศัยและท่ีนอนให้เด็ก 
ส่งเสริมทักษะชีวิต การสร้างระเบียบวินัย และมารยาททางสังคมให้กับเด็ก 

ผลการศึกษาท่ี 3 การมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัวต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่ครอบครัวของ
สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี 

การมีส่วนร่วมของเด็ก 
เด็กมีส่วนร่วมในการกําหนดกฎระเบียบการใช้ชีวิตในบ้านฝึกหรือบ้านเตรียมความพร้อม หลังจากที่เด็กเข้ามาอยู่ใน

บ้านฝึกบิน การปรับตัวและการเรียนรู้ของเด็ก เด็กรู้สึกมีความแตกต่างจากบ้านเดิม เพราะไม่มีคนคอยเตือนหรือควบคุมให้ทําสิ่งต่างๆ
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ในบ้าน การปรับตัวในกิจวัตรประจําวัน ต้องคอยช่วยกันเตือนเอง เด็กบางคนสามารถปรับตัวได้ แต่ก็มีเด็กบางคนท่ีควบคุมตัวเองไม่ได้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็กในบ้านฝึกบิน เม่ือไม่มีคนมาดูแลเด็ก เด็กจะเผชิญปัญหาเอง ให้เด็กดูแลกันเอง เม่ือเด็กอยู่ด้วยกันก็จะ
มีความขัดแย้งกันบ้าง  

แตกต่างครับ ก่อนเข้ามาจะมีพ่ีเลี้ยงอยู่ ทุกคนจะแบบว่า จะมีแม่คอยบอก ทํากันเรียบร้อยมาก แต่พอมาแบบไม่มีพ่ี
เลี้ยง บ้านจะเละ ติดเล่นกันบ้าง ผมจะทําบ้างไม่ทําบ้าง ผมจะคอยบังคับน้อง ช่วยน้อง น้องก็ทํา แต่ผมก็โดนน้องว่า  
ว่าพ่ีไม่ต้องบ่น … ผมยังมีติดเล่น น้องในบ้านไม่ชอบผมเพราะว่าผมบ่น และผมชอบแกล้งน้อง … ถ้ามีปัญหาในบ้าน  
จะไปบอกแม่บ้าน … ถ้าเร่ืองใหญ่ก็ว่ิงไปห้าม ห้ามไม่ให้ต่อยกัน ก็จะมีน้องว่ิงไปบอกแม่ แม่ก็จะมา ก็จะโดนทําโทษบ้าง
(โอม, สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2558) 
พ่ีเลี้ยงจะมีหน้าท่ีในการสอดส่องการใช้ชีวิตของเด็กท่ีเข้าไปอยู่ในบ้านเตรียมความพร้อมอยู่ห่างๆ ไม่ได้เข้ามาดูแล

ภายในบ้านฝึกบินตลอดเวลา หรือคอยดูเร่ืองระเบียบวินัยท้ังหมด บางคร้ังเด็กลืม แม่บ้านพ่ีเลี้ยงต้องเข้ามาเตือนให้ทํา เม่ือเด็กมีปัญหา
ในการฝึกตนเองพ่ีเลี้ยงจะเป็นผู้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ซ่ึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนให้เด็กเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ระหว่างเด็กอยู่บ้านฝึกบิน จะทดลองให้เด็กใช้ชีวิตกับครอบครัวซ่ึงจะสะท้อนการทําความเข้าใจของพ่อแม่ในปัญหาและ
พัฒนาการของเด็ก ในบางครอบครัวเด็กไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ ครอบครัวส่งเด็กคืน อาจด้วยความท่ีครอบครัวไม่เข้าใจในตัว
เด็ก และไม่ได้เอาใจใส่เด็กเร่ืองการรับประทานยา  

ตอนกลับไปบ้านก็อาวะวาดกันแม่บ่อย อยู่ได้ไม่นาน … เพราะขาดยา ควบคุมตัวเองไม่ได้ ช่วงแรกไปอยู่ได้ ช่วงหลัง  
หนูไม่ได้กินยา คือ ตอนเย็น แม่บอกว่า เด๋ียวแม่จะกลับมาสองทุ่ม ให้รออยู่บ้าน ให้ไปเล่นสนามเด็กเล่น แม่ก็ยังไม่กลับ 
หนูไปรอบ้านป้า ป้าบอกให้รออยู่นี่แหละ ทีนี้แม่เดินหาหนูท่ัววัดเลยก็ไม่เจอ หนูเดินกลับบ้านสวนทางกับแม่ แม่บอกว่า
ไอ้ต้ากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะ กูเดินท่ัววัดและยังไม่เจอมึงเลย … ภาพยังติดตาหนูอยู่เลย (ต้า, สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 
2558) 
การมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กคือครอบครัวของเด็ก ผลการดําเนินการท่ีผ่านมาพบว่า ครอบครัว

ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี ท้ังนี้มีสาเหตุมาจาก 1. ครอบครัวไม่มีความพร้อมทางด้านฐานะการเงิน ต้องทํามา
หากินไม่มีเวลามาดูแลเด็ก 2. เด็กไม่สามารถปรับตัวในการดําเนินชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมของครอบครัวได้ 3. 
สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรีขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมระหว่างเด็กกับครอบครัว  

“ช่วงนี้อยากไป แต่ว่าติดหลายอย่าง บางคร้ังเราดูเหตุผล … อาจจะสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจ บางทีเจ้าหน้าท่ีทํางานเวลาน้ี 
เราไปหาเด็กเวลาน้ี เราไปผิดเวลา ข้ึนอยู่ท่ีตัวแม่เอง ไม่ได้ข้ึนอยู่กับเจ้าหน้าท่ี ตามหลักเกณฑ์แล้ว แม่ต้องรายงานก่อน แต่แม่ไม่ได้
รายงาน” (ครอบครัวเด็ก, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2559) 

สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี เคยจัดค่ายครอบครัว โดยให้เด็กและครอบครัวของเด็กมาพักอาศัยอยู่ด้วยกัน 
เป็นค่ายระยะสั้น 2-3 วัน วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวระหว่างเด็กและผู้ปกครอง เด็กได้รับความรักจาก
ครอบครัว หลายครอบครัวท่ีอยู่ไกลจากเด็ก ทางสถานพัฒนาฯก็สนับสนุนค่าเดินทางให้กับครอบครัวเพ่ือเข้าร่วมค่ายครอบครัว
ดังกล่าว ซ่ึงผลจากกิจกรรมคือเด็กและครอบครัวมีความสัมพันธ์ท่ีดีข้ึน ผู้ปกครองและเด็กเข้าใจกันมากข้ึน แต่ด้วยข้อจํากัดหลายๆ
อย่าง เช่น งบประมาณในการจัดกิจกรรม การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับครอบครัว ทําให้ไม่ได้เกิดค่ายครอบครัวอย่างต่อเนื่อง  
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อภิปรายผลการศึกษา  
การศึกษาคร้ังนี้ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพในกระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัว 
ทีมสหวิชาชีพตระหนักดีว่า ครอบครัวมีบทบาทสําคัญท่ีสุดต่อเด็ก ฉะนั้นทีมสหวิชาชีพจําเป็นต้องกระตุ้นครอบครัว ให้

เข้ามามีส่วนร่วมเน่ืองจากเป็นบุคคลที่มีความสําคัญย่ิงในการรับเด็กกลับไปอุปการะเองและต้องมีความรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กด้วย
ตนเอง การเรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเด็ก จึงเป็นเร่ืองท่ีครอบครัวควรจะทราบก่อนการรับเด็กกลับสู่ครอบครัว ฉะนั้น 
สหวิชาชีพทุกคนรวมถึงครอบครัวมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการเตรียมความพร้อมเด็กกลับสู่ครอบครัวอย่างถาวร จะเห็นได้ว่าจากผล
การศึกษาสหวิชาชีพจะให้ความสําคัญกับนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยามากกว่าวิชาชีพอ่ืน ส่วนเด็กจะให้ความสนใจกับพ่ีเลี้ยง
มากกว่าวิชาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงงานวิจัยของ วิภาวี ศรีประไพ (2547) พบว่า นักสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุดว่าการทํางาน 
เพ่ือเด็กได้ผลดี นักวิชาชีพต่างๆ จําเป็นต้องให้ความร่วมมือกันทํางานเป็นทีม ในเรื่องของสหวิชาชีพนั้น ปริชวิน จันทร์ศิริ (อรธิชา  
วิเศษโกสิน 2551) กล่าวว่าการไปสู่เป้าหมายในการทํางานร่วมกันของสหวิชาชีพเพ่ือช่วยเหลือเด็กและพัฒนาสถาบันครอบครัว เป็น
งานท่ีไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้เดียวเป็นผู้เชี่ยวชาญและเด็กแต่ละคน ครอบครัวแต่ละครอบครัวก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น แนวทาง 
การทํางานร่วมกันนั้นจึงต้องมีความร่วมใจ ร่วมสมอง และร่วมมือต่อกัน จึงจะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในงาน การร่วมใจท้ังความตั้งใจใน
การทํางาน และความเชื่อม่ันในผู้ร่วมงานว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันในการช่วยเหลือพัฒนาเด็กและครอบครัว พิจารณาถึงประโยชน์ของ
เด็กเป็นสําคัญ การร่วมสมองในการพัฒนาส่วนของวิชาชีพตนเอง และพร้อมแลกเปล่ียนข้อมูล เรียนรู้ร่วมกันกับผู้ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืน
ผ่านทางระบบการประชุมปรึกษาร่วมกัน เพ่ือการทําความเข้าใจกับภาวะของเด็กและครอบครัว และนําไปสู่การวางแผนใน 
การช่วยเหลือ การติดตามประเมินผลจากแต่ละวิชาชีพ และมีการประชุมปรึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้เด็กกลับสู่ครอบครัวของสถานพัฒนาและพ้ืนฟูเด็ก
จังหลัดชลบุรี พบว่าเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครอบครัวได้ดี ทําให้เด็กกลับไปไม่สามารถปรับตัวได้และ
ครอบครัวไม่เข้าใจในความเป็นตัวตนของเด็ก โดยครอบครัวเองก็ให้ข้อมูลว่าท่ีตนไม่สามารถมาติดต่อของเย่ียมเด็กอย่างต่อเนื่องได้ 
ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจและระยะทางในการเดินทาง รวมถึงหน่วยงานเองก็ไม่มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา ธนวัฑโฒ (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองการทํางานของสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กหญิงท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยใช้การวิเคราะห์จากมุมสตรีนิยม ท่ีว่า การทํางานของทีมสหวิชาชีพยังไม่อาจทําได้เต็มรูปแบบ 
เนื่องจากปัญหาภายใน ได้แก่การขาดความเข้าใจของบุคลากรต่อการคุ้มครองเด็ก ทําให้ขาดการสนับสนุนจากภายใน และจํานวน
บุคลากรไม่เพียงพอ และปัญหาภายนอกท่ีมาจากความห่างไกลของพ้ืนท่ียากต่อการติดตามการดูแลผู้ใช้บริการ  

การมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัว 
จากผลการศึกษาเด็กบางคนเมื่อเข้าไปในบ้านฝึกบินไม่อยากท่ีจะทํางานบ้าน ข้ีเกียจทํางานบ้าน บางคนก็ใช้น้องเล็ก

กว่าทํา ทําให้พ่ีเลี้ยงต้องมาคอยบอกคอยกระตุ้นให้เด็กทํางาน ซ่ึงเด็กเล็กกว่าบางคนก็ยังไม่มีทักษะในการทํางานบ้าน หรือการดําเนิน
ชีวิตต่างๆ อีกท้ังเด็กยังไม่มีความม่ันใจในตนเอง มีปมด้อย รู้สึกไม่มีสรรถภาพ ฉะนั้นหากผู้ดูแลมีการสนับสนุนการทํากิจวัตรต่างๆ  
การท่ีเด็กมีผู้ยึดถือเป็นแบบอย่าง (Hero) เช่น การตื่นนอน การรับประทานอาหาร การทํางานบ้านต่างๆ เด็กจะเกิดการเรียนรู้  
มีความรับผิดชอบในตนเองและทีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม ซ่ึงอีริกสัน (พระมหาวิบูลย์ สิริภัสสโรทัย, 2545) ได้อธิบายข้ันตอนของ
พัฒนาการไว้ 7 ด้าน ซ่ึงช่วงพัฒนาการท่ีตรงกับช่วงวัยของเด็กในบ้านฝึกบินคือ ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันเอาการเอางานกับปมด้อย อายุ 6-11 
ปี ซ่ึงลักษณะของเด็กช่วงนี้จะรู้จักหน้าท่ีความรับผิดชอบ การรู้จักทํางานอย่างจริงจัง คุณลักษณะตรงข้ามคือจะมีปมอันเนื่องมาจาก
นิสัยการทํางานไม่ดี เช่น การเกียจคร้าน และขั้นท่ี 5 ข้ันเข้าใจในจิตลักษณะตนกับไม่เข้าใจบทบาทตนเอง อายุ 12-20 ปี เด็กจะ
พยายามสร้างลักษณะประจําตัว การรู้จักผู้นําและผู้ตาม ถ้าไม่ได้รับการยอมรับ เด็กจะก้าวร้าวและสับสนเกี่ยวกับตนเอง ฉะนั้น 
การสนับสนุนให้เด็กประสบความสําเร็จในกิจกรรมต่างๆ และฝึกให้เด็กรู้จักทํางานและเห็นค่าของตนเองถือเป็นสิ่งท่ีดี 
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ก่อนเด็กเข้าบ้านเตรียมความพร้อมจะมีการเรียกประชุมเด็กถึงวัตถุประสงค์ของเข้าบ้านฝึกบิน และอธิบายว่าเด็ก
จะต้องการอะไรบ้าง ซ่ึงพ่ีเลี้ยงจะเป็นผู้ดูแลอยู่ห่างๆเม่ือเด็กทําอะไรไม่ได้ จึงเข้าไปช่วยเหลือ ซ่ึงผู้ศึกษาว่าหากระยะแรกมีพ่ีเลี้ยงเข้าไป
สอนวิธีการต่างๆ ให้กับเด็กก่อน จะช่วยให้เด็กเกิดความม่ันใจและพร้อมท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการ ซ่ึง มาดี ลิ่มสกุล (2558) ได้อธิบาย
ว่าพ่ีเลี้ยงมีความสําคัญในฐานะตัวแบบหรือต้นแบบการดําเนินชีวิตของวัยเด็กตอนต้นไปจนถึงวัยรุ่นในสถานรองรับเด็ก เพราะพ่ีเลี้ยง
เป็นบุคคลท่ีทําหน้าท่ีในการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ท้ังสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนให้เด็กประพฤติปฏิบัติตนในระเบียบวินัย
และการท่ีเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการกระทําของพ่ีเลี้ยง ซ่ึงผลของการขัดเกลาท่ีเด็กได้รับจากการเลี้ยงดูของพ่ีเลี้ยงจะเป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างความเป็นตัวตนของเด็ก เม่ือเด็กอยู่ในบ้านระยะหนึ่ง สหวิชาชีพจะเรียกประชุมเด็กอีกคร้ัง เม่ือสอบถามเด็กถึงปัญหา
ภายในบ้านและแนะนําการจัดการกับปัญหา รวมถึงให้เด็กได้สร้างกฎระเบียบภายในบ้าน การปรับเปลี่ยนเวรการทํางานบ้านร่วมกัน 
ซ่ึงเป็นการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับ กัณณิกา เจริญภักดี (2529) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเด็กในสถานสงเคราะห์ได้อธิบายว่าหากสถานสงเคราะห์เด็กจะนําแนวคิดในเร่ืองการมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดกิจกรรม
ให้แก่เด็ก เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มากข้ึน โดยเฉพาะเด็กชายท่ีเป็นเพศท่ีแข็งแรง ถ้าเด็กได้มีส่วนร่วมแล้ว จะช่วยให้เด็ก
ประสบผลสําเร็จและพร้อมท่ีจะออกไปเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีดีได้ รวมท้ังประสบผลสําเร็จในหน้าท่ีการงานในอนาคต ซ่ึงอนุสัญญา
สิทธิเด็ก ได้กล่าวถึงสิทธิเด็ก 4 ด้าน คือ สิทธิการมีชีวิต สิทธิการพัฒนา สิทธิการมีส่วนร่วม และสิทธิการปกป้องคุ้มครอง ซ่ึงหากเด็ก
ได้รับสิทธิต่างๆอย่างครบถ้วนตามความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม จะทําให้เด็กสามารถปรับตัวพร้อมเผชิญกับสังคมภายนอก มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว  

การมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัว 
ในส่วนของการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับคืนครอบครัวของสถานพัฒนา

และฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี มีผลการศึกษาท่ีน่าสนใจคือพบว่าทีมสหวิชาชีพร่วมมือกันในการเตรียมความพร้อมเด็ก เพ่ือให้เด็กสามารถ
ทํากิจวัตรประจําวันและช่วยเหลือตนเองได้ แต่การทํางานกับครอบครัวยังไม่ค่อยได้ผลนัก การมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อ
กระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัวยังมีน้อย ครอบครัวไม่ค่อยกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เตรียมความพร้อม คือครอบครัวไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การดูแลเด็ก ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของ Kari Killen  
(ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และคนอ่ืนๆ, 2547) ซ่ึงอธิบายว่าการมีสหวิชาชีพท่ีให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกันจะสามารถให้ความช่วยเหลือเด็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีความคิดเห็นจากแต่ละวิชาชีพซ่ึงมีมุมมองท่ีหลากหลาย สําหรับครอบครัวท่ีมีแรงจูงใจตํ่า ซ่ึงจําเป็นต้อง
ใช้ท้ังกําลังเจ้าหน้าท่ีและเวลา เพ่ือติดตามและกระตุ้นให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน ซ่ึงได้สะท้อนถึงผลการศึกษาของการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว เพราะครอบครัวมีแรงจูงใจตํ่า ด้วยการเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภาระในครัวเรือนจนเกิดความห่างเหินและ
ละเลยในการเข้ามาร่วมรับผิดชอบ ซ่ึง ระพีพรรณ คําหอม (วรรณรดา หาวุฒิ, 2544) ให้ความหมายของการใช้ครอบครัวเป็นฐานว่า 
ในการปฏิบัติงานเชื่อว่าครอบครัวต่างมีศักยภาพท่ีสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ โดยการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจนทําให้ครอบครัว
สามารถทําหน้าท่ีของตนเองได้ ในรูปของกิจกรรมทางเลือกท้ังในบ้านและนอกบ้าน ซ่ึงการให้บริการสามารถยืดหยุ่นได้ ข้ึนอยู่กับ
สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว 
 
สรุปสาระสําคัญ  

กระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัว เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัว
หรือพ้นการสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดี สามารถดูแลตนเองได้ พร้อมท่ีจะออกไปใช้ชีวิตอยู่ภายนอกได้ ซ่ึงหากทีมสหวิชาชีพ
ตระหนักถึงการกลับสู่ครอบครัวของเด็กและให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อม จะทําให้เกิดการทํางานเป็นทีม โดยยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลางและคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ 
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การมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัวต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่ครอบครัวของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู
เด็กจังหวัดชลบุรี ซ่ึงพบว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวกับครอบครัวได้ไม่ดีนัก อีกท้ังครอบครัวเองไม่มีความเข้าใจในการดูแลเด็กท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม ซ่ึงครอบครัวเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการให้เด็กกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว ฉะนั้นจะต้องเสริมสร้างแรง
กระตุ้นให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัวให้ได้มากท่ีสุด  

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย การจัดหางบประมาณในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเด็ก
และครอบครัว ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ 1. กระบวนการเตรียมความพร้อมมีความชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถนําเด็กกลับสู่
ครอบครัวได้มากนักหรือเด็กยังไม่สามารถปรับตัวได้ ฉะนั้นเม่ือเด็กเข้าสู่บ้านเตรียมความพร้อม เร่ิมต้นควรมีแม่บ้านหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าไปแสดงบทบาทการทําหน้าท่ี เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และฝึกฝนให้กับเด็ก อบรมขัดเกลาทางสังคมให้กับเด็ก 2. ทีมสหวิชาชีพ
ควรมีความยืดหยุ่นในการทํางาน และสร้างสัมพันธภาพระหว่างเด็กและครอบครัวให้ต่อเนื่อง พร้อมท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
การดูแลเด็กให้กับครอบครัว 3. การให้สิทธิของเด็กในการตัดสินใจส่ิงต่างๆ ในบ้านเตรียมความพร้อม รวมถึงพิจารณาความต้องการ
ของเด็กในการกลับสู่ครอบครัว 4. การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป หากมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนกลับสู่ครอบครัว
ในรูปแบบท่ีหลากหลายในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจะได้เห็นความแตกต่างของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูแต่ละแห่งอย่างชัดเจน เพ่ือนําไปสู่
การเตรียมความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการนําเสนอถึงความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลําปาง ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซ่ึงเป็นกฎหมายด้านสังคม ท่ีถูกออกแบบเพ่ือให้การดําเนินงานคุ้มครองเด็กมีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม มีการกําหนดกลไกและมาตรการต่างๆ สําหรับจัดการกับปัญหาไว้แล้วอย่างครอบคลุม สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ 2550 เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ในเขต
รับผิดชอบ ซ่ึงบุคคลเหล่านี้มีอํานาจหน้าท่ีโดยไม่ต้องได้รับการอบรมหรือการแต่งต้ังจากกระทรวงรักษาการ จึงทําให้ขาดการนํา
กฎหมายไปบังคับใช้อย่างเข้มงวดและจริงจัง และเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก จึงต้องมีการจัดการกับองค์ความรู้ 
ปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ 
เกิดความย่ังยืนทําให้เกิดเป็นแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม  
คําสําคัญ: พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, การคุ้มครองเด็ก, ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน, ความรู้ของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
 

ABSTRACT 
This article aims to presents a literature review concerning knowledge and understanding of the local 

government administrator according to the Child Protection Act 2546, the social law.  The law is designed to 
perform the protection of children clearly with concrete matters. It is specified the mechanisms and measures for 
dealing with the problems, consistent with the protection of children's rights under the Convention on the Rights 
of the Child and the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 and 2550 to protect the welfare of children 
in the responsible areas. In reality, those local government administrators have the power to act without trained 
or appointed by the Ministry in charge. As a result, the implementation of legal enforcement is lack of strictness 
and seriousness. In order to provide the welfare and protection of children in accordance with the purpose of the 
Child Protection Act 2546, knowledge management should be examined for the benefit of children’s needs. In 
the meantime, problems and a clear operational guidelines should be searched in order that the efficient and 
sustainable performance will be occurred in a tangible way. 
Keywords:  Child Protection Act 2546, child protection, knowledge of performance, knowledge of the local 

government administrator 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ศูนย์ลําปาง) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
สิทธิเด็กเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน แต่เด็กเป็นกลุ่มชนท่ีต้องการการปกป้องคุ้มครองมากกว่าคนทั่วไปเนื่องจาก

ความสามารถของสภาวะทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กเองที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่จึงต้องได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษเพ่ือให้
พัฒนาการและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ในประชาคมระหว่างประเทศเห็นความสําคัญใน 
การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นอย่างย่ิง 

การคุ้มครองเด็กเป็นเร่ืองท่ีสําคัญอย่างย่ิงในการรับประกันอนาคตท่ีรุ่งเรืองของชาติ หากปล่อยให้เด็กถูกทําร้ายด้วย
วิธีการต่างๆ และเด็กท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศชาติถูกทําลายหรือทําให้เสียประสิทธิภาพเป็นจํานวนมาก 
เด็กเหล่านี้จะกลายเป็นบุคคลท่ีสังคมต้องใช้ทรัพยากรมาดูแลรักษา นอกจากนั้นหากทรัพยากรมนุษย์นี้ไม่ได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนา
อย่างเต็มท่ีและเหมาะสม รัฐจะขาดกําลังสําคัญท่ีจะเติบโตมาดูแลรักษาสังคมนั้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นการทํานายอนาคตของประเทศ
ใดประเทศหนึ่งว่าจะเจริญรุ่งเรืองหรือตกตํ่าในอนาคต สามารถทํานายได้อย่างไม่ผิดพลาดโดยศึกษาจากวิธีการปฏิบัติ การคุ้มครอง
และการพัฒนาเด็กในสังคมนั้นๆ ว่าได้ทําอย่างจริงจังเพียงใด และนอกจากการคุ้มครองแล้ว การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างแท้จริงเป็น
หัวใจสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต กฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ ในรูปแบบของอนุสัญญา และพิธีสารต่างๆ  
มีส่วนช่วยในการกําหนดมาตรฐานท่ีรัฐจะต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็น
บุคคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต 

เนื่องจากประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2535 และมีผลบังคับใช้
เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2535 ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีท่ีจะต้องดําเนินการรับรองและปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กภายในประเทศให้
สอดคล้องและได้มาตรฐานตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด และเม่ือประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
สิทธิเด็กก็ได้รับรองและคุ้มครองไว้อย่างครอบคลุมเกือบทุกด้าน โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เพ่ือให้เกิด
การคุ้มครองเด็กอย่างแท้จริง มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกใน
การทํางาน เกิดการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครอบคลุม สามารถสร้างเครือข่ายในการติดตามดูแลเด็กได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยคํานึกถึงหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นแนวทางในการพัฒนาคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้บังเกิดข้ึนในสังคมอย่างกว้างขวางตลอดไป  
ซ่ึงจะนําไปสู่การสร้างความม่ันคงทางสังคมได้อย่างแท้จริง โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ (คณางค์ พิริยะกิจไพบูลย์, 
2548, น. 5) เพ่ือให้สอดคล้องกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซ่ึงมีสาระครอบคลุมท้ัง 4 ประการ คือ 1) การห้าม
เลือกปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความสําคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 2) การกระทําหรือดําเนินการท้ังหลายต้องคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก 3) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด แบะการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม และ 4) สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสําคัญกับความคิดเหล่านั้น อีกท้ังได้มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2555-2559 โดยได้มีการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ องค์กรเอกชน 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในทุกระดับ ให้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ (สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.), 2558) ดังมีนักวิชาการได้ให้ความจํากัดความว่า เด็ก ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ให้ในวัน
ข้างหน้าท่ีเป็นกําลังและความหวังในการพัฒนาประเทศในอนาคต การปลูกฝังสิ่งท่ีดีให้กับเด็กในวันนี้เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีใน 
วันหน้า เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงยวดต่อการพัฒนาคุณภาพคนและประเทศชาติ เด็กจึงควรได้รับการดูแล ปกป้องและคุ้มครอง 
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ดังข้อความที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิเด็กและเยาวชนว่า “เด็กและเยาวชนพึงได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองเป็นพิเศษ อันจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาท้ังทางกาย  
ทางสมองและจิตใจ เพ่ือให้ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ” (กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2528, น. 1)  

การเชื่อมโยงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไปสู่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 สิทธิเด็กได้รับการรับรองในรูปแบบ
ต่างๆ โดยองค์การสหประชาชาติมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และต่อมาได้พัฒนานําหลักการต่างๆ มารวบรวมไว้เป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศในรูปของอนุสัญญา คือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child = CRC) เม่ือวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2532 และมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2533  
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มาตรฐานอันหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิเด็ก คือ มาตรการทางกฎหมายซ่ึงต้องพิจารณาควบคู่กับวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นอยู่ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซ่ึงเป็นกฎหมายที่สําคัญท่ีสุดของไทยได้เน้นในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมทั้งสิทธิเด็กด้วย
และได้บัญญัติหลักการสําคัญๆ หลายประการตามอนุสัญญาฯ ว่าด้วยสิทธิเด็กไว้ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าประเทศ
ไทยมีเจตจํานงท่ีจะคุ้มครองสิทธิเด็กและเป็นการกําหนดว่ากฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเด็กจะต้องคุ้มครองสิทธิเด็กตามท่ีกําหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญด้วย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ออกมาเพื่อรองรับกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตาม “มาตรา 52 เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ เด็ก เยาวชน 
สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรง และการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ท้ังมี
สิทธิได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูในกรณีท่ีมีเหตุดังกล่าว” 

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลกได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้สถาบันครอบครัวเร่ิมสั่นคลอน 
วิถีชีวิตครอบครัวเปล่ียนจากสังคมเอ้ืออาทรไปสู่สังคมวัตถุนิยม การพัฒนาท่ีให้ความสําคัญด้านเศรษฐกิจท่ีมุ่งสู่วัตถุนิยม ส่งผลให้
ครอบครัวแตกสลาย มีการเลี้ยงลูกด้วยเงินมากกว่าความรัก ครอบครัวขาดความเข้าใจเด็ก จึงทําให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
โดยตรง สถานภาพของเด็กและเยาวชนมักได้รับอิทธิพลจากสื่อและพ่ึงพาสิ่งต่างๆ ท่ีแวดล้อมรอบตัวเด็ก (ภคเมธี สายสนั่น, 2550, น. 2) โดย
แบ่งปัญหาเด็กและเยาวชนไทยที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ได้ 2 กลุ่ม คือ 

1. ปัญหาท่ีเกิดมาจากความยากจนและด้อยโอกาสทั้งท่ีมีมาแต่กําเนิด หรือผลสืบเนื่องมาจากครอบครัว หรือถูกกระทํา
จากบุคคลหรือสังคม 

2. ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น เร่ืองเพศสัมพันธ์ ติดเหล้า บุหร่ี ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ฆ่าตัวตาย  
เล่นการพนัน เท่ียวเตร่สถานบันเทิง ติดเกม อินเตอร์เน็ต เข้าถึงสื่อลามกอนาจารหรือสื่อท่ีแสดงความรุนแรงและขับรถเร็ว ซ่ึงถ้าเรามา
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ แล้ว เราจะพบว่า ในสังคมปัจจุบันสิ่งแวดล้อมต่อตัวเด็กและเยาวชน นั้น ได้กลืนเขาเข้าสู่สังคมยุคปัจจุบัน  
ยุคแห่งการแข่งขัน โดยท่ีเด็กและเยาวชนบางรายไม่สามารถแยกได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด แก้ปัญหาเบื้องต้นไม่ได้ เหงา เศร้า บางรายมี
ชีวิตอยู่เพียงผู้เดียว ไม่รู้จะปรึกษาใคร ทําให้เขาต้องกระทําในสิ่งท่ีตนเองอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ 

ดังนั้นผู้ท่ีปฏิบัติงานจึงต้องมีภาระและหน้าท่ีนําพาประเทศสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคต ประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่
จึงให้ความสําคัญกับการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นอย่างย่ิง เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับว่า เด็กคืออนาคตของสังคม (Children is our 
Generation)  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพ่ือศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านเด็ก 
และแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
 
ความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ เป็นกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองแก่เด็กท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสงเคราะห์ 
การคุ้มครองสวัสดิภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟู ท้ังนี้โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ และเนื่องจากกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองเด็กท่ีใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม
ความประพฤติเด็กไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกําหนดข้ันตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
เพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว 
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รวมท้ังป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และ
สมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมย่ิงข้ึน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

ในส่วนของบทนิยามได้กําหนดความหมายของ “เด็ก” ว่าหมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึง
ผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส นอกจากนี้ยังได้จําแนกประเภทของเด็กออกเป็น เด็กเร่ร่อน เด็กกําพร้า เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากลําบาก 
เด็กพิการ เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระทําผิด นักศึกษาและนักเรียน 

สาระสําคัญ:  
หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก กําหนดให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติข้ึน มีอํานาจและหน้าท่ีท่ี

สําคัญ คือ การเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ 
และส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมถึงการให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก นอกจากนี้ยังมีอํานาจตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก  
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู สถานพินิจ หรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กท้ังของรัฐและเอกชน 

นอกจากน้ียังได้กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด เพ่ือ
กระจายการดูแลให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง โดยมีอํานาจและหน้าท่ีท่ีสําคัญ คือ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก การให้คําปรึกษา แนะนํา และ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง การติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์
และส่งเสริมความประพฤติเด็กแล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

หมวด 2 การปฏิบัติต่อเด็ก การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่าในกรณีใดต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญและไม่ให้มี
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และใน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวยังได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติต่อเด็ก โดยสรุป
สาระสําคัญดังนี้ 

- ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กท่ีอยู่ในความปกครองตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถ่ินรวมถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กมิให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และผู้ปกครองต้อง 
ไม่ทอดท้ิงหรือละท้ิงเด็กไว้หรือละเลยไม่ดูแลเด็ก 

- ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ี พ.ร.บ. ฉบับนี้กําหนดมีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รวมถึงดูแล
ตรวจสอบสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ยังกําหนดมาตรการต่างๆ ท่ีสําคัญเพ่ือคุ้มครองเด็กท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียงหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน
ของเด็ก เช่น ห้ามบุคคลใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมเด็ก ห้ามบุคคลใดบังคับ ขู่เข็ญ ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตน 
ไม่สมควรหรือเสี่ยงต่อการกระทําผิดในด้านต่างๆ เป็นต้นและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวนี้ จึงได้กําหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจและหน้าท่ีพิเศษบางประการ เช่น อํานาจในการตรวจค้นสถานท่ี มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคาํ เรียกให้
ส่งเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ เป็นต้น 

หมวด 3 การสงเคราะห์เด็ก ในหมวดนี้ได้กําหนดลักษณะของเด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ไว้และกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการสงเคราะห์เด็ก โดยการสงเคราะห์ในเบื้องต้นเป็นการกําหนดสถานท่ีอยู่ของเด็กซ่ึงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือให้ 
การช่วยเหลือ สงเคราะห์ พัฒนาและฟ้ืนฟูต่อไป โดยต้องมีการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัวเพ่ือหาวิธีการสงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ 
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หมวด 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กําหนดลักษณะของเด็กท่ีพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยในกรณีมีการกระทํา
ทารุณกรรมต่อเด็กให้เจ้าหน้าท่ีมีอํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวและต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจ หลังจากนั้น
ต้องจัดให้เด็กอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต่อไป ส่วนในกรณีท่ีพบเห็นเด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระทําผิด 
เจ้าหน้าท่ีต้องดําเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว ถ้าเห็นว่าเด็กจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือเห็นว่า
จําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีก็ต้องดําเนินการจัดให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือการสงเคราะห์ต่อไป ในกรณีท่ีมอบตัวเด็ก
ให้แก่ผู้ปกครองหรือบุคคลท่ียินยอมรับเด็กไปปกครองดูแลอาจมีการแต่งต้ังผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กและอาจมีการวางข้อกําหนด
เพ่ือป้องกันมิให้เด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยงต่อการกระทําผิด 

หมวด 5 ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งต้ังผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพ่ือกํากับดูแล
เด็ก โดยอาจแต่งต้ังจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลท่ีสมัครใจและมีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้มี 
การกําหนดห้ามมิให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องเปิดเผยภาพหรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับเด็กหรือผู้ปกครองในลักษณะท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่
เด็กหรือผู้ปกครอง 

หมวด 6 สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ังสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟู และให้เจ้าหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ทําหน้าท่ีกํากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องมี
ผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญชา ซ่ึงได้มีการกําหนดเกี่ยวกับอํานาจและหน้าท่ีของผู้ปกครองสวัสดิภาพของ
สถานแรกรับ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและผู้ปกครองสวัสดิภาพ
ของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู โดยมุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง 

หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรม
ในการแนะแนวให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา และยังให้อํานาจแก่เจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา เช่น การสอบถามครู อาจารย์เกี่ยวกับความประพฤติของเด็ก แนะนําหรือตักเตือนผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแล
เด็ก และสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งชักจูงเด็กให้ประพฤติในทางมิชอบ เป็นต้น 

หมวด 8 กองทุนคุ้มครองเด็ก ให้จัดต้ังกองทุนคุ้มครองเด็ก เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และ
ส่งเสริมความประพฤติเด็ก โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน นอกจากนี้ยังกําหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน ทําหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน แล้วรายงาน
ผลการปฏิบัติงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

หมวด 9 บทกําหนดโทษ กําหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลผู้กระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่างๆ ตามที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้
กําหนดไว้ ท้ังนี้เพ่ือให้กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับได้จริงและบรรลุผลตามความมุ่งหมายนั้นเอง  

เนื่องด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยตําแหน่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ 
มาตรา 24 ซ่ึงได้กําหนดให้ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการเขต นายอําเภอ 
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังมีอํานาจและหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ  
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูและสถานพินิจท่ีต้ังอยู่ในเขตอํานาจ แล้วรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ 
และให้อํานาจหน้าท่ีและหน้าท่ีเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอํานาจและหน้าท่ี (มาตรา 30) ดังนี้  
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(1) เข้าไปในเคหสถาน สถานท่ีใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ เพ่ือตรวจค้น ในกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการกระทําทารุณกรรม
เด็ก มีการกักขังหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

(2) ซักถามเด็กเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 
(3) มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนใดมาให้ถ้อยคําหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความประพฤติ 

สุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก 
(4) ออกคําสั่งเป็นหนังสือแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ การศึกษา  

การทํางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให้ 
(5) เข้าไปในสถานท่ีอยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานท่ีประกอบการของนายจ้าง สถานศึกษา หรือสถานท่ีท่ีเด็กมี 

ความเกี่ยวข้องด้วย เพ่ือสอบถามบุคคลท่ีอยู่ในท่ีนั้นๆ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 

(6) มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะนําหรือตักเตือนผู้ปกครองให้ดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กในทางท่ีถูกต้อง 
เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาในทางท่ีเหมาะสม 

(7) ทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพ่ือมอบให้แก่สถานแรกรับในกรณีมีการส่งเด็กไปยังสถานแรกรับหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอเด็กท่ีอยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาอย่าง
เหมาะสม และก่อนท่ีจะจัดให้เด็กเข้าอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟู จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อนเท่าท่ีสามารถกระทําได้  

จากอํานาจและหน้าท่ีดังกล่าว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องมีการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  
การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งท่ี
ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ซ่ึงเป็นกระบวนการรับรู้
เร่ืองราวหรือข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถรวบรวม หรือแยกแยะในประเด็นต่างๆ ได้อย่างละเอียดและสามารถลําดับ
ข้ันตอนได้อย่างชัดเจน  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ 
ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อความความรู้ ความเข้าใจท่ีสําคัญซ่ึง วอชิงตัน และ คาล์ก (Worthington & Grant, n.d.  

อ้างถึงใน แสงจันทร์ โสภากาล, 2550, น. 15-16) ได้อธิบายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหรือระดับการเรียนของนักเรียนท่ีมี 
ความสอดคล้องกัน พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและองค์ประกอบด้านท่ี
ไม่ใช่สติปัญญา องค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจสังคมครอบครัว และการจูงใจ และสรรพวุฒิ 
พิพัฒพันธ์ุ, 2533, น. 13) ได้สรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นซ่ึงมีความสัมพันธ์กับความรู้ไว้ 2 ปัจจัย ท่ีมีลักษณะคล้ายกันดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย 
1. ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก เพราะจะทําให้บุคคลมีความรู้และมีความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 

อย่างมีเหตุและมีผล 
2. ความเชื่อ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับต่อสิ่งต่างๆ ซ่ึงอาจแตกต่างกันออกไป 
3. สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหน้าท่ีท่ีมีต่อผู้อ่ืน และสังคม 
4. ประสบการณ์ เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและส่งผลต่อความคิดเห็น 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วย 
1. ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู้โดยทางตรง หรือทางอ้อมจากระเบียบ วิธีปฏิบัติกฎเกณฑ์ และค่านิยมต่างๆ ท่ี

กลุ่มได้กําหนดไว้เป็นระเบียบของความประพฤติ และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมนั้น 
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2. กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง มีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก เพราะเม่ือบุคคลอยู่ในกลุ่มหรือสังคมใดต้องยอมรับ และ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มและสังคมนั้น 

3. สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงความคิดเห็น
ของบุคคล 

สําหรับปัจจัยและแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจแต่ละบุคคลจะมากหรือน้อยอยู่ท่ีปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมครอบครัวและการจูงใจ 

ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ ของแต่ละบุคคลจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและแนวทางในการลําดับ

ความสําคัญซ่ึง บลูม (Bloom, อ้างถึงใน แสงจันทร์ โสภากาล, 2550, น. 15-16) ได้แบ่งระดับความรู้ความสามารถทางด้านสติปัญญา 
(Cognitive Domain) ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

1. ความรู้ (Knowledge) เป็นข้ันแรกของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการจดจําอาจจะโดยการนึกได้ มองเห็น 
ได้ยิน หรือได้ฟัง ความรู้ในชั้นนี้ประกอบด้วยความจํากัดความ ความหมายข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ความรู้นี้เป็นเร่ืองราวของการจดจําได้หรือระลึกได้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดท่ีซับซ้อนและ 
ไม่ต้องใช้สมองมากนัก ดังนั้นการจําได้หรือระลึกได้จึงเป็นกระบวนการท่ีสําคัญทางจิตวิทยาและเป็นข้ันตอนท่ีจะนําไปสู่พฤติกรรมท่ี
ก่อให้เกิดความเข้าใจ การนําความรู้ไปใช้ ในการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินผล ซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีได้ความคิดและ
ความสามารถด้านสมองเพิ่มมากข้ึน 

2. ความเข้าใจ (Comprehensive) เป็นพฤติกรรมข้ันต่อมาจากความรู้ ข้ันตอนนี้จะต้องใช้ความสามารถทางสมองและ
ทักษะในข้ันสูงจนถึงระดับของ “การสื่อความหมาย” ซ่ึงอาจทําได้ท้ังท่ีเป็นการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้สัญลักษณ์  
มักเกิดข้ึนหลังจากท่ีบุคคลได้รับทราบข่าวสารต่างๆ แล้ว โดยการฟัง เห็น อ่าน หรือเขียน ความเข้าใจน้ีอาจแสดงออกในรูปของการใช้
ทักษะหรือการแปลความหมายต่างๆ เช่น การบรรยายข่าวสาร โดยใช้คําพูดของตนเองหรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีก
ภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมไว้ หรืออาจเป็นการแสดงความคิดหรือใช้ข้อสรุปหรือการคาดคะเนได้เช่นกัน 

3. การนําความรู้ไปใช้ (Application) ความสามารถในการนําความรู้ไปใช้นี้เป็นพฤติกรรมข้ันท่ีสาม ซ่ึงจะต้องอาศัย
ความสามารถหรือทักษะทางด้านความเข้าใจดังกล่าวมาแล้ว การนําความรู้ไปใช้นี้กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน่ันเอง ซ่ึงมีอยู่ 6 
ข้ันตอน และเม่ือนํามาพิจารณาจะเห็นว่าความเข้าใจในหลักทฤษฎีวิธีการต่างๆ จะถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหา 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการช่วยแยกภาพรวมออกเป็นส่วนๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนข้ึน 
อาจจะแบ่งเป็นข้ันย่อยๆ ได้ 3 ข้ัน ด้วยกัน 1) ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วนๆ 2) ความสามารถใน 
การเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ และ 3) ความสามารถในการมองเห็นหลักของการผสมผสานปัญหาท่ีมีองค์ประกอบย่อย
มากมาย 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถในการนําเอาส่วนประกอบย่อยหลายๆ ส่วนมารวมกันเข้าเป็นกรอบ
โครงสร้างท่ีแน่ชัด โดยท่ัวไปแล้วการนําเอาประสบการณ์ในอดีตมาร่วมกันกับประสบการณ์ในปัจจุบัน และนํามาสร้างเป็นกรอบท่ีมี
ระเบียบแบบแผน เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดริเร่ิม จึงต้องมีความเข้าใจในการนําความรู้
ไปใช้ในการวิเคราะห์มาประกอบ 

6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการให้ค่าต่อความรู้หรือข้อเท็จจริง
ต่างๆ ซ่ึงต้องใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลมาตรฐานนี้อาจจะอยู่ในทุกข้ันตอนของความสามารถหรือ
ทักษะต่างๆ ดังนั้นความหมายของความรู้และความเข้าใจในข้างต้นได้กล่าวถึงกระบวนการเกิดความรู้นําไปสู่ความเข้าใจและนําไปใช้ 
โดยผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นไปตามลําดับข้ันตอนอย่างชัดเจน โดยชี้ให้เห็นว่าความรู้เป็นข้ันตอนแรกในการท่ีสมองรับเอา
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ข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในระบบความจํา จากนั้นข้ันตอนท่ีสองจึงเป็นเร่ืองราวของความเข้าใจในความหมายของข้อมูลจากความรู้นั้นๆ 
จนถึงข้ันถ่ายทอดหรือสื่อความหมายออกมาให้ผู้อ่ืนรับรู้ต่อไปได้ แล้วจึงมาถึงข้ันนําความรู้ไปใช้จากความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินผลต่อไป จึงไม่สามารถแยกอธิบายเร่ืองความรู้และความเข้าใจก่อนท่ีจะรู้ระดับความรู้ ความเข้าใจของแต่ละ
บุคคลจะต้องทําการวัดความรู้ ซ่ึง สมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ (n.d., อ้างถึงใน แสงจันทร์ โสภากาล, 2550, น. 15-16) ได้เสนอ
แนวคิดในด้านวิธีการวัดความรู้ท่ีเป็นท่ีนิยมไว้ว่า วิธีการวัดผลความรู้ กระทําได้หลายวิธี ท่ีนิยมปฏิบัติกันโดยท่ัวไป คือการวัดโดย 
การใช้แบบทดสอบ และเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice Tests) เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นแบบทดสอบท่ีวัดได้ 
รอบด้าน สามารถวัดผลของการเรียนรู้ได้หลายอย่าง ต้ังแต่กระบวนการทางสติปัญญาชั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ 
การประเมินค่าตลอดจนถึงการจดจําเบื้องต้น 
 
ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการปฏิบัติงานด้านเด็ก 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นกลไกท่ีเชื่อมการทํางานท้ัง 3 ระบบ คือ ระบบการดําเนินงานในเชิง
โครงสร้างท่ีกําหนดนโยบาย ระบบการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีเน้นการประสานในลักษณะภาคี และระบบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ให้บริการทางตรง ระดับชุมชนและท้องถ่ิน แต่ระดับการทํางานไม่สามารถประสานงานกันอย่างเป็นเอกภาพ สถานการณ์จึงเป็นแบบ 
“เส้นขนาน” มากกว่าทํางานแบบ “คู่ขนาน” กล่าวคือ ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานท้ัง 3 ระบบได้ เนื่องจากการขาด
หน่วยงานรับผิดชอบท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบเต็มอย่างเป็นทางการ เพราะการทํางานใช้กลไกของคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
แห่งชาติเป็นแกนขับเคล่ือน มีสํานักงานเลขานุการฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดับเล็กท่ีไม่มีอํานาจเต็มท่ีเป็นทางการ เป็นหน่วยงานประสาน
การประชุม การกําหนดโครงสร้างเช่นนี้ ทําให้การเคล่ือนงานคุ้มครองเด็กไม่มีพลังอย่างท่ีควรเป็น (อภิญญา เวชยชัย และคณะ, 2551, 
น. 193-195) ส่วนหนึ่งมาจากผู้ปฏิบัติงานยังขาดความตระหนักถึงปัญหา ยังไม่เห็นความสําคัญของการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก
เท่าท่ีควร ทําให้ไม่เคร่งครัดและเอาจริงเอาจังกับการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือคุ้มครองเด็ก การปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการ
ตามที่กําหนดในกฎหมาย ทําให้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างท่ีกฎหมายต้ังความมุ่งหมายไว้ ทําให้เด็ก
ยังเป็นปัญหาท่ียังวนเวียนอยู่ในสังคมไม่มีวันหมดสิ้น อีกท้ังพบว่า บุคคลซ่ึงดํารงตําแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังทํา
หน้าท่ีได้ไม่สมบูรณ์และยังละเลยต่อการดูแล ตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กตามท่ีกฎหมายกําหนด (ศิวาพร 
คารวนันท์, 2551, น. 119–130) การดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผลมาจากการใช้นโยบายท่ีเกิดข้ึน 
จากรัฐ จึงต้องมีการนําทรัพยากรมาเป็นส่วนประกอบในการดําเนินงาน อาทิเช่น ความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์ของ
บุคคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ีและพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่เป็นระบบและชัดเจน  
(ภคเมธี สายสนั่น, 2551, น.141–151) ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือด้านนโยบาย เกิดจากการท่ีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี, ด้านการบริหาร ผู้บริหารไม่มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติงาน ไม่
มีความชัดเจนในการประสานงานการคุ้มครองเด็ก (อรธิชา วิเศษโกสิน, 2551, น. 153-163) 

การจัดทําแผนท้องถ่ินเป็นสาระและกิจกรรมหลักของหนังสือหลักสูตรสิทธิเด็กและการวางแผนท้องถ่ินในรูปของ  
“การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน” ซ่ึงมีเค้าโครงในเร่ืองของ บทนํา ข้อมูลท่ัวไป การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา การแปลงไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีหัวข้อรายละเอียด และมีตัวอย่างของแผนปฏิบัติการบางท้องถ่ินท่ี
ร่วมกันกําหนดข้ึน เพ่ือให้การเขียนแผนท้องถ่ินเป็นนโยบายยุทธศาสตร์สําคัญในการดําเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง มีงบประมาณ
เพียงพอ และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพของเด็กและเยาวชน และมีผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของแผนท้องถ่ินใน
แต่ละชุมชน ดังนั้นในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนท้องถ่ินควรมีการเตรียมการและการให้ความสําคัญใน
เร่ืองต่อไปน้ี 
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1. การสร้างแผนท้องถ่ินต้องเน้นการมีส่วนร่วมต้ังแต่เร่ิมแรก โดยเฉพาะในกลุ่มทีมผู้บริหารท้องถ่ิน ทีมสหวิชาชีพ และ
สภาเด็กและเยาวชนเป็นแกนกลางของการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ การวิเคราะห์เชิง situation analysis การวางเป้าหมายร่วมกัน 
และอ่ืนๆ การมีส่วนร่วมต้องดึงตัวแทนภาคประชาชน สภาการเมืองท้องถ่ิน สภาองค์กรชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรเอกชน  
สภาการศึกษา และอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดภายใต้แนวความคิดท่ีว่า “แผนชุมชนคือแผนปฏิบัติการด้านเด็กและเยาวชน” 
“เกิดจากพลังความคิดท่ีสร้างสรรค์เพ่ืออนาคตท่ีดีกว่าของบุตรหลานตนเอง” 

2. ระบบข้อมูลท่ีนํามาใช้เป็นฐานสําคัญของการสร้างแผนปฏิบัติการ ข้อมูลจําเป็นต้องทันสมัยถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
ตรงกับสถานการณ์และปัญหาร่วมสมัยของเด็กและเยาวชนซ่ึงในปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลจากหลายหน่วยงานท่ีทํางานด้านเด็กและ
เยาวชนในภาพรวมของประเทศและรายจังหวัด ดังเช่น สํานักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันรามจิตติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) มีรายงานสถานการณ์และปัญหาเด็กและเยาวชนประจําปี มหาวิทยาลัยราชภัฏท้องถ่ินบางแห่งเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาสถานการณ์และปัญหาเด็กและเยาวชนรายภาคและจังหวัด ดังเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดูแลภาคเหนือตอนบน 
ทุกจังหวัด มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามดูแลภาคตะวันออก-เฉียงเหนือและรายจังหวัด และอื่นๆ ข้อมูลต้องบ่งชี้ในระดับประเทศ
และระดับจังหวัดท่ีมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ นํามาใช้อ้างอิงได้ ย่ิงได้ข้อมูลจากทีมสหวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในท้องถ่ินมาประกอบการ
เขียนแผนท้องถ่ินจะย่ิงทําให้การดําเนินการใช้ระบบข้อมูลท้ังในเชิงมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) สอดคล้อง ตรวจสอบ และ
เปรียบเทียบกันจนสามารถกําหนดความรุนแรง ตําแหน่งและสภาวะในสถานการณ์จริงได้ชัดเจนแม่นยําข้ึน การเก็บข้อมูลในระดับ
จุลภาคเชิงพ้ืนท่ีจึงต้องเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ย่ิงหากได้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการต้ังแต่เร่ิมแรกจะย่ิงทํา
ให้ข้อมูลมาจากความหลากหลายของผู้ให้ข้อมูลจนเป็นระบบท่ีสมบูรณ์และถูกต้องมากท่ีสุด 

3. การจัดทําแผนท่ี (Mapping) ในท้องถ่ินแต่ละแห่งจะมีลักษณะทางกายภาพของอาณาเขตที่ต้ังอยู่ สังกัดอะไร มีเขต
พ้ืนท่ีติดต่อกับแหล่งอ่ืนท่ีไหนบ้าง มีเนื้อท่ีเท่าไหร่ เขตการปกครองก่ีอําเภอ เทศบาล ตําบล หมู่บ้าน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร
เป็นสําคัญ สถานท่ีสําคัญได้แก่ โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ตลาดสด สถานีตํารวจ แหล่งน้ํา พ้ืนท่ีดี สวนสาธารณะ สนามกีฬา ห้องสมุด
ชุมชน พ้ืนท่ีเสี่ยง ร้านเหล้า ผับ ตู้เกม แหล่งม่ัวสุม และอื่นๆ การทําแผนท่ีชุมชน (Social Mapping) จะช่วยให้ทีมผู้บริหาร สหวิชาชีพ 
และสภาเด็กและเยาวชนเกิดเห็นภาพรวมทั้งหมดในความหลากหลายของมิติท้ังในเชิงโครงสร้าง ระบบความสัมพันธ์ สาเหตุและปัญหา 
อัตรา ส่วนของ พ้ืน ท่ี ดี ต่อ พ้ืน ท่ี เสี่ ย งแนวโน้มของการ เค ล่ือนไหวของชุมชน ท่ี เป็นอ ยู่  การ ทําแผน ท่ีแบบนี้ จะส ร้ า ง 
เจตคติในด้าน (Mind Mapping) ท่ีระลึกถึงเด็กและเยาวชนตลอดไป  

4. กิจกรรมในภาคสนาม การจัดฝึกอบรม 2 วันและ 5 วัน เน้นทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติ ในส่วนของภาคปฏิบัติมีกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังเช่น การเดินศึกษาในพ้ืนท่ีระหว่างผู้ใหญ่ผู้บริหารกับสภาเด็กและเยาวชน (Walking Tour) เพ่ือเด็กจะได้
ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู่พ้ืนท่ีเสี่ยงใกล้สถานศึกษา ร้านเกม ห้างสรรพสินค้า การทําต้นไม้ปัญหาท่ีทําให้เห็น
รากแก้วของปัญหาท้ังปวงว่าเกิดจากอะไร การเชื่อมโยงปัญหาท้ังหมดในเรื่องอะไรบ้าง การทําแผนท่ีชุมชน การรวมกันกําหนด
รายละเอียดต่างๆ การทําสนทนากลุ่มเพ่ือกําหนดความสําคัญ การเรียงลําดับก่อนหลัง การทําระบบข้อมูลด้วยสารสนเทศซ่ึงทันสมัย
เด็กและเยาวชนจะเป็นผู้ออกแบบระบบข้อมูล กราฟิก สถิติสําคัญ และอื่นๆ การฝึกอบรมจะน่าสนใจ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
ต้องรู้จักการนํากิจกรรมให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้บริหารทีมสหวิชาชีพ สภาเด็กและเยาวชนท่ีจําเป็นต้องดําเนินไปพร้อมเพรียงกัน 
และยอมรับซ่ึงกันและกันตลอดเวลา 

5. สถานการณ์ของเด็กและเยาวชน การแบ่งตามกลุ่มอายุ พัฒนาการตามวัน วุฒิภาวะ ดังเช่น เด็กกลุ่มอายุตํ่ากว่า 5 ปี 
เป็นเด็กปฐมวัยมักพบปัญหาเด็กถูกปล่อยปละละเลย ทุพโภชนาการ ขาดโอกาสการศึกษา ทานขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม โรคอ้วน  
วัยมัธยมศึกษาตอนต้น หัดสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ติดหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ออกกลางคัน เด็กมัธยมศึกษาตอน
ปลายสนใจ เพศตรงข้าม เครียด กดดันจากการศึกษา กวดวิชา ภูมิต้านทานชีวิตตํ่า ติดยาเสพติด เสพสื่อลามกอนาจาร  
เด็กอาชีวศึกษา ก้าวร้าวรุนแรง ไม่มีงานทํา ม่ัวสุมเท่ียวเตร่ สร้างปัญหาในชุมชน นิสิตนักศึกษา ฟุ้งเฟ้อ มีค่านิยมต่างชาติ นอนดึก 
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ต่ืนสาย ขาดจิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็นต้น การให้ความสําคัญเรียงลําดับก่อนหลัง ปัญหาร่วมในเชิงความรุนแรง เพศเสรี เสพส่ือ
ลามก ม่ัวสุมยาเสพติดท่ีจะพบในเด็กทุกกลุ่ม การเน้นการแก้ปัญหาแบบองค์รวม (Holistics) ไม่แยกส่วนจัดกิจกรรมเฉพาะด้านเฉพาะ
เร่ือง และการบูรณาการ (Integration) ในเชิงคุณลักษณะสําคัญ ค่านิยมแท้ในเชิงคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม การเป็นคนดี เก่ง 
และมีความสุข การรู้จักดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

6. การจัดงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรม การจัดสรรงบประมาณตามมาตรฐานของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายจ่ายประจําปี การดําเนินงานต้องมีการเตรียมการด้านงบประมาณสนับสนุน
ต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ จนสามารถพัฒนาคุณลักษณะของเด็กในปัจจุบันได้และลดปัญหาของเด็กกลุ่ม
เสี่ยงได้ลดน้อยลง การอนุมัติงบประมาณเพ่ือโครงการด้านเด็กและเยาวชน ต้องมีการเตรียมการอย่างดีท้ังในเชิงสถานการณ์ และ
ปัญหาของเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน มีการเตรียมระบบข้อมูลท่ีตรง แม่นยํา เชื่อถือได้ การนําเสนอในรูปแบบของสื่อประสมท่ีดึงดูดใจ 
สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร เน้นความแตกต่างหลากหลายและสร้างสรรค์จากผลงานของเด็กและเยาวชนร่วมนําเสนอโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ สร้างระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส การตรวจสอบระบบการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกข้ันตอน นําเงินงบประมาณลง
ไปสู่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด และทีมสหวิชาชีพต้องมีการเตรียมการในเร่ืองการอนุมัติเงินงบประมาณ โครงการ
กิจกรรมต่างๆ บุคคลสําคัญท่ีต้องสร้างความเชื่อม่ันต่อการตัดสินใจ จุดเปล่ียน และกลุ่มผู้สนับสนุนในสภาท้องถ่ินแต่ละแห่ง 

7. การสร้างตัวบ่งชี้ท่ีจําเป็นต่อการติดตามประเมินผลในเรื่องการดําเนินการตามนโยบายของผู้นําท้องถ่ิน สภา
ประชาชน ผลงานท่ีเกิดข้ึนกับบุตรหลาน ความก้าวหน้าระดับพัฒนาการ การศึกษาเชิงคุณภาพดีย่ิงข้ึน เด็กปลอดยาเสพติด ได้เล่น
กีฬาท่ีตนเองสนใจ มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเด็กแต่ละคนสนใจ สภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน งบประมาณ
ลงทุนด้านนี้มีสัดส่วนเท่าไหร่ ฯลฯ การดําเนินงานเพื่อติดตามและประเมินผลเพ่ือดูความก้าวหน้า พัฒนาเปลี่ยนแปลงผลสําเร็จและ
ปัญหาข้อจํากัดต่างๆ จําเป็นต้องกําหนดตัวบ่งชี้ท่ีสามารถระบุได้ว่าระบบบริหารจัดการ งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีตัวบ่งชี้
ถึงระดับใด คุณภาพระดับน่าพึงพอใจปานกลาง ต้องแก้ไขกี่มาตรฐาน มาตรฐานตัวบ่งชี้ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมประกอบ
ไปด้วยอะไรบ้าง การประเมินผลด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมประกอบไปด้วยอะไรบ้าง การประเมินผลแต่ละด้านครบถ้วน
มากน้อยเพียงใด การประเมินผลองค์รวม (Holistics) ในเชิงพัฒนาการครบทุกด้านตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
การกําหนดตัวบ่งชี้ข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากในเชิงของความสําเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย งบประมาณ โครงสร้าง/
กิจกรรมต่างๆ เป็นชุดมาตรฐานท่ีช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาประชาชนเห็นผลงานของกลุ่มตนเองเพ่ือรายงานผลให้ประชาชนท่ี
เลือกต้ังเข้ามาทราบถึงความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงกับบุตรหลานของตนเองและส่งผลถึงการเลือกต้ังการเมืองระดับท้องถ่ินในคร้ังต่อไป
ด้วย การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีหลักการท่ีต้องเข้าใจตรงกันหลายประการเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็น
ความสําคัญ “เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแบบองค์รวม” เพ่ือท่ีจะได้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพในแต่
ละพ้ืนท่ีต่อไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้นําท้องถ่ิน และสภาประชาชนจํานวนไม่น้อยยังคงให้ความสําคัญด้านการสร้างเมืองให้เติบโต
ข้ึน ให้ความสําคัญกับสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ถนนหนทาง ไฟฟ้าสว่างไสว และอ่ืนๆ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
คุณภาพการเรียนรู้ ชีวิตของเด็กและเยาวชนท่ีเก่งดี มีความสุข ครอบครัวอบอุ่นยังคงเป็นนโยบายท่ีสําคัญในระดับรองลงมา  
หลายพ้ืนท่ีให้ความสําคัญน้อยมาก การทําความเข้าใจและการเตรียมแผนปฏิบัติการด้านเด็กและเยาวชนจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอเค้าโครงเป็นเบื้องต้นไว้ให้ศึกษาเป็นแนวทาง และมีหลายท้องถ่ินได้เขียน
แผนปฏิบัติการจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
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บทสรุป 
นับต้ังแต่ประเทศไทยได้มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ

และปรับปรุงแก้ไขงานด้านเด็กให้ดีข้ึนในท้องถ่ินและพ้ืนท่ีของตน ซ่ึงปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจในการจัดบริการ
สาธารณะ ได้แก่ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนนมโรงเรียน และดูแลบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีได้รับการถ่ายโอนจาก
ส่วนกลาง  

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการทํางานด้านเด็กนั้น อาจพิจารณาได้จากภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจาก
ส่วนกลาง ตามกฎหมายพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
ซ่ึงภารกิจท่ีถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการจัดบริการสาธารณะ แบ่งออกเป็น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
สุขอนามัย ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเท่ียว การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้ังนี้มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ซ่ึงยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคในการทํางานท่ียังไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ ภายใต้พลวัตทางสังคมที่เกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงนับเป็นองค์กรการปกครองที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากท่ีสุด จึงควรเป็นกลไกสําคัญใน
การสนับสนุน ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ือให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีวุฒิภาวะและเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญของประเทศต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. การกําหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเป็นแกนขับเคล่ือน มีสํานักงานเลขานุการฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ระดับเล็กท่ีไม่มีอํานาจเต็มท่ีเป็นทางการ เป็นหน่วยงานประสานการประชุม ทําให้การเคล่ือนงานคุ้มครองเด็กไม่มีพลังอย่างท่ีควรเป็น 
กรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติเป็นผู้แทนท่ีมาจากต่างหน่วยมาประชุมตามหน้าท่ี ตามวาระและขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
รวมท้ังขาดกลไกกํากับติดตามงาน ระดับคุ้มครองเด็กจึงไม่ได้รับการพัฒนา ผลักดันหรือสร้างเสริมไปสู่ความเข้มแข็งแบบรอบทิศทาง
อย่างแท้จริง 

2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ทราบถึงรายละเอียดและอํานาจหน้าท่ีของตนแต่ให้การดูแลและดําเนินการ
ตามแผนนโยบายพัฒนาท้องถ่ินหรืออํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเท่านั้น  

3. การประสานงานแบบเครือข่ายและคณะกรรมการร่วมต้องอาศัยปัจจัยการต่ืนตัว ตระหนักต่อการทํางานช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็กของผู้ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านกลไกการกระจายอํานาจในการบริหารส่วนท้องถ่ิน เนื่องจากพบปัญหาในด้านดังนี้  
ด้านการวางและกําหนดยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กร่วมกัน ปัญหาด้านระบบข้อมูลและการส่งต่อ และปัญหา 
ด้านการบริหารจัดการ  
 
รายการอ้างอิง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและ UNICEF. (2553). การปรับเปลี่ยนกลไกเชิงสถาบันเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการทํางานด้าน

เด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน. 
กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2528). ปัญหาการทารุณกรรมและปล่อยปะละเลย : แนวความคิดและความตระหนักต่อปญัหาของ 

นักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.  
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ: 

ม.ป.พ. 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
203 

คณางค์ พิริยะกิจไพบูลน์. (2548). ความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546: ศึกษาเฉพาะกรณีภารกิจในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีถูกทารุณกรรม. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.  

ภคเมธี สายสนั่น. (2551). การศึกษาการดําเนินงานในการนําพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์.  

ศิวาพร คารวนันท์. (2551). ปัญหากฎหมายการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะนิติศาสตร์.  

สรรพวุฒิ พิพัฒพันธ์ุ. (2533). ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองบังคับการตํารวจสันติบาล กองบัญชาการสอบสวนกลาง  
กรมตํารวจต่อสาเหตุการกระทําผิดวินัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
บัณฑิตวิทยาลัย.  

แสงจันทร์ โสภากาล. (2550). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับองค์กรปกครองสว่นตําบล. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, คณะศิลปศาสตร์.  

สํานักงานสง่เสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.). (2558). ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส. สืบค้นจาก 
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/147. 

อภิญญา เวชยชัย และคณะ. (2551). โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้. 
อรธิชา วิเศษโกสิน. (2551). แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม.  

อรวีย์ ไชยชนะ. (2548). การศึกษาความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กต่อการนํามาตรฐานการให้บริการสวัสดิการสังคมด้านเด็กไป
ปฏิบัติ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
204 

นโยบายสวัสดิการสังคมที่เก่ียวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
The Social Welfare Policy Related to Adolescent Pregnancy 

 
พัชชา เจิงกลิน่จันทร*์ 

Patcha Jeungklinchan 
   

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์นโยบายสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น รวมท้ังสังเคราะห์

แนวคิดและทฤษฎีผ่านมุมมองของนักวิชาการที่มีผลต่อนโยบายสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว โดยผลท่ีได้จาก 
การวิเคราะห์สังเคราะห์ พบว่า อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายน้ันมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น แนวทางการจัดการ
ปัญหา บรรยากาศทางการเมือง และศีลธรรมและทัศนคติของคนในสังคม สําหรับรูปแบบของสวัสดิการนั้นมีท้ังสวัสดิการแบบ 
ถ้วนหน้า และสวัสดิการทางเลือกท่ีจัดให้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงต้องคํานึงถึงสิทธิและความรับผิดชอบซ่ึงเป็นท้ังเหตุและผลของ 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และท่ีสําคัญ คือ การจัดสวัสดิการท่ีเป็นมิตร ไม่ตีตรา ต้องคํานึงถึงเพศวิถี และเสียงของวัยรุ่นให้มากข้ึน เพ่ือให้
นโยบายสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นครอบคลุมทุกมิติและสอดคล้องกับความเป็นจริง  
คําสําคัญ: การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, นโยบายสวัสดิการสังคม, สิทธิและความรับผิดชอบและการตีตรา 
 

ABSTRACT 
This article aims to analyze the social welfare policy related to adolescent pregnancy and integrate 

concept with theory through academician’s idea together. These will affect to any policy which concern to mention 
topics. The result from analysis found that the obstacles came from many factors such as problem management 
method, political situation, moral and attitude of human in the social. Moreover, the model of social welfare is 
the universal welfare alternative welfare which provide by refer to problem base. All of them must be considered 
to their right and responsibility that will be the root cause and reason of adolescent pregnancy. The most important 
point is to support appropriate welfare, not banned and respect to feminist and adolescent’s idea to push welfare 
policy become more reality and coverage on every aspect.  
Keywords: adolescent pregnancy, social welfare policy, right and responsibility and stigma 
 
บทนํา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสะท้อนมุมมองท่ีหลากหลายของสังคม แม้ว่าการต้ังครรภ์ไม่พร้อมจะไม่ได้เกิดจากวัยรุ่นเท่านั้น แต่
สิ่งหนึ่งท่ีต้องยอมรับ คือ สถานการณ์การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเป็นปัญหาสังคม ท่ีไม่เพียงส่งผลต่อตัวแม่วัยรุ่นเองเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลต่อบุตรท่ีเกิดจากแม่วัยรุ่น ครอบครัว และสังคมด้วย และจากข้อมูลทางสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจากหน่วยงาน
ต่างๆ นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นมีจํานวนมาก และเป็นการต้ังครรภ์เกิดในอายุน้อยลง ท้ังนี้ต้องยอมรับว่า
ข้อมูลดังกล่าวมีข้อจํากัด เพราะเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ข้อจํากัดดังกล่าวทําให้องค์การ

                                                            
*
 นกัศกึษาปริญญาเอกหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (สาขาวิชานโยบายสงัคม) คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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สหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกใช้อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (Adolescent birth rate) ในการติดตามสถานการณ์การ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นแทนอัตราการต้ังครรภ์ และได้กําหนดให้อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals; MDGs 5b – Access to Reproductive Health Services) (United 
Nations. Official list of MDG indicators 2008) และข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO. Adolescent Pregnancy. 2014) 
พบว่า ในปี 2014 มีเด็กประมาณ 16 ล้านคน เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี และประมาณหนึ่งล้านคนเกิดจากแม่ท่ีมีอายุตํ่ากว่า 15 
ปี โดยการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่พบในประเทศด้อยพัฒนาและกําลังพัฒนามากกว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูล
จากองค์การสหประชาชาติในปี 2010-2015 ท่ีพบว่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปท่ีมีแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีสูงท่ีสุดในโลก เฉลี่ย 98 คนต่อ
ประชากรหญิงกลุ่มอายุเดียวกัน 1,000 คน (United Nations. World Population Prospects: 2015 Revision, 2015.) 

ส่วนในประเทศไทย ข้อมูลจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: UNFPA) 
รายงานว่า ประเทศไทยมีวัยรุ่นต้ังครรภ์อายุ 15-19 ปี ราว 2 ล้านคน และอายุ 10-14 ปีอีก 2 ล้านคน ในจํานวนนี้พบว่า ทุก 4 นาทีมี
ผู้หญิงอายุ 15-19 ปีให้กําเนิดบุตร และทุก 2 ชั่วโมง มีเด็กผู้หญิงอายุ 10-14 ปีให้กําเนิดบุตร และมีอัตราเพ่ิมข้ึน 3 เท่าในรอบ 10 ปี 
(มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง, 2558) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแม่วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่ได้เป็นการเสนอ
ประเด็นใหม่ เพราะจากการศึกษาเอกสารวิชาการ พบว่า ประเทศไทยมีการเก็บข้อมูลทางสถิติอัตราการคลอดในวัยรุ่น (อายุ 15-19 
ปี) มานานกว่า 20 ปีแล้ว (ต้ังแต่ปี 2533 เป็นต้นมา) ข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนขนาดและความรุนแรงของปัญหาท่ีมีมากข้ึนเร่ือยๆ ทํา
ให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกําหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมท้ังจัดสวัสดิการและการบริการเพ่ือให้สอดรับกับ
สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซ่ึงผู้เขียนจะนําเสนอเป็นประเด็นต่อจากนี้ 
 
นโยบายสวัสดิการสังคมที่เก่ียวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

จากการศึกษานโยบายสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พบว่า สวัสดิการดังกล่าวเร่ิมต้นจากการให้ 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การดูแลกันภายในครอบครัว เครือญาติ และชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงอยู่ในรูปแบบสวัสดิการท่ีไม่เป็นทางการ ต่อมา
เม่ือมีระบบทุนนิยม และกระแสโลกาภิวัฒน์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไป คนในชุมชนเร่ิมแข่งขันกันมากข้ึน 
ช่วยเหลือกันน้อยลงส่งผลให้ชุมชนขาดความเข้มแข็ง และในขณะท่ีชุมชนกําลังอ่อนแอลง ปัญหาในชุมชนกลับเพ่ิมมากข้ึน  
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีขนาดและความรุนแรงมากจนสวัสดิการชุมชนไม่สามารถป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือได้เพียงลําพัง 
รัฐจึงเข้ามาจัดสวัสดิการ ท่ีมีรูปแบบเป็นทางการข้ึน โดยนโยบายในการจัดสวัสดิการไม่เพียงให้ความช่วยเหลือเท่านั้น แต่เป็นนโยบาย
ท่ีให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

สําหรับนโยบายสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นนั้น เร่ิมจากนโยบายการวางแผนครอบครัว ซ่ึงมีข้ึนคร้ัง
แรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) นโยบายนี้ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพราะในยุคนั้นการท่ีวัยรุ่นไทยมีครอบครัวและมีบุตรถือยังเป็นเร่ืองปกติ ต่อมาสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
การแต่งงานและมีบุตรของวัยรุ่นเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเองของวัยรุ่น ทําให้วัยรุ่นไม่ได้เรียนหนังสือ และไม่มีงานทํา เพราะไม่มี
ความรู้ ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ประเทศไทยเร่ิมมีการเก็บข้อมูลอัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี อย่าง
จริงจังในปี 2533 และพบว่า อัตราการการคลอดของวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ และในปี 2537 มีการประชุมเร่ือง
ประชากรและการพัฒนาท่ีกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ หรือ International Conference on Population and Development-ICPD 
Cairo Agenda ท่ีประเทศไทยเป็น 1 ใน 179 ประเทศท่ีลงนามสัตยาบันเห็นชอบต่อแผน 20 ปี ของแผนปฏิบัติการพัฒนาประชากร 
(ICDP Programme of Action, 1994-2014) เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าด้านการวางแผนครอบครัว
อนามัยการเจริญพันธ์ุ และด้านการศึกษาของผู้หญิง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ UNFPA, 2556)  



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
206 

ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ขณะนั้นประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม จนทํา
สังคมเสื่อมโทรมและเต็มไปด้วยปัญหา แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 จึงเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีการต่อยอดในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 9 ท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ส่วนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีปรากฏในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 8 และฉบับท่ี 9 คือ นโยบายส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธ์ุ ซ่ึงกลุ่มสตรีท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ขับเคลื่อนนโยบาย 
และยกร่างกฎหมายอนามัยการเจริญพันธ์ุในปี 2546 ซ่ึงแล้วเสร็จในปี 2547 สําหรับเนื้อหาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ประกอบด้วยนโยบายหลักด้านสุขภาพ และการศึกษา คือ เน้นการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และเสนอให้ทําแท้งกรณีท่ีเกิด 
การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ รวมท้ังสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน แต่สุดท้ายร่างพระราชบัญญัติ
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับนโยบายการยุติการต้ังครรภ์ ทางกระทรวง
สาธารณสุขจึงนํามาปรับแก้ แต่กระบวนการดังกล่าวต้องหยุดชะงัก เนื่องจากปี 2548-2549 ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีเน้นพัฒนาสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ซ่ึงหากจะให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ปัญหาสังคมในประเทศจะต้องถูกจัดการอย่างจริงจัง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ประเด็นปัญหาจาก 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงถูกเสนอเข้าพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 1 ในปี 2551 การประชุมดังกล่าวถือเป็นการขับเคล่ือน
ร่างพระราชบัญญัติอนามัยการเจริญพันธ์ุอีกคร้ัง ซ่ึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ปรับปรุงแล้วเสร็จในปี 2552 ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ การให้
ความรู้เร่ืองการคุมกําเนิดและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแก่วัยรุ่น แต่แล้วร่างดังกล่าวก็ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอีกคร้ัง อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปรับปรุงและผลักดันร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อไป โดยนํา
พระราชบัญญัติฯ มาปรับแก้ และเพ่ิมสาระสําคัญ ในมาตรา 12 เน้นนโยบายด้านการศึกษาท่ีกําหนดให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์สามารถ
เรียนต่อได้ และสถาบันการศึกษาควรมีมาตรการช่วยเหลือให้หญิงมีครรภ์ศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ 
ผ่านการทําประชาพิจารณ์ ผลคือ ภาคส่วนต่างๆ เห็นด้วย โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน กระทรวงสาธารณสุขจึงเป็นตัวแทนเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอีกคร้ัง  

ระหว่างรอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ นโยบายป้องและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม และการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น รวมท้ังการจัดสวัสดิการสําหรับวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์นั้นยังคงดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2553 มีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 3 ว่าด้วยเรื่องการแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม การประชุมนี้ทําให้เกิดการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อมไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้น
การพัฒนาการเรียนการสอนเพศศึกษา จริยธรรม และศีลธรรมให้แก่นักเรียน เสริมสร้างทัศนคติทางเพศท่ีดีให้แก่ครูผู้สอน และ
นักเ รียน  และการจัดระบบรองรับ ด้านการศึกษาให้แก่นัก เ รียนท่ี ต้ังครรภ์  และส่ง เส ริมบทบาทขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดต้ังกลไกร่วมในการดําเนินการแปลงนโยบายระดับประเทศไปเป็นแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกระดับ รวมท้ังจัดทํามาตรการเร่งด่วนในการจัดการปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการภายในปี พ.ศ. 2554  

แม้ว่าจะมีนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่ผลของการต้ังครรภ์ไม่พร้อมได้ประจักษ์ต่อสายตา
ประชาชนอีกครั้ง หลังจากพบซากตัวอ่อนมนุษย์จํานวนนับพันท่ีวัดไผ่เงินโชตนารามใจกลางกรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายน 
2553 (ไทยรัฐออนไลน์, 2553) เหตุการณ์นี้ทําให้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุจึงถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็น
สําคัญอีกคร้ังหลังจากเงียบหายไปกว่า 2 เดือน แต่สุดท้ายผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ กลับไม่เป็นไปตามคาด เพราะ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเช่นเคย 
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ในส่วนของการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง อีกท้ังยังทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ในปี 2554 จึงมีการประกาศ
ให้เร่ืองนี้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมประกาศนโยบายดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
ซ่ึงจุดเด่นของแผนยุทธศาสตร์นี้ คือ มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และยังมีมาตรการช่วยเหลือเม่ือคลอดบุตรแล้ว 
การป้องกันการต้ังครรภ์ซํ้า การช่วยเหลือให้กลับไปศึกษาต่อ หรือมีการทํางานกรณีไม่สามารถกลับไปศึกษาต่อได้ มีมาตรการขจัดสิ่ง
ย่ัวยุและอิทธิพลจากสื่อ โดยมีการมอบหมายงานให้กระทรวงต่างๆ รับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน และเพ่ือรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนับต้ังแต่แรกเกิดจน
ตลอดช่วงชีวิต จึงมีมาตรการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเป็นภารกิจของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเป็นภารกิจของกระทรวงหลัก ได้ไก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายด้าน
การศึกษา กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และในปีเดียวกันนี้ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาวะผู้หญิง (สคส.)  
ยังเป็นหลักในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุและสุขภาพทางเพศ ฉบับประชาชน โดยมี
ฐานคิดมาจากแนวคิดสิทธิมนุษยชน สิทธิการเลือกเพศ และเพศวิถี โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึง
บริการคุมกําเนิด การดูแลครรภ์ การคลอด การยุติการตั้งครรภ์ ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมท้ังการรักษาการมีบุตรยาก และโรค
เกี่ยวกับการเจริญพันธ์ุต่างๆ และยังมีสาระสําคัญในการต่อยอดนโยบายท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถนํามาใช้ได้จริง ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การดําเนินการ 

ในปี 2558 ยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการจัดทํายุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นแบบบูรณาการ พ.ศ. 2558-2567 ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์นี้แตกต่างจากแผนยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีผ่าน คือ มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และการบูรณาการการทํางานท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ลดอัตราการคลอดลงคร่ึงหนึ่งภายใน พ.ศ.2567 
เม่ือเทียบกับ พ.ศ.2556 โดยมี 7 กระทรวงหลักรับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
แรงงาน และองค์กรเอกชน  

ในส่วนความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุนั้น หลังจากไม่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นคร้ังท่ี 3 กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าหากจะดึงดันเอาร่างพระราชบัญญัติเดิมมาปรับแก้และเสนอใหม่ อาจเป็นการเสี่ยงท่ีจะถูกตี
กลับ จึงเชิญทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องการมาร่วมกันร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ซ่ึงเป็น
พระราชบัญญัติท่ีแยกออกจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม และในวันท่ี 30 มีนาคม 2559 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ... ได้
ถูกยกให้เป็นพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ท่ีประกาศใช้ในปัจจุบัน ซ่ึงจุดเด่นของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การรับฟังเสียงของวัยรุ่นมากข้ึน เห็นได้จากการกําหนดให้ผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และกําหนดให้วัยรุ่นมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และบริการ ตามสิทธิอนามัยการเจริญ
พันธ์ุอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และกําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเร่ืองเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วง
วัยของนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงการจัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้การปรึกษา ตลอดจนกําหนดให้
สถานบริการ สถานประกอบกิจการ ราชการส่วนท้องถ่ินต้องให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ รวมท้ังให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ให้
เข้ารับสวัสดิการและการบริการท่ีเหมาะสม  
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ทฤษฎีการพิทักษ์สิทธ์ิและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของ Sarah Stachowiak กับการผลักดันนโยบายสวัสดิการท่ีเก่ียวข้องกับ
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

จากการวิเคราะห์นโยบายสวัสดิการในประเด็นดังกล่าว พบว่า มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการพิทักษ์สิทธ์ิและ 
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของ Sarah Stachowiak 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีหน้าต่างนโยบาย (Policy window) และทฤษฎี 
การรวมกลุ่ม (Group Formation) (Stachowiak, 2013) ดังนี้ 

1) แนวคิดหน้าต่างนโยบาย (Policy window) กับการผลักดันนโยบายสวัสดิการสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
ในส่วนของแนวคิดหน้าต่างนโยบายของ Sarah Stachowiak มีองค์ประกอบหลักเปรียบดังแม่น้ํา 3 สาย ได้แก่ กระแสปัญหา 
(problems) กระแสนโยบาย (policies) และกระแสการเมือง (Polistics) 

 -  ประเด็นปัญหา และสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทุกภาคส่วนตระหนักดีว่าประเด็นดังกล่าวมีความสําคัญท่ี
ต้องเร่งหาทางป้องกันแก้ไข ย่ิงในปัจจุบันสังคมไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพยายามส่งเสริมให้ทุกการเกิดมีคุณภาพ การป้องกัน
และแก้ไขการต้ังครรภ์ไม่พร้อม รวมท้ังการช่วยเหลือแม่วัยรุ่นให้สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งท่ีทุกภาคส่วนให้ 
ความสนใจ 

 -  การจัดการกับปัญหา ในประเด็นนี้ผู้เขียนมองว่ายังคงเป็นประเด็นท่ีหลายฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกัน ทําให้การผลักดัน
นโยบายล่าช้าและไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าเร่ืองเพศเป็นเร่ืองน่าอาย การมีเพศสัมพันธ์ควรเกิดข้ึนหลัง
แต่งงาน และยังติดกรอบว่าเป็นแม่วัยรุ่น คือ ปัญหาท่ีเกิดจากวัยรุ่นหญิงไม่รักนวลสงวนตัว ใจง่าย และไม่รู้จักยับย้ังชั่งใจ นโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาท่ีมาจากมุมมองท่ีแตกต่างจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างช้า  

 -  บรรยากาศทางการเมือง จะเห็นว่า การผลักดันนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นค่อนข้างล่าช้า ย่ิงใน
ส่วนของการเสนอร่างพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธ์ุใช้เวลายาวนานกว่า 13 ปี (นับจากปี 2544 ถึง 2558) และไม่ผ่าน
คณะกรรมการกฤษฎีกาถึง 3 คร้ัง สิ่งหนึ่งท่ีเป็นอุปสรรค คือ บรรยากาศทางการเมือง ในปี 2548-2549 มีการเปลี่ยนแปลงการเมือง 
บรรยากาศทางการเมืองจึงไม่เอ้ือต่อการผลักดันนโยบาย ส่งผลให้การผลักดันนโยบายหยุดชะงัก และกลับมาขับเคลื่อนต่อในปี 2550 
จนในปี 2554 บรรยากาศทางการเมืองเอ้ืออํานวย ประกอบกับผู้นําประเทศ และนักการเมืองให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าว  
จึงประกาศให้แม่วัยรุ่นเป็นวาระแห่งชาติ จะเห็นว่าบรรยากาศทางการเมืองหากได้รับการสนับสนุนจากทฤษฎีพลังชนชั้นนํา (Power 
Politics or Power Elites Theory) จะทําให้การขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายประสบความสําเร็จมากข้ึน  

2) ทฤษฎีการรวมกลุ่ม (Group Formation) ทฤษฎีนี้เป็นนํามาวิเคราะห์อุปสรรคต่อความสําเร็จของนโยบายและ
สวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี เพราะการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ต้องอาศัยการรวมกลุ่ม และการบูรณา
การจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง แต่ท่ีผ่านมานโยบายสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าว ขาดการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ 
แม้ว่าเป้าหมายหลักของทุกภาคส่วนจะเป็นการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ไม่พร้อม แต่การนํานโยบายไปแปลงเป็น
แผนของแต่ละกระทรวงยังคงมีปัญหา เนื่องจากไม่มองสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน และไม่มีการผสมผสานองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อ 
การแก้ไขปัญหา แต่ในปลายปี 2557 องค์กรท่ีเกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันผสมผสานความร่วมมือในการกําจัดจุดอ่อน
และข้อจํากัดดังกล่าว และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2558-2567 หรือท่ีเรียกว่า  
One Goal-One Plan on Teenage Pregnancies ซ่ึงหากแผนดังกล่าวสามารถทําได้จริง คาดว่าผลน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้เป็นแน่ 

 นอกจากปัจจัยข้างต้นท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายแล้ว ความเชื่อและศีลธรรมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย อย่างในร่างพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธ์ุของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเสนอในปี 2546  
ซ่ึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการทําแท้งในกรณีต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย แม้ว่าสาระสําคัญและ
ข้อกําหนดในการทําแท้งจะไม่แตกต่างจากที่กฎหมายเดิมกล่าวไว้ แต่เม่ือนํามาใส่ไว้ในร่างพระราชบัญญัติ และเป็นหนึ่งในนโยบาย
หลักกลับทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาร่าง เนื่องจากการทําแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์ถือเป็นการผลักดันให้เกิดเปลี่ยนแปลงท่ี
ขัดต่อศีลธรรม และตีความว่าการทําแท้งในกรณีต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์คือการทําแท้งเสรี ท้ังท่ีในความเป็นจริงร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ ไม่ได้หมายความเช่นนั้น การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อศีลธรรม ความเชื่อ และศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันนโยบาย
ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดข้ึนกับทุกประเทศท่ัวโลก อย่างในประเทศอังกฤษพยายามหาแนวทางป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ใน
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วัยรุ่น และพยายามผลักดันกฎหมายการทําแท้งถึง 2 คร้ัง ใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 32 ปี เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ท่ี 
การขับเคลื่อนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุมกําเนิด แม่วัยรุ่น และการต้ังครรภ์ไม่พร้อมเป็นไปอย่างล่าช้า ท้ังนี้ เนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการคุมกําเนิดเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่ท่ีขัดต่อความเชื่อทางศาสนา เพราะ 
ศาสนจักรคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกในฟิลิปปินส์มองการคุมกําเนิดแบบไม่ธรรมชาตินั้น เป็นบาปและขัดต่อศีลธรรม นับว่าเป็น  
การทําแท้งในลักษณะหนึ่ง ซ่ึงก็คือการฆ่า ร่างกฎหมายความเป็นผู้ปกครองอย่างรับผิดชอบและอนามัยเจริญพันธ์ุ (Responsible 
Parenthood and Reproductive Health Law) ของฟิลิปปินส์จึงต้องใช้เวลายาวนานและต้องอาศัยบรรยากาศทางการเมืองและ
การผลักดันนโยบายจากกลุ่มผู้นํา รวมท้ังอิทธิพลของส่ือช่วยผลักดันนโยบายดังกล่าวด้วย (Avancena, 2013) 

 
ทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น รอลว์ส กับนโยบายสวัสดิการสังคมที่เก่ียวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

นโยบายสวัสดิการสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจึงเป็นสวัสดิการผสมผสานระหว่างสวัสดิการกระแสหลัก 
คือ สวัสดิการแบบถ้วนหน้าท่ีตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน และสวัสดิการกระแสรองท่ีเป็นสวัสดิการทางเลือก ซ่ึงสอดคล้องกับ
ทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น รอลว์ส (John Rawls’ A Theory of Justice) ท่ีเชื่อว่าคนในสังคมต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม 
(justice as fairness) ซ่ึงสามารถทําได้โดยการกระจายความยุติธรรม (Distributive Justice) โดยจอห์น รอลว์ส เชื่อว่ามนุษย์ทุกคน
เข้าใจเรื่องหลักความเหมาะสมและเหตุผล (Rational and Reasonable) ดังนั้น หากเป็นไปได้มนุษย์ทุกคนก็อยากจะประสบ
ความสําเร็จและมีความสุขไปพร้อมกับคนอ่ืนๆ ในสังคม แต่ความสําเร็จและความสุขของแต่ละคนแตกต่างกัน รอลว์สจึงใช้หลัก 2 
ประการท่ีทุกคนสามารถยอมรับได้ร่วมกัน คือ หลักการพ้ืนฐานในเสรีภาพท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกัน (A principle of equal basic 
liberties) และหลักการความแตกต่าง ท้ังสองหลักการนี้สามารถนํามาเป็นหลักในการจัดสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
ได้เป็นอย่างดี โดยหลักการข้อแรกเป็นการให้เสรีภาพแก่แม่วัยรุ่นและวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ได้เข้าถึงข้อมูลและได้เข้ารับสวัสดิการสังคมตาม
สิทธ์ิ ส่วนหลักการข้อท่ี 2 ว่าด้วยเรื่องความแตกต่าง เพราะแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกัน ดังนั้นคนท่ีด้อยท่ีสุดในสังคมก็ควรจะได้รับ
โอกาสอย่างทัดเทียม เปรียบได้กับวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ท่ีมีปัญหามากกว่าแม่กลุ่มอ่ืนก็ควรได้รับสวัสดิการสังคมท่ีทําให้พวกเขาสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตได้ทัดเทียมกับแม่กลุ่มอ่ืนเช่นกัน การจดัสวัสดิการตามแนวคิดความยุติธรรมของจอห์น รอลว์ส นอกจากจะเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์แล้ว ยังเหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตยอย่างประเทศไทยด้วย เพราะการจัด
สวัสดิการในรูปแบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้าถือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขผ่านการกระจายซํ้าอย่างท่ัวถึง และการจัดสวัสดิการสังคมโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นการแสดงเห็นถึงการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การแบ่งปัน ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญของสังคมประชาธิปไตย  
 
การสังเคราะห์แนวคิดจากมุมมองของนักวิชาการและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในประเด็นการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

นอกจากจะวิเคราะห์นโยบายสวัสดิการผ่านการผลักดันนโยบายและเนื้อหาสาระของนโยบายแล้ว นักวิชาการด้านเด็ก 
เยาวชน สตรี และครอบครัว นักวิชาการด้านนโยบายสวัสดิการสังคม และนักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ได้นําเสนอมุมมองต่อประเด็นดังกล่าว
ผ่านแนวคิดท่ีหลากหลาย ซ่ึงผู้เขียนได้สังเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีได้ดังต่อไปน้ี  

- ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Theory) ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาท่ีถูกนํามา
อธิบายปัจจัยท่ีทําให้เกิดการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นว่าส่วนหนึ่งมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การอธิบายผ่านแนวคิด
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้เป็นแนวทางในการออกแบบนโยบายสวัสดิการท่ีต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
การป้องกันและแก้ไข โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตแก่วัยรุ่น ให้วัยรุ่นรู้เท่าทันสื่อ และสนับสนุนให้ครอบครัวและสถานศึกษา
สอนเร่ืองเพศศึกษาแก่วัยรุ่น  

- แนวคิดเชิงการแพทย์ เป็นการอธิบายการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นผ่านมุมมองทางชีววิทยาและพัฒนาการทางจิตวิทยา 
แนวคิดนี้ถูกนําเสนอผ่านมุมมองของนักวิชาการหลากหลายสาขา โดยเฉพาะนักวิชาการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ซ่ึงมี 
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ความเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่น และมองว่าการท่ีวัยรุ่นมีความต้องการทางเพศเป็นเร่ืองปกติ ส่งผลให้เกิดการผลักดันนโยบายด้าน 
การป้องกันการต้ังครรภ์วัยรุ่นท่ีเป็นจริงมากข้ึน เพราะไม่ได้มองว่าการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเป็นเรื่องท่ีน่าอายหรือเป็นสิ่งผิดปกติ 

- ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant Behavior Theory) และแนวคิดทางระบาดวิทยา นักวิชาการหลายท่านมี
มุมมองต่อประเด็นดังกล่าวผ่านทฤษฎีนี้ โดยอธิบายปัจจัยการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นว่าส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่เป็นไปตาม
บรรทัดฐานสังคม หรือไม่เป็นไปตามเพศวิถีกระแสหลัก ส่วนผลกระทบของการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการทําบทบาทแม่
ท่ีไม่สมบูรณ์ ปัญหาสุขภาพของแม่วัยรุ่นและทารกถูกอธิบายผ่านแนวคิดทางระบาดวิทยา ซ่ึงมาจากฐานคิดท่ีว่าการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
เป็นปัญหาสังคม Teenage Pregnancy as a Social Problem (วันทนีย์ วาสิกะสินธ์ุ, 2555) การนําเสนอมุมมองดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็น
การตีตราแม่วัยรุ่นแต่อย่างใด เพียงแต่สะท้อนภาพความจริงของปรากฏการณ์ดังกล่าวเท่านั้น แนวคิดนี้เป็นแนวทางการจัดนโยบาย
ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผ่านแนวคิดจิตวิทยาสังคมที่นํามาปรับพฤติกรรมทางเพศท่ีเสี่ยงของวัยรุ่น  

- ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist Theory) มุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับประเด็นการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นผ่านทฤษฎีนี้  
ส่วนใหญ่มาจากนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรี นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการท่ีต้องการสะท้อนภาพประสบการณ์และ “เสียงของ
แม่วัยรุ่น” ให้สังคมได้รับรู้ โดยทฤษฎีสตรีนิยมเป็นชุดแนวคิดใหญ่ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเพศภาวะ เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ รวมท้ังสิทธิและ
สวัสดิการต่างๆ ท่ีผู้หญิงได้รับ สําหรับทฤษฎีสตรีนิยมท่ีสะท้อนมุมมองนักวิชาการในประเด็นการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ผู้เขียนสามารถแยก
ได้เป็น 2 แนวคิด ดังนี้ 

 1) แนวคิดสตรีนิยมแนวรัฐสวัสดิการ (Welfare Feminism) ส่วนใหญ่มาจากนักสังคมสงเคราะห์ และผู้ ท่ี มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม การมองประเด็นการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นผ่านแนวคิดนี้ ทําให้เกิดการจัดสวัสดิการสําหรับแม่วัยรุ่น
หรือวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ท่ีส่งเสริมการทําบทบาทแม่และภรรยาได้อย่างเต็มท่ี การให้ความช่วยเหลือแม่วัยรุ่นในการเลี้ยงดูบุตรจึง 
ถูกผลักดันก่อนสวัสดิการด้านการศึกษา และการฝึกอาชีพ แต่ในปัจจุบันผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเป็น
ต่อแม่วัยรุ่นในทุกด้าน งานสังคมสงเคราะห์จึงมีความสําคัญเพราะต้องมีการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมตามสภาพปัญหาของแม่วัยรุ่น 
แต่ละคน  

 2) แนวคิดสตรีนิยมหลังความทันสมัย (Feminist Post-Modernism) แนวคิดนี้มีจุดเด่นในการนําเสนอ “เสียง” ของ
แม่วัยรุ่น ซ่ึงเชื่อมโยงกับเพศวิถีของวัยรุ่นในปัจจุบัน นักวิชาการท่ีมีมุมมองผ่านแนวคิดสตรีนิยมหลังความทันสมัยนี้ จะแตกต่างจาก
สตรีนิยมแนวคิดอ่ืน เพราะแนวคิดหลังความทันสมัยปฏิเสธแนวคิดเชิงสารัตถะนิยม และความเชื่อท่ีเป็นสากล แนวคิดนี้แยกเพศวิถี
ออกจากเพศสภาวะ การจัดสวัสดิการและบริการไม่จําเป็นต้องผูกติดกับการทําบทบาทแม่เพียงอย่างเดียว เพราะความเป็นแม่ 
(Motherhood) ไม่ได้เป็นเร่ืองธรรมชาติ และไม่ได้มาจากสัญชาตญาณเท่านั้น แต่ส่วนหนึ่งมาจากการกําหนดสร้างทางสังคม ดังนั้น
การท่ีวัยรุ่นบางคนไม่ได้เลือกท่ีจะเป็นแม่จึงควรได้รับทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างบริการฝากเด็กไว้ใน
ครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster Home) การมอบบุตรให้ครอบครัวบุญธรรม หรือการยุติการตั้งครรภ์ในกรณีท่ีมีผลกระทบต่อร่างกายหรือ
จิตใจของมารดาและทารก เป็นต้น  

- แนวคิดด้านสิทธิ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดหลักในประเด็นการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และนักวิชาการทุกสาขาวิชาให้
ความสําคัญกับมุมมองดังกล่าว โดยมองว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่มาจากสิทธิของวัยรุ่นถูกละเลย และถูกปฏิเสธ โดยเฉพาะ
สิทธิในการได้รับความรู้เร่ืองเพศ ซ่ึงวัยรุ่นมักถูกปิดกั้นจากผู้ใหญ่ การจํากัดสิทธิเหล่านี้ส่งผลให้วัยรุ่นไม่ได้รับโอกาสท่ีแท้จริงอันเป็นผล
มาจากการกีดกันทางสังคม และการเลือกปฏิบัติ มุมมองจากแนวคิดนี้ทําให้นโยบายให้ความสําคัญกับสิทธิท่ีเกี่ยวข้องกับอนามัยเจริญ
พันธ์ุของวัยรุ่นและผู้หญิงมากข้ึน 

- แนวคิดสุดท้าย เป็นแนวคิดด้านศีลธรรม จริยธรรม นักวิชาการด้านสิทธิสตรี นักวิชาการด้านการแพทย์และการ 
สาธารณสุข รวมท้ังผู้ท่ีต้องการเสนอทางเลือกแก่วัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ไม่พร้อม มักถูกโจมตีว่าความคิดดังกล่าวคัดต่อหลักศีลธรรม ทําให้
คนทํางานไม่กล้าเสนอทางเลือกท่ีเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ หรือการยกมอบบุตรให้แก่วัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ เพราะกลัวว่าจะได้รับผล
พลอยบาป ทําให้วัยรุ่นไม่มีทางเลือกและอาจนําไปสู่ทางออกท่ีเป็นอันตรายต่อตนเองและทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้เร่ิมมี
การจุดประเด็นให้สังคมคิดและทบทวนทางเลือกสําหรับผู้หญิงและวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์อีกคร้ัง ว่าการยุติการตั้งครรภ์ท่ีปลอดภัยจําเป็น
หรือไม่กับการแกป้ัญหาดังกล่าว 
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แนวคิดซ้ายใหม่หรือทางสายท่ีสาม (The third way or the new Left) ของแอนโทนี่ กิดเดนส์ กับประเด็นสิทธิและความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

ประเด็นเร่ืองสิทธิและความรับผิดชอบเป็นท้ังเหตุและผลของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แม้ว่าการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของ
ประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่มาจากความยากจน แต่ในประเทศไทย ปัญหาความยากจนลดลง แต่กลับมีอัตราการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
เพ่ิมสูงข้ึน สิ่งเหล่านี้อาจสะท้อนว่า สิทธิเด็ก และการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุถูกปฏิเสธทําให้ไม่สามารถเข้าถึงความรู้ 
การศึกษา และบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุท่ีเหมาะสมได้  

หากวิเคราะห์ประเด็นด้านสิทธิและความรับผิดชอบผ่านแนวคิดทางสายที่สามหรือซ้ายใหม่ (The Third Way or the 
New Left) ของแอนโทนี่ กิดเดนส์ ซ่ึงประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก จะสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

- โอกาสท่ีแท้จริง (Real Opportunity) แนวคิดนี้จึงสอดคล้องกับประเด็นการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และ 
การบริการวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ แม้ว่าสิทธิสวัสดิการท่ีแม่วัยรุ่นได้รับจะอยู่ในรูปแบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้า หรือเป็นสวัสดิการท่ีต้องได้รับ
ตามสิทธิ แต่แม่วัยรุ่นกลับถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นทําให้วัยรุ่นหญิงบางคนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน 
เพราะทนการถูกตีตราจากคนในสังคมไม่ไหว และอาจถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง แต่วัยรุ่นชายท่ีเป็นพ่อเด็ก
กลับสามารถเรียนต่อได้จนจบ การเลือกปฏิบัตินี้สะท้อนความไม่เท่าเทียมทางเพศ และการกีดกันทางสังคม (Social Exclusion) ซ่ึงทํา
ให้แม่วัยรุ่นไม่ได้รับโอกาสท่ีแท้จริง เช่นเดียวกับการรับบริการด้านสุขภาพซ่ึงเป็นสวัสดิการแบบถ้วนหน้า แต่แม่วัยรุ่นยังถูกกีดกันจาก
ข้อจํากัดของหน่วยงาน และทัศนคติของบุคลากร ซ่ึงการกีดกันเหล่านี้ส่งผลให้พวกเขารู้สึกด้อยค่า และไร้พลังอํานาจจนไม่อยากเข้ารับ
บริการอีก การให้บริการจึงควรมีลักษณะเป็นมิตร ปราศจากอคติ และการตีตรา เพ่ือให้แม่วัยรุ่นและวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ได้รับโอกาสท่ี
แท้จริงและสามารถเข้าถึงสวัสดิการและการบริการตามสิทธิท่ีควรจะได้รับเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนในสังคม (Bourdieu, 1977, และ  
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553) 

- ความรับผิดชอบของพลเมือง (Civic Responsibility) แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับแนวคิดโอกาสท่ีแท้จริงท่ีได้กล่าวไป
แล้ว ความรับผิดชอบของพลเมืองนั้นหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม นัยยะของความรับผิดชอบ
ของพลเมืองนี้ต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และหากมีกฎหมายรองรับต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น สิ่งสําคัญท่ีต้องระลึกเสมอ คือ “ไม่มีสิทธิใดท่ี
ปราศจากความรับผิดชอบ” ในกรณีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่วนหนึ่งมาจากสิทธิท่ีวัยรุ่นสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ หากไม่ผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับเพศ แต่ความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําตามสิทธินั้นกลับกลายเป็นสิ่งท่ีหลายฝ่ายไม่ให้ความสําคัญ ผู้ใหญ่มักจะ
บอกแค่เพียงว่า การมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่ดี แต่ไม่บอกว่าไม่ดีอย่างไร หรือบางท่านบอกว่าให้คุมกําเนิด แต่ไม่บอกว่าให้คุมอย่างไรจึงจะ
ไม่ต้ังครรภ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงไม่ได้เกิดข้ึนเพราะความไม่รับผิดชอบต่อตนเองของวัยรุ่นเท่านั้น แต่เกิดจากความไม่รับผิดชอบของ
ผู้ใหญ่ท่ีไม่ทําหน้าท่ีให้ความรู้เร่ืองดังกล่าวแก่เด็ก ซํ้าร้ายไปกว่านั้นผู้ใหญ่บางคนมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตนจนไม่ขาดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น จําหน่ายสุราให้วัยรุ่น เปิดสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษา และ ค้าประเวณี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุท่ีทําให้เกิดปัญหาสังคม 
และการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และเม่ือเกิดปัญหาแล้วคนเหล่านี้มักเพิกเฉย โดยมองว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่เกี่ยวกับตน ท้ังท่ีในความเป็นจริง
ปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากการท่ีพวกเขาขาดความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง 

- ชุมชน (Community) แนวคิดนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโอกาสท่ีแท้จริงและหน้าท่ีพลเมือง ซ่ึงหากเป็นไปดังท่ี
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้น จะพบว่า วัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ยังคงเป็นผู้ท่ีถูกกีดกันทางสังคมทําให้ไม่ได้รับโอกาสท่ีแท้จริง และการขาด
รับผิดชอบของพลเมืองท้ังจากตัววัยรุ่นเอง และสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องท่ีผลักความรับผิดชอบจากประเด็นดังกล่าวให้วัยรุ่นหญิงท่ี
ต้ังครรภ์แต่เพียงผู้เดียวส่งผลให้พวกเขาต้องประสบกับความทุกข์ยากมากกว่าท่ีควรจะเป็น โดยส่วนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกลับไม่ต้อง
รับผิดชอบกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนมากนัก กิดเดนส์ จึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการสร้าง “สวัสดิการเชิงบวก” (Positive 
welfare) หรือสวัสดิการท่ีสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักการปฏิบัติจริง ซ่ึงสวัสดิการเชิงบวกนี้ต้องสนับสนุนอํานาจอิสระบุคคลและ
คนส่วนมากเกิดความรับผิดชอบ เน้นการป้องกันแก้ไขในเพศสภาพ (Gender) และความยากจนอันเนื่องมาจากชนชั้นทางสังคมไป
พร้อมๆ กัน (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550) แนวคิดนี้จึงสามารถนํามาวิเคราะห์ประเด็นการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี เพราะ
การจัดสวัสดิการท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์นั้นแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหา แต่ท่ีต้องเน้นยํ้า
และให้ความสําคัญ คือ การจัดสวัสดิการท่ีส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบของผู้ชายที่ทําให้เกิดการต้ังครรภ์ การจัดสวัสดิการท่ีทําให้แม่
วัยรุ่นชนชั้นล่างท่ีประสบความยากลําบากได้รับโอกาสท่ีแท้จริง โดยปราศจากการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมทางเพศและทางชนชั้น 
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ทฤษฎีการตีตราของ Goffman กับประเด็นการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
จุดเร่ิมต้นของการตีตราการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเกิดเม่ือบุคคลในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กันจนเกิดการกําหนดสร้าง (Socially 

Constructed) ความหมายพฤติกรรมการความดี เลว โดยผู้กําหนดสร้างความหมายและนําภาษามาชี้นําตัดสินพฤติกรรมบุคคลอ่ืนนั้น 
อาจเรียกได้ว่า “นักจัดการความดีงาม”(Moral entrepreneurs) ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีเป็นผู้กําหนดสร้างภาษา กฎหมาย กติกาต่างๆ 
และนํามาตีตราการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นว่าเป็นพฤติกรรมท่ีมีความเบี่ยงเบน ซ่ึงการตีตราวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์นั้นจะแตกต่างกันไปตามบริบท
สังคม แต่ผลของการตีตราจะเหมือนกัน คือ ทําให้ผู้ท่ีถูกตีตรารู้สึกอับอาย อดสู และนําไปสู่การการลิดรอนสิทธิ และการปฏิบัติอย่าง
ไม่เท่าเทียม (Goffman, 1963 อ้างถึงใน รพีพงษ์ กันยะมี, 2555)  

ส่วนการตีตราในนักวิชาชีพ (professional stigma) ไม่ว่าจะเป็น นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล ครู ถือเป็นสิ่งท่ี
จะละเลยไม่ได้ เพราะสง่ผลกระทบโดยตรงกับผู้ใช้บริการ จริงอยู่ท่ีพวกเขาเป็นปุถุชนคนธรรมดา ย่อมโน้มเอียงตามค่านิยมและบรรทัด
ฐานสังคมตามท่ีคนหมู่มากยอมรับ แต่การตีตราเชิงวิชาชีพนี้จะเป็นอุปสรรคหนึ่งท่ีทําให้วัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมทาง
สุขภาพ (Health Inequity) ทําให้วัยรุ่นหญิงไม่สามารถเข้าถึงความรู้เร่ืองเพศศึกษาได้สะดวก ไม่สามารถรับคําปรึกษาเพ่ือสขุภาพทาง
เพศ (Sexual Health) ได้อย่างเปิดเผย (ทัศนีย์ ปุวรัตน์, 2555 และ ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ, 2554) 

สําหรับการทําให้นักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับแม่วัยรุ่นลดการตีตราลงนั้น สามารถนําทฤษฎีท่ีอธิบายการตีตรากับนัก
วิชาชีพสุขภาพมาวิเคราะห์เชื่อมโยงการตีตราวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์กับนักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับพวกเขาได้ว่า การตีตราอาจเกิดข้ึนมาใน
ลักษณะเฉพาะ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของนักวิชาชีพแต่ละคน นักวิชาชีพคนใดท่ีมีประสบการณ์ทํางานหรือมีประสบการณ์ชีวิตใกล้ชิด
กับแม่วัยรุ่นมากก็จะมีแนวโน้มในการตีตราแม่วัยรุ่นตํ่า นอกจากนี้ การมีเมตตาต่อวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ก็อีกหนึ่งแนวทางท่ีสามารถลด 
การตีตราเชิงวิชาชีพลงได้ (Stanley, Manthorpe, & White, 2007 cited in Ahmedani, 2011 อ้างถึงใน กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 
2558) 

ส่วนการจัดการกับการตีตราของวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์นั้น มีวิธีการท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปกปิดและกลบเกล่ือน 
ความผิดปกติของตนเอง เช่น เม่ือมีอาการแพ้ท้องจะแกล้งทําเป็นป่วย เป็นไข้ และแยกตัว เพราะไม่ต้องการให้คนอ่ืนรู้ว่าตนตั้งครรภ์ 
แม่วัยรุ่นจะมีปัญหาเร่ืองความไว้วางใจ ไม่กล้าสนิทกับใคร เพราะเกรงว่าจะล่วงรู้ความลับท่ีตนต้ังครรภ์ บางคนต้องโกหกเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเองเพ่ือไม่ให้คนอ่ืนสงสัยแม่วัยรุ่นบางรายตัดสินใจยกมอบบุตรให้กับครอบครัวบุญธรรม และปกปิดคนอ่ืนว่าไม่เคยต้ังครรภ์
มาก่อน ซ่ึงแม่วัยรุ่นกลุ่มนี้จะปฏิเสธตราบาปท่ีอยู่ในอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและแสดงออกอย่างเป็นปกติวิสัย (Normalization)  

อย่างไรก็ตาม การตีตราท่ีแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการจัดการกับการตีตราท่ีต่างกันด้วย แม้ว่าวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์จะ
ประสบปัญหาเดียวกัน ก็ไม่จําเป็นท่ีพวกเขาจะต้องจํายอมต่อการอํานาจการตีตราเสมอไป วัยรุ่นท่ีก้าวผ่านการตีตราได้ ส่วนใหญ่พวก
เขากําหนดสร้างความหมายของการต้ังครรภ์ใหม่ และกล้าเผชิญหน้ากับความจริง เม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องปกปิด 
และพร้อมถ่ายทอดเร่ืองราวประสบการณ์ของเขาให้แม่วัยรุ่นคนอ่ืนได้รับรู้ เม่ือนั้นการตีตราจะไม่สามารถทําลายคุณค่าของพวกเขาได้ 
พลังเชิงบวกจะทําให้พวกเขากลับมามีพลังอํานาจอีกคร้ัง ดังจะเห็นได้จาก แม่วัยรุ่นบางคนสามารถพัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จ
ในชีวิต (รพีพงษ์ กันยะมี, 2555) 
 
บทสรุป 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นประเด็นท่ีซับซ้อน การจัดสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจะต้องนําแนวคิดทฤษฎี
ท่ีเกี่ยวข้องมาบูรณาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํานโยบายสวัสดิการสําหรับป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น สิ่งสําคัญของ
นโยบาย คือ ต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และมีข้อจํากัดน้อยท่ีสุด โดยต้องคํานึงถึงสภาพปัญหา ความต้องการ และเพศวิถีของวัยรุ่น 
สวัสดิการสังคมสําหรับวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์จึงควรมีท้ังสวัสดิการแบบถ้วนหน้า สวัสดิการลักษณะเฉพาะ และสวัสดิการชุมชน โดยการจัด
สวัสดิการดังกล่าวนี้ต้องพึงระลึกเสมอว่า วัยรุ่นทุกคนมีสิทธิและสมควรได้รับโอกาสท่ีแท้จริง ท่ีผ่านมาแม้ว่าจะมีการปรับปรุงบริการให้
เป็นมิตรมากข้ึน แต่ยังพบการตีตราในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นอยู่ และการตีตรานี้จะไม่มีวันหมดไป ตราบใดท่ียังนิยามการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่นว่าไม่ดี และไม่เหมาะสม การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการตีตรา นอกจากจะผลักดันนโยบายสวัสดิการท่ีเหมาะสม และส่งเสริม 
การให้บริการท่ีเป็นมิตรต่อวัยรุ่นแล้ว ตัววัยรุ่นเองต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น เพ่ือไม่ให้พลาดต้ังครรภ์ท้ังท่ียังไม่พร้อม ส่วนวัยรุ่น
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ท่ีต้ังครรภ์แล้วต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริง รู้จักพิทักษ์สิทธิตนเอง และรับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็มท่ี สิ่งเหล่านี้จะทําให้
พวกเขาก้าวผ่านอุปสรรคท่ีเกิดจากการตีตรา และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มท่ี 

 
กรอบแนวคิด 

นโยบายสวัสดิการสังคมที่เก่ียวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
 
 

  

ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  

แนวคิดทาง
การแพทย์และ

จิตวิทยา
พัฒนาการวัยรุ่น

แนวคิด
เกี่ยวกับสิทธิ
ของวัยรุ่น 

แนวคิด
ศีลธรรม 
จริยธรรม  

แนวทางการจัดนโยบายสวัสดิการจาก
การบูรณาการแนวคิดทฤษฎี 
จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดซ้ายใหม่หรือทางสายท่ีสาม 
ของแอนโทนี่ กิดเดนส์ กับประเด็น

สิทธิและความรับผิดชอบ 
- โอกาสท่ีแท้จริง 
- ความรับผิดชอบของพลเมือง 
- ชุมชนและการจัดสวัสดิการเชิงบวก

ทฤษฎีความยุติธรรมของ
จอห์น รอลว์ส 
- หลักเสรีภาพท่ีเสมอภาค

เท่าเทียมกัน  
- หลักการความแตกต่าง

ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง 
เชิงนโยบาย

นโยบายสวัสดิการสังคมที่
เก่ียวข้องกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

- สวัสดิการแบบถ้วนหน้า 
- สวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการ
ลักษณะเฉพาะ

ทฤษฎีการตีตรา  
- การจัดสวัสดิการอย่าง

ปราศจากอคติและการตีตรา 
- การบริการท่ีเป็นมิตร 

ทฤษฎีสตรีนิยม  
1) สตรีนิยมแนวรัฐสวัสดิการ 
2) สตรีนิยมหลังความทันสมัย
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การศึกษากระบวนการเสริมพลังในสภาเดก็และเยาวชน กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อ 
A Study of the Empowerment Process of Childent and youth of Thailand:  

A Case study of the Muangmho District Childent and Youth Council 
       

ปภาพินท์ คําอุดม* 
Prapapin Khamudom 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้นําเสนอการวิเคราะห์แนวคิดจากการศึกษากระบวนการเสริมพลังในสภาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา 
สภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อ โดยนําความรู้ในงานสวัสดิการสังคมด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากกรอบแนวคิด การทบทวน
วรรณกรรม และงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง ต่อกระบวนงานของสภาเด็กและเยาวชนท่ีสอดคล้องต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2550 ท่ีจะสะท้อนให้เห็นการดําเนินงานในการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนนั้นจําเป็นต้องมี
กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนงานท่ีชัดเจนและแนวทางการเสริมพลังอํานาจให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการเสาะแสวงหาปัจจัยท่ีเกื้อหนุนให้สภาเด็กและเยาวชนทํางานอย่างเข้มแข็ง ซ่ึงสภา
เด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อ ได้เป็นต้นแบบท่ีมีผลรางวัลการันตีระดับชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ คือ ได้รับรางวัล 
การประกวด โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก "วัยใสใส่ใจทําดี teen to be good" ประจําปี 2558 
คําสําคัญ: สภาเด็กและเยาวชน, การเสริมพลังอํานาจ, กระบวนการพัฒนา 
 

ABSTRACT 
This article presents the analysis of the empowering process in Children and Youth Council from a 

case study: Tumbon Muangmho Children and Youth Council. The article brings the knowledge in Social Welfare 
by analysing the concept framework, literature review and related academic articles in work process of the Children 
and Youth Council, according to the law enforcement in supporting the national development of children and 
youth. This reflects the work in development of the Children and Youth Council which is needed to have the 
framework in driving the process clearly.  The Empowering process for the youth to realise the values of 
participating in the development of social and community, including the search of sustainable supporting factors 
to the Children and Youth Council ,which Muangmho District Childent and Youth Council ranked number one in 
the national compettition in the project "Teen to be good" in the year of 2558. 
Keywords: Children and Youth Council, Empowerment, process of development 

 
บทนํา 

“สภาเด็กและเยาวชน” จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมาตรา 22
กําหนดให้มีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด อําเภอ โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์  
โดยผ่านกระบวนการคดัเลือก จากเจ้าหน้าสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์หรือเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้แทน

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ศูนย์ลําปาง) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรรหาแกนนําเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสม อาทิเช่น เป็นผู้นําสภานักเรียน เป็นแกนนําเด็กและเยาวชน
ในชุมชน หรือเป็นเด็กและเยาวชนท่ีมีจิตอาสา ให้เข้ามาเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน โดยบทบาทหน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชน จะเป็น
ตัวขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจะมีการประชุมวางแผนเพ่ือเขียนโครงการเพ่ือขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการดูแลการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนจะมีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแลให้คําปรึกษา รวมถึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการของ
สภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงงบประมาณจะได้รับจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
ผู้บริหารได้ให้ความสนใจและอุดหนุนงบประมาณประจําปี ผู้เขียนขออธิบายว่ากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภายในชุมชน เช่น ทําความสะอาดลานวัด การจัดอบรมแกนนําเยาวชนในประเด็น
ต่าง  ๆเช่น อบรมด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย การอบรมต่อต้านยาเสพติด และอบรมสร้างทีมงาน เป็น
ต้น กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนล้วนเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพ้ืนท่ีการเรียนรู้ในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ใหญ่ พัฒนาศักยภาพ  
ฝึกภาวะผู้นํา รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึกในการทําประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมให้เกิดข้ึนในตัวเด็กและเยาวชน  

ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนนับว่าเป็นภารกิจสําคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซ่ึงได้กําหนดให้มีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนข้ึน เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางกลไกประสานความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า  
“เด็กนําผู้ใหญ่หนุน” โดยการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีควรค่าแก่การได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และเป็นหุ้นส่วนของสังคม ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมคิด เสนอแนวทาง วางแผนและร่วมดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา 
และจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชน และสังคม 
 
ทิศทางการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

ผู้เขียน พบว่า หลังมีนโยบายให้มีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบลในปี 2553-2554 ให้ครบทุกตําบลจํานวน 7,422 
แห่งแต่จากการศึกษาวิจัยสภาเด็กฯ ตําบล 40 อบต. ใน 10 จังหวัดปรากฏว่ามีถึง 70% ท่ีไม่ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากผู้นํา อบต. 
ขาดวิสัยทัศน์ มีอคติกับเด็ก ขาดกิจกรรม เน้นแต่จัดอีเว้นท์ เด็กเองก็ติดเรียนขาดรูปแบบขาดการริเร่ิม ขาดโอกาสและ 
ขาดการสนับสนุน มีเพียง 30% ท่ีประสบความสําเร็จ แต่ต้องล้มเหลว 2-3 คร้ังก่อนเพ่ือเกิดการเรียนรู้ และดําเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปและจากการลงพ้ืนท่ียังพบเด็กเยาวชน 3-4 แสนคนท่ัวประเทศ ขาดการดูแลเพราะผู้ใหญ่ไม่ใส่ใจจึงเกิดปัญหาเด็กเยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงมากมาย สําหรับองค์ประกอบท่ีจะทําให้สภาเด็กฯตําบลประสบความสําเร็จอยู่ท่ีมีนักคิด ตีโจทย์เป็นมีทีมงาน มีพ่ีเลี้ยง
แนะนํา มีผู้บริหารเข้าใจกล้าเปิดโอกาสมีการประชุมเครือข่ายพ่ีน้องมีระบบธรรมาภิบาล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีระบบประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ (สมพงษ์ จิตระดับ, 2555) รวมถึงข้อมูลของสภาเด็กและเยาวชนระดับต่างๆ ยังอยู่ในระยะเร่ิมต้นเด็กยังมีส่วนร่วมในขั้น
“ผู้ใหญ่คิดเด็กปฏิบัติ” เป็นส่วนใหญ่การคิดโครงงานกิจกรรมต่างๆมีข้อขัดแย้งเกิดข้ันระหว่างแกนนําสภาเด็กและเยาวชนกับทีมท่ี
ปรึกษาบุคลากรท่ีมารับงานเข้าใจเนื้องานรูปแบบกฎเกณฑ์ข้ันตอนแตกต่างกันจนนําไปสู่ความไม่ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน (สมพงษ์  
จิตระดับ และคณะ, 2556, น. 2) ซ่ึงในจังหวัดแพร่ มีเพียงบางพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลท่ีมีความเข้มแข็ง 
และมีผลการดําเนินงานท่ีมีความต่อเนื่องและย่ังยืน นั้นคือ สภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อ อําเภอเมืองแพร่ ท่ีมีการรวมตัวจาก
กลุ่มหนุ่มสาว ต้ังแต่ในปี 2539 และได้ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2549 สภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อได้
ดําเนินการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลนําร่องของจังหวัดแพร่ (ข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลเหมืองหม้อปี 2557) ท่ีมีการขับเคล่ือนงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อเป็นท่ีประจักษ์และมีผลงานท่ีได้รับรางวัล
เป็นเคร่ืองหมายการันตีความเก่ง ความดีในหลายๆ ปีท่ีผ่านมา  
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ดังนั้นปัญหาท่ีเกิดจากการขับเคล่ือนงานด้านสภาเด็กและเยาวชนในหลายๆ พ้ืนท่ีตําบล อําเภอหรือแม้กระท่ังจังหวัด 
ควรได้รับการตระหนึกถึงในการพัฒนากระบวนการท่ีจะส่งเสริมและสร้างพลังอํานาจให้แก่เด็กและเยาวชน โดยอาศัยกลุ่มชุนชน  
ทุนทางสังคม และเครือข่ายภาคสังคมเข้ามามีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมแก่การพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและ
เยาวชนต่อไป โดยผู้เขียนบทความมีข้อมูลว่าการศึกษาวิจัย “รูปแบบการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” พบว่า 
รูปแบบของสภาเด็กและเยาวชนท่ีประสบความสําเร็จประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปน้ี ดังนี้ 

 
                    ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
                                ทีมท่ีปรึกษา                  สภาเด็กและเยาวชน            ทีมงาน 
 
 
 

           ระบบข้อมูลใน          โครงงานกิจกรรม         การสร้างเครือข่าย         พัฒนาองค์กร 
 
ท่ีมา: สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ, 2553. 

 
กล่าวคือ การศึกษากระบวนการเสริมพลังในสภาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อนั้น

จักเป็นการรวบรวมสถานการณ์ ปัจจัย และวิธีการดําเนินงานขององค์กรสภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อ เพ่ือถอดเป็นต้นแบบใน
การปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพ่ือให้สภาเด็กและเยาวชนในระดับอ่ืนๆ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยการใช้ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคมในชุมชนของตนเอง การมีส่วนร่วม
ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ และการนํากรอบแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนเพ่ือเสริมพลังอํานาจให้แก่เด็กและเยาวชนในการเป็น 
เข็มทิศขับเคล่ือนงานให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืนต่อไป  
 
แนวคิดท่ีมีผลต่อการศึกษากระบวนการเสริมพลังในสภาเด็กและเยาวชน  

แนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจ 
นักวิชาการและนักจิตวิทยาสังคมได้จําแนกแหล่งท่ีมาแห่งอํานาจ (Power Bases) ออกเป็น 5 แหล่ง ดังนี้ (สิทธิโชค  

วรานุสันติกูล, 2539, น. 52-56) 
1. Legitimate Power อํานาจตามกฎเกณฑ์หรือตําแหน่ง หมายถึง อํานาจท่ีบุคคลได้มาจากการแต่งต้ังตามระเบียบ

หรือกฎหมายหรือจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งต้ังตามกฎเกณฑ์จะได้อํานาจนี้มา 
โดยอัตโนมัติ เม่ือสั่งการให้ลูกน้องปฏิบัติการใด ลูกน้องก็จะยินยอมทําตามโดยถือว่าทําตามอํานาจส่ังการท่ีผู้บังคับบัญชามีอยู่ ท้ังนี้
กฎเกณฑ์ในการแต่งต้ังบุคคลของอํานาจในลักษณะน้ีอาจจะเป็นกฎเกณฑ์ท่ีไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้กล่าวคือ เป็น
กฎเกณฑ์ท่ีเรียกว่า “กฎท่ีรู้กันโดยไม่ต้องพูด (Unspeaking law)” เช่น ในสังคมไทยนั้นเม่ือจะมอบอํานาจให้แก่บุคคลในกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง เกณฑ์ท่ีสําคัญอย่างหนึ่งก็คือ จะให้ความสําคัญต่อวัยหรือความอาวุโสซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีไม่ได้ระบุในกฎระเบียบการมอบอํานาจใดๆ 

2. Reward Power อํานาจจากรางวัล หมายถึง อํานาจท่ีบุคคลได้มากจากการที่ตนเองมีรางวัลท่ีจะให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
โดยท่ัวไปอํานาจนี้มักจะได้มาพร้อมกับตําแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังเพราะเม่ือผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นจะให้รางวัลแก่ 
การปฏิบัติงานของลูกน้องได้ทันที เป็นต้นว่า ให้เลื่อนเงินเดือน ปรับตําแหน่ง การยกย่องด้วยประกาศนียบัตรชมเชย เป็นต้น 
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นอกจากนี้ผู้บริหารอาจให้รางวัลโดยไม่เกี่ยวกับตําแหน่งได้อีกด้วย เรียกว่า “รางวัลส่วนตัว (Personal Reward)” เช่น การพาไป
รับประทานอาหาร การให้เงินพิเศษเป็นการส่วนตัว การชมเชย การใช้เส้นสายฝากฝัง ฯลฯ 

3. Coercive Power อํานาจในการลงโทษ หมายถึง อํานาจในการที่ผู้บังคับบัญชาสามารถลงโทษหรือทําให้สมาชิก
ได้รับความทุกข์ยากลําบาก เป็นอํานาจตรงกันข้ามกับอํานาจการให้รางวัล ซ่ึงการใช้อํานาจนี้ต่อลูกน้องจะทําให้เกิดความกลัวและจะ
ปฏิบัติตามเพ่ือให้พ้นไปจากการลงโทษหรือสภาพท่ีตนเองเป็นทุกข์ ซ่ึงอํานาจในการลงโทษอาจทําได้โดยการงดโบนัส การลดตําแหน่ง 
การตัดเงินเดือนการให้ลาออก เป็นต้น 

4. Referent Power อํานาจบารมี หมายถึง อํานาจในการที่บุคคลมีความน่านับถือ มีแรงดึงดูดใจให้คนอ่ืนเอาเป็น
แบบอย่าง เป็นท่ีชื่นชมหรือชื่นชอบของคนอ่ืน ซ่ึงอํานาจเช่นนี้ อาจจะเกิดจากการท่ีบุคคลมีลักษณะส่วนตัวบางอย่างท่ีโดนเด่นหรือมี
พฤติกรรมท่ีน่ายกย่องและจูงใจให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามได้ในสังคมท่ัวไป คนท่ีมีอํานาจบารมีมักจะได้แก่ นักการเมืองคน
สําคัญ นักกีฬาชื่อดังต่างๆ ดารานักร้อง นักแสดง ฯลฯ ในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ คนท่ีมีอํานาจบารมีก็จะได้แก่ คนท่ีได้รับความสําเร็จ
จากการทํางาน นักบริหารตัวอย่าง พนักงานดีเด่นเป็นต้น นอกจากนี้คนท่ีจะมีอํานาจบารมีอีกประเภทหนึ่งคือ คนท่ีมีเสน่ห์ในตัวเอง  
มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและเป็นท่ีรักนับถือของคนทุกระดับ ซ่ึงผู้บริหารมักละเลยความสําคัญของอํานาจบารมี แต่แท้จริงแล้วอํานาจนี้เป็น
อํานาจท่ีสามารถทําให้ลูกน้องทําตามคําสั่งหรือทําตามความต้องการของผู้บริหารได้ด้วยความเต็มใจเพราะการทําการบางอย่างเพ่ือคน
ท่ีตนนับถือนั้น คนเราทุกคนต่างก็ยินดีท่ีจะทําท้ังสิ้น 

5. Expert Power อํานาจความเชี่ยวชาญ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญจนกระท่ังคนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ยอมทําตามคําสั่งหรือการแนะนําของเขาโดยดุษณียภาพ เช่น หมอมีอํานาจความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ทนายความมีอํานาจความ
เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ช่างก่อสร้างมีอํานาจความเชี่ยวชาญในเร่ืองการปลูกสร้างซ่อมแซมอาคาร ฯลฯถ้าบุคคลเหล่านี้แนะนําหรือ
ขอให้เราทําอะไรในเร่ืองท่ีเขาชํานาญแล้ว เรามักจะต้องทําตามเสมอ เช่น เม่ือหมอแนะนําให้คนไข้ปฏิบัติตนอย่างไรใน 
การรักษาตัว คนไข้ก็จะพยายามทําตามคําแนะนํานั้น ในทํานองเดียวกันองค์กรทุกแห่งล้วนมีบุคคลท่ีมีอํานาจแห่งความเชี่ยวชาญเป็น
สมาชิกอยู่ บางคนอาจจะมีตําแหน่งท่ีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์กรนั้นๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางการฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชี 
เป็นต้น ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ระบุตําแหน่งไว้ชัดเจนแต่สมาชิกทุกคนก็จะรับทราบโดยท่ัวกัน  

จากการเกร่ินนําความหมายอํานาจดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้มองว่าอํานาจดังกล่าวล้วนเป็นอํานาจท่ีเป็นประโยชน์และ
มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการท้ังผู้บริหารและผู้ร่วมงานสามารถใช้พลังอํานาจเหล่านี้ก่อให้เกิดคุณค่าต่อหน่วยงานของตนเองได้ ท้ังนี้
พลังอํานาจท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล เม่ือถูกนํามาใช้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสมก็จะย่ิงทําให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ มีความ
เจริญก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน ดังนั้นการเสริมสร้างพลังอํานาจแก่องค์กรของสภาเด็กและเยาวชนจึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีทุกคนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของสภาเด็กและเยาวชน จักต้องกระตุ้นและหนุนนําต่อการสร้างพลังอํานาจของสมาชิกหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ให้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงการเสริมพลังอํานาจนั้นอาจจะนําวิธีการตามความหมายข้างต้นมาเสริมสร้างแรงจูงใจอันดีต่อกัน และ ความเคารพนับถือ
ต่อกันระหว่างสมาชิกในองค์กรโดยอาศัยสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างผู้นําและผู้ตามที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายและให้ความเชื่อใจ 
แก่กัน เพราะการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนนั้นหากขาดการสร้างแรงจูงใจในการทํางานร่วมกัน ขาดต้นแบบด้านความคิด 
ต้นแบบการสร้างบุคลิกภาพ หรือ ต้นแบบด้านอ่ืนๆท่ีจะเสริมพลังให้สมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพก็อาจจะทําให้ก่อเกิด
ปัญหาภายในท่ีทํางานร่วมกันได้ เพราะการเสริมพลังอํานาจจะเป็นผลดีให้แก่ตนเองแล้วยังส่งผลดีต่อองค์กรอีกด้วย เนื่องจากแนวคิด
การเสริมพลังอํานาจให้แก่สภาเด็กและเยาวชนจะทําให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรได้ 
อย่างไรก็ตามอํานาจต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนสามารถส่งผลต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมท้ังทางบวกและทางลบได้ด้วยกันจึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง
ปรับหรือประยุกต์ใช้อํานาจเหล่านี้ในการบริหารเครือข่าย กลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้ผู้ร่วมงานหรือสมาชิกนั้นรู้สึกเป็นบุคคลสําคัญหรือ
เป็นผู้ท่ีสามารถทําให้เครือข่าย กลุ่มหรือองค์กรประสบความสําเร็จได้  
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แนวคิดทุนทางสังคม 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของแนวคิดทุนทางสังคมมองทุนทางสังคมว่า เป็นบรรทัดฐานและเครือข่ายท่ีมีค่านิยม

ร่วมกันของประชาสังคมที่ทําให้เกิดกลุ่มของบุคคลในการที่จะร่วมกันประกอบประโยชน์เพ่ือส่วนรวม Robert Putnum (1993,  
อ้างถึงใน อาจยุทธ เนติธนากุล และ โยธิน แสวงดี, 2547, น. 59-60)  

A. Portes (1998, อ้างถึงใน สมศักด์ิ สามัคคีธรรม, 2553, น. 96) กล่าวถึง ทุนทางสังคมว่า หมายถึง ความสามารถ
ของผู้กระทําการท่ีจะทําให้ผลประโยชน์ท่ีเขาได้รับอยู่ในขณะนั้น มีความม่ันคงยืนยาว สามารถกระทําได้ต่อเนื่อง มาจากคุณงาม 
ความดีของการเป็นสมาชิกเครือข่ายทางสังคม และโครงสร้างทางสังคมอื่นๆ 

ประเวศ วะสี (2540, อ้างถึงใน อาจยุทธ เนติธนากุล และโยธิน แสวงดี, 2547, น. 60) กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ  
การท่ีคนมารวมกันและเป็นการนําเอาท้ังความดี ความรู้ มารวมกัน และนําไปสู่การสร้างพลังทางสังคมซ่ึงสามารถนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ 

กล่าวได้ คือ ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นแนวคิดได้รับความสนใจจากนักสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง
ต้นทศวรรษท่ี 1990 มีการมองในมิติของความสัมพันธ์ทางสังคม ในลักษณะเริ่มต้นจาก “ทุน” ซ่ึงท่ีมีการพิจารณาเปรียบเทียบความ
เป็นทุนในลักษณะท่ีหลากหลาย เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) ทุนทางกายภาพ (Physical Capital) ทุนมนุษย์ 
(Human Capital)และทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) (สมศักด์ิ สามัคคีธรรม, 2553, น. 92) ทุนท่ีกล่าวถึงข้างต้นเหล่านี้จะ
เป็นเสริมให้นโยบายของรัฐ กิจกรรมต่างๆ ท่ีรัฐกําหนดข้ึน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน เป็นต้น
ได้รับการนําไปปฏิบัติ (อาจยุทธ เนติธนากุล และโยธิน แสวงดี, 2547, น. 58) อย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

“ทุนทางสังคม” ต้ังอยู่บนฐานคิดอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก “ทุน” เกิดข้ึนจากการสะสมและเกิดการพวกพูน 
ผ่านกระบวนการในการดํารงรักษา ท้ังในระดับท่ี”เข้าข้น/ลึกซ้ึง” และในระดับท่ี “กว้างขวาง” การสะสมทุนดังกล่าวนี้เป็นลงทุนเพ่ือ
สร้างความเหนียวแน่นของสัมพันธภาพท่ีมีการดําเนินการอย่างคงเส้นคงวา เกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ โดยอาจใช้กิจกรรมต่างๆเข้ามาเป็น
เคร่ืองมือในสร้างทุนและทําให้เกิดการสะสม เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ การพบปะพูดคุยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
การช่วยเหลือเกื้อกูล การเข้าร่วมในงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ของสังคม เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่  
งานฉลองรับปริญญาหรือรับตําแหน่ง เป็นต้น 

ประการท่ีสอง เม่ือมีการสะสมทุนเกิดข้ึน “ทุน”ดังกล่าวจะมีสถานะเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่า สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ท้ังในแง่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือชุมชน ซ่ึงหมายถึง การใช้ทรัพยากรท่ีเอ้ืออํานวยให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
และนอกกลุ่ม สมศักด์ิ สามัคคีธรรม (2553, น. 92-94) อีกท้ังสามารถนําไปสู่การเอ้ืออํานวยประโยชน์ในแง่ท้ังในแง่ของการแก้ไข
ปัญหาและความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในสังคมได้อีกด้วย 

องค์ประกอบท่ีสําคัญของทุนทางสังคม  
1. การมีส่วนร่วมในเครือข่าย หัวใจสําคัญของมีส่วนร่วมคือ ความเข้มข้นท่ีมากหรือน้อยของเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ี

ประสานกิจกรรมเชื่อมต่อกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม ประชาชนจะผูกมัดและประสานตนเองกับผู้อ่ืน โดยผ่านทางความหลากหลาย
ของความร่วมมือกันซ่ึงต้องเป็นไปโดยสมัครใจและเท่าเทียมกัน 

2. การเอ้ือประโยชน์แก่กัน ทุนทางสังคมมิได้หมายถึงการแลกเปลี่ยนท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างเป็นทางการและเป็นไปโดย
ทันทีของติดต่อกนัในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ แต่เป็นผลร่วมกันของการคํานึงถึงผู้อ่ืนก่อนเป็นอันดับแรก และมองประโยชน์ส่วนตน
ในลําดับหลัง บุคคลจะจัดหาหรือบริการให้แก่ผู้อ่ืนหรือกระทําเพ่ือผลประโยชน์ต่อบุคคลอื่นด้วยทุนของบุคคลน้ัน แต่โดยท่ัวไป 
ความคาดหวังอยู่ท่ี ว่าการกระทําท่ีแสดงออกแห่งน้ําใจท่ีดีนั้น จะเป็นผลตอบแทนย้อนกลับมาในภายหลัง ในชุมชนท่ีมี 
การเอ้ือประโยชน์แก่กันและกันอย่างเข้มแข็ง ประชาชนมักจะเอาใจใส่ต่อผู้อ่ืน หรือ มองเห็นความสําคัญของผู้อ่ืนก่อนตนเองโดยมี
หลักสําคัญดังนี้ 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
221 

1) ความไว้วางใจ การมีความไว้วางใจจะก่อให้เกิดความตกลงใจในการเข้ารับความเสี่ยงในภาวการณ์แวดล้อมของ
สังคมบนพ้ืนฐานของความรู้สึกท่ีเชื่อม่ันในการท่ีผู้อ่ืนจะตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ และจะกระทําหรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน หรืออย่างน้อยท่ีสุดเชื่อว่าคนอ่ืนๆ ไม่มีเจตนาท่ีเป็นภัยต่อบุคคลนั้น 

2) บรรทัดฐาน เป็นรูปแบบในการควบคุมทางสังคมท่ีระบุหรือกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับและให้
ค่าโดยบุคคลในสังคม การควบคุมทางสังคมไม่จําเป็นต้องเป็นทางการ หรือเป็นบทลงโทษในทางกําหมาย หรือเขียนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร แต่เป็นท่ีรู้กันหรือเป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวไปว่า อะไรเป็นรูปแบบของพฤติกรรมท่ีคาดหวังของสังคม ในชุมชนหรือสถานท่ีซ่ึงมีระดับ
ของความไว้วางใจตํ่าและไม่ค่อยมีบรรทัดฐานทางสังคม จะพบว่า ประชาชนจะร่วมมือกันภายใต้ระบบของกฎหมายและระเบียบท่ีเป็น
ทางการท่ีต้องมีการทําความตกลงกัน หรือการฟ้องร้องดําเนินคดีรวมท้ังการใช้อํานาจหรือกําลังบังคับ 

3) ความร่วมกัน หมายถึง ผลร่วมกันของความไว้วางใจกัน เครือข่ายบรรทัดฐานและการเอื้อประโยชน์แก่กันและ
กัน จะกอ่ให้เกิดการเป็นชุมชนท่ีเข้มแข้งท่ีมีการแบ่งปันความเป็นเจ้าของในทรัพยากรร่วมกัน 

4) กิจกรรมท่ีสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในประการนี้ อาจยุทธ เนติธนากุล และ โยธิน แสวงดี อธิบายว่า 
เป็นสิ่งท่ีแอบแฝงอยู่ในองค์ประกอบท่ีกล่าวถึงความสามารถของบุคคลและการรวมกลุ่ม ในการพัฒนาทุนทางสังคมต้องมีการผูกมัดท่ี
เข้มแข้งและความต้ังใจจริงของพลเมืองร่วมกัน 

ผู้เขียนสรุปได้ว่า การนําทุนทางสังคมเข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการเสริมพลังในสภาเด็กและเยาวชน จําเป็นอย่างย่ิง
ต่อกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชน ท่ีจะต้องอาศัยค่านิยม จารีตประเพณี  
การช่วยเหลือเกื้อกูล และวัฒนธรรมท่ีดีในชุมชนก่อสร้างรากตัวให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับและยึดเหนี่ยวหวงแหนต่อการมีส่วนร่วมท่ี
จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้มีความเจริญและมีความเข้มแข็ง โดยอาศัยการเลือกใช้วิธีการเพ่ิมทรัพย์ซ่ึง “ทรัพย์” ท่ีว่านั้น 
ก็ได้แก่ผู้คนองค์กรสมาคมภาครัฐเครือข่ายทุกเพศทุกวัยอันเป็นเหมือนทรัพย์และทุนต้ังต้นท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ีโดยการเปิดโอกาสให้ 
แต่ละภาคส่วนได้พกพาความคิดสร้างสรรค์มาร่วมแรงกันอย่างอิสระรวมท้ังเชื่อมโยงกิจกรรม/โครงการท่ีเคยเกิดข้ึนแล้วเพ่ือต่อยอด
ทางความคิดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ผลก็คือ ความสุขท่ีเพ่ิมข้ึนจากการร่วมกันทํางานพร้อมความคิดสร้างสรรค์ท่ีหลั่งไหล
อย่างไม่หยุดหย่อนผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน ค่านิยมเดียวกันในชุมชน หรือ องค์กรของตนเอง
ยกตัวอย่างในกรณีของสภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อท่ีอาศัยทุนทางสังคมดังกล่าว เข้ามาเสริมความเข้มแข็งของตนเองใน 
การทํางาน ด้วยอาศัยความอ่อนน้อมถ่อมตนของเด็กและเยาวชนเข้าหาปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้นําทางวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็น ช่างซอ10 ช่างทําตุง 11 และช่างฟ้อนรําในตําบลเหมืองหม้อ เพ่ือเป็นต้นแบบทางความคิดและเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อนําไปเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชนตําบลอ่ืนๆ ในจังหวัด แม้กระท่ังการทํางานของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลเหมืองหม้อเองยังได้อาศัยทุนในสังคมของตนเองไม่ว่าจะเป็น การอาศัยวัด หรือ โรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่ีเป็นทรัพยากรทางปัญญาอันดีของสภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้ออีกด้วย แม้กระท่ังองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเหมืองหม้อเองท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการออกข้อบัญญัติอนุมัติผ่านงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมือหม้อใน
ทุกๆ ปี เพ่ือให้งบประมาณนั้นนําไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในตําบลของตนเอง จึงทําให้สภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมือง
หม้อมีจุดแข็งท่ีได้จากการก่อรากสร้างฐานอันดีของชุมชนท่ีหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
กับงานด้านจิตอาสา การพัฒนาของสภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหมอ้มาอย่างยาวนานและคงสืบไป 
 
                                                            
10 การร้องหรือการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านของล้านนา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซอพ้ืนเมือง เป็นเพลงพ้ืนบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนาไทย

ในเขต 8 จังหวัด ภาคเหนือ 
11 ผู้ทําธงแขวนแบบหนึ่งในศิลปะล้านนา พบเห็นได้ในภาคเหนือของประเทศไทย ทําด้วย ผ้า ไม้ โลหะ ด้าย หรือกระดาษ เป็นรูป 

แถบยาว ห้อยลง ใช้ประดับหรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ 
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แนวปฏิบัติการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของคําว่า เด็ก หมายความว่า 
บุคคลท่ีมีอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และคําว่า เยาวชน หมายความว่าบุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่ 18-25 ปีบริบูรณ์ ดังนั้นการปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชนตามแนวการพัฒนาเด็กต้องศึกษาความต้องการพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ท้ังทางร่างกาย จิตใจ และ 
ความต้องการท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอง ซ่ึงการพัฒนาเด็กนั้นถือว่าต้องให้คุณค่ากับเด็กว่ามีศักยภาพและบทบาทในการเปล่ียนแปลงและ
ตัดสินใจได้เอง และเม่ือถึงเวลาอันสมควรเด็กก็จะสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองได้โดยมีผู้ใหญ่คอยดูแลและช่วยเหลือ ดังนั้น 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดความเข้มแข็ง จักอาศัยกระบวนการส่งเสริม กระตุ้นการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
การศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงหัวใจหลักของพระราชบัญญัตินี้ คือ การมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีบทบาทในการทํา
กิจกรรมนอกโรงเรียน ด้วยการอาศัยกระบวนกลุ่ม องค์กร เพ่ือปรับทัศนคติ อารมณ์ของตนเอง และรวมถึงการส่งเสริมทักษะทาง
สังคม ควบคู่กับการเรียนรู้เร่ืองสิทธิ หรืออาจจะเป็นกิจกรรมท่ีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว กิจกรรมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โดยหัวใจสําคัญ คือ เจ้าหน้าท่ีหรือพ่ีเลี้ยงเอง ต้องมีการส่งเสริมและสร้างโอกาให้แก่เด็กและเยาวชนได้คิดริเร่ิม
สร้างสรรค์อํานาจในการตัดสินใจ (ซ่ึงสอดคล้องต่อแนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจ) และลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิด 
การเรียนรู้กระบวนการท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการทํางานนั้น  

นอกจากนี้การพัฒนาเด็กและเยาวชนจะต้องมองคุณค่าเป็นฐานคิดสําคัญ (Positive Youth–Based) เพราะเด็กและ
เยาวชนเป็นช่วงวัยท่ีมีพลังในการทํางาน มีพลังทางความคิดสร้างสรรค์ เป็นวัยท่ีมีความอยากรู้อยากลอง จึงกล่าวได้ว่า กิจกรรมท่ี
เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนควรเป็นกิจกรรมท่ีสร้างให้เด็กมีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมสอดรับกับทรัพยากรในท้องถ่ิน 
และสื่อให้เด็กความสําคัญของการมีส่วนร่วมเด็กและเยาวชน ครอบครัว และชุมชน (สุริยเดว ทรีปาตี, 2552, น. 13) 

ดังนั้นการท่ีเด็กและเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทการทํางานในนามสภาเด็กและเยาวชน จึงเป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้เด็ก
และเยาวชนได้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทของตนเองท่ีจะสามารถนําความรู้มาพัฒนาชุมชน พ้ืนท่ีของตนเองได้  
ซ่ึงกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้กําหนดท่ีมาและข้ันตอนการคัดเลือก 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลได้มาจากกระบวนการดังนี้ 

 

สภาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองหม้อ
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1. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบลโดยเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลขอผู้แทน
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซ่ึงได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กําหนดให้มีอํานาจหน้าท่ีใน
การจัดต้ังและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล 

2. รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล ดังนี้ 
  2.1 จัดทําประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชน 
  2.2 ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานศึกษา หมู่บ้าน 
   2.3 รับสมัครเด็กและเยาวชน 
  2.4 ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ 
  2.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
3. การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล โดยคณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 
  3.1 ชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
  3.2 ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาลตําบล 

แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก 
  3.3 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเสนอแนวทางการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบล เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการลงคะแนนคัดเลือกของเด็กและเยาวชน 
  3.4 ให้เด็กและเยาวชนท่ีมีสิทธิรับการคัดเลือกลงคะแนนคัดเลือกกันเองโดยผู้มีคะแนนสูงสุดเป็นประธานสภาเด็ก

และเยาวชนตําบล 
4. การรับรองการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล 
  4.1 จัดทําประกาศการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบล 
  4.2 เสนอประกาศการจัดต้ังให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลลงนามในประกาศ 
จากกระบวนการคัดเลือกและสรรหาสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลในรูปแบบดังกล่าว ถือได้ว่าได้อาศัยทุกภาคส่วน

ในชุมชนเปิดเวทีหรือพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ออกแสดงความคิดเห็นของตนเองและเลือกผู้นําขององค์กรของตนเอง 
ซ่ึงสอดคล้องต่อหัวใจสําคัญของพระราชบัญญัติท่ีต้องการให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมในการร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน 
สังคม หรือแม้กระท่ังเสนอแนะต่อแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนของชุมชนตนเองต่อไป 

แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 

2555, น. ก) เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับท่ี 11 โดยมีเป้าหมายหลักท่ีให้เด็กและเยาวชน
มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต มีความเข้มแข็งทางรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสํานักความเป็นพลเมือง กล้าคิดและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข โดยการจัดทําแผนดังกล่าว ได้ดําเนินการด้วยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยจัดเวทีเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
บนพ้ืนฐานของกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ และแผนท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2554 และคณะรัฐมนตรี
อนุมัติในหลักการเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 โดยการนําแผนดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นหวังเป็น
อย่างว่าจะสามารถเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนําไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ีมีส่วนสําคัญต่อกระบวนการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนนั้น หน่วยงาน
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หรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรนํามาเป็นกรอบวางทิศทางการทํางานให้แก่สภาเด็กและเยาวชนได้นั้นคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

โดยมีเป้าประสงค์ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นพลังท่ีเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
มีมาตราท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

1) จัดทํามาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงการดําเนินงานและประเมินผลเพ่ือพัฒนา 
เสริมพลังให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับมีความเข้มแข็ง 

2) พัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนทุกด้านและทุกระดับ
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศกึษากีฬา วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังให้มีส่วนร่วม
เสนอนโยบายด้านต่างๆ 

3) สนับสนุนทรัพยากรองค์ความรู้ในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ 
4) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้เอ้ือต่อการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนได้อย่างเข็มแข็ง และสามารถเป็นกลไก

กลาง ในการประสานพลังของกลุ่มเด็กเยาวชนท้ังในระบบการศึกษา เช่น สภานักเรียนกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไป ศูนย์เยาวชน รวมท้ัง
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ภาคธุรกิจ ฯลฯ 

กล่าวคือ การทํางานของสภาเด็กและเยาวชนนั้นมีการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนา
ศักยภาพของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยเครื่องมือท่ีมีอยู่ในสังคม เพ่ือดึงให้ท้ังสภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้วยการขับเคลื่อนผ่านกฎหมายท่ีได้มีการกําหนดหน้าท่ีมาแล้วท้ังสิ้น 
 
ผลจากการสังเคราะห์แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

สรุปได้ว่าการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจะต้องอาศัยเคร่ืองมือจากแนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจ คือ กระบวนการ
ในการเสริมสร้างพลังอํานาจให้แก่บุคลากรหรือสมาชิกขององค์กรสภาเด็กและเยาวชนนั้นจําเป็นท่ีจะต้องมีการเสริมสร้างพลังอํานาจ
ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จ ท้ังนี้การเสริมสร้างพลังอํานาจนั้นจําเป็นต้องมีการกําหนดคํานิยาม
ความหมายของส่ิงท่ีกําลังทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์หรือวิธีการทํางาน โดยให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในองค์กรหรือ
แผนก มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการสร้างความรู้และทักษะให้แก่สมาชิกรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเพ่ือใช้ใน
การแก้ปัญหาและใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ในองค์กร สร้างการทํางานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใช้วิธีทํางานร่วมกันเป็นทีมและ
ปรับปรุงโครงสร้างต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกสามารถจัดการและควบคุมระบบการทํางานได้ด้วยตนเองท่ีสําคัญคือควรมีการประเมินผลและ
การทํางานเพื่อให้เกิดการสร้างพลังอํานาจในการทํางานรวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
งานและสมาชิกให้ดีข้ึนอยู่เสมอ  

รวมถึงหากการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ควรนําทุนทางสังคมที่ มีอยู่ในชุมชนมาปรับใช้ให้เป็นกลยุทธ์ต่อ 
การขับเคล่ือนงาน โดยอาศัยผลจากการวิเคราะห์แนวคิดทุนทางสังคม คือ การมีบรรทัดฐาน ค่านิยม และความเข้าใจร่วมกัน  
อันเอ้ืออํานวยให้เกิดความร่วมมือภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพ่ือการขยายไปไปสู่กลุ่มอ่ืนท่ีมีความแตกต่างกันท่ีอยู่ภายในประชาสังคม
เดียวกัน ซ่ึงในงานด้านสภาเด็กและเยาวชนนั้นทุนทางสังคมท่ีถูกก่อรากฐานให้มีความยึดเหนื่อย แน่นแฟ้น โดยอาศัยจากปัจจัยท่ี
กล่าวถึงนั้น ก็จะทําให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับและยึดเหนี่ยวหวงแหนต่อการมีส่วนร่วมท่ีจะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้มีความ
เจริญและมีความเข้มแข็งต่อไป 

ท้ังนี้รัฐเองก็ได้มีการประกาศกฎหมายเพื่อมีการบังคับให้หน่วยงาน ส่วนภาคเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทท่ีจะ
สนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนเกิดการมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาสังคม และผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชนเกิดข้ึนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ท้ังในมาตรา 22 และ มาตรา 26 ท่ีกําหนดต่อการจัดต้ัง 
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สภาเด็กและเยาวชนในระดับอําเภอและระดับจังหวัด โดยได้กําหนดหน้าท่ี บทบาทอันชัดเจนของสภาเด็กและเยาวชน แต่หากจะหยิบ
ยกเพียงแค่กฎหมายมาบังคับให้หน่วยงานดําเนินงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเพียงแค่เปลือกผิวเผินก็ยังมิได้กําหนดได้ชัดเจนว่าจะ
ทํางานอยู่บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของเนื้องาน ดังนั้นผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ว่าหากจะได้ดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งจริง
แล้วนั้น เพียงหยิบยกในส่วนมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2550 มาขับเคลื่อนงานเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยอาศัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุน
การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทยซ่ึงจะสามารถนําไปเป็นเคร่ืองมือต่อการประสานต่อการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
ได้ เพราะเม่ือมีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ท่ีเป็นแผนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัย การคุ้มครองและพัฒนาเด็กท่ีต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน 
และภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารการจัดการในการคุ้มครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชนโดยเป็นเครื่องมือหนึ่งต่อการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนสนับสนุนให้งานด้านการพัฒนา 
สภาเด็กและเยาวชนเกิดความเข้มแข็ง ซ่ึงสอดรับจากงานวิจัยของ สุนิสา ไชยกุล ท่ีกล่าวถึงการพัฒนาการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนให้มีความเข้มแข็ง คือ เด็กและเยาวชนต้องการให้มีพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ในการทํากิจกรรมโดยผู้ใหญ่ต้องหันมาให้ความสนใจ 
มากข้ึนท้ังรูปธรรมและนามธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนด้วย 

 
บทสรุป 

การเสริมสร้างพลังอํานาจแก่สมาชิกในองค์กรของสภาเด็กและเยาวชน หากจะก่อให้เกิดความสําเร็จในการทํางาน
ร่วมกันและเพื่อความเข้มแข็งขององค์กรแล้วนั้น องค์กรของสภาเด็กและเยาวชนจักต้องมีการวางวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน 
เพ่ือวางเป้าหมายของการทํางานทําให้แสดงออกถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวของสมาชิกในองค์กร รวมถึงเม่ือมีการทํางานร่วมกัน 4 สิ่ง
อย่างท่ีต้องสร้างความสัมพันธ์ต่อสมาชิกในการองค์กรคือ การสร้างคุณค่าในการทํางานร่วมกัน ,การทํางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนร่วมกัน,เม่ือประสบความสําเร็จในการทํางานควรมีการกล่าวคําชื่นชมต่อสมาชิกในองค์กรก็จะทําให้การทํางานเกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดีและมีความเข้มแข็งได้ และต้องมีวิธีการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในงานสภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีได้ตระหนักถึง 
สิ่งดีงามต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสังคม ท้ังในส่วนท่ีได้จากการสั่งสมในระดับชุมชนของตนเองท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐ 
เอกชน ชุมชมที่ตระหนักถึงการพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนเพื่อต่อยอดต่อการพัฒนาชุมชนโดยการใช้แนวคิดการพัฒนาคนเข้ามาเป็นกลไกในการทํางาน (ชัยพร พิบูลศิริ, 
2548, น. 24) รวมถึงการรวมตัวของคนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมบนพ้ืนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจสายใยแห่ง 
ความผูกพันและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ซ่ึงหากนํามาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมแล้ว จะเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งได้ 
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ห้องย่อยท่ี 3 
ชุมชน การพัฒนา และการจัดการตนเองของชุมชน 
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บทบาทการทาํงานเป็นเครือข่าย ของพระสงฆน์ักพัฒนาในจังหวัดเชยีงใหม่  
Role of Working, Monk Deverlopment Networks 

 
นายกิตต์ิ ขวัญนาค* 

Kitt Khuwnak 
 

บทคัดย่อ 
บทคัดย่อ บทความนี้เป็นบทความวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์

นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นบทบาทเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการโดยใช้แบบแผนการวิจัย จาก
การทบทวนการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และร่วมนําผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดบทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนา 
บทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนากับการพัฒนา และแนวคิดเครือข่าย เพ่ือนําข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปราย 
ท้ังนี้เพ่ือชี้ให้เห็นว่าบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร ในประเด็นใดท่ีมี
ความเหมาะสมดีอยู่แล้วจะสามารถพัฒนาต่อยอดอีกได้หรือไม่ และทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มี
ประเด็นใดจําเป็นท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุง และหากต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแนวทางใดท่ีจะเหมาะสมกับประเด็นปัญหาและ
สถานการณ์ เพ่ือเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีบทบาทการทํางานท่ีเหมาะสมและชัดเจน อันนําไปสู่การเกิด
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
คาํสําคัญ: บทบาทการทํางาน, เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  
 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to present working of Development Monk network in Chiangmai in the 

point of position and duty of Development Monk in Chiangmai from study reviewed and research about theory 
role of buddhism with development and new function of buddhism and development. On top of that, it can be 
hilighted that function and working network of Development Monk at present have to be adapted for each duty 
appropriately to be suitable with society changed.  
Keywords: Role of working , Monk development networks 

 
บทนํา 

 วัดเป็นสถาบันทางสังคมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรม ซ่ึงวัฒนธรรมเป็นส่วนท่ีซับซ้อนประกอบด้วยความรู้ 
ความเชื่อ กฎหมาย ประเพณี และความสามารถอื่นๆ ท่ีมนุษย์ได้มาในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม (เอมอร เจียรมาศ 2548,38) ต้ังแต่
อดีตจนปัจจุบัน วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนไทยผูกพันกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นมาเป็นเวลายาวนาน โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอารยธรรมของสังคมและชุมชนไทย (ทะนงชัย บูรณพิสทธ์ิ 2545,1) มหาเถรสมาคมได้
บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตรากฎมหาเถรสมาคม(กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการ ปกครอง
คณะสงฆ์ ข้อ 5) กําหนด “การ” คือ กิจการท่ีคณะสงฆ์จะต้องทํา หรือท่ีจะต้องถือเป็นธุระหน้าท่ี เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนา หรือเกี่ยวกับคณะสงฆ์ มี 6 ประการ คือ (พระราชวรมุนี, 2527, น. 43) 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ศูนย์ลําปาง) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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(1) การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม หรือการปกครองคณะสงฆ์ 
(2) การศาสนศึกษา 
(3) การศึกษาสงเคราะห์ 
(4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การสาธารณสงเคราะห์ (ฝ่ายฝึกอบรม กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น. 393)  
หากพิจารณาถึงระเบียบดังกล่าว จะเห็นได้ว่าระเบียบการคณะสงฆ์ท้ัง 6 ด้านนี้ เม่ือพิจารณาลงลึกในรายละเอียดจะ

เห็นได้ว่ามีรายละเอียดครอบคลุมถึง การพัฒนา ท้ังในด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ การพัฒนาอาชีพของชุมชน รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนอีกด้วย จากข้อความที่ผู้ศึกษาหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อสังคมซ่ึงย่อม
เป็นผลดีต่อสังคมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาข้ึนและจะเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีดีท่ีสุดเพราะมุ่งท่ีจะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพเป็น
ประการสําคัญ เฉกเช่น บทบาทของพระสงฆ์นักพัฒนากลุ่มหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีการรวมตัว โดยอุดมการณ์การทํางานพัฒนา
เพ่ือชุมชนโดยนําหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ควบคู่กับการพัฒนาให้ประชาชนในชุมชน สามมารถมีคุณภาพชีวิต คุณภาพทางจิตใจท่ีดี
โดยพระสงฆ์กลุ่มนี้มีชื่อว่าเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ โดยผู้เขียนจะได้กล่าวถึงการบทบาทการทํางานของพระสงฆ์
นักพัฒนาในลําดับต่อไปเพ่ือให้เห็นภาพการทํางานของพระสงฆ์นักพัฒนาได้ชัดเจนข้ึน โดยได้ทําการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบทบาทการทํางานของพระสงฆ์กับการพัฒนา และพระสงฆ์นักพัฒนาในประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการของ
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเชียงใหม่ท่ีผ่านมา และบทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับปัญหาท่ีซับซ้อนในปัจจุบัน 
 
บทบาทการทํางานของพระสงฆ์กับการพัฒนา 

ในบทบาทการทํางานของพระสงฆ์ผู้เขียนได้ทําการศึกษางานของ สมชาย เหล็กเพชร .2538. เร่ือง วิเคราะห์งานของ
พระสงฆ์ในฐานะท่ีเป็นผู้นําพัฒนาชุมชน โดยศึกษาแนวคิดความเชื่อและวิธีการพัฒนาของพระสังฆพัฒนาชุมชนล้านนาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชน และศึกษาเงื่อนไขท่ีทําให้พระสังฆพัฒนาชุมชนล้านนามีความคิดความเชื่อ และวิธีการทํางานในแต่ละแนวทาง 
ตลอดจนศึกษาบริบททางชุมชนของพระสังฆพัฒนาชุมชนล้านนา โดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทของพระสงฆ์ว่าว่า พระสงฆ์พัฒนาชุมชน
ล้านนาเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนด้วยความสมัครใจ และมีการตื่นตัวเพ่ือทํากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม มีแนวคิดในการทํางานท่ี
หลากหลายข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในชีวิต พระสงฆ์มีหน้าท่ีช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ พ้นจากสภาพการด้อย 
การพัฒนา ด้อยการศึกษาและความยากจนโดยการพ่ึงตนเองของชุมชน ไม่หวังความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก โดยเฉพาะ
หน่วยงานรัฐ มีแนวคิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เน้นปากท้องของชาวบ้านเป็นหลัก การพัฒนาท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม แรงจูงใจใน 
การทํางานพัฒนาของพระสงฆ์มาจากพื้นฐานทางจิตใจท่ีรักการทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ชอบเสียสละ ประสบการณ์ของพระสงฆ์
เองท่ีได้พบเห็นชุมชนท่ีอ่ืนท่ีดีกว่า จึงนําแนวคิดไปใช้ในชุมชนของตนเอง และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนท่ีต้องมีการ
เกื้อหนุนช่วยเหลือกันตามศักยภาพที่จะทําได้ เงื่อนไขหรือปัจจัยท่ีทําให้พระสงฆ์มีแนวทางในการทํางานท่ีต่างกันนั้น ความพร้อม 
ความต้องการสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยคํานึงถึงพระธรรมวินัยและนโยบายคณะสงฆ์เป็นองค์ประกอบด้วย ซ่ึง
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ พระมหากฤษฎา นันทเพชร .2540. เร่ือง ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาทการพัฒนาสังคม ใน
ภาพรวมพระสงฆ์ท่ีศึกษา ส่วนใหญ่รับรู้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และมีความเห็นว่าปัญหาสังคมท่ีทุกฝ่ายควรเร่งแก้ไข ได้แก่ 
ปัญหาศีลธรรมเสื่อมโทรม ปัญหาความยากจนและการว่างงาน และยังเห็นว่าพระสงฆ์ควรมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่างๆ 
เช่น ปัญหาศีลธรรมเสื่อมโทรม ปัญหาศิลปวัฒนธรรมเสื่อมสลาย ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น อย่างไรก็ดี พระสงฆ์
เหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจนในเหตุผลท่ีควรเข้าไปมีส่วนร่วมและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมท้ังยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
พระมหาธีราวุฒิ บุญมา (2554) ว่าควรการเสริมบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งข้ึน มีประเด็นดังนี้ 1) ควร
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ส่งเสริมและให้กําลังใจพระสงฆ์ท่ีมีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชน พร้อมท้ังสนับสนุนพระสงฆ์ให้เห็นถึงความสําคัญการร่วมพัฒนาชุมชน
มากข้ึน 2) ทุกภาคส่วนท่ีมีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาควรประสานร่วมมือกับพระสงฆ์ โดยเฉพาะบทบาทบางประการท่ีพระสงฆ์ 
ไม่สามารถดําเนินการได้ตามลําพังอาทิ การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซ่ึงต้องมีการร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่าย 3) การได้รับ 
การสนับสนุนจากชุมชนด้านหาความรู้เพ่ิมเติม และควรมีการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐให้อย่างเหมาะสม 4) การพัฒนาองค์ของ
พระสงฆ์ให้เข้มแข็งไม่ยึดติดในตัวผู้นําเพราะระยะยาวแล้วบุคคลไม่อยู่แล้วแต่ตัวขององค์กรก็ต้องคงอยู่ตลอดไปท้ังนี้เพ่ือดําเนินการ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนสืบไป  

 ท้ังนี้บทบาทของพระสงฆ์กับงานพัฒนายังสอดคล้องกับการศึกษาของพระครูสุจิณธรรมนิวิฐ .2554. ในบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาคณะสงฆ์อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ซ่ึงพระสงฆ์ควรมีบทบาทสําคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนา และใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจการต่างๆของวัด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
พระธงชัย อุปคุตฺโต .2557. ในเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาเครือข่าย สังฆพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดิน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยบทบาทพระสงฆ์และความสําคัญขององค์การเครือข่ายสังฆพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ด้านสังคมสงเคราะห์ขององค์การเครือข่ายสังฆพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองการพัฒนาคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือประชาชน  
โดยยึดหลักศาสนธรรมควบคู่กับการพัฒนาวัตถุ เช่น การส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การทําสวนสมุนไพร การ
จัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ นอกจากนี้พระสงฆ์ได้มีบทบาทกิจกรรมลดการติดยาเสพติดในชุมชน ด้วยการใช้หลักอปริหานิยธรรม คือ 
หลักการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มคณะของผู้ติดยาเสพติด และมีการใช้หลักสามัคคีธรรม คือ การสร้างความร่วมมือ ปรองดอง เกื้อกูลรักใคร่ 
รวมถึงหลักธรรมไตรสิกขา คือ ได้รักษาศีล ได้เจริญสมาธิ และได้เจริญปัญญาของผู้ติดยาได้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่หวนกลับไปเสพยา 
เสพติดอีก  

ท้ังนี้ผู้เขียนยังได้ศึกษางานของพระราชวรมุนี (พล อาภากโร) และคณะ.2557. ได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทการพัฒนาสังคม
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาท่ีเป็นอดีตพระธรรมทายาท โดย เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาท่ีเป็นอดีตพระธรรมทายาท สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 เครือข่ายคือระดับการดําเนินงานรายภูมิภาค และระดับการดําเนินงานรายประเด็น ท้ังนี้เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาท่ี
เป็นอดีตพระธรรมทายาท จะมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งท่ีสุดในภาคเหนือ โดยกระบวนการเคลื่อนไหวปกป้องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการส่งเสริมการสร้างพุทธบุตรและบวชสามเณร-พระสงฆ์ในลักษณะธรรม
จาริกชาวเขาบนดอยอย่างต่อเนื่อง ในการดําเนินงานเครือข่ายพระสงฆ์อดีตพระธรรมทายาทรายประเด็นนั้น ท้ังการดําเนินงานด้าน
เศรษฐกิจชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความโดดเด่นและสร้างให้เกิดผลกระทบในระดับประเทศได้
เช่นเดียวกัน เช่นตัวอย่างการเกิดข้ึนและดําเนินการได้อย่างเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี  
กลุ่มฮักเมืองน่าน  

กล่าวโดยสรุป ดังนั้นจากข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและผลงานการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความคิดเห็น และทัศนคติ
ต่อบทบาทการทํางานของพระสงฆ์และเครือข่ายนั้น ในแต่ละท้องถ่ินท่ีแตกต่างกันไปตามความต้องการของพระสงฆ์และคนในชุมชนท่ี
เน้นความต้องการที่ตอบสนอง เช่น ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการส่งเคราะห์ช่วยเหลือ/
บรรเทาทุกข์ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก  
 
พระสงฆ์นักพัฒนาในประเทศไทย 

สําหรับพระสงฆ์นักพัฒนาในประเทศไทยน้ัน เร่ิมมีบทบาทในช่วงผลจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ความทันสมัยใน
ปัจจุบัน ได้ดึงเอาหน้าท่ีทางสังคมหลายอย่างท่ีวัดเคยมีต่อชุมชนออกไปและสร้างสถาบันทางโลกขึ้นมาแทนท่ีท้ังการสร้างโรงเรียน 
แผนใหม่ การแพทย์ การสันทนาการ หรือศิลปะ วัดจึงถูกผลักให้เข้าไปอยู่ในมุมแคบๆ ของหน้าท่ีในเชิงพิธีกรรม เช่นเดียวกับสถาบัน
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สงฆ์ไทยท่ีค่อยๆ สูญเสียบทบาทการเป็นผู้นําทางปัญญาและความสัมพันธ์ทางสังคมหลายด้านท่ีเกื้อกูลกับชุมชน (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. 
2538, หน้า 41) ด้วยการเปล่ียนแปลงเพื่อเข้าสู่ความทันสมัยแห่งการพัฒนาน้ีเอง จึงมีการทบทวนบทบาททางสังคมของพระสงฆ์  
ทําให้มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเพ่ิมข้ึน มาเป็นอุดมการณ์ท่ีตอบสนองปัญหาความ
ต้องการของชุมชนในลักษณะท่ีประสมประสานกับการทํางานของกลุ่มต่างๆ ไม่ว่า ข้าราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้นําชุมชน
รวมท้ังประชาชนในชนบท ดังเช่น การทํางานด้านสาธารณสุขเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ของพระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺปญโญ) 
แห่งวัดประบาทน้ําพุ จังหวัดลพบุรี การทํางานด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการรวมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของ
พระสุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด การทํางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระครูพิทักษ์นันทคุณ และพระสมคิด จารณธม
โม แห่งจังหวัดน่าน และ ได้ก่อเกิดการรวมตัวของพระสงฆ์กลุ่มต่างๆข้ึน มากมาย ดังเช่น เครือข่ายพระสงฆ์พิทักษ์วัฒนธรรม,  
กลุ่มเสขียธรรม, เครือข่ายพุทธชยันตี, เครือข่ายพระสงฆ์ด้านปัจจัยเสี่ยง , เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ (คพชน) ฯลฯ 
(พระครูพิพิธสุตาทร และคณะ, 2555, น. 3) สําหรับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือนั้น เป็นเครือข่ายพระสงฆ์ท่ีมีการ
ดําเนินงานท่ีน่าสนใจ  

 
พัฒนาการของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเชียงใหม่ 

 หากกล่าวถึงบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ในคร้ังนี้ ผู้เขียนขอนําเสนอ
บทบาทของกลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนากลุ่มหนึ่งท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเคารพและศรัทธาใน อุดมการณ์และผลงาน
การทํางานของเครือข่าย คือ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนในอดีตเม่ือกลางปี พ.ศ.2541 โดย 
กลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบจากนโยบายพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องให้
หน่วยงานภาครัฐได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนท่ีกลุ่มตนเองกําลังเผชิญอยู่เช่น ปัญหาท่ีดิน ปัญหาการลงรายการสัญชาติ ปัญหา
ป่าไม้ เป็นต้น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (พระครูพิพิธสุตาทร และคณะ, 2555, น. 3) ด้วยวิถีแบบพุทธเม่ือพบปัญหาท่ี
ไม่อาจหาทางออกได้อย่างทันท่วงที สิ่งท่ีกลุ่มผู้ชุมนุมระลึกถึงคือ ศาสนา เพราะเชื่อว่าพิธีกรรมทางศาสนาจะสามารถสร้างเสริม
กําลังใจให้เข้มแข็งให้ข้อเรียกร้องเหล่านั้นได้รับการตอบสนองในทิศทางท่ีเป็นธรรม พวกเขาได้นิมนต์พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาโดยการถวายสังฆทาน ราว 10 รูป และพระสงฆ์เหล่านั่นได้เห็นถึงความทุกข์ของชาวบ้านและอาสาท่ีจะทํางานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของชาวบ้าน จึงรวมตัวกันทํางานเพ่ือท่ีแก้ไขปัญหาสังคมในนาม “เครือข่ายพระสงฆ์เพ่ือคนจน” ภายหลังจากบทบาทการ
ชุมนุม พระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวเห็นว่าควรมีการรวมตัวเพ่ือหนุนเสริมช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางานชุมชนอย่างจริงจัง จึงมีการนัด
ประชุมพบปะกันต่อเนื่องอีกหลายคร้ัง มีการชักชวนพระสงฆ์จากจังหวัดภาคเหนือตอนบนมาร่วมอีกหลายรูป ในท่ีสุดจึงมีการจัดต้ัง 
“เครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ(คพชน)”ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2543 (พระครูพิพิธสุตาทร และคณะ, 2555, น. 3) กําหนดวิสัยทัศน์
ไว้ว่า “เสริมสร้างศักยภาพพระสงฆ์ในการทํางานพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม”  

บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเชียงใหม่ท่ีสร้างประโยชน์ต่อชุมชน 
การทํางานของเครือข่ายมีคณะทํางานเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาจากหลายๆจังหวัดในภาคเหนือ และที่มีสมาชิกมาก คือ 

จังหวัดเชียงใหม่ ล้วนเป็นพระสงฆ์ท่ีมีอุดมการณ์ท่ีจะทํางานพัฒนาอย่างจริงจัง และเป็นท่ีศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน โดยทํางานท้ัง
บทบาทด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ได้แก่ การก่อต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมท้ังแผนกสามัญ และแผนกบาลี เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
เด็ก เยาวชนได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้เรียนหนังสือ เทียบเท่าเยาวชนท่ัวไป การจัดโครงการอบรมธรรมะสัญจร และโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น ท้ังยังมีบทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยพระสงฆ์นักพัฒนามักเข้าไปมี
บทบาททั้งโดยตรงและร่วมกับชาวบ้าน เช่น กิจกรรมทําฝายชะลอนํ้า กิจกรรมบวชป่าชุมชน กิจกรรมปลูกป่า รวมท้ังยังมีบทบาทด้าน
การส่งเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล เช่น กิจกรรมมอบข้าวสารและเคร่ืองอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนบน
ภูเขาท่ีห่างไกล โครงการทําการเกษตรแบบพ่ึงตนเอง เป็นต้น และบางพ้ืนท่ีการทํางานของพระสงฆ์นักพัฒนายังมีบทบาทด้าน 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
233 

การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน ให้กับชุมชน เช่น สวัสดิการชุมชนออมทรัพย์ท่ีวัดเจดีย์แม่ครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีสัจจะ
ออมทรัพย์ วันละบาท สวัสดิการชุมชนด้านการเกษตร เป็นต้น และพระสงฆ์นักพัฒนายังมีบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน เช่น งานเครือข่ายองค์กรศาสนาเพ่ือผู้ป่วยเอสไอวี กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในวัด และการขับเคล่ือน
งานสุขภาพท้ังจังหวัดเชียงใหม่ คือ งานประชาคมงดเหล้า บุหร่ีของจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นผู้ขับเคลื่อนงานเป็นหลัก 
ท้ังนี้บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเชียงใหม่ท่ีมีผลงานในเชิงประจักษ์ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนท่ีเด่นชัด เฉก
เช่นการดําเนินงานของ พระอาจารย์นิคม กิจฺจสาโร เจ้าอาวาสวัดจันทร์ อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์นักพัฒนาใน
เครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ (คพชน.) ได้มีแนวคิดในการฟ้ืนฟูศีลธรรมและพยายามสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบน
พ้ืนท่ีสูงกลุ่มชาติพันธ์ุปกาเกอญอ ข้ึนอีกครั้งผ่านกิจกรรม “บุญสัญจร” ท่ีหลอมรวมผู้คนภายในตําบลเดียวกันได้มีโอกาสทํากิจกรรม
ร่วมกัน หรือ ดร.พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์นักพัฒนาท่ีมี
บทบาทในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย ท้ังกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มี
ปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน ท่านอยู่กับชุมชนมานานได้สังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน และท้ังปัญหาปัจจัย 4 ท่ีจําเป็นกับ 
การเป็นอยู่ จึงได้พยายามดําเนินการแก้ไขเริ่มจากการสร้างความเป็นเอกภาพให้ชุมชน โดยการสร้างกลุ่มองค์กรการเงิน และสวัสดิการ
ชุมชนข้ึน เป็นแรงจูงใจในการรวมและสร้างคน จนกลายเป็นเครือข่ายกลุ่มองค์กรชุมชนตําบลแม่แฝกใหม่, (พระครูสมุห์วิเชียร  
คุณธมฺโม, 2550)  

บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับปัญหาที่ซับซ้อนในปัจจุบัน 
สําหรับบทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับปัญหาที่ซับซ้อนในปัจจุบันกลายเป็นความท้าทายสําหรับพระสงฆ์นักพัฒนาใน

จังหวัดเชียงใหม่ จึงเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายเพ่ือจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนข้ึนดังกล่าว การรวมตัวจึงช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทัศนะความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ช่วยประสานหาทรัพยากรสนับสนุนการทํางาน และท่ีสําคัญเป็นการสร้างกําลังใจใน 
การทํางานให้แก่กันและกัน ปัจจุบันเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีพ้ืนท่ีการดําเนินงานหลากหลายพ้ืนท่ี กระจายตัวตามภูมิลําเนา และ
วัดท่ีจําพรรษา ซ่ึงการดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีการดําเนินงานล่าสุด ได้แก่ กิจกรรม “เดินธรรม
ยาตราด้วยศรัทธา จากป่า สู่สายน้ํา เพ่ือรับรู้การเปล่ียนของสิ่งแวดล้อม” ต้ังแต่วันท่ี 20-31 มกราคม 2559 รวมเวลา 12 วัน จาก
เส้นทางริมแม่น้ําปิง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่ิมออกเดินในกิจกรรมเดินจากวัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถํ้าเมืองนะ) อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพ่ือเดินทางตลอดริมสายน้ําปิงสิ้นสุดท่ี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรณรงค์ให้เกิดการดูแล
แม่น้ําปิง และรับรู้การเปลี่ยนของส่ิงแวดล้อม โดยมีพระสงฆ์ในเครือข่าย และประชาชนท่ัวไป เข้าร่วม จํานวน 40 รูป/คน นอกจากผู้
ร่วมเดินธรรมยาตราแล้ว ยังมีนักวิชาการและภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแลกเปล่ียนความเห็นเพ่ือออกแบบการบริหารจัดการ
น้ํา รับมือกับภัยแล้งท่ีจะเกิดข้ึน และอีกกิจกรรมท่ีน่าสนใจของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา คือ กิจกรรมเย่ียมพระสงฆ์และประชาชน
รอบเหมืองแร่ทองคํา ท่ีจังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนา ได้เดินทางไปเย่ียมเยียนและรับฟังปัญหาของพระสงฆ์กับชาวบ้านในพ้ืนท่ีรอบเหมืองแร่ทองคําท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา
สุขภาพ ปัญหาส่ิงแวดล้อมและปัญหาสังคมของชุมชน โดยมีรายการโทรทัศน์จากไทยพีบีเอส(ThaiPBS) รายการวาระประชาชน 
เข้าร่วมถ่ายทํารายการ ในตอน...บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับปัญหาท่ีซับซ้อน และเผยแผ่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 
ในวันท่ี 22 ก.พ.59 ซ่ึงผลจากการทํากิจกรรมและเรียนรู้คร้ังนั้น ทางประธานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาได้ส่งสาสน์สะท้อนไปยังผู้นํา
ประเทศเจ้าของบริษัทต้นเหตุแห่งทุกข์ท่ีทําให้พระสงฆ์และฆราวาสรอบเหมืองทองคําเดือดร้อน  

บทบาทการดําเนินงานดังกล่าวเป็นเพียงบทบาทบางส่วนท่ีเป็นประเด็นสะท้อนสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 
ภายใต้การขับเคลื่อนบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่ีตะหนักถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และ
ร่วมคิดหาหนทางพัฒนาให้ชุมชนเกิดความสุขอีกคร้ัง เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนายังคงมีการรวมตัวกันทํางานและร่วมเวทีระดับชุมชน
ในเรียนรู้การทํางานของสมาชิกพระสงฆ์นักพัฒนาในเครือข่ายอยู่บ่อยคร้ัง โดยมีศูนย์ประสานงานเครือข่ายอยู่ท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนการ
ทํางาน (พระมหาบุญช่วย สิรินธโร, 2555, น. 5)  

 
อภิปรายผล 

จากการนําเสนอเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการทํางานพัฒนาของพระสงฆ์และเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแล้ว
ในเบื้องต้นแล้วนั้น ผู้เขียนจึงได้นําบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาของพระราชวรมุนี มาร่วมอภิปรายด้วยเพ่ือร่วม
วิเคราะห์บทบาทการทํางานของพระสงฆ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2530 : 1-3 )ได้กล่าวถึงบทบาทพระศาสนาไว้
ว่าศาสนาอย่างท่ีเข้าใจกันโดยสามัญ เป็นผลอย่างหนึ่งแห่งความพยายามของมนุษย์ ท่ีจะแก้ไขปัญหาชีวิตบางอย่างของตน ซ่ึงมี 
ท้ังปัญหาเฉพาะบุคคล และปัญหาเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ท่ีเรียกว่า ปัญหาสังคม ในเม่ือศาสนาเกิดความพยายามของมนุษย์ 
ศาสนาจึงเป็นเร่ืองของมนุษย์จะเกิดข้ึนเสื่อม หรือสูญสิ้นไป สุดแต่มนุษย์บันดาลโดยเฉพาะในทางสังคม ในฐานะท่ีศาสนาเป็นสถาบัน
ทางสังคมอย่างหนึ่ง ศาสนาจะมีความสําคัญได้รับความยอมรับนับถือจากหมู่มนุษย์เพียงไร ก็อยู่ท่ีว่า ศาสนายังมีประโยชน์ช่วยสนอง
ความต้องการของมนุษย์ ในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้เพียงใด และมนุษย์ยังมองเห็นความจําเป็นของศาสนาอยู่เพียงใด ข้อนี้
หมายความว่า การดํารงอยู่เจริญข้ึน เสื่อมลงหรือสิ้นไปของศาสนา ข้ึนอยู่กับประโยชน์ท่ีมีต่อสังคมเป็นสําคัญ  

การท่ีสังคมได้ก้าวเข้าสู่ความเจริญแบบใหม่ โดยท่ีพระสงฆ์ไม่มีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยแนะแนวทาง เม่ือเกิดปัญหา
ต่างๆ ข้ึนในสังคมอย่างมากมายพระสงฆ์ ซ่ึงอาศัยสังคมอยู่ ก็รู้สึกถึงปัญหาข้อนี้ด้วย และอาศัยความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่เป็นพ้ืนฐานเดิม  
จึงเกิดความสํานึกในความรับผิดชอบท่ีจะต้องช่วยเหลือสังคมข้ึนอีก การเร่ิมบทบาทใหม่ๆ ของพระสงฆ์จึงต้ังต้นข้ึนอีกครั้ง บทบาท
ของพระสงฆ์ในสังคมเมือง เช่น การตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น ก็จัดเข้าในประเภทบทบาทใหม่แบบนี้ เพ่ือพระสงฆ์ใน
สังคมเมืองเริ่มบทบาทนี้ข้ึนแล้ว สังคมนอกออกไปก็ถือแบบอย่างตาม จัดว่าเป็นบทบาทในยุคใหม่และมีข้อสังเกตควรพิจารณาในเร่ือง
นี้บางประการ คือ บทบาทใหม่สังคมเมืองเป็นผู้ริเร่ิมและสังคมชนบทปรับตัวตามบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป พระสงฆ์ควรมีบทบาท
อย่างไรต่อไปน้ัน คงอยู่ท่ีหลักการอันมีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว คือในฝ่ายตนเอง ก็มีหน้าท่ีในการศึกษาและปฏิบัติ คือศึกษา
เพ่ือให้ตนปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมท้ังสามารถแนะนําแก่ผู้อ่ืนต่อไปได้ด้วย และปฏิบัติประพฤติตามหลักธรรมเพ่ือความบริสุทธ์ิของ
ตนเอง และของสถาบันสงฆ์ ในฝ่ายความสัมพันธ์กับสังคมคฤหัสถ์ ก็มีหน้าท่ีในการให้การศึกษา การเผยแผ่และการสงเคราะห์ การให้
การศึกษาย่อมหมายถึงการอบรมสั่งสอนแนะนําผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยดี ซ่ึงอาจต้องอาศัยความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม การเผย
แผ่ ย่อม หมายถึงการช่วยให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรม เป็นประโยชน์แผ่ออกไปในสังคมอย่างกว้างขวางและการสงเคราะห์ย่อมอยู่ใน
ขอบเขตแหงคุณธรรมท่ีหวังประโยชน์อนุเคราะห์แก่ประชาชนโดยบริสุทธ์ิใจ พร้อมกับการปฏิบัติหน้าท่ีทางสมณเพศของตน รักษา
เกียรติและความบริสุทธ์ิของ สถาบันสงฆ์ไว้ด้วย เท่าท่ีได้พิจารณามา บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมเท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ 

(1) บทบาทท่ีสืบเนื่องมาจากสังคมแบบเดิม  
(2) บทบาทท่ีเกิดจากความรู้สึกตัวของพระสงฆ์ แล้วเร่ิมต้นข้ึนใหม่ บทบาทท่ีควรนํามากล่าวมีตัวอย่างเช่น การให้

คําแนะนําทางจิตใจ เป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆ  
 2.1 การเป็นท่ีพ่ึงให้ความร่มเย็นทางจิตใจ ด้วยความประพฤติเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสถานท่ีของวัดวาอารามท่ีสงบ

ร่มร่ืนเป็นองค์ประกอบสําหรับหล่อเลี้ยงจิตใจของสังคมอย่างหนึ่ง 
 2.2 การให้คําแนะนําปรึกษาด้านอ่ืนๆ เท่าท่ีทําได้ เช่นในทางวิชาการเป็นต้น ท่ีผู้ปรึกษาสะดวกใจและสนิทใจใน

สังคมชนบทท่ีกําลังพัฒนาเม่ือชาวบ้านยังไม่พร้อมท่ีจะช่วยตนเอง ในการพัฒนานั้นได้ พระซ่ึงเป็นผู้นาํในท้องถ่ินอยู่แต่เดิมแล้ว หากได้
ท่านเป็นศูนย์กลาง และท่านได้มีโอกาสเตรียมตัวพร้อมก็อาจจะเป็นผู้เปิดช่องว่างท่ีมีอยู่ในงานพัฒนา และจะเป็นผู้นําชี้ช่องทางใน 
การท่ีท้องถ่ินจะรับความเจริญใหม่ๆ ได้ บทบาทนี้อาจประกอบด้วยการเสนอแนะ ให้ความคิดริเร่ิมว่า ในถ่ินนั้นมีอะไรท่ีจะทําให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน แล้วเป็นศูนย์รวมชักชวนประชาชนมาทํางานนั้น หรืออาจเป็นท่ีปรึกษาท่ีชาวบ้านมา
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ขอความเห็นว่า จะทําสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ข้ึนในถ่ิน จะควรหรือไม่ควรถ้าพระสงฆ์มีความรู้ก็แนะนําได้ เป็นการให้ความอุ่นใจแก่ประชาชน 
ซ่ึงก่อให้เกิดกระบวนการประชาสังคม “บวร” คือการนําเอารูปแบบและแนวคิด การพัฒนา แบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) กล่าวคือ 
เป็นแนวคิดท่ีมุ่งพยายามท่ีจะนําเอา องค์กร และ/หรือ สถาบันหลักในชุมชนท้องถ่ินมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา อันได้แก่  
การนําเอาสถาบันท่ีสําคัญในชุมชน 3 สถาบัน ได้แก่ ธนพรรณ ธานี, 2545, น. 6)  

1. สถาบันการปกครอง (บ = บ้าน) 
2. สถาบันศาสนา (ว = วัด) 
3. และ สถาบันการศึกษา (ร = โรงเรียน) 
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างย่ิงว่า บทบาทพระศาสนานับว่าเป็นท่ีเข้าใจกันโดยสามัญ เป็นผลอย่างหนึ่งแห่ง

ความพยายามของมนุษย์ ท่ีจะแก้ไขปัญหาชีวิตบางอย่างของตน ซ่ึงมีท้ังปญัหาเฉพาะบุคคล และปัญหาเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 
ท่ีเรียกว่าปัญหาสังคม บทบาทของพระศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ์จึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรง วัดจึงเป็นทุกอย่างของสังคม เป็น
ศูนย์กลางท่ีรวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์ ซ่ึงเป็นตัวแทนของวัดในบทบาทเหล่านี้ ก็กลายเป็นผู้นําทางจิตใจของประชาชน 
เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเชื่อถือและศรัทธาของประชาชน ด้วยความทันสมัยในสังคมปจัจุบันพระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทนําด้าน
จิตใจแล้ว ยังมีบทบาทอื่นเสริมเข้ามา เช่น บทบาทด้านการพัฒนาการศึกษา บทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
บทบาทด้านการส่งเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ บทบาทด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชนมากย่ิงข้ึน 

ดังนั้นงานบทความ เร่ือง บทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ จึงสะท้อนให้เห็นว่า
บทบาทการทํางานพัฒนาของพระสงฆ์ไทยภาคเหนือในปัจจุบัน มีการทํางานเป็นเครือข่ายมากข้ึนเฉกเช่น การทํางานของเครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนา ของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ท่ีมีอุดมการณ์การทํางาน และรับรู้ถึงบทบาทของพระสงฆ์ต่อความรับผิดชอบใน
สังคม ท่ีต้องปรับตัวเพ่ือทําหน้าท่ีให้เหมาะสมกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทํางานบูรณาการ แบบ “บวร” (บ้าน วัด 
โรงเรียน) ตลอดจนเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนเพ่ือเผชิญหน้ากับปัญหาท่ีซับซ้อนมากข้ึน จึงเป็นสิ่งท่ีท้าทายสําหรับการปรับตัวของ
พระพุทธศาสนากับสภาพสังคมสมัยใหม่  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

บทบาทการทํางานของพระสงฆ์นักพัฒนาท่ีเกิดข้ึนเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนากับชุมชนในสังคมไทยยังคงมี
ความสัมพันธ์อยู่ร่วมกันได้อย่างดี มีการทํากิจกรรมร่วมกัน เกื้อกูลกันระหว่างวัดกับชุมชน โดยมีเร่ืองการพัฒนา เป็นเคร่ืองมือและ
กลไกท่ีเชื่อมระหว่างชุมชนกับวัดและพระสงฆ์ให้มีการประสานสัมพันธ์เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สื่อสาธารณะทางสังคมเอง 
ก็ต้องรับรู้และเข้าใจบทบาทการทํางานของพระสงฆ์นักพัฒนาท่ีไม่ได้มีบทบาท เพียงแค่ เทศน์ หรือสวดมนต์อยู่กับวัด หากแต่สื่อ
สาธารณะควรนําเสนอในด้านดี และประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากบทบาทท่ีพระสงฆ์นักพัฒนาทําให้มากขึ้น เพ่ือลบภาพลักษณ์และทัศนะที่
ไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์ท้ังในสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ท่ีนําเสนอภาพลักษณข์องพระสงฆ์ในแง่ลบเสมอมา จึงเป็นเรื่องท่ีท้าทายต่อ
ประเด็นการรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทการทํางานพัฒนาของพระสงฆ์  

ท้ังนี้ผู้เขียนได้สรุปมุมมองความร่วมมือว่า ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังองค์กรสงฆ์ 
อย่างเช่น กรมศาสนา และมหาเถรสมาคม รวมท้ังองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ควรมีการประสานงาน เชื่อมการทํางานระหว่างเครือข่าย
ของพระสงฆ์ไทยในหลายๆเครือข่าย ท่ีมีความหลากหลายของประเด็นการทํางานเพ่ือสังคมในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เพ่ือร่วมกันทํางาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพจิตใจของประชาชนในทุกๆกลุ่มอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงกัน ก่อเกิดเป็นการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน สุดท้ายเม่ือการประสานงานเกิดประสิทธิภาพบทบาทเครือข่ายของพระสงฆ์ไทยจึงจะเกิดพลังข้ึนอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาพุทธศาสนากับการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านชําปลาไหล จ.จันทบุรี พบว่าชุมชนบ้านชําปลา
ไหลประกอบอาชีพการเกษตรทําสวนด้วยการผลิตจากสารเคมีเป็นหลัก จนนําไปสู่การเกิดปัญหาสําคัญข้ึนในชุมชน คือ ปัญหาด้าน
สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ เป็นปัญหาท่ีก่อตัวมาจากการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน ต่อมามี 
การแกไขปัญหาชุมชนของตนด้วยการเปลี่ยนการทําเกษตรแบบเคมีเป็นรูปแบบการผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์แทน จนสามารถเปลี่ยน
จากชุมชนปัญหาเป็นชุมชนประสบผลสําเร็จในหลายด้านต่อไปน้ี ผลสําเร็จด้านวิถีชีวิตชุมชน ความรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตว่าสิ่งท่ีใช้ท่ี
กินอยู่นั้นปลอดภัย เกิดกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กันเป็นระบบเครือญาติ มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่ทางวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 
เกิดเป็นการเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันจนนําไปสู่การช่วยเหลื่อในหลายๆด้าน ผลสําเร็จด้านสิ่งแวดล้อม ให้คุณค่าด้วยการทําเกษตร
ด้วยหลักการไม่เบียดเบียน การรักษาศีลด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ใช้กระบวนการความสัมพันธ์ของธรรมชาติบําบัดธรรมชาติด้วย
กันเอง จนนํามาซ่ึงความสมดุลของสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ ผลสําเร็จเร่ืองของสุขภาพ จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจาํเป็นพ้ืนฐาน
ด้านสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน พบว่า ไม่มีตัวใดไม่ผ่านเกณฑ์ผลสําเร็จด้านเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ต้ังตนอยู่บนทางสายกลาง ไม่มีหนี้สิน  
มีการออมเงินในชุมชนด้วยกันเอง มีตลาดหลักสําหรับซ้ือผลผลิตด้านการเกษตร ข้อค้นพบอีกมิติหนึ่งสําหรับการศึกษาชุมชนบ้านชํา
หลาไหล ทําให้เห็นปัจจัยท่ีเอ้ือสู่ความสําเร็จ ดังต่อไปน้ี ปัจจัยด้านผู้นําชุมชน ยังคงเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญสําหรับ 
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิถีปฏิบัติ ปัจจัยด้านผู้นําทางจิตญาณ ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมโยงคนกับคนให้เกิดการพัฒนา 
ปัจจัยด้านศาสนา วิถีชุมชนยึดหลักธรรมคําสอนเป็นกรอบปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เช่น การไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง อริยสัจวิเคราะห์ปัญหาชุมชน  

จากผลสําเร็จด้านวิถีชีวิตชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงเกิดจากทุนทางสังคมที่สําคัญ คือ 
ผู้นําชุมชน ผู้นําทางจิตวิญญาณ และศาสนา เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีนํามาซ่ึงการพ่ึงตนเองได้ของชุมชนจึงเกิดความย่ังยืนข้ึนในที่สุด 
ข้อเสนอแนะ การพัฒนาชุมชนโดยมีศาสนาเป็นศูนย์กลาง ชุมชนควรเชื่อมโยงระบบคิดของคนในผู้นําชุมชนชาวบ้าน และผู้เข้าศึกษา 
ดูงานและฝึกอบรมได้รับแนวคิดจากการพัฒนาชุมชนด้วยระบบคิดเชิงพุทธท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง ด้วยการพาไปศึกษา
ประวติัวัดและประวิติพระสงฆ์ท่ีให้คุณค่าทางระบบจริยธรรมและคุณธรรมในการพัฒนาชุมชนท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป็นเสมือนการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างวัดกับชุมชนท่ี ยังคงมีคุณค่าและเก้ือกูลผูกมิตรกันเฉกเช่นเดียวกับการพัฒนาชุมชนที่เกิดข้ึนในอดีตท่ีมีท้ังพระสงฆ์ วัด ชุมชน 
และชาวบ้านท่ีทํางานร่วมกันจนกระท่ังเกิดเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธดังกล่าว 
คําสําคัญ พุทธศาสนา, เกษตรอินทรีย์, เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ 

 
 
 

                                                            
* นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ABSTRACT 
From the study of, Buddhism Concept application to the Organic agricultural community:  Ban 

ChamPhlaLhai community,Chantaburi the result found:  Ban ChamPhlaLhai community is a mainly chemical 
agricultural community, that led to the important problems; those are health problems, environmental problem, 
and economic problem. These are problems from long term using of chemical in agriculture, then the community 
solve these problems by changed from chemical agriculture to organic agriculture, and then became the successful 
community in following aspects. Community’s lifestyle success: feeling the value of life, that their foods are safe, 
and processing the relationship in relative system by sharing the agricultural equipment’s leading to helps in other 
ways. Environmental success: valued by the non-violence agricultural, keeping precepts by not killing and use the 
natural system to fix the nature itself, bringing the balance to the environment. Economic success: sufficiently 
living, stay on the middle path with no debt, with community’s savings and farmer’s market. Health success: from 
the village’s basic health record in 2015, everything passed the evaluation. Another finding from Ban ChamPhlaLhai 
community’s study is the components those leading to success: Community’s leaders: still the important human 
resource to change the thought and lifestyle.Spiritual leaders:  center for connecting people for development. 
Religion:  Community lifestyle depends on dharma, such as, non-violence, middle path, and four noble truth 
analyses the problems. 

From lifestyle community, health, environmental, and economic success that came from community 
and spiritual leaders and religion those are the important components that led to community’s self dependent 
and finally sustainable.  Suggestion Development of the community with religion as a center.  The community 
should connect its people’s thought system with study the history of the temple and monks who give the good 
moral system in the development, to show the connection between monks, temple, community and people that 
worked together to create the Buddhist organic agricultural community. 
Keywords: Buddhism, organic agriculture, Buddhist organic agriculture 

 
บทนํา 

เกษตรกรได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยมายาวนาน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่าอย่างหนึ่งของ 
คนไทย คือ การได้อยู่กับธรรมชาติและทํามาหากินบนหลักความพอเพียง การมีวิถีชีวิตหลักในการทํามาหากินอยู่กับธรรมชาติ มีความ
สมบูรณ์ในระบบนิเวศท่ีสมดุล ดังมีคําขวัญว่า ในนํามีปลา ในนามีข้าว จนทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์มากในหลายๆ ด้าน 
และได้ชื่อว่าเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ําในสายตาของหลายประเทศ แต่ด้วยกระแสโลกในยุคปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากมิติ
ของเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมเน้นการพัฒนาเกษตรกรรมแบบกระแสหลัก (Mainstream Agriculture) ทําให้ 
ความเจริญทางเทคโนโลยีผสมผสานกับการพัฒนาแบบสมัยใหม่ท่ีหันไปพ่ึงพาความสามารถทางเคมีเพ่ือการเกษตรกระจายเข้าสู่กลุ่ม
ทําเกษตรอย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน โทษภัยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการแบบกระแสหลักก็มีความทวีคูณข้ึนเร่ือยๆ จนส่งผล
กระทบต่ออาชีพเกษตรกรรมในหลายพ้ืนท่ี จนนําไปสู่ความเสียหายในหลายด้าน จนหลายพ้ืนท่ีของการทําการเกษตรต้องหยุดตัวลง
อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทางวิชาการ ท่ีกล่าวถึงผลกระทบของการพัฒนาเกษตรแบบเคมีไว้อย่างน่าสนใจ 
กล่าวคือ 
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ปริมาณและมูลค่าการนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2558 สารกําจัดวัชพืช (Herbicide) ปี 2558 จํานวน
119,971 ตัน คิดเป็นจํานวนเงิน 11,016 ล้านบาท สารกําจัดแมลง (Insecticide) ปี 2558 นําเข้า 12,927 ตัน คิดเป็นจํานวนเงิน 
3,684ล้านบาท สารป้องกันและกําจัดโรคพืช (Fungicide) ปี2558 นําเข้า 11,088 ตัน จํานวนเงิน 3,839 ล้านบาทและการนําเข้า
สินค้าอันตรายอ่ืนๆ จํานวน 5,560 ตัน คิดเป็นจํานวน 787 ล้านบาท รวมการนําเข้าสารเคมีทุกชนิด ปริมาณ 149,546 ตัน คิดเป็น
จํานวนเงิน 19,326 ล้านบาท หากดูย้อนหลังการนําเข้าปี 2557 พบว่า การนําเข้า สารโดยรวมปริมาณ 147,375 ตัน คิดเป็นจํานวน
เงิน 22,812 ล้านบาทจะเห็นว่าปีล่าสุดของการนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี ซ่ึงทําให้เห็นถึงการพัฒนาท่ีสวนทาง
กับ หลักคิดท่ีว่า การเกษตรแบบเคมีทําให้มีผลกระทบต่อรายกายและสิ่งแวดล้อม (วารสารไทยพบัลิก้า, 2015) 

สอดคล้องกันจากข้อมูลต้ังแต่ปี 2546-2555 ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีรายงานปัญหาเร่ืองของสภุขภาพ 
พบว่ามีผู้ป่วยท่ีได้รับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ยปีละ 1,734 ราย สําหรับผลการตรวจปี 2555 ทําการตรวจเกษตรกรไปท้ังสิ้น 
244,822 ราย พบเกษตรกรท่ีมีผลตรวจเลือดอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยจํานวน 75,749 ราย คิดเป็น 30.94% ขณะที่ปี 2556 ทํา 
การตรวจเกษตรกรไปท้ังสิ้น 314,805 ราย ในจํานวนนี้พบผลตรวจเลือดอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย จํานวน 96,227 ราย คิดเป็น 30.54% 
และในปี 2557 ท่ีได้ทําการตรวจเกษตรกรไปทั้งสิ้น 317,051 ราย พบว่า ในจํานวนนี้ 107,820 ราย มีผลตรวจเลือดอยู่ในระดับ 
ไม่ปลอดภัย นั่นหมายถึงจํานวน 34% หรือ 1/3 ของเกษตรกรมีความไม่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ข้อมูลในส่วนนี้จะบอกว่า ทิศทาง
ความเสี่ยงของเกษตรกร ผู้ท่ีมีการสัมผัสมากท่ีสุดนั้นยังไม่ได้ลดลง จึงเป็นสิ่งท่ีต้องมาดูว่ากระบวนการต่างๆ ท่ีหน่วยงานจะต้องจัดการ
นั้นเป็นอย่างไร แม้แต่ละหน่วยงานจะมีแนวทางในการเฝ้าระวังเร่ืองสารเคมีตกค้างในพืช แต่ความเสี่ยงของเกษตรกรในปี 2558  
ยังไม่แน่ใจว่าจะมีทิศทางอย่างไร แต่จากผลในปี 2557 ชี้ชัดว่าแนวโน้มยังไม่ได้ลดลง เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 และ 2556 สถานการณ ์
การเจ็บป่วยด้วยโรคจากสารกําจัดศัตรูพืชในประเทศจากสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจําปี2555 สํานักระบาดวิทยาพบว่า อัตรา
ป่วยจากการได้รับสารพิษจากเคมีป้องกันศัตรูพืชปี 2555 พบว่า มีรายงานผู้ป่วยได้รับสารพิษจากสารป้องกันศัตรูพืชจากการทํางาน
และสิ่งแวดล้อม จํานวน 1,509 ราย อัตราป่วย 2.35 ต่อประชากรแสนคน และมีรายการว่าอัตราการป่วยสูงข้ึนในเดือน พฤษภาคม-
สิงหาคม ในปีดังกล่าว และจากผลกระทบเรื่องของสุขภาพ ก็คงหนีไม่พ้นปัญหาสําคัญอีกปัญหานึ่งท่ีต้องรับสารเคมีแบบเต็มๆ คือ
ปัญหาส่ิงแวดล้อม  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ศ.เดวิด พิเมนเทล แห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนล, สหรัฐอเมริกา เคยอธิบายไว้ว่าน้อยกว่า 0.1% 
ของสารเคมีท่ีใช้จะไปถึงศัตรูพืชเป้าหมาย (Targeted Pests) ซ่ึงหมายความว่าอีก 99.9% จะปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมจนกว่า
สารเคมีจะการสลายตัวไปโดยธรรมชาติ ภายหลังการฉีด พ่น หยอด หรือหว่าน สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะถูกดูดซึมเข้าไปในพืชและอยู่
บนต้นพืชบางส่วน และท่ีเหลือจะปลิวไปในอากาศหรือรอเวลาท่ีน้ําจากแปลงเกษตรจะชะสารเคมีลงสู่ดินหรือแหล่งนํ้าใกล้เคียง  
ปัญหาอาจลดลงหากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่อัตราการสลายตัวหรือค่าคร่ึงชีวิต (Half-Life) มี 
ความแตกต่างกันตามชนิดและสภาพแวดล้อม สารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอรัส หรือออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphorus or 
Organophosphate Pesticides) เช่น ไดโครโตฟอสและอีพีเอ็น สามารถตกค้างในดินท่ีมีความเป็นกลางไม่กี่ชั่วโมงถึงหลายอาทิตย์ 
แต่จะมีอายุยาวนานขึ้นหลายเท่าตัวหากดินมีความเป็นกรดเล็กน้อยสารเคมีกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate) เช่น คาร์โบฟูราน ออลดิ
คาร์บ และเมโทมิล ตกค้างในดินมากท่ีสุดประมาณ 50 อาทิตย์และในนํ้าประมาณ 30 อาทิตย์ สารเคมีกลุ่มไพริทริน (Pyrethrin) มีค่า
คร่ึงชีวิตประมาณ 12 วันถึง 8 อาทิตย์ แต่มีอายุยาวนานข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีแสงส่องไม่ถึง ท้ังนี้ สารเคมีกลุ่มท่ีมีอัตราการสลายตัวช้าท่ีสุดและ
ยังมีความอันตรายสูงคือกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine) เช่น DDT และ เอนโดซัลแฟน ซ่ึงใช้เวลาย่อยสลายในดินได้
ประมาณ 1-15 ปี ดังนั้นจึงยังมีสารเคมีเหล่านี้ตกค้างในลุ่มแม่น้ําและคลองแยกต่างๆในปริมาณค่อนข้างสูง (มูลนิธิชีววิถี, 2554) 

ซ่ึงปัญหาข้างต้นสอดคล้องกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2536, น. 153) ได้กล่าวถึง ผลกระทบ
ต่อผลจาการใช้เกษตรกรรมแบบกระแสหลัก กล่าวคือ ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานาน
โดยไมมีการปรับปรุงดิน ทําให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินเปล่ียนแปลงไป จนไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ทําให้
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เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเพิ่มผลผลิตต่อการเพ่ิมของปุ๋ยเคมีกลับลดลง การใช้สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช ก่อนให้เกิดปัญหาการตกค้างในสิ่งแวดล้อม สะสมในดิน น้ํา และอากาศนอกจากนี้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังทําลายแมลงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ เช่น ผีเสื้อ ผึ้ง ทําให้ความสมดุลของธรรมชาติเสียไป เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชมากข้ึนด้วย 
ต่อเนื่องด้วย ปัญหาต่อเศรษฐกิจแม้เกษตรกรรมแผนใหม่จะมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและ
เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร แต่ในระยะยาวจะปรากฏผลในทางตรงกันข้าม เนื่องจากพบว่าต้นทุนการผลิตสูงกว่ารายได้ทําให้เกิดปัญหา
หนี้สิน เกษตรกรต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ นอกจากนี้ในระดับประเทศก็เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากการนําเข้า
ปุ๋ยเคมีสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช และเมล็ดพืชจากต่างประเทศทําให้เกิดการขาดดุลทางการค้า ท้ังนี้ยังเป็นปัญหาต่อสุขภาพของ
เกษตรกรและผู้บริโภค การใช้สารเคมีทางการเกษตรนอกจากจะตกค้างในสิ่งแวดล้อมแล้ว และยังตกค้างอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรท่ี
ใช้บริโภคด้วย รวมถึงปัญหาสําคัญอีกอย่างคือ ปัญหาทางศีลธรรม การใช้สารเคมีเพ่ือกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงเป็นการทําลายสิ่งมีชีวิต  
ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบาปซ่ึงขัดกับหลักศีลธรรม โดยเฉพาะศีลข้อท่ี1 (ปาณาติปาต) ชาวพุทธผู้เคร่งคัดในศีลธรรมจะ 
ไม่ทําบาปนี้เด็ดขาด 

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2548 รัฐบาลได้กําหนดให้การทําเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเป็น
การสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย เพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมี และกําหนดกฎเกณฑ์ให้การใช้เกษตรอินทรีย์เป็นโครงสร้างหลักของ
การทําเกษตรขณะเดียวกันภาครัฐบาลเองโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
ทําให้มีการร่วมกันวางยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ท้ังการถ่ายทอดความรู้ความชํานาญในการผลิต และ 
การร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ตลอดจนดาเนินการร่วมกันจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์เพ่ือให้ไทยสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าอาหารได้มากขึ้น (ระพีภัทร จันทรศรีวงศ์, 2554) 
ซ่ึงก็สอดคล้องกับแนวคิด วิฑูรย์ ปัญญากุล (2545) ท่ีกล่าวว่า การพัฒนาทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยการใช้
วิธีการทางอินทรีย์ซ่ึงเป็น วิธีการทางธรรมชาติ เพ่ือทดแทนการใช้เคมีซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมราคา เพ่ิมความปลอดภัย และ
รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดยในระยะแรกท่ีเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางมาทําการเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตท่ีได้จะลดลง  
แต่ผลผลิตจะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนในภายหลัง แต่ในทางกลับกันจะมีต้นทุนค่าปุ๋ย, สารเคมี, ตลอดจนสารจากธรรมชาติท่ีลดลงเร่ือยๆ ใน
ระยะยาว 

จากสถานการณ์ข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าการใช้สารเคมีเพ่ือใช้ การเกษตร มีผลต่อปัญหาสุขภาพอนามัย ของเกษตรกร และ
ผลกระทบท่ีตกค้างสะสมต่อสิ่งแวดล้อมท่ี และสองปัญหาสําคัญนี้ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสร้างความไม่ม่ันคงแลไม่ย่ังยืนต่อคุณภาพชีวิต
ของชาวเกษตรกรรมในปัจจุบัน ท้ังนี้ การทําเกษตรอินทรีย์จึงถือเป็นทางออกหนึ่งท่ีจะลดหรือแก้ไขปัญหาข้างต้นของกลุ่มเกษตรกรรม 

ด้วยเหตุดังกล่าว ความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งท่ียังคงมองเห็นโทษจากสารเคมีและหันหน้าหา
การพัฒนาท่ีย่ังยืนด้วยเกษตรอินทรีย์แต่มีความพิเศษท่ีว่า เป็นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ท่ีมีกลไกทางพุทธศาสนาเข้ามาขับเคล่ือน 
การเปลี่ยนแปลง และแนวคิดนี้เองสามารถเชื่อมคนในชุมชนเพ่ือทําเกษตรวิถีพุทธข้ึนมา จากแนวคิดเล็กๆนี้กลายเป็นประกายดวงใหญ่
ให้ชุมชนได้หันมาใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนและบริเวณรอบชุมชน เช่น เศษผลไม้ ซากพืชซากสัตว์ ต้นสมุนไพรท่ีมีอยู่ในชุมชน นํามา
หมักเป็นนําหมักชีวภาพ และทําปุ๋ยอินทรีย์ จึงเร่ิมผันตัวเองกลับไปสู่การพ่ึงพาธรรมชาติอีกคร้ัง โดยอิงแนวทางทางพระพุทธศาสนา
เป็นเคร่ืองมือในการการขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงชุมชน จนกระทั่งสามารถสร้างชุมชนชําปลาไหลกลับสู่ความสําเร็จได้อีกคร้ัง 
ซ่ึงการศึกษาชุมชนเกษตรอินทรีย์แห่งบ้านชําปลาไหล จังหวัดจันทบุรี จึงเป็นประเด็นท่ีมาของความสนใจกระบวนการคิดของผู้นํา และ
การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จากท่ีเป็นพ้ืนท่ี (Bad Practice) กล่าวคือ 
ปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนจนกระท่ังปัญหาดังกล่าวถูกแก้ไข้และนําไปสู ่
การเป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้ (Best Practices) ซ่ึงการพัฒนารูปแบบเกษตรอินทรีด้วยกระบวนการทางพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ
และนํามาสู่การศึกษาในคร้ังนี้ 
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 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของชุมชน และพัฒนาการทางความคิดของผู้นําจากทําเกษตรแบบเคมีสู่การเป็นชุมชนเกษตร

อินทรีย์ 
2. เพ่ือศึกษากลไกพุทธศาสนากับการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ 
3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์คุณประโยชน์ของการทําเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชน  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง พุทธศาสนากับการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์: ชุมชนบ้านชําปลาไหล ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยโดยลงไปศึกษาภาคสนาม และกลุ่มบุคคลท่ีต้องการศึกษาในทุกด้านท่ีเป็นบริบทของ
ชุมชนในลักษณะของการเจาะลึก ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Interviews Research) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้นําชาวสวนทําเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ของชุมชนหมู่บ้านชําปลาไหลตําบล 

สองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาในอดีต โดยมุ่งเน้นไปท่ีผู้นําท่ีประสบความสําเร็จด้านเกษตร
อินทรีย์และเป็นท่ียอมรับของผู้นําในชุมชนโดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยกัน 3 ท่าน ดังนี้  

1. ผู้ใหญ่คํานึง ชนะสิทธ์ิ ผู้อํานวยการศูนย์ธรรมชาติบ้านชําปลาไหลและปราชญ์ชาวบ้าน เลขท่ี 6/1 ม.12 บ้านชําปลา
ไหล ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านชําปลาไหล ต้ังแต่ปี พ.ศ.2529 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2548 

2. ผู้ใหญ่พรเทพ สายพานิช เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 12 บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
ผู้ใหญ่บ้านชําปลาไหลปี พ.ศ.2548 -ปัจจุบันและ อดีตสมัชชาขับเคลื่อนสุขภาพกับสาธารณะสุขจังหวัดจันทบุรี(ผู้จุดประกายแนวคิดทํา
นาข้าวอินทรีย์วิถีพุทธ) 

3. กํานันปัญญา ชนะสิทธ์ิ บ้านเลขท่ี 33/9 ม.3 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าใหม่ (หมู่ท่ี 3 บ้านแถว เป็นกํานันปี พ.ศ.2548-
ปัจจุบัน) เป็นอดีตท่ีปรึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ 

วิธีการเก็บข้อมูล   
1. ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและใช้ในการศึกษา แนวคิดเกษตรอินทรีย์ 

ความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ ตลอดถึงการแนวคิดวิถีพุทธท่ีต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเป็นมา
และแนวคิด อาจต้องอาศัยข้อมูลประเภทเอกสารประกอบด้วย เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ ตัวเลข ฐานข้อมูลต่างๆที่มีปรากฏอยู่ตามรายการ
เอกสารต่างๆ หรืออาจเป็นเอกสารสาธารณะ กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ เอกสารทางราชาการ วารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอาจรวมถึง
ฐานข้อมูลทางอิเล็คทอนิค เช่น สื่อทางอินเตอร์เน็ท โซเซียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นข้อมูลชั้นรองท่ีสามารถนํามาประกอบการ
เขียนเพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือย่ิงข้ึน 

2. ศึกษาร่วมรวมข้อมูลจากภาคสนาม เป็นการลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตนเองในพ้ืนท่ีสําหรับการวิจัย 
   - การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล (กลุ่มเป้าหมาย) ในลักษณะของการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ัวไป

ในส่วนของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา สภาพชุมชน พัฒนาการของชุมชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงระยะเวลาจากอดีตถึง
ปัจจุบัน เป็นลักษณะของการพูดคุย เป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง ใช้คําถามปลายเปิดเพ่ือให้รับข้อมูลในเชิงประเด็นเจาะจง
นอกเหนือจากท่ีผู้ให้ข้อมูลเล่าให้ฟัง  
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   - การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน โดยให้เห็นภาพกว้าง
ของชุมชนว่ามีวิธีคิด แนวทาง และวิธีการอย่างไรเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ใช้แนว คําถามไว้ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในพัฒนาการของชุมชนตามปรากฎการณ์และข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

   - การสังเกต (Observation) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) เป็นการสังเกต
สภาพแวดล้อมท่ัวไปในชุมชน และสังเกตกิจกรรม ปฏิกิริยา การแสดงออกของผู้นําชุมชนมีบทบาทเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ามา
ศึกษาดูงานยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกษตรพอเพียงของชุมชน แล้วจดบันทึกตามความต้องการในประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การใช้สัมภาษณ์ประกอบการสัมภาษณ์พูดคุยเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล เช่น 
   - คําถามเกี่ยวชุมชนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
  - คําถามเกี่ยวกับความเป็นชุมชนในอดีตมีเหตุการณ์สําคัญอะไรเกิดข้ึนบ้าง  
  - คําถามเกี่ยวกับกระบวนสร้างความสําเร็จของชุมชนจากชุมชนปัญหาสู่การเป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้อย่างไร เป็นต้น  
  เคร่ืองมือดังกล่าวข้างต้น เป็นการปูคําถามเพ่ือให้เกิดการเล่าเรียงลําดับเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ เพ่ือจะได้เห็นถึง

ความเชื่อมโยงกันละกันของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 
2. เคร่ืองมือช่วยสําหรับการเก็บข้อมูล มีเคร่ืองบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ และสมุดบันทึก 
การวิเคราะห์ขอ้มูล  
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) เพ่ือบอกเล่าผลการศึกษาในลักษณะของการอธิบายข้อเท็จจริง โดย

อาศัยแนวคิดท่ีนําเสนอไว้ในบทท่ี 2 มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามข้อเท็จจริงปรากฏการณ์ข้อมูลในชุมชน
ภายหลังการลงพ้ืนท่ี เพ่ือหาข้อสรุปหรือผลการศึกษาท่ีอธิบายถึงพัฒนาการชุมชน ตลอดจนแนวคิดวิถีพุทธท่ีนําไปสู่การสร้างชุมชน
เกษตรอินทรีย์แบบพ่ึงตนเองได้ 

คํานิยามศัพท์ 
เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ คือ การทําเกษตรอินทรีย์ ท่ีมุ่งการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งเป็นสําคัญ หลีกเลี่ยงการทําลายล้าง

ด้วยวิถีแห่งความรุนแรงโดยมีฐานความเชื่อด้านศาสนาเข้ามาควบคลุมระบบคิดของผู้นําและชาวบ้านท่ีทําเกษตรอินทรีย์ และ 
มีเป้าหมายสูงสุดคือ การพึ่งตนเองได้ในวิถีชีวิตชุมชนด้านการมีอาชีพท่ีย่ังยืนท้ังด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและระบบเศรษฐกิจท่ี
เหมาะสม  
 
วรรณกรรมปริทัศน์ 

การศึกษาคร้ังนี้ให้ความสําคัญในการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทําความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีต้องการ
ศึกษา โดยมี 2 ส่วนด้วยกัน ท่ีจะนํามาอธิบายและทําความเข้าใจ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวคิดทางวิชาการท้ังสองรูปแบบ กล่าวคือ 
รูปแบบแนวคิดของเกษตรอินทรีย์ และรูปแบบแนวคิดของเกษตรวิถีพุทธ เพ่ือให้เห็นถึงความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การทํางานในส่วนของภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลําดับสืบไปดังนี้  

1. เกษตรอินทรีย์: ความหมายและหลักการ 
   1.1 ความหมายเกษตรอินทรีย์ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ในกรอบ
ของเกษตรกรรมย่ังยืน บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (2546, น. 5) ว่าหมายถึง ระบบการทําการเกษตรท่ีให้ความสําคัญกับระบบนิเวศ  
โดยจะต้องช่วยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ในไร่นาและสิ่งแวดล้อม ลดการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้มากท่ีสุดและมี 
ความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติและมีผลตอบแทนท่ีจะทําให้เกษตรกรดํารงชีพและประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างย่ังยืนแต่ท่ีได้รับ
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การยอมรับมากท่ีสุดคือความหมายที่กําหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์ นานาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements) ซ่ึงได้ให้ความหมายของ คําว่าเกษตรอินทรีย์ว่าคือระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหาร และเส้นใยด้วยความยัง
ยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นท่ีหลักการปรับปรุงบํารุงดินการเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของ พืชสัตว์และ
นิเวศเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกและหลีกเลี่ยงการ ใช้สารเคมีสังเคราะห์เช่น ปุ๋ยสารกําจัดศัตรูพืช
และเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์แต่ในขณะเดียวกัน ก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืช
และสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรอินทรีย์นี้เป็นหลักการสากลท่ีสอดคล้องกบเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศและวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินด้วย 

เกษตรอินทรีย์ คือการทําเกษตรอินทรีย์เพ่ือลด และ เลิก การใช้สารเคมี แล้วหันมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตาม
ธรรมชาติ โดยใช้ปุ๋ยน้ําหมักทางชีวภาพแทนการใช้สารเคมี ในระยะแรกการใช้น้ําหมักอาจจะยังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร แต่พอใช้สักระยะ 
ก็จะเห็นผลในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้ึน ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
อย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คงไม่พ้นเรื่องของดินท่ีกลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน (ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์, 2547) 

สอดคล้องกับสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Agriculture: IFOM) ให้ 
คํานิยามของเกษตรอินทรีย์ว่า เป็นระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารและ เส้นใยด้วยความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  
โดยเน้นหลักการปรับปรุง บํารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้
ปัจจัยการผลิตภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์ และใน
ขณะเดียวกันก็พยายาม ประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาความต้านทานโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง (วลัยเงิน มหาคุณ 
และ พิมพ์หทัย วิจิตธนาวัน, 2547) 

นอกจากนี้ ชนวน รัตนวราหะ (ม.ป.ป, น. 1) ได้กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการเกษตร (Farming 
System) ท่ีใช้หลักการความสมดุลทางนิเวศน์วิทยาของธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือจัดการผลิตการเกษตร โดยผสมผสานกิจกรรม
ความหลากหลาย ทางชีวภาพของ พืช ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ ฯลฯ ให้เกิดการเกื้อกูลและหมุนเวียนใช้ ทรัพยากรในระบบนิเวศน์ของไร่
นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัย การผลิตท่ีต้องนําเข้าจากภายนอกฟาร์ม ปฏิเสธการใช้ปัจจัยท่ีเป็นสารเคมีสังเคราะห์ 
เช่น ปุ๋ยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน สารปฏิชีวนะ ฯลฯ รวมท้ังไม่ใช้พันธ์ุท่ีผ่าน การปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรม (Genetically 
Modified Organisms) ท้ังนี้เพ่ือให้ ผลผลิตท่ีเป็นอาหาร ยารักษาโรค และเคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ ท่ีสะอาด และปลอดภัย ต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค อนุรักษ์ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเกษตรไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 

สรุปได้ว่า เกษตรอินทรีย์ คือ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมี ท้ังนี้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ซ่ึงระบบนิเวศน์ท่ีย่ังยืน การทําเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งท่ีใช้ปกป้องทรัพยากรท้ังคน สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการนําวัตถุดิบท่ีเหลือใช้จากการทําอาหาร เช่น พืช ผัก เนื้อสัตว์ ข้าว ผลไม้ เป็นต้น มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกคร้ังโดยไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้สูญหายไปโดยไม่ได้อะไรเลย ดังนี้เอง อาจกล่าวได้ว่า เกษตรอินทรีย์ ก็คือ  
การใช้หลักวิธีทางธรรมชาติโดยปราศจากสารเคมีทุกชนิดมาสร้างกระบวนการเพ่ือให้นําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรของตนเอง 

1.2 หลักการเกษตรอินทรีย์ 
วิฑูรย์ ปัญญากุล (2549, น. 3) ได้กล่าวถึง การระดมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเกษตร

อินทรีย์ในท่ีประชุมใหญ่ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ(International Organic Agriculture Movements) มีมติรับรอง
หลักการเกษตรอินทรีย์ซ่ึงประกอบด้วยหลักการ4 ข้อสําคญัคือ 

1. มิติด้านสุขภาพคือการส่งเสริมและสร้างความยังยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของดินพืชสัตว์และ
มนุษย์หลักการตามข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นาการแปรรูปการกระจายผลผลิตหรือการบริโภคต่างก็มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้าง 
สุขภาวะท่ีดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตท้ังปวง 
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2. มิติด้านนิเวศวิทยาหลักการข้อนี้ต้ังอยู่บนกระบวนทัศน์ท่ีมองเกษตรอินทรีย์ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของ
ระบบนิเวศน์โดยรวม การผลิตเกษตรอินทรีย์จึงต้องมีการพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติโดย 
การเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศสําหรับให้เหมาะสมกบการผลิตแต่ละชนิดการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และการเก็บของป่าจะต้องสอดคล้อง
กับวัฏจักรและสมดุลของธรรมชาติท่ีสอดคล้องกบเงื่อนไขท้องถ่ิน ภูมินิเวศวัฒนธรรมและเหมาะสมกบขนาดของฟาร์มเกษตรกรควรใช้
ปัจจัยการผลิตและพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพเน้นการใช้ซํ้า การหมุนเวียนเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความย่ังยืน 
ซ่ึงการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศการเกษตร จะต้องออกแบบระบบการทําฟาร์มท่ีเหมาะสม (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2549, น. 5) 

3. มิติด้านความเป็นธรรมคือจะต้องต้ังอยู่บนความสัมพันธ์ท่ีมีความเป็นธรรมระหว่าง สิ่งแวดล้อมโดยรวมและ
สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยความเป็นธรรมท้ังเกษตรกรคนงานผู้แปรรูป ผู้จําหน่ายสินค้าและผู้บริโภคและยังหมายรวมหมายถึงการปฏิบัติ
ต่อสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดสภาพการเลี้ยงให้สอดคล้องกบลักษณะและความต้องการทางธรรมชาติของสัตว์
รวมท้ังการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมในหลักการข้อนี้ยังรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมด้วย 

4. มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ในหลักการนี้ให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้พิจารณาถึงความเสี่ยงจากการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ือสร้าง หลักประกันว่า เทคโนโลยีนั้นปลอดภัยและเหมาะสมกบ
สิ่งแวดล้อมควรปฏิเสธเทคโนโลยีท่ีมี ความแปรปรวนมากได้แก่เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 

2. แนวคิด หลักการ และการพัฒนาที่ยั่งยืนวิถีพุทธ 
2.1 แนวคิดการเกษตรแนวพุทธ 

จากข้อความในคัมภีร์คัมภีร์ปรมัตถโชติกา อรรถกถาอุรครวรรคสุตตนิบาต ได้แสดงให้เห็นว่า วันหนึ่ง 
กสิภารทวาชพราหมณ์กําลังเตรียมจะไถนา พระพุทธองค์เสด็จไปบิณฑบาต พราหมณ์เห็นแล้วกล่าวข้ึนว่า เขาเองไถและหว่านแล้วจึง
บริโภค และขอให้พระพุทธองค์ทรงไถและหว่านแล้วจึงบริโภคเช่นกัน พระพุทธองค์ตรัสว่า เราก็ไถและหว่าวนแล้วจึงบริโภค เช่นกัน 
เม่ือเป็นเช่นนั้นจึงกล่าวได้ว่า ในการทํานาของพราหมณ์นั้นจะต้องมีการเตรียมดินด้วยการไถ และใช้วิธีปลูกด้วยการหว่านเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 

จากนั้นพราหมณ์จึงกล่าวว่า พระองค์ตรัสว่าเป็นชาวนา แต่เขาไม่เห็นไถของพระองค์เลย พระพุทธองค์ได้ทรง
ดํารัสตอบว่า  

“ศรัทธาของเราเป็นพืช ความเพียรของเราเป็นฝน ปัญญาของเราเป็นเอกและไถ หิรีของเราเป็นงอนไถ ใจของ
เราเป็นเชือก สติของเราผาลและปฎัก เราคุ้มครองกายและวาจา สํารวมในอาหารในท้อง ย่อมกระทําการถอนหญ้าคือ การกล่าวให้
พลาดด้วยสัจจะ ความสงบของเราเป็นเคร่ืองปลดเปลื้องจากกิเลส ความเพียรของเรานําธุระไปเพ่ือธุระนําไปถึงแดนเกษมจากโยคะ  
ไม่หวนกลับมา ย่อมถึงสถานท่ีๆ บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก การไถนาน้ัน เราไถแล้วอย่างนี้ การไถนาน้ัน ย่อมมีผลเป็นอมตะ ไถนานั้น
แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ท้ังปวง 

จากพุทธดํารัสตรัสแก่กสิภารทวาชพราหมณ์นั้น พระพุทธองค์ทรงสอนการทํานาตามแนวทางของพระพุทธ
องค์นั้น เป็นการทํานาด้วยการประพฤติธรรมโดยบําเพ็ญตามหลักพุทธจริยา ข้อท่ี 1 ท่ีว่าโลกัตถจริยาทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่
ชาวโลก แม้จะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีความห่วงใยชาวโลก ทรงแผ่พระคุณ ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระเมตตาคุณ ทรง
สงเคราะห์คนท้ังหลายโดยฐานะผู้ร่วมโลกเดียวกัน (พระเทพรัตนมุนี, 2556, น 32)  

ท้ังนี้ พระเทพรัตนมุนี ยังได้ขยายความให้เห็นความเชื่อมโยงของการทําเกษตรกับพุทธเจ้าในอดีตว่า ด้วย
วิธีการสงเคราะห์ด้วยการทรงสอนให้ชาวโลก ดําเนินชีวิตตามหลักพุทธรรม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประพฤติตามประสบความสุข ตามสภาพ
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงการสอนหลักธรรมเป็นการให้วิชาประครองอาชีพแก่ชาวโลก เพ่ือให้การประกอบอาชีพสอดคล้องเป็นหลัก
สัมมาอาชีวะนั่นเองและจากประวัติของพระพุทธเจ้าจะเห็นถึงความเชื่อมโยงกับการเกษตรมาต้ังแต่ท่ีพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 7 
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ชันษา ไว้ว่า เม่ือพระชนมายุประมาณ 7 ชันษา ได้ร่วมในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญกับพระราชบิดา ขณะประทับภายใต้ร่มหว้า 
อันสงบทรงทําสมาธิได้บรรลุปฐมญาณ จากเหตุการณ์ดังนี้เอง ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพุทธเจ้ากับการทําเกษตรมาแต่อดีต 

2.2 หลักการเกษตรแนวพุทธ 
อภิชัย พันธเสน (2547) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า พุทธเศรษฐศาสตร์ หมายถึงการนําเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

มาประยุกต์เข้ากับแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร์ ท่ีพัฒนามาจากอารยะธรรมตะวันตก กล่าวโดยสรุปก็คือ วิชาท่ีว่าด้วยการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะทําให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุซ่ึงสันติสุข จากการมีชีวิตอยู่ในโลกวัตถุภายใต้เงื่อนไขของการมี
ทรัพยากรท่ีจํากัด  

ประเด็นดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นเรื่องของปากและท้องของมนุษย์โดยพ้ืนฐาน ซ่ึงหลักของการมีชีวิตดําเนินชีวิตของ
แต่ละคนนั้นอาจมีความแตกต่างกันแต่ท่ีเหมือนกันเห็นจะเป็นเร่ืองของปากและท้องต่างก็ต้องการความสุขและมีชีวิตรอดอย่าง 
สุขสบายเช่นกัน ซ่ึงประเด็นของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนี้เองได้สัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับหลักการประยุกต์ธรรมทาง
พุทธศาสนา และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นท่ีผู้ศึกษาสนใจเกี่ยวกับเกษตรวิถีพุทธนี้เอง พระเทพรัตนมุนี (2556) ได้รวบร่วมและ
สรุปไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 

1. หลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือหลักความเป็นสายกลาง ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกชนิด โดยยึดถือ
ความพอดีความสมดุลระหว่างความพอใจกับคุณภาพชีวิตเป็นหลัก เช่น ในการบริโภคน้ันต้องรู้จักประมาณ รู้จักพอดีไม่ใช้จ่ายเกินตัว 
ซ่ึงผู้บริโภคต้องพิจารณาเหตุผลหรือความมุ่งหมายในการบริโภคให้ถ่ีถ้วนว่ามิใช่เป็นการบริโภคด้วยความลุ่มหลงมัวเมา หรือเพ่ือ 
ความอวดโกฟุ่้มเฟือยโดยไม่เกิดประโยชน์ แต่เป็นการบริโภคเพ่ือการดํารงอยู่ของชีวิตร่างกายและเพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือการอยู่
อย่างผาสุก 

2. หลักการไม่เบียดเบียน ซ่ึงหมายถึงการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ นั้นจะต้องไม่เบียดเบียนท้ังตนเองและ
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน โดยการไม่เบียดเบียนตนเองก็คือไม่ทําลายคุณภาพชีวิตของตนเอง เช่น ไม่บริโภคส่ิงท่ีทําลายสุขภาพ ไม่ทําสิ่งผิด
กฎหมายและศีลธรรม เป็นต้น ส่วนการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนนั้นก็คือการไม่เบียดเบียนสังคมและสภาพแวดล้อม โดยไม่ทําความเดือดร้อน
ให้แก่สังคมและไม่ทําให้ระบบธรรมชาติเสื่อมโทรมลง เช่น การผลิตใดๆต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสภาพแวดล้อม ตาม
หลักการไม่เบียดเบียนนี้มนุษย์ ธรรมชาติ และสังคมจึงเป็นองค์ประกอบของระบบท่ีอิงอาศัยกัน และสานเกื้อกูลกันอันจะนําไปสู่แนว
ทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

3. หลักปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุประโยชน์สุขในปัจจุบัน (ทิฎฐธัมมิกัตถุ) เป็นคําสอนเพื่อให้คฤหัสถ์รู้วิธีการเพ่ือบรรลุ
ประโยชน์ในปัจจบุัน อันได้แก่ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมีหลักสําคัญ 4 ประการดังนี้  

 - อุฎฐานสัมปทา หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความขยันหม่ันเพียรรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง หาวิธีการ
ท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จักทําหรือประกอบอาชีพให้ได้ผลผลิต 

 - อารักขปสัมปทา หมายถึง การสามารถปกป้องคุ้มครองรักษาทรัพย์สินท่ีหามาได้ไม่ให้สูญหายหรือพินาศ
ไปด้วยภัยต่างๆ 

 - กัลลยาณมิตตา หมายถึง การรู้จักคบคนดี ซ่ึงจะเป็นองค์ประกอบสําคัญให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
ย่ังยืน 

 - สมชีวิตา หมายถึง การมีความเป็นอยู่พอดีเลี้ยงชีพแต่พอดี ไม่ฟุ่มเฟือย แต่ก็ไม่ฝืดเคืองและมีเหลือเก็บ
เหลือใช้ 

สรุปได้ว่า ท้ังความหมายสากลและความหมายเชิงพุทธได้ให้ความสําคัญกับการทําเกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบ
ของการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีทางของการพ่ึงตนเองด้วยการพัฒนาตนเองโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินของตนเอง 
และกระบวนการสําคัญตัวหนึ่งท่ีอาจเป็นปัจจัยช่วยให้เกิดความเข้มแข็งคือการามีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนท่ีจะก่อให้เกิด 
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การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนอย่างน้อยท่ีสุด 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ การทําเกษตรอินทรีย์ก่อให้เกิดความสมดุลทางสังคม 
สิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐกิจ ซ่ึงวิธีการทางพุทธศาสนาก็ได้เสริมในเร่ืองของการใช้ชีวิตให้อยู่บนหลักของทางสายกลาง ให้คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ท่ีมีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า หลักธรรมข้อหนึ่ง คือ ทิฎฐธัมมิกัตถ เป็นคําสอนเพื่อให้
คฤหัสถ์รู้วิธีการเพ่ือบรรลุประโยชน์ในปัจจุบัน อันได้แก่ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการตอกยํ้าว่ามนุษย์สามารถมีความสุข
ทางใจได้หากรู้จักการเลือกใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตในหนทางท่ีเหมาะสมและแนวทางท่ีย่ังยืนท่ีสุด 

2.3 การพัฒนาที่ยั่งยืนวิถีพุทธ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต, 2541, อ้างถึงใน สุธาวัลย์ เสถียรไทย) ได้อธิบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนว่า  

“การพัฒนาท่ีย่ังยืนมีลักษณะท่ีเป็นบูรณาการ คือ ทําให้เกิดองค์รวม (Holistic) หมายความว่าองค์ประกอบ ท้ังหลายที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือ การมีดุลยภาพ (Balance) หรืออีกนัยหนึ่งคือการทําให้กิจกรรมของ
มนุษย์สอดคล้องกับธรรมชาติ ระบบการพัฒนาท่ีย่ังยืนประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ท่ีต้องบูรณาการให้เป็นระบบสัมพันธ์หนึ่งเดียว 
โดยให้คนเป็นแกนกลางทําหน้าท่ี เป็นปัจจัยตัวกระทํา 

1) มนุษย์: ระบบการพัฒนามนุษย์มีสามด้านท่ีสอดคล้องกัน คือ หนึ่ง) พฤติกรรม (ศีล) คือการมีวินัยต่อ
พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น วิธีเสพ บริโภค การประกอบอาชีพโดยต้องพัฒนาให้มีทักษะสามารถเลี้ยงชีพได้ การรู้จักแบ่งปัน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักการให้ และการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล โดยไม่เบียดเบียน สอง) ด้านจิตใจ ซ่ึงประกอบด้วยการมีสติ 
และสมาธิ เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาสภาพจิตใจท่ีดีงาม โดยใช้คุณธรรมและ แนวทางปฏิบัติเม่ือทําแล้วจะเกิดความสุข ความสดชื่น 
เบกิบาน และสาม) ปัญญา ซ่ึงเป็นความรู้ ความเข้าใจต่างๆ รวมท้ังแนวคิด ทัศนคติ และค่านิยม 

2) สังคม: โดยระบบในสังคมต้องประสานสอดคล้องเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน มีการสร้างบรรยากาศ 
ไม่เบียดเบียน ช่วยเหลือเกื้อกูล ลดความ เห็นแก่ตัว ร่วมกันวางมาตรการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบกันร่วมกันวางมาตรการพิทักษ์ 
การเบียดเบียนธรรมชาติ และสนับสนุนการกระทํา หรือกิจการท่ีเกื้อกูลกับธรรมชาติ 

3) ธรรมชาติ: โดยเรียนรู้และเข้าถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ มองตนเองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มี
ชีวิตอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และบํารุงรักษาธรรมชาติ  

4) เทคโนโลยี: ในการพัฒนามักจะใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเจริญซ่ึงทําให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิต ดังนั้นเทคโนโลยีควรใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ธรรมชาติโดยส่งเสริมเร่ือง
การใช้เทคโนโลยีด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยตัณหา และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเสริมสร้างปัญญา 

สรุปการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย ซ่ึงจะมีสองส่วนใหญ่ๆสําคัญสําหรับการเป็นกรอบใช้ใน
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ กล่าวคือ เร่ืองของเกษตรอินทรีย์ ท่ีมีท้ังความเป็นมา หลักคิด ความหมาย วิธีการปฏิบัติ เป็นกระบวนการท่ี
มุ่งเน้นและความสําคัญท่ีสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ให้คุณค่ากับการผลิตท่ีมีอุดมการณ์ไม่ทําลายสภาพแวดล้อมให้เกิดการเสียความสมดุล 
เป็นแนวคิดท่ีเป็นลักษณะของใครทําใครได้ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เป็นผลดีต่อเร่ืองสุขภาพ และการตลาดและผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ 
โดยมีแรงจูงใจสําคัญคือ ความย่ังยืนของอาชีพท่ีสามารถต่อยอดความสําคัญนี้ไปได้อีกยาวนาน  

เกษตรแนวพุทธ ซ่ึงอาจเรียกต่างกัน แต่ในนัยยะของวิธีการปฏิบัติอาจกล่าวได้ว่า เป็นผ้าเนื้อเดียวกันท่ีสามารถ
นํามาเป็นประโยชน์ให้แก่กันและกันได้ แต่อาจมีความแตกกันถึงกรอบแนวคิดทางด้านศาสนาท่ีจะให้มุมมองท่ีกว้างกว่ามุมมองของ
เกษตรอินทรีย์ ซ่ึงจะให้ภาพของการเชื่อมโยงของสรรพส่ิงในเชิงเหตุและผลท่ีมีเท่าๆ กัน เป็นต้นว่า ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกทําลาย จะ
เกิดผลกระทบกับอีกสิ่งหนึ่ง และเกิดผลต่อไปเร่ือย เป็นลักษณะแบบลูกโซ่ ซ่ึงจะให้ผลท่ีมากกว่า มุมมองด้านการเกษตรอินทรีย์ การ
ปฏิบัติเชิงศาสนาจะให้ความสําคัญไปท่ีกระบวนการของอหิงสา การไม่เบียนเบียนกันละกันของสรรพสิ่ง การรักษาศีล ลดละเลิกการฆ่า
สัตว์ตัดชีวิต เน้นการพัฒนาด้วยทางสายกลาย ดําเนินชีวิตบนหลักการท่ีเชื่อมโยงอิงอาศัยกับธรรมชาติเป็นสําคัญ 
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ผลการศึกษา 
จากการศึกษาพุทธศาสนากับการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านชําปลาไหล จ.จันทบุรี พบว่า ชุมชนบ้านชําปลา

ไหลประกอบอาชีพการเกษตรทําสวนด้วยการผลิตจากสารเคมีเป็นหลัก จนนําไปสู่การเกิดปัญหาสําคัญข้ึนในชุมชน คือ ปัญหาด้าน
สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ เป็นปัญหาท่ีก่อตัวมาจากการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน ต่อมามีการ
แกไขปัญหาชุมชนของตนด้วยการเปลี่ยนการทําเกษตรแบบเคมีเป็นรูปแบบการผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์แทน จนสามารถเปลี่ยนจาก
ชุมชนปัญหาเป็นชุมชนประสบผลสําเร็จในหลายด้านต่อไปน้ี 

1. ผลสําเร็จของชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธบ้านชําปลาไหล   
   ผลสําเร็จด้านวิถีชีวิตชุมชน คือ การคุณค่าของการดําเนินชีวิตแบบเกษตรวิถีพุทธก็จะต้องเป็นไปแบบการสร้างสรรค์

ในด้านของการรักษาซ่ึงสิ่งแวดล้อม ให้คุณค่ากับการรักษาสุขภาพ มีการผลิตเพ่ือกินเองและใช้เองได้ในชุมชนของตน มีการแลกเปลี่ยน
สิ่งของเครื่องใช้กันได้ภายในชุมชน สิ่งสําคัญท่ีสุด ก็คือ ความรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตว่าสิ่งท่ีใช้ท่ีกินอยู่นั้นปลอดภัย เพราะไม่ต้องเสี่ยงภัย
เพราะสารพิษจากสารเคมี เกิดกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กันเป็นระบบเครือญาติ มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่ทางวัสดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตร เกิดเป็นการเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันจนนําไปสู่การช่วยเหลื่อในหลายๆ ด้าน และสิ่งสําคัญเกิดความรักและหวงแหน 
ความเป็นชุมชนของตน เกดิความปกป้องและปฏิเสธสิ่งท่ีจะเข้ามาทําลายชุมชมของตนเอง ประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ ถือเป็นวิถีชีวิตตาม
แนวทางของชาวพุทธประการหนึ่ง ในการเป็นผู้ท่ีเข้าใจหลักของการเป็นมนุษย์ท่ีอยู่แบบชาวบ้านท่ีต้องพ่ึงพิงอิงกันอยู่ เป็นมิตรภาพท่ี
ห้ามขาดหายไปโดยเด็ดขาด และหากชาวพุทธหรือชาวเกษตรกรรมสามารถอยู่ได้บนแนวทางของความเข้าใจเช่นนี้ ก็จะมีวิถีชีวิตท่ี 
สุขมากกว่าทุกข์นั่นเอง เหล่านี้เป็นกระบวนการท่ีได้รับจากถ่ายทอดท้ังความคิด วิธีการปฏิบัติภายหลังการเข้าศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นลง ซ่ึง
ทําให้ได้รับมุมมองและความรู้ของกระบวนการพัฒนาดังกล่าวเป็นท่ีประจักษ์แล้วด้วยเหตุผลข้างต้นนั่นเอง ซ่ึงความสําเร็จนี้ได้ยืนยัน
จากผู้ใหญ่พรเทพ ท่ีว่า  

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงร่วมกันของชุมชน แต่สิ่งท่ีผมภาคภูมิใจ คือ การได้ความสุขทางใจท่ีเห็นชุมชนมีความรักความ
สามัคคี และมีกลุ่มไว้สําหรับการพัฒนาร่วมกันหากเกิดปัญหาข้ึนอีก และแนวทางของการเป็นชาวพุทธท่ีดีก็ยังคงอยู่กับ
ชุมชนแห่งนี้ต่อไป ท้ังการรักษาศีล 5 รู้จักความพอดีเดินตามหลักวิถีทางสายกลาง เข้าใจปัญหาชุมชนด้วยหลักของ
ความจริงท้ัง 4 รักษาอาชีพชาวสวนด้วยอิทธิบาท 4 อยู่กับธรรมชาติด้วยความคิดด้วยการเข้าใจเขาเข้าใจเราด้วยหลัก
อหิงสา รักในสันติ หยุดการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน เป็นความย่ังยืนท่ีชุมชนได้มาด้วยความภูมิใจ และความย่ังยืน
ดังกล่าวทําให้ชุมชนผลดีอีกอย่างหนึ่งท่ีตามมา (สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2558) 

ผลสําเร็จด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผลสําเร็จของพ้ืนท่ีทํามากากินเป็นความสําเร็จท่ีสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาวของ
ชุมชน “โดยเฉพาะระบบนิเวศ” เป็นกลไกท่ีสําคัญย่ิงสําหรับการพัฒนาเกษตรกรรม มีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ มีความ
เข้าใจกฎของธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งในธรรมชาติ การรับรู้และเข้าใจว่าสรรพสิ่งนั้นอิงอาศัยกันและกันด้วย 
การอิงหลักการทางศาสนาเป็นกลไกอีกประการหนึ่ง ดังคํากล่าวท่ีว่า ไม่ว่าคน สัตว์ และธรรมชาตินั้น ล้วนเป็นสิ่งๆ เดียวกัน เชื่อมโยง
กันอยู่ตลอดเวลา หากเม่ือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสั่นคลอนหรือเปล่ียนแปลง อีกหลายสิ่งท่ีเหลือก็สั่นคลอนและเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ดังนี้เอง 
ชุมชนนําหลักการทางพุทธศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจึงมองไปท่ีการรักษามากกว่าการท่ีจะใช้วิธีการทําลาย เช่น หลักของ
การไม่เบียดเบียน การรักษาศีลด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การใช้หลักอริยสัจวิเคราะห์ปัญญาชุมชนเพ่ือนํามาสู่การแก้ไขท่ีตรงจุด  
จนนํามาซ่ึงความสมดุลของสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ ดังคํากล่าวของผู้ใหญ่คํานึง ชนะสิทธ์ิว่า  

วันหนึ่งได้ นําดินไปตรวจค่าพีเอชเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จาก 4.5 ข้ึนไปจนถึง 6.8 ซ่ึงเป็นค่าท่ีดินอยู่ในความเหมาะสมและ
สมดุลไปด้วยธาตุอาหารในดิน ผลผลิตไม้ผลก็เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน ไม่เกิดโรครากเน่าโคนเน่า ชุมชนภายหลังการเป็น
ชุมชนเกษตรอินทรีย์เต็มตัวว่า ทุเรียนท่ีปลูกด้วยระบบอินทรีย์จะมีผิวสวย หนามสวย น้ําหนักดี เม่ือสุกได้ท่ีเนื้อทุเรียน
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จะมีสีเหลือง หวาน กรอบนุ่ม เนื้อเหนียวสุกท่ัวถึงพร้อมกันทุกพู ผลผลิต 1 ตัน จะมีหนอนชอนเปลือกทําลายผลผลิต
เพียง 10 กก. แต่ถ้าเป็นการใช้สารเคมีจะพบแมลงทําลายมากถึง 200กก (สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2558) 

“ระบบนิเวศ” เป็นกลไกท่ีสําคัญย่ิงสําหรับการพัฒนาเกษตรกรรมแบบพุทธ ต้องเป็นเกษตรกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และต้องเข้าใจกฎของธรรมชาติ รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งในธรรมชาติ การรับรู้และเข้าใจว่าธรรมชาตินั้น 
สามารถสร้างและทําลายตัวมันเองได้ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ เช่นเดียวกับท่ีมนุษย์สามารถทํากับตัวเอง การท่ีเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรอินทรีย์ อาจมาจากปัญหาความล้มเหลวของรูปแบบเกษตรกรรมแบบกระแสหลักท่ีทําอยู่ในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหาความเสื่อมโทรมของ สภาพแวดล้อมท้ังดินน้ํา และอากาศ ถูกทําลายจากสารพิษหรืออะไรก็ตาม จึงทําให้
แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรกรรมแบบอินทรีย์นี้ได้ถูกเผยแพร่ไปโดยเกษตรกรผู้ลองผิดลองถูกแล้วประสบผลสําเร็จจากภูมิปัญญาของตนเอง 
การใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างชีวิตให้กับมนุษย์ จะต้องไม่ใช้หนทางเพ่ือการทําลาย แต่ต้องเป็นหนทางเพ่ือการสร้างเสริมกัน
และกัน ความเป็นอหิงสาจึงถูกหยิบยกมาเพ่ือกระบวนการทางความคิดให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นได้ดํารงอยู่เพ่ือการใช้ประโยชน์
ร่วมกันต่อไปให้นานท่ีสุด และการเกษตรวิถีพุทธ ก็เป็นกลไกตัวหนึ่งสําหรับผู้รักและเคารพความเป็นธรรมชาติท่ีมีชีวิต จะต้องคิดถึง
และนําไปสร้างกรอบ เพ่ือการสร้างความคงอยู่ให้กับธรรมชาติท่ีเรารักนั่น เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธจึงมองไปท่ีการรักษามากกว่าการท่ีจะ
ใช้วิธีการทําลาย หากระบบนิเวศจะดีและสมดุลได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้น นั่นหมายถึงว่า คน สัตว์และธรรมชาติจะต้องอยู่ด้วยกันอย่าง
เข้าใจ และชุมชนบ้านชําปลาไหลก็สามารถสร้างความสมดุลนี้ให้เกิดข้ึนกับชุมชนจนสามารถเป็นชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได้ในทางทรัพยากร
ทางธรรมชาติได้อีกชุมชนหนึ่ง ซ่ึงได้รับการยืนยันแล้วว่าสิ่งแวดล้อมชุมชนดีข้ึนจากพรเทพ สายพานิช ท่ีว่า “เม่ือดินเกิดการสมดุลดี
แล้วภายหลังท่ีชุมชนเปลี่ยนวิธีการผลิตมาเป็นการทําแบบอินทรีย์อยู่หลายปี จึงเห็นแล้วว่า ดินคืนค่าพีเอชไปในเชิงบวก ตอนนี้ไม่ต้อง
กังกลเรื่องดิน การเกษตรของผม ผมคุ้นเคยกับการปลูกไม้ผล ผมก็ยึดแนวทางน้ีเป็นตัวยืน เช่น ผมปลูกสวนทุเรียน ทุเรียนเป็นไม้ผลท่ี
ให้ผลทางการผลิตโดยมีเวลาเป็นข้อจํากัด แต่เม่ือให้ดอกออกผล เราก็หากินกับต้นทุเรียนได้ยาวนาน แต่ช่วงแรกคือเราต้องดูแล ทีนี้
ช่วงของการดูแลนั้น ผมก็หาวิธีปลูกพืชผสมผสานไปพร้อมๆ กับต้นทุเรียน ซ่ึงจะกี่ชนิดก็ได้แล้วแต่เรา 5 อย่าง10อย่างได้ท้ังนั้น”
เช่นเดียวกันกับกํานันปัญญา ชนะสิทธ์ิกล่าวว่า “แต่ลักษณะของการปลูกไม้ผลของผมก็ยังคงเดิม ยึดการปลูกแบบครบทุกฤดู แต่ท่ี
เพ่ิมเติมเข้ามา คือ เป็นการปลูกแบบหลากหลายมากข้ึน กลับกลายเป็นว่า เม่ือก่อนผมเน้นการปลูกแต่ผลไม้ แต่ตอนนี้มองอะไรเห็น
อะไรก็ปลูกไปหมด เพราะเปล่ียนวิธีการมาเป็นอินทรีย์แล้วสิ่งแวดล้อมก็ดีวันดีคืน ต้ังแต่พืชคลุมดินเช่น พืชตระกูลถ่ัว การปลูกพืชให้
เป็นบริวารของไม้ผล” (สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2558)  

ผลสําเร็จด้านเศรษฐกิจ ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล เน้นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นเหตุปัจจัย 
ซ่ึงกันและกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม การพ่ึงตนเองในเบื้องต้น จะเป็นการพ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางเศรษฐกิจ แต่
มนุษย์เรามักจะให้ความสําคัญกับหลักการทางเศรษฐกิจมากกว่าทรัพยากร เม่ือเศรษฐกิจตกตํ่า ทุกข์ก็ตามมา เพราะสังคมส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีค่าของ จีดีพีหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แต่การผลิต
เกษตรอินทรีย์ของชุมชนได้ให้คุณค่าความสุขทางใจ ดังนั้น การมีรูปแบบทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านชําหลาไหลจึงความสุขท่ีได้มีกินมี
ใช้พอประมาณ ไม่มีหนี้มีสิน มีเงินออม มีสวัสดิการให้คนในชุมชนอย่างเหมาะสม เป็นลักษณะของการพ่ึงตนเอง ไม่พ่ึงพึงกับ จีดีพี  
โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีแน่นอยู่แล้วด้วยการใช้กลไกการพัฒนาแบบวิถีพุทธนั่นเอง ชาวชุมชนจึงมีความสุขทางใจอยู่เหนือความสุขจาก
การวัดผลทางเศรษฐกิจด้วยเงินตรา ดังเช่นการบอกเล่าของกํานันปัญญาว่า “รายได้ก็เร่ิมม่ันคงข้ึน เพราะชุมชนเร่ิมต้ังกลุ่มข้ึนมาอีก
หลายกลุ่มเพ่ือพัฒนาในส่วนต่างของชุมชน ปัญหาด้านหนี้สินสบายใจได้เลยไม่มี มีแต่จะหาท่ีออมกันซะมากกว่า เพราะอย่างท่ีบอก
วิธีการแนวพุทธ เป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีการพ่ึงตนเองได้ และวันนี้ชุมชนบ้านชําปลาไหลก็เป็นอีกชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได้แล้วในทาง
อาชีพเกษตรกรรม” (สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2559) 
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จนกระทั่งปัจจุบันชุมชนมีกองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล วิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
ขนมไทย คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านชําปลาไหล ซ่ึงหากดูจากพัฒนาการปัจจุบัน ถือได้ว่าชุมชนชําปลาไหล เป็นชุมชนท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาเป็นไปในทางที่ข้ึน จากท่ีเป็นชุมชนท่ีมีปัญหาในหลายด้านด้วยกัน แต่ปัจจุบันสามารถยกฐานะ
ชุมชนข้ึนเป็นชุมชนตัวอย่างเกษตรอินทรีย์ และมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพ่ือต่อยอดความสําเร็จ และความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนี้สามารถนํามาสู่
รายได้ของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับท่ีผู้ใหญ่พรเทพได้พูดไว้ “ความย่ังยืนดังกล่าวทําให้ชุมชนผลดีอีกอย่างหนึ่งท่ีตามมา คือ
รายได้ของคนในชุมชนมีความหลากหลายข้ึน มีกลุ่มองค์กรชุมชนผลิตสิ้นค้าแปรรูป ผลผลิตดูดีมีคุณภาพ พ่อค้าแม่ค้าก็อยากได้  
แย่งกันมารับไปขาย ปัญหาเร่ืองเงินๆ ทองๆ ก็ถูกแก้ไขอย่างเด็ดขาด แถมทุกครัวเรือนยังมีเงินออมท้ังในชุมชน และในธนาคาร เป็น
ความย่ังยืนท่ีได้รับจากการเปลี่ยนแปลงซ่ึงผมคิดว่ามันได้มากกว่าเสีย” (สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2559) 

ผลสําเร็จเร่ืองของสุขภาพ สุขภาพเป็นปัญหาระดับต้นของข้อค้นพบจากการศึกษาพัฒนาการของชุมชน ซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีอยู่ในวาระของผู้นําชุมชนท่ีคิดหาทางออกและต้องรีบแก้ไข ดังท่ีผู้ใหญ่พรเทพ ได้กล่าวไว้ว่า “สภาพชุมชนตอนนั้นต้องยอมรับ
ว่าแย่ ปัญหาท่ีน่ากลัวอีกอย่างหนึ่ง คือ ปัญหาด้านสุขภาพ ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้ปัญหาเศรษฐกิจ ท่ีกําลังทําให้ชุมชนเกิดการ
ต่ืนตัวกันมากข้ึน เพราะการเจ็บป่วยท่ีมีสถิติท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหาเกี่ยวกับสารพิษในเลือดสูงมาก การเจ็บป่วยออดๆ แอด 
เป็นกันท้ังหมู่บ้าน จนสาธารณะสุขจังหวัดเป็นห่วงคนในชุมชน จนกระทั้งแต่งต้ังสมัชชาเพื่อสุขภาพข้ึนในชุมชน และตัวผมเองก็ได้รับ
การแต่งต้ังเป็นประธานสมัชชาเพื่อสุขภาพด้วย จึงรู้ถึงปัญหาและท่ีมาของการเจ็บป่วย กล่าวคือ การใช้สารเคมีท่ีมากเกินการท่ีร่างกาย
ของคนจะรับได้ และการอยู่กินกับสารเคมีทุกๆ วัน จนเป็นท่ีมาของการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน” และภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
และวิถีปฏิบัติทางการเกษตรของชุมชน จากการทําเกษตรแบบเคมี สู่การเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ พบว่า ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองของ
สุขภาพได้อย่างมาก จากการยืนยันของผู้นําคนเดิม กล่าวคือ พรเทพ สายพานิชว่า “ผู้ใหญ่พรเทพกล่าวว่าจากผลของการสํารวจ
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ปี 2558 ระดับหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง จังหวัดจันทบรีุ เกี่ยวกับ
ด้านสุขภาพของคนในชุมชน พบว่า ไม่มีตัวใดไม่ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงถือได้ว่า ปัญหาเร่ืองของสุขภาพสามารถแก้ไขได้เป็นท่ีน่าพอใจและ 
โดยเฉพาะอย่างอย่างย่ิงปัญหาสําคัญสารพิษในกระแสเลือดลดลงหรือแทบไม่มีเลยหากดูจากผลสํารวจชุมชนปีล่าสุด” (สัมภาษณ์, 12 
พฤษภาคม 2559)  

 ข้อค้นพบอีกมิติหนึ่งสําหรับการศึกษาชุมชนบ้านชําหลาไหล ทําให้เห็นปัจจัยท่ีเอ้ือสู่ความสําเร็จ ซ่ึงเป็นความสําคัญ
ท่ีผู้วิจัยจึงได้นํามาเป็นข้อค้นพบ และวิเคราะห์ได้ดังต่อไปน้ี 

2. ปัจจัยชุมชนนําสู่ความสําเร็จ 
 2.1 ปัจจัยความสําเร็จด้านผู้นําชุมชน 
  1) ปัจจัยด้านผู้นําชุมชน ยังคงเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิถีปฏิบัติเป็น

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ผู้นําเป็นกลไกหนึ่งท่ีอยู่ท้ังเบื้องหน้าและเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน ดังนี้ จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนของชุมชนบ้านชําปลาไหล ยังคงชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ท่ียังคงเป็นทรัพยากร
ชิ้นเอกท่ีขาดไม่ได้เลย ความแตกต่างของความสําเร็จปฏิเสธไม่ได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเสมอ ซ่ึงจะเห็นได้จาก 
การเร่ิมต้นพัฒนาการทําเกษตรอินทรีย์ของผู้นําท่ีเป็นท้ังระบบความคิดและการปฏิบัติ ดังมีคําพูดของผู้ใหญ่คํานึง ชนะสิทธ์ิท่ีว่า “หาก
วันนั้นเราเป็นผู้นําทางการทําเกษตรอินทรีย์แบบเคมีได้ วันนี้เราก็ต้องเป็นผู้นําทางการทําเกษตรแบบอินทรีย์ได้เช่นกัน” และกระบวน
นี้ก็ถูกเปล่ียนแปลงแก้ไขข้ึนจริงๆ ดังนี้ และเม่ือเปล่ียนแปลงตัวเองสําเร็จแล้วจึงได้ขยายแนวคิดนี้ออกไปเพ่ือเปลี่ยนแปลงชุมชน และ
ชาวบ้าน การเป็นผู้นําชุมชนจึงท่ีมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของชาวบ้านในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของชุมชนบ้านชําปลาไหล  

  ผู้นําด้านวิธีคิดแก้ไขปัญหาเพ่ือผลสําเร็จของส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน ท่ีทําให้เห็นถึงทิศทางการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงผู้นําชุมชนแห่งบ้านชําปลาไหลได้ให้คุณค่าทางการผลิตบนฐานของความพอเพียง พอดี มุ่งเน้นผลประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับชุมชน
มากกว่าการมุ่งเน้นหาผลผลิตและผลกําไรให้กับตนเอง จากท่ีมองถึงรํ่ารวย ผู้นําชุมชนก็เปลี่ยนแปลงท้ังระบบความคิดระบบการผลิต
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ให้เกิดการผลิตในรูปแบบของความย่ังยืนกับชุมชน เปลี่ยนวิธีคิดจากการผลิตกระแสหลัก สู่การผลิตด้วยปัญญานิยม  
ซ่ึงจะเน้นการผลิตท่ีเหมาะสมไม่ทําลายทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และสามารถตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาอาชีพเกษตรกรรมท่ีนําไปสู่
ความย่ังยืนทางอาชีพ ดังคําพูดของพรเทพ สายพานิชว่า “จากที่เคยตั้งเป้าหมายว่าจะเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากๆ ขายได้เงินมากๆ  
แต่ท้ายท่ีสุดกลับกลายเป็นทาสของสารเคมี ก็เร่ิมเปล่ียนแนวคิดมาเป็นการทําสวนเกษตรแบบพอเพียง เน้นการพ่ึงพาตัวเอง ไม่หวัง
รํ่ารวยจากการทําร้ายผืนดิน หรือทําลายสิ่งแวดล้อม เม่ือกลับจากการฝึกอบรม ผมจึงได้เป็นแกนนําในการจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้านชําปลาไหลข้ึนมา” 

  เป็นผู้นําด้านกระบวนการเรียนรู้ การพาชาวบ้านไปศึกษาดูงานจากสถานท่ีท่ีเข้มแข็งและมีลักษณะของ 
การทํางานท่ีใกล้เคียงและเหมือนกันกับพ้ืนท่ีๆ ของชุมชน จะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถนํากลับมาประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนได้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงผู้นําเป็นผู้ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีภูมิปัญญา มีการเฝ้าสังเกต และเกิดกระบวนการเรียนรู้จากธรรมชาติ 
รู้ดินว่าจะต้องใช้พืชผสมผสาน เช่นการปลูกสมุนไพรช่วยให้เกิดความชื้น ก็จะทําให้ใต้ดินมีธาตุอาหาร จําพวกสัตว์ในดิน เช่น ไส้เดือน 
บนดินกจ็ะใช้ขับไล่แมลงด้วยกลิ่นของสมุนไพร หรือบางอย่างก็สามารถเลี้ยงแมลงไว้ได้เช่นกัน เช่น ตัวหําตัวเบียน เป็นแมลงท่ีมีไว้สร้าง
ความสมดุลระหว่างระแมลงวัชพืชด้วยกันเอง “ดังท่ีผู้ใหญ่คํานึงได้ชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการใช้สมุนไพรไล่แมลง 
โดยท่ีไม่ต้องใช้สารเคมีก็สามารถไล่แมลงได้ ดังจะยกตัวอย่างดังนี้ การเข้าใจว่าสมุนไพรชนิดไหนทําอะไรได้บ้าง ใช้ครู่กับอะไร  
ทําอย่างไร กล่าวคือ เช่นประเภทพืชสมุนไพรท่ีใช้ในการไล่แมลง ต้องใช้สมุนไพรจําพวกรสรสขม ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และป้องกัน
แมลง เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด สะเดา หญ้าใต้ใบ โทงเทง ซ่ึงวิธีการง่ายๆ คือ การปลูกใต้ต้นผลไม้ก็ได้ หรือจะนําไปแปรรูปเป็น
สารอินทรีย์ไว้สําหรับฉีดพ่น”  

 2.2 ปัจจัยด้านผู้นําทางจิตญาณ 
  ข้อค้นพบสําคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือผู้นําด้านจิตญาณ ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมโยงคนกับคนให้

เกิดการพัฒนาร่วมกัน พระสงฆ์หรือหลวงปู่ฟัก แห่งวัดเขาน้อยสามผานหรือวัดพิชัยพัฒนาราม องค์ประกอบสําคัญข้อหนึ่งของ 
การค้นพบจากผู้นําทางจิตวิญญาณ ผู้นําด้านจิตวิญญาณต้องเป็นผู้ท่ีมีความน่าเชื่อถือ ซ่ึงคุณสมบัติและองค์ประกอบของพระสงฆ์มี
ส่วนช่วยให้เกิดความเคารพและศรัทธาของชาวบ้านและชุมชน จึงจะสามารถดึงศักยภาพด้านหลักธรรมทางศาสนามาใช้กับชาวบ้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีพลัง และความเชื่อถือของชาวบ้านท่ีมีต่อผู้นําทางจิตวิญญาณเกิดจาก หลวงปู่ฟักเป็นพระนักพัฒนาประจํา
วัด ด้วยการทําเกษตรอินทรีย์ข้ึนภายในวัด และเป็นพระผู้มีศีลและธรรม สามารถเทศและสอนชาวบ้านให้เข้าใจในหลักธรรมทาง
ศาสนาโดยการประยุกต์คําสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมประยุกต์เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาชุมชน 

  เป็นผู้มีเมตตาจิตช่วยเหลือชาวบ้านท้ังทางโลกและทางธรรม เป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณท่ีไม่เคยทอดท้ิงสังคม 
และในขณะเดียวกัน ท่านก็มิใจทอดท้ิงชาวบ้านในยามที่เกิดทุกข์ ท้ังสร้างโรงพยาบาล รักษาโรคให้ผู้คน เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ จึงทําให้
เป็นท่ีรักและศรัทราของชาวบ้าน เป็นพระนักปฏิบัติสายกรรมฐานรูปหนึ่ง ท่ีผู้นําและชาวบ้านเห็นว่าทํากิจของสงฆ์ได้อย่างสมบูรณ์ 
เป็นสงฆ์ท่ีมีความสํารวมกาย พูดในสิ่งท่ีควรพูดและเป็นประโยชน์ เป็นผู้ให้ขวัญ ให้มองโลกด้วยหลักของความเป็นจริง ให้ม่ันสร้าง
ความรักและละท้ิงความเกลียดชัง เป็นผู้ให้ความรู้และแนวคิดทางศาสนาจนเป็นศูนย์รวมทางจิตใจในการพัฒนาของผู้นําชุมชนและ
ชาวบ้าน ให้เกิดแนวร่วมเพ่ือการพัฒนาในรูปแบบกลุ่มข้ึนในชุมชน ดังจะเห็นได้จากการทํานาข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ โดยมีท่านเป็น
ผู้นําทางศาสนาและมีผู้นําชุมชนเป็นเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดและการปฏิบัติ เป็นผู้วางกรอบคิดด้วยหลักการทางศาสนา เพ่ือเป็นแบบ
แผนนําไปแก้ไขปัญหาชุมชน บทบาทของผู้นําท้ังสองนั้น เป็นกระบวนการเชื่อมโยงและอิงอาศัยกันและกัน เป็นกระบวนการชุมชนที่
ยังคงทําให้เห็นภาพของการพัฒนาร่วมกันของวัดและชุมชน ท่ียังแสดงให้ว่า รูปแบบของการพัฒนาเช่นนี้ ยังคงเป็นเอกลักษณ์และ
สามารถประสบผลสําเร็จเช่นกัน ดังคํายืนยันของ คํานึง ชนะสิทธ์ิ “แนวคิดสําคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีทําให้ความคิดเร่ืองเกษตรอินทรีย์
วกวนอยู่ในหัวตลอด ยามเม่ือไปทําบุญเป็นวัดท่ีเรานับถือ และคุ้นเคยกับท่านมาก คือ หลวงปู่ฟักท่ีได้เทศสอนเชิงตําหนิว่า เคยค้นหา
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ความจริงให้กับชุมชนของตนเองกันบ้างไหม ท่านสอนให้รู้จักยอมรับการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและสรรพสิ่งว่า เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน มีการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติด้วยหลักคิดของศาสนาเร่ืองของหลักอหิงสา ปฏิเสธการเบียดเบียน 
ปฏิเสธการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยไม่จําเป็น ต้ังตนอยู่บนหลักทางสายกลาง อยู่แบบพอมีพอกิน แบ่งบันเอ้ืออาทร ต้องทําอาชีพด้วย 
การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ” ท่ีมองเห็นถึงความสําคัญของแนวคิดผู้นําทางจิตวิญญาณ (สัมภาษณ์ 15 ธันวาคม 2558)  

  สอดคล้องกับกํานัน ปัญญา ชนะสิทธ์ิ ว่า “หลวงปู่ท่านเป็นพระสายปฏิบัติ ท่านจะมีแนวทางในการปฏิบัติเร่ือง
ของศีลและพระวินัยเป็นสําคัญ การรักษาศีลถือเป็นเร่ืองใหญ่สําหรับหลวงปู่ฟัก แต่ท่านก็เข้าใจในวิถีชีวิตชาวบ้านว่าต้องทํามาหากิน 
แต่ก็อดเทศสอนไม่ได้ เร่ืองของศีล เช่นว่า ไม่ใช้สารเคมีก็ถือเป็นการรักษาศีลข้อท่ีสําคัญมากคือ ปาณาติบาต ท่านพูดเสมอว่า พวกโยม
อย่าคิดนะว่าสารเคมีจะใช้ฆ่าได้เพียงสัตว์และแมลง แต่โยมไม่รู้หรือว่า ฆ่าคนไปแล้วกี่คน จากการบริโภคผลผลิตท่ีออกจากสวนของเรา
ไป ซ่ึงการฆ่าคนถือเป็นบาปหนักมากในคําสอนของศาสนาเรา กํานันปัญญา เสริมต่อว่า นี่เป็นเร่ืองเล็กๆ แต่พวกเราไม่เคยได้คิด  
แต่พอฟังแล้วก็จริงอย่างท่ีท่านว่า “นี่ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการทํานะ พวกผมก็คงไม่คิดว่าพวกผมฆ่าคนหรอกนะ” (สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 
2559) 

 2.3 ปัจจัยด้านศาสนา จะเห็นถีงกระบวนการเชื่อมกันของพระสงฆ์กับชาวบ้านตลอดจนวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของเกษตรกรบ้านชําปลาไหลท่ียึดหลักธรรมคําสอนเป็นกรอบปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เช่น การใช้หลักอริยสัจ นํามา
สร้างกรอบคิดของปัญหาชุมชนให้แคบลง หาความสําคัญของปัญหาน้ันๆ อะไรเป็นสาเหตุแห่งปัญหา รู้แล้วจะแก้ไขอย่างไร และเม่ือ
ทําแล้วจะได้อะไรกลับคืนมา หรือแม้แต่การทําบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน การซึมซับใน
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีสืบสานการปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นยังคงเป็นแบบแผนปฏิบัติกันอยู่ในชุมชน การใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทา 
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเพ่ือนไปสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง พออยู่พอกิน การไม่คิดฆ่าสัตว์ตัดชวิีตเป็นกระบวนการรักษาศีลข้อสําคัญ
ท่ีจะเป็นฐานของการนําไปสู่การักษาข้อต่อๆ ไปอย่างเคร่งคัด ตลอดจนการไม่เบียดเบียนกันและกันแล้ว ยังรวมไปถึงธรรมชาติ พืชและ
สัตว์ต่างๆ อีกด้วย ท้ังนี้การพ่ึงตนเองซ่ึงเป็นเป้าหมายสําคัญของพระพุทธศาสนา จึงถือได้ว่าเกษตรกรของบ้านชําปลาไหล มีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามหลักธรรมคําสอนแห่งพระพุทธศาสนา อันมีพระสงฆ์ ผู้นํา และชาวบ้านมีแนวความคิดท่ีเป็นไปในทาง
เดียวกัน ตระหนักถึงคุณค่าในการแก้ไขการพัฒนาทางอาชีพของชุมชน ซ่ึงตรงข้ามกับการหลักของการเบียดเบียนแย่งชิงจนนําไปสู่
ความรุนแรง และเม่ือชุมชนบ้านชําปลาไหลแห่งนี้เลือกท่ีจะใช้ทางแห่งความพอประมาณ พอเพียง ผลท่ีเกิดข้ึนจึงแตกต่างจากผลของ
เกษตรกรรมท่ัวๆ ไป ท่ียังคงใช้หลักการทําลายโดยท่ีพวกเขาไม่รู้ตัว และหลักการแห่งพุทธนี้ไม่เพียงแต่ไม่ทําลายระบบนิเวศแล้ว  
ยังเป็นสิ่งจรรโลงและฟื้นฟูให้กับระบบนิเวศได้เกิดความสมดุล เม่ือความสมดุลเกิดข้ึน ความอุดมสมบูรณ์ก็ตามมา ซ่ึงประเด็นดังกล่าว
นี้ “ผู้ใหญ่คํานึงได้พูดเอาไว้ว่า การคิดแบบชาวพุทธ ทําแบชาวพุทธ ลด ละเลิกแบบชาวพุทธ สิ่งไหนท่ีทําแล้วเกิดผลเสียกับธรรมชาติ
และส่วนรวมเราจะไม่ทํา รู้จักการวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยยามท่ีเรามีปัญหา เราต้องหาเหตุนั้นให้เจอเสียก่อน เม่ือหาเหตุเจอก็จะเจอกับ
คําตอบของการแก้ไขปัญหา จะเกิดแนวทาง วิธีการต่างๆข้ึนมาเพ่ือเป็นทางสู่การแก้ไข อันนี้ก็คือ หลักของอริยสัจ ท่ีหลวงปู่ท่านก็บอก
ไว้แล้ว และสิ่งสําคัญของการเป็นชาวพุทธเวลาทําเกษตร จิตสํานึก และคุณธรรมกับการกระทําของเราต้องเป็นต้องเป็นสิ่งๆ เดียวกัน 
ไม่ใช่วิธีคิดคือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน แต่เวลาเข้าสวนคนเดียวแอบใช้สารเคมีฉีดพ่น ความจริงของการเป็นชาวพุทธ ผู้ใหญ่ได้บอกว่า 
การได้ดึงจิตสํานึกในก้นบึงของตัวเราออกมาใช้ และสร้างศักยภาพเชิงบวกให้กับตัวเองให้ได้ และเม่ือไหร่ท่ีศักยภาพเชิงบวกเกิดข้ึนท้ัง
ต่อหน้าและลับหลัง นั้นคือการทําเกษตรกรวิถีพุทธท่ีดีนั่นเอง” (สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2558) 

แนวคิดอริยสัจยังได้ทําให้ปรากฏเห็นวิธีคิดของกํานันปัญญา ชนะสิทธ์ิว่า “ผมมองว่า ตอนน้ีเราเดือดร้อนเพราะ 
สารเคมีเป็นเหตุ เราก็ต้องเริ่มแก้ท่ีดินถึงจะถูก ดินเราเสียเพราะอะไร เพราะเกิดจากสารเคมีใช่ไหม ถ้าตอบว่าใช่ ก็ต้องเปลี่ยน และถ้า
เราไม่ใช้สารเคมีทําอย่างไร ต้ังแต่นั้นมาก็เปลี่ยนแปลงทันท่ี เร่ิมต้นด้วยการใช้เกษตรอินทรีย์อย่างเดียว”(สมัภาษณ์.12/5/2559) 
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อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง “พุทธศาสนากับการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์” ข้อสรุประหว่างการเกษตรแบบอินทรีย์มีความเชื่อมโยง

กันได้อย่างไรกับหลักการทางศาสนา  
ภายหลังการศึกษาชุมชนบ้านชําปลาไหลเสร็จสิ้นลง จากพัฒนาการของชุมชนท่ีบ่มเกิดมาจากปัญหา สู่การเปลี่ยนแปลง

คร้ังสําคัญด้วยวิธีการทางความคิด ซ่ึงผู้นําชุมชนเป็นกลุ่มคนแรกๆ ท่ีคิดเร่ืองของการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงถือว่าเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงท่ี
สําคัญ ดังคําพูดท่ีว่า หัวดีท้ายก็ย่อมดีไปด้วย จากการศึกษาชุมชนแห่งนี้ทําให้รู้ว่า เป็นชุมชนพ้ืนท่ีมีปัญหา (Bad Practice) จาก 
ข้อค้นพบ พบว่า มีปัญหาสําคัญอยู่ด้วยกัน 3 เร่ืองใหญ่ กล่าวคือ เร่ืองสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องสุขภาพท่ีเกิดจากสารเคมีสะสมเป็นระยะ
เวลานาน และปัญหาด้านผลผลิตท่ีไม่ได้ราคาอย่างท่ีมันควรจะเป็น จึงเป็นท่ีมาของปัญหาด้านเศรษฐกิจ เม่ือปัญหาเป็นเหตุทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง เกษตรอินทรีย์จึงเป็นตัวเลือกแรกของการเปล่ียนแปลง และแนวทางของเกษตรอินทรีย์เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ให้กับผู้นําชุมชนและชาวบ้านชําปลาไหลว่า การทําการเกษตรท่ีย่ังยืนและถูกต้อง คือ การทําการเกษตรด้วยวิถีทางของธรรมชาติและ
พัฒนาชุมชนในรูปแบบของการพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด การสรรหาทรัพยากร และวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนเพ่ือมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
น้ําหมักชีวภาพไว้สําหรับฉีดพ่นเพ่ือรักษาและป้องกันแมลง จะเกิดข้ึนด้วยกระบวนการเรียนรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านก็ตามแต่ ถือสิ่งท่ี
สําคัญและเป็นอุดมการณ์ท่ีจะต้องขาดไม่ได้ เป็นกระบวนการผลิตเพ่ือต่อสู้กับเงินทุนท่ีสูงในการใช้การผลิตเกษตรกระแสหลักด้วย
ระบบการผลิตแบบเคมี บทบาทผู้นําทางศาสนาท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนให้ความศรัทธาของชุมชมสร้างกระบวนการพัฒนา
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้วยการรวมกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์วิถีพุทธ กลไกทางหลักศาสนา ยึดหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา เป็นกรอบ
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เช่น การใช้หลักอริยสัจ 4 ประการ ท่ีเป็นมุมมองของการใช้ชีวิตในด้านต่างๆให้เข้าไปสู่กระบวนการและมอง
ปัญหาต่างๆให้อยู่ในกรอบ เม่ือปัญหาได้ถูกควบคุมและอยู่ในวงจํากัด ก็ย่อมท่ีจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ง่าย การใช้หลัก
มัชฌิมาปฏิปทา หลักของการไม่เบียดเบียนเพ่ือนร่วมโลกเดียวกัน รักษาศีลด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ไปสู่การการพ่ึงตนเองซ่ึงเป็นเป้าหมายสําคัญของพระพุทธศาสนาจนกระท่ังการพัฒนาทําเกษตรอินทรีย์มาบรรลุผลสําเร็จสุดขีด 
อย่างน้อยท่ีสุด 4ด้านด้วยกันจากข้อค้นพบข้างต้น กล่าวคือ ผลสําเร็จให้ผลกับวิถีชีวิตชุมชน ปัญหาเร่ืองสุขภาพอยู่ในระดับของ 
ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมถูกถูกแก้ไขจนและอุดมสมบูรณ์มีความหลายหลายทางส่ิงแวดล้อมอาศัยพ่ึงพิงอิงกันอยู่ในระบบนิเวศ และ
เม่ือชุมชนบ้านชําปลาไหลแห่งนี้เลือกท่ีจะใช้ทางแห่งความพอประมาณ พอเพียง พออยู่พอกิน ผลท่ีเกิดข้ึน จึงแตกต่างจากผลของ
เกษตรกรรมท่ัวๆไปท่ียังคงมุ่งหาและหวังแต่ผลกําไร จึงลืมมองถึงโทษภัยท่ีกําลังจะเกิดข้ึน และหลักการของพุทธศาสนานี้ไม่เพียง 
แต่ไม่ทําลายระบบนิเวศแล้ว ยังเป็นสิ่งจรรโลงคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีต่ออาชีพของผู้คนในชุมชนให้เกิด
การอยู่ร่วมกัน พ่ึงพิงอิงกันจนกระท่ังเกิดความสมดุล เม่ือความสมดุลเกิดข้ึน ความอุดมสมบูรณ์ก็ตามมา ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวนี้ล้วน
แล้วสามารถตอบโจทย์เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท่ีย่ังยืน( best practice)ในท้ายท่ีสุดชองการพัฒนาน่ันเอง 

แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรแนวพุทธ แห่งบ้านชําปลาไหล อาจไม่ใช่คําตอบท้ังหมดของความสําเร็จ หากแต่เป็นการช่วย
บรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้ แต่คุณค่า และคุณภาพไม่ได้ข้ึนอยู่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหากมองในมุมของการเป็น
อิสระของผู้ผลิตท่ีมีกรอบพุทธเป็นผู้นํา ก็ต้องแสวงหาปัจจัยตัวอ่ืนเพ่ือช่วยสร้างช่วยเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรในเกิดประสิทธิภาพ
ให้มากข้ึน เช่น องค์กรพัฒนาชุมชนท้องถ่ินเข้ามาช่วยสานงานด้านความรู้ทางวิชาการ ปัจจัยภายในและภายนอกช่วยกันสร้างช่วยกัน
เสริม แต่ต้องคงไว้ซ่ึงรูปแบบท่ีเดิมท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่แบบพอเพียง มีน้อยกินน้อย ไม่มากเกินไป ลดการใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น 
ความสุขกายหากแต่ให้คิดเป็นเรื่องรอง แต่คุณค่าของการเป็นเกษตรแบบวิถีพุทธ ความสุขใจต่างหากท่ีเป็นความสุขแบบถาวร 
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สรุป 
1. พุทธศาสนากับเกษตรอินทรีย์เป็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน เป็นเชือกเส้นเดียวกันท่ีเชื่อมโยง

และมีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา เป็นวิธีคิดว่าด้วย เร่ืองของผลกระทบท่ีให้ผลซ่ึงกันละกัน มีหลักคิด วิธีการ และการปฏิบัติท่ี
สอดคล้องกันอย่างแยกไม่ออก และสิ่งสําคัญของการบรรลุเป้าหมายท่ีเหมือนกันนั่น คือ ความย่ังยืนในอาชีพเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ เพราะชาวเกษตรจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วย 
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ีจะต้องเอ้ือและอํานวยความเหมาะสมจึงจะเกิดเป็นผลสําเร็จและความย่ังยืนตามมา ดังนี้นี้เอง  
การสอดคล้องกันของแนวคิดทางศาสนาท่ีไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พัฒนาบนหลักของการไม่เบียดเบียนสิ่งต่างๆรอบตัว ยึดม่ันบน 
ความย่ังยืนด้วยหลักการทางสายกลาง สอนให้รู้จักการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้ในหลักอริยสัจ จนนําไปสู่การสร้าง
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านชําปลาไหล ความสําเร็จได้ตรอกยํ้าให้เห็นซ่ึงวิถีของคิดและแนวทางท่ีสามารถนํามาเป็นแบบแผน
และส่งเสริมกันได้ในทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ผู้นําชุมชน เป็นผู้คิดและผู้ปฏิบัติท่ีเป็นประโยชน์เหมาะสมกับการเป็นผู้นําทางการเปล่ียนแปลง จึงจะนํามาซ่ึงการมี
อุดมการณ์ร่วมของชาวบ้าน บทบาทของผู้นําจึงมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของชาวบ้านท่ีเกิดจากวิธีคิดแก้ไขปัญหาเพ่ือผลสําเร็จของ
ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน กระบวนการคิดของผู้นําชุมชนเป็นส่วนสําคัญ ท่ีทําให้เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงผู้นําชุมชนแห่งบ้าน
ชําปลาไหลได้ให้คุณค่าทางการผลิตบนฐานของความพอเพียง พอดี มุ่งเน้นผลประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับชุมชนมากกว่าการมุ่งเน้นหา
ผลผลิตและผลกําไรให้กับตนเอง จากที่มองถึงรํ่ารวย ผู้นําชุมชนก็เปลี่ยนแปลงท้ังระบบความคิดระบบการผลิตให้เกิดการผลิตใน
รูปแบบของความย่ังยืนกับชุมชน เปลี่ยนวิธีคิดจากการผลิตกระแสหลัก สู่การผลิตด้วยปัญญานิยม ซ่ึงจะเน้นการผลิตท่ีเหมาะสม 
ไม่ทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนอย่างย่ังยืน 

3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของชุมชนท่ีต้องมีศรัทธาต่อระบบนิเวศชุมชน ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็น
กระบวนคิดท่ีให้คุณค่ากับทุกสรรพสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ว่ามีคุณค่าและศักยภาพเท่ากัน การอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งจึงเป็น
คุณค่าท่ีจะต้องช่วยเหลือกัน ไม่ทําลาย ไม่เบียดเบียน เพียงแต่ใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างท่ีอยู่ด้วยกันเข้าไป
บริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสม และสร้างสรรค์ เป็นการเข้าสู่การพัฒนาที่เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายแก่การจัดสรรและต่อยอด 
ความย่ังยืนให้ย่ิงข้ึนไปกว่าเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาชุมชนโดยมีศาสนาเป็นศูนย์กลาง ชุมชนควรเชื่อมโยงระบบคิดของผู้นําชุมชนชาวบ้าน และผู้เข้าศึกษา 
ดูงานและฝึกอบรม ได้รับแนวคิดจากการพัฒนาชุมชนด้วยระบบคิดเชิงพุทธท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง ด้วยการพาไปศึกษา
ประวัติวัดและประวิติพระสงฆ์ท่ีให้คุณค่าทางระบบจริยธรรมและคุณธรรมในการพัฒนาชุมชนท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป็นเสมือนการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างวัดกับชุมชนท่ี ยังคงมีคุณค่าและเกื้อกูลผูกมิตรกันเฉกเช่นเดียวกับการพัฒนาชุมชนท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีมีท้ังพระสงฆ์  
วัด ชุมชน และชาวบ้านท่ีทํางานร่วมกันจนกระท่ังเกิดเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธข้ึนดังกล่าวคุณค่าทางวัฒนาธรรมท้องถ่ินถือเป็น
เอกลักษณ์ของการพัฒนาชุมชนด้วยประการหนึ่ง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีไม่ควรมองข้าม จึงประสงค์ให้ชุมชนได้หาทางเชื่อมโยงกันให้
ควบคลุมทุกๆภาคส่วนท่ีมีส่วนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทางท่ีดี โดยเฉพาะคุณค่าด้าน คุณธรรมและจริยธรรมท่ีจะเป็น
ส่วนเติมเต็มให้กระบวนการทางการพัฒนามีภูมิคุ้มกันท่ีดี ซ่ึงอาจทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนท่ีสง่างามท้ังด้านการเกษตรอินทรีย์ วิถี
ชีวิตพอเพียง และมีวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่าแก่การศึกษาสืบต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน กรณีศึกษาธนาคารปูม้า ชุมชนคลอง 
อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ศึกษาพัฒนาการและ
ความเป็นมาของชุมชนประมงพ้ืนบ้านท่ีสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง และเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมง
ชายฝั่งของชุมชนประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษา“ธนาคารปูม้า” ชุมชนคลอง อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
และผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ 18 ราย เป็นกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารปูม้า กลุ่มผู้นํา
ในชุมชน กลุ่มผู้อาวุโสและเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กรมประมง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ี
ได้จากเอกสารงานวิจัย และบทความทางวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย การสัมภาษณ์ และสังเกต  

ผลการศึกษาพบว่า การตั้งถ่ินฐานของชุมชนสัมพันธ์กับลักษณะภูมินิเวศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง
เพ่ือประกอบอาชีพประมง โดยมีพัฒนาการของการต้ังถ่ินฐานเพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุค ซ่ึงนํา 
ความเสื่อมโทรมมายังทรัพยากรประมงชายฝั่งเนื่องจากวิถีความสัมพันธ์การผลิตและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ทําให้ชาวบ้าน
และชุมชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทําให้
ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรของชุมชนอย่างเป็นระบบและรูปธรรม โดยจัดต้ัง “ธนาคารปูม้า” ชาวประมงพ้ืนบ้านดํารงชีวิตโดย
การพ่ึงพาทรัพยากรประมงชายฝ่ังเป็นหลักเนื่องจากชาวบ้านประกอบอาชีพประมงจึงมีความจําเป็นในการใช้ทรัพยากรประมงชายฝั่ง 
ทรัพยากรประมงชายฝั่งท่ีชาวประมงใช้ประโยชน์มากท่ีสุด คือ “ปูม้า” เม่ือมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันจึงต้องมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับจํานวนเรือท่ีเพ่ิมมากข้ึน การจัดต้ัง “ธนาคารปูม้า” เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการทรัพยากร
ประมงชายฝั่ง ซ่ึงมีกระบวนการจัดการและกิจกรรมการจัดการท่ีเป็นระบบข้ันตอนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของธนาคารปูม้า โดยใช้
แนวคิดเร่ืองกระบวนการจัดการ แนวคิดการจัดการร่วม หลักและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดชุมชนกับ 
การจัดการทรัพยากรประมง โดยให้สิทธิชุมชนเป็นผู้จัดการทรัพยากรของตนเอง ซ่ึงชุมชนมีผู้นําท่ีเข้มแข็งและชาวบ้านมีความเชื่อม่ัน
ในตัวผู้นําทําให้ชาวบ้านร่วมมือกันจัดการทรัพยากรในชุมชนของตนเองพร้อมท้ังเกิดจิตสํานึกในการรักษาแหวงแหนทรัพยากรเพ่ือให้มี
อยู่อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน  
คําสําคัญ: ทรัพยากรประมงชายฝ่ัง, ชุมชนประมงพ้ืนบ้าน, รูปแบบการจัดการ, ธนาคารปูม้า 
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ABSTRACT 
The Study of Model in Coastal Fisheries Resources Management: A Case Study of Crab Bank at Khong 

AllBoTor community, Moo 4, Bangkaew Sub-district, Banlame district, Phetchaburi province. The study it was a 
qualitative research and aims to study the development of the local fishing community in relation to the 
exploitation of coastal resources and study of Model in Coastal Fisheries Resources Management “Crab Bank”to 
knows outcome from this Model. The representative sample used in the research total 18, A group of member 
the Crab Bank, Community Leaders, The elders and Officer of Fisheries Research and Development upper Gulf of 
Thailand. (Samut Prakan) Department of Fisheries. The data study from research papers and technical articles in 
the research involved, interviews and observations. 

The Finding were as follow. The settlement of the community was related its ecological appearance 
and use of coastal fisheries resources for fishery.  The development of the settlement to take advantage of 
resources different in each era. Which led to the degradation of coastal fisheries resources due to their relation to 
production and the use of resources. Residents and community awareness and to play a role in managing the 
resources of the community, the involvement of various sectors, enabling communities to manage community 
resources in a systematic and concrete by establishing "the crab". Fishermen will live through dependence coastal 
fisheries resources mainly. The villagers fishery, it is necessary to use the coastal fisheries resource. Coastal fisheries 
resource where fishermen use the most is the crab. When using shared resources must be managed so that the 
resources are consistent with the number of vessels increased. The establishment of a "Crab bank" is a form of 
Coastal Fisheries Resources Management. The process management and activity management system that is a 
step to achieve the goal of a Crab Bank. The concept of process management, the concept of co-management 
related agencies, the concepts management of natural resources and the concept of community fisheries 
management and. The grant is managed by the Community's own resources. The community have a strong leader 
and people have confidence in the leadership, the villagers work together to manage the resources in their own 
communities and to maintain awareness of the existing resources to address ongoing and sustainable. 
Keyword: Coastal Fisheries Resources, local fishing Community, Model of management, Crab Bank 

 
บทนํา 

การประมงชายฝั่งมีความสําคัญต่อประเทศ ท้ังในด้านการผลิตอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ท่ีมีคุณภาพสูงให้แก่คนไทย 
สร้างงานให้แก่ชาวชนบทท่ีอยู่ในบริเวณชายฝั่ง และการผลิตสินค้าสําหรับการส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ และผลจากการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของการประมงท่ีมีการใช้เคร่ืองมือประมงหลายประเภทที่ทันสมัยและวิธีการทําประมงท่ีมุ่งเน้นปริมาณการจับสัตว์น้ํา 
โดยไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศของทรัพยากรสัตว์น้ํา ทําให้ปริมาณของทรัพยากรสัตว์ลดลงเร่ือยๆ อันเนื่องมาจากถูกจับ
มาใช้จนเกินการผลิตตามธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่า ทําให้การประกอบอาชีพประมงชายฝั่งไม่สามารถจับสัตว์น้ําชนิดใดชนิดหนึ่งได้ 
อย่างย่ังยืน ซ่ึงอาจนําไปสู่ผลกระทบต่อการทําประมงชายฝั่ง ความล้มเหลวของการจัดการประมงของรัฐในอดีตซ่ึงแสดงออกมาให้เห็น
เป็นรูปธรรมท่ีเด่นชัดคือการเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรประมงชายฝั่งหรือทรัพยากรประมงห่างฝั่ง 
เนื่องจากการจัดการประมงท่ีผ่านมารัฐเป็นผู้จัดการ  
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เม่ือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกทําลายหรือเสื่อมโทรมลงไป ก็จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน 
อันเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับได้ลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ จึงทําให้ชุมชนประมงพ้ืนบ้านต้องด้ินร้นเพ่ือหาทางแก้ปัญหา
ปากท้องของตนเอง โดยเกิดการรวมเป็นองค์กรในระดับชุมชนท่ีเน้นการแก้ปัญหาปากท้องและปัญหาหนี้สิน รวมท้ังการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลซ่ึงในช่วงเวลาท่ีผ่านมาชาวประมงพ้ืนบ้านในหลายชุมชนเร่ิมมีการต่ืนตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าวข้ึนเร่ือยๆ 
จนกระทั่งเกิดความสํานึกหวงแหนแหล่งทํามาหากินและวิถีชีวิตของตัวเอง โดยหันมาให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
และยืนหยัดร่วมกับการพัฒนาชุมชนให้อยู่รอดอย่างย่ังยืนต่อไป (อ้างถึงใน ตวงพร จันทร์แก้ว, 2550, น. 1) โดยชุมชนประมงพ้ืนบ้าน
ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของตนเอง ซ่ึงมีรัฐเป็นผู้คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเร่ืองของการให้
ความรู้ อุปกรณ์ งบประมาณ และเป็นตัวประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง
ของชุมชน หากเป็นการทํางานท่ีสอดประสานต่อกันมิใช่การสั่งการ  

ปูม้า ซ่ึงเป็นทรัพยากรประมงประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ก่อนปี 2540 ปริมาณปูม้าท่ีจับได้ในอ่าวไทย
และทางฝ่ังทะเลอันดามันอยู่ระหว่าง 40,000-49,000 เมตริกตัน เป็นช่วงเวลาท่ีชาวประมงพ้ืนบ้านมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต 
มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มีความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกันแบบพ่ีน้องตามแบบชนบท หลังปี 2540 ตลาดมีความต้องการปูม้ามากข้ึน นอกจาก
ความต้องการเพ่ือใช้บริโภคภายในประเทศแล้ว ส่วนหนึ่งนําไปแปรรูปบรรจุกระป๋องหรือภาชนะสุญญากาศส่งออกต่างประเทศ ราคา 
ปูม้าท่ีสูงข้ึนได้จูงใจให้ชาวประมงหันมาจับปูม้ามากข้ึนชาวประมงท่ีไม่เคยมีอาชีพจับปูม้ามาก่อนก็หันมาจับปูม้า ท่ีเคยจับปูม้าด้วยอวน
จมปูก็เพ่ิมความยาวของอวนให้มีความยาวมากข้ึน จนถึงปี 2543 หลังจากนั้นปริมาณปูท่ีจับได้เร่ิมลดลง และลดลงอย่างต่อเนื่องใน 
ปีต่อๆ มา ในปี 2547 ปริมาณปูม้าท่ีจับได้ท้ังในอ่าวไทยและทางฝ่ังทะเลอันดามันเพียง 29,500 เมตริกตัน นอกจากปริมาณปูท่ีจับได้
จะลดลงขนาดของปูท่ีจับได้ก็เล็กลงด้วย ในปี 2520 ปูท่ีจับได้ในอ่าวไทยมีขนาดประมาณ 14.40 ซม. ปัจจุบันขนาดเฉลี่ยของปูท่ีจับได้
ประมาณ 8.45 ซม. เป็นดัชนีท่ีบ่งชี้ว่าทรัพยากรปูม้าของไทยถูกจับใช้เกินกําลังทดแทนและตามธรรมชาติและกําลังอยู่ในสภาพถดถอย 
(บรรจง เทียนส่งรัศมี, 2550 : 1) และปัจจุบันสาเหตุหนึ่งท่ีปริมาณปูม้าลดน้อยลง เนื่องจากการนําทรัพยากรขนาดเล็กมาใช้มากเกินไป 
อีกท้ังปูม้าท่ีมีไข่ก็ยังถูกจับมาใช้ประโยชน์ท้ังท่ีมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้ว จนทําให้ปูม้าใกล้จะสูญพันธ์ุ จนกระทั่งมีการอนุรักษ์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยงในบ่อดิน หรือการใช้ถังเพาะไข่ปู และมีการจัดต้ังธนาคารเพ่ือเพาะเลี้ยงและปล่อยลูกปูสู่ทะเล  
ซ่ึงขณะนี้มีการจัดต้ังธนาคารปูม้าหลายต่อหลายแห่ง เชื่อว่าในอนาคตปูม้าจะต้องเพิ่มจํานวนข้ึนอย่างแน่นอน และจะไม่ขาดแคลนอีก
ต่อไปซ่ึงปูม้าท่ีจับได้ในพ้ืนท่ีตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นับวันย่ิงลดน้อยลงทุกที กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านได้หาวิธี
เพ่ือจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงทําท่ีพักพิงให้แก่แม่ปูครรภ์แก่เพ่ือดูแลให้รอดพ้นจากการนําไปขาย รอให้วางไข่เรียบร้อยก่อนจึงนํา
แม่ไปขาย แล้วปล่อยลูกสู่ทะเลเป็นอาหารและแหล่งท่ีมาของรายได้ต่อไป โดยจัดต้ังเป็น “ธนาคารปูม้า” 

ปัญหาทรัพยากรประมงชายฝั่งเป็นเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและชาวประมงพื้นบ้านชุมชนคลอง 
อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยทรัพยากรของพ้ืนท่ีท่ีเป็นชายฝั่งในการดํารง
ชีพ ชุมชนมีความผูกพันกับทรัพยากรของพ้ืนท่ีอย่างแยกไม่ออก การท่ีชาวบ้านมีความตระหนักและให้ความสําคัญในการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถ่ินของตนเอง ซ่ึงนําไปสู่รูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง มีการรวมกลุ่มกันเข้ามามีบทบาท
จัดการทรัพยากรชายฝั่งในรูปแบบของการรวมตัวกันจัดต้ังเป็น “ธนาคารปูม้า” ข้ึนดําเนินการโดยชาวประมงพ้ืนบ้านตําบลบางแก้ว 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐท่ีทําให้ชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านหรือประมง
ขนาดเล็กสามารถเข้ามาจัดการทรัพยากรของชุมชนของตนเองอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมโดยเห็นได้จากการจัดต้ัง “ธนาคาร 
ปูม้า” เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศชายฝั่ง และผลจากการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งในคร้ังนี้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทท่ีใกล้เคียงกันได้ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการ 
การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการของการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) 

การนําและบังคับบัญชา (leading) และการควบคุม (Controlling) ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรเพื่อการบรรลุในเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
การวางแผน การจัดองค์กร การนําและบังคับบัญชา และการควบคุม เป็นหน้าท่ีในการบริหารซ่ึงเกี่ยวพันกันและ

ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยหน้าท่ีท้ังสี่จะหมุนไปพร้อมๆ กันตามการเคล่ือนไหวขององค์กรและสภาพแวดล้อม ตาม
แผนภาพท่ี 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีต่างๆ ของการบริหารท่ีเชื่อมโยงเกี่ยวพันในรูปของกระบวนการ (วิทยา ด่านธํารงกูล, 
2546, อ้างถึงใน ไพฑูรย์ สร้อยสด และคณะ, ม.ป.ป,, น. 11)  

 
แผนภาพท่ี 1 

หน้าท่ีและกระบวนการของการจัดการ 
  

  
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

แนวคิดการจัดการร่วม 
การเปล่ียนระบบการจัดการประมงท่ีทําโดยรัฐมาสู่การจัดการประมงโดยชุมชน รัฐจะลดบทบาทในการจัดการประมง

ลงและในขณะเดียวกันชุมชนประมงจะทําการเรียนรู้การจัดการประมงและเร่ิมมีบทบาทในการจัดการประมงมากขึ้น ข้ันตอนนี้ 
เรียกว่า การจัดการประมงร่วมกัน (Fishing co-Management) การจัดการประมงร่วมกันเป็นตัวเชื่อมระหว่างการจัดการประมงโดย
รัฐและการจัดการประมงโดยชุมชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาระบบการจัดการประมงโดยรัฐไปสู่ระบบการจัดการประมงโดย
ชุมชนนั้นจะต้องผ่านข้ันตอนของการจัดการประมงโดยชุมชนเสียก่อน (กังวาลย์ จันทรโชติ, 2541 : 19 - 25)  

การจัดการร่วม (Collaborative Management หรือ Co-Management (พชรพร เจริญวินัย, 2554, น. 17) ได้ให้ 
คําจํากัดความไว้ว่า การจัดการร่วมหมายถึง การแบ่งปันอํานาจและความรับผิดชอบระหว่างรัฐและผู้ใช้ทรัพยากรท้องถ่ิน หรือวาระท่ี
กําหนดให้ระบบรัฐรวมการควบคุมไว้กับท้องถ่ิน กระจายอํานาจการตัดสินใจและรับผิดชอบรวมสิ่งเป็นจุดแข็งและบรรเทาส่วนท่ีเป็น
จุดอ่อนในแต่ละจุดด้วย นอกจากนี้การจัดการร่วม ยังหมายถึง การแบ่งปันการรับผิดชอบ สิทธิหน้าท่ี ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การวางแผน 

Planning 

การควบคุม 

Controlling 

การนํา 

Leading 

การจัดโครงสร้างองค์กร 

Organizing 

การกําหนดเปา้หมายและวธิีการ
ปฏิบัติให้บรรลความสาํเรจ็

การเตรียมงาน คน และ
ทรัพยากร 

การจูงใจ และการสั่งการ การ
โน้นนํา 

การควบคุมประสทิธิภาพในการ
ทํางาน 
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ปฐมภูมิ โดยเฉพาะระหว่างชุมชนท้องถ่ินและรัฐ โดยต้องมีกระบวนการกระจายอํานาจการตัดสินใจให้ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมเท่า
เทียมกับรัฐ ดังภาพต่อไปน้ีซ่ึงแสดงกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดการร่วม 

 
รัฐ องค์กรปกครองท้องถ่ิน 

 
เอกชน 

 
ภาคประชาสังคม ชุมชน

ท้องถ่ิน 
ภาพท่ี 2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดการร่วม 

 
หลักและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
วิชัย เทียนน้อย (2542, น. 17-22) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานท่ีสุด ดังนั้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องกระทําด้วยความฉลาด แต่มิได้
หมายความว่าจะเก็บรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้โดยมิได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆ ท่ัวโลกได้หันมาสนใจ
ในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังหน่วยงาน
ข้ึนรับผิดชอบโดยตรง และมีการจัดต้ังอาสาสมัครเพื่อการจัดการทรัพยากรขึ้น หลักสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมี 
หลายประการ คือ 

1. การถนอม เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพยายามคงสภาพทั้งปริมาณและคุณภาพเอาไว้ โดยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น การสร้างอ่างเก็บน้ํา นอกจากจะนําน้ํามาใช้เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้า
และการชลประทานแล้วยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการขยายพันธ์ุสัตว์น้ํา การคมนาคมขนส่ง และการนันทนาการอีกด้วย  

2. การบูรณะฟื้นฟู การบูรณะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้รับความเสียหายเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ให้กลับคืนสภาพ
เดิม หรือเกือบคงเดิม อาจกระทําได้กับทรัพยากรธรรมชาติบางชนิด เช่น ดิน น้ํา ป่า และทุ่งหญ้าเท่านั้น เช่น ดินท่ีนํามาใช้เพ่ือ 
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทําให้คุณภาพของดินเสื่อมลง การบูรณะฟื้นฟูจะทําได้ โดยการเติมปูนขาว  
ใส่ปุ๋ย ปลูกพืชคลุมดิน หรือพักหน้าดินไว้สักช่วงระยะเวลาหน่ึง สําหรับกรณีป่าไม้อาจทําได้โดยการหากล้าไม้มาปลูกเสริมในบริเวณท่ี
ซ่ึงต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกโค่นลง และต้องเฝ้าบํารุงรักษาจนกระท่ังต้นไม้นั้นเติบโต การปิดป่าของประเทศไทยเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยฟ้ืนฟู
สภาพป่าไม้ของประเทศให้เพ่ิมข้ึน หรือป่าท่ีมีอยู่แล้วให้สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน เป็นต้น 

3. การนํามาใช้ ใหม่ สําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้จะทําได้ ดีกับแร่ธาตุบางชนิด และน้ํา   
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ จะกระทําได้ยากหรือทําไม่ได้เลย การนําเศษเหล็ก สังกะสี อะลูมิเนียม ตะกั่ว ทองแดง พลาสติก และ
เศษกระดาษท่ีท้ิงแล้ว กลับมาหลอมหรือเปล่ียนสภาพ สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนได้ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วในข้อการถนอมท่ีว่า ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดท่ี
ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติจะไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น น้ําท่ีไหลลงมาตามลําน้ําถ้าหากสร้างเขื่อนขวางลําน้ํา  
เพ่ือยกระดับของน้ําเหนือเข่ือนให้สูงข้ึน พลังงานน้ําไหลจะสามารถนํามาใช้ผลิตพลังไฟฟ้าได้เป็นจํานวนมาก การนําโลหะมาประดิษฐ์
เป็นเคร่ืองจักร เคร่ืองกล จะสามารถทํางานแทนพลังงานมนุษย์ได้ เช่น รถแทรกเตอร์ จะช่วยในการเตรียมดินเพ่ือใช้ทําการเพาะปลูก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามฤดูการเพาะปลูกคร้ังต่อไป 

5. การนําสิ่ง อ่ืนมาใช้ทดแทน การนําสิ่ง อ่ืนมาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดอาจจะกระทําได้ เช่น  
การประหยัดเหล็กไว้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนโดยการนําพลาสติกแข็งมาใช้แทน เช่น กันชนรถยนต์และบังโคลนของ
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น การห่อของเดิมใช้ใบพืชเช่นใบตอง หรือใบบัวแต่ในระยะหลังๆ นี้ ได้นําถุงพลาสติกมาใช้แทนใบพืชเหล่านั้น 
ส่วนในบางประเทศท่ีขาดแคลนเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการหุงต้ม ได้ทําการศึกษาค้นคว้าเพ่ือนําพลังงานจากแสงดวงอาทิตย์มาใช้ทดแทนจึง

Co-Management
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ช่วยในการจัดการป่าไม้ และยืดอายุการใช้งานของพลังงานเชื้อเพลิงจากแร่ธาตุให้ยายนานออกไป ดังนั้นการนําเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาใช้
ทดแทนจะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติมีอายุการใช้งานเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

6. การสํารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมเติม เป็นเร่ืองสําคัญเพราะเป็นการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลงเหลืออยู่
ภายในผิวโลกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ต่อไปจากการที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองมือในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพทําให้ค้นพบแหล่งแร่ธาตุมากมายท้ังบนบกและภาคพ้ืนทะเล เช่น การค้นพบแร่ปิโตรเลียมเป็นจํานวนมากในอ่าวไทย 
และท่ีราบภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสํารวจหาแหล่งประมงทะเลซ่ึงได้ส่งเรือดําน้ําเข้าไปสํารวจ
แถบข้ัวโลกเหนือ ผลปรากฏว่าได้พบฝูงปลาเป็นจํานวนมากอาศัยอยู่ใต้แพน้ําแข็ง และพืดน้ําแข็ง จึงเป็นท่ีหวังได้ว่าแหล่งประมงใหม่ท่ี
พบนี้จะช่วยลดภาวะการขาดแคลนอาหารโปรตีนของชาวโลกให้น้อยลงได้ 

7. การประดิษฐ์ของเทียมข้ึนมาใช้ จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทําให้มนุษย์สามารถค้นคิดประดิษฐ์ 
สิ่งใหม่ๆ ข้ึนมา ในจํานวนนี้ได้มีการผลิตของเทียมหลายอย่างข้ึนใช้เป็นต้นว่ายางเทียม ไหมเทียม และการสังเคราะห์สารเคม ี
เพ่ือนํามาใช้แทนสารท่ีสกัดจากพืชท่ีนํามาผลิตยารักษาโรค เป็นต้น จากความสามารถของมนุษย์ดังกล่าว จึงช่วยลดภาระท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดถูกนํามาใช้สอยให้น้อยลง หรือหมดไปในท่ีสุด 

แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจัดเป็นเร่ืองสําคัญเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ เพราะในปัจจุบันจะเห็นว่า 
ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาล้วนแต่ต้องเผชิญกับปัญหาความเสื่อมโทรม ปัญหา 
การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติด้วยกันท้ังสิ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดสภาพของปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็นต้องมีการดําเนินการท่ี
เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 

1. การสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นสิ่งสําคัญท่ีนํามาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะจากปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีพ้ืนฐานมาจากการท่ีผู้บริโภคทรัพยากรธรรมชาติไม่เคารพใน
ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ มักจะมีการละเมิดหลีกเลี่ยงหรือพยายามใช้ช่องว่างของระเบียบกฎเกณฑ์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้
มากท่ีสุด ซ่ึงระเบียบกฎเกณฑ์นี้ควรท่ีผู้รับผิดชอบจะต้องมีการสร้างปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อสถานภาพและสถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภท รวมท้ังผู้ให้ผู้ท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลการใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและเข้มงวด 

2. การใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในปัจจุบันวิทยาการของโลกในสาขาต่างๆ ได้มีการพัฒนาก้าวไกลมากข้ึน 
ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงสมควรท่ีจะได้นําเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช้เพ่ือลดปัญหา 
การสิ้นเปลืองของทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ือลดปัญหามลพิษท่ีจะเกิดข้ึนติดตามมา เช่น ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใน 
การนําเอาพลังงานจากแสงแดดมาใช้ทดแทนพลังงานจากซากฟอสซิลได้ดีข้ึน ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ต้นทุนจะสูงกว่าก็ตาม แต่เชื่อว่าใน
อนาคตถ้ายังคงมีการพัฒนาท่ีก้าวหน้าข้ึนในท่ีสุดก็จะสามารถนํามาใช้ทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 

3. การสร้างระเบียบวินัย ในปัจจุบันจะเห็นว่า ได้มีกลุ่ม องค์กร ตลอดจนหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนได้เร่ิมให้ความ
สนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน นับเป็นโอกาสอันดีในการท่ีจะอาศัยกลุ่มผู้สนใจเหล่านี้เป็นผู้นําในการสร้างระเบียบวินัย
ให้เกิดข้ึนเป็นจุดเร่ิมต้น โดยการจัดต้ังเป็นชมรมหรือสมาคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงถ้าประสบผลสําเร็จในเบื้องต้นแล้ว 
กิจกรรมของชมรมหรือสมาคมจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติในวงกว้างต่อไป 

4. การให้การศึกษา การจัดการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนในทุกระดับทุกกลุ่มท้ังในระบบและ
นอกระบบ ซ่ึงการให้การศึกษาควรท่ีจะเน้นเกี่ยวกับการทําให้เกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และจิตสํานึกให้เกิดข้ึนเป็นขบวนการท่ี
ต่อเนื่องกันไป ตลอดจนการเผยแพร่โดยอาศัยผ่านทางสื่อมวลชนในทุกแขนงสาขา ก็จะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การท่ีจะเข้ามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้บังเกิดผลดีย่ิงข้ึน 

ในการดําเนินงานเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จําเป็นต้องอาศัยกฎหมายของบ้านเมืองเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงจะทําให้
การดําเนินงานเพื่อการจัดการเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ การท่ีประชาชนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
การหาส่ิงอ่ืนมาใช้ทดแทน หรือมีการสํารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมเติม จะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากัด 
นํามาใช้ประโยชน์เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ได้ยาวนานย่ิงข้ึน และจะช่วยป้องกันมิให้มวลมนุษยชาติได้รับความเดือนร้อน
เนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติก่อนถึงเวลาอันควร อย่างไรก็ตามการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช่ปล่อยให้อยู่ใน
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ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ แต่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันท้ังภาครัฐและเอกชน การจัดการศึกษาหรือการบริการให้ความรู้ทางด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติควรจะทําอย่างต่อเนื่องเพราะประชาชนทุกคนและทุกอาชีพจําเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

แนวคิดชุมชนกับการจัดการทรัพยากรประมง 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรของพ้ืนท่ีนั้น เป็นข้อมูลของชุมชนท่ีมีส่วนต่อการจัดการทรัพยากร และ

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ซ่ึงจะมีมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างท่ีช่วยผลักดัน  
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในชุมชน และแรงผลักดันจากภายนอก นําไปสู่แนวความคิดการจัดการทรัพยากรของชุมชน ภายใต้ปัจจัยต่างๆ 
ท่ีเข้ามากระทบท้ังในแง่บวกและลบ ดังนั้นแนวคิดชุมชนกับการจัดการทรัพยากรในคร้ังนี้จะนําเสนอในส่วนของ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรกับชุมชน และสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ (จิราพร โชติพาณิช, 2555, น. 27) 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกับชุมชน 
 การจัดการทรัพยากรภายใต้ลักษณะการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนจํานวนมากในสังคมนั้น ประกอบไปด้วย 

สิ่งสําคัญ คือ การผสมผสานเพ่ือลดความขัดแย้งหรือการผูกขาด เป้าหมายหลักจึงมุ่งไปสู่ชุมชนอันเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มแรก และเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรในอันดับต้นๆ ชุมชนจึงมีความสําคัญต่อการจัดการทรัพยากรท้ังนี้เน่ืองจากชุมชนมีความ
เกี่ยวโยงกับทรัพยากรอย่างแยกไม่ออกตามความหมายของชุมชนที่กล่าวว่า ชุมชนเป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจํานวนหนึ่งในพ้ืนท่ี
แห่งหนึ่งเพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้น ในการดํารงชีวิตจนก่อให้เกิดระบบความสัมพันธ์ของคน ความเชื่อ ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ  

 การเป็นชุมชนซ่ึงมีความเกี่ยวพันกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างแยกไม่ออก ความหมายข้างต้นส่งผลให้ชุมชน
พัฒนาการจัดการทรัพยากรของถิ่นท่ีอยู่อาศัยควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรในการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ใช้ควบคู่ไปกับ
ชีวิตประจําวันซ่ึงการจัดการดังกล่าวเป็นลักษณะของการจัดการตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดังเช่น กรณีของชุมชนชาวงประมงพื้นบ้านซ่ึง
จะมีความรู้เกี่ยวกับเร่ืองทะเล คลื่นลม รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ําต่างๆ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณ์ การสังเกต และ
การได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ จากบรรพบุรุษสามารถดูแลและจัดการใช้ทัพยากรสัตว์น้ําได้อย่างย่ังยืน แต่มาในยุคปัจจุบัน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก เพราะเชื่อว่าเป็นชาติท่ีพัฒนาแล้วแต่แนวคิดและวิธีการ
จัดการแบบตะวันตกนั้นไม่ได้เรียนรู้ถึงวิถีหรือจารีตแบบชาวประมงพ้ืนบ้านไทยที่มีมิติของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
แบบเพ่ืออนาคตและรักษาให้ย่ังยืน ภูมิปัญญาท้องถ่ินหลายอย่างสามารถอธิบายได้ตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

 ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดน้ันจะต้องไม่แยกมนุษย์ออกจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม หรือจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพราะว่าวัฒนธรรมและสังคมได้พัฒนาตัวเองมาพร้อมๆ กับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติของสังคมน้ันๆ กล่าวโดยทั่วไป การอนุรักษ์ถือได้ว่าเป็นทางแห่งการดําเนินชีวิตเพราะมีส่วนเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
และสังคมไม่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ทุกๆ อย่างรวมกันซ่ึงมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก 

2) ความหมายของทรัพยากรประมง 
 พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 นิยามทรัพยากรสัตว์น้ําไว้ว่า สัตว์และพืชท่ีอยู่อาศัยตลอดอายุขัยในนํ้า ท้ังไข่

และตัวอ่อนรวมท้ังซากของสัตว์และพืชเหล่านั้น ซ่ึงสัตว์น้ําท่ีเห็นเด่นชัดและเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์เป็นอาหารมนุษย์ทุกวันนี้ ได้แก่ ปลา 
ปู กุ้ง หอย สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน (เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม และคณะ, 2558, น. 13-14) 

 อุไรวรรณ กว้างขวาง (2559) ทรัพยากรประมง หมายถึง พืชน้ํา สัตว์น้ํา รวมท้ังผลผลิตหรือผลพลอยได้จากพืชและ
สัตว์ต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่ในน้ํา จําพวกพืช ได้แก่ สาหร่าย สาหร่ายวุ้น จําพวกสัตว์ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เต่า ปลาหมึก และสัตว์น้ําอ่ืนๆ 
จําพวกผลผลิตหรือผลพลอยได้ เช่น ไข่ของสัตว์น้ํา เป็นต้น 
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3) การจัดการทรัพยากรประมง 
 การจัดการทรัพยากรประมงแบ่งออกเป็นการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง การจัดการ

ทรัพยากรประมง จึงหมายถึง การดําเนินการอย่างมีข้ันตอนในการจัดหา รักษา ชดเชยการใช้ทรัพยากรประมง และสงวนอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่อย่างย่ังยืน (อุไรวรรณ กว้างขวาง, 2559) 

4) กระบวนทัศน์ในการจัดการประมง 
 กระบวนทัศน์ (Paradigm) คือ ชุดแนวความคิดในการท่ีจะนําไปดําเนินการในทางปฏิบัติซ่ึงได้ก่อตัวเป็นแบบแผน

ของทัศนะอย่างเฉพาะแบบหนึ่งเพ่ือการจัดการตนเอง หรือชุมชน หรือทรัพยากรต่างๆ โดยทําหน้าท่ีสองประการ ได้แก่ การกําหนด
กรอบแนวคิด และแนวทางในการปฏิบัติ สําหรับในการประมงการจัดการประมงโดยท่ัวไปมีกระบวนทัศน์หลักท่ีต้องคํานึงถึง 3 
ประการ ได้แก่ กระบวนทัศน์ทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ทางสังคมและเศรษฐกิจ ความยุ่งยากซับซ้อนในการวางนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรประมงจะต้องต้ังอยู่บนฐานท่ีจะต้องผสมผสานและรักษาสมดุลของท้ัง 3 กระบวนทัศน์ 

5) การทําประมง 
 จากการที่ทรัพยากรประมงเป็นสาธารณสมบัติ ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ไม่มีใครสามารถ

ห้ามผู้ใดมิให้เข้ามาทําการประมงได้ หรือแม้แต่มาควบคุมการทําการประมงก็ทําได้โดยยาก และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีสูง ประการท่ี
สอง การท่ีชาวประมงคนหนึ่งจับสัตว์น้ํามากข้ึน หรือการมีชาวประมงเพ่ิมข้ึน จะมีผลทําให้ผลผลิตสัตว์น้ําต่อหนึ่งหน่วยการลงแรงทํา
การประมง (Catch Per Unit of Fishing Effort) ของชาวประมงคนอ่ืนๆ ลดลงเนื่องจากทรัพยากรประมงมีจํากัดอยู่จํานวนหนึ่ง
เท่านั้น 

 ด้วยลักษณะดังกล่าวข้างต้น การทําประมงท่ีดําเนินการต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นการทําประมงแบบเสรี มีการ
ขยายกองเรือประมงอย่างรวดเร็ว โดยไม่คํานึงถึงขนาดของสัตว์น้ําท่ีมีอยู่จริงจึงเกิดมีการทําประมงมากเกินไป (Overfishing) แทบ 
ทุกมุมโลก ซ่ึงปัญหาน้ีจะแก้ได้ด้วยการเปล่ียนวิธีการทําประมงแบบเสรี ให้เป็นการทําประมงแบบมีการควบคุม ภายใต้ระบบ 
การควบคุมการจัดการประมงโดยชุมชนนั้น จะสามารถเปลี่ยนการทําการประมงแบบเสรีมาเป็นการทําการประมงแบบมีการควบคุมได้
ทันทีโดยอาศัยระบบสิทธิการทําประมง (Fishing rights) ซ่ึงเป็นระบบท่ีต้องใช้ควบคู่ไปกับการจัดการประมงโดยชุมชน กล่าวได้ว่า 
การจัดการประมงโดยชุมชนจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากไม่มีระบบสิทธิการทําการประมง ดังนั้นในเบื้องต้นรัฐต้องทําการกําหนด
ขอบเขตในการเป็นเจ้าของทรัพยากรประมงของชุมชน การทําประมงจึงจะถูกควบคุมด้วยเงื่อนไขดังกล่าว (กังวาลย์ จันทรโชติ, 2541, 
น. 15-18) 

6) สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (จิราโชติ โชติพาณิช, 2555, น. 30-32) 
 ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเกิดข้ึน

ในบริบท 2 ประการ 1) การรวมศูนย์อํานาจของรัฐต่อการจัดการทรัพยากร ท้ังเพ่ือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและอํานาจของรัฐ และ  
2) การแปลงทรัพยากรของสาธารณะและของชุมชนให้กลายเป็นปัจเจก เพ่ือเปล่ียนรูปให้เป็นสินค้าในระบบตลาดท่ีมีกลุ่มทุนผูกขาด 

  การสูญเสียฐานทรัพยากรอันเป็นฐานชีวิตของชุมชนท้องถ่ินทําให้เกิดปัญหาความยากจน การสูญเสียอัตลักษณ์
และศักด์ิศรี เกิดความขัดแย้งและความเป็นชุมชนแตกสลายด้วยเหตุนี้จึงเกิดการเคลื่อนไหวของขบวนการชุมชนท้องถ่ินในการร้ือฟ้ืน
ปกป้องฐานทรัพยากรของตนเองในแต่ละด้าน เช่น ป่าไม้ ประมง น้ํา ทรัพยากรชายฝั่ง ทรัพยากรชีวภาพ เป็นต้น โดยการเรียกร้อง
สิทธิในรูปแบบต่างๆ จึงเกิดข้ึนอย่างกว้างขวางโดยใช้ฐานคิดเชิงนิเวศการเมือง ในการทําความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของ 
การจัดการทรัพยากรและการต่อสู้ทางชนชั้นต่อปัญหาดังกล่าว ผลท่ีเกิดจากการมีสิทธิท่ีม่ันคงไม่ได้ตกอยู่แค่ชุมชนผู้จัดการเท่านั้น  
แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงผลประโยชน์ร่วมของสังคมซ่ึงเท่ากับเป็นการผนวกว่า สิทธิชุมชนคือหลักประกันพ้ืนฐานของความมั่นคงในสังคม 
ในแง่ความเป็นชุมชนท่ีเป็นเจ้าของสิทธิ  
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ปัญหาการวิจัย 
1. รูปแบบการจัดการประมงชายฝั่งโดยชุมชนสามารถเกิดข้ึนได้จริงหรือไม่ในบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการ

พ่ึงพาอาศัยกันมาเป็นการแข่งขันเพ่ือตอบสนองตลาดทุน 
2. ธนาคารปูม้า เป็นการตอบโจทย์ของการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งได้มากหรือน้อยเพียงใดกับปัญหาทรัพยากรท่ี

กําลังร่อยหรอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการและความเป็นมาของชุมชนประมงพื้นบ้าน ชุมชนคลอง อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอ 
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท่ีสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน กรณีศึกษา “ธนาคารปูม้า” ชุมชน 
คลอง อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยเร่ือง “ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน กรณีศึกษา “ธนาคารปูม้า” 
ชุมชนคลอง อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นแนวทางในการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และภาคสนาม จากการสัมภาษณ์  
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสํารวจทรัพยากรปูม้า โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสํารวจทรัพยากรปูม้า 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 18 ราย เป็นกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารปูม้า  
กลุ่มผู้นําในชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กรมประมง 
 
ผลการศึกษา     

1. ศึกษาพัฒนาการและความเป็นมาของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ชุมชนคลอง อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอ 
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท่ีสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ซ่ึงการต้ังถ่ินฐานของชุมชนนั้นสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ของ
พ้ืนท่ี เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีติดต่อกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยต้ังแต่อําเภอบ้านแหลมจนถึงอําเภอชะอํา 
รวมระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร ทําให้อาชีพการประมงชายฝ่ังเป็นอาชีพท่ีมีความสําคัญและสร้างรายได้ให้กับประมงพ้ืนบ้าน 
โดยสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบชายฝั่งทะเลพื้นท่ีลักษณะโค้งเว้าเป็นแหล่งกําเนิดทรัพยากรท่ีสําคัญ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
คือ หอยลาย หอยแครง ชุมชนคลอง อบต. หมู่ท่ี 4 มีพัฒนาการของชุมชนท่ีสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝ่ัง ซ่ึงมี 
การเปลี่ยนเกิดข้ึนกับทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ต้ังแต่ยุคท่ีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์ซ่ึงในยุคนี้ชุมชนยังมีน้อยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไม่มาก การเข้ามามากขึ้นของผู้ใช้ประโยชน์พร้อมด้วยเคร่ืองมือท่ี
ทันสมัยมากข้ึน การตักตวงทรัพยากรชายฝั่งเพ่ือตอบสนองระบบทุน การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเป็นนาเกลือ นากุ้ง และพื้นท่ีอุตสาหกรรม
เร่ิมรุกล้ําเข้ามาสู่ชุมชน ทําให้เกิดการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ํา มีผลให้ทรัพยากรชายฝั่งถูกทําลายไปพร้อมๆ กับการเข้ามาของ
เคร่ืองมือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของผู้คนท่ีต้องการเข้ามาใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชายประมงฝ่ังในพ้ืนท่ีท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน 
ปัจจัยเหล่านี้นํามาซ่ึงความเสื่อมโทรม และร่อยหรอของทรัพยากรชายประมงฝั่งท้ังท่ีเป็นฝีมือของคนในชุมชน และจากภายนอกชุมชน 
ซ่ึงต่างเป็นสาเหตุให้ชุมชนต้องตระหนัก และหันกลับมาคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาและรับมือเพ่ือต่อสู้ ซ่ึงยุดนี้ถือว่าเป็นยุคแห่งการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรภายในการจัดการของชุมชนกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐ นักวิชาการ เพ่ือนําไปสู่การจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนท่ีเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  
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2. ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพื้นบ้านของชุมชนคลอง อบต. หมู่ท่ี 4  
มีการจัดต้ังเป็น “ธนาคารปูม้า” ซ่ึงเป็นการจัดการทรัพยากรของชุมชนท่ีเป็นระบบและรูปธรรม มีความสอดคล้องกับแนวคิดเร่ือง
กระบวนการจัดการและกิจกรรมการจัดการ คือ การทํางานจะสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละข้ันตอนนั้น กระบวนการต้องทําให้
สอดคล้องกันตามข้ันตอน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการและการควบคุม ผู้ศึกษาได้ศึกษารูปแบบ
จากธนาคารปูม้าซ่ึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดการเพ่ือให้เข้าใจข้ันตอนของกระบวนการจัดการ โดยมีผู้นํา คือ นายอภัย  ใคร่ครวญ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 4 ตําบลบางแก้ว เป็นผู้คอยชักชวนและริเร่ิมให้ชาวบ้านหันมาตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรประมงชายฝ่ังใน
ชุมชนของตนเอง ผู้ใหญ่บ้านได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เข้ามาให้ความรู้ และช่วยเหลือชาวประมงพ้ืนบ้านในการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนตนเอง ซ่ึงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) (ส่วนนี้ผู้ศึกษาใช้แนวคิดการจดัการร่วมมา
วิเคราะห์) ได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ ความรู้ ให้แก่ชาวบ้านในการจัดต้ังธนาคารปูม้า ธนาคารปูม้าเม่ือแรกเริ่มจัดต้ังนั้น 
จะอยู่ในรูปแบบของโครงสร้างคณะกรรมการ คือ มีประธาน กรรมการ มีตําแหน่งเป็นตัวคอยกํากับหน้าท่ีให้ทุกคนปฏิบัติงานเป็น 
การจัดการท่ีเป็นทางการ ต่อมาช่วงหนึ่งธนาคารปูม้าได้หยุดพักไป ชาวบ้านไม่มีการนําปูไข่ฝามาใส่เนื่องจากตอนนั้นมีการใช้เคร่ืองมือ
ท่ีเรียกว่า “ไอ้โง่” ซ่ึงเคร่ืองมือชนิดนี้จะกวาดจับหมดท้ังปลาเล็กปลาใหญ่เพราะมีตาถ่ีแค่ไม่ถึง 2 ซม. อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า “ไอ้โง่” เป็น
เคร่ืองมือจับปลาใช้วางขวางร่องน้ํา บริเวณหน้าดินลักษณะคล้ายลอบขนาดยาว ถักด้วยเชือกตาข่ายและมีตาถ่ีเพียง 1.7-2 เซนติเมตร 
ด้านข้างจะเปิดเป็นช่องให้สัตว์น้ําเข้าไป และด้วยตาท่ีเล็กถ่ีเกินไปทําให้สัตว์น้ําทุกขนาดท่ีหลงเข้าไปถูกจับท้ังหมดท้ังตัวเล็กตัวใหญ่  
ทําให้สัตว์ทะเลทุกขนาดถูกจับและวงจรชีวิตตามธรรมชาติขาดช่วงรวมไปถึงพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของปูม้า ชาวบ้านจึงใช้
ไอ้โง่ในการทําประมงเพราะต่างคนต่างกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรประมงชายฝั่ง ทําให้ธนาคารปูม้าในช่วงนี้หยุดไป  
และต่อมารัฐบาลได้ประกาศกฎหมายห้ามใช้ไอ้โง่ในการทําประมง หากใครมีไว้ในครอบครองจะถือว่าผิดกฎหมาย ผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกธนาคารปูม้าได้กลับมาเร่ิมทําธนาคารปูม้าอีกคร้ังหนึ่ง เกิดการทํางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนประมงพ้ืนบ้านอีกคร้ังหนึ่ง 
ทุกคนร่วมกันทํางานด้วยใจ มีจิตสํานึกในการรักษา หวงแหนและฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง โครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการเป็น
โครงสร้างแบบหลวมๆ ไม่ต้องมีสายบังคับบัญชาท่ีเป็นทางการแต่ทุกคนท่ีเป็นสมาชิกรู้หน้าท่ีของตนเอง คือ การนําปูม้าหรือแม่ปูท่ีมีไข่
ฝามาฝากในธนาคารทุกคร้ังท่ีจับมาได้โดยไม่กําหนดว่าต้องใส่กี่ตัว แต่มีการระบุข้ันตํ่าว่าเรือ 1 ลํา ซ่ึงเป็นสมาชิกของธนาคารหากม ี
แม่ปูไข่ฝาต้องนํามาฝากในธนาคารอย่างน้อย 1 ตัว หากใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ กระบวนการจัดการของธนาคารปูม้าของท่ีนี่จึงไม่มี
ความซับซ้อนแต่สามารถทําให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ และเป็นการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งท่ีเป็นระบบและรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารปูม้า 

 
 
 
 

ประธาน รองประธาน 2 คน 

กรรมการ 70 คน เหรัญญิก 1 คน 
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กระบวนการในการจัดต้ังธนาคารปูม้า ของชุมชนคลอง อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะการดําเนินงานของธนาคารปูม้า 

 
นอกจากแนวคิดเรื่องกระบวนการการจัดการและกิจกรรมในการจัดการแล้ว การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของท่ีนี่

ยังมีความสอดคล้องกับหลักและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดชุมชนกับการจัดการทรัพยากรประมง นอกจากตัว
ธนาคารท่ีรูปธรรมในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งแล้ว การให้สิทธิแก่ชุมชนเป็นผู้จัดการทรัพยากรของตนเองทําให้ชาวบ้านมี
จิตสํานึกด้วยตนเองและเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่มีต่อชุมชน เพราะทรัพยากรประมงชายฝั่งมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 
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3. ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการมี “ธนาคารปูม้า” สมาชิกธนาคารปูม้ากล่าวกับผู้ศึกษาว่า การมีธนาคารปูม้าถึงแม้ว่าจะ
ไม่ได้ช่วยให้มีปูมากข้ึนเหมือนแต่ก่อน แต่ก็ทําให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดจิตสํานึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรเพ่ือให้มีอยู่ 
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน รู้จักวิธีใช้ทรัพยากรร่วมกัน คือ เม่ือจับไปทรัพยากรก็ร่อยเหรอ หากมีแต่คนจับไม่มีคนช่วยปล่อย ซักวันหนึ่ง
เราก็จะไม่มีจับ ไม่ใช่แค่เราท่ีจะอยู่ไม่ได้ แต่ชุมชน วิถีชีวิตของประมงพ้ืนบ้านก็จะหมดไปด้วย การนําแม่ปูมาฝากในธนาคารแต่ละครั้ง
นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรับผิดชอบในการทรัพยากรร่วมกัน 

มีสมาชิก 2 ท่านท่ีไม่เห็นด้วยกับธนาคารปู แต่ก็เป็นสมาชิกเพราะเนื่องจากนําเรือเข้ามาจอดในคลอง อบต. ทุกลําจะ
เข้าเป็นสมาชิกโดยปริยาย ชาวบ้านเห็นว่าการมีธนาคารปูไม่ได้ช่วยให้ชาวบ้านรวยข้ึน ปูก็ไม่ได้มีจํานวนหรือขนาดใหญ่ข้ึน การใช้
เคร่ืองมือท่ีผิดกฎหมายทําให้เขามีรายได้สูงกว่านี้ การท่ีมีกฎหมายออกมาห้ามใช้เคร่ืองมือท่ีผิดกฎหมายทําประมงทําให้รายได้เขา
ลดลง และด้วยโรงงานอุตสาหกรรม นากุ้ง นาเกลือต่างพากันปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําทําให้สภาพแวดล้อมทางทะเลหรือท่ีอยู่อาศัย
ของสัตว์น้ําเน่าเสีย ทําให้น้ําไม่ได้คุณภาพ สัตว์น้ําท่ีจับได้จึงมีขนาดเล็กและมีจํานวนน้อยลง โดยสมาชิกยังกล่าวอีกว่าไม่ใช่แค่การทํา
ประมงเท่านั้นท่ีทําให้สัตว์น้ําลดลงถึงจะมีธนาคารปูม้าก็ไม่ได้ช่วยให้สัตว์น้ําหรือทรัพยากรชายประมงชายฝั่งมีมากข้ึน เนื่องจากมีปัจจัย
ภายนอกท่ีเข้ามามีผลต่อทรัพยากรประมงชายฝั่งด้วยเช่นกัน    

จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่าชุมชนสามารถวางแผนจัดการตนเองได้ และจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุก
ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชุมชน หน่วยงานภาครัฐ การตระหนักถึงปัญหาของทรัพยากรในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนเองจากตัวชุมชนทําให้ชุมชนกําหนด
ทิศทาง มีการวางแผนในการจัดการทรัพยากรของชุมชนเอง แม้ว่าชุมชนคลอง อบต. หมู่ท่ี 4 จะมีสมาชิกบางคนท่ีไม่เห็นด้วยกับ 
การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ท่ีมีการห้ามใช้เคร่ืองมือท่ีผิดกฎหมายในการทําประมงแต่หันมาจัดต้ังธนาคารปูม้าแทน บางคร้ัง
สมาชิกบางคนอาจยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของการจัดต้ังธนาคารปูม้า การมีธนาคารไม่ใช่แค่ดอกผลที่เป็นตัวเงินเท่านั้น  
แต่ธนาคารปูม้าให้ดอกผลที่มีคุณค่าต่อชุมชน การรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรท่ีทุกคนต้องใช้ร่วมกัน เป็นกุลศโลบายที่แฝงอยู่ในรูปแบบ 
การจัดการทรัพยากร ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เห็นผลท่ีชัดเจนในตอนนี้ แต่การเริ่มต้นกระบวนการจัดการนี้จะนําไปสู่การจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งท่ีเห็นผลในระยะยาว   

 
สรุปผลการศึกษา  

“ธนาคารปูม้า”เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งท่ีชาวบ้านในชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ความรู้ แก่ชาวบ้านในชุมชนจนชาวบ้านสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและ
รูปธรรม ซ่ึงในการก่อต้ังธนาคารปูม้ามีกระบวนการจัดการและทําให้เกิดเป็นกิจกรรมทางการจัดการในรูปแบบของธนาคาร โดยใน 
การจัดการต้องมีการวางแผน มีการจัดองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม และกิจกรรมทางการจัดการ
จะเกิดข้ึนได้จากการที่สมาชิกทราบวัตถุประสงค์และต้องการไปให้ถึงเป้าหมาย “ธนาคารปูม้า” จัดต้ังข้ึนเพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงชายฝั่งในท่ีนี้กล่าวถึง “ปูม้า” สมาขิกทุกคนทราบถึงวัตถุประสงค์และต้องการไปให้ถึงเป้าหมาย โดยสมาชิกช่วยกัน
นําแม่ปูมาฝากท่ีธนาคารเม่ือแม่ปูสลัดไข่ ก็จะนําแม่ปูไปขายแล้วนําเงินมาเข้ากองทุน เงินกองทุนนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของ
สมาชิก เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ เป็นต้น ส่วนลูกปูก็จะนําไปปล่อยลงสู่ทะเลให้เติบใหญ่เพ่ือเป็นอาหารและแหล่งท่ีมาของรายได้ต่อไป  
การให้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรของท้องถ่ินตนเองเป็นเร่ืองท่ีสําคัญเนื่องจากเจ้าของชุมชมย่อมรู้ปัญหาดีกว่าใคร และสิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดท่ีเกิดเป็นการจัดการทรัพยากรขึ้นมาได้นั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนท่ีได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี พร้อมท้ังผู้นําในชุมชนมีความเข้มแข็งและช่วยเหลือหาทางแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนเนื่องจากทรัพยากรประมงชายฝ่ัง
มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและวิถีชีวิต หากต่างคนต่างใช้ทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยไร้จิตสํานึกทรัพยากรเหล่านี้ก็จะหมดไปพร้อม
กับวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้านเช่นกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน กรณีศึกษาธนาคารปูม้า ชุมชน 

คลอง อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จะเห็นได้ว่าปัจจุบันทรัพยากรปูม้ามีสภาพเสื่อมโทรมและมี
จํานวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีการทําประมงจนเกินกําลังท่ีธรรมชาติจะผลิตปูม้ารุ่นใหม่เข้ามาทดแทน และปูม้ายังถูกจับ
ด้วยเคร่ืองมือประมงหลายชนิด เช่น อวนลาก อวนรุน ลอบ และอวนจมปู เป็นต้น สําหรับลอบและอวนจมปูนั้นปูม้าท่ีจับได้จะยังคงมี
ชีวิต และสามรถดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ได้ กรณีของธนาคารปูม้า ของหมูท่ี 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
มีการทําประมงปูม้าโดยใช้อวนจมปูซ่ึงชุมชนสามารถนํามาจัดทําธนาคารปูม้าได้เนื่องจากปูม้ายังมีชีวิต และเป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิม
จํานวนลูกปูม้าให้แก่ท้องทะเล และให้ลูกปูม้าเหล่านั้นเติบโตเองตามธรรมชาติ การดําเนินการอย่างต่อเนื่องของธนาคารและจํานวนปู
ม้าท่ีเพ่ิมข้ึนจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน การจัดการทรัพยากร
ประมงชายฝั่งของชุมชนในรูปแบบของ “ธนาคารปูม้า” เป็นเพียงกรณีหนึ่งท่ีชุมชนพยายามสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมี 
ส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน ซ่ึงเป็นจุดหนึ่งเล็กๆ ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับ
หนึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ในอนาคตข้างหน้าทรัพยากรประมง “ปูม้า” จะมีการแย่งชิงกันมากข้ึนระหว่างเรือประมงพาณิชย์กับ
เร่ือประมงพ้ืนบ้าน ปริมาณหรือคุณภาพของทรัพยากรปูม้าจะย่ิงมีปัญหามากข้ึน ดังนั้นเพ่ือเป็นการดําเนินการนําไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพ้ืนบ้านท่ีต่อเนื่องและย่ังยืน  ผู้ศึกษาขอนําเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์หรือทําการศึกษาในคร้ังต่อไป   

1. สามารถนํากระบวนการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของ ธนาคารปูม้า ชุมชนคลอง อบต. หมู่ท่ี 4 ตําบลบางแก้ว 
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีและบริบทท่ีใกล้เคียงกันได้ 

2.  การปลูกจิตสํานึกด้านการทําประมงอย่างรับผิดชอบ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมให้กับคนใน
ชุมชน 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านหลังจากท่ีมีโครงการ เนื่องจาก
หน่วยงานจะเข้ามาเก็บเฉพาะข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขเกี่ยวกับจํานวน ขนาดของปูม้า หรือเกี่ยวกับทรัพยากรเท่านั้น แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลของ
คนในชุมชนหลังจากที่มีการจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)  
กรมประมงควรเข้ามาให้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับวิทยาการในการจัดการจัดการทรัพยากรประมงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากใน

ปัจจุบันการทําประมงมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎหมายอยู่ตลอดเวลา ควรมีการจัดอบรมเพ่ือให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลเพ่ือให้
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนรุักษ์และดูแลแหลง่โบราณคดีบา้นโป่งมะนาว  
ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพฒันานิคม จังหวัดลพบุร ี

The Participation of People Communities in Conservation and Maintenance of the Pong Manao 
Archaeological Site in Tambon Huay Khun Ram, Phattana Nikom District, Lop Buri Province 

 
เจริญชยั โพธิพ์ิจารณ*์ 

Charoenchai Popijan 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตําบล

ห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้ของข้อมูลองค์ความรู้พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว การ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเฉพาะกรณี ผล
การศึกษาพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเร่ิมเกิดข้ึนจากการท่ีคนในชุมชนเข้ามาช่วยกันในการอนุรักษ์ และคุ้มครองแหล่งโบราณคดี 
โดยร่วมมือกับรัฐเข้าจับกุมผู้ลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ จนทําให้เกิดชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติตําบลห้วยขุน
ราม ในการพัฒนาพ้ืนท่ีและจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว อีกท้ังยังมีชมรมเด็กและเยาวชนยุคใหม่หัวใจสีขาวประจํา
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ท่ีรวมเอาเด็กในชุมชนเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศก์ ในการนําชมแหล่งโบราณคดีและบําเพ็ญประโยชน์
ภายในชุมชนทําให้เป็นตัวประสานความสามัคคีในชุมชนจึงทําให้เกิดการกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ และ
ดูแลแหล่งโบราณคดี  
คําสําคัญ: กระบวนการมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดี 

 
ABSTRACT 

This article the participation of people communities in conservation and aintenance of the Pong 
Manao archaeological site in Tambon Huay Khun Ram, Phattana Nikom District, Lop Buri Province. The research 
aims to discover knowledge of the Baan Pong Manao Community’s museum, the participation of people in such 
a community for conservation, and maintenance of the Pong Manao archaeological site.  This research is the 
qualitative research with a specific case study.  The research findings revealed that the origin of Province had 
developed from the cooperation between public and private in arresting smugglers that attempted illegal digging 
of antiquities.  This process encouraged the establishment of the archaeological and natural site conservation 
association of Tambon Huay Khun Ram that later encouraged site development and museum construction at the 
Pong Manao community.  There is also the youth association, so called The White Heart Youth Association - 
representing pure heart adolescences in the community which also act as junior guides. Positioning at the Pong 
Manao archaeological site, Junior guides of The White Heart Youth Association are responsible in leading tourists 
through the archaeological site and doing outreach within the community. In addition, these junior guides also act 
as the key attachment in the community’ s harmony which strengthens the community participation in 
conservation and maintenance of the archaeological site as a whole. 
Keywords: Participation process, Conversation of the archaeological site, Maintenance of the archaeological site 

                                                            
*
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บทนํา 
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยเข้าสู่การเปล่ียนแปลงเป็นสังคมอุตสาหกรรมและประกอบกับการได้รับอิธิพล

จากต่างชาติ จึงส่งผลให้ละเลยการพัฒนาในด้านศิลปวัฒนธรรมและ มุ่งแต่จะหาประโยชน์ใส่ตัว จึงทําให้เกิดการลักลอบขุดหา
โบราณวัตถุเพ่ือนําไปจําหน่ายโดยไม่เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นภัยคุกคามต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นปัญหา
ท่ีถือว่ามีความรุนแรงมาก เพราะทําให้องค์ความรู้ต่างๆ สูญหายไปกับโบราณวัตถุท่ีถูกโจรกรรม โบราณวัตถุส่วนมากมักถูกค้นพบโดย
ขาดความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าประเทศไทยจะมีข้อกําหนดทางกฎหมายท่ีรุนแรงเกี่ยวกับการลักลอบ
ขุดค้นโบราณวัตถุ และค้าโบราณวัตถุ แต่การบังคับใช้กฎหมายก็ยังไม่เข้มงวด ทําให้ส่งผลเสียต่อแหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน 
ย่ิงไปกว่านั้นกลไกด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุยังส่งผลร้ายต่อการอนุรักษ์เสียเอง เช่น การขุดพบโบราณวัตถุในพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรของประชาชนทําให้เกิดความลังเลท่ีจะรายงานต่อทางภาครัฐเพราะเกรงว่าจะทําให้ท่ีดินของตนถูกเวนคืนจากทาง
ราชการ ดังนั้นประชาชนจึงพยายามปกปิดและทําลายพ้ืนท่ีให้รวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้เพ่ือหลบเลี่ยงการตรวจจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ดังนั้น องค์กรและหน่วยงานในท้องถ่ินจะต้องตระหนักว่าการรักษามรดกด้านวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เป็นเร่ืองของ
กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร หรือคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น หากแต่เป็นเร่ืองของทุกภาคส่วนท่ีนําองค์ความรู้
ต่างๆ มาสนับสนุน กิจกรรมด้านโบราณคดีในชุมชน และการอนุรักษ์มรดกของชาติให้คงอยู่ได้ชุมชนจะต้องเป็นผู้ริเร่ิมผลักดันให้เห็นถึง
ความสําคัญของแหล่งโบราณคดี ให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์เตาโบราณบ้าน
บัว เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี (Archaeological Site Museum) พัฒนามาจากหลุมขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีท่ีเกิดจากกิจกรรม
กระบวนการโบราณคดีชุมชน (Community Archaeology) โดยชาวบ้านบัวร่วมกับ อาจารย์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะทํางานโครงการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พระเยา (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2555, น. 10) ได้ดําเนินการขุดค้นและอนุรักษ์แหล่งเตาต่างๆในเวียงบัว เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
พ้ืนท่ี อาทิ การสร้างแหล่งฝึกอาชีพการปั้นเคร่ืองถ้วยชามโบราณ การจัดสร้างอาคารคลุมหลุมเตาโบราณเพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
และการฝึกฝนศิลปะการแสดงกลุ่มเยาวชน เพ่ือฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  

สาเหตุท่ีผู้ศึกษาเลือกพ้ืนท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
เนื่องจากแหล่งโบราณคดีดังกล่าวนี้ เกิดจากรวมตัวกันอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี และโบราณวัตถุภายในชุมชน ท่ีเกิดข้ึนหลังจากลักลอบ
ขุดค้นวัตถุโบราณ อย่างผิดกฎหมายภายในบริเวณวัดโป่งมะนาว ต่อมาจึงได้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว  
เพ่ือพัฒนาแหล่งและท่องเที่ยวของชุมชน ท้ังยังมีความร่วมทางวิชาการ กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการรวบรวม
โบราณวัตถุท่ีขุดพบ จัดทําพิพิธภัณฑ์ข้ึน เพ่ือต้องการบอกเล่าถึงความสําคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยู่
อาศัยของชุมชน ดึกดําบรรพ์ท่ี รวมท้ังยังมีฝึกอบรมเยาวชนในชุมชนเป็นมัคคุเทศน์นําชมอีกด้วย  

ปัจจุบันโบราณวัตถุและหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบท่ีบ้านโป่งมะนาวได้ถูกจัดแสดงไว้ในหลุมขุดค้นและใน
พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว ซ่ึงต้ังอยู่ในบริเวณวัดโป่งมะนาว ความสําคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว คือเป็นแหล่ง
โบราณคดีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,300-3,500 ปี ประมาณยุค “บ้านเชียงตอนปลาย” หลักฐานทางโบราณคดีท่ี
สําคัญ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ท่ีมีการฝังสิ่งของเพ่ืออุทิศให้กับศพ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
เช่นการจงใจทําให้ใบหอกโค้งงอเป็นวง สะท้อนถึงประเพณีการทําให้สิ่งของเคร่ืองใช้เสียหายหรืออาจเรียกได้ว่าเสียชีวิตก่อนท่ีจะฝังลง
ไปร่วมกับผู้ตาย นักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อกันว่าแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับการไปเกิดใหม่ในสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ตาย นอกจากนี ้
ยังมีใบหอกท่ีทําด้วยโลหะ 2 ชนิด จัดเป็นหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นหนึ่งท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการทําโลหะของ
ช่างโลหะสมัยก่อนปะวัติศาสตร์ตอนปลายในภาคกลางของประเทศไทย ใบหอกใบน้ี มีส่วนบ้องสําหรับเข้าด้ามทําด้วยสําริด ส่วนคม
หอกทําด้วยเหล็ก บริเวณจุดต่อระหว่างส่วนบ้องและส่วนคมหอกเห็นได้ชัดเจนว่ามีเนื้อโลหะสําริดช่วงส่วนต้นของบ้องหุ้มทับบนเนื้อ
เหล็กช่วงล่างของคมหอก โลหะสําริดบริเวณน้ีมีลวดลายละเอียดประณีตประดับ โดยประกอบไปด้วยลวดลายลักษณะคล้ายลายขัด 
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ลายเส้นโค้งหลายเส้นซ้อนกัน ลายเส้นตรงพันรอบส่วนบ้อง และลายเม็ดกลม อีกท้ังยังพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ภาชนะดินเผา
ขัดมันผิวดํา เคร่ืองประดับจากกระดูก งาช้าง เปลือกหอย ลูกปัดหินแก้ว ลูกปัดกระดูกเข้ียวสัตว์ กําไลสําริด เคร่ืองประดับจากกระดอง
เต่า เคร่ืองประดับจากเหล็ก เคร่ืองมือเหล็ก ขวานเหล็ก แสดงให้ถึงพัฒนาของชุมชนในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์  

หลักฐานทางโบราณคดีเท่าท่ีพบท้ังหมดแสดงให้เห็นว่า บริเวณบ้านโป่งมะนาวได้พัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่มาก 
ชุมชนนี้มีการจัดพ้ืนท่ีบางส่วนไว้เป็นสุสานโดยเฉพาะ ซ่ึงแสดงว่าชุมชนนี้มีระบบในการจัดระเบียบสังคม มีประเพณีการทําศพที่ยึดถือ
ร่วมกันในชุมชน โครงกระดูกคนนับร้อยโครงท่ีพบและถูกลักลอบขุดทําลายไปแล้วบริเวณวัดโป่งมะนาว เป็นหลักฐานท่ีชี้ชัดเจนว่า
ชุมชนนี้มีประชากรหนาแน่นมาก สิ่งของเครื่องใช้และเคร่ืองประดับทําจากวัสดุต่างๆ ท่ีคนสมัยโบราณอุทิศให้ศพแต่ละศพ ทําให้ทราบ
ได้ว่าโบราณวัตถุบางชิ้นเป็นสิ่งท่ีได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนท้ังท่ีอยู่ใกล้และไกล แสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ท่ีบ้านโป่งมะนาว ได้พัฒนาข้ึนเป็นศูนย์กลางประชากร ศูนย์กลางเศรษฐกิจและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญย่ิง 
แห่งหนึ่งในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีรอยต่อระหว่างท่ีราบภาคกลางกับท่ีราบสูงภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของ
ประเทศไทย จึงทําให้แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีสําคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  

นอกจากนี้ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ยังได้รับรางวัลยอดเย่ียมในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
รางวัลชนะเลิศยอดเย่ียมระดับประเทศ (รางวัลกินรีทอง) ประเภทโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว คร้ังท่ี 6 ประจําปี 2549 
อีกท้ังยังได้รับรางวัลชนะเลิศการอนุรักษ์โบราณวัตถุสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเท่ียว จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.2547 รางวัลองค์กรดีเด่น
ด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ.2547 รางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเท่ียวดีเด่นระดับประเทศ พ.ศ.2551 
รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดีเด่น สาขาวัฒนธรรม (ภาคกลาง) พ.ศ.2552 เนื่องจากได้อบรมเยาวชนในท้องถ่ินให้เป็นยุวอาสา
สมัคร โดยต่อมาใช้ชื่อว่าชมรมเด็กและเยาวชนยุคใหม่หัวใจสีขาวประจําแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เพ่ือนําชมพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งโบราณคดี ส่งผลให้เยาวชนมีการเรียนรู้เร่ืองท้องถ่ินอย่างถ่องแท้และมีจิตสํานึกในการรักษา หวงแหนแผ่นดินเกิด โดยมี
หน่วยงานในท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนชาวบ้าน ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ประจําแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว และพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม อําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาเร่ือง “กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตําบล
ห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” ผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและ
แนวทางในการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

1. แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม ในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพัฒนา เป็นการมีส่วนร่วมโดยให้ ประชาชน 
เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ต้ังแต่เร่ิมจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกัน สรรหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดม
ทรัพยากร และเทคโนโลยีท้องถ่ิน การบริหาร จัดการ การติดตามประเมินผล รวมท้ังการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการโครงการ โดย
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน  

2. แนวคิดโบราณคดีชุมชน เป็นกระบวนการจัดการแบบองค์รวมโดยอาศัยศาสตร์หลายๆศาสตร์ มาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดี โดยให้ความสําคัญกับการจัดการโดยชุมชนในท้องถ่ินแตกต่างจาก การจัดการในอดีตท่ีมุ่งเน้นแต่ภาครัฐเป็น
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ศูนย์กลาง ท่ีดําเนินการโดยฝ่ายเดียว ดังนั้น สายนต์ ไพรชาญจิตร์ (2548, น. 46-52) ได้กล่าวถึง แนวคิดการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมท่ีเรียกว่า “โบราณคดีชุมชน” เป็นแบบแผนการศึกษาวิจัยและกระบวน การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้ังท่ีเป็นของเก่า
หรือมรดกตกทอดมาจากอดีต และวัฒนธรรมร่วมสมัยท่ียังใช้ประโยชน์ในปัจจุบันไปพร้อมๆ กันมีความหมายในมติท่ีเกี่ยวข้องกับท้ัง
เร่ืองโบราณคดี หรืออดีตของสังคมในระดับชาติหรือระดับโลก และเร่ืองโบราณคดีท่ีเป็นอดีตชาวบ้านในปัจจุบัน และเป็นการจัดการ
โดยการมีส่วนร่วม อย่างแท้จริงของผู้ฅนจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ท้ังจากภาครัฐ นักวิชาการ ชาวบ้านในชุมชนท้องถ่ิน และ ผู้ฅ
นท่ีอยู่นอกวงวิชาการโบราณคดี-ประวัติศาสตร์ 

3. แนวคิดพิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นคําท่ีเรียกลักษณะสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดแสดงสิ่งของต่าง การจัดทําพิพิธภัณฑ์ชุมชน 
ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน พิพิธภัณฑ์ชุมชนยังเป็นการนําองค์ความรู้ของชุมขนมา
ถ่ายทอดผ่านวัตถุ สิ่งของโบราณ ซ่ึงถูกนําเสนอภายในพ้ืนท่ีจัดแสดง ทําให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ เพ่ือร่วมกันระดม
ความคิด การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน ศรีศักร วัลลิโภดม (2543, น. 5,9) 
ให้ความหมาย พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ในการสัมมนา เร่ืองความรู้เร่ืองพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไว้ว่า บ้าน วัด โรงเรียน 
หรือสถานท่ีท่ีคนในชุมชนให้ความสําคัญ แล้วมีการจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน อาจจะเป็นของเก่า บ้านเก่า 
รวมท้ังการแสดงวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีการศึกษาและให้ความหมายของเรื่องราวท่ีจัดแสดงเพ่ีอให้เห็นชีวิตวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินนั้น            

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 นิรมล พงศ์สถาพร (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียว กรณีศึกษาแหล่ง 

โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี งานวิจัยนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องผลกระทบของ 
การท่องเที่ยวท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่ามีผลกระทบของการท่องเท่ียวส่งผลผลต่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี
ทําให้ต้องปรับตัวด้านการจัดการการท่องเท่ียวใน 2 ลักษณะ คือ 1. การแข่งขันด้านการท่องเท่ียวท่ีสูงข้ึน โดยสร้างความพร้อมและ
การให้บริการแบบครบวงจรในแหล่งท่องเท่ียว 2. การปรับตัวในด้านการท่องเท่ียวย่ังยืน ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการท่ีให้
ชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 

 สุวัฒน์ชัย สวัสดิผล (2552) ได้ศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมกับการจัดการศูนย์การเรียนรู้ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ ชุมชน
มอญบางกระดี่ เขตบางชุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ีอศึกษาความเป็นมาของชุมขนมอญบางกระด่ี ศึกษากระบวนการ
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และศึกษาพลวัตของกระบวนการทุนทางสังคมในการจัดการศูนย์การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม สังเกตการณ์แบบ ไม่มีส่วนร่วมและการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ทําให้ทราบ
ถึงกระบวนการจัดการทุนทางสังคม ในการอนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การตระหนักถึง
รากเหง้าของชาติพันธ์ตนเองนําไปสู้การสร้างศูนย์การเรียนรู้ อีกท้ังทุนทางสังคมยังเป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนาในชุมชนได้อีกด้วย 

 วสันต์ เทพสุริยานนท์ (2548) ศึกษาเร่ืองกระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชนท้องถ่ินในการจัดการโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนวัดวัวแดง ตําบลแม่สา อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชนท้องถ่ินในการจัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของชุมชนวัดวัวแดง ด้วยวิธีการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participant observation) ผ่านกิจกรรมการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีร่วมกันจัดข้ึน ภายในวัดวัว
แดง ประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มคนในชุมชนอย่างไม่เป็นทางการท่ีประกอบด้วย พระสงฆ์และสามเณร ผู้สูงอายุ คนวัยผู้ใหญ่ เยาวชน 
และกลุ่มบุคคลภายนอกชุมชนท่ีประกอบด้วย โครงการโบราณคดีชุมชน เจ้าหน้าท่ีสํานักงานศิลปากรท่ี 7 น่าน และเจ้าหน้าท่ี องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่สา 
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ชลารินทร์ กันทา (2554) ได้ศึกษากระบวนการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดเขากะโดน ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เป็นการศึกษาบริบทชุมชนในแง่ของสภาพกายภาพสังคมและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน วิถีชีวิตชุมชน ประเพณี ความเชื่อของ
ชุมชนวัดเขากะโดน และศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดเขากะโดนอย่างลึกซ่ึง โดยศึกษาต้ังแต่ การมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่ความคิด คือการตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ของเก่ามิให้สูญหายไป การมีส่วนร่วมในการก่อต้ัง การมี 
ส่วนร่วมในการระดมทุนสิ่งของ ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริจาคสิ่งของเพ่ือจัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนทําให้ 
ความภาคภูมิใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เช่นการวางแผนในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดเขากะโดน ท้ังมีการระดมทุนรับ
บริจาคสิ่งของ มีการประชุมเพ่ือต้ังคณะกรรม การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษ ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วมท้ังหมด จะสอดคล้องกันกับ 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนวัดเขากะโดนได้อย่างชัดเจน อีกท้ังยังบ่งบอกถึงความมีส่วนร่วม ความต้ังใจของคนในชุมชน ในการ
ก่อต้ังพิพิธภัณฑ์ชุมชนมาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังต่อไป 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ดังนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นเกิดจากการที่
ชุมชนแห่งความสําคัญของแหล่งโบราณคดีโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เป็นการเสริมสร้าง
พลังชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีแก่ชุมชน ในการนําเอาองค์ความต่างเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการกับพิพิธภัณฑ์ และแหล่ง
โบราณคดีท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในระดับประเทศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์
และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตําบล
ห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเฉพาะกรณี (Case 
Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
และพิพิธภัณฑ์สถานบ้านโป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พ้ืนท่ีในการศึกษา แหล่งโบราณคดีบ้านโป่ง
มะนาว หมู่ท่ี 7 ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้ให้ข้อมูลในกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้าน
โป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์ ท่ีมีความหน้าเชื่อถือ และเพียงพอต่อการนํามาวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มดังนี้  

1) ผู้มีส่วนร่วมในการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว เช่น ผู้นําชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและ
ทรัพยากรธรรมชาติตําบลห้วยขุนราม ผู้นําชมรมเด็กและเยาวชนยุคใหม่หัวใจสีขาวประจําแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว พระสงฆ์ 
นักวิชาการ เป็นต้น จํานวน 4 คน 

2) ผู้นําท้องถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนในการขุดค้นทางโบราณคดี และการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถาน
ชุมชนบ้านโป่งมะนาว เช่น นายก อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น จํานวน 3 คน 

3) คนในชุมชน คือ บุคคลท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ หมู่ท่ี 7 ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ท่ีมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและพัฒนา ได้แก่ ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในหมู่ท่ี 7 เปน็ต้น จํานวน 5 คน 

วิธีการเก็บข้อมูลประกอบด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสารและการศึกษาภาคสนาม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1) การศึกษาจากเอกสาร (Document Study) เป็นการศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดโบราณคดี

ชุมชน แนวคิดพิพิธภัณฑ์ชุมชน แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม จากวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์รายงานวิจัย การรวบรวมจากเอกสารและ
หนังสือ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ีอใช้เป็นกรอบแนวทางในการศึกษารวมท้ังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ีอทําความเข้าใจ สภาพพ้ืนท่ีศึกษาใน
เบื้องต้น  
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2) การศึกษาภาคสนาม (Field Study) ผู้ศึกษาเข้าไปศึกษาชุมชนบ้านโป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี เพ่ีอให้เข้าใจถึงประเด็นของการศึกษาที่จะนํามาอภิปราย วิเคราะห์เพ่ีอตอบวัตถุประสงค์ชองการศึกษา ได้แก่  
1) การสนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการรับทราบข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา ลักษณะภูมิประเทศ   
2) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม คือการสังเกตถึงบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนในการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว ท้ังการดูแล
รักษา การจัดกิจกรรม 3) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก คือ การสนทนากับแกนนํา สมาชิกในชุมชนท่ีเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑสถานชุมชน 

การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพรรณนาความ (Descriptive Analysis) โดยใช้
ข้อมูลท่ีได้จากปรากฏการณ์ในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแล
แหล่งโบราณคดี ท่ีได้จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ีอแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
กลุ่มคนต่างๆ ท่ีเข้าร่วม ในแต่ละกิจกรรมการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีจัดข้ึนภายในชุมชนว่าแตกต่างกันอย่างไร ในการจัดการ
แหล่งโบราณคดี ได้หรือไม่ อย่างไร โดยนํากระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาแทรกอยู่ในการดําเนินงานศึกษาเพ่ือใช้ตีความสร้างข้อสรุป
จากข้อมูลท่ีปรากฏนํามาอธิบายกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดี โดยนําผลการศึกษามา
บรรยายแบบพรรณนาความ 

 
ผลการศึกษา 

จากการรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชนบ้านโป่งมะนาว และพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว อีกท้ังศึกษากระบวนการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อออกเป็นตอนๆ ดังนี้ 

1. ประวัติชุมชน “บ้านโป่งมะนาว” 
2. จุดเริ่มต้นของแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
3. กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดี 

 
ประวัติชุมชน “บ้านโป่งมะนาว” 

บ้านโป่งมะนาวเป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนในราว พ.ศ. 2500 (สุรพล นาถะพินธุ, 2548, น. 1) โดยมีประชากรอพยพจากจังหวัด
สระบุรีและจังหวัดลพบุรี ราว 3-4 ครอบครัว เข้ามาจับจองพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างบ้านเรือนและทําการเพาะปลูก หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มี
ผู้คนอพยพเข้ามาเร่ือยๆ ทําให้หมู่บ้านมีขนาดใหญ่ข้ึนและเปลี่ยนแปลงต่อมาเร่ือยๆ จนกลายเป็นชุมชนบ้านโป่งมะนาว ตําบล 
ห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยปลูกบ้านเรือนกระจายขนานไปตามถนน ไม่ห่างกันมากนัก มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชสวน
ครัวหรือไม้ยืนต้นแยกพ้ืนท่ีของแต่บ้านออกจากกัน รายได้หลักของชาวบ้านโป่งมะนาวจากการเพาะปลูก อ้อย ข้าวโพด และ 
มันสําปะหลัง เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีหลายครอบครัวท่ีมีรายได้จากการเลี้ยงวัวนม หมู่บ้านโป่งมะนาวนั้น มีตํานานเล่าว่า มีนายพราน
ชื่อ สุนโย ออกล่าสัตว์ป่า ได้ไปพบพ้ืนท่ี ท่ีมีลักษณะเป็นดินโป่ง และมีต้นมะนาวอยู่ด้วย และต้นมะนาวนั้นมีรสเปร้ียวผิดปกติจาก
มะนาวท่ัวไป นายพรานสุนโย จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “โป่งมะนาว” บ้านโป่งมะนาว ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีสูงตอนกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ีเป็นแนวขอบเทือกเขาท่ีแบ่งภาคกลางกับภาคอีสานออกจากกัน พ้ืนท่ีส่วนนี้มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 180 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง และจัดเป็นพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งของเขตลุ่มน้ําป่าอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร ภูเขาสูง 2 ลูกท่ี
อยู่ใกล้บ้านโป่งมะนาวเป็นเขาหินปูน โดยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือเขาโป่งสวอง และทางทิศใต้คือเขาลูกมน 

 
จดุเริ่มต้นของแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 

สําหรับการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณน้ัน ค้นพบต้ังแต่เร่ิมก่อสร้างวัดโป่งมะนาวในปี 2516  เล่ากันว่า มีการ
ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและวัตถุโบราณหลายชั้นต้ังแต่ขุดหลุมก่อสร้างวัดแล้ว แต่ก็ไม่มีใครสนใจ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ุ 2543 
ได้มีราษฎรจากอําเภออ่ืน จํานวน 64 ราย เข้ามาขุดหาโบราณวัตถุท่ีบริเวณวัดโป่งมะนาวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
และได้วัตถุโบราณไปหลายประเภท การขุดหาโบราณวัตถุโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านไปได้ 2 วัน ก็ยุติลง เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีตํารวจท้องท่ี 
และชาวบ้านโป่งมะนาว ได้เข้าจับกุมผู้ขุดหาโบราณวัตถุ  
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ทางวัดโป่งมะนาว รวมท้ังคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นําองค์กรต่างๆในท้องถ่ินตําบลห้วยขุนราม ได้เห็นความสําคัญ
และความจําเป็นท่ีจะอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวไว้ จึงขยายหลุมขุดหาโบราณวัตถุเพ่ือปรับปรุงให้เป็นหลุมจัดแสดง 
โครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ ในหลุมจดัแสดงโครงกระดูกนี้ ได้พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเป็นจํานวนมาก และมีโครงกระดูกพิเศษ
ท่ีมีภาชนะสําริดลักษณะเหมือนขันขนาดเล็ก วางครอบอยู่ท่ีกระดูกขากรรไกรของโครงกระดูก นอกจากนี้ชาวบ้านโป่งมะนาวยังได้
รวบรวมโบราณวัตถุต่างๆมาจัดแสดงไว้ท่ีวัดโป่งมะนาวโดยหวังให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดประจําหมู่บ้าน รวมท้ังได้ประสานงานกับ 
คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรขอความร่วมมือในการขุดค้นทางวิชาการโบราณคดีและการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีวัดโป่ง
มะนาว ต้ังแต่วันท่ี 13 เมษายน 2543 ต่อมาในเดือนตุลาคม 2543 นักศึกษาของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดําเนินการ
ขุดตกแต่งหลุมจัดแสดงท่ีชาวบ้านได้ปรับปรุงมาจากหลุมขุดหาโบราณรวมท้ังได้ดําเนินการปรับปรุงการจัดการแสดงโบราณวัตถุท่ี
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินวัดโป่งมะนาว  

ในปี พ.ศ. 2544 ชุมชนบ้านโป่งมะนาว องค์กรบริหารส่วนตําบลห้วยขุนรามและชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทําโครงการขุนค้นทางโบราณคดีเพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากกรมศิลปากรอนุมัติให้ทําโครงการขุดค้น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
ผู้ดําเนินการขุดร่วมกับนักโบราณคดีจากสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ี 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบัน คือ
สํานักศิลปากรท่ี 4 ลพบุรี) และชาวบ้านโป่งมะนาว โดยร่วมกันขุดค้นทางโบราณคดีคร้ังแรกนี้ โดยเลือกพ้ืนท่ีบริเวณด้านทิศตะวันตก
ของเขตวัดโป่งมะนาว และอยู่ถัดไปทางเหนือของหลุมจัดแสดงโครงกระดูกท่ีถูกจัดทําไว้เม่ือ พ.ศ. 2543 การขุดค้นคร้ังนี้ ได้พบว่า
ต้ังแต่ระดับผิวดินลงไปถึงระดับลึกจากผิวดินประมาณ 40 เซนติเมตร มีเศษภาชนะเผาแทรกอยู่น้อยมาก ในขณะท่ีต้ังแต่ระดับ 
ความลึกจากผิวดินต้ังแต่ 40 เซนติเมตร ลงไป ได้พบโครงกระดูกคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์ถูกฝังอยู่ซ้อนกันหลายระดับต่อเนื่องกันลง
ไปถึงระดับความลึกประมาณ 110 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นอย่างน้อย ซ่ึงเป็นหลักฐานชี้ว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีบ้านโป่ง
มะนาวคงใช้พ้ืนท่ีบริเวณนี้ เป็นพ้ืนท่ีสําหรับฝังศพเท่านั้น ไม่ได้ใช้พ้ืนท่ีตําแหน่งนี้เป็นพ้ืนท่ีต้ังบ้านเรือนอาศัย แต่ไปพบร่องรอยการอยู่
อาศัยและต้ังบ้านเรือนบริเวณหลุมขุดค้นทางทิศใต้ ริมห้วยสวนมะเด่ือ  

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว สามารถแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้เป็น 2 สมัย คือยุคสําริด และยุคเหล็กและ
เป็นช่วงระยะเวลาท่ีชุมชนท่ีบ้านโป่งมะนาวได้พัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรแน่นมาก โดยพบโบราณวัตถุและร่องรอยทาง
โบราณคดี ได้แก่ โครงกระดูกคนจํานวนมากซ่ึงล้วนมีสิ่งของเคร่ืองใช้เคร่ืองประดับฝังรวมอยู่ด้วย สิ่งของท่ีมักพบถูกฝังร่วมอยู่กับ 
โครงกระดูก ได้แก่ ภาชนะดินเผา กําไลและแหวนสําริด เคร่ืองมือเหล็ก ลูกหินปัดกึ่งอัญมณี เช่น หินโมราและหินโมกุล ลูกปัดแก้ว  
ส่วนสิ่งของท่ีพบในปริมาณน้อยได้แก่ แม่พิมพ์ทําด้วยดินเผาใช้สําหรับหล่อหัวลูกศรโลหะ แวงดินเผาสําหรับใช้ปั่นเส้นด้าย ลูกกระสุน
ดินเผา เป็นต้น บริเวณบ้านโป่งมะนาวได้พัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่มาก ชุมชนนี้มีการจัดพ้ืนท่ีบางส่วนไว้เป็นสุสานโดยเฉพาะ  
ซ่ึงแสดงว่าชุมชนนี้มีระบบในการจัดระเบียบสังคม มีประเพณีการทําศพท่ียึดถือร่วมกันในชุมชน โครงกระดูกคนนับร้อยโครงท่ีพบและ
ถูกลักลอบขุดทําลายไปแล้วบริเวณวัดโป่งมะนาว เป็นหลักฐานท่ีชี้ชัดเจนว่าชุมชนนี้มีประชากรหนาแน่นมาก ภาชนะดินเผารูปแบบ
ต่างๆ    มีการพบโบราณวัตถุบางชิ้นเป็นสิ่งท่ีได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนท้ังท่ีอยู่ใกล้และไกล แสดงให้เห็นว่าบริเวณแหล่ง
โบราณคดีโป่งมะนาวเมื่อช่วงราว 2,500 – 2,300 ปีมาแล้วนั้น ได้พัฒนาข้ึนเป็นศูนย์กลางประชากร ศูนย์กลางเศรษฐกิจและศูนย์กลาง
ทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญย่ิงแห่งหนึ่งในพ้ืนท่ีภาคกลางโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีรอยต่อระหว่างท่ีราบภาคกลางกับท่ีราบสูงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นําไปสู่การพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีคูและคันดินล้อมรอบชุมชน ซ่ึงมักถูกเรียกโดยรวมๆ ว่า 
“เมืองโบราณสมัยวัฒนธรรมทวารวดี”  

 
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดี 

สําหรับผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การมีส่วนร่วมของ 
คนในชุมชนในการอนุรักษ์ และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านวัดโป่งมะนาว 2) การมีส่วนร่วมของของชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและ
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ทรัพยากรธรรมชาติตําบลห้วยขุนราม 3) การมีส่วนร่วมของของชมรมเด็กและเยาวชนยุคใหม่หัวใจสีขาวประจําแหล่งโบราณคดีบ้าน
โป่งมะนาว ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการอนุรักษ์ และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านวัดโป่งมะนาว  
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการอนุรักษ์ และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เร่ิมจากได้การท่ีมีกลุ่มคนเข้ามา

ลักลอบขุดหาโบราณวัตถุภายในวัดโป่งมะนาว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการได้ไปติดต่อขอเช่าท่ีในวัด 7 วัน จะจ่ายเงินให้ 
10,000 บาท (นิรมล พงศ์สถาพร, 2551, น. 57) โดยบอกว่าจะมาทําการล้างป่าช้า เม่ือเร่ิมขุดไปได้หนึ่งวันเจ้าอาวาสวัดโป่งมะนาว 
พบว่าท่ีโครงกระดูกมีโบราณวัตถุท่ีมีค่าเพราะมีพ่อค้ามารับซ้ือถึงปากหลุม คนในชุมชนต่างก็มาสังเกตการขุดหาโบราณวัตถุภายใน 
วัดโป่งมะนาว การลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ ผ่านไปได้ 2 วัน ก็ยุติลง เนื่องจากคนในชุมชน และเจ้าหน้าท่ีตํารวจท้องท่ีได้เข้าจับกุม 
ผู้ขุดหาโบราณวัตถุ ต่อมาทางวัดโป่งมะนาว รวมท้ังคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นําในท้องถ่ินตําบลห้วยขุนราม ได้เห็นความสําคัญและ
ความจําเป็นท่ีจะอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวไว้ จึงขยายหลุมขุดหาโบราณวัตถุเพ่ือปรับปรุงให้เป็นหลุมจัดแสดง 
โครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ ในหลุมจัดแสดงโครงกระดูกนี้ ได้พบโครงกระดูกคนจํานวนมาก และมีโครงกระดูกพิเศษโครงหนึ่ง คือ 
โครงกระดูกคนท่ีมีภาชนะสําริดลักษณะเหมือนขันขนาดเล็ก วางครอบอยู่ท่ีกระดูกขากรรไกรของโครงกระดูก นอกจากนี้ชาวบ้านโป่ง
มะนาวยังได้รวบรวมโบราณวัตถุนานาประเภทมาจัดแสดงไว้ท่ีวัดโป่งมะนาวโดยหวังให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดประจําหมู่บ้าน รวมท้ังได้
ประสานงานกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรขอความร่วมมือในการขุดค้นทางวิชาการโบราณคดี โดยชมรมอนุรักษ์ ศิลปะ 
โบราณคดี และวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ในการควบคุมของ รศ.สุรพล นาถะพินทุ คณบดีคณะโบราณคดี เม่ือชาวบ้านว่างจากทําไร่หรือ 
เลี้ยงวัว ก็จะมาช่วยนักศึกษาในการขุดค้น เป็นการเรียนรู้รวมกันระหว่างชาวบ้านกับนักศึกษาอีกด้วย 

การมีส่วนร่วมของของชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติตําบลห้วยขุนราม 
การเข้ามามีส่วนร่วมของของชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติตําบลห้วยขุนราม เกิดจากการ

พัฒนาจากกลุ่มคนหนุ่มสาวท่ีมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัย จึงทําให้เกิดการรวมกลุ่มเกิดข้ึนโดยมี นายทองดี ภักดี เป็นประธาน
ชมรม และมีนายสมส่วน บูรณพงษ์ เป็นเลขานุการ การจัดต้ังชมรมขึ้นก็เพ่ือเขียนโครงการเพ่ือขอทุนทําหลังคาหลุมขุดค้นท้ังหลุมท่ี
ชาวบ้านขุดกันเอง และหลุมท่ีทางคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มาขุดค้นไว้ ต่อมานายทองดี ภักดี ประธานชมรม ได้รับ 
การเลือกต้ังเป็นนายก อบต.ห้วยขุมราม จึงทําให้ต้องออกจากตําแหน่งประธานฯ จึงทําให้นายสมส่วน บูรณพงษ์ ข้ึนมาเป็นประธาน
ชมรมแทน การดําเนินการในช่วงนี้คือการประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ให้ความร่วมมือกับคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มาขุดค้นทางโบราณคดี ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนของแหล่งโบราณคดี และปรับปรุงโถงศาลาการเปรียญ 
เพ่ือใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานชุมชนประจําแหล่งโบราณคดี ตลอดจนถึงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์นําชมแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
ทําให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

การมีส่วนร่วมของของชมรมเด็กและเยาวชนยุคใหม่หัวใจสีขาวประจําแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
การมีส่วนร่วมของของชมรมเด็กและเยาวชนยุคใหม่หัวใจสีขาวประจําแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เร่ิมต้นจากการ

พัฒนาแหล่งโบราณคดี ให้เป็นพิพิธภัณฑสถานประจําแหล่งโบราณคดี เม่ือมีประชาชนต่างพ้ืนท่ีให้ความสนใจเข้าชมแหล่งโบราณคดี 
จึงทําให้เกิดความต้องการผู้นําชมและคอยแนะนํา ประกอบกับเด็กในชุนชนเกิดความสนใจต้องการเข้ามามีส่วนในการอนุรักษ์และดูแล
แหล่งโบราณคดี จึงทําให้เกิดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โดยอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โดยให้ความรู้เร่ืองราวทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและ
ทรัพยากรธรรมชาติตําบลห้วยขุนราม หมดวาระในการบริหาร แหล่งโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานชุมชมบ้านโป่งมะนาว ของในวันท่ี 
8 สิงหาคม 2558 จึงทําให้เกิดกลุ่มใหม่ คือชมรมเด็กและเยาวชนยุคใหม่หัวใจสีขาวประจําแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว สําหรับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของของชมรมเด็กและเยาวชนยุคใหม่หัวใจสีขาวประจําแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว โดยเรียกตนเองว่า 
ยุวจิตอาสา จะมีหน้าท่ีช่วยกันทําความสะอาดอาคารต้อนรับ ภายในพิพิธภัณฑ์และอาคารหลุมจัดแสดง เม่ือมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
277 

ทัศนศึกษา กลุ่มยุวจิตอาสาก็จะเป็นผู้นําชมหลุมจัดแสดง เม่ือไม่นักท่องเที่ยว รุ่นพ่ีก็จะสอนรุ่นน้องในการบรรยายนําชมอีกด้วย  
การเข้ามาบริหารของชมรมเด็กและเยาวชนยุคใหม่หัวใจสีขาวประจําแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว นี้เป็นการนําเอาเด็กในชุมชน 
เข้ามามีส่วนรวม ไม่จะเป็นกิจกรรมในชุมชน หรือนอกชุมชนกลายเป็นตัวประสานความสามัคคี ของคนในชุมชนได้อีกด้วย 

สําหรับการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดี รวมท้ังการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว การมีส่วนร่วมนั้น
เร่ิมต้ังแต่การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมท้ังตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา กล่าวคือคนในชุมชนได้เห็นปัญหาการลักลอบ 
ขุดหาโบราณวัตถุ ทําให้เกิดการเข้าจับกุม เพ่ือรักษาโบราณวัตถุให้เป็นสมบัติของชาติ มีการวางแผน การหาทุน หาผู้มีความมาช่วยใน 
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เม่ือมีการรวมกลุ่มต้ังชมรมทําให้เกิดวิธีการจัดการในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดี รวมท้ังการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว เป็นระบบเช่น มีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากร
และแหล่งวิทยากรท่ีจะใช้ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว มีการกําหนดจัดทําโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือ 
ด้าน ทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน ทําให้เห็นศักยภาพของชุมชนมีผลต่อการจัดการแหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานชุมชน
บ้านโป่งมะนาว ทําให้เกิดการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง 

 
สรุปสาระสําคัญและข้อเสนอแนะ 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการอนุรักษ์ และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวน้ันสามารถสรุปได้ดังนี้ ในด้าน
ประวัติความเป็นมาของแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว นั้นเดือนกุมภาพันธ์ุ 2543 ได้มีราษฎรจากอําเภออ่ืน เข้ามาขุดหาโบราณวัตถุ
ท่ีบริเวณวัดโป่งมะนาวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจท้องท่ี และชาวบ้านโป่งมะนาว ได้เข้าจับกุม 
ผู้ขุดหาโบราณวัตถุ และได้เห็นความสําคัญและความจําเป็นท่ีจะอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวไว้ จึงขยายหลุมขุดหา
โบราณวัตถุเพ่ือปรับปรุงให้เป็นหลุมจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน มีการวางแผนประชุม 
ร่วมกันจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว โดยได้เชิญผู้มีความรู้ทางด้านวิชาโบราณคดีเข้ามาร่วมกันคิดวิเคราะห์ ให้ข้อมูลแก่
ชาวบ้าน มีการร่วมกันจัดการจัดหางบประมาณมาดูแลและพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว มีการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 
และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว โดยจัดต้ังเป็น ชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติตําบลห้วยขุนราม และ
ชมรมเด็กและเยาวชนยุคใหม่หัวใจสีขาวประจําแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เข้ามาบริหารจัดการแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
ทําให้เกิดความผูกพันเหนี่ยว สร้างความสามัคคีในชุมชน ในการดูแลรักษาในการทําความสะอาดและการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
โบราณคดี โดยพลังชุมชน  

สําหรับข้อเสนอแนะในด้านการจัดแสดงโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว นั้น เนื่องจากมี 
การย้ายสถานท่ีจัดแสดงไปยังอาคารหลังใหม่ ทําให้เกิดความเสียหายต่อโบราณวัตถุเพราะขนย้ายไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ไม่มี 
การจัดคําบรรยายของโบราณวัตถุแต่ละชนิด การจัดแสดงท่ีไม่ให้ความสําคัญต่อโบราณวัตถุแต่ละประเภท ดังนั้นทางชุมชนจึงจะต้อง
เข้าไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยต่างๆ เช่น กรมศิลปากร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สํานักงานบริหารและ พัฒนา 
องค์ความรู้ องค์การมหาชน หรือนักวิชาการท่ีมีความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ชุมชน เข้ามาช่วยปรับปรุงนิทรรศการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
อีกท้ังการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ และดูแลแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว นั้น จะเกิดข้ึนได้จะต้องมีความร่วมมือ 
ทุกภาคส่วนในการจัดการองค์ความรู้ โดยท่ีภาครัฐจะต้องเป็นผู้เสนอแนะและเข้ามาตรวจสอบการดําเนินการว่าถูกต้องหรือไม่ และ
จะต้องมีระบบแบบแผนอีกด้วย ประโยชน์ของการศึกษา ทําให้ได้องค์ความรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และดูแล
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการกระตุ้นความต้องการการเรียนรู้รอบตัวของคนในชุมชนทําให้
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการขบัเคลื่อนงานสวสัดิการสังคมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
The Participation of the Community to Driven Welfare Society to Improve Quality of Life 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการนําเสนอบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ

สังคม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีการศึกษาค้นคว้า และทบทวนแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ต่องานสวัสดิการสังคม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากปัจจุบันการจัดสวัสดิการสังคมในสังคมไทย นับว่าได้มีการขยายตัวออกไปด้วย
รูปแบบท่ีหลากหลายสู่ระดับชุมชน จึงเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีการทํางานเชิงรุกในด้าน 
การจัดสวัสดิการสังคมท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมีกระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนชน 
และองค์กรภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเหมาะสมใน 
ทุกระดับและทุกด้าน ท้ังในด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยท่ีอยู่อาศัยการทํางานและการมีรายได้ นันทนาการกระบวนการยุติธรรมและ
บริการทางสังคมท่ัวไปท้ังนี้มิใช่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ควรมุ่งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินร่วมกัน 
อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการ จนนําไปสู่กระบวนการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม, คณะกรรมการชุมชน, การขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคม, การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
ABSTRACT 

This article is a presentation of the visitors participation of the community in operations Social Welfare 
to improve quality of life of the public in the area of local government.  The study and reviewing concepts  
The role of local government The role and participation of the community. Welfare to work to improve the lives 
of local people.  At present, Social Welfare of Thai social Support for the expansion with various types of 
community level. It is a major cause of The local government have to be increase proactive in social welfare and 
The implementation process have to be Operating international participation between local governments, people, 
and partners with other networks . To promote Social Welfare coverage population target in all levels and aspects. 
In terms of education, health, housing, work and income, recreation justice and general social services.This is not 
only problem’s workaround solution but should aim to support a strengthening civil society take part in Driven 
Social Welfare Development to develop people life’s quality in local appropriately and match the needs and lead 
to the life’s population generation process. 
Keyword: Participation, Community Board, Driven welfare Society, Quality of life 
 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ศูนย์ลําปาง) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี นับว่าได้มี 

การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึนและเราเห็น รับรู้ได้อย่างชัดเจน คือ การเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้าง รูปแบบของสังคม และระบบความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมซ่ึงเกี่ยวข้องกับบทบาท ระเบียบแบบแผน  
ค่านิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ประชากร  
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งท่ีส่งผลต่อสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันท่ีมิอาจปฏิเสธได้ นั่น คือการเปลี่ยนทางด้าน
เศรษฐกิจในเร่ืองของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพ่ือให้ทัดเทียมกับอาณาประเทศ เช่นมีการส่งเสริม
การลงทุน และการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนรวมท้ังนโยบายการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคชนบท เช่น กองทุนหมู่บ้านการสนับสนุนงบประมาณใน 
การแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน  การให้สินเชื่อในรูปแบบของการใช้บัตรเครดิตอย่างกว้างขวาง เพ่ือนํามาสู่การกระตุ้นการบริโภค  
แต่การพัฒนาท่ีไม่สมดุลบนพ้ืนฐานของช่องว่างทางชนชั้นนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นการนํามาซ่ึงวิกฤติการณ์ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างรุนแรงปัญหาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีนับวันจะบีบคั้นให้ผู้คนในสังคมต้องด้ินรนต่อสู้
ท่ามกลางความรู้สึกโดดเด่ียวแบบตัวใครตัวมันมากข้ึน กระท่ังส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจนก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น 
เช่นการอพยพแรงงานจากภาคชนบทสู่เมือง การเดินทางไปขายแรงงานในต่างประเทศ การค้ามนุษย์ส่งผลทําให้ครอบครัวในสังคมไทย 
ล่มสลาย และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพสังคมของประเทศ  

จากปัญหาดังกล่าวทําให้คนในสังคมตระหนักและกลับมามองตนเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ประชาสังคม กลับมาสนใจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนการสร้างความม่ันคงให้กับท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึนการร่วมด้วย
ช่วยกันเพ่ือเฉล่ียทุกข์เฉลี่ยสุขของคนในชุมชน โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
ท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมของส่วนรวมการดําเนินกิจกรรมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทุกช่วงวัย เพ่ือให้ชุมชน 
สังคมสามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนภายใต้กระแสทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ตลอดจนการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศโดยเน้นการจัดสวัสดิการสังคม  การจัดบริการทางสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหา  
การพัฒนา และการส่งส่งเสริมความม่ันคงของประชาชนในชุมชน เพ่ือตอบสนองความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และพึ่งตนเองได้อย่างท่ัวถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดบริการทางสังคมการช่วยเหลือ
ทางสังคม  การประกันสังคมซ่ึงเกี่ยวกับด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยท่ีอยู่อาศัย การทํางานและการมีรายได้ นันทนาการ  
กระบวนการยุติธรรม และบริการสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิท่ีประชาชนพึงจะต้องได้รับ  และการมีส่วนร่วม
ในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

แต่ก่อนการดําเนินการด้านสวัสดิการสังคมจะเป็นการดําเนินงานแบบระบบ Top-down จากรัฐสู่ประชาชน ซ่ึงเป็นการ
ดําเนินงานการบริการสวัสดิการสังคมท่ีขาดการมีส่วนร่วม  ทําให้การจัดสวัสดิการสังคมในแบบดังกล่าวไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน อีกท้ังยังขาดการระดมทรัพยากรทางสังคมในชุมชนมาใช้ในการร่วมจัดสวัสดิการสังคมอีกด้วย ซ่ึงภายหลังประชาชนโดย
ภาคประชาสังคม มีความตระหนักในหน้าท่ีพลเมืองของตนในการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคม ทําให้เกิดกระแสการมี
ส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ นับเป็นปรากฏการณ์ท่ีก่อให้เกิดกระบวนการของประชาชนท่ีประชาชนในชุมชนสามารถ
แสดงออกถึงความต้องการของตน ก่อเกิดการคิดริเร่ิม พิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบ
ต่อตัวของประชาชนเอง การให้ความสําคัญการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับประโยชน์โดยกระบวนการส่งเสริม
การให้อํานาจในการตัดสินใจของตน  การเห็นพ้องต้องกันในการเปลี่ยนแปลง การริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบัติ เช่น การประชาคมใน
การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาและนํามาซ่ึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึนจนบรรลุผลของการจัดสวัสดิการ
สังคมที่ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีฯลฯ การจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ มีความท่ัวถึงและตรงกับความต้องการของ
ประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมได้โดยตรงและทางอ้อม สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือก เลือกสรร หรือแต่งต้ังให้เป็น
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ตัวแทนของประชาชนในการเป็นผู้นํา  หรือให้เป็นคณะกรรมการชุมชน ในการดําเนินงานตามสิทธิของประชาชนโดยประชาชนใน
ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ 
เกี่ยวกับโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกันทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ต้ังแต่เร่ิมจนกระท่ังถึง 
การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจการรับรู้และการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ทุกฝ่ายดังนั้นการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญอย่างย่ิง
ขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินในการดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานนับเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมตรวจสอบ โดยผ่านตัวแทนของประชาชนในชุมชน ซ่ึงตัวแทนดังกล่าวอยู่ในรูปของ
คณะกรรมการชุมชน ได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
เพ่ือสะท้อนปัญหาและความต้องการให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองและพัฒนาให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี อย่างสมศักด์ิศรีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของประเทศ และการบริหารประเทศ โดยผ่าน
กระบวนการทางการเมือง  เช่น การเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรีเป็นต้น  รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถ่ินและการเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินด้วย  ท้ังนี้คณะกรรมการชุมชน
นับว่าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการเข้าไปช่วยทําหน้าท่ีซ่ึงเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยกระทําการภายในกรอบของกฎหมายหรือ
นโยบายของรัฐของท้องถ่ิน  

ซ่ึงการขับเคล่ือนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนนั้น คณะกรรมการชุมชนถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ี
สําคัญในชุมชนเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับ การคัดเลือก  การเลือกสรร หรือแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนของประชาชนในการเป็นผู้นํา และ
เป็นบุคคลท่ีได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาให้เป็นผู้นําในเร่ืองต่างๆ นับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการคิดค้นหาปัญหา วิเคราะห์ 
วางแผน แก้ไข ดําเนินการ และประเมินผลได้ ซ่ึงสามารถมองภาพบริบทของชุมชนในทุกมิติได้อย่างชัดเจน โดยนําไปใช้เป็นข้อมูลใน
การค้นหาจุดอ่อนหรือส่วนท่ีชุมชนยังต้องพัฒนาให้ชัดเจน สร้างความตระหนักร่วมของคนในชุมชนให้มาปฏิบัติงานร่วมกัน มามี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการและรับผลประโยชน์ร่วมกันของงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยบทบาทคณะกรรมการ
ชุมชนนั้น คณะกรรมการชุมชนมีหน้าท่ีในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับการดําเนินงานในการจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนในชุมชน โดยได้รับบทบาทและมีรูปแบบ แนวทางในการดําเนินงานดังนี้ (เทศบาลเมืองแม่เหียะ, 2557) 

1) เป็นผู้นําและแกนกลางตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาของชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
2) สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนและการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม 
3) เสนอแผนงาน โครงการหรือความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนต่อเทศบาล 
4) ประสานงานระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5) ร่วมมือกับชุมชนหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนโดยวิธีการประชาธิปไตย 
6) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสร้างความสามัคคีในชุมชน 
7) ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีความสํานึกและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมท้ัง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเข้าถึงและการใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน 
8) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และสาธารณะภัยของชุมชน

ท้องถ่ิน โดยจัดให้มีมาตรการทางสังคมในชุมชนเพ่ือตรวจสอบ 
9) งานอื่นๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด 
จากบทบาทของคณะกรรมการชุมชนข้างต้น คณะกรรมการชุมชนเปรียบเสมือนหัวใจและกลไกหลักในการเชื่อม

ประสานความต้องการของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจ
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และหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีงบประมาณในการปกครองส่วนท้องถ่ิน เนื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด สามารถ
เข้าถึง รับรู้ และเข้าใจ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี สามารถช่วยสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน
ภายในท้องถ่ินได้อย่างทันถ่วงที ทําให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีคณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วม
ขับเคล่ือนในงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเชื่อมประสานการดําเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินกับการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ประชาชน ให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี มีสุข อย่างม่ันคง  
สมศักด์ิศรี  และย่ังยืนต่อไป 
 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ถ้าหากเราน้ันถามถึงบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วง
ระยะเวลาท่ีผ่านมาหลายๆ ท้องถ่ิน อาจจะยังไม่เห็นบทบาทในการดําเนินงานในด้านนี้มากนับ แต่ในช่วงระยะเวลาอีกมานานต่อจากนี้  
บทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะมีเพ่ิมมากข้ึนและให้เห็นเป็นรูปประธรรม
ท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน ในอีกไม่ช้าเราจะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเกิดการทํางานในรูปแบบใหม่ ท่ีเรียกว่า  “ก้าวใหม่ของ
ท้องถ่ิน”  เกิดข้ึน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีความพยายามท่ีจะผลักดัน “การจัดสวัสดิการสังคม-การพัฒนาคุณภาพชีวิต”  
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า “การจัดสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถ่ิน” เป็นเป้าหมายท่ี
สําคัญท่ีสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดําเนินงานร่วมกับประชาชนของท้องถ่ิน เลยก็ว่าได้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานราชการ มีความชอบธรรม (Legitimacy) ในการใช้อํานาจหน้าท่ี (Authority) 
ภายใต้ระบบอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายโดยองค์กรได้ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชนใน
ท้องถ่ินของตนเอง โดยมีการถ่ายโอนงบประมาณบางส่วนมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานตามภาระงานท่ีได้รับการถ่าย
โอน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุดเพราะเป็นหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ีระดับชุมชนสามารถช่วย
สนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของชุมชนภายในท้องถ่ินได้อย่างทันท่วงที ในการดําเนินงานตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550) ส่วนท่ี 4: แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม มาตรา 80: รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรมมาตรา 80  
(1): “คุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชน สนับสนุน การอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมท้ังต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ 
ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในภาวะความยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได้ SNMRI” ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันศุกร์ท่ี 12 
กันยายน 2558 โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคม คือ ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีความย่ังยืนมากย่ิงข้ึน รวมท้ังการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมท่ีเป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ  จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก ปี 2559 รัฐบาลยังได้
มอบหมายให้ทุกกระทรวงดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมเพ่ือมอบเป็น “ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน” ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย 
มีภารกิจในเร่ืองการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานบริการประชาชน  และงานบริการด้านสาธารณูปโภค มีการ
ดําเนินงานภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข” น้อมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ให้
เป็นแนวทางการทํางานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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จากอํานาจหน้าท่ี นโยบาย หลักการข้างต้น อาจสามารถกล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นมีบทบาทเก่ียวกับ
การจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินเป็นอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ในทาง
ตรงน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
อย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย อาจพูดได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต้ังแต่ครรภ์
มารดาถึงเชิงตะกอน เช่น การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน (อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน)  การส่งเสริมการมีการศึกษาและการพัฒนาตามช่วงวัยอย่างเหาะสม  การดําเนินงาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด การส่งเสริมพัฒนาองค์กร
ประชาชน(ตามโครงการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน) สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสตรีโดยองค์กรสตรีการฝึกอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส กองทุนหมู่บ้านและคนจนเมือง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น และมี 
การดําเนินงานในทุกระบบของการจัดสวัสดิการสังคมได้แก่ การประกันสังคม (Social Insurance) การบริการสงเคราะห์ประชาชน/ 
การประชาสงเคราะห์/สาธารณูปการ (Public Assistance) และการบริการสังคม (Social Service) เช่น การส่งเสริมการศึกษา  
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก ผู้สูงอายุ  การอนุญาตให้ควบคุมหอพัก การฌาปนกิจสงเคราะห์ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ การฝึกอาชีพผู้ด้อยโอกาส กองทุนหมู่บ้านและคนจนเมือง โครงการ กขคจ. กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน
ส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  การสร้างหลักประกันสุขภาพ  โครงการเอ้ืออาทรต่างๆ การควบคุม
ขอทาน/การค้ามนุษย์การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครประเภทต่างๆ การส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน การส่งเสริมการจัด
สวัสดิการโดยชุมชน ฯลฯ ซ่ึงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดยชุมชนน้ีเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักจะมีบทบาทเก่ียวกับการจัด
สวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินในทางอ้อม คือ การดําเนินงานสวัสดิการชุมชน โดยการจัดสวัสดิการ
เกิดข้ึนจากชุมชนโดย รัฐ และท้องถ่ินเข้าไปมีส่วนสนับสนุน ซ่ึงมี Model ในการจัดสวัสดิการท่ีเรียกว่า “สวัสดิการ 3 ขา” คือ มี 
การร่วมจัดสวัสดิการ ได้แก่ ชาวบ้าน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน1 ส่วน และรัฐ 1 ส่วน ซ่ึงรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะมีการสนับสนุนเงิน ในการสมทบการจัดสวัสดิการของชุมชน เช่น การจัดสวัสดิการจากฐานองค์กรการเงินชุมชน การจัดสวัสดิการ
จากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชน การจัดสวัสดิการจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดสวัสดิการจากฐานอุดมการณ์/
ศาสนา การจัดสวัสดิการจากฐานผู้ยากลําบาก ฯลฯ 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีบทบาทท่ีสําคัญต่อการจัดสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินอย่างย่ิง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชอบธรรม (Legitimacy) ในการใช้อํานาจหน้าท่ี 
(Authority) ภายใต้ระบบอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีให้อํานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชนในท้องถ่ิน
ของตนเอง  โดยมีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานกับประชาในพ้ืนท่ีๆ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด สามารถช่วยสนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของชุมชนภายในท้องถ่ิน
อย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ในทางตรงนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมด้วย
ตนเอง  มีการดําเนินการบริหารจัดการดําเนินการด้วยตนเอง ในการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมทุกช่วงวัย  มีการดําเนินงานในทุกระบบของการจัดสวัสดิการสังคมและบทบาทเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินในทางอ้อม คือ การดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชน โดยการจัดสวัสดิการน้ันเกิดข้ึนจาก
ชุมชนโดยรัฐและท้องถ่ินเข้าไปมีส่วนสนับสนุน ให้ระบบสวัสดิการโดยชุมชนมีความม่ันคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปัญหาสังคม
ของชุมชนลดลง ชุมชนมีความสงบสุขอย่างย่ังยืน 
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บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการขับเคล่ือนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีการดําเนินงานท่ีดี มีระบบ 

การจัดการท่ีดีก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท่ีดีแต่ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการอย่างบกพร่องหรือมี
การดําเนินการท่ีไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนท่ีแท้จริงแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
เช่นกัน ในส่วนหนึ่งการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะประสบความสําเร็จหรือไม่  ก็ข้ึนอยู่กับกลไกในการขับเคลื่อนงานของ
ท้องถ่ิน และกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนงานนั้น ก็คือ “คน” หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถ่ิน นั่นก็คือ
“คณะกรรมการชุมชน” ถ้าการมีนโยบายท่ีดี  มีแผนการการดําเนินการท่ีดี แต่เข้าไม่ถึงประชาชนหรือไม่ตรงกับบริบทของชุมชน 
ทรัพยากรและงบประมาณในการจัดสวัสดิการสังคมก็อาจสูญเปล่าด้วยเช่นกัน โดยอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนมีความความสําคัญต่อการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน  

คณะกรรมการชุมชน ถือเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินทุกข้ันตอน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66, 67, 282, 283 และ 287, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอิสระในการบริหาร กําหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจในการออกระเบียบ เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การบริหารกิจการของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ตามมาตรา 287 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 
จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล และเพ่ือเป็นการกําหนดบทบาทหน้าท่ีและอํานาจในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชนจึงได้ออกระเบียบ “ว่าด้วยการจัดต้ังชุมชนและการดําเนินงานชุมชน”  ให้เป็นแนวทางในการดําเนินงานท่ีรองรับ
ด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาลโดยคณะกรรมการชุมชนได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ ให้ดํารง
ตําแหน่งประธานคณะกรรมการชุมชนและผู้ท่ีดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมชุมชนจะคัดเลือกตัวแทนประชาชนในชุมชน เพ่ือ 
เข้ามาร่วมดําเนินงานในตําแหน่งกรรมการชุมชนในด้านตําแหน่งต่างๆ  เข้ามามีส่วนร่วมมาร่วมดําเนินกิจการงานของชุมชน เรียกว่า 
คณะกรรมการชุมชน เพ่ือร่วมกันค้นหาปัญหา วางแผน และแก้ไขปัญหาในชุมชนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  มีความย่ังยืนม่ันคงท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคม เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคีและรักท้องถ่ินของตนเองประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีชุมชนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นพ้ืนฐานของการปกครองประเทศมี
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของท้องถ่ินมิให้สูญ
หายไป และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนา และนําบริการหรือโครงการต่างๆ ไปช่วยเหลือพ่ีน้อง  
ประชาชนในชุมชนโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในทุกข้ันตอน  

การรวมกันของกลุ่มบุคคลหรือประชาชนในชุมชน หรือการแสดงความคิดเห็น การกําหนดวางแผน การตัดสินใจ  
การดําเนินกิจกรรมร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ก่อเกิดกระบวนการร่วมกันทํากิจกรรมด้วยกันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
มากได้ ในการคิดค้น กําหนดแผนและวิธีการ ซ่ึงอาจเป็นผู้พัฒนาหรือเป็นผู้เปลี่ยนแปลงแทนการเป็นผู้ถูกเปลี่ยนแปลง โดยมี 
ความคิดเห็น ความต้องการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว้มีส่วนร่วมรับ
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการอย่างสมศักด์ิศรีในฐานะความเป็นมนุษย์ โดยการมีส่วนร่วมนั้นมีความสําคัญต่อคณะกรรมการชุมชน
เนื่องจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนนั้นมีความสําคัญท่ีจะสนับสนุนให้การดําเนินงานโครงการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินให้ประสบความสําเร็จ เป็นกลไกสําคัญท่ีจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ 
ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในชุมชน และเป็นการระดมเอาพลังความคิด พลังกาย พลังใจ และทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนออกมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสอดคล้องกับปรัชญาทางสังคม และการเมือง (Social Political Philosophy) ท่ีต้องการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการพัฒนา การวาง การแผนดําเนินการ การประเมินผล และการตรวจสอบ 
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การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ดําเนินการด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ตรงกับความต้องการของประชาชน 
และรับผิดชอบต่อประชาชนมากที่สุดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการขับเคล่ือนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนจะนําไปสู่การมีสังคมท่ีดี และเป็นสังคมที่มีความสมดุลของการใช้อํานาจรัฐเพ่ือสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน  
โดยประชาชนในชุมชนจะต้องเล็งเห็นถึงคุณค่า และจิตสํานึกสาธารณะซ่ึงเป็นจิตสํานึกท่ีเล็งเห็นว่าปัจเจกบุคคล ครอบครัว สถาบัน
ทางสังคม และธรรมชาติแวดล้อม เป็นสิ่งท่ีอยู่ร่วมกันได้ และจําเป็นต้องเกื้อกูลอาศัยซ่ึงกันและกันโดยมีข้ันตอนของการมีส่วนร่วม 
ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการคิดค้นปัญหา ความต้องการ และสาเหตุเนื่องมาจากคณะกรรมการชุมชนย่อมรู้ปัญหา
ของชุมชนตนเองได้ดีท่ีสุดรู้บริบทของตนเองในชุมชนของตนเองดีท่ีสุด การวางแผนดําเนินการ การวิเคราะห์ปัญหาจัดลําดับ
ความสําคัญต้ังเป้าหมายกําหนดการใช้ทรัพยากรกําหนดวิธีการติดตาม และการประเมินผล ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากร  
ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ศักยภาพของชุมชนนั้น 

ข้ันตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ริเร่ิมตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการคือการท่ี
คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมกิจกรรม โครงการโดยมีประชุมหารือถึงปัญหา และความต้องการ มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา การกําหนดทางเลือกว่าควรจะจัดทําโครงการหรือกิจการใดบ้างและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยังครอบคลุม
ไปถึงการตัดสินใจในระหว่างการดําเนินงานกรหอโครงการการควบคุมให้กิจกรรมโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ข้ันตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการดําเนินการการที่คณะกรรมการชุมชนมีส่วนในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท้ังในด้านเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหาร และประสานงานโครงการ 
รวมท้ังการสร้างแรงจูงใจของประชาชนในชุมชนในการร่วมโครงการการตอบสนองในเชิงบวกต่อความสําเร็จของกิจกรรมและโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 4 การร่วมติดตามและประเมินผลการค้นคว้าหาข้อดี และข้อบกพร่องอันเกิดจากการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงนํา
ผลการดําเนินงานมาเป็นบทเรียนในการหาทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ ในการดําเนินการ การร่วมเป็นคณะทํางานหรือ
คณะกรรมการในการประเมินผล หรือการเข้าร่วมเป็นคณะทํางานในการวิจัยประเมินผล ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์ของ
โครงการก็อยู่ในข้ันตอนนี้ด้วย กล่าวคือ การรับผลทางบวกและทางลบ จากกิจกรรมและโครงการท่ีได้จากการร่วมติดตามและ
ประเมินผล 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในข้างต้นเป็นปัจจัยท่ีทําให้การขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้ึน  ซ่ึงถือเป็นการดําเนินการท่ีมีประโยชน์ต่อประชาชนเนื่องจากประชาชนจะได้รับ
สวัสดิการท่ีตรงกับความต้องการต้ังแต่เกิดจนตาย มีความกินดี อยู่ดี และสมศักด์ิศรี โดยคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา  
ความต้องการ และสาเหตุของปัญหาในชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนจะสามารถรับรู้บริบท ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ 
ในการจัดบริการทางสังคมทุกกิจกรรมและโครงการซ่ึงเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของ
บุคคลเพื่อตอบสนองความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานของประชาชน  ก่อเกิดการวางแผนการดําเนินงานการเสนอกิจกรรมโครงการต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการแสดงความต้องการของชุมชนในการเสนอโครงการ การประชาคมการตัดสินใจกําหนดทางเลือกว่าควรจะ
จัดทําโครงการหรือกิจการใดบ้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคมการบริการพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญ
เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีและมีหลักประกันไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาแก่บุคคลท่ีประสบความเดือดร้อนเท่านั้นแต่ยังรวมถึง
มาตรการป้องกันและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้ดีข้ึนด้วยซ่ึงองค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคมนั้นในท่ีนี้ข้อสรุปว่างานสวัสดิการ
สังคมนั้นมีองค์ประกอบในการดําเนินงานท้ังหมด 7 ด้าน (วันทนีย์ วาสิกะสินธ์ุ, 2541)  อันได้แก่ 

1.  งานสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา 
2.  งานสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัย 
3.  งานสวัสดิการสังคมด้านท่ีอยู่อาศัย 
4.  งานสวัสดิการสังคมด้านการทํางานและการมีรายได้ 
5.  งานสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการ 
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6.  งานสวัสดิการสังคมด้านกระบวนการยุติธรรม 
7.  งานสวัสดิการสังคมด้านการบริการสังคม 
ล้วนนํามาซ่ึงกระบวนการดําเนินงานในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ในการเสนอ 

ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตาม/ประเมินผลท้ังทางบวกและทางลบ เพ่ือจะได้นําไปพัฒนาชุมชน ให้มีคุณภาพท่ีดี
และพึ่งตนเองได้อย่างท่ัวถึงเหมาะสมและเป็นธรรมซ่ึงโดยระบบการจัดสวัสดิการสังคมนี้ต้องคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิท่ี
ประชาชนต้องได้รับและเข้ามามีส่วนร่วมในจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับโดยคณะกรรมการชุมชนอาจจะเข้ามามีบทบาทต่อ 
การขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ในงานสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยคณะกรรมการ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม การจัดสวัสดิการแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ
อนามัย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําไปทบทวน ปรับปรุง พัฒนา และบรรจุลงแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินจัดข้ึน เช่น โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันมลภาวะทางอากาศ โครงการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนและมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินความคุ้มค่าของการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 
บทส่งท้ายและข้อเสนอแนะ 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการขับเคล่ือนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการมีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการสังคมเป็นปรากฏการณ์ท่ีก่อให้เกิดกระบวนการของประชาชน ท่ีแสดงออกถึงความต้องการของตน การคิดริเร่ิม 
พิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อันมีผลกระทบต่อตัวประชาชนเอง การให้ความสําคัญการเข้าร่วมใน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้รับประโยชน์โดยการเน้นท่ีให้อํานาจการตัดสินใจของตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาและนํามาซ่ึงสภาพ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน จนบรรลุผลของการจัดสวัสดิการสังคม ท่ีประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การจัดบริการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ มีความท่ัวถึงและตรงกับความต้องการของประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมได้โดยตรงและทางอ้อม  
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชนโดยผ่าน “คณะกรรมการชุมชน” 

คณะกรรมการชุมชน นับเป็นตัวแทนของประชาชนในการเป็นผู้นําและแกนกลางตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาของชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนและการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบมี 
ส่วนร่วม เสนอแผนงาน โครงการหรือความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนต่อเทศบาลประสานงานระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมมือกับชุมชนหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนโดยวิธีการประชาธิปไตยส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามและสร้างความสามัคคีในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีความสํานึกและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมท้ังอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืนสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และสาธารณะภัยของชุมชนท้องถ่ิน โดยจัดให้มีมาตรการ
ทางสังคมในชุมชนเพ่ือตรวจสอบและกิจกรรมงานอ่ืนๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด 

ซ่ึงจากบทบาทคณะกรรมการชุมชนนั้น “คณะกรรมการชุมชนเปรียบเสมือนหัวใจ และกลไกหลักในการเชื่อมประสาน
ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ในการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานราชการ ท่ีมีความชอบธรรม (Legitimacy) ในการใช้อํานาจหน้าท่ี (Authority) ภายใต้
ระบบอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยได้รับการโอนงบประมาณบางส่วนเพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินงานสวัสดิการสังคม ตามนโยบาย
รัฐบาลในการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย อาจพูดได้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต้ังแต่ครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน และดําเนินงานใน 
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ทุกระบบของการจัดสวัสดิการ ได้แก่ การประกันสังคม (Social Insurance)การบริการสงเคราะห์ประชาชน /การประชาสงเคราะห์/
สาธารณูปการ (Public Assistance)และการบริการสังคม (Social Service) ตลอดจนบทบาทเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินในทางอ้อม คือ การจัดสวัสดิการชุมชน การสนับสนุนเงิน ในการสมทบการจัด
สวัสดิการของชุมชนแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการดําเนินงานท่ีดี มีการจัดการท่ีดีก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ินท่ีดี ในส่วนหนึ่งการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับกลไกในการขับเคล่ือนงาน
ของท้องถ่ิน และกลไกท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนงานนั้น ก็คือ “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน” ซ่ึงการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชน นับเป็นปัจจัยท่ีทําให้การขับเคล่ือนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินนั้นมีประโยชน์ต่อประชาชนเนื่องจากประชาชนจะได้รับสวัสดิการท่ีตรงกับความต้องการต้ังแต่เกิดจนตาย มี 
ความกินดี อยู่ดี มีสุข และสมศักด์ิศรีโดยคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา ความต้องการ และสาเหตุของปัญหาในชุมชน 
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนจะสามารถรู้บริบท ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีชุมชนของตนเองน้ันมีอยู่ ในการจัดบริการทางสังคม
ทุกกิจกรรมและโครงการซ่ึงเกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคคลเพื่อตอบสนอง
ความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท้ังในด้านการวางแผนการดําเนินงานการเสนอกิจกรรม/โครงการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการแสดงความต้องการของชุมชนการประชาคมการตัดสินใจกําหนดทางเลือกว่าควรจะจัดทําโครงการหรือกิจการใดบ้างการมี 
ส่วนร่วมในการดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคมการบริการพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีและมีหลักประกัน  
ซ่ึงไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาแก่บุคคลที่ประสบความเดือดร้อนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมาตรการป้องกันและส่งเสริม
สวัสดิการสังคมให้ดีข้ึนด้วย 

ซ่ึงองค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคมท้ังหมด 7 ด้านนํามาซ่ึงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาดําเนินกิจกรรมนั้นๆ 
การร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ท้ังทางบวกและทางลบ เพ่ือจะได้นําไปพัฒนาชุมชน ให้มีคุณภาพท่ีดีและพึ่งตนเอง
ได้อย่างท่ัวถึงเหมาะสมและเป็นธรรมซ่ึงโดยระบบการจัดสวัสดิการสังคมนี้ต้องคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิท่ีประชาชน
ต้องได้รับและเข้ามามีส่วนร่วมในจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

ท้ังนี้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการขับเคล่ือนงานสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควรได้รับ 
การสนับสนุนในการดําเนินให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และเป็นแบบแผน  สร้างความตระหนักถึงบทบาทความสําคัญใน 
การดําเนินงานด้านการขับเคล่ือนงานสวัสดิการสังคม โดยคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี  ท่ีมีความแตกต่างกันท้ังใน
ด้านสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และควรพัฒนาระบบเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน โดยสร้างมาตรการจูงใจเพ่ือให้
คณะกรรมการชุมชนสามารถทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนการขับเคล่ือนทางสังคม และเป็นกลไกทางสังคมท่ีสําคัญในระบบปฏิบัติการท่ีชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีจิตสํานึก อันเป็นการสร้างจิตสํานึกเชิงสาธารณะให้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรได้รับ 
การส่งเสริมให้จัดทํานโยบาย แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมท้องถ่ินในพื้นท่ีของตนให้มีความเป็นสาธารณะมากข้ึน โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน ในทุกข้ันตอนของการจัดทํานโยบายและแผนในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดระบบการพัฒนา
สวัสดิการสังคมให้เท่าทันกับปัญหาสังคมใหม่ๆ  และสอดคล้อง  เหมาะสม  ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตเมือง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมา พัฒนาการ และ
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยประธาน คณะผู้
บริหารงาน และสมาชิกกลุ่ม รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การสังเกตการณ์ท้ังแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมถึงศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนําข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว้ และนําเสนอโดยการบรรยาย  

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุเร่ิมรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการเม่ือปี 2544 เนื่องจากเกิด
ปัญหาการร้องเรียนเรื่องกลิ่นมูลแพะจากชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน ทําให้ผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนท่ีจํานวน 12 คน รวมตัวกัน เพ่ือ
ปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสงบสุข จนกระทั่งในปี 2546 สํานักงานเขตทุ่งครุผลักดันให้มีการ
จดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกร โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ” ปัจจุบัน ปี 2558 มีสมาชิกท่ีเข้าร่วมกลุ่มจํานวน 53 คน 
สําหรับกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม มี 3 ข้ันตอนหลัก คือ 1) ข้ันการจัดต้ังกลุ่ม โดยเร่ิมต้ังแต่สถานการณ์ท่ีเป็น
ประเด็นปัญหาทําให้เกิดการรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ แล้วเร่ิมดําเนินการค้นหาผู้นําท่ีมีความเหมาะสมมาบริหารงานกลุ่ม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการร่วมกัน โดยอาศัยการมีอาชีพ ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน ทําให้สร้างความเข้าใจต่อกันได้ง่าย 2) ข้ัน
การเคล่ือนไหวของกลุ่ม ทางกลุ่มเน้นกิจกรรมทางวิชาการ ซ่ึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาเป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาความรู้ในเร่ืองของการดูแลแพะ และการต่อยอดอาชีพ 3) ข้ันการเจริญเติบโตของกลุ่ม 
โดยมีการร่วมวิชาการและร่วมแรงงานคนกับกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาอาชีพร่วมกัน 
คําสําคัญ: กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม, กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ, ในเขตเมือง 
 

ABSTRACT 
This research is the qualitative research with a selective case study. The key research objectives are 

to study the development, the background, and the process of strengthening of the goat farmers’  group in 
ThungKhru District, Bangkok. Key informants consist of the group leader, group managers, group members, and 
other related officers. The research Information was collected through interview, both formal and informal; through 
observation, both with and without participation; and through examination of articles and related researches. All 
input information were analyzed according to the set research boundaries then proposed by describing results.  

The study found that the group of goat farmers in ThungKhru District established informally since 
2001, from the dispute between people in the adjacent community with goat farmers regarding the animal 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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unpleasant odor. As a result, 12 goat farmers formed a group to consult the potential solutions and to find a way 
that goat farmers and people in the adjacent community can stay together in harmony. With the support of the 
public authorities, the group was able to register as a group under titled “The Farmers Group of ThungKhru”  
in 2003.  The members of Farmers Group of ThungKhru increased from 12 in 2003 to 53 members in 2015.  
The process of strengthening of The Farmers Group of ThungKhru consists of three key practices. First was the 
group establishment. This practice started since problematic situations that prompted the group formation by will. 
The group later found its leader by the agreement among group members, with the main aim for the group leader 
to manage and response to needs between the group and the community. As such, the group leader held the 
similar occupation, religion, and culture which cultivated understanding and transferring knowledge among 
members. Second was the group movement. The farmers group concentrated in academic activities with supports 
and encouragements from public authorities and educational institutions.  The primary focus included that of 
knowledge enhancements in raising and taking care of goats, as well as occupation encouragements. And Third 
was the group enlargement. The Farmers Group of ThungKhru originally reinforced partnership with other farmer 
groups in the area. The concentrations were placed especially in knowledge and labor transferring among groups, 
for the benefits of occupancy advancement. 
Key Words: Strengthening Process of the group, The group of goat farmers, In The City 

 
บทนํา 

กรุงเทพมหานครนอกจากจะเป็นพ้ืนท่ีทางการค้า การบริการและภาคอุตสาหกรรมแล้ว กรุงเทพมหานครยังมีการ
แบ่งเป็นพ้ืนท่ีภาคเกษตรกรรมอีกด้วย  การทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครนั้นจะแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี แต่ใน
ปัจจุบันพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครได้ลดลง เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จํานวนประชากรและการย้ายถ่ินฐานท่ี
เพ่ิมข้ึน ส่งผลทําให้กรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตรเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัย เพ่ือรองรับประชาชนท่ี
หลั่งไหลออกมาจากเมืองเพิ่มมากข้ึน ทําให้พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในเขตกรุงเทพมหานครกลายเป็นพ้ืนท่ีชุมชนเมืองแทน ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตร 
 เขตทุ่งครุเป็นอีกหนึ่งพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง  เนื่องจากความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของเขตทุ่งครุ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านอาชีพการเกษตร 
ประเภทกสิกรรม หรือทํานา ทําสวน สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินทางการเกษตรเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมมากข้ึน มีทาง
คมนาคม อาคาร และหมู่บ้านต่างๆ กระจายอยู่โดยรอบ จึงทําให้ไม่มีพ้ืนท่ีรองรับน้ําเค็ม รวมถึงน้ําเสียจากหมู่บ้านต่างๆ คุณภาพน้ําจึง
ลดลง ท้ังน้ําเค็มและน้ําเสียทะลักเข้ามาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทําให้เกษตรกรบางรายต้องย้ายถ่ินฐานออกไป และบางรายเปล่ียนอาชีพ
มาเลี้ยงแพะแทน อาชีพเลี้ยงแพะจึงเป็นท่ีนิยมมากขึ้นในเขตทุ่งครุ แต่เกษตรกรก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง ท้ัง
ปัญหาด้านความหนาแน่นของประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาการถูกจํากัดพ้ืนท่ีการเลี้ยง รวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร
กับคนในชุมชน ทําให้เกษตรกรต้องหาหนทางในการแก้ไขและปรับตัว เพ่ืออยู่ร่วมกับชุมชนเมืองให้ได้อย่างสงบสุข ซ่ึงวิธีท่ีเกษตรกรใช้
แก้ไขปัญหาน่ันคือ การร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างเกษตรกร โดยอาศัยการรวมกลุ่มเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาอาชีพ เพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วมและความย่ังยืนของอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ  

บทความนี้ต้องการศึกษาถึงความเป็นมา พัฒนาการและกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
ในเขตทุ่งครุ เพ่ือให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและความสามารถในการรับมือกับปัญหาต่างๆจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ 

 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้อาศัยแนวคิดของ พัฒน์ บุณยรัตพันธ์ุ  (2517, น. 150166) ท่ีได้อธิบายหลักการส่งเสริม 
การรวมกลุ่ม โดยเรียกว่า หลักการรวมกลุ่ม 3 ข้ัน 8 ตอน ซ่ึงเป็นกระบวนการและพ้ืนฐานของการเสริมสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง  

แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวสามารถนํามาประยุกต์ใช้อธิบายถึงเร่ืองท่ีต้องการศึกษา โดยเร่ิมต้ังแต่การศึกษาถึง ข้ันการจัดต้ัง
กลุ่ม ซ่ึงสามารถอธิบายให้เห็นถึงความเป็นมาและพัฒนาการของกลุ่ม อีกท้ังยังเป็นข้ันเร่ิมต้นของกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม รองลงมา คือ ข้ันการเคลื่อนไหวของกลุ่ม และขั้นการเจริญเติบโตของกลุ่ม ซ่ึงเป็นข้ันท่ีบ่งบอกถึงการดําเนินงานของกลุ่มให้
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างพลังให้เกิดข้ึนแก่กลุ่ม กลุ่มก็จะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีพลังอํานาจในการต่อรองกับ
ด้านต่างๆ ต่อไป เนื่องจากขั้นตอนการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งของ พัฒน์ บุณยรัตพันธ์ุ นั้นเป็นข้ันตอนท่ีเน้น
ส่งเสริมให้กลุ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ผู้ศึกษาจึงนําแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมากําหนด
เป็นกรอบการศึกษา เพ่ืออธิบายถึงปรากฏการณ์ของกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ 

ส่วนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ทบทวนงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยนํา
งานวิจัยของ สุวิภา ฤทธิจันทร์ (2550) ศึกษากระบวนการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย หมู่ท่ี 7 ตําบลไทรน้อย อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัชรินทร์ สิรสุนทร และ ยุพิน เถ่ือนศรี  (2551) ศึกษาเร่ืองการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตหอมแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ สาวิตรี ศรีปาน (2552) ศึกษากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านวังขุมเงิน ตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ ทัศนีย์ ดวงแย้ม (2555) ศึกษา
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน้ําร้อนท่ีได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552 อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับข้อค้นพบของกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ  
 
แหล่งข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีศึกษาความเป็นมา พัฒนาการและกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ โดยมีประธาน คณะบริหารงาน และสมาชิกกลุ่มเป็นหน่วย 
การวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  จากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษารวมท้ังหมดจํานวน 20 คน พ้ืนท่ีศึกษา ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษา
เฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนท่ีเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกกระจายอยู่ท้ังในชุมชนและนอกชุมชนพ้ืนท่ี
เขตทุ่งครุ ดังนี้ บริเวณชุมชนของแขวงทุ่งครุท่ีมีการเลี้ยงแพะ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนดารีซีน ชุมชนชมทรัพย์ ชุมชนคอลิดีน ชุมชน
ดารุ้ลอิบาดะห์ ชุมชนคลองรางจาก และบริเวณชุมชนของแขวงบางมดที่มีการเลี้ยงแพะ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสามัคคี ชุมชนนูรุ้ลฮุดา 
และชุมชนมิตรไมตรี นอกจากนี้ยังมีบริเวณนอกชุมชน ได้แก่ ซอยประชาอุทิศ 75 และซอยครุใน เนื่องจากเขตทุ่งครุเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมากเป็นอันดับ 3 ของกรุงเทพมหานคร รองจากเขตหนองจอกและมีนบุรี ประกอบกับเป็นพ้ืนท่ีเขต
ต่อเนื่องหรือเขตชั้นกลางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของเขตเมืองชั้นใน โดยปัจจุบันมีหลาย
พ้ืนท่ีในเขตทุ่งครุถูกประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีสีเหลือง ส่งผลทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขยายตัวของ
เมืองมากกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเขตอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบปลายเปิดใน 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
291 

เขตทุ่งครุ รวมถึงการสํารวจสภาพท่ัวไปของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเขตทุ่งครุ ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของกลุ่ม การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้นําเอาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ สังเกต และการบันทึก มา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยจําแนกหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีต้ังวัตถุประสงค์ไว้  เพ่ือให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนด และเปรียบเทียบข้อค้นพบจากการศึกษาคร้ังนี้กับองค์ความรู้ท่ีทบทวน   

 
ผลการวิจัย 

ความเป็นมาและพัฒนาการของกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ 
ในอดีตเขตทุ่งครุเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม ประกอบกับมีแหล่งน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา และ

คลองท่ีเชื่อมต่อกันหลายแห่ง ทําให้พ้ืนท่ีเขตทุ่งครุมีความอุดมสมบูรณ์ จึงเอ้ือต่อการทําเกษตรกรรมหลากหลายประเภท โดยแขวง 
ทุ่งครุประกอบอาชีพทํานาเป็นหลัก ส่วนแขวงบางมดประกอบอาชีพท้ังทํานา และทําสวน ผลผลิตท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป
ของเขตทุ่งครุ ได้แก่ ส้มบางมด และมะม่วงนวลจันทร์  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทแพะ แกะ วัว ไก่และปลา โดยส่วนใหญ่
นิยมเลี้ยงแพะมากท่ีสุด เนื่องจากประชากรในพ้ืนท่ีเขตทุ่งครุมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ท่ีดินเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยมากข้ึน มีการสร้างเส้นทางคมนาคม อาคาร และหมู่บ้านต่างๆทับเส้นทางน้ําไหล ทําให้ไม่มีพ้ืนท่ีรองรับ
น้ําเค็ม รวมถึงน้ําเสียจากการขยายตัวของเมือง คุณภาพน้ําจึงลดลง ท้ังน้ําเค็มและน้ําเสียทะลักเข้ามาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรในพื้นท่ีอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนส้ม มะม่วงและมะพร้าว ทําให้เกษตรกรบางรายต้องย้ายถ่ินฐาน
ออกไป และบางรายเปล่ียนอาชีพมาเลี้ยงแพะแทน เนื่องจากแพะเป็นสัตว์ท่ีชาวมุสลิมเลี้ยงไว้บริโภคและใช้ทางพิธีกรรมต่างๆ ของ
ศาสนาอิสลาม อีกท้ังยังเป็นสัตว์ท่ีเลี้ยงง่าย ขยายพันธ์ุเร็ว ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ และใช้พ้ืนท่ีน้อย อาชีพเลี้ยงแพะจงึเป็นท่ีนิยม
มากข้ึนในเขตทุ่งครุ  

ต่อมาใน ปี 2544 เกิดปัญหาการร้องเรียนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบางราย โดยเป็นการร้องเรียนประเภทเหตุเดือดร้อน
รําคาญในเรื่องของกลิ่นมูลแพะและเสียงแพะ จากเพ่ือนบ้านท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน และชาวบ้านบางรายเกิดความวิตกกังวลเร่ืองโรค
ระบาดของสัตว์ท่ีอาจจะแพร่เชื้อมาสู่คนได้ ซ่ึงการร้องเรียนดังกลา่วเป็นการร้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการ เพราะไม่มีการชี้แจงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นเพียงการร้องเรียนแบบปากเปล่ากับฝ่ายสิ่งแวดล้อม สํานักงานเขตทุ่งครุ ให้เข้ามาดูแลและตรวจสอบปัญหา  
ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจึงเข้ามาตรวจสอบ พร้อมท้ังตักเตือนเกษตรกรห้ามมิให้กระทําการใดๆ ท่ีรบกวนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอาศัยอยู่
ใกล้เคียงกับฟาร์มแพะ และต้องมีการปรับปรุงการเลี้ยงหรือการจัดการฟาร์มให้เป็นระบบมากข้ึน เพ่ือการประกอบอาชีพอย่างย่ังยืน 
โดยไม่สร้างความรําคาญ หรือรบกวนผู้อ่ืน และป้องกันโรคระบาดของสัตว์ หากยังมีการร้องเรียนเกิดข้ึนอีก เกษตรกรจะต้องยุติการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะในพ้ืนท่ีนั้นๆ ทันที การเกิดปัญหาดังกล่าวจึงทําให้ผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนท่ีประมาณ 12 คน รวมตัวกัน เพ่ือปรึกษา
หาทางแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนอีกกับเกษตรกรรายอื่นๆ และต้องการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสงบสุข โดยปราศจากความขัดแย้ง โดยมี
แกนนํา คือ นายเกษม มหันตเกียรติ นายสุทิน พงศ์เพ็ญชัย นายอนิรุทธ์ิ นุชมี นายสมมารถ ยูซุบ และนายมะเล็ก อับดุลเลาะห์  
นําปัญหาของเกษตรกรปรึกษากับทางสํานักงานเขตทุ่งครุ จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยแนะนําให้จดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพกับ
ทางสํานักงานเขตทุ่งครุ และปศุสัตว์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทางสํานักงานเขตทุ่งครุรับรองอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนท่ี และเพ่ือได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานปศุสัตว์พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน 

ในปี 2545 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจํานวน 12 คน ได้รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพ “กลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะทุ่งครุ” 
กับสํานักงานเขตทุ่งครุ และปศุสัตว์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2545 ทําให้ปัญหาการร้องเรียนประเภทเหตุ
เดือดร้อนรําคาญในเร่ืองของกลิ่นมูลแพะและเสียงแพะของเกษตรกรมีอัตราลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาจากทางหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น ต่อมา 
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ผู้เลี้ยงแพะรายอ่ืนๆเริ่มสนใจเข้าร่วมกลุ่มมากข้ึน เม่ือมีสมาชิกจํานวน 31 คน ทางกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะทุ่งครุจึงขอจัดต้ังเป็น “ชมรม 
ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ” กับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตทุ่งครุ เพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของสมาชิก  

เม่ือชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะสนใจเข้าร่วมชมรมเพ่ิมมากข้ึน ทางสํานักงานเขตทุ่งครุจึงผลักดันให้มี
การจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับทางกรมส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนท่ี 1 กรุงเทพมหานคร ในปี 2546 โดยมีสํานักงานปศุสัตว์
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชันร่วมสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นทางการ เป็นการผลักดันให้ 
กลุ่มเกษตรกรมีสภาพเป็นนิติบุคคล เพ่ือสามารถดําเนินธุรกิจช่วยเหลือตนเองได้และสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรท่ีต้องการทํา 
การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมถึงการผลิตพืช อาหารสัตว์และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกันในการประกอบอาชีพ กลุ่มเกษตรกรได้ดําเนินการจดทะเบียนข้ึนเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2546 เลขทะเบียนท่ี กทม. 3/2546 
โดยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ชื่อเป็นนิติบุคคลว่า “กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ” เร่ิมแรกมีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มจํานวน 31 คน 
หลังจากจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ สํานักงานเขตทุ่งครุ สํานักงาน
เกษตรเขตตลิ่งชันและสํานักงานปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครได้เข้ามาให้คําปรึกษา แนะนํา อบรม และร่วมแก้ไขปัญหาในหลายๆ
ด้านแก่กลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าสู่มาตรฐานการเลี้ยงท่ีถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบัน  
ปี 2558 มีสมาชิกท่ีเข้าร่วมกลุ่มจํานวน 53 คน 

ในปัจจุบัน ปี 2558 ทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ได้ส่งรายชื่อสมาชิกท้ังหมดเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภา
เกษตรกรกรุงเทพมหานคร ตามเงื่อนไขของเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย เพ่ือได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
และงบประมาณในด้านต่างๆ 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

ในการประกอบอาชีพ หรือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสมาชิกกลุ่ม รวมถึงการช่วยเหลือส่วนรวม  
2. ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับการเกษตรให้แก่สมาชิก เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพ่ึงพา

ตนเอง และดํารงอาชีพอยู่ได้อย่างย่ังยืน  โดยเน้นพัฒนาการเลี้ยงและคุณภาพผลผลิตให้ดีข้ึน 
3. รวบรวมและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรและงานกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม จากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเผยแพร่ด้านวิชาการเกษตรให้แก่ท้ังสมาชิกและบุคคลภายนอกท่ีสนใจ  
4. เพ่ือปรับปรุงวิธีการเลี้ยง และการจัดการฟาร์มให้เป็นระบบตามระเบียบท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ของชุมชน  
5. ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน และกลุ่มอาชีพการเกษตรอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี  
6. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับภาครัฐ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ และร่วมดําเนินงานกับทางราชการตาม

กฎหมายการเลี้ยงสัตว์ 
7. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน และปรับปรุงสายพันธ์ุแพะระหว่างสมาชิก รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์การเลี้ยง 

เช่น อาหารเสริม และยารักษาโรค ให้แก่สมาชิก 
โครงสร้างในการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ  
ใช้วิธีการบริหารตามระเบียบข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร คือ มีคณะกรรมการบริหารงานท่ีได้จากการเลือกต้ังหรือโหวต

คะแนนเสียงในท่ีประชุมของกลุ่ม ซ่ึงทําการเลือกทุกๆ 2 ปี ทําหน้าท่ีบริหารงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังให้การดูแลสมาชิก
อย่างท่ัวถึง โดยมีการวางโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ประธานกลุ่ม 2) รองประธานกลุ่ม  
3) เลขานุการ 4) เหรัญญิก 5) ประชาสัมพันธ์ 6) ผู้ช่วยเลขา และ 7) ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   
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นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็นกลุ่มโซนตามพ้ืนท่ีท่ีมีสมาชิกเลี้ยงสัตว์อาศัยอยู่ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงแพะมีสมาชิกกระจายอยู่ท้ังในชุมชนและนอกชุมชนพ้ืนท่ีเขตทุ่งครุ ดังนี้ บริเวณชุมชนของแขวงทุ่งครุท่ีมีการเลี้ยงแพะ 5 ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนดารีซีน ชุมชนชมทรัพย์ ชุมชนคอลิดีน ชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ ชุมชนคลองรางจาก และบริเวณชุมชนของแขวงบางมดที่มี
การเลี้ยงแพะ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสามัคคี ชุมชนนูรุ้ลฮุดา และชุมชนมิตรไมตรี นอกจากนี้ยังมีบริเวณนอกชุมชน ได้แก่ ซอยประชาอุทิศ 
75 และซอยครุใน  การกระจายตัวของสมาชิกทําให้ทางกลุ่มทําการประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ได้ยาก จึงต้องมีการแบ่งเป็นกลุ่มเป็น 6 โซน โดยสมาชิกท่ีอยู่ในแต่ละโซนจะทําการเลือกหัวหน้าหน่วยเกษตรกรรมหรือหัวหน้าโซน
ข้ึนมา 1 คน เพ่ือทําหน้าท่ีดูแล ให้คําปรึกษา เผยแพร่ข่าวสาร และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่สมาชิก รวมถึงทําหน้าท่ีเป็น 
ผู้ประสานงานระหว่างสมาชิกกับกลุ่มเกษตรกรและรายงานปัญหาให้คณะบริหารงานกลุ่มทราบ เพ่ือให้ทางคณะบริหารงานกลุ่มนํา
ปัญหาต่างๆไปปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ซ่ึง 6 โซน ท่ีได้กล่าวไว้มีดังนี้ (1) โซนประชาอุทิศ 54  (2) โซนประชาอุทิศ 
69 (3) โซนประชาอุทิศ 72 (4) โซนประชาอุทิศ 75 (5) โซนประชาอุทิศ 76 (6) โซนครุใน  

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ 
สําหรับกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนหลัก 

ได้แก่  
1) ข้ันการจัดต้ังกลุ่ม  โดยเริ่มต้ังแต่สถานการณ์ท่ีเป็นประเด็นปัญหา คือ การถูกชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงร้องเรียนและ

ความไม่ม่ันใจในความปลอดภัยเร่ืองโรคระบาดของแพะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะท่ีประสบปัญหาและต้องการ
แก้ไขปัญหาจึงรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพราะมีความต้องการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยดําเนินการค้นหาผู้นําท่ีสมาชิกเห็นว่ามี 
ความเหมาะสมมาบริหารงานกลุ่ม เพ่ือตอบสนองความต้องการร่วมกัน เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายอ่ืนๆมีความสนใจเข้าร่วมมากขึ้น 
เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนกับส่วนรวมได้ จากการสัมภาษณ์ถึง 
ความต้องการของสมาชิก พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ในการเข้าร่วมกลุ่ม เพราะต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงและการดูแลแพะอย่างถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานตามท่ีทางหน่วยงานภาครัฐกําหนด 
เพ่ือสามารถนําความรู้ท่ีได้มาพัฒนาตนเอง และต้องการให้อาชีพเลี้ยงแพะเป็นท่ียอมรับของชุมชน ไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งหรือ
สร้างปัญหาให้แก่ชุมชนอีก เกษตรกรจึงมุ่งม่ันพัฒนาและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้ไปพร้อมๆ
กัน โดยอาศัยการมีอาชีพ ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน เนื่องจากส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีวัฒนธรรมและความเชื่อ
แบบเดียวกัน ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความเข้าใจต่อกันได้ง่าย การเลี้ยงแพะส่วนใหญ่เกิดจากการมีใจรักและผูกพัน 
เนื่องจากมีการสืบทอดการเลี้ยงแพะกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่ในวัยทํางาน
หรือมีอายุ 23-60 รองลงมาคือ วัยสูงอายุหรือมีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป ส่วนเพศหญิงท่ีเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ดําเนินงานท่ีเน้นการสร้างสรรค์และอาศัยความละเอียดอ่อนหรือประณีตมากกว่า โดยเน้นการเข้ารับฝึกอมรมเสริมสร้างอาชีพ เช่น 
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะท่ีอยู่ในชุมชนดารุ้ลอิบาดะฮ์ ได้มีการนํานมแพะมาแปรรูปเป็นทองม้วนนมแพะและสบู่นมแพะ พัฒนา 
จนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสํานักงาน
เขตทุ่งครุ แต่หากมีงานสําคัญ เช่น งานเกษตรแฟร์ทุ่งครุ ซ่ึงมีการจัดข้ึนทุกๆ ปี เกษตรผู้เลี้ยงแพะท้ังชายและหญิงมีความสมัครใจท่ีจะ
เข้าร่วมช่วยเหลือ ทําหน้าท่ีตามความถนัดของแต่ละคนและรับผิดชอบจัดงานต่างๆ ร่วมกันในนามกลุ่ม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุไม่ได้มีการแบ่งแยกเพศตามกิจกรรมต่างๆ และเชื่อว่าท้ังเพศชายและหญิงต่างเป็นแรงสนับสนุน และผลักดันให้
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่มเกิดความสําเร็จ 

2) ข้ันการเคลื่อนไหวของกลุ่ม มีเป้าหมายเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคัญของ
กลุ่ม ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ  
การพัฒนากลุ่มอย่างสร้างสรรค์ เกษตรกรก็จะได้รับผลประโยชน์ร่วมจากการพัฒนาในเร่ืองนั้นๆ ไปด้วย ซ่ึงกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร
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ผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ มีดังนี้ (1) กลุ่มมีการจัดการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือแถลงกิจการ ผลการดําเนินงานของกิจกรรมต่าง บัญชี
รายรับ-รายจ่ายท่ีผ่านมาในรอบปี และการแจ้งกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติร่วมกันให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ รวมถึงการคัดเลือกประธานและ
คณะบริหารงานกลุ่มใหม่ เม่ือครบกําหนดวาระ ซ่ึงมีการเลือกในทุกๆ 2 ปี นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะผู้บริหารงานกลุ่มเดือนละ 1 
คร้ัง และอาจมีการประชุมย่อยเม่ือเกิดปัญหาต่างๆขึ้นหรือมีเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจกรรมและนโยบายต่างๆ เพ่ือให้ทางสมาชิกกลุ่ม
ทราบและมีสิทธ์ิตัดสินใจในทุกๆ ข้ันตอน เช่น (2) มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมแนวความคิด และยกระดับจิตใจ ให้สมาชิกมีความกระตือรือร้น 
และความเสียสละในการทํางาน เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์อย่างปลอดภัย รวมถึงการแนะนําการเลี้ยงท่ีเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากสํานักงาน 
ปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ส่งเสริมระเบียบวินัย เพ่ือให้สมาชิก
ทุกคนปฏิบัติตาม โดยยึดหลักระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมการสร้างวินัยในแต่ละคนด้วยการยึดหลัก
กิจกรรม 5ส เพ่ือมุ่งพัฒนาสมาชิกกลุ่มให้รู้จักการมีระเบียบ ซ่ึงเน้นความเรียบร้อย ประโยชน์ใช้สอย และความประหยัด หลักการของ 
5ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยนําไปปฏิบัติกับการจัดการโรงเรือนและการเลี้ยงแพะของตนเอง (4) 
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆท่ีพัฒนาความสามารถของเกษตรกรได้ เช่น ทางกลุ่มได้มีการคัดเลือกอาสาสมัครไปฝึกอบรม “อาสา 
ปศุสัตว์” กับทางกรมปศุสัตว์ ซ่ึงปัจจุบันผ่านการอบรมมาแล้ว 2 คน มีหน้าท่ีให้คําปรึกษา และแนะนําการจัดการเลี้ยงแพะอย่างถูกวิธี 
รวมถึงประสานเรื่องวัคซีน ยารักษาโรค และการตรวจสอบโรคระบาดกับทางเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีโดยตรง การให้ความร่วมมือกับ
โครงการต่างๆของทางหน่วยงานภาครัฐ เช่น  โครงการทําวัคซีนให้กับแพะเมื่อถึงระยะเวลาท่ีกําหนด และโครงการ “แพะทุ่งครุปลอด
โรคทุกตัว”ประจําปี 2558 กับทางสํานักงานปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ด้วยการเจาะเลือดแพะที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
เพ่ือหาโรคแท้งติดต่อ หรือ Brucella Melitensis ซ่ึงเป็นโรคท่ีติดต่อมาสู่คนได้ จึงควรตรวจสุขภาพแพะปีละคร้ัง วิธีป้องกันท่ีดีท่ีสุด 
คือ ทําลายแพะที่เป็นโรค รวมถึงกิจกรรมการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น นํานมแพะมาทําเป็นชีส นมเปร้ียว นมพาสเจอร์ไรซ์ 
ทองม้วนนมแพะ และสบู่นมแพะ ฯลฯ เพ่ือต่อยอดอาชีพ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากท้ังทางฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ
สํานักงานเขตทุ่งครุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (5) ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 
โดยทางกลุ่มให้ความร่วมมือและเข้าร่วมฝึกอบรมกับท้ังทางหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาท่ีสนใจส่งเสริมและสนับสนุนความรู้
ให้แก่กลุ่ม เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ทําการวิจัยร่วมกับทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เร่ืองการทําแก๊สชีวภาพ
จากมูลแพะ เป็นเรื่องท่ีทางกลุ่มให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากการกําจัดมูลแพะยังคงเป็นปัญหาของเกษตรกรอยู่ โดยแพะแต่ละตัว
ถ่ายมูลออกมาวันละ 300-500 กรัม ผู้เลี้ยงแพะจึงต้องมีการจัดการกลิ่นและกําจัดของเสียอย่างถูกวิธีและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  
มูลแพะจะส่งกลิ่นแรงมากขึ้นช่วงหน้าฝน ทําให้เกษตรกรต้องหาวิธีแก้ไข เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อคนในชุมชนและแพะเอง 
เนื่องจากกลิ่นมูลแพะ หากมีการสะสมมากและกลายเป็นแกส๊ลอยตัวข้ึนมาภายในโรงเรือน จะส่งผลกระทบต่อแพะโดยตรง ทําให้แพะ
หายใจไม่สะดวก อาจเป็นสาเหตุท่ีทําให้แพะเจริญเติบโตช้าและป่วยง่าย เพราะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง วิธีกําจัดกลิ่นมูลแพะของ
เกษตรกรท่ีนิยมปฏิบัติมีหลากหลายวิธี เช่น เกษตรกรบางรายใช้น้ํายาฆ่าเชื้อผสมน้ําฉีดพ่นให้ท่ัวโรงเรือน พร้อมท้ังนําปูนขาวโรยรอบๆ
โรงเรือน เพ่ือกําจัดกลิ่นและแมลงรบกวน ซ่ึงถือเป็นวิธีท่ีได้ผลดีแต่ต้องใช้ทุนสูง เกษตรกรบางรายจึงใช้น้ําหมักชีวภาพฉีดพ่นให้ท่ัว
โรงเรือนแทน และบางรายมีการเลี้ยงท้ังแพะและปลา จึงสามารถกําจัดมูลแพะได้โดยนํามาเป็นอาหารปลาและเป็นปุ๋ยสําหรับเติมบ่อ
ปลา เป็นต้น (6) กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของสมาชิก ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับกลุ่ม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะกับชุมชนโดยรอบ รวมถึงช่วยลด
ความมีอคติของบุคคลบางกลุ่มท่ีมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้ กิจกรรมดังกล่าว หมายถึง กิจกรรมการบําเพ็ญกุศลของกลุ่ม ได้แก่  
การร่วมกิจกรรมหารายได้ให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ทุนช่วยเหลือเด็กกําพร้า ทุนบํารุงรักษาศาสนสถาน รวมถึงความร่วมมือกับชุมชน
อันก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เชน่ การร่วมจัดการทัศนียภาพในพ้ืนทีให้ดูโล่งและสะอาดตา โดยการตัดแต่งต้นไม้หรือถางหญ้า บริเวณ
ถนน คูคลองต่างๆในเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงทางเกษตรกรได้นําหญ้า ใบกระถิน ใบมะม่วงและผักตบชวาท่ีได้จากการทํากิจกรรมมาเป็นอาหาร
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ให้แก่แพะได้อีกด้วย (7) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม โดยมีการกระจายบทบาทหน้าท่ีให้แก่สมาชิกกลุ่มท่ีมี
ความเสียสละและความพร้อมในการบริหารงานร่วมกับกลุ่ม รวมถึงการสร้างบทบาทหน้าท่ีให้แก่สมาชิก ด้วยการให้สมาชิกมีสิทธ์ิใน
การตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ท้ังการเลือกต้ังคณะบริหารงานกลุ่ม การเลือกหัวหน้าโซนของแต่ละโซน การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาในด้านต่างๆ (8) ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน โดย 
การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เช่น มีการจ่ายเงินปันผลท่ีได้รับจากการบริหารงานกลุ่มให้กับสมาชิกทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ด้วยการบังคับให้สมาชิกทุกๆคนถือหุ้นจํานวนท่ีเท่ากัน รวมถึงการให้สมาชิกตัดสินใจว่าจะบริหารเงินปันผลท่ีแต่ละคนได้ไปในทิศทาง
ใด ซ่ึงส่วนใหญ่เงินปันผลท่ีได้ในทุกๆ ปี จะมีจํานวน 100-300 บาท ซ่ึงถือเป็นจํานวนท่ีไม่มากนัก สมาชิกจึงเห็นสมควรให้ทางกลุ่มเก็บ
ไว้เป็นทุนหมุนเวียนต่อไป เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกมีความเสียสละผลประโยชน์ส่วนน้อย เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่ม  

จะเห็นได้ว่าทางกลุ่มเกษตรกรมีความกระตือรือร้น และพร้อมให้ความร่วมมือกับการดําเนินงานของท้ังทางหน่วยงาน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษาทุกรูปแบบ เพราะเชื่อว่าการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ จะช่วยลดและขจัดปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบต่อท้ังตนเองและชุมชนได้ โดยการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาความสามารถของ
เกษตรกรเอง  

3) ข้ันการเจริญเติบโตของกลุ่ม เน้นสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับกลุ่มประเภทอ่ืนๆ โดยทางกลุ่มมีการร่วมมือกับ
กลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี ด้วยการเน้นการร่วมวิชาการและร่วมแรงงานคนเข้าช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เช่น การร่วมกันจัดงานทุ่งครุ
เกษตรแฟร์กับกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงทางกลุ่มได้เข้าร่วมและถือเป็นหน่วยนําของงานทุกๆปี และมีการจัดกิจกรรมประกวด
แพะ โดยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะท้ังในและนอกพ้ืนท่ีสามารถเข้าร่วมการประกวดได้ เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนท่ีต่างๆ รวมถึงเป็นหน่วยนําในการผลักดันให้เกิดการฝึกอบรมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนและเห็นถึงความสําคัญของกลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนท่ี กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถจัดต้ังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะประจํา 
เขตทุ่งครุ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี รวมถึงผู้ท่ีสนใจ ท้ังกลุ่มเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาท่ี
ต้องการเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ โดย
การประสานความร่วมมือในด้านการตลาด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสายพันธ์ุ การซ้ือ การขาย และการหาช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ร่วมกัน  

ความสําเร็จจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพของกลุ่ม นอกจากจะทําให้
กลุ่มได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นอันดับท่ี 1 ปี 2552 และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นอันดับท่ี 2 ปี 2553 จาก 
กรมปศุสัตว์แล้ว ความสําเร็จในอีกมุมมองหนึ่ง คือ ความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน จะเห็นได้ว่าสิ่งท่ีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้ความสําคัญมากท่ีสุด คือ ความรู้ ทักษะ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะ เพ่ือพัฒนาอาชีพและพัฒนาตัวเองให้เป็นท่ียอมรับในชุมชนและสังคม แสดงให้เห็นถึงสามารถในการอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างสงบสุข ไม่เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาใดๆ อีกต่อไป  
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
ความรู้และทักษะในการเลี้ยงแพะแบบเดิมๆของเกษตรกร เป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อท้ังเกษตรกรและผู้อาศัยบริเวณ

ใกล้เคียง จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิธีการเลี้ยงท่ีถูกต้องและเป็นระบบมากข้ึน ซ่ึงเกษตรกรเองไม่มีความรู้ และทักษะ
ใหม่ๆเทียบเท่ากับนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญจากทางหน่วยงานภาครัฐ การรวมกลุ่มกันจึงเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกร โดยการสร้างพลังต่อรองให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาสนับสนุน และดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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เม่ือมีการดําเนินงานกลุ่มได้ระยะหนึ่ง จึงเห็นสมควรท่ีจะเข้าร่วมมือกับกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม
ประเภทอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี โดยเป็นหน่วยนําในการเผยแพร่ข้อมูลทางการเกษตร จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานและการเกษตร รวมถึง
ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ เพ่ือเป็นการขยายแนวความคิดและการตลาด โดยทําการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน และ
ปรับปรุงสายพันธ์แพะร่วมกัน จะเห็นได้ว่าสิ่งท่ีทําให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเกิดความเข้มแข็งได้ นั่นคือ องค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ
ในการเลี้ยงแพะ อาทิ เทคนิคการดูแลแพะ การจัดการโรงเรือนอย่างเป็นระบบ และหลักสุขาภิบาลในการเลี้ยงแพะ ซ่ึงเป็นการส่งเสริม
ให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ โดยสามารถสร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากนําความรู้และทักษะท่ีได้มาใช้จริง 
จึงทําให้แพะมีสุขภาพท่ีดี เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ และให้น้ํานมหรือเนื้อท่ีมีคุณภาพ สะอาดปลอดโรค นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับ
จากชุมชน ซ่ึงพิสูจน์ได้จากประเด็นปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีไม่เกิดข้ึนอีก นับต้ังแต่มีการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงท่ีคํานึงถึงสุขภาพ
แพะและความรับผิดชอบต่อชุมชน 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ พบว่า การรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตทุ่งครุ ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยอาศัยปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกคนร่วมกันปรับปรุง พัฒนาการเลี้ยงและการดูแลฟาร์มแพะของตนเอง เพ่ือ 
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสงบสุข โดยอาศัยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มท่ีเร่ิมให้ความสําคัญต้ังแต่การจัดต้ังกลุ่ม  
ซ่ึงอธิบายถึงการค้นหาประเด็นปัญหาและทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่ เพ่ือเตรียมการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในข้ันการเคลื่อนไหวของ
กลุ่ม ท่ีมีเป้าหมายให้สมาชิกกลุ่มตระหนักและเห็นคุณค่าในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง โดยเน้นการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์หรือนโยบายของกลุ่ม เม่ือกลุ่มมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาก็จะสามารถขยายและสร้างพันธมิตรกับกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือ 
เข้าสู่ข้ันการเจริญเติบโตของกลุ่ม โดยการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับกลุ่มประเภทอ่ืนๆ  
เป็นการสร้างพลังอํานาจในการต่อรองและต่อสู้กับปัญหาในอนาคต เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มและการดํารงอยู่ของกลุ่มต่อไป  
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรินทร์ สิรสุนทร และ ยุพิน เถ่ือนศรี  (2551) ท่ีพบว่า กระบวนการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแบบ 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันการเตรียมหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้ันการกําหนดประเด็นปัญหาและพัฒนาทางเลือกเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรม ข้ันการดําเนินกิจกรรม และขั้นขยายเครือข่ายความร่วมมือ เป็นกระบวนการทางเลือกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับกลุ่มเกษตรกรได้ โดยผลการดําเนินงาน 4 ข้ันตอนดังกล่าว สามารถทําให้กลุ่มเกษตรกรบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ 8 
ประการ คือ 1) มีการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาผสมผสานในการทํากิจกรรมกลุ่ม 2) การตอบสนองต่อปัญหามีประสิทธิภาพและมี
ความสําเร็จเพ่ิมมากข้ึน 3) เกิดกระบวนการเรียนรู้ 4) มีการจัดการกลุ่มท่ีเป็นระบบ 5) การพัฒนาศักยภาพผู้นําเพ่ิมข้ึน 6) สมาชิกกลุ่ม
ได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม 7) มีการขยายผล และ 8) กลุ่มได้รับการยอมรับนับถือจากภายนอกเพิ่มข้ึน นอกจากการนี้ 
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ทัศนีย์ ดวงแย้ม (2555) ท่ีพบว่า กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย 4 
ข้ันตอนหลัก ได้แก่  ข้ันก่อร่างสร้างกลุ่ม ข้ันลงมือปฏิบัติการดําเนินกิจกรรม ข้ันเกิดความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มฯ และ
ข้ันเกิดพลังสามัคคี จะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับแนวคิดของ พัฒน์ บุณยรัตพันธ์ุ (2517) ซ่ึงได้สรุปถึงหลักการ
รวมกลุ่ม 3 ข้ัน 8 ตอน โดยแต่ละข้ันตอนจะมีองค์ประกอบสําคัญท่ีทางกลุ่มควรยึดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 1) ข้ันการจัดต้ังกลุ่ม  
มีองค์ประกอบสําคัญ คือ สถานการณ์ต่างๆ ท่ีทําให้คนรวมตัวกัน ก่อให้เกิดการสร้างความต้องการร่วมกัน นําไปสู่การค้นหาผู้นําท่ี
เหมาะสม และสมาชิกมีความสมัครใจในการเข้าร่วม ประกอบกับการมีสภาพแวดล้อม อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรมและวัยท่ีใกล้เคียงกัน 
จึงทําให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 2) ข้ันการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ประกอบด้วย การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิกกลุ่ม 
อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างผลประโยชน์ให้เกิดข้ึนร่วมกัน เพ่ือยึดโยงให้กลุ่มคงอยู่ไม่แตกสลาย 3) ข้ันการเจริญเติบโตของกลุ่ม  
เน้นการเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือทําให้กลุ่มขยายตัวไปสู่ความเจริญเติบโตย่ิงข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ทางกลุ่มควรมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับอาชีพของสมาชิกกลุ่ม และมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

กระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสามารถพัฒนาและต่อยอดอาชีพได้ต่อไป 
2. ทางกลุ่มควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิก และ

สามารถนําผลประเมินมาใช้ในการวางแผนงานในปีต่อไป  
3. ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกคนอ่ืนๆท่ีไม่มีตําแหน่งเป็นหนึ่งในคณะบริหารงานกลุ่มมาทําหน้าท่ีหรือรับผิดชอบงานแทน 

ซ่ึงเป็นการหมุนเวียนสมาชิกมารับผิดชอบงานต่างๆ ร่วมกัน ถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีความกล้าท่ีจะแสดงความสามารถใน
ด้านต่างๆ หรือดึงศักยภาพของตนเองออกมาสร้างประโยชน์ให้แกส่่วนรวมได้ เพ่ือสร้างความร่วมมือและกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานกลุ่มอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่ไปกับกระบวนการเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลุ่ม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ

ชีวิตของสมาชิก ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ช่วงก่อนและหลังการเข้าร่วมกลุ่มได้อย่างชัดเจน 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ

เมือง และกลุ่มเกษตรกรท่ีกําลังได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง เพ่ือให้กลุ่มท่ีกําลังเผชิญปัญหานําผลท่ีได้ไปพัฒนากลุ่มของ
ตนต่อไป  
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The Community’S Organic Farming Revitalization: A case study of Wat Suan Kaew Community 

  
อุตสา นลิสนธ*ิ 

Utsa Nilsonthi 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองการฟื้นฟูผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษของชุมชนวัดสวนแก้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษากระบวนการฟ้ืนฟู

ผักพ้ืนบ้าน และศึกษาการใช้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือใช้ในการผลิตและการบริโภคผักพ้ืนบ้าน ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจาก
กลุ่มตัวอย่างคือครอบครัวชุมชนวัดสวนแก้วบ้านบางเลนและกลุ่มเกษตรกรด้านสิ่งแวดล้อมพ้ืนบ้านในชุมชนวัดสวนแก้ว โดยทํา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาภาคสนามจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านของ
ชุมชนวัดสวนแก้วบ้านบางเลน เกิดจากการที่ราษฎรภายในชุมชนประสบปัญหาการปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีใช้สารเคมี ซ่ึงส่งผลให้ต้นทุน 
การผลิตสูงข้ึนจนนําไปสู่ ภาวะหนี้สินของครัวเรือน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และต่อความสมดุลของระบบนิเวศผักพ้ืนบ้านท่ีมีอยู่
ตามธรรมชาติลดจํานวนลง บทเรียนดังกล่าวทําให้ชุมชนชาวสวนแก้วเกิดความตระหนักถึงปัญหา การใช้สารเคมี และได้ริเร่ิมการฟ้ืนฟู
ผักพ้ืนบ้านข้ึนซ่ึงมิใช่เพียงการเปลี่ยนวิถีการผลิตเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนวิถีชีวิต ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับการเปล่ียนแปลงใน 
ข้ันพ้ืนฐาน เนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีสมาชิกกลุ่มเกษตรพ้ืนบ้านเกิดการเรียนรู้จากรากฐานของการปฏิบัติท่ีไม่ได้เป็นการเรียนเพ่ือ
การรู้หรือการจําแต่เป็นการเรียนรู้ท่ีนําไปสู่การกระทํา จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้  
คําสําคัญ: ผักพ้ืนบ้าน, การผลิตแบบพ่ึงตนเอง 

 
ABSTRACT 

The study on the community’ s organic farming revitalization:  A case study of Wat Suan Kaew 
Community, has its’ objective to study the community’s organic farming restoration process. The research involves 
in discovering how the community can applies their own multidisciplinary knowledge to their organic food 
productions’  and consumption processes.  This has been done by examine the people, farmers and 
environmentalists living within Wat Suan Kaew locality using qualitative method analysis. The data is collected by 
participatory observation. The finding shows that the organic farming restoring process is founded from the people 
who were experiencing the problem of past monoculture-based chemicals farming. As the farmer has been resisted 
in their lower production and their unsustainable technology due to the chemicals farming not only creates 
community’s household debt but also can affects people’s health and favors community’s ecosystem imbalance. 
These lessons learned from wicked habitual farming construct new community’s integrity to reinvent the green 
revolutionary farming and restores a native organic vegetation. This revolution not only changed the way of people 
farming in practice but also redesigns their new undeniable lifestyle.  
Keywords: Organic farming, Self-Sustained Production 
 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
299 

บทนํา  
การปลูกผักพ้ืนบ้านพบว่ามีมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ในช่วงทศวรรษ 2500 ในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกร

ได้มีการทํานา ทําไร่ ทําสวน ปลูกผัก โดยมีการให้ราษฎรชาวจีนเข้ามาทําการเกษตรปลูกผักและผลไม้ ยาสูบ กาแฟ หลังจจากนั้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยได้เร่ิมสนธิสัญญาบาวริ่ง ในปี พ.ศ .2398  ประเทศไทยจึงเร่ิมมี 
การเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจพ่ึงตนเองมาเป็นเศรษฐกิจแบบตลอดชีพมากข้ึน ในช่วงนี้เองทําให้การนําพืชผักมาปลูกเพ่ิมมาก
ข้ึนช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ 2520 ได้เกิดแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชน พบว่า ชุมชนจํานวนหนึ่งได้ริเร่ิม 
การมีเป้าหมายเพ่ือต่อสู้กับการพัฒนากระแสหลักของรัฐบาลท่ีมีลักษณะส่งเสริมทุนนิยมเข้ามามีบทบาทเป็นเวลานาน การพัฒนาตาม
กระแสหลักของรัฐนี้ก่อให้เกิดปัญหาท่ีจะต้องรีบแก้ไขตามมามากมาย เนื่องจากการพัฒนาตามรูปแบบดดังกล่าวทําให้กลุ่มชุมชนละท้ิง
การปลูกผักแบบธรรมชาติหันไปบริโภคอาหารจานด่วน ท้ังนี้พบว่า วัดสวนแก้วบ้านบางเลน เป็นอีกชุมชนหนึ่งท่ีประสบกับปัญหา
อัเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศในรูปแบบเสรีนิยมเช่นกัน อันเนื่องมาจากระบบการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียว
มากข้ึน พลวัฒิจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรจากภายนอกทําให้ชาวบ้านใช้สารเคมี ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงในการเพาะปลูกใน
ปริมาณท่ีค่อนข้างสูงมากข้ึน สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อคนวัดสวนแก้ว อําเภอบ้านบางเลน ทําให้ระบบส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ภายในพ้ืนท่ี ดินขาดความอุดมสมบรูณ์ ผลผลิตจากการปลูกผักพ้ืนบ้านจึงมีจํานวนน้อยลงไปและหายากข้ึน ผักบางชนิดสูญพันธ์ไป
จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตท่ีมีการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม แม้ว่าผักพ้ืนบ้านจะมีคุณสมบัติในการปรับตัวเพ่ือต้านแมลง 
ก็ตาม แต่ไม่ผักก็ไม่สามารถปรับตัวเพ่ือต่อต้านสู้กับสารเคมีได้ ทําให้ผักหลายชนิดเร่ิมสูญหายไปจากชุมชน ส่งผลให้ระบบนิเวศเสีย
สมดุลมกาย่ิงข้ึนไปอีกผักชนิดอ่ืนๆจึงพลอยสูญหายไปด้วย เม่ือระบบนิเวศภายในพ้ืนท่ีได้เสื่อมโทรมลงไป ชาวบ้านจึงหันไปซ้ือผักจาก
ตลาดมาบริโภคมากข้ึน ผักท่ีขายในตลาดได้มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเพ่ือทําให้ผักสวยงามและน่ากินส่ งผลให้ผู้บริโภคสะสม
สารพิษเข้าไว้ในร่างกายก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม ด้วยสภาพการดังกล่าวทําให้คนในชุมชนวัดสวนแก้ว หมู่บ้านบางเลนได้
กลับมาสนใจปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษและรับประทานอาหารจากธรรมชาติมากข้ึน เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพ ทําให้ผัก
พ้ืนบ้านปลอดสารพิษกลับมาได้รับความสนใจ เนื่องจากการฟ้ืนฟูการผลิตผักปลอดสารพิษอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนน้ีส่งผลให้
สุขภาพร่างกายของราษฎรในชุมชนแข็งแรงไม่มีโรคปลูกเพ่ือกินเองในครอบครัวเหลือจึงขายสามารถนํารายได้มาสู่ครอบครัว  

ดังนั้นวัดสวนแก้ว อําเภอบ้านบางเลน จึงนับเป็นอีกชุมชนหนึ่งท่ีประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจากระบบการผลิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ดังนั้นการฟ้ืนฟูการปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษจึงมีความสําคัญ 
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยตระหนักร่วมกันว่า ผักพ้ืนบ้าน
ปลอดสารพิษ คือ แหล่งอาหารและน่าจะเป็นกุญแจสําคัญแห่งสุขภาพของคนในชุมชน อีกท้ังยังเป็นการฟ้ืนฟูการเสริมสร้างคนใน
ชุมชนเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการสร้างรากฐานเพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเอง ในท่ีนี้มิได้หมายความว่าประชากรจะต้องถอน
ตัวออกจากระบบสังคมโดยรวม หรือจะต้องทําเองท้ังหมด หากแต่ลดการพ่ึงพาความรู้ความคิด เงินทุน เทคโนโลยีท่ีเป็นกลไกลลิดรอน
พลังอํานาจของประชากรลงให้มากท่ีสุด  เป็นการร้ือฟ้ืนความเชื่อม่ันในความสามารถและความศักยภาพของตนเองจนเกิดการเรียนรู้ 
และสามารถนําความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับการเปลี่ยน แปลงการผลิต การแปรรูปได้ 
อย่างเหมาะสม (สายันต์ ไพรชาญจิตต์, 2550, น. 193) อีกท้ังยังสอดคล้องกับหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะการบริโภคและผลิต
ผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ  นอกจากจะเป็นการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถ่ินเดิมแล้ว  ยังถือได้ว่าเป็นการเพาะปลูกผักพ้ืนบ้านท่ีทวนกระแส 
ซ่ึงหวนกลับมาหาสิ่งท่ีเคยใช้ได้ดีในอดีต และนํามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ในการเปล่ียนแปลงของกระแสการผลิตเชิงพาณิชย์  
ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ี เชื่อมโยงถึงเร่ืองการสร้างรายได้ การสร้างความเชื่อม่ันการยอมรับให้กับคนในชุมชนจากคนภายนอก ความรู้สึก
คิดว่าผักพ้ืนบ้าน คือ การรักธรรมชาติ ซ่ึงนับว่าเป็นค่านิยมใหม่ท่ีดีงามอย่างย่ิง   
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นอกจากนี้ การฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านในลักษณะสร้างวิถีชีวิตท่ีมีความสุขอยู่กับการปลูกผักพ้ืนบ้าน ซ่ึงเป็นงานท่ีละเมียดละไม
ตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน กระตุ้นให้คนหันกลับไปตระหนักถึงการใช้ชีวิตท่ีสงบ  และเรียบง่ายเพราะการใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบนั้น ทําให้
มนุษย์พลาดจากสิ่งสวย งาม และคุณค่าต่างๆ อีกท้ังยังคํานึงถึงการเพาะปลูก และระบบการผลิตท่ีเคารพธรรมชาติ เคารพ  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการเป็นผู้รักษาทรัพยากรของชุมชน รวมไปถึงการสงวนพืชพันธ์ุผัก ผลไม้
ท้องถ่ินท่ีนับวันมีแต่จะสูญพันธ์ุและถูกแทนท่ีด้วยผัก ผลไม้ท่ีผลิตจากโรงงานต่างๆ ในแง่หนึ่งเป็นความพยายามท่ีให้มีกระบวนการ 
ท่ีช้าลง กล่าวคือ มีกระบวน การฟ้ืนฟูการปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ การผลิตท่ีปลอดภัย และรอบคอบทําให้เกิดการปลูกผัก
พ้ืนบ้านท่ีปลอดสารพิษ และการผลิตท่ีสะอาดใช้สารเคมีน้อยลงไม่เห็นแต่ผลผลิตหรือกําไรเป็นท่ีต้ัง ให้ความสําคัญกับระบบนิเวศ  
เป็นการพ่ึงตนเอง ซ่ึงเป็นการพัฒนาบนฐานของทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน 

ในกระบวนการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านวัดสวนแก้วบ้านบางเลน จึงเป็นองค์ความรู้ท่ีน่าสนใจ และควรได้รับการถ่ายทอดให้เป็น
ท่ีรู้จักแพร่หลายเพ่ืออนุรักษ์ สืบสารวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการนําผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษมาปลูกเพ่ือฟ้ืนฟู ซ่ึงช่วย
ประหยัดเงิน ปลอดภัยจากสารเคมี และยังบ่งบอกถึง วิถีชีวิตของชุมชนได้ต่อไป 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นความสําคัญของกระบวนการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้าน และองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผัก
พ้ืนบ้าน การจัดการผักพ้ืนบ้านซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสามารถนําไป สู่ความม่ันคงทางทรัพยากรชุมชนและเชื่อมโยงไปสู่ 
การพ่ึงตนเองในเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการฟ้ืนฟู 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษากระบวนการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของชุมชน วัดสวนแก้ว ตําบางเลน อําเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้มีความสมบูรณ์  ซ่ึงจะก่อให้เกิดการสร้างสุขอันจะเป็นท่ีพ่ึงของตนเองต่อไป 
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา  

บทความวิจัยนี้นํามาจากสารนิพนธ์ เร่ือง “กระบวนการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านในการพ่ึงตนเองของชุมชนวัดสวนแก้วบ้านบาง
เลน ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาวิจัยภาคสนามในพ้ืนท่ีวัดสวนแก้ว
บ้านบางเลน หมู่ท่ี 1 ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการทําเกษตรอินทรีย์ปลูกผักพ้ืนบ้านปลอด
สารพิษในการนําไปใช้ในการเพ่ิมทักษะเพ่ิมศักยภาพให้แก่งานการเกษตรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เป็นการเสริมสร้างความสามารถใน 
การทํางานแล้วนําไปสู่การพ่ึงตนเอง เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการทําเกษตรอินทรีย์ และนําไปสู่เป้าหมายของงานพัฒนาชุมชน คือ 
ชุมชน 5 ครอบครัว โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเจาะจง และผู้ให้สัมภาษณ์ร่วมกัน คือ หัวหน้าเกษตร และหัวหน้าครอบครัวท้ัง 5 
ครอบครัว ท่ีกําหนดให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการทําวิจัย และวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ จากนั้นจึงทําการสรุปผลในลักษณะ 
เชิงพรรณนา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับการเกษตรกรรมผักพ้ืนบ้าน 
ลั่นทม จอมจวนทรง  (2537, น. 17)  ได้ให้คํานิยามผักพ้ืนบ้านไว้ คือ พืชพันธ์ุท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนนั้นๆ ให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพของพ้ืนท่ีนั้น ลักษณะวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ผูกพันกับพืชผักพ้ืนบ้านเหล่านี้มานาน พืชผักพ้ืนบ้านหลาย
ชนิดไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผักเพ่ือประกอบอาหาร แต่มีสรรพคุณทางยาและในการใช้ประโยชน์ใช้สอยอ่ืนๆ ในปัจจัย 4 ด้วยในการถ่ายทอด 
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องค์ความรู้เหล่านี้ ในลักษณะของการเลือกบริโภค และปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ จึงเป็นการร่วมมือช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านท่ี
มีมานานและหลายชนิดทางชีวภาพท่ีเรามีไว้ได้ 

มาโนช  วามานนท์  (2538, น.14) ได้ให้ความหมายผักพ้ืนบ้านในทํานองเดียวกันกับ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ  (2548,  
น. 64) ท่ีได้ให้ความหมายผักพ้ืนบ้านไว้ว่า หมายถึง พรรณพืช ผักพ้ืนบ้าน หรือพรรณไม้พ้ืนเมืองในท้องถ่ิน ท่ีคนในชุมชนนํามาบริโภค
เป็นอาหารตามวัฒนธรรมการบริโภค ในชุมชนท้องถ่ินและแหล่งธรรมชาติ (ป่าเขา ป่าละเมาะ ป่าแพะ หนองบึง ริมแม่น้ํา และธารน้ํา) 
ในสวนนา ไร่ หรือคนในชุมชนนํามาปลูกไว้ใกล้บ้านเพ่ือสะดวกในการเก็บมาบริโภค ผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษเหล่านี้ มีลักษณะชื่อ
เฉพาะตามท้องถ่ิน และนําไปประกอบเป็นอาหารพ้ืนเมืองตามกรรมวิธีเฉพาะแต่ละท้องถ่ินของชุมชน นอกจากนี้พรรณไม้เหล่านี้ 
ยังถูกนํามาใช้ประโยชน์ด้านยารักษาโรค ด้านเคร่ืองใช้ไม้สอย ด้านเคร่ืองแต่งกาย และด้านเศรษฐกิจอีกด้วย และนํามาเป็นผลผลิตใน
การแปรรูป การบริโภค และการจําหน่ายเพื่อเป็นท่ีพ่ึงตนเอง 

มาโนช วามานนท์  (2538, น. 25)  ได้ให้ความหมายผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษกับชีวิตทางเศรษฐกิจ  ผักพ้ืนบ้านปลอด
สารพิษ หมายถึง พืชผักพ้ืนบ้านท่ีได้จากป่า จากทุ่งนาในหนองในคลองบึง นอกจากจะนํามารับประทานเป็นอาหารโดยตรงแล้ว  
ในบางครั้งยังสามารถนําไปขายเป็นเงินตรา และนํามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ เช่น การทําอาหารโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากท่านจะ
ลองสังเกตในตลาดสดแต่ละภูมิภาคของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในยามเช้า หรือในยามเย็น จะเห็นคนในชุมชนนําพืชผักพ้ืนบ้านมา
วางขายด้วยเสมอ ราคาท่ีเป็นกันเองนั่นคือสะท้อนให้เห็นถึงจิตสํานึกของการท่ีมีความเอ้ืออาทร แต่อย่างไรก็ตามมีพืชผักพ้ืนบ้าน 
บางชนิดท่ีได้รับความนิยม และนานๆ ถึงจะได้รับประทานสักคร้ัง เพราะเป็นผักท่ีออกตามฤดูกาล หายาก เช่น ผักหวานป่า หรือมี
เฉพาะบางท้องถ่ิน 

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ  (2538)  ผักพ้ืนบ้าน หมายถึง พรรณพืชผักพ้ืนบ้าน หรือพรรณไม้พ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีท่ีคนในชุมชน
นํามาบริโภคเป็นอาหารตามวัฒนธรรมของท้องถ่ินในแหล่งธรรมชาติ อันได้แก่ ในป่าเขา ป่าละเมาะ ป่าแพะ ในหนองบึง ริมแม่น้ํา 
และลําธาร หรือจากสวนไร่ หรือคนในชุมชนนํามาปลูกไว้ใกล้บ้าน นอกจากจะนํามาบริโภคและยังเป็นพืชผักพ้ืนบ้านทางเศรษฐกิจด้วย 
เช่น ในการจําหน่ายขายเป็นรายได้พ่ึงตนเองและครอบครัวต่อไป 

จะเห็นได้ว่า เม่ือถึงฤดูกาลจะมีคนในชุมชนพากันไปเก็บไปหาแล้วนํามาขาย บางทีก็มีพ่อค้าคนกลางไปรับซ้ือถึงท่ีแล้ว
นํามาขายต่ออีกทีให้กับผู้ท่ีไม่มีโอกาสไปเก็บ แต่ก็อยากท่ีจะรับประทานโดยเฉพาะอย่างย่ิงพืชผักพวกนี้มักจะมีรสชาติอร่อย และเม่ือมี
การกล่าวถึงผักปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี ดูเหมือนความนิยมพืชผักเหล่านี้จะเริ่มได้รับความสนใจกันมากย่ิงข้ึน เพราะรับประทาน
และทําให้สุขภาพแข็งแรง 

พืชผักพ้ืนบ้านนี้ ได้แก่ ผักหวานป่า เห็ดประเภทต่างๆ หน่อไม้ หน่อหวายต๋าว ซ่ึงมักจะอยู่ตามป่า หากเป็นผักท่ีอยู่ตาม
ห้วย ตามหนอง ก็ได้แก่ ผักกูด ลําเพ็ง ผักหนาม ฯลฯ ผักตามทุ่งนา หนอง คลอง บึง เช่น ผักแว่นสันตะวา ผักแขยง  ผักบุ้ง ฯลฯ ผัก
เหล่านี้จะมีวนเวียนให้รับประทาน และซ้ือขายหาได้ตามฤดูกาล พืชผักบางชนิดก็มีรับประทานได้ท้ังปี พืชผักท่ีหาได้ง่ายก็อาจไม่มีขาย 
ในตลาด จากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านและคนในชุมชนพากันเพาะเห็ดเก็บผักพืชผลมาขายโดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกเห็ด เม่ือออกใหม่ๆ 
ราคาจะค่อยข้างดี เห็ด ราคาประมาณกิโลกรัมละ 25-30 บาท เห็ดกระด้างกิโลกรัมละ 45 บาท เห็ดออกคร้ังหนึ่งๆ ประมาณ  
เดือนละ 15 วันออก 2 เดือน ก็ประมาณ 30 วันเก็บได้วันละ 1 กิโลกรัม รายได้ต่อคนต่อฤดูกาลของเห็ด ก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท 
นอกจากนี้ก็ยังมีพืช ผักพ้ืนบ้านชนิดอ่ืนๆ อีกพืชผักพ้ืนบ้านมากกว่า 50 ชนิด ถูกนําเข้าไปขายในตลาดเป็นประจํา โดยชนิดและปริมาณ
จะเปลี่ยนแปลงไปตามท้องถ่ินฤดูกาล พืชผักพ้ืนบ้านเหล่านี้ราคาซ้ือขายอาจยังไม่ชัดเจนแน่นอน แต่ก็ทํารายได้ให้กับครอบครัวท่ีไป
เก็บผักพ้ืนบ้านมาขายประมาณ 10–50 บาทต่อ วัน เช่นพืชอีกชนิดหนึ่งคือเห็นเพาะ (เห็ดกอบ) ก็มีราคาท่ีแพง ลิตรหนึ่งตกประมาณ 
40-50 บาท เห็ดลมออกกิโลกรัมละ 80 บาท พืชผักพ้ืนบ้านเหล่านี้มีราคาลดลงเร่ือยๆ เม่ือมีออกมามากและคนนํามาขายหลายคน
ย่ิงข้ึน พืชผักพ้ืนบ้านบางชนิดมีคนนํามาเพาะกล้าขาย คือ ผักหวานป่า พบว่าสามารถขยายพันธ์ุได้และผลิตได้ นอกฤดูกาลด้วยจึง
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นับเป็นสิ่งท่ีน่ายินดีทีเดียวท่ีโอกาสของการสูญพันธ์ุไปจะไม่มี แต่หากจะพิจารณาราคาแล้วอาจจะลดลง ผลดีก็ตกอยู่กับผู้ซ้ือ แต่ผู้หา
ของป่าอาจทําให้รายได้ตกไปบ้าง 

ท้ังนี้จากการทบทวนแนวคิดเรื่องผักพ้ืนบ้าน ทําให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงการนิยามตลอดจนการให้ความสําคัญของผักพ้ืนบ้าน
ในมิติท่ีหลากหลาย  ในลักษณะตามมุมมองของนักคิดแต่ละท่าน และสามารถนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผักพ้ืนบ้านใน
การเก็บในการกินในการใช้ประโยชน์จากผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ โดยอาศัยความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และฐานทรัพยากรภายในชุมชน
มาใช้ในการจัดการ เพ่ือให้เกิดการพึงตนเองให้อยู่ในความพอเพียง ก่อให้เกิดความย่ังยืนของระบบนิเวศ ซ่ึงส่งผลต่อการเพ่ิม 
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ในลักษณะทําให้เกิดความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
 
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาคน เพราะเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์    
และความย่ังยืนของการพัฒนา ให้ความสําคัญต่อเร่ืองความอยู่ดีมีสุขมากกว่าความม่ันคง และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และการใช้
คุณธรรมนําความรู้ เพราะว่าคนผู้ซ่ึงเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมของตนทําให้เกิดความพอเพียง ได้ด้วยการรักษาความสมดุลในชีวิตของแต่
ละคนแต่ละชุมชนแต่ละองค์กร และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้  

จากการศึกษางานของ ปรียานุช พิบูลสราวุธ  (2549) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า เป็นหลักปรัชญาชี้ถึง 
แนวทางการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชากรในทุกระดับ ต้ังแต่ในระดับครอบครัวในระดับชุมชน จนถึงในระดับรัฐ ท้ังในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  
ความพอเพียง หมายถึง ในความพอประมาณ ในความมีเหตุผล รวมไปถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อ 
การมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรู้ ในความรอบคอบ และ 
ความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดําเนินชีวิตในทุกข้ันตอนของชีวิตคนในชุมชนนั้นๆ 

จะเห็นได้ว่า ส่วนประกอบสําคัญของสังคม คือ ประชาชนหรือมนุษย์ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ ซ่ึงมีความแตกต่างกันท้ังใน
เร่ืองของกายภาพ และในฐานะความเป็นอยู่ ความรู้ความสามารถ ความเชื่อหรือค่านิยม ฯลฯ ทําให้สังคมและประเทศชาติ ชุมชนมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลง หมุนเคลื่อนท่ีไปในทิศทางท่ีข้ึน อยู่กับพลวัตของประชาชนในสังคม และประเทศชาตินั้นหากคนในชุมชน
ส่วนใหญ่ในสังคมและประเทศชาติ มีพ้ืนฐานในลักษณะท่ีเคลื่อนตัวลงตํ่า สังคมและประเทศชาตินั้น ก็จะถูกหมุนไปในด้านเสื่อมสลาย
ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ การทําร้ายกัน ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อส่วนอ่ืนๆ สะท้อนออกมาเป็นจํานวน ผู้ด้อยโอกาสมากข้ึน
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในสังคม และประเทศชาติ เศรษฐกิจ เป็นผลให้คนอ่ืนจําต้องได้รับผลไป
ด้วย เรียกว่าผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางท่ีจะพัฒนาให้สมาชิกอยู่อย่างร่มเย็นผาสุกนั้น ต้องเริ่มด้วยการพัฒนาคนให้ดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  เป็นการปลูกฝังคุณค่าของความเป็นคน การคิดให้ถูกต้อง พูดให้ถูก ต้อง ปฏิบัติให้
ถูกต้องอย่างมีสติ ใช้ปัญญาไปในทางท่ีถูกต้อง  เพ่ือเพ่ิมทางเลือก และการพัฒนาความสามารถของแต่ละคนให้สามารถอยู่อย่างพออยู่
พอกิน  อุ้มชูตัวเอง  และครอบครัวได้โดยไม่เบียด เบียนตนเอง และผู้อ่ืน ต่อจากนั้นจะต้องทําให้ทุกส่วนเป็นเอกภาพไปพร้อมๆกัน  
ไม่สามารถท่ีส่วนใดจะลอยตัวเป็นเอกเทศ ไม่ยอมรับผลร่วมของสังคม และประเทศชาติ ท่ีตนอาศัยอยู่ได้ 
 
แนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง 

คําว่า “พ่ึงตนเอง”  คือ พ่ึงตนเองในขณะท่ีพ่ึงพาผู้อ่ืน เป็นลักษณะการพ่ึงตนเองท่ีนําไปสู่การไม่พ่ึงพาใคร เป็น 
การพ่ึงตนเองในการพ่ึงพาอาศัยกันอย่างรู้เท่าทัน จะต้องไม่เน้นการแข่งขัน ไม่คิดว่าตนเหนือกว่า เป็นลักษณะของการมุ่งความเป็นไทย
ต่อกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน คือพ่ึงในสิ่งท่ีเราไม่มี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในสิ่งท่ีเรามี เรียกว่า เกื้อกูลกัน การพ่ึงพาจะนําไปสู่การพ่ึงตนเอง
ของชุมชนได้ เพราะเราอยู่ได้เขาก็อยู่ได้ 
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จารุวรรณ ธรรมวัตร (2531, น. 101) ได้ให้ความหมาย การพ่ึงตนเอง เช่น ในการประกอบอาชีพเกษตรปลูกผักพ้ืนบ้าน
ว่าลักษณะการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันในกลุ่มคน ครอบครัว ชุมชน เช่น ชาติพันธ์ุเดียวกัน ศาสนาเดียวกัน ภาษาเดียวกันหรือหมู่บ้าน
เดียวกัน ลักษณะการพ่ึงรูปแบบต้องขยายตามลําดับ คือ ลักษณะกลุ่มเพ่ือนบ้าน กลุ่มเครือญาติ ความหมายการพ่ึงตนเองมี 2 ระดับ 
คือ ลักษณะหมู่บ้านพ่ึงตนเองไม่ต้องอาศัยโลกภายนอก เช่น การพ่ึงตนเองมีลักษณะกําหนดชะตากรรมชีวิตของตนได้ เป็นประเด็นท่ี
จะโยงใยไปถึงหมู่บ้าน และชุมชน สังคม เป็นต้น ในการใช้ทรัพยากรผักพ้ืนบ้านแต่เฉพาะภายในชุมชน เป็นต้น 

กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักด์ิ  แก้วเทพ (ปิยนาถ อ่ิมดี, 2530, น. 31) ได้ให้ความหมายของการพ่ึงตนเอง เช่น  
ไว้ว่า ยังมีความแตกต่างในลักษณะหลายอย่างออกไป เช่น 1) ในลักษณะเชิงปัจเจกบุคคล การพ่ึงตนเอง หมายถึง กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีกระทําโดยปัจเจกชน และครอบครัว เพ่ือมีหลักประกันบรรลุถึงการดํารงชีวิตของเรา เช่น การทํากิจกรรมปลูกผักพ้ืนบ้านปลอด
สารพิษนั้น จะส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรค และมีรายได้เพ่ิม เป็นต้น 2) ในลักษณะการให้ความหมายของกลุ่ม การพ่ึงตนเอง 
เช่น ในการทําเกษตรปลูกผักพ้ืนบ้าน หมายถึง สังคม (กลุ่ม) ท่ีมีการจัดระเบียบเป็นระบบเพ่ือการดําเนินการตอบสนองของประชากร 
สามารถทําตามความต้องการของตนเอง (Self-Fulfillment) ด้วยลักษณะการช่วยเหลือตนเอง มีการร่วมมือกับผู้อ่ืนท่ีอยู่ในทิศทาง
เดียวกัน เช่น ในการต้ังกลุ่มกิจกรรมปลูกผัก ท้ังนี้การพ่ึง ตนเองอย่างแท้จริงต้องรวมความถึงกลุ่มคนน้ันมีอิสระในการต้ังเป้าหมาย 
และบรรลุเป้าหมายในการทํากิจกรรมโดยความอุตสาหะด้วยกําลังของตนเอง 

ท้ังนี้ในการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษวัดสวนแก้วบ้านบางเลนน้ัน เป็นการฟ้ืนฟูเพ่ือนําผักพ้ืนบ้าน กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ซ่ึงจะนําไปสู่ลักษณะการพ่ึงตนเอง เป็นแนวคิดในการพัฒนาชุมชนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือไม่ให้คนในกลุ่มคนยึดติด แต่ให้
มองดูตนเองถึงในอดีตท่ีผ่านมาภายในกลุ่มในชุมชนท่ีมีความสามารถหรือพลังความมีศักยภาพดึงพลังออกมาจัดการแก้ไขปัญหา สังคม
ชุมชนหากจะย้อนอดีตไปเราจะพบว่าแนวทางการพัฒนาท่ีผ่านมาได้ถูกครอบงําด้วยอุดมการณ์แห่งการพัฒนาสมัยใหม่ท่ีเป็น 
การกระตุ้นให้เกิดโทษ ไม่พอเพียงและวัฒนธรรมแห่งความกลัว ซ่ึงส่งผลให้มนุษย์ สังคม และธรรมชาติท่ีเคยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน 
ต้องแตกแยกเป็นพรรคพวก และทํางานไม่สามัคคีกัน ทําให้เกิดลักษณะการพัฒนาท่ีไม่ย่ังยืนก่อให้เกิดปัญหา ทางสังคมตามมา และ
ลักษณะการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพ่ือให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คือ การพัฒนาลักษณะให้เกิดความเข้มแข็งของคนในชุมชน
พ่ึงตนเอง เช่น กระบวนการฟื้นฟูผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ ในการปลูกผักหวานป่า เป็นการริเร่ิมและสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านอย่างแท้จริง ผักหวานป่าเป็นท่ีนิยมรับประทาน และราคาดี นอกจากการเก็บมาจากธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านนํามาทดลอง 
คร้ังแล้วคร้ังเล่า เพ่ือหาวิธีปลูกผักหวานป่า เพ่ือจะได้มีต้นอยู่ใกล้บ้าน สะดวกในการเก็บมารับประทาน และถ้ามีเหลือก็เก็บขายทําให้ 
ผู้ศึกษาจึงสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด การพ่ึงตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในกระบวนการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาคนในชุมชน อีกท้ังยังเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนเองและคนในชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่าวิถีชีวิต
ในการพ่ึงตนเองของชาวบ้านและชุมชน ก็คือ วัฒนธรรมท่ีอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกล่าวได้
ว่าวัฒนธรรมเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการพ่ึงตนเองในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจท่ีมีความเชื่อมโยงกันแบบองค์รวม ผู้ศึกษาจึงได้
รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการพ่ึงตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกษตรสิ่งแวดล้อมในการปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษในการผลิต  
การแปรรูปผลผลิต การบริโภค และการจําหน่ายผักพ้ืนบ้าน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้พ่ึงตนเองและครอบครัวพร้อมท้ังมีจิต
ช่วยเหลือกันในชุมชนต่อไป 
 
ผลการศึกษา  

วัดสวนแก้ว หมู่ท่ี 1 ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีอายุการตั้งวัดสวนแก้ว และหมู่บ้านประมาณ 200 
ปี ท่ีต้ังหมู่บ้านอยู่ห่างจากอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร ชาวบ้านบางเลนมีไฟฟ้าและนําประปาในหมู่บ้านใช้  
การเดินทางไปหมู่บ้านจะมีรถประจําทางหมู่บ้านท่ีบริเวณแยกบางใหญ่แล้วต้องนั่งรถเมล์เคร่ืองเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้านมีอ่างเก็บน้ําอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 
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บ้านบางเลนเป็นหมู่บ้านขนาด 170  ครัวเรือน มีประชาชนประมาณ 2,000 คน เป็นชายประมาณ 1,000 คน เป็นหญิง
ประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่จะมีอายุ 20-30 ปี รูปแบบครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นแบบครอบครัวขยาย ชาวบ้านส่วนใหญ่จบ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพราะต้องช่วยครอบครัวทํางาน ชาวบ้านบางเลนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ และยังคงสืบทอดประเพณี 
อันดีงามของภาคกลางไว้เป็นอย่างดี การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บไข้ชาวบ้านจะไปอนามัยโรงพยาบาล 

กระบวนการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านและกระบวนการผลิต 
สําหรับชาวบ้านบางเลนจะปลูกผักรับประทานเป็นอาหารพืชผักสวนครัวแต่ละบ้าน ภายหลังหน่วยราชการได้เข้ามา

สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดต้ังกลุ่มท่ีเป็นทางการขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 55 คน มีกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านบางเลน เป็นท่ี
สนใจของชาวบ้านบางเลน และหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ส่วนใหญ่เป็นผู้นําชุมชน ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้าน ในการปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ โดยการใช้ปูนขาวโรยหน้าดินไว้ประมาณ 8 วัน จากนั้นทํา 
การพรวนดินและหว่านเมล็ดพันธ์ุ เสร็จแล้วนําเมล็ดพันธ์ุซ่ึงได้มาจากการซ้ือมาในท้องตลาดโดยใช้มือหว่านเมล็ดพันธ์ุบางๆ จากนั้นใช้
ฟางคลุมรดนํ้าเช้าเย็นให้สังเกตพอพืชผักพ้ืนบ้านต้ังตัวได้จึงใช้ปุ๋ยหมักและใช้ปุ๋ยน้ําชีวภาพร่วมด้วย จะทําให้พืชผักพ้ืนบ้านเจริญเติบโต
ได้เร็ว จากการศึกษาพบว่ากลุ่มปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษใช้ปุ๋ยและสารกําจัดแมลงวัชพืช ซ่ึงทําจากปุ๋ยอินทรีย์วัตถุธรรมชาติ
เท่านั้น แม้ว่าในบางคร้ังจะมีการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ก็จะรอเก็บเกี่ยวเม่ือถึงช่วงเวลาท่ีสารเคมีหมดสภาพตกค้างแล้ว 

ทางการผลิตของกลุ่มเกษตรปลูกผักพ้ืนบ้านวัดสวนแก้วบ้านบางเลน 
ในการผลิตผักพ้ืนบ้านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านบางเลน จะสามารถจําแนกตามหลักมาตรฐานได้เป็น 3 ระบบ 

ดังนี้ 
1.  ในระบบปิด ซ่ึงเป็นการปลูกในมุ้งตาข่ายไนล่อนสีขาวหรือสีฟ้า ขนาดช่องความถ่ี 17X17 ช่องต่อ 1 ตารางน้ิว ส่งผล

ทําให้ลดความถ่ีในการฉีดสารสะเดา ในการป้องกันแมลงรบกวนได้เกือบท้ังหมด 
2.  ในระบบเปิด  เป็นการควบคุมศัตรูพืชผักพ้ืนบ้าน โดยใช้วิธีการผสมผสานในลักษณะท่ีใช้หลายวิธีการร่วมกัน เช่น 

ในการใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง การใช้เชื้อจุลินทรีย์ ในการใช้สารสกัดจากพืช ในการใช้กับดักแสงไฟ และในการใช้กับดักสารเพศ 
เป็นต้น  

3.  ในระบบการผลิต จะใช้วิธีการธรรมชาติ ในการยึดถือหลักการและแนวทางการทําเกษตรธรรมชาติ (Natural 
Farming) ซ่ึงถือยึดหลัก 4 ประการ คือ ในการไม่ไถพรวน ไม่ใส่ปุ๋ย ไม่กําจัดวัชพืช และไม่ฉีดสารเคมี จะอาศัยหลักในการเก้ือกูล
ช่วยเหลือกัน และอยู่ร่วมกันแบบผสานประโยชน์กันตามธรรมชาติในการพ่ึงตนเอง 

แนวทางการพ่ึงตนเอง และการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จากการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติด้วยตนเองของนางแดง นําไปสู่ในการถ่ายทอดความรู้เข้าไปสู่ชุมชน ในการขยายผล

ด้วยการขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ดังเช่นการเป็นประธานกลุ่มเกษตรพ้ืนบ้าน และการจัดการการเงินของครอบครัว และการทํา
การเกษตรพ้ืนบ้านในการทําแปลงสาธิตเกษตรปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ ร่วมกับเพ่ือนสมาชิก ในการทําโรงปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมัก
ชีวภาพ และในการจัดการวิทยุชุมชนรายการเกษตรพ้ืนบ้านปลูกผัก ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในชุมชน ชาวบ้านเกิดจิตสํานึก
ได้ซึมซับระบบการคิด วิธีปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการยอมรับ จากนั้นเกิดการเชื่อม่ันในวิถีการผลิตทางการทําเกษตรอินทรีย์มากย่ิงข้ึน  
ซ่ึงนางแดงและสมาชิกกลุ่มเกษตรพ้ืนบ้านปลูกผักปลอดสารพิษ จึงได้พยายามชักชวนให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีกลุ่ม
เกษตรจัดข้ึน เป้าหมายในการพ่ึงตนเอง ไม่พ่ึงสิ่งภายนอก เช่นทรัพยากร ธรรมชาติ เพ่ือให้ชุมชนเห็นความสําคัญของการพึ่งตนเอง
และการเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตร เช่น ในการแจกปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพให้ใช้ในการเพาะปลูกผักผลไม้ใน 
การจัดการต้ังศูนย์เกษตรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีสําหรับผู้ท่ีสนใจ ในการทําเกษตรอินทรีย์ ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นการพ่ึงตนเอง เป็นต้น 
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ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ในกระบวนการฟ้ืนฟูปลูกผักพ้ืนบ้านในการบริโภคของชุมชนบ้านบางเลน เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงระบบการคิดริเร่ิม ในการทําเกษตรพ้ืนบ้านท่ีมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงวิถีการผลิต แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงถึงวิถีชีวิต
ของชุมชน ท่ี เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ในการปลูกพืชเชิงเ ด่ียวท่ีผ่านมานั้น ซ่ึงเป็นการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 
(Transformative Learning) ท่ีมาจากการทําเกษตรกระแสหลัก  ซ่ึงเป็นการทําเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นจุดเปล่ียนท่ีสําคัญใน 
การเปลี่ยนแปลงระบบคิดของสมาชิก จึงมีความคล้ายกัน เพราะเกิดจากประสบการณ์ในการใช้สารเคมีในพ้ืนท่ีการทําเกษตรปลูกผัก
พ้ืนบ้านของตนเอง ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนนิยมปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษไว้บริโภคเองในครัวเรือนกันมากข้ึน เพราะเหตุมาจาก
ต้องพ่ึงตนเองด้านอาหาร ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยการทําบัญชีครัวเรือน เช่น “รายรับ” ของเกษตรกรปลูกผักเป็น
รูปแบบของ “ผลผลิต” ซ่ึงทําให้เกษตรในชุมชนสามารถผลิตได้ในพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรของตน เช่นในส่วนท่ีเหลือนั้นสามารถ
นําไปขาย หรือจะนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าใช้ในการอุปโภคบริโภค จากนั้นนอกเหนือจากรายรับท่ีสามารถวัดเป็นเงินได้แล้วก็ยังมี
รายรับท่ีอยู่ในรูปของรางวัลหรือของขวัญ ในการมีจิตสํานึกถึงการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และในการได้รับความช่วยเหลือ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เปน็
รายรับทางอ้อม “ส่วนรายจ่าย” นั้น อาจเป็นได้ท้ัง “ต้นทุน” ในการผลิตการแปรรูปและการจําหน่ายตลอดถึงการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน โดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นสิ่งท่ีจําเป็นคือปัจจัย 4 ในการใช้ดํารงชีวิต สําหรับในเร่ืองการไปช่วยเหลือคนอ่ืน ซ่ึงมิได้รับ
การตอบแทนเป็นเงินนี้จัดว่าเป็นรายจ่ายทางอ้อม สําหรับในการเก็บเงินออม คือ ในการกําหนดเป้าหมายการออมและในการจ่าย  
รู้จักประหยัดจ่ายและจ่ายเฉพาะในสิ่งท่ีคุ้มค่าเท่าท่ีจําเป็น ตลอดจนไม่ก่อหนี้ คือ ในการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย รู้จักซ้ือ รู้จักใช้ จะช่วย
ลดรายจ่าย เป็นการพ่ึงตนเองในด้านรายจ่ายอาหาร และช่วยประหยัดพร้อมท้ังคํานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหาร ในเม่ือผักพ้ืนบ้าน
เป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดี เป็นการเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ส่งผลทําให้ไม่ต้องใช้สารเคมีในการเพาะปลูก จึงไม่มีสารพิษ
ตกค้าง ชาวบ้านในชุมชนเกิดความสบายใจ ทําให้ไม่ต้องกังวลในเร่ืองของความปลอดภัย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านในชุมชน  
ได้คํานึงถึงเร่ืองของความปลอดภัยในอาหาร ถึงแม้ว่าในบางครอบครัวจะมีผักพ้ืนบ้านไม่มากนัก แต่ก็หาได้จากชุมชนด้วยวิธีการขอ
แบ่งปันซ่ึงกันและกัน จะเห็นได้ว่าความมีจิตท่ีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันของคนในชุมชน และสะท้อนถึงความไว้วางใจกัน ในเรื่องของ 
ความปลอดภัยของการบริโภคผักพ้ืนบ้านท่ีมีในชุมชนมากกว่าผักตลาดด้วย 

จากการศึกษาพบว่า ในชุมชนมีทรัพยากรผักพ้ืนบ้านหลากหลายชนิด เช่น ผักหวานป่า ข่า กระชาย เป็นต้น มีท้ังท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีชาวบ้านนํามาปลูกและผลิตข้ึน ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลเกิดอยู่ในแหล่งอาหารต่างๆ 
ของชุมชน เช่น ในลําธารสาธารณะ ในริมทาง ในรมิอ่างน้ํา ในสวนผลไม้ เป็นต้น นั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนระบบการผลิต ในชุมชน
บ้านบางเลน จึงมีความอุดมสมบูรณ์มีผักพ้ืนบ้านหลากหลายของทรัพยากรผักพ้ืนบ้าน ดังนั้นแม้ว่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมาผักพ้ืนบ้านจะ
ลดน้อยปริมาณลงไปบ้าง เพราะสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ อันเกิดจากพฤติกรรมการทําเกษตรสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท่ีทําลายธรรมชาติด้วยการใช้สารเคมี ความรู้ดังกล่าวทําให้ชุมชนเกิดความคิดหาวิธีจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท่ีจะฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดิน น้ํา และผักพ้ืนบ้านให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงสมาชิกกลุ่มเกษตรพ้ืนบ้านเป็นผู้ริเร่ิมความคิดในการเปลี่ยนระบบการผลิต 
คือ เปลี่ยนจากการใช้สารเคมี มาเป็นการทําเกษตรอินทรีย์ท่ีมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะนําไปสู่ในการฟ้ืนฟูผัก
พ้ืนบ้านปลอดสารพิษ เพราะเป็นพืชอาหารท่ีสําคัญของชุมชน ถ้าพิจารณาในภาพรวมของทรัพยากรผักพ้ืนบ้านในการพึ่งตนเองของ
ชุมชน ซ่ึงนับได้ว่าชุมชนได้พ่ึงตนเองในเรื่องการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนเท่านั้น เช่น บ้านบางเลน มีผักพ้ืนบ้านหลากหลายเป็น 
การสร้างความม่ันคงทางอาหารให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และมีวิธีจัดการต่อปัญหาการลดน้อยและหมดไปของผักพ้ืนบ้านดังกล่าว เป็น
สิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนนั้นมีการปรับตัวพร้อมท้ังเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ส่งผลทําให้
เกิดการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้าน และเป็นการบริโภคท่ีมีการพ่ึงพาตนเองและทรัพยากรอาหารท่ีมีอยู่ในชุมชน 
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ความรู้และภูมิปัญญาท่ีใช้ในกระบวนการฟ้ืนฟูการปลูกผักพ้ืนบ้านในการบริโภค 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าชุมชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรปลูกผักพ้ืนบ้าน มีการใช้ความรู้ภูมิปัญญาในกระบวนการ

ฟ้ืนฟูการบริโภคด้วยการพึ่งตนเองในเรื่องอาหารจากการทําเกษตรอินทรีย์ ท่ีเป็นความรู้อันได้รับการเรียนรู้มาจากนางแดงแล้วสมาชิก
นํามาทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนั้น  ยังมีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติจนทําให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติ
ย่ิงข้ึน ส่งผลทําให้สามารถมีการพัฒนาเป็นองค์ความรู้และปฏิบัติได้จริง เช่นในการเสริม สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ ส่งผลให้
ธรรมชาติเกิดการจัดการตนเอง ตลอดจนการสร้างความหลากหลายให้กับผักพ้ืนบ้านและผลไม้พืชในสวน ด้วยการไม่ใช้ยาฉีดฆ่าหญ้า 
ทําให้พืชสามารถพ่ึงพาและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ได้ เป็นวัฏจักร คือ คนทําให้ดินดีมีคุณภาพและส่งผลให้ดินซ่ึงเป็นอาหารพืช คือ
เลี้ยงพืชผัก ต่อมาพืชผักพ้ืนบ้านเจริญเติบโตก็หมุนมาเป็นอาหารของคนคือเลี้ยงคน ล้วนแล้วเป็นความรู้ท่ีนํามาใช้ในการทําเกษตรปลูก
ผักปลอดสารพิษท้ังสิ้น 

ถึงแม้ว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจะเกิดข้ึนในกลุ่มของผู้ท่ีทําเกษตรอินทรีย์ ต่อมาสมาชิกได้ขยายองค์ความรู้ไปสู่คนในชุมชน 
และบุคคลภายนอกผ่านการบูรณาการโดยใช้สื่อบุคคลและวิทยุชุมชน เช่น ในการกินผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ ในการทําแปลงสาธิตใน
การจัดรายการเกษตรพ้ืนบ้าน เป็นต้น จากนั้นยังมีการแนะนําให้ผู้ท่ีสนใจนําผักพ้ืนบ้านไปปลูกเพ่ือไว้กินเองในชุมชนของตนใน 
การเพาะปลูกนั้นทําได้ง่ายไม่ซับซ้อน สําหรับเคร่ืองมือก็เป็นเคร่ืองมือง่ายๆ เช่น จอบ มีด พร้า เหรียญ (ใช้ถางหญ้า) เป็นต้น 
นอกจากนี้สมาชิกยังมีระบบการจัดการน้ําท่ีทําการใช้ในสวนสําหรับการขุดบ่อน้ําเพ่ือเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซ่ึงมีการต่อท่อวางไปตาม
จุดให้ท่ัวพ้ืนท่ีสวนผักพ้ืนบ้าน เพ่ือทุ่นแรงและยังช่วยประหยัดเวลาในการรดน้ําผักพ้ืนบ้านและต้นไม้ 

ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ การศึกษาพบว่า ชุมชนชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์จาก 
ผักพ้ืนบ้าน เช่น พริก กล้วยน้ําว้า ผักฟักข้าว ทุเรียนเทศ ถ่านไม้ไผ่ (แปรรูปมาจากหน่อไม้ไผ่กิมซุง) ประโยชน์ของพริก ยอดอ่อน
รับประทานโดยลวกเป็นผักแกล้มน้ําพริก หรือนําไปปรุงอาหารประเภทแกงจืด แกงเลียง มีสรรพคุณทายา ขับลม ขับปัสสาวะ ฯลฯ 
กล้วยน้ําว้า ช่วงท่ีดิบจะถูกคัดมาเป็นกล้วยฉาบ ผลท่ีสุกก็จะถูกคัดขายบ้าง ทําไส้ข้าวต้มมัด ท่ีสุกงอมก็จะถูกแปรรูปเป็นกล้วยตาก 
นับเป็นการใช้ประโยชน์จากกล้วยอย่างคุ้มค่า ฟักข้าว ประโยชน์ของฟักข้าว ผลจิ๋ว สรรพคุณแจ๋ว ฟักข้าวท่ีเห็นได้ชัดก็คือ คนนิยมนํา
ผลอ่อนของฟักข้าวมาปรุงอาหาร เพราะรสชาติของฟักข้าวอร่อยออกขมนิดๆ แต่นุ่มลิ้น และเพราะว่าฟักข้าว เป็นพืชท่ีมีฤทธ์ิเย็น
เช่นเดียวกับพืชตระกูลแตง อาหารจาก “ฟักข้าว” นํา “ฟักข้าว” มาลวกหรือต้มให้สุกแล้วจิ้มกินกับน้ําพริก หรือใส่ในแกง เช่น  
แกงเลียง แกงส้ม ก็ได้เมนูอร่อยเด็ดอีกด้วยผลอ่อนของฟักข้าวมีวิตามินซี แคลเซียม เหล็กไฟเบอร์ มีสารอาหาร คือ เบต้น แคโรทีน 
ช่วยบํารุงสายตา ต้านอนุมูลอิสระ อ้อย ลําต้นอ้อยสามารถนํามาใช้ประกอบอาหารได้ เช่น น้ําอ้อย และการนําไปทําเป็นไอศกรีม  
เป็นต้น  ทุเรียนเทศ ใช้กินเป็นผลไม้สด และนํามาแปรรูปเป็นผลไม้กวน เยลล่ี ไอศกรีม และซอส นําไปทําน้ําผลไม้กระป๋อง น้ําผลไม้
ปั่น มีวิตามินซีและวิตามินบี เป็นต้น ถ่านไม้ไผ่ (แปรรูปมาจากหน่อไม้ไผ่กิมซุง) ใช้ในการหุงข้าว ถ่านไม้ไผ่ช่วยดูดกลิ่นคลอรีนออกจาก
น้ํา ดูดซับจุลินทรีย์และสารพิษในข้าว เพ่ิมแร่ธาตุให้ข้าวหุงสุก ทําให้รสชาติดีใช้ในการดูดซับสารพิษ เพ่ิมประจุลบซ่ึงกระตุ้นระบบ 
การไหลเวียนโลหิตในร่างกายคนได้ ถ่านไม้ไผ่จึงมีผลในการขับสารเคมีตามผิวหนังจึงนุ่มชุ่มชื้น สะอาดและอบอุ่น ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ถ่าน
ไม้ไผ่กับร่างกาย จึงมีท้ังสบู่ ครีมบํารุงผิว แชมพู ครีมนวดผม และน้ําแร่ ปรับสภาพผิว ประโยชน์ผักพ้ืนบ้านสร้างรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัวจากการขายให้แก่ตลาดภายในชุมชน อันเป็นตลาดรอบรับท่ีสําคัญท่ีมีส่วนช่วยให้กระบวนการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้าน ได้แก่  
ร้านส้มตํา บ้านบางเลน วิธีทําอาหารคนไทย พริกนํามาปรุงแต่งในอาหารนานาชนิด เช่น ส้มตํา ผักกระเพรา ต้มยําต่างๆ หรือเมนูยํา 
ส้มตําไทย ปลอกมะละกอ และล้างด้วยน้ําให้สะอาด แล้วทําการเฉาะและสับ แล้วใช้มีดฝานให้เป็นเส้นๆหรืออาจใช้ท่ีไสมะละกอก็ได้ 
ใส่กระเทียมและพริกข้ีหนูลงในครก แล้วตําให้พอแตก ใส่มะละกอ และเคร่ืองปรุงท่ีเหลือแล้วตําเบาๆคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จ 
และด้วยความท่ีพริกมีคุณลักษณะท่ีดีหลายด้าน ทางมูลนิธิสวนแก้วก็ได้มีการเพาะปลูกขยายพันธ์ุและจัดใส่กระถางให้ซ้ือหานํากลับไป
ปลูกต่อท่ีบ้านได้ นอกจากพริกแล้วก็ยังมีพันธ์ุไม้อ่ืนๆอีกท้ังไม้ผลและไม้ดอกให้เลือกซ้ือเลือกหามากมาย ชุมชนบ้านบางเลนมีการขยาย
แนวคิดในเร่ืองการฟื้นฟูผักพ้ืนบ้านไปสู่ผู้บริโภคนอกชมุชน และเป็นการเสริมเอกลักษณ์ให้กับผักพ้ืนบ้าน 
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วิเคราะห์ผลการศึกษา  
แนวทางการผลิตผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ วัดสวนแก้วบ้านบางเลน สามารถจําแนกตามหลักเกณฑ์มาตรฐานได้เป็น 2 

ระบบ ดังนี้ ระบบปิด เป็นการปลูกในมุ้งตาข่ายไนล่อนสีขาวหรือสีฟ้า ขนาดช่องความถ่ี 17X17 ช่องต่อ 2 ตารางน้ิว เป็นการทําให้ลด
ความถ่ีในการฉีดสารสะเดา ในการป้องกันแมลงลงได้เกือบท้ังหมดระบบเปิด ในการควบคุมศัตรูพืชมีวิธีการผสมผสานในการใช้หลาย
วิธีการร่วมกัน เช่น กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เชื้อจุลินทรีย์ การใช้สารสกัดจากพืช การใช้กับดักแสงไฟ และในการใช้กับดักสารเพศ 
เป็นต้น ระบบการผลิต วิธีการธรรมชาติ  ยึดถือหลักการและแนวทางการเกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) ซ่ึงถือยึดหลัก 4 
ประการ คือ ไม่ไถพรวน ไม่ใส่ปุ๋ย ไม่กําจัดวัชพืช และไม่ฉีดสารเคมี อาศัยหลักการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล เป็นลักษณะท่ีอยู่ร่วมกันแบบ
ผสมผสานประโยชน์กันตามธรรม กระบวนการบริโภคผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ คนในชุมชนเอาผักจากโครงการฯ ไปบริโภคโดยทุกคน
ต้องซ้ือเพราะมูลนิธิมีร้านค้าไว้สําหรับวางขายพืชผักให้แก่ทุกคนท่ีอยู่ในชุมชน ถ้าไม่ซ้ือข้าวหรือแกงสําเร็จรูป ก็ซ้ือผักสดปลอดสารพิษ
ไปทําเอง บริโภคแล้วไม่เจ็บป่วย และไม่มีสารเคมี เนื่องจากมีการปลุกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักใบไม้ เม่ือนําไปรับประทานจะ
ไม่เกิดอันตราย สุขภาพแข็งแรง สุขภาพของคนในชุมชน โดยรวมจึงไม่มีคนเจ็บป่วย ไม่มีโรค เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น      
วิธีการจําหน่ายผักพ้ืนบ้าน ผลผลิตท่ีได้ของกลุ่มเกษตรสิ่งแวดล้อมปลูกผักปลอดสารพิษ วัดสวนแก้ว สามารถแยกตลาดรองรับได้  
2 ทาง คือ  

ตลาดภายในหมู่บ้าน การใช้รถเข็นขายภายในหมู่บ้าน ทางกลุ่มผักพ้ืนบ้าน จะนําผักพ้ืนบ้านใส่รถเข็นไปขายให้กับ
ชาวบ้านภายในหมู่บ้านประมาณอาทิตย์ละ 3 คร้ัง พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือผักถึงแหล่งผลิต และจะนําไปขายต่อ ขายในตลาดนัด
ประจาํเดือนภายในหมู่บ้านบางเลน จะมีการนําไปขายท่ีตลาดนัดเดือนละคร้ัง ตลาดภายนอกหมู่บ้าน การนําเข้าไปขายในตลาดอําเภอ
บางบัวทอง ผู้ท่ีรับหน้าท่ี คือ สมาชิกของกลุ่ม จะมีค่าตอบแทนคนละ 300 บาทต่อ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 คน โดยจะมีการจ้างรถไปส่งท่ี
ตลาดอําเภอบางบัวทอง ต้ังแต่ประมาณ ตี 2-3 และขายในแผงขายท่ีได้จองไว้ประจําแนวทางการพ่ึงตนเอง การจัดการภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรของชุมชนแนวทางการพึ่งตนเองของชุมชนวัดสวนแก้วบ้านบางเลนแนวทางการพ่ึงตนเอง การพัฒนาเกษตรสิ่งแวดล้อม
สามารถทําได้ 3 รูปแบบ คือ 1. ธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนแปรรูปผลผลิตของชุมชน  2. ธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนแปรรูปจากทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน 3. ธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนท่ีนําวัตถุดิบมาจากภายนอกชุมชนแปรรูป  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา  
แม้ว่าผู้ริเร่ิมการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และการฟ้ืนฟูดังกล่าวไม่ได้เป็นการผลิตเพ่ือขายท่ีสร้าง

รายได้ แต่เป็นการผลิตเพ่ือบริโภคในครอบครัวของเร่ืองลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ เห็นผลเป็นรูปธรรมขยายไปสู่การเปล่ียนวิธีการผลิต 
การเกษตรของครัวเรือนในอนาคตวิธีทํางานเริ่มจากสิ่งท่ีง่ายๆ ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวคตพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง เม่ือทําสําเร็จจึงขยายผลไปสู่สิ่งท่ียาก การนําของใหม่มาเปรียบเทียบกับของเก่าย่ิงทําให้เห็นคุณค่าชัดเจน เป็นการเพิ่ม 
ความเชื่อม่ันให้กับภูมิปัญญาดั่งเดิมของชุมชน สามารถใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาได้โดยการเชื่อมระบบคิด ท่ีมีต่อธรรมชาติเป็นการเพ่ิม
คุณค่าในระบบการผลิตท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อคนและธรรมชาติ ทําให้คนอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเก้ือกูลทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิต ด้านวัฒนธรรมการบริโภค และความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพา 
พลังชุมชนการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยเชื่อมโยงผู้ท่ีมีปัญหาทางเกษตรกลับไปฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้านท่ีในชุมชนของตนเองเป็นหน้าท่ีของ
ทุกคนในชุมชนในการปลูกพืชสวนครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ภาวะผู้นําหญิงนางแดง ได้แสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่ผู้ชายเท่านั้นท่ีจะเป็น
ผู้นําทางสังคม แต่ผู้หญิงท่ีมีบทบาทในการเป็นผู้นําท่ีสําคัญทําเกษตรของตนเองได้สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาระดับนโยบายใน
เร่ืองสุขภาพได้ ประเด็นผลกระทบด้านสุขภาพจากสารเคมี ป้องกันกําจัดศัตรูพืช มาพิจารณาและผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะ 
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เพ่ือลดผลกระทบจากสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงมีเป้าหมาย 3 เร่ือง คือ สารเคมี กําจัดศัตรูพืช เร่ืองอาหารปลอดภัย และเร่ือง
เกษตรปลอดสารพิษ หากนําไปสู่การพัฒนาในนโยบายได้ จากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ชุมชนควรมีการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์และปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษให้มากข้ึน เพ่ือรองรับความต้องการ 
การบริโภคผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษท่ีเพ่ิมมากข้ึนต่อไป ควรส่งเสริมให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เกิดการเรียนรู้ในภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และมีจิตสํานึกถึงคุณค่าของผักพ้ืนบ้าน ในชุมชนต้องมีผู้รู้และการใช้ภูมิปัญญา ในการจัดการกระบวนการฟ้ืนฟูผักพ้ืนบ้าน เพ่ือบริโภค
โดยการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้และนําไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับชุมชนต่อไป ชุมชนต้องตระหนักถึงความสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและคุณค่าของผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ ท่ีไม่ใช่แค่เพียงพืชอาหาร ยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อันเป็น 
การเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย และส่งผลดีต่อระบบนิเวศของชุมชน ควรมีการศึกษาในลักษณะการรวบรวมประสบการณ์และ 
องค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนในมิติท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น มิติวัฒนธรรม ศาสนา การประกอบอาชีพ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาชุมชนจากประสบการณ์จริงต่อไป 
 
รายการอ้างอิง 
โกวิทย์ พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 
เฌอมาลย์ ราชภัณพารักษ์. (2537). 20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ รวมบทวิเคราะห์สําคัญในช่วง 200 ปี. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
สุวิทย์  ธีรศาสวัต. (2548). ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรวิวัฒนาการและผลกระทบเทคโนโลยีการเกษตรสุโขทัยสมัย 

พ่อขุนรามคําแหง. กรุงเทพฯ: มติชนการพิมพ์. 
วิชิตวงค์ ณ ป้อมเพชร. (2530). องค์กรเพ่ือการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท. ในเอกสารประกอบการสัมมนา  

เรื่องการพึ่งตนเองในชนบทอีสาน เกษตร สาธารณสุข เศรษฐกิจ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น.. 
อเนก  นาคบุตร. (ม.ป.ป.). ชนบทไทยในสามทศวรรษท่ีผ่านมากับบทเรียนของภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ทิศทางการพึ่งตนเองของชนบทใน

อนาคต ในทิศทางหมู่บ้านไทย. (อัดสําเนา). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
309 

น้ําตาลมะพร้าวท่าคา ภูมิปญัญาที่กําลังเลือนหายไป 
Tha Ka Coconut-Palm Sugar: The Fading Local Wisdom 

 
วีรพงษ์ กําแพงทอง* 

Weerapong Gampaengthong 
 

บทคัดย่อ 
กระแสการพัฒนาของโลกปัจจุบันส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือแข่งขันทางด้านการค้ากับประเทศเพ่ือน

บ้าน การทําให้ประเทศไทยนั้นเจริญตามแบบชาติตะวันตกก็คือกระบวนการทําให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมส่งผลให้การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศค่อยๆ ร่อยหรอลงไป สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน 
ภาคชนบทเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมุ่งหน้าเข้าสู่เขตเมืองหรือเขตอุตสาหกรรมมากข้ึน หลายๆ ครอบครัวจําเป็นต้องท้ิงบ้านเพื่อเข้ามาหา
รายได้ท่ีมีความม่ันคง และความสะดวกสบายภายในห้องทํางาน แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีเป็นรากเหง้าของความรู้ รวมท้ังวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ค่อยๆ เลือนหายไปจากการมุ่งหน้าเข้าสู่โรงงาน ท่ีตําบลท่าคา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม กําลังจะมีสิ่งหนึ่ง ท่ีเรียกว่า  
ภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าว ค่อยๆ เลือนหายไป ผู้รู้ หรือผู้เฒ่าผู้แก่ค่อยๆ หมดวัยไปตามกาลเวลา ซ่ึงความรู้ภูมิปัญญาการทํา
น้ําตาลมะพร้าวด้ังเดิมท่ีมีมาจึงค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าวจึงเป็นการสืบต่อ
ความรู้และวิถีชีวิตเพ่ือให้ปรับตัวกับกระแสการพัฒนาของโลกปัจจุบัน 
คําสําคัญ: ภูมิปัญญา, การทําน้ําตาลมะพร้าว, ตําบลท่าคา 
 

ABSTRACT 
Nowadays, the globalization has affected Thailand to develop its economy to commercially compete 

with neighboring countries. To make Thailand a civilized nation like western countries is to transform itself as an 
industrialized country.  It is inevitable to avoid being effected by that process.  The country's resources are 
continually in decline. Also, the way of life in the countryside have changed as more people have headed to the 
urban area and industrial area. Many families have to leave their hometowns for the stable income and comfort 
in their workplaces. However, the roots of local knowledge and way of life have gradually vanished. That is what 
happens in Tha Ka sub-district, Amphawa District, Samut Songkram with the local wisdom in making coconut-palm 
sugar. The experts and the elders respectively passed away as time went by and that local wisdom is dying out 
as less people are interested in it.  Therefore, imparting the local wisdom in making coconut-palm sugar is to 
continue the knowledge and the way of life in order to adjust their people's lifestyles along the globalization. 
Keywords: local wisdom, coconut-palm sugar, Tambon Tha Ka 
 
 
 
 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
จากกระแสการพัฒนาของโลกปัจจุบันส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือแข่งขันทางด้านการค้ากับประเทศ

เพ่ือนบ้าน สําหรับประเทศไทยการพัฒนาท่ีผ่านมาผู้บริหารมองว่าชาวบ้านเป็นผู้ท่ีน่าสงสาร ยากจน ไม่ได้พัฒนาตามกระแสของโลก 
การทําให้ประเทศไทยนั้นเจริญตามแบบชาติตะวันตกก็คือกระบวนการทําให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมส่งผลให้การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศค่อยๆ ร่อยหรอลงไป สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคชนบท
เปลี่ยนแปลงไปเริ่มมุ่งหน้าเข้าสู่เขตเมืองหรือเขตอุตสาหกรรมมากข้ึนหลายๆ ครอบครัวจําเป็นต้องท้ิงบ้านเพ่ือเข้ามาหารายได้ท่ีมี
ความม่ันคง และความสะดวกสบายภายในห้องทํางาน แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีเป็นรากเหง้าของความรู้ รวมท้ังวิถีชีวิตความเป็นอยู่ค่อยๆ  
เลือนหายไปจากการมุ่งหน้าเข้าสู่โรงงาน จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ชาวบ้านสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง เร่ิมขาดความ
ภาคภูมิใจในรากเหง้าของชมชนท่ีตนเองอาศัยอยู่ ชุมชนเร่ิมไม่ม่ันใจในตัวเอง เร่ิมไม่กล้าตัดสินใจดําเนินชีวิตด้วยตัวเอง ท่ีตําบลท่าคา 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม กําลังจะมีสิ่งหนึ่งท่ีเรียกว่า ภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าว ค่อยๆ เลือนหายไป ผู้รู้ หรือ ผู้เฒ่า 
ผู้แก่ค่อยๆ หมดวัยไปตามกาลเวลา วัยรุ่นหรือชาวบ้านรุ่นถัดมาเร่ิมหันหน้าเข้าสู่โรงงาน หรือทํางานตามสถานพักแรมต่างๆ ในเขต
ตลาดน้ําอัพวา ซ่ึงความรู้ภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าวด้ังเดิมท่ีมีมาจึงค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา หรือคุณภาพของนํ้าตาล
มะพร้าวนั้นลดลงเนื่องจากมีการผสมน้ําตาลทรายซ่ึงไม่เป็นไปตามธรรมชาติด้ังเดิม จากการสอบถามชาวบ้านในพ้ืนท่ีตําบลท่าคา 
พบว่ามีเพียงครัวเรือนเดียวท่ีมีกระบวนการผลิตน้ําตาลมะพร้าวโดยไม่ผสมสิ่งท่ีให้ความหวานเลย ดังนั้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทํา
น้ําตาลมะพร้าวจึงเป็นการสืบต่อความรู้และวิถีชีวิตเพ่ือให้ปรับตัวกับกระแสการพัฒนาของโลกปัจจุบัน 

จากกระแสการพัฒนาของโลกปัจจุบันส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือแข่งขันทางด้านการค้ากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน จากสถิติในปี 2559 สินค้าส่งออกท่ีสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรกได้แก่ รถยนต์, อัญมณีและเคร่ืองประดับ  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบของเคร่ืองจักรกล 
ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์  น้ํามันสําเร็จรูป เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ และเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ จากจํานวนสถิติสินค้า
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ (กระทรวงพาณิชย์, การค้าไทย, 
2559) 

 
การจัดการทุนของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

จากการศึกษาความหมายของวิสาหกิจชุมชน คําว่า วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) หมายถึง กิจการของ
ชุมชนท่ีเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอ่ืนๆ ดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้ และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน กล่าวโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ "ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์เพ่ือ 
การพึ่งตนเอง สําหรับประเทศไทยการจะเป็นวิสาหกิจชุมชนได้จะต้องมีการจดทะเบียนเพ่ือเป็นวิสาหกิจชุมชนจากกองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร, กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2559) 

นอกจากนี้ เสรี พงศ์พิศ (2547, น. 132-133) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชนไว้ ดังนี้ 
อันดับแรก ชุมชนต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการหลักในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนโดยท่ีชุมชนหรือ

องค์กรชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการทุนชุมชน  
คุณลักษณะท่ีสอง ผลผลิตต้องมาจากกระบวนการในชุมชนโดยในกระบวนการผลิตนั้นต้องเป็นงานท่ีเกิดข้ึนภายใน

ชุมชน เน้นการใช้ทุนของชุมชนท้องถ่ินให้มากท่ีสุด เพ่ือลดการพ่ึงพาจากภายนอก 
คุณลักษณะท่ีสาม ต้องริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมโดยชุมชน เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การต่อ

ยอดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือเป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ซ่ึงเม่ือเหลือใช้สามารถนําไปขายสู่ตลาดภายนอกได้ 
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คุณลักษณะท่ีสี่ ต้องมีฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลเพื่อทําให้ผลผลิตมีเอกลักษณ์ท่ีมีความสัมพันธ์
กับท้องถ่ิน สามารถนํามาขายได้ท้ังในรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ท่ีได้จากการผสมผสานภูมิปัญญาสากล 

คุณลักษณะท่ีห้า ต้องมีลักษณะของการบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ การดําเนิน
กิจการวิสาหกิจชุมชนนั้นไม่ได้เน้นการผลิตเพ่ือขายเพียงอย่างเดียว แต่ผลิตแปรรูป จัดการให้เกิดการประกอบการในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือสนองต่อความต้องการของท้องถ่ินเป็นหลัก 

คุณลักษณะท่ีหก มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจสําคัญของกระบวนการท้ังหมด วิสาหกิจชุมชนจะเกิด และสําเร็จได้
ด้วยความรู้และปัญญา 

และคุณลักษณะสุดท้าย คือ ต้องมีการพ่ึงตนเองเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการประกอบการ เพราะการพ่ึงตนเอง
เป็นเป้าหมายที่สําคัญท่ีสุดของวิสาหกิจชุมชน ถ้าหากพลาดเป้าหมายนี้วิสาหกิจชุมชนจะกลายเป็นธุรกิจท่ีมีเป้าหมายคือกําไรก่อนท่ีจะ
คิดทําให้อยู่รอด ไม่พัฒนาให้เกิดความมั่นคงย่ังยืน 

ดังนั้นลักษณะของการพ่ึงตนเองเป็นเป้าหมายท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เพราะจะเห็นได้ว่าการพ่ึงตนเองเป็นรากฐานของ 
การทําให้ตนเองเข้มแข็งก่อนท่ีจะร่วมกันจัดการทุนของชุมชน เม่ือแต่ละคนสามารถพ่ึงตนเองได้ การรวมกลุ่มกันจัดการทุนของชุมชน
นั้นในกระบวนการเป็นกลุ่มก็จะเต็มไปด้วยองค์ประกอบท่ีเข้มแข็ง กลุ่มก็จะสามารถพ่ึงตนเองได้และนอกจากนี้ ยังสามารถที่จะต่อรอง
กับตลาดภายนอกได้ เพราะฉะนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีจะสมารถจัดการทุนของชุมชนของตนเองเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน
ได้ ภายใต้กระบวนการกลุ่มท่ีเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 

 
ภูมิปัญญา: ความรู้ ปัญญา ความเชื่อ และวิถีชีวิต 

คําว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อต่างๆ ในการดําเนินชีวิต มีการสืบต่อ ถ่ายทอดกันมาต้ังแต่ 
บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันได้อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ รวมถึงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ในสังคม ท่ีผสมผสานกันระหว่างความรู้ท่ีมา
จากท่ีอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544, น. 110-116) ได้กล่าวถึง ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านท่ีก่อให้เกิด 
ภูมิปัญญา ดังต่อไปน้ี 

การเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก ในอดีตกาลมนุษย์เรียนรู้ท่ีจะดํารงชีวิตและรักษาเผ่าพันธ์ุให้อยู่รอดด้วยการลองผิด
ลองถูก การหาอาหาร การต่อสู้กับภัยธรรมชาติ การรักษาพยาบาล การหาท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ ซ่ึงจากประสบการณ์ลองผิดลองถูก มนุษย์
ก็สามารถสะสมความรู้ความเข้าใจของตนไว้ แล้วถ่ายทอดให้ลูกหลานเผ่าพันธ์ุของตน เม่ือเวลาผ่านไปสิ่งท่ีประพฤติปฏิบัติ หรือสิ่งท่ี
ห้ามประพฤติห้ามปฏิบัติก็กลายเป็นจารีต ธรรมเนียม หรือข้อห้ามในวัฒนธรรมของมนุษย์กลุ่มนั้นๆ เม่ือเวลาล่วงเลยไปมนุษย์อาจจะ
ลืมเหตุผลท่ีมาของธรรมเนียมปฏิบัติไป รู้แต่ว่าในสังคมของตนต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจึงจะอยู่รอดปลอดภัย หรือแก้ไข ป้องกัน
ปัญหาได้ 

การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทําจริงในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่จริง เช่น การเดินทาง การเพาะปลูกพืช  
การสร้างบ้าน การต่อสู้กับภัยอันตราย เห็นได้จากชาวบ้านในภาคเหนือเรียนรู้จากการร่วมกันจัดระบบเหมืองฝายเพ่ือการเกษตรใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําระหว่างเขา แล้วค่อยๆ พัฒนาข้ึนเป็นระบบความสัมพันธ์ในการแบ่งปันน้ําระหว่างคนท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ในลุ่มน้ําเดียวกัน  
การเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ต่างๆ ในสถานการณ์จริง ปฏิบัติจริง แล้วส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานแบบค่อยเป็นค่อยไปจน
กลายเป็นธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบัติ 

การถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้พัฒนาต่อมาจนเป็นการส่งต่อ (Transmission) แก่คนรุ่นหลังด้วย
การสาธิตวิธีการ การสั่งสอนด้วยการบอกเล่า (Oral Tradition) ในรูปแบบของเพลงกล่อมเด็ก คําพังเพย สุภาษิต และการสร้าง 
องค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Literary Tradition) ซ่ึงโดยท่ัวไปการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านมักใช้วิธีการสาธิต และการ
สอนด้วยวาจา ในกรณีท่ีเป็นศิลปะวิทยาการระดับสูงท่ีมีความซับซ้อนหรือลึกซ้ึงจึงจะใช้ลายลักษณ์อักษร เช่น ตํารายา ตําราปลูกบ้าน 
ตําราโหราศาสตร์ ฯลฯ หรือไม่ก็ผูกเป็นวรรณกรรม คําสอน ภาษิต ตํานาน นิทาน ฯลฯ ตามแต่สะดวกและเห็นว่าสอดคล้องกับพ้ืนฐาน
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ของชาวบ้าน ซ่ึงการถ่ายทอดด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวไม่มีอะไรตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยท่ีอยู่ในการรับรู้ของ
ผู้คนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม และในบางกรณีความรู้ท่ีสั่งสมมาอาจจะถดถอยหรือสูญหายไปก็ได้ 

การเรียนรู้โดยพิธีกรรมในเชิงจิตวิทยา พิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธ์ิ มีอํานาจโน้มน้าวให้คนท่ีมีส่วนร่วมรับเอาคุณค่าและ
แบบอย่างพฤติกรรมท่ีต้องการเน้นเข้าไว้ในตัว เป็นการตอกยํ้าความเชื่อ กรอบศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
โดยไม่ต้องใช้การจําแนกแจกแจงเหตุผล แต่ใช้ศรัทธา ความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรมในการสร้างกระแสความเชื่อและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได้ ถึงแม้จะมีภูมิปัญญาความรอบรู้อยู่เบื้องหลังพิธีกรรม แต่ก็ไม่มีการเน้นยํ้าภูมิปัญญาเหล่านั้น แต่จะเน้นผลท่ี
เกิดต่อสํานึกของผู้มีส่วนร่วมเป็นสําคัญ ด้วยเหตุนี้ พิธีสืบชะตาแม่น้ํา สืบชะตาเมือง บวชต้นไม้ บวชป่า พิธีอุปสมบท พิธีบังสุกุล  
พิธีสู่ขวัญในโอกาสต่างๆ ฯลฯ จึงเกิดผลทางใจแก่ผู้ร่วมในพิธี และมีผลในการวางบรรทัดฐานความประพฤติ ตลอดจนควบคุม
พฤติกรรมของคนในสังคมเป็นอันมาก รวมท้ังตอกยํ้าความสําคัญของคุณค่าทางสังคมอย่างมีพลังด้วย พิธีกรรมจึงมิใช่เร่ืองเหลวไหล
หรืองมงาย แต่เป็นกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมท่ีมีผลในการปลูกฝังบ่มเพาะความเชื่อ คุณค่า และแนวทางความประพฤติท่ีพึงประสงค์
ออกมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมประเพณี หรือแม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ท่ีนับถือความเป็นเหตุเป็นผลต่อกันของสรรพสิ่ง และให้
ความสําคัญต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ พิธีกรรมก็ยังมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณอยู่นั่นเอง เพราะมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ท่ีมิได้อยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์อย่างเดียว 

การเรียนรู้ทางศาสนา ท้ังในด้านหลักธรรมคําสอน ศีลและวัตรปฏิบัติ ตลอดจนพิธีกรรม และกิจกรรมทางสังคมท่ีมีวัด
เป็นศูนย์กลางของชุมชน ในเชิงการเรียนรู้ล้วนมีการตอกยํ้าภูมิปัญญาท่ีเป็นอุดมการณ์แห่งชีวิต ให้กรอบและบรรทัดฐาน 
ความประพฤติและให้ความม่ันคงอบอุ่นทางจิตใจ เป็นท่ียึดเหนี่ยวแก่คนในการเผชิญชีวิตบนความไม่แน่นอนอันเป็นสัจธรรมของชีวิต
อย่างหนึ่ง สถาบันศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของคนท่ีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ศาสนามีผลต่อการพัฒนาจิตวิญญาณให้เป็นอิสระ
จากความทุกข์ยากท้ังหลาย ศาสนาจึงเป็นหลักในการหล่อหลอมบ่มเพาะท้ังความประพฤติสติปัญญา และอุดมการณ์แห่งชีวิตไป
พร้อมๆ กัน ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะเป็นองค์รวม และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนท่ีนับถือศาสนานั้นๆ ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม 
อีกท้ังเป็นท้ังแก่นและกรอบใจกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ด้วย 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคนต่างกลุ่มท่ีแตกต่างกัน ท้ังในทางชาติพันธ์ุ ถ่ินฐาน การทํามาหากิน 
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกับคนต่างวัฒนธรรม ทําให้กระบวนการเรียนรู้ขยายตัว มีความคิดใหม่ วิธีการใหม่เข้ามาผสมกลมกลืนกันบ้าง 
ขัดแย้งกันบ้าง แต่ทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายกว้างขวาง ท้ังในด้านสาระ รูปแบบและวิธีการ กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคม
จึงมีพลวัตโลดโผนกว่าเดิม ส่วนหนึ่งไปกับเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารอันทันสมัย ส่วนหนึ่งไปกับโลกกายภาพหรือธรรมชาติแวดล้อม 
และอีกส่วนหนึ่งมุ่งไปทางจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันก็มีเครือข่ายของการขยายตัวการเรียนรู้ท่ีกว้างขวางละหลากหลาย 

การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาท้ังทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและทางสังคม ได้มีคนเลือกเฟ้นเอาความเชื่อ
และธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาในสังคมประเพณีมาผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมให้ต้องกับความเชื่อเดิม ขณะเดียวกันก็แก้ปัญหาบริบท
ใหม่ได้ในระดับหนึ่ง การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกลักษณะหนึ่งท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาในสังคมไทย ดังจะเห็นได้
จากการแสวงหาความม่ันคงทางจิตใจในหมู่คนมีอาชีพท่ีต้องเสี่ยงโดยการบูชา ทรงเจ้าเข้าผีอันมีอยู่ดาษด่ืนเพ่ือขอลาภผล  
แก้วิกฤติการณ์ในชีวิต หรือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการผสมผสานการแพทย์สมัยใหม่กับสมุนไพรและการรักษาทางใจจากหมอ
เมืองและพระสงฆ์ รวมถึงการให้หมอดูทํานายทายทักโชคชะตาในยามมีทุกข์ ขาดความมั่นใจในตัวเอง ซ่ึงไม่เกี่ยวกับการประเมินค่าว่า
ถูกผิดหรือชั่วดีแต่อย่างใด หากแต่ปรากฏการณ์ท่ีเห็นได้ท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมในสังคมไทยท่ีมีปัญหา มีวิกฤติการณ์
ท่ามกลางความซับซ้อนทางสังคมเสียย่ิงกว่าในอดีตท่ีผ่านมา และการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งท่ีย่อมมี
ท้ังได้ผลและไม่ได้ผล สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ 

การเรียนรู้แบบครูพักลักจํา เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งท่ีมีมาแต่เดิม และจะยังมีอยู่ต่อไป วิธีนี้เป็นการเรียนรู้ใน
ทํานองแอบเรียน แอบเอาอย่าง แอบลองทําดู ตามแบบอย่างท่ีเฝ้าสังเกตอยู่เงียบๆ แล้วรับเอามาเป็นของตนเองเม่ือทําได้จริง วิธีน้ี 
ดูเผินๆ เป็นเสมือนการลักขโมยสิ่งท่ีเป็นภูมิปัญญาของผู้อ่ืน แต่ในความหมายท่ีเข้าใจกันหาได้สื่อไปในทางชั่วร้ายไม่ เพราะเป็นวิธี
ธรรมดา วิธีธรรมชาติของคนในการเรียนรู้จากผู้อ่ืน ในชีวิตจริงของทุกคนจะมีพฤติกรรมครูพักลักจําอยู่ไม่มากก็น้อย และถ้ายอมรับนับ
ถือกันว่าวิธีการเรียนรู้ท่ีดูประหนึ่งว่าไม่สําคัญนี้มีคุณค่าสูง มีความเป็นธรรมชาติในนิสัยมนุษย์ และเป็นทางหาความรู้หนึ่งท่ีมี
ประสิทธิภาพ ก็จะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นผลดีอีกทางหนึ่ง 
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ขั้นตอนการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน 
ในการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน สามารถแบ่งออกเป็นข้ันตอนต่างๆ ได้แก่ (เดชวิทย์ 

นิลวรรณ และ ทิพย์พธู กฤษสุนทร, 2557) 
ข้ันตอนแรกคือ การเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นข้ันตอนในการศึกษาถึงความพร้อมของ

ผู้สูงอายุและปราชญ์ชาวบ้านท่ีจะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจะพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
การเตรียมความพร้อมของปราชญ์ชาวบ้าน หรือจุดเร่ิมต้นท่ีจะนําไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีภูมิ

ปัญญาและพร้อมท่ีจะถ่ายทอด ท้ังนี้ ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้สูงอายุท่ีจะถ่ายทอดนั้น จะต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานแรกคือ ต้องมีความ
พร้อมด้านอายุและประสบการณ์ในภูมิปัญญาโดยผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้แบบวิธีในสมัยก่อน เช่น การครูพักลักจํา การฝากตัวเป็น
ลูกศิษย์ ฝึกฝนจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองรอบรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และมีไหวพริบปฏิภาณผ่านการสั่งสมในภูมิปัญญานั้นๆ 
มาอย่างยาวนาน 

คุณลักษณะพ้ืนฐานต่อมา คือ มีบทบาทของการเป็นปราชญ์ชาวบ้านจากการท่ีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและได้นําความรู้
จากการเรียนรู้ การสั่งสมประสบการณ์ เป็นภูมิปัญญาท่ีใช้ในวิถีชีวิตรวมท้ังมีความเข้าใจและมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ท้ังทางโลกและ
ทางธรรม โดยได้ประยุกต์สิ่งท่ีได้ไปประสบพบเจอเหล่านั้นกลับมาถ่ายทอดผ่านตัวภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะสม จึงได้รับการยกย่องจาก
ชุมชนให้เป็น“ปราชญ์ ชาวบ้าน” ท่ีชาวบ้านเคารพนับถือในความรอบรู้ และการสร้างสรรค์ชีวิต 

คุณลักษณะพ้ืนฐานต่อมา คือ ต้องมีความพร้อมด้านเวลาในการถ่ายทอดภูมิปัญญา นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญและ
เป็นผู้รู้ หรือปราชญ์ชาวบ้านในการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านนั้นๆ ดังนั้นการมีเวลาหรือสละเวลามาถ่ายทอดก็เป็นอีกหนึ่งเร่ืองท่ีสําคัญ 

คุณลักษณะพ้ืนฐานต่อมา คือ มีคุณสมบัติและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ท้ังความพร้อมด้านอายุ และบทบาท 
การเป็นปราชญ์ชาวบ้านท่ีผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมาย ทําให้ผู้สูงอายุท่ีเข้ามาร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญานั้นมีความสามารถใน 
การใช้วิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และมีความชํานาญ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดความรู้
โดยไม่ปิดบัง หรือหวงวิชา คอยชี้แนะสิ่งท่ีถูกท่ีควรแก่ศิษย์ และสอนด้วยความเมตตา 

คุณลักษณะพ้ืนฐานต่อมา คือ มีด้านความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเองอย่างลึกซ้ึง 

คุณลักษณะพ้ืนฐานต่อมา คือ มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และคุณลักษณะพ้ืนฐานสุดท้าย คือ การมีทัศนคติท่ีดีในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เนื่องจากผู้สูงอายุหรือปราชญ์

ชาวบ้านมีทัศนคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง ผนวกกับช่วงวัยท่ีหลุดพ้นจากภาระหน้าท่ีการงานต่างๆ เหมาะกับการพักผ่อน
ทําให้เกิดทัศนคติด้านบวก ยินดีและเกิดความภาคภูมิใจทุกคร้ังท่ีได้รับคัดเลือกให้มาถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ข้ันตอนต่อมา คือ ข้ันตอนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการพิจารณาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้นอาจแยก
พิจารณาตามลําดับ ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ินแต่ละท่าน ต้ังแต่การนําเข้าสู่เนื้อหา รูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
สื่อการสอน วิธีการ กิจกรรมท่ีใช้ในการถ่ายทอด และเทคนิคท่ีสําคัญท่ีใช้ในการดึงดูดความสนใจ 

ข้ันตอนสุดท้าย คือ ข้ันตอนการประเมินการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการพิจารณาการประเมินผลในการถ่ายทอด
ปัญญาท้องถ่ินนั้น ผู้ถ่ายทอดจะใช้การสังเกตความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักว่ากําลังสนใจอยู่หรือไม่โดยการใช้การกล่าวให้กําลังใจและ
การสอบถามในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาถึงแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ดังนี้ 
แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านการบอกเล่า บรรยาย ด้วยวาจา เป็นวิธีการท่ีผู้ถ่ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบาย 

หรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีสั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดในรูปของคําพูด 
แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านการสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีผู้ถ่ายทอดแสดงหรือกระทําพร้อมกับ

การบอกหรือ อธิบายเพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ซ่ึงจะทําให้เข้าใจวิธีการ ข้ันตอน และสามารถปฏิบัติ
ได้ การสาธิตท่ีนิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ การสาธิตวิธีการและการสาธิตประกอบการบรรยาย 
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แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านการปฏิบัติจริง เป็นวิธีการถ่ายทอดท่ีผู้รับการถ่ายทอดลงมือกระทําจริงใน
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่จริง โดยผู้ถ่ายทอดเป็นผู้คอยแนะนํา ตรวจสอบและแก้ไข เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอน และ
ได้ผลงานตามที่ต้องการ 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านวิธีการถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง เป็นวิธีท่ีจัดเป็นประสบการณ์ 
การเรียนรู้ภูมิปัญญาในรูปของสื่อประสมท่ี เอ้ือต่อการเรียนรู้และทําความเข้าใจด้วยตนเองมากท่ีสุด เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม  
ศูนย์การเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านวิธีการถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีจัดเป็น
แหล่งเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น โดยการถ่ายทอดโดยวิธีนี้อาจรวมหมายถึง
การใช้วิธีลายลักษณ์ในรูปของตําราต่างๆ ท่ีบันทึกไว้ด้วย 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านวิธีการถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่อ เป็นวิธีท่ีใช้การแสดงท่ีชาวบ้าน
นิยมชมชอบเป็นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ตําราต่างๆ 
และในรูปของสื่ออ่ืนๆ เช่น วีดีทัศน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผ่นซีดีเสียง รวมถึงเว็บไซด์ เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
และสืบสานภูมิปัญญาต่อไป ไม่ให้สูญหาย 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้วยวิธีการผ่านทางกิจกรรมอย่างง่ายๆ เช่น การละเล่น การเล่านิทาน การทายปริศนา 
ซ่ึงมักเป็นวิธีท่ีใช้เด็ก มักมุ่งเน้นในเรื่องของจริยธรรม 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านการถ่ายทอดในรูปแบบของการบันเทิง เป็นการสอดแทรกในเนื้อหา คําร้องของ
การแสดงต่างๆ เช่น ลิเก โนรา หนังตะลุง หมอรํา ซ่ึงมักกล่าวถึงประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ธรรมเนียม ประเพณี คติคําสอน อาชีพ จารีต
ประเพณี เป็นต้น 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านการถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร ในอดีตมีการจารโลงบนใบลาน และเขียนลงใน
สมุดข่อย ส่วนในยุคปจัจุบันจะถ่ายทอดผ่านทางสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

จากการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ ทําให้เห็นข้อค้นพบว่าในการท่ีจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของทุน
ชุมชนท่ีมีอยู่ นั้นมีแนวทาง วิธีการถ่ายทอดท่ีหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น บริบททางสังคมของชาวบ้าน
ตําบลท่าคา ด้วยลักษณะภูมิประเทศของตําบลท่าคาท่ีมีการยกร่องทําสวนมะพร้าวกันหลายครัวเรือน จึงทําให้เกิดภูมิปัญญาของ 
การทําน้ําตาลมะพร้าวข้ึนเพ่ือใช้สําหรับบริโภคและเพื่อนํามาขายต่อไป ดังนั้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อ 
วิถีชีวิตก่อนท่ีมันจะค่อยๆ เลือนหายไปตามกระแสการพัฒนาของโลก 

 
คําถามของการศึกษาในครั้งนี้ 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในการทําน้ําตาลมะพร้าวของชาวบ้านในพ้ืนท่ีตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นอย่างไร 

ข้ันตอนการทําน้ําตาลมะพร้าวเป็นของชาวบ้านในพ้ืนท่ีตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในการทําน้ําตาลมะพร้าว ในพ้ืนท่ีตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 
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วิธีการศึกษาในครั้งนี้ 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาข้อมูลจาก 

กลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ 1) การศึกษาแบบ (Document study) จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยศึกษาจาก
หนังสือ วารสาร และบทความต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทําน้ําตาลมะพร้าว และภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าวของชาวบ้านจังหวัด
สมุทรคราม 2) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามแบบสัมภาษณ์ กับผู้นําและสมาชิกของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ําตาลมะพร้าว ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมท้ังผู้อาวุโส หรือผู้รู้ ผู้ท่ีประกอบอาชีพ 
การทําน้ําตาลมะพร้าวท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทํา
น้ําตาลมะพร้าว และขั้นตอนการทําน้ําตาลมะพร้าว 

 
ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในการทําน้ําตาลมะพร้าวของชาวบ้านในพ้ืนท่ีตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นอย่างไร? 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่าน้ําตาลมะพร้าวสันนิษฐานว่าเป็นอาชีพท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในพ้ืนท่ี
เมืองแม่กลอง และอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงเป็นชนกลุ่มหนึ่งท่ีอพยพมาต้ังถ่ินฐานใกล้ปากอ่าวบริเวณลุ่มแม่น้ํา แม่กลอง  
เม่ือประมาณ 200 ปีมาแล้ว เมืองแม่กลองเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกมะพร้าวมากและมีการทําน้ําตาลมะพร้าวในบริเวณเขตพ้ืนท่ีท่ีเรียกว่า 
บางนางจีน และบางขันแตก ปัจจุบันคือ ตําบลท้ายหาด และตําบลบางขันแตก ท้ังสองพ้ืนท่ีเป็นท่ีอยู่ของกลุ่มชาวจีน ชาวมอญ  
ชาวมุสลิม และกลุ่มคนไทยท่ีมาต้ังหลักแหล่งทํากินด้ังเดิม เม่ือได้ศึกษาถึงประวัติ แหล่งท่ีอยู่ และการประกอบอาชีพแล้วสันนิษฐานได้
ว่า การทําน้ําตาลมะพร้าวน่าจะเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายมอญ ท่ีมาต้ังรกรากอยู่ในบริเวณเขตพ้ืนท่ีท้ังสอง ก่อนท่ีความรู้เร่ือง
การทําน้ําตาลมะพร้าวจะแพร่ขยายออกไปสู่ชาวไทยเชื้อสายอ่ืน  

จากการศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เร่ืองการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินการทําน้ําตาลมะพร้าว ซ่ึงประกอบด้วย
ผู้นําและสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนํ้าตาลมะพร้าว ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมท้ังผู้อาวุโส หรือผู้รู้  
ผู้ท่ีประกอบอาชีพการทําน้ําตาลมะพร้าวท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าปัจจุบันการทํา
น้ําตาลมะพร้าวในครัวเรือนมีจํานวนลดน้อยลงไปมาก การทําน้ําตาลมะพร้าวในบางครัวเรือนเป็นการผสมส่ิงท่ีให้ความหวาน เช่น 
น้ําตาล ลงไปในข้ันตอนการเคี่ยวน้ําตาล เพ่ือเป็นการเพิ่มความหวานและเพ่ือเพ่ิมผลผลิตส่งขายให้ได้ในปริมาณมาก จะมีอยู่เพียง
ครัวเรือนเดียวท่ียังคงมีความเป็นธรรมชาติ กล่าวคือเคี่ยวน้ําตาลมะพร้าวโดยไม่ทําการผสมสิ่งท่ีให้ความหวานเลย ซ่ึงทําให้ได้รสชาติท่ี
หวานมันและมีกลิ่นท่ีหอมกว่าน้ําตาลมะพร้าวท่ีผสม  

จากพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการผลิตน้ําตาลมะพร้าวต้ังแต่ในอดีต ชาวบ้านในตําบลท่าคาหลายครัวเรือนจึงยึดอาชีพ
ท่ีมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผลผลิตท่ีได้จากต้นมะพร้าว เช่น น้ําตาลมะพร้าว ดังนั้นน้ําตาลมะพร้าวจึงเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมท้องถ่ินท่ี
มีมานาน และเป็นอาชีพท่ีสําคัญของชาวตําบลท่าคา ในปัจจุบันจากการสัมภาษณ์ผู้นําและสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ําตาล
มะพร้าว ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมท้ังผู้อาวุโส หรือผู้รู้ ผู้ท่ีประกอบอาชีพการทําน้ําตาลมะพร้าวท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในเรื่องของการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าว พบว่า การสืบต่อ
ภูมิปัญญาของผู้ให้สัมภาษณ์เกิดจากการเรียนรู้จากพ่อ แม่ หรือทางบ้านท่ีเคยทํากันมา และเกิดจากความรัก ความสนใจท่ีจะทํา
น้ําตาลมะพร้าว ปัจจุบันผู้ท่ีมีความรู้ท่ีเป็นผู้อาวุโส มีความยินดีเปิดให้การต้อนรับแก่คณะ หรือผู้ท่ีมีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และ
พร้อมท่ีจะบรรยายด้วยตนเอง ถึงแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม ท้ังนี้ยังพบว่าบางครัวเรือนได้เป็นให้เป็นท่ีพักโฮมสเตย์ไว้เพ่ือบริการ
นักท่องเที่ยว หรือผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา ได้ทําการทดลองปฏิบัติเรียนรู้จริง นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้นํา และสมาชิกในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน พบว่า ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าวในปัจจุบันมีแนวคิดว่าอยากให้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยกัน
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ถ่ายทอดองค์ความรู้การทําน้ําตาลมะพร้าวเดิมไว้เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และเพ่ือเป็นการผสมผสานกันระหว่างภูมิปัญญาการทํา
น้ําตาลมะพร้าวด้ังเดิม กับการทําการตลาดในปัจจุบัน ในเรื่องของความรู้ด้านภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าวของกลุ่ม เกิดจากอาชีพ
เดิมของทางครอบครัวท่ีได้จากการเรียนรู้ การสังเกตและได้ลงมีปฏิบัติต้ังแต่สมัยยังเด็ก 

จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่าในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าวของชาวบ้านในตําบลท่าคา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งออกเป็นผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญา และการถ่ายทอดภูมิปัญญาในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยในส่วน
ของการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมีความพร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้ และมีการอํานวยความสะดวกในเร่ืองท่ีพักเพ่ือให้ได้ทดลอง
ปฏิบัติจริง ในส่วนของการถ่ายทอดภูมิปัญญาในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีมุมมองในเรื่องของการตลาด มองเร่ืองการรวมกลุ่มและ
ขยายเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและช่วยเหลือกันถ่ายทอด สืบต่อองค์ความรู้ของการทําน้ําตาลมะพร้าวในตําบลท่าคา 
นอกจากนี้สมาชิกบางคนได้ให้ลูกหลานนําแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

ข้ันตอนการทําน้ําตาลมะพร้าวเป็นของชาวบ้านในพ้ืนท่ีตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอย่างไร? 
จากการศึกษาจากเอกสารและข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้นําและสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ําตาลมะพร้าว 

ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมท้ังผู้อาวุโส หรือผู้รู้ ผู้ท่ีประกอบอาชีพการทําน้ําตาลมะพร้าวท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การทําน้ําตาลมะพร้าวต้องคัดเลือกพันธ์ุท่ีเหมาะสมให้น้ําตาลสดในปริมาณท่ี
มากกว่าพันธ์ุอ่ืน หลังจากนั้นจึงเร่ิมต้นปีนข้ึนไปเก็บน้ําตาลมะพร้าวโดยเลือกจั่นท่ีเหมาะสมแล้วใช้มีดปาดไปท่ีปลายจั่น ในข้ันตอนนี้
ชาวบ้านในตําบลท่าคามักจะปฏิบัติกันในช่วงเช้าตรู่ และในช่วงประมาณบ่าย3 โมง เม่ือได้น้ําตาลสดมาเพียงพอแล้ว จึงนํามาเทรวมกัน
ในกระทะเพ่ือเคี่ยวน้ําตาลสดให้งวด โดยใช้ “โค” ครอบไว้เพ่ือกันน้ําตาลล้น เม่ืองวดได้ท่ีแล้วจึงเปิด “โค”ครอบออกแล้วจึงทําการลด
ไฟให้อ่อนลง จึงยกกระทะลงแล้วใช้เหล็กกระแทกเพื่อระบายความร้อนจนกระท้ังน้ําตาลมะพร้าวเริ่มแข็งตัว จึงนํามาใส่ปี๊บหรือบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้เตรียมไว้  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง "น้ําตาลมะพร้าวท่าคา ภูมิปัญญาท่ีกาํลังเลือนหายไป" ผู้เขียนได้อภิปรายผลการศึกษาได้ดังต่อไปน้ี 
ภูมิปัญญาด้ังเดิม เป็นรุ่นบุกเบิกต้ังแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรืออาจจะเป็นรุ่นทวด จากการที่ได้สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ใน

กลุ่มนี้ พบว่า เร่ิมให้ความสําคัญต้ังแต่ลักษณะของดินท่ีปลูก ปริมาณและคุณภาพของนํ้า รวมท้ังการคัดเลือกสายพันธ์ุมะพร้าวท่ี
เหมาะสมนํามาปลูกเพ่ือทําน้ําตาลมะพร้าว อาจเรียกได้ว่าเป็น รุ่นของการลองผิดลองถูก  

ภูมิปัญญาปัจจุบัน  เป็นรุ่นท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจําวัน กล่าวคือเห็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีรู้จักทํากัน
เร่ือยมาเป็นอาชีพหลัก ซ่ึงมีสวนมะพร้าวเป็นของตนเองอยู่แล้วจึงเป็นรุ่นสานต่อ อาจเรียกได้ว่าเป็น รุ่นของครูพักลักจํา มีข้อสังเกต
อย่างหนึ่งคือ จํานวนผู้ท่ีประกอบอาชีพการทําน้ําตาลมะพร้าวมีจํานวนลดลงอย่างมาก โดยเกิดจากความไม่คุ้มค่าระหว่างผลตอบแทน
จากการขายน้ําตาลมะพร้าวกับค่าแรงงาน นอกจากนี้ยังพบว่า ในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท่ีแยกข้ันตอนการทํา เช่น การปลูกมะพร้าวเพ่ือผลิต
น้ําตาลสดขายเพียงอย่างเดียว หรือการรับจ้างเคี่ยวน้ําตาลขายเพียงอย่างเดียว รวมท้ังการรับจ้างปีนต้นมะพร้าว เป็นต้น 

ภูมิปัญญาในอนาคต เป็นรุ่นท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด สาเหตุมาจากการหันหน้าเข้าโรงงานเพราะมองว่าเป็นงานท่ีสบายกว่า
ท่ีจะต้องมาปีนต้นมะพร้าว หรือยืนทนความร้อนเคี่ยวน้ําตาลมะพร้าว และในจํานวนท่ีเหลือส่วนใหญ่ถูกคาดหวังให้มาดําเนินการสาน
ต่อในเร่ืองของการตลาด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การหาแหล่งตลาดท่ีหลากหลาย เป็นต้น อาจเรียกได้ว่าเป็นรุ่นของการขยายตลาด 
 
สรุปผลจากการศึกษา 

จากกระแสการพัฒนาของโลกปัจจุบันทําให้ประเทศไทยต้องเข้าสู่ตลาดการค้า มีการกําหนดทิศทางการค้าในด้าน
เศรษฐกิจโดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวกําหนดความเจริญ ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และเกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
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ความเป็นอยู่ของคนในชนบท ดังนั้นสิ่งหนึ่งท่ีหลอมรวมให้เกิดกลุ่มข้ึนในชุมชนเกิดความสามัคคีกันได้ คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน
ภายในชุมชน หรือเรียกได้ว่าวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนนํ้าตาลมะพร้าวตําบลท่าคา เป็นการนําภูมิปัญญาด้ังเดิมท้องถ่ินมาใช้ใน 
การประกอบอาชีพภายใต้ทรัพยากรหรือท่ีเรียกว่าทุนภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังยังมีการนําความรู้สมัยใหม่ในเร่ืองสื่อ
ออนไลน์ มาช่วยในการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีผู้รู้ท่ีเป็นผู้อาวุโสท้องถ่ิน ซ่ึงมีความพร้อมท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าวนี้ให้แกค่นรุ่นถัดไปเพ่ือสามารถนํามาทําเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั้งนี้ 

จากการศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ พบว่าสิ่งท่ีการทําน้ําตาลมะพร้าวในตําบลท่าคากําลังประสบปัญหานั้น คือ 
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ในการถ่ายทอดปัจจุบันมีความต้องการท่ีจะนําแนวคิดการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในสมัย
ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาการทําน้ําตาลมะพร้าวด้ังเดิมเพ่ือช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแข่งขันกับผลิตภัณฑ์น้ําตาลมะพร้าวท่ี
มีการผสมสิ่งท่ีให้ความหวานซ่ึงส่งผลเสียต่อร่างกาย นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลการสัมภาษณ์ยังค้นพบว่า ปัญหาการจ้างแรงงาน
ในการข้ึนต้นมะพร้าวเร่ิมมีต้นทุนสูงข้ึนและหายากข้ึน นั้นจึงทําให้ราคาของน้ําตาลมะพร้าวมีจํานวนราคาสูงข้ึน จนทําให้สินค้าขาย
ไม่ได้ และคนสมัยใหม่มองว่ามันเป็นงานท่ีมีความเสี่ยง เช่น เสี่ยงต่อการตกต้นมะพร้าว เป็นต้น และเป็นงานท่ีเหนื่อย ต้องตากแดด
และอยู่กับเตาฟืนท่ีมีความร้อนสูง 
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ทุนทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน: ข้อเสนอเบื้องต้น 
Social Capital in Community Disaster Management: A Preliminary Consideration 

 
อรวีย์ ไชยชนะ* 

Orawee Chaichana 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้นําเสนอแนวคิดการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ความสําคัญต่อการวิเคราะห์ทุนทางสังคมใน

ฐานะปัจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อการจัดการภัยพิบัติ การศึกษากระทําโดยการทบทวนเอกสาร จากการศึกษาพบว่า 
ทุนทางสังคมจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ทุนทางสังคมประเภทโครงสร้าง (Structural Social Capital) และทุนทางสังคมประเภท
การรับรู้ (Cognitive Social Capital)  

ทุนทางสังคมประเภทโครงสร้าง (Structural Social Capital) ประกอบด้วย ทุนทางสังคมท่ีเป็นทรัพยากรท่ีได้รับการ
สนับสนุนท้ังจากภายนอกชุมชนและภายในชุมชน เพ่ือใช้ในการปกป้องชุมชน (hard capital) เช่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีเป็น
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกับการมีทุนทางสังคมท่ีมีความละเอียดอ่อน (soft capital) เช่น บุคลากร องค์ความรู้ และความ
ร่วมมือกันในชุมชน ส่วนทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) คือความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความเชื่อ ทัศนคติ เช่น 
ความเชื่อถือไว้วางใจกัน (Trust) คุณค่าในการอยู่ร่วมกัน (Share Values) ความเกื้อกูลกัน (Reciprocity) และเป็นการรวมกลุ่ม 
(Collective Phenomenon) จนเกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืน ทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ยังเป็นผลจากการท่ีชุมชนรับรู้
เร่ืองต่างๆ ด้วยตนเอง และการรับรู้จากการที่บุคคลภายนอกประทับตรา (Stigmatize) ชุมชน การประทับตราจากบุคคลภายนอก
ส่งผลต่อทัศนคติของสมาชิกชุมชน รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของชุมชน 
คําสําคัญ: ทุนทางสังคม, การจัดการภัยพิบัติ, ชุมชนเป็นฐาน 
 

ABSTRACT 
This paper presents the role of social capital in community disaster management. It is a preliminary 

consideration from review of literature. The paper focuses on the analysis of social capital as an important factor 
in community disaster management.  Social capital can be classified into two types, namely (1)  The structural 
social capital which is a resource that is supported by both external and internal communities, for instance, 
material, equipment or technology. (2) The cognitive social capital or the social capital of recognition which is 
more subjective. It comprises of attributes such as trust values of coexistence or share values, reciprocity and a 
collective phenomenon. Cognitive social capital is also a result of self-perception of the community stigmatized 
by the “outsiders”. This affects the social identity of the community which, in turn affects community disaster 
management. 
Keywords: Social capital, disaster management, community-based  
 
 
                                                            
*
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บทนํา 
สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรง 

สร้างความเสียหายและความสูญเสียต่างๆ แก่ประชาชน จากการคาดการณ์เกี่ยวกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ (World Population Prospects : The 2012 Revision, UN, อ้างถึงใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) 
มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนเป็น 9,600 ล้านคน และ 19,000 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2643 จากปัจจุบันท่ี
มีประชากรอยู่ประมาณ 7,200 ล้านคน ซ่ึงจะทําให้มีความต้องการส่ิงจําเป็นข้ันพ้ืนฐานต่อการดํารงชีวิตสูงมากข้ึนผลท่ีตามมาคือ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ถูกใช้อย่างรวดเร็วและฟุ่มเฟือย การพัฒนาด้านต่างๆ ท่ีไม่คํานึงถึงความย่ังยืนของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ไม่ทันต่อศักยภาพในการฟ้ืนตัวของทรัพยากร จึงเป็นเหตุให้ระบบนิเวศน์ถูกทําลายอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ เกิด “ภาวะ
โลกร้อน” (Global Warming) สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อฤดูกาลต่างๆ เช่น ช่วงฤดูร้อนท่ียาวนานขึ้น  
ฤดูหนาวท่ีสั้นลง ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งท่ีทวีความรุนแรง ฝนตกชุกเพ่ิมข้ึนในช่วงฤดูฝน เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพ
อากาศเลวร้ายบ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย์ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จน
บ่อยคร้ังเกิดเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีไม่เพียงแต่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นจํานวนมาก ยังสร้างความเสียหายในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะความ
เสียหายทางเศรษฐกิจท่ีทําให้ประชาชนเกิดความยากจนไม่สามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้นานนับสิบปีและส่งผลถึงภาพรวมใน
ระดับประเทศ 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านต้องประสบกับภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง ท้ังอุทกภัย วาตภัย 
ไฟป่า แผ่นดินไหว และคลื่นสินามิ  (ดูแผนภาพ 1) ซ่ึงผลกระทบของการเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้ง ได้สร้างความเสียหายอย่างมากมาย
มหาศาลท้ังต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน (ดูแผนภาพ 2) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1  การเกิดภัยพิบัติของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2554. โดย UNESCAP, Statistical Yearbook for Asia and 
the Pacific, 2011. 
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ภาพท่ี 2  จํานวนผู้ประสบภัยจากการเกิดภัยพิบัติของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2554. โดย UNESCAP, Statistical 
Yearbook for Asia and the Pacific, 2011. 

 
ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศไทยด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่กัน
ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างเป็นธรรม นําไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและย่ังยืน โดยมีแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมี
ภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการเตรียมการเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  

การศึกษาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เร่ือง การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทาง
สังคมในภาวะวิกฤต มีข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีสนับสนุนให้มีการจัดการเพ่ือการเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างแนวทางในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน โดยมีข้อเสนอในการดําเนินงานร่วมกับชุมชนว่า “การทํางานกับชุมชนควรให้
ความสําคัญกับการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน หรือการจัดทําระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของ
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนระดับตําบล และชุมชนผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยต่างๆ และการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่าง
จริงจังให้มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมท้ังสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถ่ินให้มีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2555, น. 22) 

ข้อเสนอนี้สะท้อนว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถ่ินท่ีมีวิถีชีวิตอยู่กับพ้ืนท่ี และมีภาวะความเสี่ยงในระดับ
ต่างๆ ให้มีการเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนมีความสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือลดความรุนแรง สูญเสีย ท้ังก่อนการเกิดภัย  
การจัดการและดําเนินการในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย การฟ้ืนฟูบูรณะหลังจากเกิดภัย ตลอดจนช่วยให้สามารถฟ้ืนฟูตนเองให้กลับสู่
สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วตามแนวทางในหลายลักษณะตามบริบทของชุมชนซ่ึงเป้าหมายสําคัญคือเพ่ือลดความเสี่ยงและ 
ความล่อแหลมเปราะบางของชุมชนจากผลกระทบของภัยพิบัติในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสในการเกิดภัยพิบัติสูง โดยการปลูกฝังทัศนคติให้เกิด
วัฒนธรรมการป้องกันมากกว่าการแก้ไข และอาศัยกระบวนการในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและบทบาทของชุมชนจากผู้รอรับ 
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ความช่วยเหลือ มาเป็นผู้ป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยพิบัติด้วยตนเองจากการสร้างความเข้มแข็งและ
เสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity) ในการพ่ึงตนเองของชุมชน โดยกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของภัยพิบัติ ตลอดจนการประเมินความสามารถของตนเองในการจัดการภัยพิบัติ 

การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานนั้นแม้เป็นเร่ืองท่ีต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างชุมชนและ
องค์กรต่างๆ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรภายนอกชุมชนแต่การทําความเข้าใจกับกลไกหรือ
องค์ประกอบภายในชุมชนนับเป็นความจําเป็นเบื้องต้นท่ีจะนําไปสู่การทํางานกับภายนอกชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับทุนทางสังคมที่นํามาใช้ในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน 
 

ท่ีมาของข้อมูล วิธีการสังเคราะห์ และประเด็นท่ีครอบคลุม 
บทความนี้ใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิด้วยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด เอกสารต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้แบบ Content analysis แล้วนําความรู้ท่ีเด่นชัดมาจัดระบบ และประกอบเชื่อมโยง ตามประเด็นใน
วัตถุประสงค์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทุนทางสังคมกับการจัดการภัยพิบัติของชุมชน 
การจัดการภัยพิบัติ เป็นการดําเนินการเพื่อเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ให้สามารถดําเนินการต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสมทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติ O’Sullivan el at. (2013, p. 239) ได้เสนอแนวคิดบทบาทของทุน
ทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เป็นการจัดการตามบริบทของชุมชน โดยชุมชนจัดการตนเองในการสร้าง
ระบบการรับมือกับภัยพิบัติด้วยทุนทางสังคม 2 ลักษณะ คือ 

(1) ทุนทางสังคมที่เป็นทรัพยากรท่ีได้รับการสนับสนุนท้ังจากภายนอกชุมชนและภายในชุมชนเพ่ือใช้ในการปกป้อง
ตนเอง (Hard capital) เช่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

(2) ทุนทางสงัคมที่มีความละเอียดอ่อน (Soft capital) เช่น บุคลากร องค์ความรู้ และความร่วมมือกันในชุมชน 
บทบาทของทุนทางสังคมในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ปรากฎในแนวทางการทํางานของกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2556, น. 39) ดังท่ีมีข้อเสนอว่า “ทุนทางสังคม” เป็นส่วนสําคัญในการจัดการภัยพิบัติของ
ชุมชน ในลักษณะนี้จึงน่าสนใจท่ีจะสืบค้นความหมายและบทบาทของทุนทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติ 

แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับทุนทางสังคมท่ีจะเสนอในท่ีนี้คือแนวคิดของธนาคารโลก และ Pierre Bourdieu (กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2554)  

ธนาคารโลก เสนอว่า ทุนทางสังคมเป็นลักษณะเชิงโครงสร้างท่ีประกอบด้วย  
(1) ทุนทางสังคมประเภทโครงสร้าง (Structural Social Capital) มีลักษณะท่ีมองเห็นและประเมินได้ง่าย เนื่องจาก

เกี่ยวพันกับบทบาทพฤติกรรม การกระทําหรือความสัมพันธ์ท่ีเราสร้างข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเครือญาติ สายสัมพันธ์อุปถัมภ์ 
หรือจะเป็นเครือข่าย องค์กร ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมท้ังสถาบัน เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ 

(2) ทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) มีลักษณะค่อนข้างเป็นนามธรรมมองเห็นและประเมิน
ได้ยาก เพราะอยู่ภายในจิตใจของเรา และเกี่ยวพันกับเร่ืองของความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ เช่น ความเชื่อถือ
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ไว้วางใจกัน คุณค่าร่วมกัน (Share Values) ความเกื้อกูลกัน (Reciprocity) ทุนทางสังคมประเภทการรับรู้จะเปลี่ยนแปลงอย่างจงใจ 
หรือตามเจตนาได้ยาก เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีสะสมมานานจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม (Cultural norm)  

ทุนทางสังคมทั้งสองประเภทมีความสัมพันธ์ร่วมกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในชุมชนซ่ึงเป็นทุนทางสังคมการรับรู้
มีผลให้เกิดการรวมกลุ่มเกิดเป็นทุนทางสังคมประเภทโครงสร้างและหากกลุ่มมีการร่วมงานกันได้อย่างต่อเนื่องมีการเพ่ิมสมาชิกอย่างมี
เป้าหมายวิสัยทัศน์ร่วมกันจนเกิดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์สังคม ชุมชนให้มีความเข้มแข็งข้ึนเร่ือยๆ ก็มีแนวโน้มท่ีจะสร้าง
ความสามัคคีผูกพันกัน เพ่ิมพูนความเชื่อถือไว้วางใจกันมากข้ึนจนเกิดเป็นแบบแผนท่ีได้รับการยอมรับ เชื่อถือไว้วางใจกัน กลายเป็น
บรรทัดฐานของชุมชนท่ีมีความมุ่งม่ันในการจัดการชุมชนร่วมกัน 

ส่วน Pierre Bourdieu เสนอว่า“ทุนทางสังคม” คือ การรวมตัวกันของปัจเจกบุคคลเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นเครือข่ายท่ี
เชื่อมโยงกันทางสังคมเพ่ือให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ตามบริบททางสังคม บุคคลจึงสามารถสร้างทุนทางสังคมและสามารถใช้ทุนสังคม
เพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วมกันซ่ึงข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ท่ีบุคคลมีต่อเครือข่ายต่างๆ ทุนทางสังคมในทัศนะของ Bourdieu จึงเป็น
ปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่ม (Collective  phenomenon) เป็นแหล่งรวมความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายทางสังคม 
สมาคมอาสาสมัครต่างๆ และสามารถเปลี่ยนทุนทางสังคมเชิงปริมาณท่ีเป็นจํานวนสมาชิกในองค์กรให้เป็นเชิงคุณภาพในลักษณะของ
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ (Solidarity) ข้ึนระหว่างบุคคลในกลุ่มเกิดเป็นสถาบัน (Institutionalize) สร้าง
สมาคมอาสาสมัครต่างๆ ประกอบกับการมีผู้นํากลุ่มท่ีได้รับการยอมรับในการเป็นตัวแทนและได้รับการสถาปนาข้ึนจากกลุ่ม (Power 
of constitution) เป็นกลยุทธ์ท้ังในระดับปัจเจกและส่วนรวมในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืนและสามารถกําหนดรูปแบบท่ี
กลุ่มจะให้การยอมรับว่ามีความถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่ม ซ่ึงข้ึนอยู่กับความรู้สึกทางอัตวิสัยของปัจเจกบุคคลในการยอมรับ 
(Recognition ) ความนับถือ (Respect) ท่ีมีร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม ร่วมกับการอธิบายความเป็นจริงท่ีดํารงอยู่ของกลุ่มท่ีข้ึนอยู่กับ 
“การมองจากบุคคลอ่ืน” (Eyes of the others) ซ่ึงเป็นการได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกที่มีอิทธิพลกับกลุ่มอีกด้วย ดังนั้นทุน
ทางสังคมจึงอยู่บนพ้ืนฐานของการรับรู้และการตระหนัก (Cognition and recognition) ต่อสถานภาพทางสังคม (Social position) 
ของชุมชน 

ส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2556, น. 39) ได้เสนอว่า ทุนทางสังคม เป็นทรัพยากร
ทางสังคมท่ีประกอบด้วย ความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับซ่ึงกันและกันในชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน / ประชาสังคม 
ความเชื่อถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมายาวนานเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีเชื่อมโยงกับเร่ือง
การพัฒนาและการดํารงชีวิตท่ีย่ังยืน (Sustainable livelihood) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ให้สามารถรับมือกับความตึงเครียด 
หรือสภาวะท่ีสร้างผลกระทบให้ยังสามารถดํารงชีวิตความเป็นอยู่ท้ังด้านการประกอบอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ ความม่ันคงของระบบนิเวศ
ได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ข้ึนจากความสามารถของประชาชนในการรักษาต้นทุนในการดํารงชีพ   

จากการศึกษาแนวคิดทุนทางสังคมดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า ทุนทางสังคม ประกอบด้วย 
(1) ทุนทางสังคมประเภทโครงสร้าง (Structural Social Capital) ได้แก่ ทุนทางสังคมสําหรับการปกป้องตนเอง (Hard 

capital) และ ทุนทางสังคมที่มีความละเอียดอ่อน (Soft capital) 
(2) ทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) เป็นเร่ืองของความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ เช่น 

ความเชื่อถือไว้วางใจกัน (Trust) คุณค่าในการอยู่ร่วมกัน (Share values) ความเกื้อกูลกัน (Reciprocity) เป็นพ้ืนฐานของการรับรู้
และตระหนักต่อสถานภาพของชุมชน ตลอดจนการอธิบายความเป็นจริงท่ีดํารงอยู่ของชุมชน ซ่ึงข้ึนอยู่กับ “การมองจากบุคคลอ่ืน” 
(Eyes of the others) ซ่ึงเป็นการให้ความหมายของความเป็นชุมชนจากสังคมภายนอกร่วมกับการรับรู้และการแสดงออกของสมาชิก
ในชุมชนท่ีจะกําหนดลักษณะ รูปแบบ ของชุมชนซ่ึงจะมีผลต่อสถานภาพและบทบาทในการจัดการของชุมชน 

ในส่วนของทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) ท่ีกล่าวถึงความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณ์ซ่ึงเป็นการจัดการร่วมกัน มีการอธิบาย ชี้แจง จนเกิดเป็นการรับรู้ต่อระบบงานท่ีสร้างข้ึนจากความสัมพันธ์ร่วมกันในกลุ่ม 
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โดยการรับรู้เป็นการยึดถือแนวคิดร่วมท่ีมีแบบแผน ระบบการให้ความหมาย และคุณค่าท่ีสามารถคาดหวังผลลัพธ์ได้โดยตรงจากการ
พัฒนาของทุนทางสังคมและการพัฒนาสัมพันธภาพร่วมกัน (Rajennd A/L Muniady, et al.,  2015,  p. 4)  และ Nahapiet and 
Ghoshal (1998)  ได้กล่าวว่า ทุนทางสังคมประเภทการรับรู้เป็นการรวบรวมวิสัยทัศน์ร่วม และการรวบรวมเป้าหมายของผู้ร่วมองค์กร
ท่ีสรุปได้จากการแบ่งปันสิ่งท่ีรับรู้  ความคาดหวัง และมีการอธิบายร่วมกนั สร้างคุณค่าของการแบ่งปันอย่างมีแบบแผนและคาดหวังว่า
จะสามารถสร้างความเข้มแข็งได้ย่ิงข้ึนจากการพัฒนาสัมพันธภาพ (Nahapiet and Ghoshal, 1998; cited in Rajennd A/L 
Muniady, et al, 2015, p. 4) นอกจากนี้  Weick (1995) ได้กล่าวว่าเป้าหมายและคุณค่าจะมีความสอดคล้องเมื่อได้มีการชี้แจง
ร่วมกันหรือเกิดจากการจัดสรรโดยสมาชิกองค์กรในแนวราบ (across organization partners) โดยกล่าวว่าทุนทางสังคมประเภทการ
รับรู้เป็นสิ่งท่ีต่อเนื่องจากการได้รับการสนับสนุนท่ีเพ่ิมข้ึนและจะเป็นการเพิ่มพลังความเข้มแข็งของชุมชนด้วยชุมชนเอง และการรับรู้
นั้นได้สะท้อนกลับไปสู่มโนคติในเร่ืองของการจัดการเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะ ท่ีเกิดจากการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ร่วมกัน (Weick, 1995; cited in Rajennd A/L Muniady, et al, 2015, p. 4) 

ทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) ในประเด็นของการเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันของชุมชนในการ
จัดการกับสถานการณ์ เป็นการแสดงถึงการจัดการร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรในแนวราบ (across organization partners) และ
อธิบายถึงการทํางานระหว่างกลุ่มท่ีเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และการเป็นชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะในการเป็นชุมชนใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย หรือการรับรู้ท่ีว่าการได้รับการสนับสนุนจะเป็นการเพิ่มพลังให้เกิดความเข้มแข็งข้ึนในตนเองหรือชุมชนนั้น มีความ
สอดคล้องกับทุนทางสังคมในทัศนะของ Bourdieu ท่ีว่าทุนทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่ม (Collective phenomenon) 
และความเป็นสมาชิกกลุ่มสามารถสร้างทุนทางสังคมท่ีเกิดจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันผ่านความเช่ือมโยงทางสังคม เป็นการจัดการ
ร่วมกันโดยสมาชิกของกลุ่มในการจัดรูปแบบท่ีเหมาะสม ซ่ึงทุนทางสังคมจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนทุนทางสังคม
เชิงปริมาณท่ีเป็นการเพิ่มจํานวนสมาชิกในหน่วยทางสังคมให้เป็นหน่วยทางสังคมที่มีคุณภาพก่อให้เกิดความสมานฉันท์ (Solidarity) 
ข้ึนระหว่างสมาชิก ก่อให้เกิดความเป็นสถาบัน (Institutionalize) ไปจนถึงการสร้างสมาคมอาสาสมัครต่างๆ ให้เพ่ิมจํานวนข้ึน การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันจะเป็นการเสริมพลังความเข้มแข็งของสถาบันหรือกลุ่มในการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืน และมี
ความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงก็คือการสะสมทุนทางสังคมเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนส่งต่อไปยังบุคคลอ่ืน และพัฒนาเครือข่าย
ทางสังคมที่ข้ึนอยู่กับความรู้สึกทางอัตวิสัยของปัจเจกบุคคลท่ีประกอบด้วยการยอมรับ (Recognition) และความนับถือ (Respect) 
ต่อสถานภาพความเป็นชุมชน ก่อให้เกิดกลุ่มหรือองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งมีการเพ่ิมจํานวนสมาชิกอย่างมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ร่วมกันเกิดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายจนกลายเป็นความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืน  

นอกจากนี้ Bourdieu ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า “ความเป็นจริงท่ีดํารงอยู่ของชุมชน” ยังข้ึนอยู่กับ “การมองจากบุคคลอ่ืน” 
(Eyes of the others) ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการรับรู้และการตระหนัก (Cognition and Recognition) สามารถเป็นตัวกําหนดรูปแบบ
และมีอิทธิพลต่อการยอมรับซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ถึงตําแหน่งแห่งท่ี (Social position) ของชุมชน ซ่ึงเป็นการอธิบายความเป็นจริงท่ี 
ดํารงอยู่ของชุมชนท่ีข้ึนอยู่กับ “การมองจากบุคคลอ่ืน” (Eyes of the others) ทัศนคติท่ัวไปของสังคม ท่ีสังคมรับรู้ และตระหนักต่อ
ชุมชนสามารถกลายเป็นการเหมารวมและตัดสินชุมชนจากภายนอก และผลิตซํ้าแนวคิด (Stereotype) ท่ีสังคมมอง หรือได้ให้
ความหมาย ดังเช่นการท่ีสังคมภายนอกมองหรือได้ให้ความหมายต่อชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยว่าเป็นชุมชนท่ีต้องได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาจากสังคมภายนอก และชุมชนได้ “สมาทาน” ความหมายจากการมองของสังคมภายนอกดังกล่าวนั้นมาเป็นคุณลักษณะของ
ชุมชน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกทางอัตวิสัยของปัจเจกบุคคลในการยอมรับ (Recognition) และความนับถือ (Respect) ต่อสถานภาพ
ความเป็นชุมชนในการสร้างพลังอํานาจของชุมชนเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) 
ของชุมชน และเป็นส่วนประกอบของทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) ท่ีมีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ท่ี
แท้จริงทางสังคมของชุมชน (Actual Social Identity) ในท่ีสุด  
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ผลการสังเคราะห์ข้อมูล 
ทุนทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย: ข้อเสนอเบื้องต้นจากแนวคิด 
จากแนวคิดข้างต้น ผู้เขียนมีข้อเสนอเบื้องต้นในการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ความสําคัญต่อทุนทาง

สังคมทั้ง 2 ลักษณะ ในฐานะปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการจัดการภัยพิบัติ และช่วยในการสร้างความเข้มแข็งของชมุชนในการจัดการภัย
พิบัติ ดังนี้  

1. ทุนทางสังคมประเภทโครงสร้าง (Structural Social Capital) 
การจัดการภัยพิบัติโดยสร้างระบบการรับมือกับภัยพิบัติของชุมชน เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยการมีทุนทาง

สังคมประเภทโครงสร้าง (Structural Social Capital) ประกอบด้วย ทุนทางสังคมสําหรับการปกป้องตนเอง (Hard Capital) เป็น 
การดําเนินการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การแก้ไขสิ่งปลูกสร้างให้มีความแข็งแรง การพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีต่างๆ 
เพ่ือการคาดการณ์และการพยากรณ์อากาศ การร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ร่วมกับ ทุนทางสังคมที่มีความละเอียดอ่อน (Soft 
capital) ได้แก่ บุคลากร ความร่วมมือกันในชุมชนท่ีเกี่ยวพันกับบทบาท พฤติกรรม การกระทํา รวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธ์ท่ีสร้างข้ึนท้ังในรูปแบบของเครือญาติ สายสัมพันธ์อุปถัมภ์ องค์กรท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในลักษณะของ
กลุ่ม ชมรม องค์กรชุมชน องค์กรส่วนท้องถ่ิน รวมถึงสถาบันท่ีต้ังข้ึนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย ฯลฯ เป็นต้น ในทาง
กลับกันหากชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยขาดความร่วมมือ เป็นชุมชนท่ีไม่มีภาคีเครือข่ายท่ีชัดเจนจนขาดความเข้มแข็ง ไม่สามารถร่วมมือ
ร่วมใจกันดําเนินการให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป็นชุมชนท่ีมีความเปราะบางทางทัศนคติและขาดแรงจูงใจ เช่น การขาดความรู้
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร ขาดความเชื่อม่ันต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน และขาดความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกันใน
ชุมชน ลักษณะของความเปราะบางเหล่านี้เป็นการแสดงถึงการขาดทุนทางสังคมของชุมชนท่ีเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ชุมชนในการร่วมกันจัดการภัยพิบัติ  

2. ทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital)  
การรับรู้ของชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยโดยรับรู้ว่าชุมชนต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจะเกิดภัยพิบัติ และมีความเสี่ยงต่อการเกิด

ภัยพิบัติ ทําให้เกิดการยอมรับในสถานการณ์ของชุมชน และมีทัศนคติในการปรับตัว และมีการเตรียมการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในชุมชน
ให้มีความปลอดภัย เพ่ือให้เป็นชุมชนท่ีมีความพร้อม มีแรงจูงใจในการจัดการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงการท่ีชุมชนต้ังอยู่
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนั้นชุมชนจะมีประสบการณ์ มีความรู้ และเข้าใจถึงจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน เพราะการอาศัยอยู่ในชุมชนมายาวนาน 
จะมีการสะสมประสบการณ์ หรือภูมิปัญญาในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ภัยพิบัติบางคร้ัง
อาจมีความรุนแรงจนเกินความสามารถของชุมชน ข้ึนอยู่กับประเภทและความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึน ประกอบกับความล่อแหลมของ
ชุมชนท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดภัยและมีโอกาสสูงท่ีจะได้รับความเสียหาย ท่ีส่งผลท้ังต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม
ของคนในชุมชน ท้ังนี้หากชุมชนมีการรับรู้ถึงภาวะของการท่ีชุมชนอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีมีความล่อแหลมว่าเป็นความเสี่ยงท่ีจะเกิดภัย
พิบัติ และอาจทําให้ชุมชนประสบกับปัญหาจนไม่สามารถปกปอ้งตนเองเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน หรือไม่สามารถดูแล ฟ้ืนฟูชุมชน
เองได้จากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได้นั้น จึงเป็นเร่ืองสําคัญท่ีชุมชนจะต้องมีความตระหนักและรับรู้ถึง
สถานการณ์ของชุมชนร่วมกันเพ่ือสร้างความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน  ดังนั้นการเตรียมการรับมือกับภัยพิบติัจึงข้ึนอยู่กับ
การรับรู้ต่อสถานการณ์และความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้การรับรู้ของชุมชนยังเกี่ยวข้องกับการท่ีชุมชนมีทัศนคติในการรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน และสังคมภายนอก 
กลายเป็นการรับรู้ของชุมชนในการมองตนเองว่าต้องรอรับความช่วยเหลือเม่ือประสบภัย ซ่ึงมีผลต่อการร่วมมือกันเพ่ือจัดการภัยพิบัติ
ของชุมชนด้วย   
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การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเม่ือเกิดภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ 
การช่วยเหลือ หรือการประเมินความเดือดร้อนตามระเบียบกระทรวงการคลังในลักษณะของอัตราค่าใช้จ่ายในวงเงินของการให้ 
การชดเชยความเสียหายข้ันตํ่าหรือช่วยได้ไม่เกินวงเงินท่ีกําหนด สะท้อนถึงการช่วยเหลือเพ่ือการเยียวยาผู้ประสบภัยของภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ หรือการให้ความช่วยเหลือจากสังคมภายนอกท่ีเป็นการบริจาค แจกจ่ายสิ่งของเพื่อการบรรเทา 
ความเดือดร้อน การดําเนินงานในลักษณะนี้เป็นการดําเนินการเพ่ือการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า เกิดจากการท่ีหน่วยงานภาครัฐมี 
การจัดแบ่งประเภทหรือสถานะของชุมชนไว้ล่วงหน้าในการเป็นผู้ประสบภัยตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือ  
ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะของ  Erving Goffman (1963) ได้อธิบายว่า สังคมได้สร้างความหมายในการแบ่งประเภทและคุณลักษณะท่ี
สมบูรณ์ไว้เป็นองค์ประกอบของบุคคลตามความรู้สึกท่ีเป็นปกติท่ัวไปสําหรับสมาชิกแต่ละประเภท วิถีสังคมได้สร้างให้กลุ่มบุคคลอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมตามกิจวัตรประจําในสังคมซ่ึงได้สร้างวิถีท่ีทําให้มีการจัดการต่างๆ ตามความคาดหวังของผู้อ่ืนโดยปราศจาก
ความเอาใจใส่ต่อความแปลกแยกแตกต่างของผู้อ่ืน ทําให้เกิดการจัดแบ่งประเภทหรือสถานะของบุคคลไว้ล่วงหน้า โดยมี “อัตลักษณ์
ทางสังคม” (Social Identity) เป็นข้อสรุป ซ่ึงเป็นคุณลักษณะโดยรวมของบุคคลและเป็นสิ่งท่ีสังคมคาดหวังไว้แล้ว และนํามาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนผู้อ่ืนให้เป็นไปตามความโน้มเอียงของความเป็นปกติวิสัยท่ีคาดหมายเอาไว้ว่าถูกต้องชอบธรรม ซ่ึงความไม่เหมาะสมของ
การกระทําเหล่านี้ เป็นตัวอย่างท่ีไม่ตระหนักว่าบุคคลนั้นแท้จริงเป็นอย่างไร มีความต้องการอย่างไร จนกระทั่งเกิดเป็นคําถามว่าสิ่งนั้น
จะเป็นสิ่งท่ีเติมเต็มความต้องการของพวกเขาหรือไม่ หรือเป็นสิ่งท่ีสรุปให้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่าอะไรที่บุคคลควรจะเป็นก่อนท่ี
มันจะเกิดข้ึน ดังนั้นจึงกลายเป็นว่าความต้องการท่ีสังคมสร้างข้ึนอาจจะดีกว่าสิ่งท่ีเขาร้องขอ แต่ในทางปฏิบัตินั้น เม่ือย้อนกลับไปมอง
ถึงความสามารถที่ซ่อนเร้นท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล อาจดีกว่าลักษณะท่ีได้ถูกกําหนดและกลายเป็นอิทธิพลท่ีทําให้เกิด  
“อัตลักษณ์ท่ีเสมือนจริงทางสังคม” (Virtual Social Identity) ท่ีเกิดจากการจัดประเภทและคุณลักษณะ ซ่ึงในความเป็นจริงนั้น
อาจจะพิสูจน์ได้ว่ามีการครอบงํา “อัตลักษณ์ท่ีแท้จริงทางสังคม” (Actual Social Identity) ของชุมชน 

การดําเนินงานท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลักษณะของเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึง
เกิดจากการจัดแบ่งประเภทหรือสถานะของบุคคลไว้ล่วงหน้า ซ่ึงเป็นการเหมารวมและตัดสินชุมชนจากภายนอก และผลิตซํ้าแนวคิด 
(Stereotype) ท่ีสังคมมอง หรือได้ให้ความหมายต่อชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยว่าการอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยยากต่อการหลีกเลี่ยงจึงต้องยอมรับ
ชะตากรรม และต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาจากสังคมภายนอก ไม่สามารถช่วยเหลือหรือร่วมมือ
กันในชุมชนได้ และชุมชนได้รับเอาการให้ความหมายท่ีมาจากการมองของสังคมภายนอกจนกลายเป็นคุณลักษณะของชุมชน ซ่ึงมีผล
ทําให้เกิด “อัตลักษณ์ท่ีเสมือนจริงทางสังคมของชุมชน” (Virtual social identity) ท่ีเป็นการจัดประเภทและคุณลักษณะไว้ล่วงหน้า 
ซ่ึงในความเป็นจริงอาจเป็นการครอบงําท่ีให้ความหมายต่อชุมชนเสมือนเป็นการตีตรา (Stigmatize) ชุมชน และการได้รับ 
ความช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้าท่ีเป็นสิ่งของหรือเงินบริจาคภายหลังการเกิดภัยพิบัตินั้นอาจเป็นการสร้างความพึงพอใจใน 
การตอบสนองต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนในขณะนั้น และกลายเป็นวิถีท่ีขวางก้ันโอกาสในการผลักดันให้ชุมชนเกิดการรับรู้และ
ตระหนักร่วมกันต่อความต้องการที่จะมีการพัฒนาตนเองเพื่อป้องกันและบริหารจัดการชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติ เพราะชุมชนเกิด
การมองตนเองว่าการได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นสิ่งท่ีควรได้รับมาตลอดและกลายเป็นความเหมาะสมคุ้นเคย เป็นการรับรู้
และตระหนักต่อสถานภาพของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีสังคมภายนอกประทับตรา (Stigmatize)  ชุมชน และส่งผลทางลบต่อการรับรู้
และทัศนคติของสมาชิกชุมชนในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน (Social identity) เพ่ือการจัดการภัยพิบัติ  

ดังนั้น การสร้างอัตลักษณ์ท่ีแท้จริงทางสังคม (Actual Social Identity) ของชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของทุนทาง
สังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) ซ่ึงเป็นการรับรู้เพ่ือตระหนักต่อตนเอง (Self-Awareness) เป็นการวิเคราะห์ถึง
ทุนทางสังคมของชุมชนท่ีจะนําไปสู่การสร้างโอกาสในการแสดงตัวตนว่าไม่ได้เป็นผู้รอรับการช่วยเหลือเพียงการบรรเทาทุกข์ ซ่ึงหาก
ชุมชนมีทุนทางสังคมท่ีเข้มแข็งจะสามารถสร้างการปกป้องตนเองให้รอดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงจากความจําเป็นท่ีต้องเผชิญกับ
ภัยพิบัติได้โดยการร่วมมือกันอย่างมีเป้าหมาย การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างสรรค์ให้ชุมชนมีการจัดการตนเอง 
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เช่น การตระหนักรู้ถึงการเกิดภัยพิบัติในชุมชน การสร้างคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน การส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในชุมชนให้เกิดความ
สมานฉันท์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเกิดการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นพ้ืนฐานของระบบการจัดการภัยพิบัติ
ท่ีมีความย่ังยืนในอนาคต นอกจากนี้ การประสานงานกับหน่วยงาน และสังคมภายนอกเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง จนถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับประเทศ ก็เป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนมากย่ิงข้ึนเพ่ือ
ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเป็นการเพ่ิมพลังความสามารถให้ชุมชนสําหรับการบรรเทาความยากลําบากและ
มีวิถีชีวิตท่ีสามารถฟ้ืนตัวได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนเป็นการเสริมพลังอํานาจและความเข้มแข็งในการจัดการภัยพิบัติ
ให้กับชุมชนอีกประการหนึ่งด้วย 

2. พลังอํานาจของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ 
พลังอํานาจของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติในบทความนี้ หมายถึงพลังความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการภัย

พิบัติท่ีมีปัจจัยสําคัญ คือ การมีทุนทางสังคมของชุมชน โดยเฉพาะทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) ท่ีมีผล
ต่อการสร้างคุณค่าในตนเอง ท้ังในการมองชุมชนจากภายในชุมชนเองและจากสังคมภายนอก เป็นการรับรู้ของคนในชุมชนถึงลักษณะ
ของชุมชน ศักยภาพของชุมชน คุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการรับรู้ถึงพลังและความสามารถของชุมชนต่อบทบาทของ 
การจัดการภัยพิบัติท่ีเคยเกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความต้องการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ 
ร่วมกิจกรรมต่างๆ แล้วขยายเป็นพลังในระดับชุมชนท่ีมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างสรรค์กระบวนการกิจกรรมของชุมชน  
ซ่ึงสอดคล้องกับอํานาจในความหมายของความสัมพันธ์ทางสังคมตามท่ี อานันท์  กาญจนพันธ์ ได้กล่าวถึง “ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ” 
ว่าหมายถึง “ความสัมพันธ์ของความร่วมมือกัน ซ่ึงก่อให้เกิดพลังท่ีสร้างสรรค์และแสดงถึงศักยภาพความร่วมมือ ความคิดอย่าง
สอดคล้อง และความเสมอภาค ซ่ึงเป็นการมองว่าอํานาจเป็นเร่ืองของการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกันท่ีก่อให้เกิดพลังอํานาจ 
อย่างมหาศาลในการสร้างสรรค์หรือผลิตงาน โดยไม่จําเป็นต้องมีใครบังคับใคร หรือครอบงําผู้ใด อํานาจเช่นนี้สามารถขยายออกไปได้
อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะเดียวกันก็ไม่มีผู้ใดต้องสูญเสียอํานาจเพราะไม่มีใครต้องมีอํานาจเหนือกว่า” (อานันท์ กาญจนพันธ์ 2554, 
อ้างถึงในกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2555, น. 168) 

การวิเคราะห์ถึงทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) ของชุมชนเป็นการรับรู้เพ่ือตระหนักต่อ
ตนเอง (Self-awareness) ท้ังในระดับบุคคลและชุมชน เพ่ือให้เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสร้างความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
บุคคลและขยายเป็นพลังในระดับชุมชนในการดําเนินการเพ่ือจัดการภัยพิบัติและสร้างสรรค์การปกป้องตนเองให้รอดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงจากความจําเป็นท่ีต้องเผชิญกับภัยพิบัติให้เป็นชุมชนท่ีมีความสามารถ นอกจากนี้การร่วมกันในการจัดการภัยพิบัติของ
ชุมชนยังเป็นการสร้างพลังอํานาจการต่อรองอย่างมีเป้าหมายที่จะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสังคมภายนอกเกิดการปรับปรุงแก้ไขให้
ชุมชนได้รับการสนับสนุนตามอัตลักษณ์ท่ีแท้จริงทางสังคม (Actual Social Identity) ของชุมชน และความต้องการของชุมชน โดย 
การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนให้การจัดการของชุมชนมีประสิทธิภาพตามบริบทของชุมชน เช่น การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
เป็นทุนทางสังคมสําหรับการปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพ่ือการคาดการณ์
และการพยากรณ์อากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม การจัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการ
ภัยพิบัติให้กับชุมชน ตลอดจนการรณรงค์ให้ภาครัฐเห็นความสําคัญและกําหนดนโยบายสังคมที่มีพ้ืนฐานมาจากข้อเท็จจริงของชุมชนท่ี
สมควรได้รับมากกว่าการถูกกําหนดให้ความช่วยเหลือท่ีเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างผิวเผิน ดังนั้น การวิเคราะห์ทุนทาง
สังคมประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) จึงเป็นการศึกษาชุมชน เพ่ือให้เกิดการรับรู้และตระหนักในตนเองโดย 
การพิจารณาถึงวิถีการดํารงชีวิต หรือการจัดการของชุมชนเดิมๆ เพ่ือการทบทวนตนเองท้ังในระดับบุคคลและชุมชน การวิเคราะห์ถึง
ความจริง ความรู้ การแสดงออก ตลอดจนแบบแผนการกระทําของคนในชุมชนต่อเหตุการณ์พฤติกรรม หรือความสัมพันธ์ของชุมชนที่
มีผลต่อการรวมกลุ่ม และการดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน ซ่ึงอาจจะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนท่ีผ่านมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
อย่างมีมุมมองท่ีหลากหลายนําไปสู่การปรับวิถีชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีการดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนเสี่ยงภัยอย่างมีเป้าหมายเพ่ือ 
การจัดการภัยพิบัติร่วมกัน แสดงถึงพลังอํานาจของชุมชนด้วยวิถีการปฏิบัติ เช่น การรวมกลุ่ม การสร้างกิจกรรม การถอดบทเรียน
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วิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน การซักซ้อม วางแผน การฝึกปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันจัดการชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน  
 
บทสรุปและการอภิปรายผล 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการภัยพิบัติของชุมชนควรเกิดจากการรับรู้ต่อภัยพิบัติของชุมชนและความต้องการมี
ส่วนร่วมในการจัดการชุมชนให้มีความพร้อมต่อการเผชิญภัยพิบัติ เพ่ือให้มีการร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการชุมชนให้มีความพร้อมใน
การรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะช่วยลดความรุนแรงสูญเสียก่อนเกิดภัยพิบัติเท่าท่ีชุมชนจะสามารถจัดการได้ เช่นการเตรียมการป้องกันก่อน
เกิดภัยพิบัติทางด้านสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้างให้มีความม่ันคงแข็งแรง การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชน  
รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ชุมชนมีแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติขณะเกิด
ภัยพิบติั ตลอดจนการเตรียมการให้ชุมชนสามารถฟื้นฟูตนเองสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้ความสําคัญต่อการวิเคราะห์ทุนทางสังคมในฐานะปัจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญ และเป็นรากฐานของความเข้มแข็งชุมชนต่อการจัดการภัยพิบัติ  ซ่ึงพบว่า ทุนทางสังคมจะสนับสนุน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีการร่วมมือร่วมใจกันบริหารจัดการ และดําเนินกิจการเพื่อชุมชนให้คนในชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนั้นหากมีทุนทางสังคมท่ีดีก็จะมีความร่วมมือร่วมใจกัน
บริหารจัดการชุมชนให้มีการเตรียมพร้อมต่อการรับมือภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึน ด้วยการรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ ความต้องการจําเป็น
ของชุมชน ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือการจัดการชุมชน และสร้างโอกาสของการเข้าถึงทรัพยากรท่ีควรได้รับ
มาใช้ในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนได้อย่างเหมาะสม และเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนโดยการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความสามารถในการปรับตัว การพัฒนาองค์ความรู้และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการชุมชนให้พร้อม
รับมือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 

การศึกษาโดยการทบทวนเอกสาร พบว่า ทุนทางสังคมจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ทุนทางสังคมประเภทโครงสร้าง 
(Structural Social Capital) ประกอบด้วย ทุนทางสังคมที่เป็นทรัพยากรท่ีได้รับการสนับสนุนท้ังจากภายนอกชุมชนและภายในชุมชน 
เพ่ือใช้ในการปกป้องชุมชน (Hard capital) เช่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกับการมีทุนทาง
สังคมที่มีความละเอียดอ่อน (Soft capital) เช่น บุคลากร องค์ความรู้ และความร่วมมือกันในชุมชน และในส่วนของทุนทางสังคม
ประเภทการรับรู้ (Cognitive Social Capital) พบว่า เป็นเร่ืองของความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความเชื่อ ทัศนคติ เช่น ความเชื่อถือ
ไว้วางใจกัน (Trust) คุณค่าในการอยู่ร่วมกัน (Share Values) ความเกื้อกูลกัน (Reciprocity) และเป็นการรวมกลุ่ม (Collective 
phenomenon) จนเกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืน  เช่น งานของ ขัตติยา กรรณสูต และคณะ (2555) ท่ีพบว่า ทุนทางสังคม
อันเป็นท่ียอมรับและคุ้นเคยของคนในชุมชน อันได้แก่  ทัศนคติต่อผู้บริหารศูนย์พักพิง ความจริงใจท่ีมีต่อผู้ประสบภัย และความห่วงใย
เอ้ืออาทร มีผลทําให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีผลนําไปสู่ความพึงพอใจของ ผู้บริหารศูนย์พักพิงและผู้ประสบภัย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความพร้อมในการเปิดศูนย์พักพิงท่ีให้ความสําคัญและตระหนักต่อความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย ในอีกด้านหนึ่ง งานของ เพ็ญประภา 
ภัทรานุกรม (2553) ท่ีพบว่า การค้นหาระบบคุณค่าด้ังเดิมของชุมชน เช่น ระบบ ความเชื่อ จิตวิญญาณ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ชุมชน โดยสมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางสังคมผ่านการเรียนรู้จากการทํางานร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพลังอํานาจในตนเองและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ สามารถนํามาประยุกต์หรือ
ต่อยอดให้เป็นฐานในการพัฒนาทุนทางสังคมในยุคปัจจุบัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานทุนทางสังคมของชุมชนท่ีมีอยู่
อย่างย่ังยืน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคคลในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม และยังสอดคล้องกับ สุริชัย  หวันแก้ว และคณะ (2550) 
ท่ีพบว่าการจัดระบบตนเองของชุมชนมีประเด็นสําคัญอยู่ท่ีการริเร่ิมการขับเคล่ือนท่ีทําด้วยจิตใจอาสาสมัคร ความไว้วางใจซ่ึงกันและ
กัน ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากทุนทางสังคมท่ีพัฒนาขึ้นร่วมกัน และในขณะเดียวกันก็เป็นการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน ตลอดจนเป็นการจัดระบบตนเองของชุมชนยังสะท้อนถึงการหนุนเสริมจากภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ  เอกชน และทุก
ภาคส่วนของสังคมอีกด้วย  

นอกจากนี้ยังพบว่า การรับรู้ยังเป็นผลท้ังจากการรับรู้ด้วยตนเองของชุมชนในการอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย จากประสบการณ์
ในการเผชิญภัยพิบัติท่ีผ่านมา และการรับรู้จากการท่ีบุคคลภายนอกประทับตรา (Stigmatize) ชุมชน ซ่ึงการประทับตราจาก
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บุคคลภายนอกส่งผลต่อทัศนคติของสมาชิกชุมชน รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของชุมชน โดย Bourdieu ได้อธิบายถึงความเป็น
จริงท่ีดํารงอยู่ของชุมชนท่ีข้ึนอยู่กับ “การมองจากบุคคลอ่ืน” (Eyes of the other) เป็นพ้ืนฐานของการรับรู้และการตระหนัก 
(Cognition and Recognition) ท่ีมีผลต่อการยอมรับของสมาชิกชุมชนจากการมองของสังคมภายนอก ซ่ึงเป็นทัศนคติท่ัวไปของสังคม
ท่ีรับรู้และตระหนักต่อชุมชนจนกลายเป็นการเหมารวมและตัดสินชุมชนจากภายนอก และผลิตซํ้าแนวคิด (Stereotype) ท่ีสังคมมอง
หรือได้ให้ความหมายต่อชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เช่น ชุมชนเสี่ยงภัยต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากสังคมภายนอก การบริจาค 
แจกจ่ายสิ่งของเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อน หรือการประเมินความเสียหายตามเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือ 
การบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าของหน่วยงานภาครัฐท่ีสะท้อนถึงการช่วยเหลือท่ีจัดแบ่งประเภทหรือสถานะของชุมชนไว้ล่วงหน้าในการ
เป็นผู้ประสบภัยตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงการมองชุมชนแบบเหมารวมจนกลายเป็นข้อสรุปและเป็นลักษณะ
โดยรวมของชุมชนนั้นมีผลต่อ “อัตลักษณ์ทางสังคม” (Social Identity) ของชุมชน กลายเป็นอิทธิพลท่ีทําให้เกิด “อัตลักษณ์ท่ีเสมือน
จริงทางสังคม” (Virtual Social Identity) ซ่ึงอาจเป็นการครอบงํา “อัตลักษณ์ท่ีแท้จริงทางสังคม” (Actual Social Identity) ของชุมชน  

การรับรู้ของชุมชนท่ีถูกครอบงําจากสังคมภายนอกดังกล่าวมีผลทําให้ชุมชนรับเอาความหมายของการมองจากสังคม
ภายนอกจนกลายเป็นการรับรู้ท่ีมีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมของชุมชน (Social Identity) ส่งผลให้เกิดการยอมรับ 
จนกลายเป็นอุปสรรคต่อชุมชนท่ีจะปรับเปลี่ยนบทบาทจากทัศนคติท่ียอมรับในการเป็นผู้รอรับความช่วยเหลือให้มาเป็นผู้ป้องกันและ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของภัยพิบัติด้วยตนเอง และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่ีจะนําไปสู่การมีอํานาจต่อรองให้ได้รับ 
การสนับสนุนจากสังคมอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างพลังอํานาจของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ ท่ีเกิดจากความตระหนักรู้ถึง
สถานการณ์ของชุมชนและเห็นถึงความสําคัญในการร่วมมือกันเพ่ือการบริหารจัดการต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ ซ่ึงสุริชัย  หวันแก้ว และ
คณะ (2550) ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการบรรเทาทุกข์ภายใต้หลักคิดการสร้างกลไกชุมชนในการจัดระบบการรับความช่วยเหลือ
และระบบดูแลตนเองของหน่วยงานท่ีมีบทบาทหนุนเสริมความเข้มแข็งของประชาชนจากสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ 
โดยการช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนท่ีได้รับผลกระทบนั้นมิใช่เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแบบชั่วคราว แต่ให้ความสําคัญใน 
การวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชนในระยะยาว เป็นการฟ้ืนฟูขวัญกําลังใจของผู้ประสบภัยให้พร้อมท่ีจะดําเนินการฟ้ืนฟู
ชุมชนข้ึนมาใหม่ด้วยตนเองและให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนด ออกแบบกลไกการจัดการช่วยเหลือท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการตามสภาพความเป็นจริงด้วยความเคารพและให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จึงสรุปได้ว่า 
การสร้างพลังอํานาจของชุมชนน้ันเกิดจากการที่ชุมชนมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง ร่วมกับการท่ีชุมชนได้รับการ
สนับสนุนจากสังคมภายนอกจะเป็นกลไกหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเป็นรากฐานของการพัฒนาทุนทางสังคมท้ัง 2 
ลักษณะ โดยเฉพาะในส่วนของการรับรู้และตระหนักต่อการมีพลังอํานาจในตนเองของชุมชนนั้นมีความสําคัญต่อการสร้างอัตลักษณ์
ทางสังคม (Social Identity) ของชุมชน และส่งผลต่อการสร้างทุนทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนให้ย่ังยืนอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
บทความเรื่อง “เจ้านายฝ่ายเหนือ: ตัวตนกับการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือ” เป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาปริญญาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตเร่ือง “กระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและการสร้างความเป็นชุมชนของ 
กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ” ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือเพ่ือศึกษาภูมิหลัง พลวัต และพัฒนาการของ
กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ อีกท้ังเพ่ือศึกษาบทบาทของเจ้านายฝ่ายเหนือในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินภาคเหนือ และกระบวนการสร้างพ้ืนท่ี
ทางสังคมของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ การศึกษาในคร้ังนี้มีประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลักคือกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ สายตระกูล ณ 
เชียงใหม่ ณ ลําปาง ณ ลําพูน สายตระกูลละ 3 ท่านและนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญในประวัติชุมชนภาคเหนือจํานวน 6ท่านผล
การศึกษาพบว่าหลังจากบทบาทของเจ้าผู้ครองนคร และบุตรหลาน และกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือท่ีถูกรัฐบาลสยามผนวกรวมอํานาจเข้าสู่
ศูนย์กลางนั้น บทบาทหน้าท่ีทางสังคมต่างๆ ของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือก็ถูกลดและลิดรอนบทบาทลง ผลประโยชน์ท่ีเคยได้รับก็ถูก 
ตัดไปด้วยเช่นกัน ภายใต้บริบทดังกล่าวท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนี้ เป็นผลทําให้กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือต้องสร้างความชอบธรรมและพ้ืนท่ี
ทางสังคมให้กับตนเองอีกคร้ังหนึ่งโดยแสดงออกผ่านทางรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วย
กิจกรรมชุมชน การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติทางการเมือง การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติประเพณี วัฒนธรรม และการสร้างพ้ืนท่ี
ทางสังคมด้วยมิติการศึกษา การศาสนา และสาธารณประโยชน์ ซ่ึงการทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ทําให้กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือนั้นได้
กลับมามีบทบาทและพ้ืนท่ีทางสังคมอีกคร้ังหนึ่ง โดยท่ีคนในชุมชนและสังคมล้านนานั้นยอมรับในฐานะของเจ้านายฝ่ายเหนือเจ้า 
ผู้ครองนครของล้านนาอีกคร้ังซ่ึงถือว่า “กลุ่มเครือญาติ” เป็นพลังท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาชุมชนให้สามารถขับเคล่ือนไป
ได้ โดยเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน  
คําสําคญั: เจ้านายฝ่ายเหนือ การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือ 
 

ABSTRACT 
The article about “Lord of Lanna kingdom:  identity, creating social space and historical northern 

communities" as part of a Master of Science Program in Community Development. "The process of social space 
and the creation about the community of the Lord of Lanna kingdom" that base on qualitative study.The specific 
objective is to research about the backgrounds and dynamic development of the princes of the north. Moreover 
to study the role of local communities in the development of the region. And to study the process of creating a 
social space of the lord of Lanna kingdom.  

According to the population who were the north line of the family in Chiang Mai, Lamphun, Lampang 
lineage at least three people and academics who specialize in the history of the northern community of six 
members. The research found that the mantle of the governor, descendant, and the lord of Lanna kingdom are 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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integrated by the government. Including the perquisites as well. As mentioned in the above shown that the lord 
of Lanna kingdom attempt to establish legitimacy and social space for themselves through establishing community 
development. Base on creating a social space by community events. In addition creating a social space by political 
view also culture and traditional. Including the creation by education, religion, and commonwealth as well. The 
result are influence toward the authority of the lord and have an effect on an acceptation of the residents as the 
lord of Lanna kingdom.  In consequence " kindredship"  are important to associated between development 
community and history community for make way. 
Keyword:Lord of Lanna kingdom, creating social space, historical northern communities 

 
บทนํา 

ล้านนาหรือภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและสังคมร่วมท่ียาวนาน โดยท่ีได้มี 
การสะท้อนออกมาในรูปของวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา วรรณกรรม ความคิด  ความเชื่อ  ศิลปะ  สถาปัตยกรรม  รวมไปถึงวิถี
ชีวิตท่ีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  ในปี พ.ศ.2436 สยามได้มีการปฏิรูปหัวเมืองลาวเฉียงออกเป็นมณฑล
ลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพในเวลาต่อมา ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการปกครองมีการจัดต้ัง
หน่วยบริหาร คือ กองมณฑลลาวเฉียง ซ่ึงมีข้าหลวงใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา  ด้านการป่าไม้มีการโอนกรรมสิทธ์ิป่าไม้ท้ังหมดของ 
เจ้าผู้ครองนครมาเป็นของรัฐบาลสยามและได้มีการจัดต้ังกรมป่าไม้ข้ึน  ด้านการศาลจัดต้ังศาลมณฑลพายัพข้ึนเพ่ือใช้ในกระบวนการ
พิจารณาคดี ด้านการคลังและการเก็บภาษีสยามได้ลดทอนเงินผลประโยชน์ของเจ้านายและบุตรหลานโดยการถอดถอนตําแหน่ง และ
พร้อมกันนั้นได้แต่งต้ังข้าราชการจากส่วนกลางเข้ามารับตําแหน่งต่างๆ แทน จนมากระท่ังในปี พ.ศ.2442 ได้มีการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลหรือท่ีการปกครองแบบมณฑลพายัพ ส่งผลให้ให้เมืองเชียงใหม่และหัวเมืองฝ่ายเหนือท้ังหมดได้เป็นส่วนหนึ่งกับสยามโดย
สมบูรณ์  นับต้ังแต่นั้นมาอํานาจในการดูแลบ้านเมืองท้ังหมดก็ตกอยู่กับข้าหลวงประจํานครของสยาม  และเม่ือปี พ.ศ. 2469  ตําแหน่ง
เจ้าผู้ครองนครเจ้านายบุตรหลานก็ถูกยกเลิกไปในที่สุด (สรัสวดี  อ๋องสกุล, 2549, น. 323)  ซ่ึงได้สอดคล้องกับการศึกษาของเตือนใจ 
ไชยศิลป์ เร่ือง ล้านนาในการรับรู้ของชนชั้นนําปกครองสยาม พ.ศ. 2437-2476 ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเป็นการเสนอถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของชนชั้นนําสยามท่ีมีต่อล้านนาและคนล้านนา หรือ “คนลาว” ท่ีแต่เดิมล้านนาเป็นดินแดน “ต่างชาติ
ต่างภาษา” ท่ีมีความแตกต่างจากสยามในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และระบบ
ความเชื่อ งานชิ้นนี้อธิบายว่าลําดับข้ันของกระบวนการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของชนชั้นนําสยามต่อล้านนาในประเด็นต่างๆ เกิดข้ึนและ
สิ้นสุดไม่พร้อมกัน ชนชั้นปกครองสยามจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ท่ีมีต่อสถานภาพทางการเมืองของล้านนา จากประเทศราชมาเป็น
ดินแดนส่วนหนึ่งของสยามเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเพ่ิมอํานาจของสยามในล้านนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากนั้นจึงค่อยสร้างการรับรู้
ของคนล้านนาว่าเป็นคนไทยไม่ใช่คนลาวผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม ต่อมาเม่ือสถานภาพของเจ้านายล้านนาตกตํ่าลง  
การรับรู้ต่อสภาพของเจ้านายล้านนา ทําให้สยามไม่แต่งต้ังผู้ปกครองล้านนาข้ึนใหม่จนในไปสู่การปกครองที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ัว
ประเทศ ซ่ึงแสดงให้เห็นความสลับซับซ้อนในกระบวนการเปล่ียนแปลงการรับรู้ของชนชั้นนําสยาม 

"เจ้าผู้ครองนคร"  สําหรับเชียงใหม่และดินแดนในล้านนาแล้วถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญท่ีมีบรรดาศักด์ิสูงส่งอันมีสิทธิ
ธรรมในการสืบตันตติวงศ์  เป็นผู้ท่ีผ่านพิธีการสําคัญของบ้านเมืองอีกท้ังยังเป็นผู้ครอบครองสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ รวมท้ังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่
เหนือประชาชนคนท่ัวไป  ด้ังนั้นเจ้าผู้ครองนครสําหรับคนล้านนาแล้วจึงมีความสําคัญในทุกด้าน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นคนชั้นสูงหรือชนชั้นนํา
ซ่ึงทําหน้าท่ีในการปกครองบ้านเมืองและมีบทบาททางการเมืองตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ นั่นคือ การเป็น
ผู้มีบุญบารมีอันสามารถท่ีจะนําพามนุษย์ไปสู่ชีวิตท่ีดีงามและมีศีลธรรม อีกท้ังได้สะสมความดีมาต้ังแต่อดีตชาติส่งผลให้เจ้าผู้ครองนคร
มีความหมายทางคุณงามความดีมาโดยตลอด นอกจากนี้เจ้าผู้ครองนครยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบ้านเมือง สร้างความเป็น
ปึกแผ่นของราษฎร ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอุปถัมภ์ค้ําชูทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริม
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ให้เจ้าผู้ครองนครและเจ้านายบุตรหลานเป็นกลุ่มชนชั้นท่ีมีพัฒนาการการเปล่ียนแปลงบทบาทอํานาจต่างๆ พร้อมท้ังยังต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือพยายามรักษาอํานาจและรักษาสถานภาพของชนชั้นทางสังคมเอาไว้ (อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว, 2524, น. 8) 

กลุ่มเจ้าผู้ครองนคร ถือได้ว่าชุมชนหนึ่งท่ีมีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้สืบสันตติวงศ์มาจากกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนคร  
จนทําให้เกิดการรวมตัวจนกลายเป็นชุมชนท่ีเรียกกันว่า "เจ้านายฝ่ายเหนือ" ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติ  มีมิติทาง
จิตวิญญาณ  มีจิตสํานึกร่วมกัน  มีวิถีชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมหน่ึงๆ ท่ีเหมือนกัน จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกันและการสั่งสม 
ภูมิปัญญาพร้อมท้ังวิทยาการความรู้ต่างๆ ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับคนในกลุ่มเดียวกันและความสัมพันธ์กับคนภายนอกกลุ่มและ
สังคมภายนอก จะเห็นได้ว่าในกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือได้มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงบทบาทให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผลจาก
การปรับตัวในช่วงแรกนี้ ทําให้เจ้านายฝ่ายเหนือและบุตรหลานส่วนใหญ่ยังได้รับราชการในตําแหน่งท่ีมีเกียรติอยู่ และบางส่วน 
ก็ได้มีการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น การสร้างตลาดและห้องแถวให้เช่า เป็นต้น นอกจากนี้ในระยะเวลาต่อมากลุ่มเจ้าฝา่ยเหนือ
และบุตรหลานเจ้านายฝ่ายเหนือได้เร่ิมมีการปรับตัวเพ่ือรักษาอํานาจและสถานภาพของชนชั้นนําทางสังคมอีกคร้ัง ด้วยวิธีการต่างๆ 
อาทิเช่น  การเข้ามามีบทบาททางการเมืองท้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน การเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคม การมีบทบาทใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม  การจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เครือข่าย และ
องค์กรต่างๆ และชนชั้นนําของไทย (เบญจวรรณ  บุญโทแสง, 2550, น. 5) 

กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือในการศึกษาคร้ังนี้ไม่ได้เป็นชุมชนเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน แต่เป็นการศึกษา
ความหมายในรูปแบบของชุมชนของผู้ท่ีสืบเชื้อสายและสันตติวงศ์ของทิพยจักราชหรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนท่ีมีอํานาจ โครงสร้างและ
บทบาทในการพัฒนาชุมชนและสังคม ความเป็นชุมชนของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ  ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งท่ีเพ่ิงจะเกิดข้ึนมาใหม่ในช่วง
ระยะเวลานี้เท่านั้น หากแต่เป็นการดํารงอยู่ของเป็นชุมชนหรือกลุ่มท่ีมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาท่ียาวนาน  อีกท้ังยังเป็น
เป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาชุมชน จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า ในมิติของการพัฒนาชุมชนกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือจะเสริมสร้างความเป็นชุมชน
ของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือและชุมชนในล้านนา(ภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน) ได้อย่างไร  

จากเหตุผลท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นท้ังหมดนี้ทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาและนําเสนอถึงกระบวนการสร้างพ้ืนท่ี
ทางสังคมบนพ้ืนฐานของอํานาจ  การปรับตัวและบทบาทในการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือท่ีปฏิบัติผ่านกิจกรรมในมิติ
ด้านต่างๆ ในปัจจุบัน  โดยได้ใช้แนวคิด  ทฤษฎี  และศาสตร์ทางด้านการพัฒนาชุมชนและกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมมาอธิบาย  
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  และมีประเด็นคําถามท่ีต้องการจะหาคําตอบว่า  กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือมีพัฒนาการและมีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชนอย่างไร  และกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือมีกระบวนการสร้างความเป็นชุมชนอย่างไรเพ่ือท่ีจะสร้างประวัติศาสตร์ชุมชน
ท้องถ่ินภาคเหนือ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พลวัต และพัฒนาการของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ 
2. เพ่ือศึกษาบทบาทของเจ้านายฝ่ายเหนือในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินภาคเหนือ 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดเรื่องการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม 
การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม  ภายใต้เงื่อนไขและการจัดการปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การแก้ไขปัญหาน้ันจะให้สอดคล้องกับท้ัง

แนวคิดและแนวทางปฏิบัติจึงเป็นภารกิจท่ีสําคัญในทางวิชาการ  คําถามแรกท่ีจะต้องตอบคือทําอย่างไรจึงจะได้ความชอบธรรม 
อันเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายในพื้นท่ีทางสังคมนั้นๆ ในเม่ือพ้ืนท่ีทางสังคมดังกล่าวได้กลายเป็นสนามในการแข่งขันและช่วงชิงอํานาจใน
เชิงสัญลักษณ์ของสังคมท่ีมีความแก่งแย่ง แข่งขัน ช่วงชิง  และขัดแย้งต่อกันในเร่ืองของการแสดงตัวตนและอัตลักษณ์  ซ่ึงสนาม
ดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่ม หลายชาติพันธ์ุ การเมืองการปกครองที่มีความหลากหลาย  ประเพณีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  
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รวมไปถึงโครงสร้างทางอํานาจท่ีจะต้องมีความสอดคล้องกับการต่อสู้ทางสัญลักษณ์จนกลายเป็นหนึ่งในการผลิตซํ้าและสร้างใหม่ของ
การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์   

อองรี เลอแฟบร์ (Lefebre, 1998, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2544)  ได้เขียนหนังสือชื่อ “The Prodution Of 
Space ให้ความหมายของพ้ืนท่ีออกเป็น  3  ประเภท  คือพ้ืนท่ีธรรมชาติหรือพ้ืนท่ีทางกายภาพ (Natural Or Physical Space)  พ้ืนท่ี
ทางจิตใจ/พ้ืนท่ีทางความคิด (Menta Space)  และพื้นท่ีทางสังคม (Social Space) ได้วิเคราะห์การผลิต “พ้ืนท่ีจริง” (Real Space) 
“พ้ืนท่ีมีชีวิต” (Live Space)  และแบ่งพ้ืนท่ีทางสังคมออกเป็น  3  ประเภท (A Triad Concept) ได้แก่  ปฏิบัติการเกี่ยวกับแห่งท่ีว่าง 
(Spatial Practice)  การแสดงของพ้ืนท่ี (Representation Of Space)  และภาพแสดงพ้ืนท่ี (Representational Space) 

พ้ืนท่ีทางความคิด  เป็นสิ่งท่ีเกิดจากการตีความหรือให้ความหมายทางพ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีเรามองเห็น  นําไปสู่การสร้าง
พ้ืนท่ีทางสังคมที่มีท้ังส่วนท่ีเป็นจริงและท่ีเป็นเพียงจินตนาการอันสลับซับซ้อน  มีการช่วงชิงขัดแย้งและแทรกแวงอยู่ตลอดเวลาใน
ทัศนะของ Lefebvre พ้ืนท่ีไม่ใช่สิ่งท่ีจะสามารถแยกออกมาพิจารณาได้อย่างโดดๆ เหมือนวัตถุท่ีแยกออกมาจากผู้ดูหรือทําความเข้าใจ
โดยมุมมองได้เพียงด้านเดียว  แต่เป็นสิ่งท่ีมีมิติหลายด้านและมีความแตกต่างหลากลาย  พ้ืนท่ีมีสถานะเป็นท้ังเคร่ืองมือและเป้าหมาย  
อีกท้ังยังเป็นสื่อและตัวกลางของบริบทของการช่วงชิงอํานาจ  Thirdspace ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของการปฏิบัติการทางสังคมท่ีความคิด  
เหตุการณ์  ปรากฏการณ์ท่ีความหมายของพ้ืนท่ีนั้นปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  โดยท่ี  Lefebvre  ให้ความสําคัญคือ  การเมืองเกี่ยวกับ
การสร้างพ้ืนท่ีซ่ึงจะต้องเข้าใจและวิเคราะห์ถึงการเมืองของการใช้ความรู้เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและการใช้อุดมการณ์ท่ีปกปิดอํา
พรางการใช้ความรู้นั้น  ท้ังนี้เพราะในท่ีสุดแล้วการช่วงชิงพ้ืนท่ีทางสังคมเป็นสิ่งท่ีทําไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพ้ืนท่ี(หรืออํานาจ) ท่ีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งสามารถยึดครองและครอบงําได้ 

 นอกจากนี้ อองรี เลอแฟบร์ (2004) และมิเชล ฟูโก (1986, อ้างถึงใน กาญจนา  แก้วเทพ, 2544)  มีแนวคิดว่า  
“พ้ืนท่ี” (Space) มีหน้าท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  พ้ืนท่ีในอุดมคติ (the utopiasป  
เป็นพ้ืนท่ีในจินตนาการท่ีมีความสัมพันธ์คล้ายคลึงหรือตรงกันข้ามกับพ้ืนท่ีจริงทางสังคม  แต่ไม่มีพ้ืนท่ีต้ังอยู่จริงในสังคม  และอีก
ประเภทหนึ่งคือ  พ้ืนท่ีชนิดพิเศษ (heterotopias) เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีรูปแบบท่ีสามารถพบเห็นได้ในสังคม  มีสะถานท่ีจริงซ่ึงสามารถท่ีจะ
สะท้อนและเชื่อมโยงอยู่ระหว่างพ้ืนท่ีในอุดมคติกับพ้ืนท่ีจริง  โดยท่ีหลักการของพ้ืนท่ีชนิดพิเศษ (principles of heteropology)  ซ่ึง
สามารถท่ีจะสรุปได้ว่าพ้ืนท่ีชนิดพิเศษนี้มีอยู่ในทุกสภาพสังคมวัฒนธรรม  พ้ืนท่ีชนิดพิเศษสามารถอยู่ร่วมกับพ้ืนท่ีประเภทอ่ืนๆ ได้ใน
ท่ีต้ังของสังคมโดยท่ัวไป และมีหน้าท่ีเฉพาะพ้ืนท่ีชนิดพิเศษเชื่อมโยงสู่มิติของเวลา พ้ืนท่ีชนิดพิเศษทํางานภายใต้ระบบปิดและระบบ
เปิดไปพร้อมกัน  พ้ืนท่ีชนิดพิเศษทําหน้าท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในสังคมเข้าด้วยกัน ซ่ึงอาจจะกล่าวได้ว่าแนวคิดการ
สร้างพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีได้มีการกล่าวมาในข้างต้นนี้แล้วนั้น  เป็นการนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาและสืบเสาะหา
คําตอบว่า  ปฏิบัติการเกี่ยวกับแห่งท่ีว่างซ่ึงเป็นปฏิบัติการทางสังคมถูกกําหนดข้ึนในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว  โดยมีสถานบันใดเกี่ยวข้อง  
และสถานบันเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับ “การผลิตพ้ืนท่ี” อย่างไรการแสดงของพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความนึกคิด มีการวาแผนใน
การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร ภาพแสดงพ้ืนท่ีในฐานะผู้กระทําเป็นตัวสร้างความหมายเกี่ยวกับพ้ืนท่ี 

อองรี  เลอแฟบร์ (Lefebre, 1998, อ้างถึงใน กาญจนา  แก้วเทพ, 2544) ได้สรุปว่า  “พ้ืนท่ี” (Space) ไม่ได้มี
ความหมายเพียงแค่ขอบเขตและลักษณะทางภูมิศาสตร์  หรือมิได้มีลักษณะของความเป็นกลางเพียงเท่านั้น  แต่ยังหมายถึงพ้ืนท่ีใน
ทางการต่อสู้ของอํานาจต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมนั้นๆ  พ้ืนท่ีจะถูกผลิตซํ้าจนกลายเป็น “พ้ืนท่ีทางสังคม” (Social Space) แบบต่างๆ 
เคลื่อนไหวตามกลุ่มอํานาจของผู้สร้าง  ดังนั้นในทุสังคมหรือทุกหนแห่งสารถถูกประดิษฐ์สร้างข้ึนเป็น "พ้ืนท่ีทางสังคม" หรือ "พ้ืนท่ี
ชนิดพิเศษ" ได้  หากมีปฏิบัติการทางสังคมเกิดข้ึนในบริเวณดังกล่าว  เป็นการมองพ้ืนท่ีในฐานะท่ีถูกสร้างข้ึนในความสัมพันธ์ทางสังคม  
เพ่ือใช้ในการต่อรองเพื่อสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของกลุ่มสังคมนั้น  ซ่ึงได้ถูกเลือกสรรเพ่ือผลิตซํ้า  สร้างข้ึนใหม่อย่าง
หลากหลาย  ในฐานะยุทธวิธีของการต่อรอง  ตอบโต้  เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมให้กับตนเองและกลุ่มของตน 

หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วนั้น การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมท้องถ่ินหรือการสร้างให้เกิดความเป็นชุมชนของตนเองข้ึนนั้นใน
อดีตถูกมองและมีความเข้าใจกันว่า พ้ืนท่ีความเป็นชุมชน สังคมหรือท้องถ่ิน เป็นสิ่งท่ีได้สร้างข้ึนและถูกกําหนดด้วยบริบททาง
ประวัติศาสตร์และมีความสัมพันธ์ท้ังในระดับชุมชนและสังคมวงกว้าง  โดยกระบวนการสร้างความเป็นชุมชนนั้นดําเนินการควบคู่ไป
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กับการสร้างวัฒนธรรมของผู้คนท่ีไม่ได้ผูกติดกับท่ีต้ังและอาณาเขตท่ีแน่นอน และเกิดรอยแยกข้ึนในความกลมเกลียวระหว่างพ้ืนท่ีกับ
วัฒนธรรมและผู้คนท่ีถูกสร้างข้ึนในความสัมพันธ์เชิงอํานาจท่ีไม่มีความเท่าเทียมกัน จึงมีลักษณะท่ียืดหยุ่น มีกระบวนการต่อรอง 
เกิดการสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลา  เพ่ือใช้ในการตีความต่อรองและการตอบโต้สถานการณ์ท่ีตนเองเผชิญ 

 
วิธีการศึกษา 

รูปแบบงานวิจัย 
เป็นการศึกษาศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะเน้นศึกษาโดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

(Historical Approach) และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ อ่ืนๆ ทางสังคมศาสตร์และการพัฒนาชุมชน ( Interdisciplinary & 
Development Approach) เพ่ือใช้ในการประกอบการวิเคราะห์ (Content Analysis) ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ต่างๆ เพ่ือทําให้ทราบถึงพัฒนาการ  บทบาทและการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของเจ้านายฝ่ายเหนือ และนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของการ
บรรยายเชิงพรรณนา 

ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังนี้ผู้ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาเป็นพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่และลําปาง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกประชากรที่จะศึกษา คือ กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือท่ียังมีชีวิตอยู่และมีบทบาทในการพัฒนา

ชุมชน อีกท้ังเป็นผู้ท่ีสืบเชื้อสายมาจากทิพยจักราชหรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ท่ีเคยปกครองนครเชียงใหม่ และลําปาง และในปัจจุบันยังได้มี 
การใช้นามสกุลพระราชทาน และในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางผู้ศึกษาน้ันได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

(1) กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ สายตระกูล ณ เชียงใหม่ จํานวน  3  คน 
(2) กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ สายตระกูล ณ ลําปาง จํานวน  3  คน 
(3) กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ สายตระกูล ณ ลําพูน จํานวน  3  คน 
นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ล้านนาจากนักวิชาการท่ีมี 

ความเชี่ยวชาญและเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการ  จํานวน  6  ท่าน ซ่ึงประกอบด้วย 
(1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสรัสวดี  อ๋องสกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(2) ศาสตราจารย์อรุณรัตน์   วิเชียรเขียว  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(3) รองศาสตราจารย์สมโชติ   อ๋องสกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(4) พันตํารวจเอกอนุ  เนินหาด  นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
(5) ดร.อุดมศักด์ิ   ศักด์ิม่ันวงศ์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง 
(6) อาจารย์มงคล  ถูกนึก  นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
1. แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก  ท้ังในส่วนของ

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ  ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ 
2. การสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) เป็นการสังเกตการณ์โดยอาศยัการสังเกตการณ์

อย่างไม่เป็นทางการโดยที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปสังเกตการณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการศึกษา เช่น หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มต่างๆ ท่ีกลุ่ม
เจ้านายฝ่ายเหนือได้เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสาร เช่น หนังสือ บทความ สิ่งตีพิมพ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ท้ัง

ในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัยเพ่ือท่ีจะได้ทําการศึกษาในรายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้เป็นพ้ืนฐาน
ความคิดความเข้าใจ และใช้ในการเชื่อมโยงยุคประวัติศาสตร์เข้ากับยุคปัจจุบัน ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม โดยใช้วิธีการดังต่อไปน้ี 
 2.1 วิธีการสังเกตการณ์ (Observation) แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) คือการเก็บข้อมูลโดย

อาศัยการสังเกตการณ์อย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษา เช่น หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มต่างๆ ท่ีกลุ่มเจ้านาย 
ฝ่ายเหนือได้เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน 

 2.2 วิ ธีการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีการท่ีใช้แบบนําสัมภาษณ์ (Interview Guide) 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ได้แบ่งออกเป็น  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตําราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์ล้านนาและการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การศึกษาในประเด็นภูมิหลัง พลวัต และพัฒนาการของ 
กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ   

ข้ันท่ี 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม การสร้าง
ความเปน็ชุมชน  และการพัฒนาชุมชน 

ข้ันท่ี 3  นําผลการศึกษาท้ัง 2 ข้ันตอนท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนี้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการสร้างพ้ืนท่ีและการสร้างความเป็นชุมชนของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ  อีกท้ังยังสังเคราะห์ถึงบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนใน
ปัจจุบันของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ  ซ่ึงจะตอบวัตถุประสงค์การศึกษาในข้อท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ 
  
ผลการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาออกเป็น  3 ส่วน เพ่ือท่ีจะตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาและผลการศึกษาท่ี
ได้เป็นดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ภูมิหลัง พลวัต และพัฒนาการของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ 
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2272  เป็นต้นมาเมืองลําปางหรือเขลางค์นครนั้นไม่มีเจ้าผู้ครองนคร  มีเพียงขุนเมืองท้ังสี่ทําหน้าท่ีร้ัง

เมืองชั่วคราว  ทําให้พระภิกษุรูปหนึ่งซ่ึงเป็นเจ้าอาวาสวัดนายางซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีวิทยาอาท่ีคมแก่กล้าและมีผู้คนเลื่อมใสเป็นจํานวนมากได้
ร่วมกันกับสมภารวัดสามขาและสมภารวัดบ้านฟ่อนได้ลาสิกขาออกมาควบคุมเมืองลําปาง  เจ้าเมืองลําพูนท่ีพม่าส่งมาปกครองจึงถือ
โอกาสให้กองทัพพม่านําโดยท้าวมหายศเข้าโจมตีเมืองลําปางและยึดเมืองได้สําเร็จ  พร้อมเรียกเก็บทรัพย์สินจากราษฎร ทําร้ายผู้คน 
สร้างความยากลําบากแสนสาหัสแก่ราษฎรเมืองลําปางอย่างถ้วนหน้า ในขณะนั้นเองพระมหาเถระเจ้าอธิการวัดพระแก้ว (วัดชมภู)  
ทนต่อการกดข่ีข่มเหงไม่ได้  จึงคิดวางแผนขับไล่กองทัพพม่าโดยได้เลือกหนานทิพย์ช้างหรือทิพจักร (หนานทิปะวเนจร)  ซ่ึงเป็นพราน
ปืนท่ีบ้านปงยางคก  อําเภอห้างฉัตร  โดยท่ีหนานทิพย์ช้างเป็นผู้มีความกล้าหาญ  สติปัญญาดี  มีศีลธรรมและความสัตย์เป็นผู้นํา 
ไพร่พล 300 คน  บุกเข้าสังหารท้าวมหายศและปราบกองทัพพม่าจนสําเร็จ ชาวลําปางจึงร่วมกันสถาปนาหนานทิพย์ช้างข้ึนเป็น 
เจ้าเมืองนครเขลางค์นามว่า “พระยาสุลวฤาชัยสงคราม” ซ่ึงเป็นต้นตระกูลของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่  ซ่ึงในสมัยต่อมาคือ “ราชวงศ์
เจ้าเจ็ดตน” หรือ “ทิพยจักรราช” นั่นเอง 

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ลําพูน และลําปางท้ัง 7 องค์ในราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนนี้ ถือได้ว่ามีความรักสามัคคี  สนิทสนมกลม
เกลียวกันเป็นอย่างมาก  เนื่องจากได้รับการอบรมสั่งสอนจากเจ้าฟ้าชายแก้วมาเป็นอย่างดี  ส่งผลให้การปกครองและสถานการณ์
บ้านเมืองในสมัยเจ้าท้ัง 7  องค์นี้มีความสงบร่มเย็น  และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน  3  เมืองอย่างสมํ่าเสมอและมิตรไมตรีย่ิง  
การปกครองบ้านเมืองด้วยความรักสามัคคีในกลุ่มเครือญาตินี้  ทําให้เมืองเชียงใหม่ ลําพูน และลําปางมีฐานะทางการเมืองท่ีเข้มแข็งมา
โดยตลอด  แต่อย่างไรก็ตามเม่ือสยามต้องเผชิญหน้ากับลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก  ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนและสถานการณ์
ความม่ันคงรวมท้ังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ต่อรัฐบาลสยาม  ในการนี้ทางรัฐบาลสยามจึงได้ถือโอกาสเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การควบคุมเมืองประเทศราช  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมืองเชียงใหม่ให้มีความเข้มข้นมากย่ิงข้ึน  เพ่ือก้าวไปสู่การปฏิรูปการเมือง 
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การปกครอง  โดยใช้วิธีการทําลายจารีตท้องถ่ินในลักษณะการล้มล้างชนชั้นผู้ปกครองเก่า  กล่าวคือ อํานาจและบทบาทของเจ้าหลวง
และเจ้านายบุตรหลานให้หมดสิ้นไปนั่นเอง 

ในช่วง พ.ศ. 2427-2441  ถือเป็นก้าวแรกหรือพ้ืนฐานในการปูทางเพ่ือเข้าสู่กระบวนการลดทอนอํานาจและทําลาย
เอกลักษณ์ท้องถ่ินอย่างจริงจัง  โดยจะเร่ิมท่ีเมืองเชียงใหม่ซ่ึงเป็นศูนย์กลางล้านนาเป็นแห่งแรก โดยท่ีสยามได้ใช้โอกาสความวุ่นวาย
จากปัจจัยภายในและภายนอกเพ่ือเข้าแทรกแซงและควบคุมดูแลการเมืองการปกครองของเชียงใหม่  ก่อนท่ีจะปฏิรูปการปกครอง 
คร้ังใหญ่เพ่ือผนวกดินแดนโครงสร้างการปกครองของเมืองเชียงใหม่เข้ากับสยามอย่างจริงจัง  โดยท่ีในช่วงนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะท่ี
เด่นชัด ดังนี้  

การจัดการปกครองแบบหัวเมืองลาวเฉียง (พ.ศ. 2427-2435)  การปฏิรูปหัวเมืองลาวเฉียงถือเป็นบันไดข้ันแรกท่ีสยาม
ต้องการ เพ่ือหวังผลสําเร็จในการปฏิรูป อันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง แต่ก็ยังอยู่บนพ้ืนฐานของความระมัดระวังเป็น
พิเศษในเร่ืองผลกระทบต่อจิตใจของเจ้านายล้านนา ฉะนั้นในการจัดการจึงต้องอาศัยข้าหลวงท่ีมีความรู้ความสามารถ และมี
บรรดาศักด์ิระดับสูงเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความยําเกรงและยอมรับนับถือให้กับเจ้านายเชียงใหม่ เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของสยามโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากรดํารงตําแหน่งข้าหลวงพิเศษ  
ในการปฏิรูปการปกครองและถือได้ว่าประสบผลสําเร็จมาก เนื่องจากได้วางรากฐานการจัดการบ้านเมืองท่ีสําคัญไว้ดังนี้ 

การปกครองแบบหัวเมืองลาวเฉียงถือเป็นเขตพิเศษท่ีมีลักษณะเฉพาะท้องถ่ิน  คือ  ยังใช้ระบบการปกครองท่ีท้องถ่ินมี
มาแต่เดิมอยู่แต่ลดความสําคัญและอํานาจลง ดังกรณีตัวอย่างของเจ้าขัน 5 ใบและเค้าสนามหลวง โดยการกําหนดให้มีข้าราชการ
ตําแหน่งใหม่เพ่ิมข้ึน เรียกว่า“เสนา 6 ตําแหน่ง” อันประกอบด้วย กรมมหาดไทย ทําหน้าท่ีปกครองดูแลบ้านเมือง ทําบัญชี
สํามะโนครัว จัดสร้าง ซ่อมแซม และรักษาสาธารณสมบัติ กรมทหาร ทําหน้าท่ีในการปกป้องรักษาอาณาเขตของเมือง และเตรียมกําลัง
ไว้ในยามศึกสงคราม กรมยุติธรรม ทําหน้าท่ีเป็นกองตํารวจปราบปรามโจรผู้ร้าย อีกท้ังตัดสินคดีความต่างๆ กรมคลัง ทําหน้าท่ีดูแล
ทรัพย์สินแผ่นดินและทําบัญชีรับจ่ายรายงานสยามปีละคร้ังและจัดการภาษีอากร กรมวัง ทําหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อยและกิจการ
ต่างๆ ภายในคุ้มเจ้าผู้ครองนคร กรมนา ทําหน้าท่ีดูแลเรื่องป่าไม้ไร่นา ในแต่ละกรมจะมีเจ้านายท้องถ่ินดํารงตําแหน่งเสนาเพ่ือเป็น
ผู้บังคับบัญชากรม และมีข้าราชการจากสยามเป็นผู้ช่วยเสนาท่ีเรียกกันว่า “พระยาผู้ช่วยไทย” ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาและช่วยเหลือ
เจ้านายท้องถ่ินในการปกครองรูปแบบใหม่นี้ และตําแหน่ง “พระยารอง” ท่ีมีไว้สําหรับเจ้านายบุตรหลานหรือขุนนางพ้ืนเมือง แต่ไม่มี
อํานาจมากนัก เป็นตําแหน่งท่ีมีไว้เพ่ือรักษานํ้าใจของเจ้านายท้องถ่ินเพียงเท่านั้น จะเห็นได้ว่า การจัดการปกครองเช่นนี้ได้ทําให้เกิด
การกระจายอํานาจท่ีเคยผูกขาดไว้ท่ีเจ้าหลวงและเจ้านายบุตรหลาน  ออกไปสู่ข้าราชการท่ีสยามแต่งต้ังมากข้ึน ในขณะท่ีเจ้านาย
ท้องถ่ินและขุนนางพ้ืนเมืองกลับมีอํานาจลดลง และการมีตําแหน่งผู้ช่วยเสนาท่ีมาจากส่วนกลาง ยังทําให้สยามสามารถควบคุมดูแล
การปฏิบัติตนของเจ้านายได้อย่างใกล้ชิดมากข้ึน อย่างไรก็ตามเสนา 6 ตําแหน่งนี้ก็ต้องผ่านการคัดสรรจากเค้าสนามหลวง เพ่ือเสนอ
ชื่อให้เจ้าผู้ครองนครแต่งต้ังและโยกย้าย ท้ังนี้เข้าใจว่าในการปกครองแบบหัวเมืองลาวเฉียง สยามยังต้องการรักษานํ้าใจเจ้านายท้องถ่ิน 
เพ่ือไม่ให้รู้สึกว่าสูญเสียอํานาจ และยังเป็นการควบคุมข้าราชการของตนไม่ให้มีอิสระมากเกินไปด้วย 

เม่ือ พ.ศ. 2436 สยามได้จัดต้ังมณฑลลาวเฉียงข้ึนครอบคลุมเชียงใหม่ ลําพูน และลําปางข้ึนแทนหัวเมืองลาวเฉียง  
ซ่ึงการดําเนินการคร้ังนี้สยามก็ได้ส่งตัวพระยาทรงสุรเดช (อ้ัน บุนนาค) มาดํารงตําแหน่งข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียงเพ่ือทําการปฏิรูป
ในหลายๆ ด้าน ซ่ึงการปฏิบัติงานของพระยาทรงสุรเดชนี้จะใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมเจ้านายท้องถ่ินให้คล้อยตาม เพ่ือความราบร่ืนใน 
การปฏิรูปการปกครอง จนในท่ีสุดสยามก็สามารถรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลางได้สําเร็จอีกข้ันหนึ่ง การปฏิรูปในช่วงมณฑลลาวเฉียงมี
รายละเอียดดังนี้ 

การจัดการปกครองแบบมณฑลลาวเฉียง (พ.ศ. 2436-2441)  พระยาทรงสุรเดชได้ก่อต้ังกองมณฑลลาวเฉียงข้ึนท่ี
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจ โดยพนักงานในระดับต่างๆ ล้วนแต่เป็นคนไทยท้ังสิ้น มีพระยาทรงสุรเดชเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด และมีข้าหลวงรองในตําแหน่งข้าหลวงมหาดไทย ข้าหลวงยุติธรรม ข้าหลวงคลัง ข้าหลวงป่าไม้ และมีข้าราชการระดับเสมียน 
รวมถึงพนักงานประจํากองด้วย รูปแบบการปกครองเช่นนี้มีลักษณะคล้ายกับการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ซ่ึงทําให้เข้าใจว่าเป็น 
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การวางรากฐานการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลก่อนปฏิรูปการปกครองข้ันต่อไป และในเชียงใหม่พระยาทรงสุรเดชได้แต่งต้ัง 
พระยาผู้ช่วยเสนาท้ัง 6 ตําแหน่งใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกไปผู้ช่วยเสนาตําแหน่งสําคัญ คือ ผู้ช่วยเสนาคลังและผู้ช่วยเสนานา 
จะมาจากข้าราชการในกองมณฑลท้ังยังให้ตําแหน่งท้ัง 2 นี้มารวมไว้ท่ีว่าการมณฑลอีกด้วย การกระทําเช่นนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็น
การดึงอํานาจจากเจ้านายและขุนนางท้องถ่ินในระดับเมืองมาไว้ท่ีสยาม ในฐานะเป็นกองมณฑลทําให้ผู้วิจัยเข้าใจว่า ในช่วงนี้เจ้านาย
ท้องถ่ินรู้สึกไม่พอใจมากข้ึนเนื่องจากการสูญเสียอํานาจท่ีเคยมีดังจะเห็นได้จากเม่ือเจ้านายเชียงใหม่ได้ทําหนังสือร้องเรียนกราบบังคม
ทูลรัชกาลท่ี 5 นอกจากนั้นพระยาทรงสุรเดชยังเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองในเมืองลําพูน ลําปาง แพร่ และน่านอีกด้วย
นอกจากนี้ใน พ.ศ. 2437 สยามยังได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการขึ้นท่ีเมืองเชียงใหม่ เพ่ือผลิตข้าราชการเข้าทํางานในส่วนราชการ
อีกด้วย 

เจ้าผู้ครองนครหรือเจ้าหลวงของเชียงใหม่ในฐานะเมืองประเทศราช ถือว่ามีความสําคัญสูงสุด แม้ในระยะหลังอํานาจ
สิทธิขาดในการปกครองในตําแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะตกเป็นของข้าหลวงพิเศษหรือข้าหลวงใหญ่ท่ีมาจากสยาม เจ้าหลวงสําหรับ
ชาวล้านนาและชาวเชียงใหม่ยังเป็นเสมือนกษัตริย์ของท้องถ่ิน ซ่ึงทําหน้าท่ีฟ้ืนฟูและบริหารบ้านเมืองสืบต่อจากราชวงศ์มังราย  
ในขณะเดียวกันก็ได้รับการยอมรับจากสยามในฐานะกษัตริย์ของเมืองเมืองหนึ่ง โดยผ่านทางพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณี นั่นคือ 
พิธีราชาภิเษกและพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัจจา เพ่ือทําให้เจ้าหลวงตระกูลเจ้าเจ็ดตนมีสิทธิธรรมในการปกครองบ้านเมือง สําหรับพิธี
ราชาภิเษกเป็นพิธีประกาศสิทธิธรรมในการข้ึนครองเมืองของกษัตริย์ โดยเจ้าเมืองแต่ละองค์จะกระทําพิธีราชาภิเษก 2 คร้ัง คร้ังแรก
เป็นสิทธิธรรมท่ีได้รับการยอมรับจากเครือญาติในตระกูล ซ่ึงเป็นพิธีท่ีสืบทอดกันมาจากราชวงศ์มังรายคร้ังท่ีสองจะกระทําหลังจาก
ได้รับสิทธิธรรมจากพระมหากษัตริย์สยาม ส่วนพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัจจาเป็นพิธีกรรมท่ีมีมาแต่สมัยราชวงศ์มังรายแล้ว ในสมัยเมือง
ประเทศราชเชียงใหม่มีพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัจจา 2 แบบ แบบแรกจะกระทําต่อพระมหากษัตริย์สยาม ปีละ 2 คร้ัง โดยประกอบพิธีท่ีวัด
สําคัญเพ่ือด่ืมน้ําสาบานตนแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสยาม ส่วนพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัจจาแบบที่สอง เป็นการแสดงความจงรักภักดีของ
เจ้านายและขุนนางที่มีต่อเจ้าหลวง พิธีถือน้ําพิพัฒน์สัจจาแบบนี้คาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงหลังของตระกูลเจ้าเจ็ดตนและจะกระทํากันใน
วัดสําคัญ ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน อย่างไรก็ตามเม่ือคร้ังท่ีพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์ มาดํารงตําแหน่งข้าหลวงพิเศษ
หัวเมืองลาวเฉียง (พ.ศ.2431-2433) ได้แก้ไขให้เมืองเชียงใหม่ถือน้ําพิพัฒน์สัจจาต่อกรุงเทพฯเพียงอย่างเดียว และให้เมืองข้ึนอันอยู่
ห่างไกลซ่ึงเคยถือน้ําพิพัฒน์สัจจาต่อเจ้าหลวงเชียงใหม่ ให้เข้ามาถือน้ําพิพัฒน์สัจจาตรงต่อกรุงเทพฯเท่านั้น 

นอกจากนี้เจ้าหลวงยังแสดงออกถึงฐานะและบทบาทท่ีเหนือกว่าสามัญชนท่ัวไป ในการครอบครองส่ิงของศักด์ิสิทธ์ิใน
ลักษณะเดียวกับราชวงศ์มังราย โดยเจ้าเจ็ดตนพยายามอ้างถึงความเป็นเจ้าของมีดสะรีกัญไชย เพ่ือสร้างฐานะผู้สืบทอดอํานาจตาม
จารีตล้านนาเดิม และเพ่ือการยอมรับของราษฎร อย่างไรก็ตามในระยะหลังจะเห็นว่า เม่ือรูปแบบการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไป ใน
ลักษณะการเข้ามาแทรกแซงกิจการบ้านเมืองของสยาม อันมีผลให้ข้าหลวงจากสยามมีอํานาจสูงสุดความเป็นเจ้าของสิ่งของศักด์ิสิทธ์ิ
ของเจ้าหลวงเชียงใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคืออาศัยเคร่ืองยศเป็นของศักด์ิสิทธ์ิอย่างใหม่ ซ่ึงได้รับพระราชทานให้ประจําตําแหน่ง
เฉพาะบุคคล บ่งบอกถึงฐานะและเกียรติยศของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําให้เจ้าหลวงและเจ้านาย
เชียงใหม่มีฐานะเหนือกว่าคนทั่วไป คือการมีชีวิตความเป็นอยู่ในลักษณะจําลองชีวิตราชสํานักจากกรุงเทพฯ เจ้าของเชียงใหม่จะมีท่ีอยู่
ท่ีเรียกว่า “คุ้ม” หรือ “หอคํา” ซ่ึงเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆและถือเป็นพ้ืนท่ีสําคัญสูงสุดของเมือง โดยมากแล้วมักต้ังอยู่
บริเวณกลางเมือง ภายในคุ้มโดยเฉพาะคุ้มหลวงจะมีข้าทาสบริวารจํานวนมาก และทํางานประเภทต่างๆเพ่ือรับใช้เจ้า อาทิเช่น ช่างตัด
เสื้อ ช่างฟ้อน ช่างแกะสลัก เป็นต้น ซ่ึงช่างเหล่านี้ถือเป็นผู้ท่ีมีฝีมือดีท่ีสุดของเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าจึงมีความสะดวกสบายและ
เต็มไปด้วยอํานาจความม่ังคั่งท่ีสุดของเมือง ก่อนท่ีจะถูกสยามเข้าแทรกแซงและเข้าปฏิรูปการปกครองลดทอนอํานาจ จนกระทั่งถูก
ยกเลิกตําแหน่งในท่ีสุดนอกจากนั้นเจ้าหลวงยังมีบทบาทในด้านทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้วย เช่น สร้างและซ่อมแซมวัดสร้าง
พระพุทธรูป บริจาคไพร่ให้วัด ท้ังนี้เพ่ือเป็นการแสดงถึงอํานาจและบารมีท่ีเหนือกว่าคนท่ัวไป 
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ส่วนท่ี 2 บทบาทของเจ้านายฝ่ายเหนือในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินภาคเหนือ 
เจ้านายฝ่ายเหนือถือเป็นกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนภาคเหนือเป็นอย่างมาก 

ซ่ึงกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือท่ียังคงมีชีวิตอยู่และสืบสายตระกูล ณ เชียงใหม่ และ ณ ลําปางมานี้  โดยใชวิ้ธีการท่ีสําคัญคือการทําให้เกิด
สํานึกร่วมและความเป็นชุมชนล้านนาร่วมกับชุมชนอ่ืน  โดยก่อให้เกิดกระบวนการในการสร้างความรักและความหวงแหนในความเป็น
ชุมชนล้านนา(ภาคเหนือ)  อันมีศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท่ีได้สืบทอดและส่ังสมมาจากบรรพบุรุษ  อีกท้ังยังใช้เร่ือง
ของภาวะผู้นําและระบบเครือญาติเข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบในการพัฒนาชุมชน กล่าวคือ ผู้นําชุมชน  ผู้นําใน
ชุมชนนี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทอย่างมากในการรวมพลังของคนในชุมชนต่างๆ เพ่ือทํากิจกรรม เรียกร้องและต่อต้านสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง  ซ่ึงผู้นําเหล่านี้นั้นเป็นบุคคลท่ีมีความเสียสละ มุ่งม่ัน อดทนอดกลั้นและมีภาวะความเป็นผู้นําท่ีสูงมาก  
เห็นประโยชน์ของชุมชนและคนในชุมชนเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ก่อให้เกิดการรวมพลังและการสร้างพลังชุมชนเป็นหนึ่ง
เดียว  ซ่ึงถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหามากน้อยเพียงใดก็ตามก็สามารถท่ีจะผ่านพ้นกันไปได้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทางระบบเครือญาติ  
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นพลังพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญและมีความเหนียวแน่นท่ีสุดภายในชุมชนจนกลายเป็นพลังท่ีมีความเข้มแข็ง
อย่างย่ิงในการบริหารจัดการสวัสดิการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เพราะความสัมพันธ์อันดีของระบบเครือญาติ
นี้ได้สร้างให้เกิดความเป็นพวกเดียวกันซ่ึงย่อมท่ีจะส่งผลให้การพัฒนาและการบริหารจัดการต่างๆ นั้นเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมกลุ่มคนในทุกระดับนอกจากนี้กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนผ่านการสร้างความสามัคคีของคนใน
ชุมชน  คนในชุมชนดังกล่าวมีความรักและความสามัคคีตลอดจนความร่วมไม้ร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ อีกท้ังยังมีความช่วยเหลือ
เกื้อกูลร่วมไม้ร่วมมือเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน  เพราะคนในชุมชนนั้นได้ผ่านการสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนและและการสร้างความ
ทรงจําร่วมกันมาเป็นเวลานาน  ทําให้คนในชุมชนน้ันเกิดความเชื่อม่ันในเร่ืองของพลังชุมชนและการยึดม่ันในเร่ืองของผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสําคัญ 

ส่วนท่ี 3 การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ 
หลังจากบทบาทของเจ้าผู้ครองนคร และบุตรหลาน และกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือท่ีถูกรัฐบาลสยามผนวกรวมอํานาจเข้าสู่

ศูนย์กลางนั้น  บทบาทหน้าท่ีทางสังคมต่างๆ ของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือก็ถูกลดและลิดรอนบทบาทลง  ผลประโยชน์ท่ีเคยได้รับ 
ก็ถูกตัดไปด้วยเช่นกัน  ภายใต้บริบทดังกล่าวท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนี้  เป็นผลทําให้กลุ่มเจ้านายฝ่ายต้องสร้างความชอบธรรมและพ้ืนท่ี
ทางสังคมให้กับตนเองอีกคร้ังหนึ่งโดยแสดงออกผ่านทางรูปแบบและกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยกิจกรรมชุมชน กล่าวคือ ในปัจจุบันกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือได้มีการการทํากิจกรรม
ร่วมกับชุมชนอย่างมากมายเนื่องด้วยกิจกรรมชุมชนนั้นเกิดข้ึนอย่างหลากหลาย  กรณีตัวอย่าง เจ้ากาญจนา ประชาพิพัฒน์ (ณ ลําปาง) 
เป็นแกนนํากลุ่มในการเรียกร้องและต่อต้านการจัดต้ังโรงไฟฟ้าขยะท่ีจะต้ังข้ึนในเขตของจังหวัดลําปาง  อีกท้ังกิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายใน
ชุมชนกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือก็ได้เข้าร่วมอย่างมิได้ขาดเลย  เจ้าศรีรัตน์  ณ ลําปาง  ประธานกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือสายตระกูล ณ 
ลําปางและประธานมูลนิธิเจ้าพระยาสุลวฤาไชยสงครามก็ได้ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนบ้านเอ้ือมและองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เอ้ือมเป็นประจําทุกปีในการจัดงานไหว้สาอนุสรณ์สถานแม่เจ้าพิมพา(ปิมปา) ซ่ึงเป็นบ้านเกิดของแม่เจ้าพิมพา (ปิมปา) อีกท้ังได้มี 
การบูรณะอนุสรณ์สถานดังกล่าวแล้วได้มอบให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อมในการจัดการและดูแล 

2. การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติทางการเมือง กล่าวคือ หลังจากที่กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือถูกลดอํานาจและบทบาทลง
ทําให้กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือต้องปรับตัวท้ังการเมืองระดับท้องถ่ินและการเมืองในระดับประเทศ กรณีตัวอย่าง เจ้าธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ 
โอรสในเจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่ เจ้าธวัชวงศ์เป็นบุคคลหนึ่งในตระกูล ณ เชียงใหม่ท่ีมีบทบาทในด้านการเมืองมาเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน  และร้อยเอกหญิง ดร.เดือนเต็มดวง  ณ เชียงใหม่ เป็นธิดาในเจ้าธวัชวงศ์กับคุณกิ่งกาญจน์  ณ เชียงใหม่ รอ.ดร.เดือนเต็มดวง
เดิมเคยรับราชการเป็นอาจารย์ท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร แต่ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และมีความสนใจทาง
การเมืองโดยลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก แต่ไม่ได้รับเลือก  นอกจากนี้ยังมี
ศาสตราจารย์.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ อาจารย์ประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีได้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ(กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558) อีกด้วย 
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3. การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติประเพณี  วัฒนธรรม  กล่าวคือ  ดร. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ธิดาในเจ้าราชภาคิ
นัย (น้อยเมืองชื่น ณ เชียงใหม่) ถือเป็นเจ้าอีกคนหนึ่งท่ีมีบทบาทในทางสังคมเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากภารกิจอัน
หลากหลายท่ีเจ้าดวงเดือนจะต้องปฏิบัติ เพ่ืออํานวยคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง แต่ในทางสังคมแล้วเจ้าดวงเดือนเป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง
เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป ท้ังในเขตจังหวัดเชียงใหม่และทั่วท้ังประเทศ โดยเฉพาะการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบสานงานด้านวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน ฉะนั้นเจ้าดวงเดือนจึงถือได้ว่าเป็นเจ้านายอีกคนนอกจากงานด้านสังคมแล้ว  เจ้าดวงเดือนยังมีบทบาทสําคัญในตระกูลของ
กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ และเป็นเสมือนเสาหลักของกลุ่มเจ้านายเชียงใหม่ ในการพยายามเจ้านายฝ่ายเหนือท่ีเหลือในปัจจุบันเพ่ือทํา
กิจกรรมต่างๆของตระกูล อันเป็นการฟ้ืนฟูบทบาทของเจ้านายฝ่ายเหนือในสังคม  โดยการจัดต้ัง “กลุ่มลูกหลานสืบสายสกุล 
เจ้าเจ็ดตน”  โดยกิจกรรมของตระกูลท่ีร่วมกันจัดข้ึนทุกปี อาทิ พิธีไหว้สากู่เจ้านายท่ีวัดสวนดอก (ในเดือนเมษายน หลังงานประเพณี
สงกรานต์) พิธีไหว้สาเจ้าพ่อหนานทิพย์ช้าง เป็นต้น 

4. การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติการศึกษา  การศาสนา  และสาธารณประโยชน์  กล่าวคือ  คุณ เจ้าดารารัตน์  ณ 
ลําพูน ธิดาในเจ้าพัฒนา ณ ลําพูน (ราชโอรสในเจ้าจักรคําขจรศักด์ิ เจ้าผู้ครองนครลําพูนองค์สุดท้าย) ถือเป็นเจ้าอีกคนหนึ่งท่ีมีบทบาท
ในทางสังคมภาคเหนือ  ดังจะเห็นได้จากการถวายท่ีดินเพ่ือก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์ลําพูนเพ่ือให้พระภิกษุและสามเณรในจังหวัดลําพูนได้
เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย  นอกจากนี้ยังได้มอบท่ีดินเพ่ือสําหรับจัดต้ังสถาบันผ้าทอมือ    หริภุญชัย  เพ่ือเป็นการรวบรวมผ้า
ทอลายยกดอกลําพูนท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากช่างทอผ้าท่ีมีฝีมือในคุ้มหลวงลําพูนมารวบรวมไว้เพ่ือเป็นสถานท่ีศึกษาเกี่ยวกับผ้าทอ
มือและสถานท่ีจัดจําหน่ายผ้าทอมือลําพูน  โดยในปัจจุบันนั้นคุณ เจ้าดารารัตน์  ณ ลําพูน นั้นได้ดํารงตําแหน่งเป็นท่ีปรึกษาสมาคม 
ผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิจักรคําขจรศักด์ิ(สายตระกูล ณ ลําพูน) 

 
อภิปรายผล 

กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือได้มีการรวมตัวกันข้ึนเป็น “กลุ่มลูกหลานสืบสายตระกูลเจ้าเจ็ดตน” เพ่ือสร้างความเป็นชุมชน
ของตนเองของกลุ่มเจ้านายท่ีได้รับการสืบทอดกันมาทางสายเลือดของราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์หรือทิพยจักรราช  และเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจท่ีตนเองเคยมีและเคยได้รับต้ังแต่ในอดีตโดยการแสดงออกผ่านรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน  
เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีและอํานาจในการต่อรองให้กับตนเอง เช่น การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยกิจกรรมชุมชน การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติ
ทางการเมือง การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติประเพณี วัฒนธรรม และการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติการศึกษา การศาสนา และ
สาธารณประโยชน์  ซ่ึงการทํากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้  ทําให้กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือนั้นได้กลับมาเป็นท่ียอมรับของคนในสังคมล้านนา 
อีกท้ังมีบทบาทและพ้ืนท่ีทางสังคมอีกคร้ังหนึ่ง โดยท่ีคนในชุมชนและสังคมล้านนานั้นยอมรับในฐานะของเจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าผู้ครอง
นครของล้านนาอีกคร้ัง การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมนี้เป็นการร้ือฟ้ืนความทรงจําส่วนบุคคลของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือและความทรงจําร่วม
ของคนในสังคมล้านนา  ซ่ึงการสร้างพ้ืนท่ี  โดยการศึกษาคร้ังนี้ไม่ได้เอาพ้ืนท่ีทางกายภาพเป็นท่ีต้ัง  หากแต่เพียงศึกษาถึงการต่อสู่ของ
อํานาจและการกระบวนการเคล่ือนไหวต่างๆ ของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือเพ่ือใช้ในการต่อรองเพื่อสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม อัตลักษณ์  
วัฒนธรรมของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือนั้น  ซ่ึงได้ถูกเลือกสรรเพ่ือผลิตซํ้า สร้างข้ึนใหม่อย่างหลากหลาย  ในฐานะยุทธวิธีของการต่อรอง  
ตอบโต้  เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมให้กับตนเองและกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ 
 
บทสรุป 

บทความเรื่อง “เจ้านายฝ่ายเหนือ : ตัวตนกับการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือ” เป็น 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตเร่ือง “กระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและการสร้างความเป็นชุมชน
ของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ” ผลการศึกษาพบว่า  หลังจากบทบาทของเจ้าผู้ครองนคร และบุตรหลาน และกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือท่ีถูก
รัฐบาลสยามผนวกรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางนั้น  บทบาทหน้าท่ีทางสังคมต่างๆ ของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือก็ถูกลดและลิดรอนบทบาท
ลง  ผลประโยชน์ท่ีเคยได้รับก็ถูกตัดไปด้วยเช่นกัน  ภายใต้บริบทดังกล่าวท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนี้  เป็นผลทําให้กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ
ต้องสร้างความชอบธรรมและพ้ืนท่ีทางสังคมให้กับตนเองอีกคร้ังหนึ่งโดยแสดงออกผ่านทางรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนโดย
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การเข้ามามีบทบาทในการเป็นคณะกรรมการและท่ีปรึกษาในกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้ังในระดับชุมชนท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ  
ได้แก่  การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยกิจกรรมชุมชน  การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติทางการเมือง  และการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติ
ประเพณี วัฒนธรรม การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมด้วยมิติการศึกษา  การศาสนา  และสาธารณประโยชน์  ซ่ึงการทํากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้  
ทําให้กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือนั้นได้กลับมามีบทบาทและพ้ืนท่ีทางสังคมอีกคร้ังหนึ่ง  โดยท่ีคนในชุมชนและสังคมล้านนานั้นยอมรับใน
ฐานะของเจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าผู้ครองนครของล้านนาอีกคร้ัง   
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “เจ้านายฝ่ายเหนือ: ตัวตนกับการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือ” ซ่ึง 
ผลการศึกษาท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์เท่านั้น ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําเอา 
ผลการศึกษาไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน โดยถือว่า “กลุ่มเครือญาติ” เป็นพลังท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนา
ชุมชนให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ โดยเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาในกลุ่มของเจ้านาย 
สายตระกูลต่างๆ ในประเทศไทยต่อไป เพ่ือท่ีจะสามรถนํามาเป็นรูปแบบในการประยุกต์ในการพัฒนาชุมชนและสร้างสํานึกร่วมของ
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ปัจจัยการเข้าถึงบริการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป 
Factors Affecting the Access Service of the Person with Disability and Parent of the Disabled 

 
อัจฉรา อาษา* 

  Atchra Aresa 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ ของคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป โดยทบทวนวรรณกรรม ตัวบทกฎหมาย แผนงานนโยบาย และผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดบริการ รวมถึงการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ท่ีจัดต้ังตามอํานาจของกฎหมาย 
มาตรา 20/3 และ 20/4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2556 เพ่ือนํามาวิเคราะห์เนื้อหานําไปสู่การสะท้อนประเด็นของการรับรู้ด้านสิทธิและงานบริการในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป รวมท้ัง
ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีมีผลต่อการเข้าถึงงานบริการของคนพิการ เพ่ือส่งผลต่อการศึกษาและพัฒนางานบริการของศูนย์บริการ 
คนพิการท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป 
คําสําคัญ:คนพิการ, ผู้ดูแลคนพิการ, การเข้าถึงบริการ, ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป 
 

ABSTRACT 
This article was aimed to propose a concept of access to services for the persons with disabilitiesand 

parents of the disabled.The literature review, legislation, policies, plan and publications about the service. Includes 
with accessionto the rights of people with disabilities and service in the disability service center as it is stipulated 
by the support and improvement of quality of life of persons with disabilities Act B.E. 2550 and amendment (No.2) 
Act B.E. 2556 , Article 20/3 and 20/4. In order to analyze the reflectionof content the issue and recognition of 
services – rights. Together withfactors and conditions that affectdisabled-services accession. These affect to the 
education and development of call center services to people with disabilities generally in the future. 
Keyword: the persons with disabilities, the disabled in the disability, The service-accession ,the disabled in the 

disability service center (DSC) 
 
บทนํา 

1คนพิการ” ถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญต่อประเทศ  เสมือนกับบุคคลท่ัวไปในสังคมหากคนพิการนั้นได้รับการ
พัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมกับประเภทความพิการ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีดึงให้คนพิการออกสู่สังคมและช่วยเหลือตัวเองใน
การดํารงชีวิตประจําวันร่วมกับบุคคลท่ัวไปในสังคมหากย้อนภาพกลับไปในอดีต สังคมมองคนพิการว่าเปน็บุคคลท่ีน่าเวทนา เป็นภาระ
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ศูนย์ลําปาง) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1 คนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมี 
ความบกพร่องทางร่างกาย  แยกประเภทความพิการเป็น 7 ประเภท ดูเพ่ิมเติมได้จาก คู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
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ของสังคมไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงมักถูกครอบครัวปล่อยปละละเลย และคนในสังคมไม่ได้ให้การยอมรับในศักยภาพ มีเจตคติ
ทางลบต่อคนพิการว่าเป็นบุคคลท่ีด้อยศักยภาพท่ีไม่สามารถทํางานหรือทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ จึงทําให้คนพิการไม่กล้าออกสู่
สังคม ไม่ได้รับการศึกษา ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้จึงทําให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีรัฐจัดให้ และถูกจัดให้
เป็นกลุ่มท่ีเรียกว่า “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” 

“การเสริมพลังคนพิการ  สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม”ถือว่าเป็นจุดเปล่ียนทางแนวความคิดท่ีสําคัญใน 
การพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ในขณะท่ีรัฐก็ได้ให้ความสนใจในประเด็นของการส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ โดย
มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและระบบสวัสดิการท่ีรัฐจัดให้ เช่น การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การพัฒนาและการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ เป็นต้น อันจะนําไปสู่ การส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีข้ึน จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเปล่ียนด้านทัศนคติเชิงบวกต่อคนพิการมากย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันก็ได้รับความ
สนใจจากคนพิการและผู้ดูแลคนพิการรวมท้ังคนในสังคมได้เปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมมากข้ึน  
นอกจากนั้นคนพิการยังสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและการจ้างงานมากกว่าแต่ก่อนในขณะท่ีองค์การสหประชาชาติ (United 
Nations หรือ UN) ต่างก็ตระหนักและให้ความสําคัญกับคนพิการเช่นกันและเล็งเห็นว่าคนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศกําลัง
พัฒนา  ซ่ึงไม่มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ แก่คนพิการ และคนพิการยังถูกเลือกปฏิบัติ  
และมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตน้อยกว่าบุคคลปกติ  ในปี พ.ศ.2556 จึงได้มีการประกาศ 2“ทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก” ข้ึน  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการมีผลในการบังคับใช้โดยสมบูรณ์และในส่วนของวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายจะมีความสอดคล้องกับทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ.2554-2563 

สําหรับประเทศไทย  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 เพ่ือให้คนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดสวัสดิการและบริการทางสังคม  
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตอย่างอิสระ  มีความเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  
รวมท้ังการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี                   
และมีประสิทธิภาพ มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จึงได้กําหนดไว้ชัดเจนว่าคนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 

ในขณะท่ีมาตราท่ี 20/3 และ 20/4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ได้กําหนดให้มีการจัดต้ัง “ศูนย์บริการคนพิการ”3 เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริม 
การเข้าถึงสิทธิและบริการของคนพิการ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวโดยราชการส่วนท้องถ่ิน
สามารถจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการได้โดยใช้งบประมาณของตนเอง  ซ่ึงคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ได้ออกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.2556 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 130 ตอนพิเศษ 182 ง เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2556  
น. 42-47 เรียบร้อยแล้ว โดยระเบียบฯ ได้กําหนดประเภทของศูนย์บริการคนพิการไว้ 2 ประเภท คือ ศูนย์บริการคนพิการระดับ
จังหวัด  และศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป   

 

                                                            
2 ทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นการประชุมคณะทํางานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก  เพ่ือขับเคล่ือน 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์อินชอนเพื่อ “ทําสิทธิคนพิการให้เป็นจริง” ภายใต้ทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียแลแปซิฟิก พ.ศ.2556-2565 
3 ศูนย์บริการคนพิการตามมาตรา 20/3  กําหนดไว้ 2 ประเภท คือ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป 
  ดูเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 
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โดยการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปนั้น  มีแนวคิดพ้ืนฐาน 4 ประเด็น  คือ  
1) คนพิการในพ้ืนท่ีห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการได้อย่างท่ัวถึง สะดวกและรวดเร็ว โดยจากรายงาน

สถานการณ์ของคนพิการระดับประเทศ พบว่า คนพิการส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลจากสถานท่ีราชการหรือ 
หน่วยบริการท่ีจัดบริการแก่คนพิการ จึงส่งผลให้คนพิการไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  รวมถึงสิทธิงานบริการท่ีหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการจัดให้ รวมท้ังมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะ 

2) เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการมีมาตรฐานในการจัดบริการให้แก่คนพิการ 
3) เพ่ือให้ท้องถ่ิน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการ 
4) สถิติจํานวนคนพิการมีจํานวนมากเพ่ิมข้ึน 
ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ส่งเสริมให้ราชการส่วน

ท้องถ่ินและหน่วยงานราชการภาครัฐ ดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ปัจจุบันมีจํานวนท้ังสิ้น 771 ศูนย์ และมีศูนย์บริการ
คนพิการท่ัวไปท่ีจัดต้ังโดยองค์กรด้านคนพิการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) จํานวน 58 ศูนย์โดยเจตนารมณ์สําคัญใน
การจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ การให้คําแนะนําและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากสิทธิและสวัสดิการได้อย่างท่ัวถึงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของท่านรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พลตํารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) คือ “การเข้าถึงบริการทางสังคมของคน
พิการ” โดยมองว่าคนพิการล้วนแต่มีศักยภาพทัดเทียมกับบุคคลธรรมดาท่ัวไป เพียงแต่สิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่เอ้ืออํานวยต่อการใช้
ชีวิตประจําวัน  ได้ปกติเหมือนกับบุคคลอ่ืน เช่น การเข้าไม่ถึงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การเดินทาง กายอุปกรณ์ท่ีเหมาะกับ
ประเภทความพิการ การได้รับข้อมูลข่าวสารสําหรับคนพิการ ดังนั้นเม่ือกฎหมายกําหนดให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มี 
การจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนลักษณะ “ใกล้ตัว ใกล้ใจ” แก่คนพิการ ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็วมากข้ึน   

ความพยายามในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ไปสู่ราชการส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานภาครัฐ ท่ีให้บริการแก ่
คนพิการ และองค์กรด้านคนพิการท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) เพ่ือให้เป็นกลไกในการจัดบริการให้คนพิการได้เข้าถึง
สวัสดิการและบริการตามสิทธิของคนพิการ ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง ซ่ึงมีปัจจัยหลายประการท่ีเอ้ือต่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ของคนพิการ ผู้เขียนขอจําแนกอยู่ 2 ปัจจัยด้วยกัน ดังนี้ ปัจจัยแรกคือ ปัจจัยภายในของคนพิการ ท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการ เช่น ระดับของการศึกษา อายุ  ประเภทของความพิการ ความสนใจต่อการพิทักษ์สิทธิ การมองเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึง
ศักยภาพของคนพิการ ปัจจัยท่ีสอง คือ ปัจจัยภายนอกของคนพิการ ท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ เช่น  กฎหมายและ 
ข้อระเบียบต่างๆ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  การจัดสวัสดิการและการให้บริการขององค์กรภาครัฐ เจตคติของคนใน
สังคมที่มีต่อคนพิการ และโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ การอบรมและ 
การประชุม เป็นต้น   

ดังนั้น ในบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอแนวคิดท่ีสนับสนุนปัจจัยในการเข้าถึงบริการของคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป โดยจักกล่าวถึงเจตนารมณ์และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556  ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการก่อเกิดสิทธิแก่คนพิการ  รวมถึงเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
นอกจากนั้นยังมีแนวคิดอีกประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญและสอดคล้องกับนโยบายเร่ืองการเข้าถึงบริการทางสังคมของคนพิการ  นั่นก็
คือแนวคิดในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป  ท่ีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กําลังสนับสนุนให้ส่วนงาน
ราชการท้องถ่ินหรือหน่วยงานรัฐท่ีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือดูแลคนพิการ แต่ละประเภทความพิการ รวมถึงองค์การด้านคนพิการท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) ได้มีการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เพ่ือดูแลคนพิการในเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีประกาศกําหนด
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เป็นเขตพ้ืนท่ี การจัดบริการ นอกจากนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยังสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานและ
ให้ศูนย์บริการฯ สามารถจัดงานบริการท่ีมีความจําเป็นแก่คนพิการในพ้ืนท่ีของตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จตามประกาศคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่ืองอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนให้การสนับสนุน 
การดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป  ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้คนพิการสามารถเข้าถึงงานบริการท่ีรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  
และการท่ีศูนย์บริการฯ ในแต่ละพ้ืนท่ีร้องขอจัดบริการด้วยตนเองได้  ทําให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนพิการในท้องท่ี   
และนอกจากนั้น  ในบทความนี้ยังถ่ายทอดแนวคิดรูปแบบการให้บริการซ่ึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับ
บริการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการ  โดยแนวคิดท่ีกล่าวไว้ข้างต้นท้ังหมดมีความจําเป็นต่อการทําความเข้าใจและเป็นฐาน
แนวความคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง ในการจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของคนพิการและการปรับปรุงงานบริการให้มี
คุณภาพพร้อมกับการส่งเสริมการเข้าถึงงานบริการของคนพิการในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป  โดยในรายละเอียดจะกล่าวถึงในลําดับ 
ต่อไป 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556  
อาจกล่าวได้ว่า  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2556  ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  และปรารถนาให้คนพิการได้เข้าถึง
สิทธิ  สวัสดิการของภาครัฐ  กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกลไกหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการบัญญัติข้อระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ์และ
ข้อกําหนดต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการซ่ึงปัจจุบันมีจํานวนมากมายหลายฉบับ  ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงการ
เข้าถึงบริการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  ท่ีจะเอื้อต่อการ
ดํารงชีวิตของคนพิการให้สามารถอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้ 

“คนพิการ” ตามความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้  หมายถึง  บุคคลท่ีมีข้อจํากัด ในการใช้ชีวิตประจําวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมทางสังคม  เนื่องจากมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้  โดยจําประเภทความพิการ
ออกเป็น 7 ประเภท  คือ  พิการทางการเห็น  พิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย  พิการทางการเคลื่อนไหวหรือสื่อความหมาย  
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมพิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้  และพิการทางออทิสติก  โดยมาตรา 19 ได้กําหนดให้คน
พิการท่ีมีความประสงค์ได้รับสิทธิของคนพิการตาม 20 จักต้องย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลางหรือนาย
ทะเบียนจังหวัด  เม่ือคนพิการมีบัตรประจําตัวคนพิการจึงจะก่อเกิดสิทธิต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยในมาตรา 20 ได้กําหนด
สิทธิของคนพิการไว้อย่างชัดเจนว่าคนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ  ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ  โดยได้บัญญัติไว้ท้ังหมด 10 ประการ  ได้แก่ สิทธิในการรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
กระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและกายอุปกรณ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนดสิทธิทางการศึกษาสิทธิในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  การคุ้มครองแรงงานตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนดสิทธิได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
อย่างเต็มท่ีตลอดจนได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการต่างๆ ท่ีจําเป็นสําหรับคนพิการสิทธิในการช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย  
แผนงาน  โครงการกิจกรรมการพัฒนาและบริการอันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต  การช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร 
การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับคน
พิการทุกประเภทสิทธิในการร้องขอบริการล่ามภาษามือตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดสิทธิท่ีจะนําสัตว์นําทาง  เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์นําทาง  หรือเคร่ืองช่วยความพิการใดๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานท่ีใดๆ เพ่ือประโยชน์ในการเดินทางและการได้รับสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยได้รับการยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม  และค่าเช่าเพ่ิมเติมสําหรับสัตว์เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
347 

หรือเคร่ืองช่วยความพิการดังกล่าวสิทธิในการได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ  สิทธิการร้องขอช่วยเหลือเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัย  และสิทธิร้องขอมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการอ่ืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

นอกจากนี้แล้ว ในมาตราท่ี 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ยังได้กําหนด
สิทธิให้สําหรับผู้ดูแลคนพิการและสิทธิอ่ืนๆ สําหรับคนพิการ  ไว้ดังนี้ 

ผู้ช่วยคนพิการให้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด คน
พิการท่ีไม่มีผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยและการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีสถานสงเคราะห์
เอกชนจัดท่ีอยู่อาศัยและสวัสดิการให้แล้ว รัฐต้องจัดเงินอุดหนุนให้แก่สถานสงเคราะห์เอกชนนั้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

4ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้คําปรึกษา แนะนํา ฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดู การจัดการศึกษา  การส่งเสริม
อาชีพและการมีงานทํา ตลอดจนความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดใน
ระเบียบ  

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนดองค์กรเอกชนท่ีจัดให้
คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตราน้ีมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

โดยประเด็นของ “สิทธิของคนพิการ” ท่ีปรากฏในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  พ.ศ.2550  ถือว่ามีความสําคัญต่อการผลักดันให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  แม้กระน้ัน  
นับต้ังแต่มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว  ก็ยังคงพบว่าคนพิการจํานวนไม่น้อยรับรู้สิทธิเพียงบางประการเท่านั้น  เนื่องจากภาวะ
ความยากจน  ห่างไกลจากจุดบริการของหน่วยงานภาครัฐ  ขาดการเข้าถึงสื่อสาธารณะท่ีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการมี
ระดับการศึกษาน้อยหรือไม่ได้รับการศึกษาจึงทําให้คนพิการไม่มีความเข้าใจและไม่กล้าในการพิทักษ์สิทธิ หรือร้องขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐ 

นอกเหนือจากนั้นแล้ว  หัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้  ท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึง
สิทธิในการจ้างงานและการมีงานทํา ซ่ึงบัญญัติไว้ในมาตรา 33, 34 และ 35 โดยมาตรา 33 ได้กําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ต้องจ้างงานคนพิการ  ในอัตราส่วน 100:1 ส่งผลให้มีจํานวนท่ีต้องจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย
ท้ังสิ้นราว 55,000 คน  ซ่ึงในปัจจุบัน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 18 กันยายน 2558)  ได้มีการจ้าง
งานคนพิการตามมาตรา 33 จํานวน 28,358 คน  มีการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้คนพิการประกอบอาชีพ  ตามมาตรา 35 โดยการ
จัดสัมปทาน  จํานวน 6,025 คน และยังไม่สามารถจ้างงานได้อีกประมาณ 21,000 คน  โดยสถานประกอบการท่ีไม่สามารถจ้างคน
พิการได้ครบตามท่ีกฎหมายกําหนด  ต้องทําการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 และผลจาก
การท่ีสถานประกอบการเอกชนต่างๆ เลือกการส่งเงินเข้าสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ทําให้ปัจจุบันมี
ยอดเงินของกองทุนฯ จํานวนมหาศาล  ซ่ึงในมาตรา 23  ได้บัญญัติเจตนารมณ์ให้ใช้เป็นทุนสําหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การส่งเสริมและการดําเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ  รวมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ   

ในขณะที่ กฎหมายได้กาํหนดสิทธิของคนพิการไว้เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าใช้สิทธิบริการนั้นเป็นการส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  นอกจากนี้กฎหมายฉบับดังกล่าว ยังได้กําหนดกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัด  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

                                                            
4 ผู้ดูแลคนพิการหมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ี น้อง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับดูแลหรืออุปการะคนพิการ 
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แห่งชาติ  และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด ซ่ึงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ  จะประกอบไปด้วยผู้บริหารกระทรวงต่างๆ ในระดับประเทศ  และหัวหน้าส่วนราชการตัวกระทรวงในระดับ
จังหวัด  ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น กระทรวงการคลัง  กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข และผู้นําองค์กรด้านคนพิการ  
โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีในการเสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือแผนงานที่ใช้เงินกองทุนฯ การกําหนดมาตรฐานให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คนพิการ รวมไปถึงมีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกเหนือจาก
นั้นกฎหมายยังได้บัญญัติในมาตรา 20/3  ให้มีการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปในส่วนของราชการส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีทํางานด้านคนพิการ  แม้กระท่ังองค์กรด้านคนพิการท่ีผ่าน7การรับรองมาตรฐาน ตามมาตรา 6(10) เป็นเสมือนตัวกลางท่ีจะ
ช่วยดึงคนพิการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ได้เข้าถึงในสิทธิและบริการตามท่ีกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติไว้  ซ่ึงจะส่งผลให้คนพิการได้รับ
สวัสดิการท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่ถูกเลือกการปฏิบัติ  พร้อมกันนี้  ยังสามารถช่วยเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันให้คนพิการมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองและมีโอกาสท่ีจะช่วยเหลือบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีน้อยกว่าเพ่ือให้เกิดความรู้สึกมี "ศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์” และเป็นการเสริมพลังแก่คนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม   
 
แนวคิดการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป 

แนวคิดการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป มีฐานคิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย  ซ่ึงพบว่า
ปัจจุบันจํานวนคนพิการภายในประเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น 2,019,663 คน และพบว่า คนพิการส่วนใหญ่ร้อยละ 70 อยู่ในชนบทท่ี
ห่างไกลสถานท่ีราชการหรือหน่วยบริการท่ีให้บริการคนพิการ คนพิการมีความยากจน ยากลําบากในการเดินทาง  หรือไม่ทราบข้อมูล
ข่าวสารทําให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้ รวมถึงการมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการใช้ประโยชน์จากบริการ
สาธารณะ นอกเหนือจากนั้นยังพบว่าครอบครัวและสังคมยังจาดความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีไม่เหมาะสมกับคนพิการ จึงส่งผล
ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556  โดยได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 20/3 กําหนดให้มีการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยราชการ
ส่วนท้องถ่ินอาจจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการได้โดยใช้งบประมาณของตนเอง  ซ่ึงคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.2556 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 130 ตอนพิเศษ 182 ง เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 
2556 หน้า 42-47 เรียบร้อยแล้ว โดยระเบียบฯ ได้กําหนดประเภทของศูนย์บริการคนพิการไว้ 2 ประเภท  คือ   

1. องค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คนพิการซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10)5 ราชการส่วนท้องถ่ินหรือ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้บริการแก่คนพิการในระดับพ้ืนท่ีหรือตามประเภทความพิการ หรือให้บริการแก่คนพิการเป็นเฉพาะในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่ง โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้.- 

   1.1 ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามท่ีคนพิการร้องขอและตามท่ี
หน่วยงานของรัฐกําหนดรวมท้ังการให้คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ   

                                                            
5
 การรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) คือ การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการ             
คนพิการ  ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กําหนด ศึกษาเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 
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   1.2 เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
คนพิการตามพระราชบัญญัตินี้   

   1.3 ให้บริการความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตข้ึนพ้ืนฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และ 
การจัดหางานให้แก่คนพิการ   

   1.4 ให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ ท่ีมีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล และฟื้นฟู
สมรรถภาพ หรือได้รับเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล   

2. ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ได้แก่  ศูนย์บริการคนพิการท่ีจัดต้ังโดยองค์กรด้านคนพิการหรือ ประสานความช่วยเหลือ
กับหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ   

   2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ หรือสํานักงานหรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดมอบหมาย 
3. ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการท่ีจัดต้ังโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และดําเนินการอ่ืนเพ่ือประโยชน์
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด  โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้.- 

  3.1 สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์และติดตามสภาพาและปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด   
  3.2  ประสาน  คัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ท่ีมีแนวโน้มว่าจะพิการให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนท่ี

เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม  
   3.3  ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนํานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู ่

การปฏิบัติและจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดรวมท้ังบูรณาการแผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือ
ท้องถ่ิน   

   3.4 จัดทําทะเบียน ฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภายในจังหวัด   

   3.5 ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวกด้านอาคาร สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ  
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์  องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใด  เพ่ือบริการแก่คนพิการ
ให้ได้มาตรฐาน   

   3.6 ให้บริการความช่วยเหลือเพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนดเฉพาะในกรณี
ไม่มีศูนย์ให้บริการในเร่ืองนั้นๆ   

   3.7 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานเก่ียวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงดําเนินการ
เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เปน็ธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  ตามที่สํานักงานมอบหมาย   

   3.8 ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจํา
จังหวัด  รวมท้ังทําหน้าท่ีตรวจเย่ียม กลั่นกรองคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเงินสนับสนุนโครงการ   

   3.9 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ีคณะกรรมการหรือสํานักงาน
มอบหมาย 

ท้ังนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กําหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ท่ีจัดต้ังโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และหน่วยงานภาครัฐ คือ หมวดท่ี 1 สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป  หมวดท่ี 2 การบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ
ท่ัวไป  และหมวดท่ี 3 การจัดบริการตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป  โดยในปีงบประมาณ 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ได้มอบนโยบายเร่งด่วน 8 ประเด็น  ซ่ึงมีหนึ่งนโยบายสําคัญ คือ การเข้าถึงบริการสังคม
ของคนพิการซ่ึงสอดรับกับการขับเคล่ือนการดําเนินงานจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป   
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โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ได้กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุนโยบาย
การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ  ไว้ 4 ประการ คือ 1) การสนับสนุนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 2) การสนับสนุนศูนย์บริการ 
คนพิการ 3) ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน และ 4) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้นแนวคิดใน
การจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป  ถือว่าเป็นแนวคิดท่ีมุ่งประโยชน์สู่การเข้าถึงบริการของคนพิการในพ้ืนท่ีได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
การแก้ไขปัญหา  วางแผนให้ความช่วยเหลือและเป็นการดําเนินงานเชิงรุก การจัดบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ
และการประชาสัมพันธ์ภารกิจ งานบริการ งานสวัสดิการสังคมให้เป็นท่ีรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป ก็จะสามารถ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสําหรับคนพิการได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากนั้น การดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ก็ต้องอยู่บน
มาตรฐานการให้บริการตามท่ีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้กําหนดไว้  เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานและระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 
 
แนวคิดการเข้าถึงบริการสําหรับคนพิการ  

หากกล่าวถึงแนวคิดการเข้าถึงบริการ โดยจากการศึกษา ค้นคว้า เอกสารและบทความของนักวิชาการหลายท่าน  
พบว่า มีผู้ให้นิยามความหมายของคําว่า “การเข้าถึงบริการ” ไว้แตกต่างกันโดย  จิราลักษณ์ จงสถิตม่ัน  (ม.ป.ป., อ้างถึงใน อภิญญา  
ทันวัน, 2557, น. 18) ได้ให้ความหมายการเข้าถึงบริการ ไว้ว่าการท่ีประชาชนซ่ึงมีปัญหาเดือดร้อน  หรือมีความจําเป็นมีโอกาส
ทัดเทียมหรือไม่แตกต่างจากบุคคลท่ัวไป ในอันท่ีจะได้รับบริการจากองค์กรท่ีให้บริการสังคมในลักษณะท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาหรือความจําเป็นของตัวเอง โดยท่ีองค์กรเหล่านี้จะได้อํานวยความสะดวกด้วยประการต่างๆ ให้แก้ไขปัญหาของประชาชน 
หรือตอบสนองต่อความจําเป็นของประชาชนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่วนบุคลากรขององค์กรก็มีท่าทีท่ีดี และให้การต้อนรับ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการอันดีรวมท้ังมีการจัดสถานท่ีอํานวยความสะดวกและจัดหาทรัพยากรเพ่ือให้พร้อมท่ีจะให้บริการประชาชนด้วย   

กองยุทธศาสตร์และแผน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กล่าวไว้ในการจัดทํา 6คู่มือมาตรฐาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเข้าถึงบริการของคนพิการในทิศทางของการดําเนินงานภายใต้ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป โดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ได้กําหนดให้
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปให้มีบทบาทท่ีหลากหลาย บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการคนพิการต้องดําเนินการในฐานผู้ให้บริการ
อย่างเข้าใจ และสามารถเข้าถึงความต้องการในการได้รับบริการของคนพิการได้อย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ เม่ือพิจารณาจากบทบาทข้างต้น กล่าวได้ว่า  ในทางปฏิบัติศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป 
มีแง่มุมการให้บริการท่ีชัดเจนท้ังหมด 4 ด้าน ดังต่อไปน้ี 

1. การให้บริการชุมชนทางตรง (Direct Community Services) เป็นการให้การศึกษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Education) คือ การให้ความรู้แก่ชุมชนในวงกว้าง โดยการจัดประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลโดยรวม เช่น   
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางด้านกฎหมายคนพิการและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ เช่น ต้องการมีความรู้สิทธิคนพิการ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับคนพิการ  ความรู้การบริการจัดการธุรกิจ การปรับทัศนคติกับคนในชุมชน เป็นต้น 

2. การให้บริการผู้รับบริการทางตรง (Direct  Client  Services) เป็นการย่ืนมือให้ความช่วยเหลือต่อคนพิการในปัญหา
ต่างๆ ท่ีคนพิการเผชิญอาจเป็นปัญหาด้านการทํางาน ได้แก่ ปัญหาการทํางานร่วมกับคนปกติ การไม่กล้าออกไปสู่การทํางาน   
การปรับตัวในท่ีทํางาน เจตคติของตัวเอง ครอบครัว สังคม การสร้างคุณค่าและเห็นคุณค่าในตนเอง การประสานงานเกี่ยวกับการไม่ได้
เงินค่าครองชีพคนพิการ การขาดโอกาส เนื่องจากครอบครัวไม่สนับสนุนให้ทํางาน การไม่สิ่งอํานวยความสะดวกในท่ีทํางาน การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน การเตรียมความพร้อมคนพิการ กระบวนการฟ้ืนฟูอาชีพ การประสานงานคนพิการท่ีสนใจเข้าทํางาน การประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลกับคนพิการ เป็นต้น 
                                                            
6 คู่มือมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ่านเพิ่มเติมในคู่มือมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการเสริมพลัง 
คนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559. 
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3. การให้บริการชุมชนทางอ้อม (Indirect Community Services) เป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและ 
การเข้าไปมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ คือ ความพยายามท่ีจะทําให้สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมมีการตอบสนองมากข้ึนต่อ 
ความต้องการของกลุ่มบุคคลโดยรวมเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อนโยบายสาธารณะ เช่น การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐใน
การกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ การหาช่องทางตลาดกระจายสินค้าคนพิการ การประสานงานหากกรณีคนพิการต้องการ
การรวมกลุ่มคนพิการ การประสานงานให้สถานประกอบการมาสนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน ในรูปแบบของ CSR เช่น  
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การฝึกอาชีพคนพิการ การเป็นคณะกรรมการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นต้น 

4. การให้บริการผู้รับบริการทางอ้อม (Indirect Client Service) เป็นการให้การสนับสนุนและการเป็นท่ีปรึกษา คือ 
โปรแกรมที่จัดข้ึนเพ่ือมีส่วนร่วมในสภาวะแวดล้อมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะ  เพ่ือท่ีจะทําให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว เช่น การเป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ  การประกอบอาชีพและการมีงานทําระหว่างรัฐ  
สถานประกอบการและคนพิการ เช่น การต้องการเงินทุนประกอบอาชีพอิสระ กระบวนการย่ืนขอการดําเนินการกรณีสถาน
ประกอบการเลี่ยงกฎหมาย คนปกติหาผลประโยชน์จากคนพิการการสนับสนุนให้คนพิการยืนยันสิทธิตามพระราชบัญญัติคนพิการ 
เป็นต้น จากบทบาทดังกล่าวผู้ให้บริการหรือศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป จําเป็นจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังการให้
ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ แนะนํา การประสานงานติดต่อ การเป็นท่ีปรึกษาซ่ึงจะต้องใช้องค์ความรู้ในหลากหลายด้าน ด้ังนั้นจึง
จําเป็นต้องมีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 

ดังนั้น เม่ือศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป มีการจัดบริการท้ัง 4 ด้าน ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นก็จะทําให้การจัดงานบริการของ
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมตรงต่อความต้องการของคนพิการมากย่ิงข้ึน และนอกเหนือจากนี้ ก็จะทําให้ 
คนพิการในพ้ืนท่ีการจัดต้ังศูนย์ฯ สามารถเข้าถึงงานบริการในศูนย์ฯ ได้หลากหลายมากย่ิงข้ึน  ในขณะเดียวกันปัจจัยท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ บุคลากรในการปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ เม่ือมีการบริการท่ีดี ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจของคน
พิการท่ีเข้าใช้บริการของศูนย์ฯ เป็นการส่งเสริมให้คนพิการอยากเข้าใช้บริการในพ้ืนท่ีการจัดต้ังศูนย์ฯ ท่ีตนเองอาศัยอยู่ 
 
แนวคิดของรูปแบบการให้บริการ 

เม่ือพูดถึงรูปแบบการให้บริการ จะถูกกล่าวถึงควบคู่ไปกับคุณภาพในการให้บริการ ซ่ึงปัจจุบันถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งท่ี
ได้นํามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐในประเทศไทย และถือว่าเป็นท่ีได้รับความสนใจในการนํามาปรับปรุง
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือวัดสมรรถนะในการให้บริการตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐ  
ภายใต้รากฐานของการบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NP)  
โดยหลักท่ัวไปแล้วในการให้บริการรูปแบบสาธารณะย่อมเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน   

องค์ประกอบของวิธีการในการให้บริการท่ีมีความครอบคลุมในการให้ความชว่ยเหลือนั้น สามารถแบ่งออกเป็นประเภท
ต่างๆ อย่างชัดเจน (รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคม, 
2558, น. 22-28)  ดังต่อไปน้ี 

ประการท่ี 1 การแยกแยะความแตกต่างระหว่างการให้บริการทางตรงและทางอ้อมการให้บริการทางตรงทําให้สมาชิก
ของชุมชนได้มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาการทําความเข้าใจใหม่ๆ ท่ีสามารถช่วยทําให้สมาชิกสามารถท่ีจะดําเนินชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระมากย่ิงข้ึน  ส่วนการให้บริการทางอ้อมนั้น  ให้ความสําคัญกับบริบทต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สวัสดิภาพของบุคคลเม่ือมีการให้บริการในทางอ้อม ผู้ให้บริการจะเข้าไปมีบทบาทหรือเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะนําไปสู่ 
การเปล่ียนแปลง ท่ีจะทําให้สภาวะแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อศักยภาพของบุคคลได้ ดังนั้นการให้บริการและโปรแกรมทางตรง
มุ่งเน้นท่ีกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายเฉพาะ ส่วนการเข้าไปมีบทบาททางอ้อมมุ่งเน้นท่ีสภาพแวดล้อม 
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ประการท่ี 2 การให้บริการแก่ชุมชน (Community Services) จะให้ความช่วยเหลือสมาชิกเป็นจํานวนมาก ท่ีเป็นบุคคล 
ซ่ึงยังไม่ได้รับการระบุว่าเป็นผู้ท่ีมีความบกพร่องเฉพาะด้านแต่ในทางตรงกันข้าม  การให้บริการแก่ผู้รับคําปรึกษา (Client Services) นั้นมี
ความเข้มข้นมากกว่า โดยมุ่งเน้นไปท่ีตัวบุคคลท่ีได้รับการระบุว่า เป็นผู้ท่ีจําเป็นต้องได้รับการให้ความช่วยเหลือโดยตรง 

จากองค์ประกอบของวิธีการในการให้บริการแสดงให้เห็นถึงปัจจัยสําคัญต่างๆ ของการให้ความช่วยเหลือท่ีมี 
ความครอบคลุมท่ีมีส่วนเสริมซ่ึงกันและกัน และพึ่งพิงซ่ึงกันและกัน เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าในบางบทบาทผู้ท่ีเป็นผู้ให้บริการในปัจจุบัน
ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดบางบทบาททําให้การป้องกัน การแก้ไขและการพัฒนายังไม่สามารถคลอบคลุมการให้ 
ความช่วยเหลือคนพิการ ดังนั้น แนวทางการให้บริการแก่ชุมชนจึงเป็นแนวทางท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือคนพิการได้อย่างครอบคลุม 
โดยผู้ให้บริการท่ีจะนําแนวคิดนี้ไปใช้ในศูนย์บริการคนพิการนั้น  จําเป็นท่ีจะต้องมีการบูรณาการกับการองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ด้วย
วิธีการต่างๆ  ท่ีจะสง่เสริมพัฒนาการท่ีมีความสมบูรณ์ของผู้รับบริการให้มีความสมบูรณ์ข้ึนได้   

ดังนั้นแนวคิดการให้บริการท่ีนํามาใช้ในการศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการฯ เป็นการทําให้คนพิการเห็นคุณค่าในตนเอง และเสริมสร้างพลังอํานาจในตนเองให้กับคนพิการ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความสําคัญใน
การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนคนพิการท่ีประสบปัญหาได้อย่างเข้าใจโดยในแนวทางการให้บริการ คือ 1) การให้บริการ
ชุมชนทางตรงเป็นการให้ข้อมูลเพ่ือให้คนพิการได้มีความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต 2) การให้บริการผู้รับบริการทางตรงเป็นการย่ืนมือให้
ความช่วยเหลือต่อคนพิการท่ีประสบปัญหา 3) การให้บริการชมุชนทางอ้อม  เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือกําหนดนโยบายสาธารณะใน
ชุมชน และ 4)การให้บริการผู้รับบริการทางอ้อม การเป็นท่ีปรึกษา เพ่ือสนับสนุนให้คนพิการยืนยันสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ซ่ึงแนวคิดการให้บริการในศูนย์บริการคนพิการ  เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถเป็นกรอบของ 
การปฏิบัติงานภายใต้แนวคิดของการเสริมพลังอํานาจ ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ท้ังคนพิการท่ีเป็นผู้ให้บริการคนพิการและบุคคลท่ัวไปท่ี
ทํางานเกี่ยวข้องกับคนพิการ เป็นต้น 
 
ผลจากการสังเคราะห์แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาแนวความคิดต่างๆ ท่ีสนับสนุนในการวิเคราะห์ปัจจัยในการเข้าถึงบริการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป พบว่า การจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ตามที่บัญญัติในมาตรา 20/3 และ 20/4 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 นั้นสามารถนําแนวคิดต่างๆ ดังกล่าวมา
วิเคราะห์ถึงปัจจัยในการเข้าถึงบริการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปได้ กล่าวคือ 

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2556  มีความสําคัญเสมือนหัวใจหลักในการผลักดันการดําเนินงาน การจัดบริการและสวัสดิการสําหรับคนพิการ อันจะนําไปสู่
การขับเคลื่อนในนโยบายระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน                 
โดยขอสรุปใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นท่ีแรก กฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดให้มีกลไกในการขับเคลื่อนระดับประเทศและระดับจังหวัด  
โดยการกําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
ส่วนกลไกในระดับจังหวัด กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกเหนือจาก
นั้น  กลไกท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556  ในมาตรา 
20/3 ได้กําหนดให้มีการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป  ในราชการส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรด้านคนพิการท่ีผ่าน
การรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10)  เป็นเสมือนผู้แทนของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  ให้จัดบริการแก่คนพิการประจําพ้ืนท่ี
ท่ีมีการประกาศแต่งต้ัง สามารถดําเนินการร้องขอการจัดบริการต่างๆ ตามสิทธิของคนพิการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตินี้  
ซ่ึงจักทําให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงหากย้อนกลับไปศึกษาสถานการณ์ด้านคนพิการของประเทศที่ผ่านมาจะ
พบว่า คนพิการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 70 มีท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตชนบทมีความห่างไกลจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีให้บริการแก่
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คนพิการ และอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ หรือมีสภาพความพิการไม่เอ้ืออํานวยต่อการติดต่องาน
บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมไปถึงมีความยากลําบากในการใช้ชีวิตและการออกสู่สังคม รากเหง้าของปัญญาท่ีกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ จึงทําให้เป็นจุดเร่ิมต้นของแนวคิดในการจัดบริการสําหรับคนพิการในลักษณะ “บริการเบ็ดเสร็จ” หรือ “One Stop 
Service” และผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายและระเบียบในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ หรือ “Disability service  
center (DSC)” เพ่ือให้เป็นกลไกในระดับจังหวัดและกลไกในระดับพ้ืนท่ีการปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือการดูแลคนพิการขององค์กร 
ด้านคนพิการท่ีผ่านมาตรฐานในการจัดบริการสําหรับคนพิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ให้เกิดการบริการแบบ “ใกล้ตัว ใกล้ใจ”  
นอกจากนั้นแล้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้กําหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ท่ีจัดต้ังโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และหน่วยงานภาครัฐจึงสามารถดําเนินการจัดบริการได้อย่างครอบคลุมความต้องการของคนพิการในพ้ืนท่ี ส่วนประเด็นท่ีสอง  
เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าวได้กําหนดสิทธิคนพิการไว้อย่างชัดเจน  ซ่ึงคนพิการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิทุกคนโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการ คนพิการจึงเข้าถึงสิทธิและสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะได้ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืน
จากรัฐ  จึงเป็นข้อกฎหมายท่ีบัญญัติไว้โดยจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ” ซ่ึงนั่นก็
หมายถึง ความในกฎหมายมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550แม้ว่าปัจจุบันคนพิการ
จะสามารถเป็นแรงงานในสถานประกอบการท่ีเข้าข่ายต้องจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 (อัตราลูกจ้าง 100: จ้างงานคนพิการ 1 
คน) ก็ยังคงพบว่า ในปี 2558 มีคนพิการท่ีได้เข้าทํางานในสถานประกอบการ จํานวน 28,358 คน แต่กฎหมายได้ให้ทางเลือกกับ 
สถานประกอบการให้สามารถส่งเงินสบทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แทนการจ้างงานได้ ตามความในมาตรา 
34 และสามารถจัดสัมปทาน ในมาตรา 35 ได้ แม้กระนั้นก็ตามมีการสะท้อนถึงปัญหาท่ีคนพิการไม่สามารถเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการท่ีเข้าข่ายการจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 ได้พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากระดับการศึกษาหรือวุฒิการศึกษาฉะนั้น  
การกําหนดเป็นข้อปฏิบัติท่ีจักต้องกระทําตามกฎหมาย  จึงทําให้เป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อการได้เข้ารับสิทธิของคนพิการเพ่ิมมากข้ึน  
และเม่ือมีการจัดบริการคนพิการตามกฎหมายอยู่ในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ก็จักทําให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึง
บริการและใช้บริการท่ีศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป  ได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน   

ซ่ึงในการท่ีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะเข้าถึงบริการของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปในแต่พ้ืนท่ีท่ีมีการจัดให้บริการ
นั้น  อาจจะกล่าวได้ว่านอกเหนือจากคณะกรรมการศูนย์ฯ จะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนและกําหนดพิจารณาในการจัดบริการท่ี
ตรงและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการในพ้ืนท่ีแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการจะต้องมีความจําเป็นท่ี
จะต้องมีองค์ความรู้ในการพิทักษ์สิทธิ และมีจิตใจการมุ่งให้บริการร่วมด้วย ดังนั้นบุคลากรในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ท่ีในบทความ
นี้กล่าวถึงคือศูนย์บริการฯ ท่ีจัดต้ังโดยส่วนราชการท้องถ่ิน จะต้องมีความชัดเจนในประเด็นดังนี้.- 

1) การบริหารศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป โดยอาศัยตามอํานาจมาตรา 20/3 และ 20/4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ท่ีได้กําหนดโครงสร้าง และอํานาจหน้าท่ีของคณะทํางานศูนย์ฯ ข้อบังคับหรือ
ระเบียบของศูนย์ฯ รวมท้ังการดําเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนการบริหารศูนย์ฯ และการจัดบริการให้กับคนพิการในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนให้การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการส่งเสริม                   
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หมายรวมไปถึงการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ 

2) การจัดบริการแก่คนพิการภายในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป สืบเนื่องกันจากอํานาจหน้าท่ีในมาตรา 20/4 ซ่ึงได้
กําหนดอํานาจหน้าท่ีของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และตามข้อบังคับหรือระเบียบท่ีศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปแต่ละแห่งได้กําหนดไว้
ในการจัดสิทธิ สวัสดิการและงานบริการไว้  จึงต้องมีความชัดเจนในการให้บริการโดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการต่างๆ 
ของคนพิการ ในขณะที่การจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้คนพิการเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ
คนพิการท่ัวไป โดยบทความของ จิราลักษณ์ จงสถิตม่ัน (ม.ป.ป., อ้างถึงใน อภิญญา ทันวัน, 2557, น. 18) ได้ให้มุมมองว่าการท่ี
ประชาชนซ่ึงมีความเดือดร้อน  ได้รับจากองค์กรท่ีให้บริการสังคมในลักษณะท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความจําเป็น
ของตัวเอง โดยท่ีองค์กรเหล่านี้จะต้องอํานวยความสะดวกด้วยประการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือตอบสนองต่อ 
ความจําเป็นของประชาชนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติส่วนบุคลากรขององค์กรก็มีท่าทีท่ีดีและให้การต้อนรับประชาชนท่ีมาใช้
บริการอันดีรวมท้ังมีการจัดสถานท่ีอํานวยความสะดวกและจัดหาทรัพยากรเพ่ือให้พร้อมท่ีจะให้บริการประชาชนด้วยซ่ึงข้อความ
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ดังกล่าวก็สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดบริการให้กับคนพิการในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เช่นกัน เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ 
สวัสดิการอย่างถ้วนหน้าตามมาตรา 20 ของกฎหมาย   

ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย ท่ีมุ่งเน้นการเข้าถึงบริการของคนพิการและต้องการผลักดันให้คนพิการออกสู่สังคมโดยมี
สภาวะแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสภาพความพิการทุกประเภท จึงทําให้มีการคิดรูปแบบในการให้บริการต่างๆ ตามสิทธิท่ีคนพิการพึงได้รับ 
ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การให้บริการชุมชนทางตรง (Direct Community Services) 2) การให้บริการผู้รับบริการทางตรง (Direct 
Client Services) 3) การให้บริการชุมชนทางอ้อม (Indirect Community Services) และ 4) การให้บริการผู้รับบริการทางอ้อม 
(Indirect Client Services)  เป็นต้น 

 
สรุป 

ผู้เขียนเห็นว่า การเข้าถึงบริการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปน้ัน จําเป็นต้องมีกฎหมาย
และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแผนในการดําเนินงานให้เกิดการปฏิบัติ อันจะนําไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  โดยบทความนี้ได้รวบรวมแนวคิดต่างๆ ท่ีจะสนับสนุนในการศึกษาปัจจัยในการเข้าถึงบริการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการใน
การเข้าใช้บริการในศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป อันจะนําไปสู่การสะท้อนประเด็นของการรับรู้ด้านสิทธิและงานบริการในศูนย์บริการ 
คนพิการท่ัวไป รวมท้ังปัจจัยและเงื่อนไขท่ีมีผลต่อการเข้าถึงงานบริการของคนพิการ เพ่ือส่งผลต่อการศึกษาและพัฒนางานบริการของ
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป 
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สิทธใินการเขา้รับบริการของผู้ป่วยซ่ึงเปน็ผู้ต้องขังที่มารบับริการในโรงพยาบาลตํารวจ 
The Right to Receive Services, the Prisoners of the Patients who Received Services in Hospital 

 
เอมนิการณ์ อัครศริพนัธ*์ 

Amnikhan Akkarasiraphan 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง"สิทธิในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลตํารวจ"การวิจัยคร้ังนี้ มี

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของทีมสหวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง และ 2) เพ่ือเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของทีมสหวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังโดยผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ "(Key 
Informant)” คือ ทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบําบัด เจ้าหน้าท่ีตํารวจ และนักสังคมสงเคราะห์ 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In Depth 
Interview) ซ่ึงเป็นเทคนิคในการเก็บข้อมูลและได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ บทความ ตําราทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. สิทธิการรับบริการสิทธิผู้ต้องขังท่ีเป็นผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลตํารวจ พบว่า ผู้ต้องขังท่ีเป็น

ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเรือนจําทุกแห่งมีสถานพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีพยาบาลคอยให้ 
การบําบัดรักษาโรคให้กับผู้ต้องขังตามสมควร แต่ถ้าป่วยเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาล ก็จะมีการพิจารณาส่งตัวออกรับ 
การรักษาท่ีโรงพยาบาลภายนอก เช่น โรงพยาบาลตํารวจ เป็นต้น 

2. ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล
ตํารวจ เรียงปัญหาและอุปสรรคจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ด้านบุคลากรด้าน
งบประมาณ ด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ และด้านเวชภัณฑ์ยาต่างๆ และระเบียบการปฏิบัติต่างๆ  
คําสําคัญ: สิทธิผู้ป่วย, สิทธิผู้ต้องขังท่ีเข้ารับบริการในโรงพยาบาลตํารวจ 
 

ABSTRACT 
The study of the Privilege of Using Services of the Patient as a Prisoner Using Services in the Police 

Hospital purposes 1) to study the problems of a multidisciplinary team to provide nursing care to patients and 
inmates 2)  to solve the problems of a multidisciplinary team of nurses to patients who are inmates.  The key 
informant is a multi-disciplinary team concerned that consists of a doctor, a nurse, a physiotherapist, a police 
officer and an almoner. 

The researcher used the qualitative research method with the in- depth interview that was the 
instrument for collecting the data, researched and collected the data from documents concerned such as a book, 
an article, an academic book, a thesis, an individual study and other studies concerned.  

 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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The findings revealed that  
1)  the privilege of using services of the patient as a prisoner using services in the police hospital 

showed that a prisoner who was a patient was qualified to be treated without any expenses. In all prisons, there 
were an infirmary and a nursing who was in charge of medication for a prisoner as proper, but if he/she was 
seriously ill and the nurse could not provide him/her any treatments, he/she would be considered to take to an 
external hospital such as a police hospital.  

2)  The personnel’ s problem and obstacle concerning the care of the patient as a prisoner using 
services in the police hospital included 5 aspects below:Sort by descending barriers, including the coordination of 
internal and external personnel, budget, equipment and medical equipment. And pharmaceutical drugs Policies 
and practices 
Keywords: the prisoners of the patients who received services in hospital, the right of patients   

 
บทนํา 

จากการตรวจสอบรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจําปี 2544 (County Report on Human Rights Practice for 
2001) จัดทําโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งถึงภาวการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องเพราะรายงานฉบับดังกล่าว ได้สรุปปัญหาของเรือนจําภายในประเทศไทยได้ตามความเป็นจริง โดย
รายงานดังกล่าว ระบุว่า เรือนจําของไทยนั้นส่วนใหญ่มีสภาพแย่ ส่งผลให้เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ต้อง เนื่องเพราะ
สภาพของเรือนจํานั้น มีความแออัดอย่างมากมากขึ้น โดยเฉพาะของสภาพท่ีนอนและบริการรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน ยังเป็นปัญหาท่ี
น่าวิตกกังวล ซ่ึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีทางการจะต้องให้การดูแลและเร่งพัฒนาให้ความสนใจอย่างจริงจัง และสมํ่าเสมอต่อเนื่อง 
เพราะบริการด้วยการแพทย์ในเรือนจําไม่เพียงพอไม่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ตามที่ กรมราชทัณฑ์เผย ตรวจสุขภาพแก่
ผู้ต้องขังในเรือนจํา ปี 2557 พบว่า มีผู้ต้องขังในเรือนจําป่วยโรคติดต่อและเรื้อรัง ท้ังสิ้น 1,407 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 611/100,000 
ประชากร ซ่ึงมากกว่าประชาชนท่ัวไปถึง 6 เท่า (กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2558)ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนข้ัน
พ้ืนฐาน โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อีกท้ังยังจะต้องมีกําลังใจและใช้
ความอดทนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือบําบัดรักษา เพราะการบําบัดรักษาผู้ต้องขังเป็นงานท่ีต้องใช้ความอุตสาหะและระยะเวลา เนื่อง
เพราะบางรายให้เวลาในการบําบัดรักษาเป็นระยะเวลานาน และต้องดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ท่ีมีหลายข้ันตอน 
อาจกล่าวได้ว่า ข้ันตอนการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังจําเป็นอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทางการ
พยาบาลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจํานวนมาก ท่ีจําต้องมาปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้การบําบัดรักษานั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังและสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ไม่ได้ นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล ทันต
แพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีกรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าท่ีสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ซ่ึงบุคลากรเหล่านี้ จะมีบทบาท
หน้าท่ีแตกต่างกัน แต่ก็มีความรับผิดชอบต่อการบําบัดรักษาผู้ต้องขังร่วมกัน เช่น เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ท่ีต้องตรวจตราและทําการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง ตามคําแนะนําของแพทย์ ตลอดจนการให้บริการด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังตาม
แพทย์ท่ีเป็นผู้ให้คําวินิจฉัย ตรวจรักษาและบําบัดรักษาสุขภาพผู้ป่วย เป็นต้น (ปาณิตา กัณสุทธ์ิ, 2557) 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า บุคลากรดังกล่าวข้างต้นนั้น มีความจําเป็นท่ีจะต้องทํางานเชิงสหวิชาชีพร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกันในการทํางาน เพ่ือลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานร่วมกัน และบรรลุความสําเร็จต่อการบําบัดรักษาพยาบาลให้กับ
ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง ดังนั้น การบําบัดรักษาพยาบาลน้ันจึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของนักวิชาชีพหลาบฝ่าย ซ่ึงต้องกระทํากัน
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ลักษณะของกระบวนการบําบัดรักษา
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ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง คือ ต้องการความร่วมมือและประสานงานของนักวิชาชีพ ซ่ึงการบําบัดและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังโดย
นักวิชาชีพและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังได้รับการพยาบาลอย่างเหมาะสมครบถ้วนทุกด้านตามหลัก
สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน และยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังได้รับการพยาบาลอย่างเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะฟ้ืนฟูสุขภาพกลับมา
เป็นดังเดิมได้โดยเร็ว (สภาการพยาบาล, 2559) 

การปฏิบัติงานในลักษณะสหวิชาชีพเช่นน้ี ผู้ปฏิบัติงานจึงควรมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทํางานทางวิชาชีพ ได้แก่ 
การยอมรับความคิดเห็นและความสามารถซ่ึงกันและกัน ตลอดจนมีกระบวนการทํางานร่วมกันต้ังแต่ประเมินปัญหาของสุขภาพผู้ป่วย 
การวางการทํางานและการบําบัดรักษาสุขภาพของผู้ป่วย การปฏิบัติงานที่คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย คือ เป้าหมายใน 
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กลับมามีสุขภาพดีดังเดิม รวมท้ังการจัดบริการด้านการพยาบาลให้มีประสิทธิมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคของทีมสหวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง เพ่ือเป็น 
การพัฒนาการทํางานการให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังของทีมสหวิชาชีพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของทีมสหวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง 
2. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของทีมสหวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง 

 
แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

สทิธิผู้ต้องขัง 
จากการแบ่งการบริหารงานราชทัณฑ์ของไทยดังกล่าวข้างต้น ทุกหน่วยงานข้างต้นนั้นจะต้องให้การพยาบาลกับผู้ป่วยท่ี

เป็นผู้ต้องขัง โดยย่อมมิสิทธ์ิข้ันพ้ืนฐาน 10 ประการ ดังนี้ (สภาการพยาบาล, 2559) 
1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพ้ืนฐานทีจะได้รับบริการด้านสุขภาพตามทีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
2. ผู้ป่วยมีสิทธิทีจะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติเนืองจากมีความ แตกต่างด้าน

ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุ และลักษณะความเจ็บป่วย  
3. ผู้ป่วยทีขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิทีจะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจากผู้ ประกอบวิชาชีพ

ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน สุขภาพปฏิบัติต่อตนเว้นแต่เป็น 
การช่วยเหลือรีบด่วนหรือจําเป็น 

4. ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะทีเสียงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพโดย ทันทีตาม
ความจําเป็นแก่กรณีโดยไม่คํานึงถึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่  

5. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับทราบชื่อ สกุลและประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทีเป็นผู้ให้บริการแก่ตน  
6. ผู้ป่วยมีสิทธิจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทีมิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิใน การขอ

เปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้  
7. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัดเว้นแต่ จะได้รับ

ความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมาย  
8. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทําวิจัย

ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ  
9. ผู้ป่วยมีสิทธิทีจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะตนทีปรากฏในเวชระเบียนเมือ ร้องขอ ทังนี้

ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอ่ืน  
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10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยทีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทาง
กายหรือจิต 

การให้บริการรักษาพยาบาลโดยทั่วไป 
งานการพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการสุขภาพท่ีมารับบริการทุกมิติ ให้การพยาบาลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการท่ีไม่ต้องรักษาตัว

ในโรงพยาบาลด้วยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การให้คําปรึกษาและสุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ 
งานโรคเรื้อรัง งานการส่งต่อและการบริการหน่วยปฐมพยาบาล  เป็นบริการด่านแรกของโรงพยาบาล ต้องจัดบริการตลอด 24 ชั่วโมง   
เป็นงานท่ีให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนท่ีมารับบริการตรวจโรคท่ัวไป การจัดระบบบริการต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยยึด
หลักการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการผู้ป่วย ได้แก่ 
1)  จัดระบบบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพอาการ 2) คัดกรองผู้ป่วยตามอาการและอาการแสดงเพื่อการตรวจรักษา
ท่ีถูกต้อง 3) จัดลําดับผู้ป่วยเข้าตรวจตามลําดับและระดับของความเจ็บป่วย 4)  ให้การพยาบาลตามอาการของผู้ป่วยในกรณีอาการ
หนักหรือฉุกเฉิน 5)  บริการให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติภายหลังการตรวจรักษาทุกรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว 6) รับ-ส่งต่อผู้ป่วย
อย่างเหมาะสม และ 7) บันทึกข้อมูลและรายงานอย่างชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริงและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ "(Key Informant)”คือ ทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล  
นักกายภาพบําบัด เจ้าหน้าท่ีตํารวจ และนักสังคมสงเคราะห์จํานวน 10 ราย โดยกําหนดเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้วิธีการแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)ประกอบด้วย ด้านการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ และด้านเวชภัณฑ์ยาต่างๆ และระเบียบการปฏิบัติต่างๆ  
ซ่ึงเป็นเทคนิคในการเก็บข้อมูลและได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ บทความ ตําราทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
ผลการศึกษา 

สิทธิการรับบริการสิทธิผู้ต้องขังท่ีเป็นผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลตํารวจ 
ข้ันตอนและกระบวนการทํางานในการให้บริการด้านสิทธิผู้ต้องขังท่ีเป็นผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการใน

โรงพยาบาลตํารวจ ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การรับผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องหาหรือนักโทษไว้ในห้องผู้ต้องหา ข้ันตอนท่ี 2 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ผู้นําผู้ต้องหาหรือนักโทษมารักษาข้ันตอนท่ี 3 เม่ือผู้ป่วยมาถึงหอผู้ป่วย สมาชิกทีมการ
พยาบาลแนะนําให้ พนักงานเปล เจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือเจ้าหนา้ท่ีราชทัณฑ์นําผู้ป่วยไปยังสถานท่ีๆ จัดเตรียมไว้ ข้ันตอนท่ี 4  เจ้าหน้าท่ี
ตํารวจหรือเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ผู้นําผู้ต้องหาหรือนักโทษมารักษานําหนังสือ ฉบับท่ี 2 เร่ืองอายัดตัวผู้ต้องหาไปยังสถานีตํารวจนครบาล
ปทุมวัน เพ่ือลงบันทึกประจําวันว่ารับตัวผู้ต้องหาหรือนักโทษไว้ในการควบคุมดูแล ข้ันตอนท่ี 5 สมาชิกทีมการพยาบาลตรวจสอบ
เอกสาร จากเวชระเบียนผู้ป่วยใน และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยจากหนังสือราชการฉบับท่ี 1 เร่ืองขอส่งตัวผู้ต้องหาหรือนักโทษมารับ
การรักษา และขั้นตอนท่ี 6 พยาบาลหัวหน้าหอหรือพยาบาลหัวหน้าทีม แจ้งนักสังคมสงเคราะห์ประจําหอผู้ป่วยเพ่ือดําเนินการตรวจ
ติดตามสิทธิการรักษา 

นอกจากนี้สําหรับหลักการทํางานของการให้บริการด้านสิทธิผู้ต้องขังท่ีเป็นผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการใน
โรงพยาบาลตํารวจนั้น เร่ิมจากการตรวจรักษา ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หรือ ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โดยยึดหลักการปฏิบัติ 
ดังต่อไปน้ี 
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1. การส่งตัวผู้ป่วยคดี เพ่ือขอรับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลตํารวจนั้น เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ผู้นําส่งผู้ป่วยจะต้องมี
หนังสือนําส่งของเจ้าพนักงานคือ พยาบาล ผู้มีอํานาจควบคุมและจัดทําบันทึกแจ้งอาการพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยคดีถึง
นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) ด้วยทุกคร้ัง 

2. ในเวลาราชการ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะพิจารณาว่าโรคหรืออาการของผู้ป่วยคดีอยู่ใน
ระบบ หรืออยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด จะมีหนังสือสั่งการไปยังหัวหน้ากลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือดําเนินการต่อไป 

3. นอกเวลาราชการ แพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ จะเป็นผู้ให้การตรวจรักษา ในกรณีท่ีจําเป็นต้องมี
การตรวจพิเศษ หรือมีการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก็ให้ดําเนินการไปตามความเหมาะสมต่อไป 

4. การตรวจ การวินิจฉัยโรค การให้การรักษา ตลอดจนการให้คําปรึกษาต่างๆ  จะต้องมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรใน
เวชระเบียน และหนังสือส่งตัวเพ่ือเป็นหลักฐาน 

5. กรณีไม่ได้รับตัวรักษาไว้ท่ีโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าท่ีผู้นําส่งผู้ป่วยคดีลงนามรับตัวผู้ป่วยคดีเพ่ือรับตัวกลับในหนังสือส่งตัว 
กรณีท่ีแพทย์เห็นควรรับตัวผู้ป่วยคดีไว้ในโรงพยาบาลตํารวจ ให้ปฏิบัติตามหลักการ ดังต่อไปน้ี 
1. ให้แพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาบันทึกว่า ได้รับตัวผู้ป่วยคดีไว้รักษาพร้อมลงชื่อในเวชระเบียน และในหนังสือส่งตัว 
2. ให้รับตัวผู้ป่วยคดีไว้ท่ีห้องผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลตํารวจจัดไว้สําหรับผู้ต้องหา ต้องกัก ต้องขังหรือนักโทษ เว้นแต่

นายแพทย์ใหญ่(สบ8) จะพิจารณาอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจควบคุมต้องจัดเจ้าหน้าท่ีควบคุมผู้ป่วยคดีอย่าง
ใกล้ชิดตลอดเวลา 

3. ในการรับตัวผู้ป่วยคดีไว้ในโรงพยาบาลตํารวจเจ้าหนี้ท่ีผู้นําตัวบุคคลดังกล่าวข้างต้นมาจะต้องปฏิบัติ โดยจะต้องมี
หนังสือบันทึกลงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยคดี 2 ฉบับ หนึ่งฉบับถึงนายแพทย์ใหญ่ (สบ8) และอีกหนึ่งฉบับถึงผู้กํากับการณ์
สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน อีกท้ังจะต้องนําตัวผู้ป่วยคดีจากห้องตรวจโรคไปห้องผู้ป่วยคดีท่ีโรงพยาบาลตํารวจจัดไว้ โดยเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมโดยทําการควบคุมผู้ป่วยคดีนั้นไว้ หลังจากนั้น นําหนังสือฉบับท่ีมีถึงผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน ไปยังสถานี
ตํารวจนครบาลปทุมวันเพ่ือลงบันทึกประจําวันไว้ว่าผู้ป่วยคดีอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีควบคุมแล้ว และนําหนังสือนั้นกลับมาให้
เจ้าหน้าท่ีควบคุม พร้อมกับมอบหนังสือฉบับท่ีมีถึงนายแพทย์ใหญ่ (สบ8) แก่พยาบาลประจําหอผู้ป่วย 

4. ในกรณีแพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาเห็นว่าผู้ป่วยคดีอยู่ในภาวะวิกฤตโดยไม่มีหนังสือส่งตัว หรือหนังสือถึงนายแพทย์ใหญ่ 
(สบ8) หรือผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน แล้วแต่กรณี ให้แพทย์ทําการตรวจรักษาไปก่อน โดยเจ้าหน้าท่ีผู้นําตัวผู้ป่วยคดี 
จะต้องดําเนินการตาม ข้ันตอนต่อไป 

5. สําหรับการรับตัวผู้ป่วยคดีซ่ึงเป็นหญิง ให้รับไว้ท่ีหอผู้ป่วยตามประเภทและอาการของโรค โดยให้เป็นหน้าท่ี
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีควบคุม 

นอกจากนี้ สําหรับหลักการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยคดี ขณะเป็นผู้ป่วยคดีของโรงพยาบาลตํารวจ ให้ยึดหลักการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ผู้ป่วยคดีมาด้วยโรคในระบบใด หรือกลุ่มงานใด ให้หัวหน้ากลุ่มงานนั้นๆรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยคดีนั้น 
รวมท้ังการออกใบแสดงความเห็นของแพทย์ต่างๆ ด้วย 

2. พยาบาลผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องประสานงานกับแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยคดีเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย และให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีตํารวจ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมาติดต่อด้วยตามสมควร 

3. การให้การตรวจรักษาผู้ป่วยคดีของแพทย์และพยาบาลจะต้องมีบันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วยคดีด้วยเสมอ 
4. การให้การดูแลรักษาหรือสิทธิอ่ืนใดท่ีผู้ป่วยคดีควรจะได้รับท่ีไม่ขัดกับระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการดูแลรักษา

ผู้ป่วยในโดยท่ัวไปของโรงพยาบาลตํารวจ แต่ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าท่ีควบคุม 
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นอกจากนี้ หากในข้ันตอนของการดําเนินการควบคุมผู้ป่วยคดี ให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดหลักการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. การควบคุมผู้ป่วยคดี ท่ีทางสถานีตํารวจต่างๆสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือเรือนจํา กรมราชทัณฑ์ ส่งมาทําการ

รักษาตัวในโรงพยาบาลตํารวจ เป็นของเจ้าหน้าท่ีควบคุม แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลตํารวจ ไม่มีอํานาจควบคุม
ผู้ป่วยคดี ท้ังนี้ การควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และประมวลระเบียบการตํารวจ เกี่ยวกับคดี เร่ืองการปฏิบัติในการควบคุมผู้ต้องหา
ท่ีบาดเจ็บในโรงพยาบาล 

2. ในกรณีท่ีจะนําผู้ป่วยคดีออกจากห้องผู้ป่วยคดีในโรงพยาบาลไปทําการรักษาหรือเพ่ือการอ่ืนใด จะต้องได้รับคําสั่ง
จากแพทย์ผู้ทําการรักษาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีควบคุมตาม เป็นผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ป่วยคดี
หลบหนีหรือกระทําการอ่ืนใด 

3. ในกรณีท่ีการควบคุมต้องใช้เคร่ืองพันธนาการ เม่ือแพทย์เห็นว่าจําเป็นต้องถอดเคร่ืองพันธนาการเพ่ือสะดวกแก่การ
ตรวจรักษา ให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมตาม เป็นผู้ถอดเคร่ืองพันธนาการ และเม่ือแพทย์ตรวจรักษาเสร็จแล้ว จึงใช้เคร่ืองพันธนาการตามเดิม 
ท้ังนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีควบคุมดังกล่าว 

4. ในกรณีท่ีแพทย์หรือพยาบาลต้องเข้าไปให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยคดี ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีควบคุม ทราบ 
เพ่ืออํานวยความสะดวก ท้ังนี้ ความรับผิดชอบในการเปิดหรือปิดประตูห้องผู้ป่วยคดี ให้เป็นของเจ้าหน้าท่ีควบคุมดังกล่าว ห้ามมิให้
แพทย์หรือพยาบาลเปิดประตูห้องผู้ป่วยคดีโดยพลการ 

ข้ันตอนปฏิบัติสําหรับหลักการดําเนินการจําหน่ายผู้ป่วยคดี ให้ยึดหลักการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. เม่ือแพทย์ลงความเห็นให้ผู้ป่วยคดีกลับได้ ให้พยาบาลหอผู้ป่วยนั้นๆ รายงานนายแพทย์ใหญ่(สบ8) เพ่ือมีหนังสือแจ้ง

ให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจควบคุมรับตัวผู้ป่วยคดีกลับไป 
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจควบคุมท่ีมารับตัวกลับ จะต้องมีหนังสือแจ้งผู้กํากับการสถานี

ตํารวจนครบาลปทุมวัน และนําไปลงประจําวัน เสร็จแล้วจึงนําหนังสือนั้น พร้อมสําเนารายงานประจําวันกลับมามอบให้เจ้าหน้าท่ี
ควบคุม ณ ห้องผู้ป่วยคดีเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าวควบคุมตัวกลับไป   

อาจกล่าวได้ว่า สิทธิการรับบริการสิทธิผู้ต้องขังท่ีเป็นผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลตํารวจนั้น ทาง
ผู้ต้องขังท่ีเป็นผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเรือนจําทุกแห่งมีสถานพยาบาล และเจ้าหน้าท่ี
พยาบาลคอยให้การบําบัดรักษาโรคให้กับผู้ต้องขังตามสมควร แต่ถ้าป่วยเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาล ก็จะมีการพิจารณา
ส่งตัวออกรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลภายนอก เช่น โรงพยาบาลตํารวจ เป็นต้นท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการรักษาพยาบาล
กับผู้ป่วยโดยท่ัวไปแล้ว จะแตกต่างกัน โดยผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง จําต้องมีระเบียบการปฏิบัติท่ีรัดกุมมากกว่า 

ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล
ตํารวจ 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการใน
โรงพยาบาลตํารวจพบว่า ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ด้านงบประมาณ 
ด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ และด้านเวชภัณฑ์ยาต่างๆ และระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ดังปรากฎรายละเอียดแบ่งจําแนก
ตามรายด้านของทีมสหวิชาชีพท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลตํารวจ ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร เป็นปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมารับบริการ
ในโรงพยาบาลตํารวจ ด้านบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการยอมรับฟังคําแนะนําในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง การปฏิบัติงานท่ี
เป็นอิสระ มีปริมาณของงานและจํานวนผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังท่ีเพียงพอกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะปฏิบัติหน้าท่ี
หลัก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ประสบกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสําคัญแต่ละ
กลุ่ม ได้ให้รายละเอียด ดังนี้ 
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 1.1 กลุ่มแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบําบัด พบว่า  
  1) กลุ่มแพทย์ประสบกับปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีมา

รับบริการในโรงพยาบาลตํารวจด้านบุคลากร (1) ปัญหาและอุปสรรคจากการติดขัดด้านนโยบายของทางโรงพยาบาล (2) ปัญหาและ
อุปสรรคจากปริมาณงานและจํานวนผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง กับผู้ให้การรักษาพยาบาล (3) ปัญหาและอุปสรรคจากแพทย์ท่ีไม่รู้ว่าผู้ป่วยท่ี
เป็นผู้ต้องขังเขามีสิทธิอะไรบ้าง (4) แพทย์ท่ีมีประสบการณ์ไม่สูงจะประสบกับปัญหาการให้บริการทางด้านแพทย์ เพราะแพทย์ท่ีมี
ประสบการณ์ไม่สูงจะมีเวรประจํา โดยการเข้าเวรบางคร้ังเป็นเวรดึกแล้ว ยังต้องมาตรวจหวอดต่อในตอนเช้า หรือบ้างทีต้องเข้าห้องผ่า 
ทําให้มีกรณีท่ีแพทย์ท่ีมีประสบการณ์ไม่สูงเหล่านี้ประสบกับปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอ จนสั่งการผ่าผิดพลาดบ่อยคร้ัง (5) ปริมาณ
งานและจํานวนผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง กับผู้ให้การรักษาพยาบาลน้ันไม่เพียงพอ 

  2) กลุ่มพยาบาล (1) ปัญหาและอุปสรรคจากช่วงท่ีตํารวจเปลี่ยนเวร แล้วพยาบาลเข้าไปทําการพยาบาลได้ไม่
สะดวก เพราะผู้ต้องหาจะถูกล็อคกุญแจ ซ่ึงช่วงนั้นเป็นเวลาฉีดยาเวลาทําการพยาบาล (2) ปัญหาและอุปสรรคจากการทําการพยาบาล
ผู้ต้องหาท่ีป่วยมาด้วยโรคอ่ืน เพราะห้องผู้ต้องหาเป็นแผนกออร์โธปิดิกส์ จะรับผู้ต้องหาท่ีป่วยด้วยออร์โธปิดิกส์เป็นส่วนใหญ่ พอมี
ผู้ต้องหาท่ีป่วยจากโรคอ่ืน เช่น ของอายุรกรรม หรือศัลยกรรม (3) ปัญหาและอุปสรรคจากค่ําสั่งแพทย์ท่ีบางคร้ังเจ้าหน้าท่ีพยาบาลยัง
ไม่ค่อยคุ้น แต่ก็ไม่เคยประสบเหตุการณ์ท่ีร้ายแรงแต่อย่างใด  

  3) กลุ่มนักกายภาพบําบัด (1) ปัญหาและอุปสรรคจากไม่มีอิสระในการปฏิบัติงาน เพราะอาจมีการจํากัด 
การทํางานในด้านของสถานท่ี และจํากัดด้วยพันธนาการของตัวผู้ป่วย (2) ปัญหาและอุปสรรคจากปริมาณงานและจํานวนผู้ป่วยท่ีเป็น
ผู้ต้องขัง กับผู้ให้การรักษาพยาบาลแล้ว ก็มีจํานวนเพียงพอสําหรับบางกรณี และในบางกรณีก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากส่วนมาก ผู้ต้องขัง
เป็นผู้ชายซ่ึงบางคร้ังต้องใช้นักกายภาพมากกว่า 1 คน  

 1.2 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีตํารวจ พบว่า (1) ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีตํารวจกับพยาบาลประจําหอผู้ป่วย 
เพราะบางคร้ังก็มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันนัก อาทิเช่น พยาบาลเป็นห่วงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง  
แต่เวลาขณะเข้าไปให้การบําบัดและดูแลรักษาผู้ต้องขัง ก็ต้องให้มีการล่ามโซ่ตรวนตามข้อบังคับและระเบียบการปฏิบัติของทาง
โรงพยาบาลตํารวจ แต่ทางเจ้าหน้าท่ีตํารวจเองน้ัน มีมุมมองว่าผู้ต้องขังไม่สามารถหลบหนีได้ เนื่องจากภาวะสุขภาพของร่างกายท่ี 
ไม่เอ้ืออํานวย จึงทําให้บางคร้ังมีข้อโต้แย้ง เป็นต้น (2) ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าเวรคุมผู้ต้องขังท่ีมารักษาตัวในโรงพยาบาล
ตํารวจ ถ้ามีอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการต่างๆ เกิดข้ึนในระหว่างท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจเข้าเวร ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีพยาบาลให้การพยาบาล 
ทางเจ้าหน้าท่ีตํารวจจะอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยท่ีสุด เจ้าหน้าท่ีตํารวจเองก็ต้องแจ้งพยาบาลให้เข้ามาประเมินผู้ป่วยก่อนเป็นอันดับแรก ปัญหา
ก็คือบางทีเจ้าหน้าท่ีตํารวจเองน้ันก็ไม่รู้ว่าผู้ป่วยเป็นอะไร ผิดปกติ หรือปกติดีหรือไม่ จึงถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีประสบอยู่
บ่อยคร้ัง 

 1.3 กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ พบว่า (1) ปัญหาและอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผู้บริหาร
โรงพยาบาลทําให้ต้องปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละนโยบายบ้างบางคร้ัง (2) ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าเวร และทําหน้าท่ีอ่ืนๆ 
ตามปกติ โดยขณะท่ีมีผู้ต้องขังป่วยข้ึนมา จะไม่สามารถประสานเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องท่ีนําส่งผู้ต้องขังนอกเวลาราชการ 

2. ด้านการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เป็นการได้รับการยอมรับ สนับสนุน และเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงาน
ในการปฏิบัติงานด้านรักษาพยาบาล โดยขณะปฏิบัติงาน ได้รับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดหรือช่วยเหลือภายใน
หน่วยงาน หรือประสบกับปัญหาจากการขาดการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน จนทําให้กระทบกับการปฏิบัติงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการประสานงานในระดับนโยบายกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.1 กลุ่มแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบําบัด พบว่า  
  1) กลุ่มแพทย์ (1) ปัญหาและอุปสรรคจากผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังมีภาวะแทรกซ้อนจากอาการป่วยทําให้ต้อง 

ปรึกษาแผนกอ่ืน บางทีต้องใช้เวลานานพอสมควรนอกจาก case emergency (2) ปัญหาและอุปสรรจากการจ่ายยากับห้องยา  เพราะ
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จ่ายยาไม่ตรงกับชื่อยา หรือไม่จัดยามาให้ เนื่องจากอ่านลายมือแพทย์ไม่ออก (3) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสิทธิ ในการรักษาผู้ป่วยท่ี
เป็นผู้ต้องขัง บางคร้ังมีปัญหาเร่ืองสิทธิรักษาไม่ชัดเจน  ต้องประสานสังคมสงเคราะห์ทําให้เกิดความล้าช้า ในกรณีท่ีต้องผ่าตัดด่วน ไม่
สามารถรอได้ แต่ทางแพทย์เองก็ต้องไตร่ตรองเพราะบางทีอุปกรณ์ท่ีใช้มันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง (4) ปัญหาและอุปสรรคด้านคนไข้ท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน แล้วต้อง Consult ต่างแผนกแล้วเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทําให้เกิดความล่าช้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย (5) มี
ปัญหาและอุปสรรคจากความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดหรือช่วยเหลือภายในหน่วยงาน เช่น ในการประเมินคนไข้คร้ังแรก
เป็น ของออร์โธปิดิกส์ แต่พอตรวจร่างกายต่างๆ แล้วมีเร่ืองของอายุรกรรมเข้ามาต้องแก้ปัญหาของอายุรกรรมก่อน บางทีก็มี 
การหาผู้รับผิดชอบบ้าง  เป็นต้น (6) ปัญหาการประสานงานในระดับนโยบายกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องบ้างบางคร้ัง เพราะมีปัญหา
เร่ืองความล่าช้า เช่น ปัญหาการประสานงานกับนักสังคมสงเคราะห์ ถือมีความล่าช้ามาก 

  2) กลุ่มพยาบาล (1) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับผู้ต้องหาท่ีมาจากเรือนจํา หรือ โรงพยาบาลราชทัณฑ์ และที่ 
เจ้าท่ีคุมขังผลัดเปล่ียนเวรยามกัน บางท่ีผู้ต้องหาต้องไปตรวจ หรือพบแพทย์ นอกแผนกท่ีจะต้องมีผู้ควบคุมไป (2) ปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการขาดการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน จนทําให้กระทบกับการปฏิบัติงานท่ีไม่มีประสทิธิภาพ แต่ก็ได้แนะนํา หน่วยงานนั้น
ไปแล้ว เช่น ผู้ต้องหา ต้องมา Admit ในโรงพยาบาล นอกเวลาราชการต้องผ่านห้องฉุกเฉิน ก่อนจะข้ึนมาท่ีตึก ผู้คุม หรือ ตํารวจท่ีมา
กับผู้ต้องหาต้องไปทําการอายัดตัวท่ีสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันก่อน แล้วค่อยข้ึนตึกหอผู้ป่วย (3) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับห้อง
ฉุกเฉินไม่ได้ทําตามกฎ ระเบียบ (4) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในระดับนโยบายกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องนั้น 
ประสบกับปัญหาอยู่บ้างบางคร้ัง เพราะไม่ได้ประสานงานโดยตรง  แต่จะมีอีกแผนกท่ีจะเป็นผู้ประสานงานให้เช่น หน่วย 30 บาท  
ในกรณีท่ีผู้ต้องหา admit ฉุกเฉิน เป็นต้น (5) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความคิดเห็นบุคลากรที่ทํางานไม่ตรงกัน แต่ก็แก้ปัญหาโดย
การหาข้อตกลงที่ดีท่ีสุดและเป็นกลางท่ีสุด ท่ีทุกคนยอมรับได้ (6) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงาน โดยท่ีพบส่วนมากจะ
เกิดจากการคลาดเคล่ือนในการสื่อสารการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เช่น การส่งตรวจ Lab นอกโรงพยาบาล พบว่าระหว่าง แพทย์ 
พยาบาล และห้อง Lab มีความเข้าใจในการ Key ข้อมูล Lab ไม่ตรงกันทําให้เกิดความล่าช้าในการตรวจ (7) ปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการประสานงานในระดับนโยบายกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ในด้านของสิทธิการรักษาผู้ป่วยโดยในผู้ป่วยบางคนท่ีไม่มี
ท่ีอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งติดต่อญาติไม่ได้ไม่มีเอกสารใดๆ ทางราชการ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ในด้านของสิทธิการรักษาต่างๆ สิ่งท่ีทําได้คือ
การส่งเร่ืองประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีนักสังคมสงเคราะห์ในการดําเนินการเรื่องสิทธิการรักษาและระบุบุคคล 

  3) กลุ่มนักกายภาพบําบัด (1) ปัญหาและอุปสรรคจากความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดหรือช่วยเหลือ
ภายในหน่วยงานบ้าง โดยมีปัญหาในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถพูดคุยและตกลงกันได้  (2) ปัญหาจาก
การขาดการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน จนทําให้กระทบกับการปฏิบัติงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีปัญหาในด้านการส่งต่องาน ถ้า
ไม่มีการส่งต่ออาจทําให้มีการคลาดเคลื่อนในการรับการรักษา และอาจทําให้เกิดการขาดการรักษาพยาบาลในท่ีสุด  

 2.2 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีตํารวจ (1) ปัญหาและอุปสรรคจากความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดหรือช่วยเหลือภายใน
หน่วยงาน คือ ระยะเวลาในการท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจเองประสานไปยังสถานฑูตในผู้ป่วยผู้ต้องขังท่ีเป็นต่างชาติ และถ้าเป็นผู้ต้องขังท่ีเป็น
ชาวไทยประสานกับสังคมสงเคราะห์ กว่าจะรู้ก็ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร บางคร้ังทําให้การรักษาพยาบาลล่าช้า เพราะมี
บางอย่างติดขัด เช่น ค่าใช่จ่ายในการใช้เคร่ืองมือพิเศษ หรือบางคร้ังมีค่าใช่จ่ายจํานวนมาก เป็นต้น (2) ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลา  
เนื่องเพราะเวลาในการทํางานของเจ้าหน้าท่ี กล่าวคือ กว่าจะทราบคําตอบท่ีประสบแต่ละคร้ังจะใช้เวลานานบางกรณีเป็นสัปดาห์หรือ 
นานมากกว่านั้น และบางคร้ังนั้น จะต้องเดินไปซ้ืออาหารเพ่ือรับประทาน ทําให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น ไม่มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
เฝ้ารักษาดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง อีกท้ังถ้าหากพยาบาลต้องการเข้าไปให้การรักษาพยาบาล ก็มีความวิตกกังวลต่อ
ความปลอดภัยของตนเอง ซ่ึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยการแจ้งระยะเวลาท่ีจะไปทําธุระอย่างชัดเจนและกลับมาภายในระยะเวลาท่ีแจ้งไว้ 
หรือหากมีกรณีฉุกเฉินใดๆ เกิดข้ึน ก็จะมีการโทรติดต่อเพ่ือแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทราบและรีบกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีโดยทันที 
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 2.3 กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ (1) ปัญหาของการขาดการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน จนทําให้กระทบกับ 
การปฏิบัติงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตจําเป็นต้องแจ้งต้นสังกัดท่ีส่งผู้ป่วยมา แต่อยู่นอกเวลาทําการทําให้ 
ไม่สะดวกรวดเร็ว ล่าช้า (2) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงาน ท่ีไม่มีการประสานงานในระดับนโยบายกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ด้านงบประมาณ เป็นปัญหาด้านความสะดวกรวดเร็วต่อการรับสวัสดิการต่างๆ จากหน่วยงาน การได้รับสวัสดิการ
ต่างๆ ท่ีโรงพยาบาลตํารวจให้อย่างเพียงพอ มีการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ตลอดจนการติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอก จากการออกไปปฏิบัติหน้าท่ีภายนอกหน่วยงาน ได้รับการอํานวยความสะดวกด้านค่าใช้จ่ายและยานพาหนะอย่างเหมาะสม 

 3.1 กลุ่มแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบําบัด  
  1) กลุ่มแพทย์ (1) ปัญหาและอุปสรรคของสวัสดิการต่างๆ ท่ียังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เพียงพอ และ

ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ค่าตอบแทนไม่เพียงพอกับค่าเดินทางอยู่บ่อยคร้ัง (2) ปัญหาด้านความสะดวกรวดเร็วต่อการรับสวัสดิการ
ต่างๆ จากหน่วยงาน เพราะหน่วยงานของรัฐมีการเบิกสวัสดิการต่างๆ ล่าช้าอยู่แล้ว (3) ปัญหาของสวัสดิการต่างๆ ท่ีโรงพยาบาล
ตํารวจให้ไม่เพียงพอเท่าไรนัก  

  2) กลุ่มพยาบาล (1) ปัญหาการขาดสวัสดิการและค่าเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีพยาบาลท่ีดูแลผู้ต้องหา เนื่องเพราะ
ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลผู้ต้องหานั้น เสี่ยงต่อการถูกทําร้ายจากตัวผู้ต้องหาเอง หรือแม้กระท่ังคู่กรณีของผู้ต้องหาอยู่เสมอ  

  3) กลุ่มนักกายภาพบําบัด (1) ปัญหาด้านความสะดวกรวดเร็วต่อการรับสวัสดิการต่างๆ จากหน่วยงาน (2) 
ปัญหาของการไม่มีสวัสดิการด้านงบประมาณเพียงพอ  

 3.2 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีตํารวจ (1) ปัญหาด้านความสะดวกรวดเร็วต่อการรับสวัสดิการต่างๆ จากหนว่ยงานด้านสวัสดิการ
ท่ีได้รับ เพราะมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายค่าเดินทาง และค่ายานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่ีถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี (2) ปัญหาของการขาดการอํานวยความสะดวก เพราะไม่มีการอํานวยความสะอาดในเร่ืองของยานพาหนะเลยและ
ค่าใช้จ่ายก็ไม่มีให้ (3) ปัญหาด้านความสะดวกรวดเร็วต่อการรับสวัสดิการต่างๆ จากปัญหาการเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้าเป็นประจํา 
(4) ปัญหาของความเครียดและกดดันขณะปฏิบัติหน้าท่ียามเข้าเวรดูแลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง เพราะไม่มีเบี้ยเลี้ยงและเสี่ยงต่อการถูก
ลงโทษทางวินัย และไม่ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีเท่าไรนักต่อการเข้าเวรเพ่ือเฝ้าผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง อีกท้ังรถก็ต้องขับมาเอง เบี้ยเลี้ยงค่า
ใช่จ่ายอ่ืนๆ ไม่มีให้นอกจาก เงินเดือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

 3.3 กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ พบว่า ได้รับความสะดวกรวดเร็วต่อการรับสวัสดิการต่างๆ จากหน่วยงานเป็นอย่างดี 
โดยได้รับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ได้รับการอํานวยความสะดวกจากต้นสังกัดเป็นอย่างดี ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วต่อการรับสวัสดิการต่างๆ จากหน่วยงานเป็นอย่างดี โดยได้รับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
ได้รับการอํานวยความสะดวกจากต้นสงักัดเป็นอย่างดี 

4. ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นปัญหาหรืออุปสรรคของเคร่ืองมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง
เพียงพอและสอดคล้องกับการให้บริการผู้ป่วยมากเพียงไร อีกท้ังเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความทันสมัยและเหมาะสม
กับการให้บริการรักษาพยาบาล มีการบํารุงรักษา และจัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย เพียงพอ และช่วยให้วินิจฉัยอาการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 4.1 กลุ่มแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบําบัด  
  1) กลุ่มแพทย์ (1) ปัญหาด้านอุปกรณ์พิเศษ เช่น พวกข้อเทียมต่างๆ อันนี้จะมีคา่ใช้จ่ายจํานวนมาก ถ้าจําเป็นต้อง

ใช้ กับผู้ป่วยผู้ต้องขังต้องมีการประสานสังคมสงเคราะห์ อีกท้ังอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมใช้เสมอ และทางแพทย์เองก็จะมี 
การตรวจเช็ครับหมดอายุของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ทุกเดือน และมีการจําหน่ายอุปกรณ์ท่ีใช้งานไม่ได้เป็นประจํา  
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  2) กลุ่มพยาบาล (1) ปัญหาของอายุในการการใช้งานบางอุปกรณ์นั้น นานเกินไป และบางครั้งอาจจะไม่พร้อม 
เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างต้องไปขอยืมจากหน่วยเคร่ืองมือแพทย์ เพราะทางตึกผู้ป่วยไม่ได้มีไว้ประจําตึกไว้ทุกตึกแต่อย่างใด อาทิเช่น 
เคร่ืองมือ EKG, Infusionpumpเป็นต้น (2) ปัญหาของการขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอกับภาระงาน อีกท้ังจํานวนของผู้ป่วยท่ี
มากข้ึน ทําให้เป็นอุปสรรคในการดูแลรักษา เกิดความล่าช้า และคลาดเคล่ือนในบางกรณีจากเครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอและ 
ไม่พร้อมใช้ (3) ปัญหาของการขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัยตามพัฒนาการของโรค แต่ยังคงมีไม่เพียงพอ (4) ปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับความล่าช้าของการรักษา ทําให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค และการบํารุงรักษา และจัดเตรียมเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็นประจํา (5) ปัญหาของราคาอุปกรณ์ท่ีสูงสําหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย  

  3) กลุ่มนักกายภาพบําบัด (1) ปัญหาของปริมาณอุปกรณ์ในการใช้งานรักษาผู้ป่วยอาจจะไม่สมดุลกับจํานวน
ผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาท่ีมากข้ึนทุกวัน (2) ปัญหาของสถานท่ีในการรอรับบริการซ่ึงน้อยกว่าจํานวนผู้มารับบริการ (3) ปัญหากรณี
ผู้ป่วยชําระเงินเองท่ีอาจมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังค่อนข้างสูง เช่น มากกว่า 500 บาทขึ้นไป เป็นบางคร้ัง  

 4.2 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  (1)  ปัญหาของโซ่ตรวน บางคร้ังชํารุด หรือผู้ป่วยผู้ต้องขังอ้วนผอมไม่เท่ากัน บางคร้ังใส่
ด้วยกันไม่ได้ ดังนั้น อุปกรณ์ มีแต่ไม่พอใช้ เช่น พวกโซ่ตรวนท่ีใช้ควรมีหลายขนาด เพราะ ข้อเท้า ข้อแขน คนเราไม่เท่ากัน (2) ปัญหา
ของการพร้อมใช้ของอุปกรณ์ อาจจะไม่พร้อมใช้ เพราะบางที บางช่วงไม่มีผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังเข้ามาใช้บริการทําให้ไม่ได้ตรวจสอบ
อุปกรณ์ เช่นโซ่ตรวนเป็นปะจํา บางทีเวลาจะใช้ก็เกิดชํารุดข้ึนมา ใช้ได้ไม่กี่ปีเท่านั้น (3) ปัญหาผู้ป่วยต้องการด้วยอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
เพราะเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมากๆ เช่น MRI, CT Scan, X-RAY มีราคาแพง และไม่มีงบประมาณสนับสนุน (4) ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจท่ีต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปตึกอ่ืน ทําให้ไม่มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจอยู่ดูแลผู้ป่วยท่ีอยู่ในหอผู้ป่วย 

 4.3 กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ (1) ปัญหาของระบบโรงพยาบาล บางคร้ังไม่เอ้ืออํานวยในการเพ่ิมเติมข้อมูลทางสังคม
สงเคราะห์  เช่น การแจ้งข่าวสารผ่านแผ่นป้ายหรือบอร์ดให้ความรู้ต่างๆ  

5. ด้านเวชภัณฑ์ยาต่างๆ และระเบียบการปฏิบัติต่างๆ เป็นปัญหาและอุปสรรคด้านเวชภัณฑ์ ด้านประสิทธิภาพของ 
ยาเวชภัณฑ์ สถานท่ีเก็บเวชภัณฑ์ยาโดยเฉพาะ อีกท้ังยังเป็นประสบกับการรักษาพยาบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. ท่ีเกี่ยวข้องมากเกินไป และไม่สามารถยืดหยุ่นได้ หรือ 
การรักษาพยาบาลต่อผู้ต้องขังป่วยจนถูกฟ้องร้อง ตลอดจนประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลกับ
ผู้ต้องขังตามมาตรฐานข้ันตํ่าขององค์กรสหประชาชาติ 

 5.1 กลุ่มแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบําบัด  
  1) กลุ่มแพทย์ (1) ปัญหาของประสิทธิภาพของยาเวชภัณฑ์ ท่ีเคยเช็คเจอ ว่าเวชภัณฑ์ต่างๆ นั้นหมดอายุ แต่ทาง

แพทย์จะเช็คเจอก่อน ก็จะไม่ได้นําไปใช้ เพราะพวกเวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ จะมีการเช็ควันหมดอายุทุกๆ เดือนเป็นประจํา (2) 
ปัญหาด้านสถานท่ีเก็บเวชภัณฑ์ยาโดยเฉพาะ เช่น ตัวยาท่ีต้องเก็บอุณหภูมิห้อง ทางแพทย์ก็จัดลิ้นชักยาปกติ แต่ถ้าต้องรักษาอุณหภูมิ
ต้องใส่ตู้เย็น และ พวกยาอันตราย จะมีการแบ่งเก็บในตู้ท่ีมีกล่อง 2 ชั้น และมีกุญแจล็อคอย่างแน่นหนา (3) ปัญหาด้านการ
รักษาพยาบาลท่ีไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ ท่ี
เกี่ยวข้องมากเกินไป เช่น ในกรณีท่ีต้องผ่าตัด หรือ การให้การรักษาท่ีมีความเสี่ยงถึงชีวิต  ต้องมีญาติเซ็นต์ยินยอม แต่ถ้าญาติไม่ได้
เซ็นต์ ทําให้การรักษาล่าช้า (4) ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย เช่น ผู้ป่วยไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา ถ้าจะสั่งตรวจ หรือ สั่งยาบางตัวท่ีจําเป็นต้องใช้ก็
ทําไม่ได้  (5) ปัญหาของระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีไม่สามารถยืดหยุ่นท่ีเจอเป็นประจําและบ่อยครั้ง คือ สิทธิการรักษาพยาบาล
เวลาจะใช้การรักษายาบางกรณีมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ก็จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้าง ถ้าบางทีเบิกได้ มี
กําลังจ่าย ก็สั่งยาดีๆ ของจริงเลย แต่ถ้าสิทธิอ่ืน 30 บาท หรือ เป็นผู้ต้องขังท่ีต้องปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์ก่อน อาจใช้ยาอ่ืนแทน 
หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มันใช้แทนกันได้แต่ราคาถูกกว่า เป็นต้น       
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  2) กลุ่มพยาบาล (1) ปัญหาของการไม่มีสถานท่ีเก็บยาโดยเฉพาะ แต่จะเก็บเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคน อีกท้ังยาท่ี
โรงพยาบาลตํารวจให้เก็บรักษาไว้เท่านั้น (2) ปัญหาของผู้ป่วยท่ีต้องใช้สิทธิฉุกเฉิน เช่น 30 บาท ฉุกเฉิน อาจจะต้องมีการขออนุมัติใน
การตรวจวินิจฉัย ท่ีเป็นเฉพาะหรือหัตถการบางอย่างท่ีต้องขออนุมัติ จากทางโรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ป่วยก่อน (3) ปัญหาของ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีไม่สามารถยืดหยุ่นได้ อาทิเช่น การผ่าตัดใส่เหล็ก หรือ อุปกรณ์ อวัยวะเทียมท่ีผู้ป่วย มีสิทธ์ิแต่ใช้ไม่ได้ 
ต้องขออนุมัติก่อนทําการผ่าตัด แต่บางกรณีท่ีฉุกเฉินต้อง ทําการผ่าตัดก่อนแล้วค่อยมาขออนุมัติท่ีหลัง บางคร้ังไม่สามารถขออนุมัติได้ 
และผู้ป่วยต้องชําระเงินเอง (4) ปัญหาความไม่เป็นอิสระ ความไม่สะดวกในการให้การพยาบาล และ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เข้าให้การพยาบาลและผู้ป่วยใกล้เคียง 

  3) กลุ่มนักกายภาพบําบัดนั้น ไม่ประสบกับปัญหาและอุปสรรคด้านด้านเวชภัณฑ์ยาต่างๆ และระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ เนื่องเพราะมีเวชภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังมีสถานท่ีเก็บเวชภัณฑ์ท่ีมีความปลอดภัยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง และสามารถยืดหยุ่นได้ และไม่เคยประสบกับ
ปัญหาการถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด 

 5.2 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีตํารวจ (1) ปัญหาการปฏิบัติต่อสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยท่ีไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ. ท่ีเกี่ยวข้องมากเกินไป เนื่องเพราะบางคร้ังการทํา
ตามกฎระเบียบของทางโรงพยาบาล ก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง อาทิเช่น การล่ามโซ่ตรวนเพ่ือ 
ความปลอดภัยและป้องกันการหลบหนี ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาสําคัญ เพราะตามหลักการมนุษยชนแล้ว ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังจะม ี
การเรียกร้องบ่อยคร้ังไม่ให้มีการล่ามโซ่ตรวน แต่ทางเจ้าหน้าท่ีตํารวจเองก็ไม่สามารถยกเว้นการล่ามโซ่ตรวนได้ เนื่องเพราะความ
ปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ท่ีมีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย ดังนั้นทางเจ้าหน้าท่ีตํารวจจึงต้องกระทําการโซ่ตรวนไว้ เพ่ือความ
ปลอดภัยของส่วนรวม (2) ปัญหาของ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีไม่สามารถยืดหยุ่นได้ โดยเฉพาะด้านการล่ามโซ่ตรวนดังกล่าว  

 5.3 กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ (1) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับผู้ป่วยไม่ได้รับยาในทันที เนื่องจากสิทธิการรักษา 
ไม่เอ้ืออํานวยต้องรอการอนุมัติหรือประสานสิทธิก่อนใช้เวลานาน (2) ปัญหาด้านระเบียบในการออกใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด 
บางคร้ังเขียนมาไม่ชัดเจนว่าผู้ป่วยเป็นอะไรมา ได้รับการรักษาอย่างไรมาแล้วบ้าง และใช้สิทธิค่ารักษาเป็นสิทธิอะไร เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาด้านนโยบายต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 
1. โรงพยาบาลตํารวจ 
 1.1 ด้านบุคลากร ผู้บริหารควรพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง เพราะควรเป็น

เจ้าหน้าท่ีพยาบาล ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป ท่ีจะมาดูแลผู้ต้องหา เพราะในการดูแลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง 
บางคน จะมีเล่ห์เหลี่ยม และอุบาย ถ้าเป็นเจ้าหน้าท่ีพยาบาลท่ียังมีประสบการณ์การทํางานไม่สูงนัก จะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมดังกล่าว  
จนอาจจะเจอปัญหาเฉพาะหน้า ซ่ึงบางคนอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ เช่น กรณีผู้ต้องหาหนีหลังจากเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแล้ว  
เป็นต้น  

 1.2 ด้านการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร  ผู้บริหารควรพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง เพราะควรมีการประสานงาน เร่ืองสิทธิผู้ป่วย กับ สังคมสงเคราะห์ เพราะพบว่ามีความล้าช้า และบางคร้ังสื่อสาร
กันไม่เข้าใจ  ทําให้เกิดปัญหาการักษาล่าช้าตามมา  อีกท้ังควรแจ้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงทุกคร้ังท่ีมีการรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ไว้ในความดูแล
และแจ้งเม่ือจําหน่าย  โดยภายในองค์กรมีการตรวจเย่ียมอย่างใกล้ชิดตลอดทุกเวร 

 1.3 ด้านงบประมาณ ผู้บริหารควรพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเบี้ยเลี้ยงให้กับพยาบาล และแพทย์ เนื่องเพราะ
เป็นผู้ท่ีต้องการให้การรักษาผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง เพราะการทํางานถือว่าเสี่ยงมาก บางคร้ังเข้าไปให้การพยาบาลเพ่ือฉีดยารักษา แต่
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เข็มฉีดยาและมีความเสี่ยงจากการคิดหลบหนีของผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังก็มี ซ่ึงนําเข็มฉีดยาดังกล่าวมาเป็นอาวุธเพ่ือทําอันตายได้ และ
ควรมีการสํารองจ่ายก่อน เช่น งบประมาณเบี้ยเลี้ยงในการออกหน่วย เป็นต้น 

 1.4 ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้บริหารควรพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการระมัดระวังขณะ
บําบัดและรักษาผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขังท่ีต้องใช้อุปกรณ์ เช่น เข็มฉีดยา กรรไกร ถ้านําเข้าไปในใกล้ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง จะต้องระวังเป็น
อย่างมาก 

 1.5 ด้านเวชภัณฑ์ยาต่างๆ และระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ผู้บริหารควรพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายด้าน 
การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของยาท่ีจําเป็น ท่ีเป็นยาท่ีอยู่นอกบัญชีท้ังหมด บัญชียา
หลักขาด หรือยาท่ีเบิกไม่ได้ เพราะบางกรณีนั้นจําเป็นจะต้องใช้ แต่เนื่องจากผู้ป่วยเป็นผู้ต้องขังต้องประสานทางสังคมสงเคราะห์อยู่ใน
ขณะนั้น อาจเกิดความล่าช้า ทําให้แพทย์ต้องสั่งยาตัวอ่ืน ซ่ึงจะทําให้ขาดโอกาสในการรับยาที่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้นจึงควรพัฒนาและแก้ไขด้านเวชภัณฑ์ยาต่างๆ และระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ให้รัดกุมและสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงมากย่ิงข้ึน 

2. ผู้บังคับการสถานีตํารวจ 
 2.1 การเฝ้าผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง ควรมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจ มากกว่า 1 นาย ในหอผู้ป่วย เพราะบางทีมีปัญหาเวลาต้อง

เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังไปเอ็กซเรย์ตํารวจก็ต้องตามไปทําให้ผู้ต้องขังท่ีอยู่ท่ีหอผู้ป่วยไม่มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจดูแล 
 2.2 ควรมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เนื่องเพราะเป็นผู้ท่ีต้องการให้การรักษาผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องขัง และไม่มี

สวัสดิการใดๆ รองรับและควรมีการสํารองจ่ายก่อน เช่น งบประมาณเบี้ยเลี้ยงในการออกหน่วย เป็นต้น 
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บทบาทของคนในครอบครัวในการดูแลผู้ทีมี่ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล ์
Family Role Intervention Therapy in Mental Health Problems of Alcohol Dependence. 

 
นุชจรนิทร์ อินต๊ะรัตน*์ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการนําเสนอบทบาทของคนในครอบครัวกับการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ กล่าวคือ ผู้ท่ีมี

ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ หากด่ืมในปริมาณท่ีมากเกินผิดปกติหรือด่ืมเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้มีปัญหาเร่ืองพฤติกรรม
การดื่ม กระบวนการคิดการตัดสินใจท่ีบกพร่อง รวมถึงปัญหาการอยู่ร่วมกับคนในสังคม ซ่ึงหากผู้ป่วยมีปัญหาดังกล่าวจะทําให้ต้อง 
เข้าสู่กระบวนการการรักษาทางการแพทย์ และต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนข้ึนไป ดังนั้นบทบาทของคนใน
ครอบครัวในการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์หลังเข้ารับการรักษา จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะต้องดูแลผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิด เช่น การดูแลด้านความเป็นอยู่ การดูแลด้านอารมณ์และจิตใจ การดูแลพฤติกรรมการด่ืม และการดูแลติดตาม 
การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือให้ผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์นั้น สามารถปรับพฤติกรรมการด่ืมไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและ สังคมได้อย่างปกติสุข 
คําสําคัญ: บทบาทของครอบครัว, การดูแล, ผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ 
 

ABSTRACT 
This article is a presentation of Family role intervention therapy in mental health problems of alcohol 

dependence. Say that the people who have a mental health problems of alcohol dependence, If you drink in 
excess to normal for a long time as a result about drinking behavior which is a problem the decision shortcomings 
of coexistence in society. If patients with problems as above must be treated the process’s consistently at least 
6 months.  So the family role intervention therapy in mental health problems of alcohol dependence after 
admitted, it is extremely important should be taken care of the patient closely such as Caring and well-being of 
emotions and mental, drinking caring, and keep on eyes of continuous nursing. For the patient who has in mental 
health problems of alcohol dependence can adjustable drinking behavior was in the better way and Able to live 
together with family and social happily. 
Keyword: family role, intervention therapy, mental health problems of alcohol dependence 
 
บทนํา 

การดื่มสุราเป็นพฤติกรรมท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ข้ึนอยู่กับบริบททางสังคมในแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิต ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมถึงความเชื่อและศาสนา การดื่มสุรามีท้ังข้อดีและข้อเสีย แต่คนด่ืมสุรามองข้อดีของการด่ืมสุรา
มากกว่า มีมุมมองว่าการด่ืมสุรา ทําให้เกิดมิตรภาพ มีสังคม หรือมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันการด่ืมสุราทําให้เกิดปัญหาสังคม 
ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาเมาแล้วขับท่ีมีการรณรงค์กัน ปัญหาความรุนแรง ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน เป็นต้น ส่วนผลต่อสุขภาพ
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ศูนย์ลําปาง) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
368 

ของผู้ด่ืมโดยตรง ทําให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคตับ ทางเดินอาหาร เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ โรคเกี่ยวกับประสาท
สมองและสุขภาพจิต ซ่ึงเชื่อมโยงเห็นเป็น วัฎจักรทางสังคมตามมา 

ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต พบว่าประเทศไทย มีการผลิตและการจําหน่ายสุราเริ่มขยายตัวมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2530 คู่ขนาน
ไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันการผลิตและการจําหน่ายสุราเพ่ิมมากข้ึนจากนโยบายระดับชาติ 2 นโยบาย คือ นโยบาย
การเปิดเสรีการผลิตและจําหน่ายสุรา และนโยบายการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจําตําบล หรือหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีสนับสนุน
อุตสาหกรรมสุราพ้ืนบ้าน ทําให้มีการผลิตสุราแช่และสุรากล่ันในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคเหนือ
ตอนบนและภาคอีสานบางจังหวัดมีแหล่งผลิตมากกว่า 40 แหล่ง ต่อประชากร 1 แสนครัวเรือน จากสถานการณ์ดังกล่าว ประชากร
ไทยดื่มสุรามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทําให้ประชากรไทยท่ีมีความผิดปกติพฤติกรรมการด่ืมสุรา (Alcohol Use Disorder) สูงกว่า  5 
ล้านคน จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2557 พบว่าประชากรอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป พบว่าอัตราการด่ืมสุราฯ ของ
ประชากรในปี 2547-2552 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 32.0 และจากปี 2552 ได้ลดลงเหลือร้อยละ 31.5 ผลสํารวจล่าสุดปี 2557 มีอัตราการ
ด่ืมสุราฯ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 32.3 โดยในปี 2557 ผู้ชายมีอัตราการด่ืมสุราฯ สูงกว่าผู้หญิงประมาณ 4 เท่า แต่มีข้อสังเกตว่าผู้หญิงมี
อัตราการด่ืมเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 (ร้อยละ 10.9 เป็น 12.9) ขณะท่ีผู้ชายมีอัตราการด่ืมลดลง (ร้อยละ 53.4 เป็น 53.0) จากสถานการณ์
ทําให้มองเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดจากสุราท่ีไม่รู้จบ และทําให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสําคัญ รวมถึงวิธีการดําเนินการ จัดการ
กับปัญหาท่ีจะเกิดจากการ ด่ืมแอลกอฮอล์ให้มากข้ึน 

ในการศึกษาภาวะโรคของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 พบว่าความผิดปกติจากการดื่มแอลกอฮอล์ (alcohol 
dependence และ harmful use) เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรชายไทย โดยคิดเป็นร้อยละ 7.5 
ของการสูญเสียปีสุขภาวะจากทุกโรคค่าดังกล่าวเพิ่มข้ึนจากในปี พ.ศ. 2547 (ร้อยละ 3.6) และ พ.ศ. 2542 (ร้อยละ 1.6) อย่างชัดเจน 
โดย “การเสพติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” เป็นสาเหตุอันดับแรกของการสูญเสียปีสุขภาวะในประชากรชาย (เท่ากับ 506,000 ปี หรือ
ร้อยละ 8.7 ของการสูญเสียจากโรค) เม่ือจําแนกตามกลุ่มอายุ การเสพติดสุราเป็นสาเหตุอันดับแรกของการสูญเสียปีสุขภาวะใน
ประชากรชาย อายุ 15-29 ปี และ 30-59 ปี และเม่ือจําแนกสัดส่วนของการสูญเสีย การเสพติดสุราเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียปี
สุขภาพดีจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (เท่ากับ 467,000 ปี หรือ ร้อยละ 22.6 ของการสูญเสียปีสุขภาพดีจากภาวะบกพร่องทาง
สุขภาพจากทุกโรค) และเป็นสาเหตุอับดับท่ี 20 ของความสูญเสียอันเน่ืองมาจากการตายก่อนวัยอันควรของประชากรชาย (เท่ากับ 
38,000 ปี หรือร้อยละ 1.0 ของความสูญเสียจากทุกสาเหตุ) (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, 2557, น. 39)  

การดื่มสุราทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ท้ังกับตัวผู้ด่ืมเองและกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ด่ืมสุราส่วนใหญ่ท่ีตอบคําถามใน
การสํารวจของโครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ในพ.ศ. 2550 รายงานว่าเคยมีปัญหาจากการดื่มสุรา ปัญหาท่ี
พบบ่อยท่ีสุดสามอันดับแรก คือ ปัญหาการทํางานการเรียนหรือการจ้างงาน ปัญหาการเงิน และความรู้สึกผิดหรือไม่สบายใจหลังจาก
การดื่มสุรา ในกลุ่มวัยรุ่นชายอายุ 12-19 ปี ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การทะเลาะวิวาทหลังด่ืมสุรา (ร้อยละ 26.1) ส่วนในวัยรุ่นหญิง
รายงานความรู้สึกผิดเสียใจหลังการด่ืมมากท่ีสุด ประชากรสูงอายุ (45-65 ปี) รายงานปัญหาจากการดื่มสุราน้อยกว่าประชากรวัย
ผู้ใหญ่ โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในวัยนี้ท้ังชายและหญิง คือ ปัญหาสุขภาพ ในขณะท่ีประชากรวัยผู้ใหญ่ (อายุ 20-44 ปี) รายงานว่ามี
ปัญหาการเงินมากท่ีสุด ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การดื่มสุราก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของผู้ด่ืมอย่างรุนแรง โดยรับรู้
หรือความตระหนักว่าผลกระทบใดมีความสําคัญต่อตนเองมากท่ีสุดข้ึนอยู่กับเพศและวัยของผู้ด่ืมสุรา (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, 2557, 
น. 44) 

รูปแบบการด่ืมแอลกอฮอล์ หมายรวมถึง การท่ีผู้ด่ืมด่ืมอย่างไร ซ่ึงมีหลายมุมมองท่ีต้องพิจารณาร่วม เช่น ใครเป็นผู้ด่ืม 
(อายุ เพศ สภาวะสุขภาพ) ด่ืมท่ีไหน (ท่ีบ้าน ท่ีร้านอาหาร ท่ีร้านเหล้า) ด่ืมเม่ือไร (ด่ืมพร้อมอาหาร ด่ืมหลังเลิกงาน ด่ืมเพ่ือสังสรรค์) 
ด่ืมอะไร (เหล้าขาว เหล้ากลั่น เหล้าโรง เบียร์ ไวน์ วิสกี้ สาโท) ด่ืมอย่างไร (ค่อยๆ จิบ ด่ืมยกแก้ว ด่ืมจนเมา) ด่ืมช่วงไหน (ด่ืมตาม
เทศกาล งานเลี้ยง ด่ืมตอนเย็น ด่ืมท้ังวัน) ซ่ึงในแต่ละรูปแบบการด่ืมนั้น ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางสังคมท่ีแตกต่าง และใน
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ปัจจุบันนี้ ได้มีการนําผลจากรูปแบบการด่ืม มาวางแผนด้านนโยบายเพื่อควบคุมปัญหาจากการดื่มสุราอีกด้วย (พันธ์ุนภา กิตติรัตนไพบูลย์ 
และคณะ, 2549, น. 8-10) 

ในทางการแพทย์ได้พยายามจัดกลุ่มผู้ด่ืมว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้อย (Low Risk) กลุ่มเสี่ยง (At Risk) กลุ่มมีปัญหาน้อย 
(Mild) ปานกลาง (Moderate) และมาก (Severe)  

วิธีจําแนกกลุ่ม จะพิจารณาถึงผลท่ีเกิดจากการด่ืมเป็นสําคัญ โดยมีการประมาณค่าเป็นปริมาณเอธิลแอลกอฮอล์สุทธิท่ี
ด่ืมเฉลี่ยต่อวันหรือต่อสัปดาห์ เนื่องจากเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิดมีความเข้มข้นของเอธิลแอลกอฮอล์ต่างกัน องค์การอนามัยโลกจึงได้มีการ
กําหนดค่า 1 ด่ืมมาตรฐาน ดังนี้ 

1. ด่ืมมาตรฐาน (1 Drink) หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ 10 กรัม ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงกับเคร่ืองด่ืมประเภท
ต่างๆ จะได้ดังนี้ 

 เหล้าวิสกี้ หรือเหล้าขาว (Alcohol 40%) ประมาณ 1 ถ้วยเล็ก (30 ซี.ซี) หรือ 2 ฝา หรือ 1 ก๊ง 
 เบียร์ชนิดอ่อน (Alcohol 2-2.9%) ประมาณ 1.5 กระป๋องหรื ¾ ขวด 
 เบียร์ชนิดปานกลาง (Alcohol 3-3.9%) เช่น เฮเนเกน ประมาณ 1 กระป๋องหรือ ½ ขวด 
 เบียร์ชนิดแรง (Alcohol 4-5%) เช่น สิงห์ คลอสเตอร์ ลีโอ ช้าง คาร์สเบิร์กส์ ประมาณ ¾ กระป๋อง หรือ ¼ ขวด 
 ไวน์ธรรมดา (Alcohol 12.5%) ประมาณ 1 แก้ว (100 ซีซี.) 
 ไวน์ชนิดแรง (Alcohol 20.5%) ประมาณ ½ แก้ว (60 ซีซี.) 
 โดยแบ่งกลุ่มผู้ด่ืมตามรูปแบบการด่ืมดังนี้ 
 1. กลุ่มด่ืมแบบมีความเสี่ยง (Low-Risk Drinking) หมายถึง การดื่มไม่เกิน 2 ด่ืมมาตรฐานต่อวันเทียบเป็นเหล้า 40 

ดีกรีไม่เกิน 2 ก๊ง (60 ซีซี.) เบียร์ประมาณ 1.5-2 กระป๋อง ไวน์ประมาณ 2 แก้ว และมีวันท่ีไม่ด่ืมเลยอย่างน้อย 2 วันในหนึ่งสัปดาห์ 
การดื่มลักษณะนี้อาจเรียกว่าด่ืมอย่างปลอดภัย ยกเว้นในผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ผู้ป่วย
เบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมได้ หรือผู้ท่ีต้องรับประทานยาใดๆ ก็ตามที่อาจมีผลต่อแอลกอฮอล์ไม่ควรด่ืมเลยหรือด่ืมน้อยกว่านี้ 

 2. กลุ่มด่ืมแบบเสี่ยง (Hazardous Drinking หรือ Risky Drinking) การดื่มในปริมาณหรือลักษณะท่ีทําให้ผู้ด่ืมเพ่ิม
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลเสียในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม ท้ังต่อตัวเองหรือต่อตัวผู้อ่ืน แม้ว่าตัวผู้ด่ืมจะยังไม่ป่วยเป็นโรคใดๆ 
ก็ตาม ถ้าเทียบกับปริมาณการด่ืม โดยประมาณ คือ 

 ในผู้หญิง คือ การดื่มมากกว่า 4 ด่ืมมาตรฐานต่อวัน (เบียร์ชนิดแรงไม่เกิน 3 กระป๋องหรือเหล้า 40 ดีกรีไม่เกิน ¼ 
แบน) หรือ การดื่มมากกว่า 7 ด่ืมมาตรฐานต่อสัปดาห์ (เบียร์ประมาณ 5 กระป๋อง) 

 ในผู้ชาย คือการด่ืมมากกว่า 5 ด่ืมมาตรฐานต่อวัน (เบียร์ชนิดแรงไม่เกิน 4 กระป๋อง หรือเหล้า 40 ดีกรีไม่เกิน ½ 
แบน) หรือการด่ืมมากกว่า 14 ด่ืมมาตรฐานต่อสัปดาห์ (เบียร์ประมาณ 10 กระป๋อง) 

 นอกจากนี้ยังรวมถึงการด่ืมเล็กน้อยแต่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กําลังต้ังครรภ์ มีโรคทางกาย เช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือกําลังรับประทานยาใดๆ ท่ีอาจมีผลต่อแอลกอฮอล์รวมท้ังการด่ืมแบบ “binge drinking” คือการด่ืม
หนักมากติดต่อกันแบบเมาหัวรานํ้าด้วย 

 3. การดื่มแบบมีปัญหา (Harmful Use) หมายถึง การดื่มแอลกอฮอล์จนได้รับผลเสียตามมา ซ่ึงอาจเป็นผลเสียต่อ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต หน้าท่ีการงาน หรือสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน  

 4. การดื่มแบบติด (Alcohol Dependence)  
 ผู้ท่ีด่ืมจนติดนั้น มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการด่ืม ทําให้ความรับผิดชอบหน้าท่ีต่างๆ บกพร่องไป เช่น การงานหรือ

ครอบครัว และไม่สามารถควบคุมการด่ืมท้ังปริมาณ ความถ่ี หรือไม่สามารถหยุดด่ืมได้ บางคนดื่มเป็นประจําจนไม่ทราบว่าตนเองติด 
จนเมื่อต้องหยุดด่ืมด้วยสาเหตุใดก็ตามจึงเกิดอาการถอนพิษ (Withdrawal) ข้ึน 
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การวินิจฉัยจะต้องประกอบด้วยลักษณะท่ีสําคัญอย่างน้อย สามในเจ็ดข้อต่อไปน้ี 
1. ต้องเพิ่มปริมาณการด่ืมมากข้ึน จึงจะได้ฤทธ์ิเท่าเดิม (Tolerance) 
2. มีอาการทางร่างกายเม่ือไม่ได้ด่ืม (Withdrawal) 
3. ควบคุมการด่ืมไม่ได้ (Impaired Control) 
4. มีความต้องการอยู่เสมอท่ีจะเลิกด่ืมหรือพยายามหลายครั้งแล้วแต่ไม่สําเร็จ (Cut Down) 
5. หมกมุ่นกับการด่ืมหรือหาแอลกอฮอล์มาสําหรับด่ืม (Time Spent Drinking) 
6. มีความบกพร่องในหน้าท่ีทางสังคม อาชีพการงานหรือการพักผ่อนหย่อนใจ 
7. ยังคงด่ืมอยู่ท้ังๆ มีผลเสียเกิดข้ึนแล้ว (Drinking Despite Problems) 
ในผู้ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มักจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา ภาวะท่ีพบได้บ่อย เช่น ภาวะเมาสุรา (Alcohol 

Intoxication) ภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol Withdrawal) ภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรงเพ้อคลั่ง (Alcohol Withdrawal Delirium) 
ภาวะโรคจิตจากสุรา (Alcohol Psychosis) และภาวะสมองเสื่อมจากสุรา (Alcohol Dementia) เป็นต้น ซ่ึงภาวะดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาการดูแลเฉพาะทางในระบบบริการจิตเวช 

นอกจากนี้ในผู้ป่วยจิตเวชเองก็มีโอกาสพบปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ทําให้วิธีการดูแลรักษาและการวินิจฉัย
แยกโรคยุ่งยากมากขึ้น และยังส่งผลต่อผลการรักษาโรคจิตเวชนั้นๆ ทําให้กลับป่วยซํ้าได้สูง ดังนั้นการตระหนักถึงปัญหาการด่ืม
แอลกอฮอล์ในผู้ป่วยจติเวช จะทําให้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ดีข้ึน 

การดื่มสุราไม่เพียงแต่ทําให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อตัวเอง แต่ยังอาจทําให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับบุคคล
รอบข้างของผู้ด่ืม เช่น ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง หรือเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปัญหาทางด้าน
สัมพันธภาพ ปัญหาทางด้านอารมณ์ หรือปัญหาทางด้านสังคมเป็นต้น ซ่ึงหากพบว่าปัญหาน้ีเกิดข้ึนกับคนในครอบครัวก็มักจะ
ก่อให้เกิดปัญหาท่ีเร้ือรังหรือเกิดปัญหาสังคมท่ีอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงเกิดข้ึนได้ ซ่ึงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหากผู้ด่ืมแอลกอฮอล์มี
ปัญหาตามท่ีกล่าวมา ผู้ดูแลท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด หรือใกล้เคียงก็จะต้องมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลกลุ่มดังกล่าว ฉะนั้นแล้วการดูแลผู้ท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์โดยใช้คนในครอบครัวเป็นหลัก เป็นบทบาทท่ีสําคัญท่ีจะเอื้อให้เกิดการช่วยเหลือท่ีสําคัญกับผู้ป่วย
หลังจากเข้ารับการบําบัดรักษา และผู้ป่วยนั้นต้องกลับไปอาศัยอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว โดยตามความเชื่อแล้วการดูแลผู้ท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ครอบครัวเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อตัวบุคคลเป็นอย่างย่ิง เพราะการดูแลของคนในครอบครัวนั้นจะเห็น
ความสําคัญและเห็นกิจวัตรประจําวันของผู้ป่วยต้ังแต่ต่ืนตอนจนกระท่ังเข้านอน โดยจะทําหน้าท่ีในการดูแล ช่วยเหลือ ป้องกัน จัดสรร
ความต้องการให้ตรงต่อผู้ป่วย เช่น การให้กําลังใจ การยอมรับ การให้ความรู้ ข่าวสาร  เป็นต้น 

การดูแล (Caring) เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของบุคคลโดยท่ัวไปเป็นการช่วยให้คนมีความเจริญเติบโต
และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นเรื่องของการให้ความสนใจ และความห่วงใยผู้ท่ีต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2547, น. 9) 

การดูแล คือ กิจกรรมการช่วยเหลือหรือการดูแลท่ีกระทําโดยตรงหรือโดยอ้อมซ่ึงมีกระบวนการในการให้ความ
ช่วยเหลือ (Asserthic) ต่อผู้อ่ืน ท่ีแสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ เช่น การเข้าถึงความรู้สึก (Empathic) ความสนใจเอาใจใส่ 
(Attention) การประคับประคอง (Supportive) ด้านการฟัง พูดหรือสัมผัส (Education) และการอํานวยความสะดวก (Facilitative) 
(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2547, น. 9) 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การดูแลจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญมากท่ีจะทําให้ผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ท่ีเข้ารับการ
บําบัดรักษาประสบความสําเร็จในการเลิกด่ืม ท้ังนี้จะก่อให้เกิดผลดีกับตัวผู้ป่วย คนในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด และสามารถ
กลับมาดําเนินชีวิตประจําวันได้ตามปกติสุข 

สมจิต หนุเจริญกุล (2536, น. 22-23, อ้างถึงใน ธนยศ เทียนศรี, 2554, น. 11) ให้ความหมายของผู้ดูแล (Caregiver) 
หมายถึง ผู้ให้การดูแลผู้อ่ืนท่ีต้องพ่ึงพาโดยการให้การดูแลบุคคลน้ัน เป็นการท่ีบุคคลซ่ึงเป็นผู้ใหญ่มีส่วนในการช่วยส่งเสริมความอยู่
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รอด การมีสุขอนามัยและ สวัสดิภาพของบุคคลที่ต้องการพ่ึงพา ผู้ดูแลท่ีเป็นสมาชิกในรอบครัวจะทําหน้าท่ีในการพัฒนาความสามารถ
ในการดูแลตนเองและสร้างระบบการดูแล เพ่ือสนับสนุนภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น เม่ือสมาชิกเกิดการเจ็บป่วย 
ครอบครัวจะจัดการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคน เป็นผู้ดูแลในภารกิจต่างๆ เพ่ือทดแทนส่วนท่ีสมาชิกไม่สามารถกระทําได้ด้วย
ตนเอง ช่วยให้สมาชิกได้รับการฟ้ืนฟูและส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2547, น. 16-17, อ้างถึงใน ธนยศ เทียนศรี, 2554, น. 11) ได้ให้ความหมายอีกนัยหนึ่งว่าผู้ดูแล 
ยังหมายถึงญาติหรือบุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีบ้าน โดยมีประเด็นท่ีต้องพิจารณา คือ ประการแรกเป็นญาติหรือบุคคลในท่ีนี้
อาจเป็นบิดามารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติ พ่ีน้องหรือแม้แต่บุคคลสําคัญในชีวิต และประการท่ีสอง ผู้ป่วยต้องเป็นบุคคลท่ีมีสภาวะ
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโรค ความพิการหรือความเสื่อมถอยของสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ท่ีมีผลทําให้ผู้ป่วยมีข้อจํากัด
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันหรือก่อให้เกิดความต้องการในการดูแลรักษาเฉพาะทางการแพทย์ โดยความต้องการ ดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน
นั้นต้องได้รับการตอบสนองหรือดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะการช่วยเหลือดูแลท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นค่าจ้าง
และสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลเกิดข้ึนในบ้านหรือชุมชนแห่งอาศัยท่ีไม่ใช่ในโรงพยาบาลหรือพยาบาลต่างๆ และญาติ
ผู้ดูแลท่ีบ้าน (Family Caregiver or Information Caregiver) หมายถึง ญาติหรือบุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือ ดูแลผู้ต้องการดูแลท่ีบ้าน 
โดยมีองค์ประกอบพิจารณาดังนี้ 

1) ดูแลมีความสัมพันธ์โดยการมีความเป็นญาติหรือแม้แต่บุคคลท่ีมีความสําคัญในชีวิตของผู้รับการดูแล ได้แก่ บิดา 
มารดา คู่สมรส เพ่ือนหรือบุคคลท่ีมีนัยสําคัญอ่ืนๆ ของผู้รับการดูแล 

2) ผู้รับการดูแลต้องเป็นบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพเปลี่ยนแปลงเนื่องจากโรคความพิการ ความเสื่อมถอยของสมรรถภาพ
ร่างกาย จิตใจหรืออารมณ์ท่ีมีผลต่อการกระทํากิจวัตรประจําวันหรือก่อให้เกิดความต้องการ การดูรักษาท่ีเฉพาะเจาะจงของแพทย์หรือ
ต้องการผู้ช่วยตลอดเวลา 

3) มุ่งเน้นเฉพาะความช่วยเหลือดูแล โดยไม่หวังท่ีจะรับค่าตอบแทนใดๆ หรือได้รับเงินตากค่าบริการ 
4) สถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือเกิดข้ึนท่ีบ้านหรือชุมชนท่ีอาศัย ไม่ใช่ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล 
สรุปได้ว่า ผู้ดูแลหมายถึง ผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแล ผู้ป่วยท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ซ่ึงจะเป็นญาติท่ีสืบสาย

โลหิต เช่น บิดา มารดา บุตร เป็นต้น หรือจะเป็นญาติท่ีไม่ได้สืบสายโลหิต เช่น คู่สมรส พ่ีเขย น้องเขย สะใภ้ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นญาติ
ท่ีสืบสายโลหิตหรือญาติท่ีไม่ได้สืบสายโลหิต หากอยู่ในครอบครัวเดียวกันล้วนแต่มีบทความความสําคัญในการดูแลผู้ท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์หลังจากกลับไปใช้ชีวิตประจําวันในสังคม 

ในท่ีนี้ผู้เขียนได้นิยามความหมายของบทบาทในการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ หมายถึง การท่ีคนใน
ครอบครัวดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยท้ังในเรื่องการดําเนินชีวิตประจําวัน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดําเนินการของโรค รวมถึงแนวทาง 
การปฏิบัติกับผู้ป่วยเหมือนคนปกติท่ัวไป โดยจะมุ่งให้การดูแลผู้ป่วยและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

บทบาทคนในครอบครัว กล่าวคือ เป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กและสําคัญท่ีสุด เพราะเป็นท่ีแรกท่ีจะเห็นการเจริญเติบโต
ของคนในครอบครัวต้ังแต่แรกเกิดจนกระท่ังเสียชีวิต และจะเห็นได้ว่าสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดสนิทสนมกัน ท้ังใน
เร่ืองการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ หล่อหลอมความเชื่อ วัฒนธรรมให้กับคนในครอบครัว แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นองค์ประกอบของแต่ละ
ครอบครัวในสังคมหนึ่งๆ ก็ย่อมมีความแตกต่างกันไปเช่นกัน เนื่องจากกระบวนการหล่อหลอมของแต่ละครอบครัวท่ีมีพ้ืนฐาน
ครอบครัวท่ีไม่เหมือนกันจึงทําให้การดําเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันไป แต่มีบทบาทที่มีความชัดเจนท่ีจะดูแลคนใน
ครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ กล่าวโดยสรุปคือ ครอบครัวนั้นเป็นหน่วยทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุด แต่เป็นหน่วยทางสังคมที่
สําคัญท่ีสุด เพราะการดูแลคนในครอบครัวนั้นจะต้องมีพ้ืนฐานในด้านของการอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม การปกป้องคุ้มครองให้
ปลอดภัยท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการแก้ปัญหาวิกฤติของสมาชิกในครอบครัว 
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จุไรรัตน์  ทองมิตรแท้ กล่าวถึง หน้าท่ีของครอบครัวในด้านต่างๆ 6 ประการดังนี้ (จุไรรัตน์  ทองมิตรแท้, อ้างถึงใน 
ธนยศ เทียนศรี, 2554, น. 2) 

1. หน้าท่ีทางด้านอารมณ์ คือ หน้าท่ีในการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของสมาชิกใน
ครอบครัว 

2. หน้าท่ีทางสังคม คือ การกําหนดสถานภาพของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือสร้างสมาชิกของสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
3. หน้าท่ีด้านสืบพันธ์ุ เพ่ือสร้างสมาชิกใหม่ให้แก่สังคม 
4. หน้าท่ีด้านเผชิญปัญหา ครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีวิธี หรือแนวทางในการเผชิญปัญหาท่ีแตกต่างกัน ทุก

ครอบครัวจะต้องมีกลยุทธ์ของตนเองใช้ในการรักษาดุลยภาพของระบบครอบครัวในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอก 

5. หน้าท่ีด้านเศรษฐกิจ คือ การเตรียมการเงินท่ีเพียงพอ และใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัดเตรียมสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับร่างกาย เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และการมีสุขภาพดี หากสมาชิกในครอบครัวมีปัญหา

อุปสรรคหรือเกิดจากการเจ็บป่วยข้ึนนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อท้ังผู้ป่วยเองและสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวด้วย ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของ
ครอบครัวท่ีจะต้องให้ความรัก ความเข้าใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัว เพ่ือช่วยรักษาสมดุลให้บุคคลนั้นสามารถเผชิญปัญหา
และปรับตัวอยู่ในสังคมได้  

เบอร์เกส และลอค (Burgess & Locke) ได้ให้ความหมายว่า ครอบครัวจะต้องมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 
(Burgess and Locke, 1975, p. 35, อ้างถึงใน ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2549, น. 78)  

1. ครอบครัวประกอบด้วยบุคคลท่ีมารวมกันโดยการสมรสหรือความผูกพันทางสายเลือด หรือการมีบุตรบุญธรรม  
การแต่งงานแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูก ส่วนบุตรบุญธรรมน้ันมิได้เกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางชีววิทยา หากเกิดจากความสัมพันธ์ตามกฎหมายที่สังคมกําหนดข้ึนเป็นสําคัญ 

2. สมาชิกของครอบครัวเหล่านี้มาอยู่รวมกันภายในครัวเรือนเดียวกันหรือบางคร้ังก็แยกกันไปอยู่ต่างหาก ในสมัย
โบราณครอบครัวหนึ่งจะมีขนาดใหญ่ กล่าวคือ ในครอบครัวหนึ่งจะมีสมาชิก 3-4-5 ชั่วอายุคน (ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ฯลฯ) 
แต่ปัจจุบันนี้ครอบครัวจะมีขนาดเล็กลงมาก คือ จะประกอบด้วย สามี ภรรยา และมีบุตร 1-2 คนเท่านั้น บางครอบครัวอาจไม่มีบุตร
เลย (ปัจจุบันนี้ขนาดครอบครัวจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใดนั้นมักข้ึนอยู่กับนโยบายการวางแผนครอบครัวของสังคมนั้นๆ) 

3. ครอบครัวเป็นหน่วยของการติดต่อโต้ตอบระหว่างบุคคล ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก พ่ี น้อง และญาติ โดยสังคมได้กําหนด
หน้าท่ีและบทบาทของสมาชิกแต่ละครอบครัวไว้ ซ่ึงข้ึนอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เช่น ความรัก 
ความผูกพันความเอาใจใส่ต่อกัน ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการอบรมสั่งสอน เป็นต้น 

4. ครอบครัวถ่ายทอดการอนุรักษ์วัฒนธรรม กอปรกับสมาชิกในครอบครัวจะถ่ายทอดและรักษารูปแบบของการ
ประพฤติปฏิบัติต่อกันระหว่างพ่อ แม่ ลูก ด้วยวัฒนธรรมประจําชาตินั้นๆ  

ดังนั้นครอบครัวจึงมีบทบาทท่ีสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของคนในครอบครัว เนื่องจากครอบครัวนั้นเป็นสถาบันท่ีหล่อ
หลอมความเป็นตัวตนของคนในครอบครัวในแต่ละบทบาท เช่น บทบาทพ่อแม่ บทบาทลูก ในการท่ีจะอยู่ร่วมกับคนในสังคมนั้นแต่ละ
บทบาทควรมีลักษณะการดําเนินหน้าท่ีอย่างไร เช่นเดียวกับบทบาทครอบครัวในการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์  
มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการดูแล เนื่องจากหลังเข้ารับการรักษาคนในครอบครัวนั้นจะเป็นหลักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืม
ของผู้ป่วยให้เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวก ทัศนคติในเรื่องของการดูแลผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยนั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม และมีบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเหมือนกับคนอ่ืนในครอบครัวและสังคม ให้มีการดําเนินชีวิตท่ีปกติสุข  
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บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ 
บทบาทหน้าท่ีของครอบครัวมีความสําคัญอย่างย่ิงในการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ กล่าวคือ ผู้ป่วยท่ี

เข้ารับการบําบัดแอลกอฮอล์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบําบัดเป็นระยะเวลาต้ังแต่ 6 เดือนข้ึนไป ซ่ึงในช่วงของการดูแลต่อเนื่อง
หลังจากการรักษา คนในครอบครัวจะมีบทบาทสําคัญในการดูแลท่ีบ้าน ซ่ึงถ้าหากขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว ผู้ป่วยอาจ
มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะกลับไปดื่มซํ้าค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบําบัดจึงเปรียบเสมือนกับผู้ป่วยเร้ือรัง ท่ีต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิดและท่ีต่อเนื่อง ดังนั้นบทบาทของครอบครัวมีความสําคัญท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้ป่วยมีดังนี้ เอกสารการอยู่ร่วมกับผู้ติดสุรา 
(โรงพยาบาลสวนปรุง, 2554, น. 1-2)  

1. เข้าใจในเรื่องโรคของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบําบัดแอลกอฮอล์ การด่ืมแอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารท่ีให้
ความรู้สึกเป็นสุขออกมามากกว่าปกติ ผู้ด่ืมจะมีความรู้สึกมีความสุขแบบสุดขีด และเกิดความประทับใจทําให้เกิดความต้องการท่ีจะ
แสวงหาแอลกอฮอล์ด่ืมอีก ขณะเดียวกันเซลล์สมองจะเกิดความเคยชิน ผู้ด่ืมจะรู้สึกมีความสุขน้อยลงทําให้ต้องการด่ืมมากข้ึนเร่ือยๆ 
เพ่ือให้ได้ความสุขเท่าเดิม จึงทําให้เกิดการติดแอลกอฮอล์ในท่ีสุด 

2. สังเกตอาการกําเริบ คนในครอบครัวควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมท่ีเป็นอาการเตือนของผู้เข้ารับการบําบัด เช่น กลับไป
ด่ืมซํ้า มีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม หากคนในครอบครัวสังเกตพบความผิดปกติให้รีบพาผู้ป่วยเข้ารับการบําบัดรักษาหรือหาผู้ช่วย  

3. การให้กําลังใจหรือการสื่อสารกันภายในครอบครัว ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบําบัดเป็นผู้ป่วยท่ีกําลังมีความต้ังใจท่ีจะเลิกด่ืม 
คนในครอบครัวควรให้กําลังใจและการส่ือสารเชิงบวกกับผู้ป่วย ไม่ควรบ่น ตําหนิ ด่าว่า อบรมสั่งสอน เพราะจะทําให้เขารู้สึกผิดและ
ขัดเคืองใจ เขาจะย่ิงต่อต้านตนเองและครอบครัว และจะกระตุ้นให้เขากลับไปด่ืมสุราซํ้าหรือด่ืมมากข้ึนกว่าเดิม 

 3.1 อย่าหมดหวัง ทําเป็นเย็นชาหรือหยุดท่ีจะช่วยเหลือเขา ถ้าเขายังไม่สามารถเลิกด่ืมได้ ให้คิดเสมอว่า ถ้าผู้ป่วยท่ี
เข้ารับการบําบัดเลิกด่ืมได้ครอบครัวจะมีความสุข คนในครอบครัวจะต้องร่วมมือกับผู้ป่วย หรือร่วมมือกับเขา 

 3.2 พูดแสดงความเห็นใจอย่างนุ่มนวลและสร้างความเชื่อม่ันในตัวผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจ ทําสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง 
และแสดงให้ผู้ป่วยเห็นว่าเขาสามารถทําได้ และคนในครอบครัวก็จะอยู่ข้างๆ ชว่งท่ีเขากําลังปรับตัว 

 3.3 สนับสนุนให้ผู้ป่วยทําสิ่งต่างๆ ตามศักยภาพของเขาด้วยตัวเอง ให้กําลังใจ คิดถึงผลดีในสิ่งท่ีเขาทํา โดยแบ่งความ
รับผิดชอบให้ผู้ป่วยได้ทําทีละเล็กทีละน้อย ไม่ควรทําแทนเขา 

 3.4 ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว เช่น การทานอาหารร่วมกัน ทํากิจกรรมวันหยุดร่วมกัน 
หรือแม้แต่การพูดคุยกันระหว่างนั่งดูโทรทัศน์ เป็นต้น 

4. ลดความเครียดให้ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบําบัดแอลกอฮอล์ ความเครียดอาจเป็นปัญหากับผู้ป่วยในช่วงท่ีจะดีข้ึน หรือ
ความเครียดอาจเกิดภายในหรือภายนอกครอบครัวก็ได้ ซ่ึงคนในครอบครัวสามารถลดความเครียดแก่ผู้เข้ารับการบําบัดเพ่ือป้องกัน
การกําเริบได้โดย 

 4.1 อย่าหวังผลจากการหายจากโรคหรืออาการติดแอลกอฮอล์อย่างรวดเร็วและได้ผล 100% เพราะโรคติด
แอลกอฮอล์เป็นโรคเรื้อรังและเหมือนกับโรคอ่ืนๆ ท่ีอาจจะกลับไปเป็นซํ้าได้ อาจมีบางวันท่ีเขากลับไปด่ืมอีก คนในครอบครัวควรเข้าใจ
ว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของโรค 

 4.2 ไม่ควรขมขู่ให้ผู้ป่วยเข้ารับการบําบัดแอลกอฮอล์ให้เลิกด่ืม เช่น “ถ้าคุณไม่เลิกด่ืม ฉันจะไปจากคุณ” เพราะหาก
ไม่ทําตามท่ีพูดจะทําให้ผู้ป่วยรู้ว่าพูดไม่จริงและกลับไปด่ืมต่อ และจะทําให้เหตุการณ์เลวร้ายลงไปอีก 

 4.3 ปล่อยวางจากพฤติกรรมการติดแอลกอฮอล์ของผู้ป่วย ไม่เคร่งเครียดจากพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ป่วย
มากเกินไป แล้วกลับมาดูแลตนเองหรือคนอ่ืนๆ ในครอบครัวตามปกติ ใช้ชีวิตและการดําเนินชีวิตตามปกติ 

 4.4 คอยสังเกตการควบคุมอารมณ์ของผู้ป่วย เม่ือโกรธ ผิดหวัง ล้มเหลว ต้องอยู่เคียงข้างและคอยให้กําลังใจผู้ป่วย 
ช่วยแนะให้ผู้ป่วยนั้นสามารถระงับอารมณ์ หรือควบคุมอารมณ์ได้ในทางท่ีเหมาะสม โดยไม่หันกลับไปพ่ึงแอลกอฮอล์ 
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บทบาทที่คนในครอบครัวท่ีต้องให้ความสําคัญกับการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์นั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ี
จะทําให้การหยุดด่ืมหรือเลิกด่ืม ในท่ีนี้ผู้เขียนได้แบ่งบทบาทของคนในครอบครัวในการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตท่ีบ้านออกเป็น 4 
ด้าน คือ 

1. ด้านการดูแลความเป็นอยู่ กล่าวคือ สมาชิกในครอบครัวให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยด้านกิจวัตรประจําวัน ท้ังในเรื่อง
ของการนอนหลับพักผ่อน การรับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน มอบหมายงานบ้านให้แก่ผู้ป่วย มีเวลาว่างได้ทํากิจกรรมร่วมกันใน
วันหยุด หรือแม้กระท่ังการออกกําลังกาย เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีความสุขในการอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว ไม่ได้อาศัยอยู่
ตามลําพัง หากครอบครัวได้ให้การยอมรับหรือการดูแลความเป็นอยู่แก่ผู้ป่วยเฉกเช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ ในครอบครัว ก็จะทําให้ผู้ป่วยไม่
รู้สึกแปลกแยกคิดว่าตนนั้นเป็นคนอ่ืน ดังนั้นการให้การยอมรับและดูแลผู้ป่วยเหมือนคนอ่ืนๆ ในครอบครัว จะส่งผลให้ผู้ป่วยนั้น
สามารถปรับพฤติกรรมการด่ืมของตนเองไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

2. การดูแลอารมณ์และจิตใจ บทบาทของคนในครอบครัวจะทําอย่างไรหากในครอบครัวมีกลุ่มเหล่านี้อยู่ร่วมด้วย  
การดูแลกลุ่มเหล่านี้บทบาทครอบครัวจึงมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ป่วย ด้วยผู้ป่วยท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจาก
แอลกอฮอล์เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าสภาพจิตใจ อารมณ์และความคิดจะแตกต่างจากคนปกติท่ัวไป กล่าวคือ ด้วยพยาธิสภาพของ
โรคท่ีมักจะทําให้ในบางคร้ังผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ จิตใจ และความคิดของตนเองได้ การดูแลของคนในครอบครัวแม้บางคร้ัง
ผู้ป่วยจะกลับไปด่ืมหรือไม่ได้กลับไปด่ืม ก็ต้องให้ความสําคัญกับอารมณ์หรือจิตใจท่ีเกิดข้ึนกับตัวผู้ป่วยด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเอาใจ
ใส่อย่างใกล้ชิด คอยให้คําปรึกษาแนะนําหรือมีส่วนในการร่วมเผชิญปัญหา แก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ป่วย หรือแม้กระท่ังในเรื่องของการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและเชื่อในการตัดสินใจของผู้ป่วย สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ท่ีคนในครอบครัวจะต้องเข้าใจและ
ยอมรับ หากทุกคนในครอบครัวสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันก็จะทําให้การดูแลด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยง่ายข้ึน 
เนื่องจากผู้ป่วยจะรู้สึกอุ่นใจทุกคร้ังท่ีมีคนคอยรับฟังหรือให้คําปรึกษาแก่ตนเอง 

3. การดูแลพฤติกรรมการดื่ม ในส่วนของการดูแลด้านพฤติกรรมการด่ืม บางครอบครัวยอมรับกับพฤติกรรมการด่ืมของ
ผู้ป่วย “จะให้หายทันทีมันคงยาก แต่เราอยู่ใกล้เขา บางทีเราก็ควบคุมมันได้” แต่ในทางกลับกันบางครอบครัวถึงกับเบื่อหน่ายกับ
พฤติกรรมของผู้ป่วย “มันคุมยาก ย่ิงหากมีเทศกาลหรืองานเลี้ยงย่ิงไปกันใหญ่” เสียงสะท้อนท้ังทางด้านบวกและด้านลบท่ีปรากฏนั้น
เป็นเพียงตัวอย่างเสียงสะท้อนท่ีมักเกิดข้ึนบ่อยครั้ง และสามารถเกิดข้ึนได้ในผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ เนื่องจากการรับรู้
และการตัดสินใจของผู้ป่วยท่ีมีผลจากสมองบางคนนั้นต่างกัน ทําให้การดูแลพฤติกรรมการดื่มของคนในครอบครัวนั้นจะต้องแตกต่าง
กันออกไป หากมีการวางแนวทางเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมการดื่มของผู้ป่วย เพ่ือปรับใช้ในผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตท้ังหมดนั้น 
ผู้เขียนจะไม่ชี้นําว่าสามารถนําไปปรับใช้ได้ แต่กระนั้นต้องข้ึนอยู่กับพฤติกรรมการดื่มของผู้ป่วย ตัวกระตุ้นต่างๆ สิ่งแวดล้อม หรือ
แม้กระท่ังการดูแลของคนในครอบครัวท่ีมีความแตกต่างกัน ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืมของผู้ป่วยท้ังสิ้น 

4. การดูแลติดตามการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จะปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์นั้น 
ไม่จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันนั้น ผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนข้ึน
ไป ท้ังนี้ต้องข้ึนอยู่กับอาการของโรค พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วย และสุดท้ายการสิ้นสุดการรักษาน้ันต้องข้ึนอยู่กับ 
การวินิจฉัยของแพทย์ท่ีให้การรักษา แต่ช่วงระหว่างการรักษานั้น บทบาทของคนในครอบครัวจากท่ีกล่าวมาข้างต้นท่ีมีส่วนในการดูแล
ผู้ป่วย การติดตามการรักษาตามแพทย์นัดก็สําคัญต่อผู้ป่วย เพราะจะทําให้ได้ทราบกระบวนการขั้นตอนการรักษาตามท่ีแพทย์แนะนํา 
ซ่ึงการเข้าพบแพทย์แต่ละคร้ังผู้ป่วยจําเป็นต้องมาด้วยทุกคร้ัง โดยแพทย์จะประเมินจากลักษณะอาการของผู้ป่วยในการปรับแผน 
การรักษาเป็นระยะ หากจะพูดถึงคนในครอบครัวมีส่วนสําคัญกับการติดตามการรักษาอย่างไรนั้น ผู้เขียนมองว่าหากผู้ป่วยขาดแหล่ง
สนับสนุนการดูแลด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องก็อาจะเสี่ยงท่ีจะทําให้กลับไปด่ืมซํ้าได้ในท่ีสุด 

กล่าวโดยสรุป คือ การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์จะประสบความสําเร็จนั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กับผู้ป่วยเพียง
อย่างเดียว การดูแลของคนในครอบครัวมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มของผู้ป่วยให้เป็นในทิศทางท่ีดีข้ึน 
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เพราะคําว่า “สถาบันครอบครัว” จะเป็นสถาบันแรกท่ีสามารถช่วยเหลือดูแลได้ดีกว่าสถาบันอ่ืนๆ เพียงแต่ว่าให้สถาบันอ่ืนท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในร่วมในการบําบัดรักษาให้ผู้ป่วยอาการดีข้ึน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวนั้นจะช่วยเสริมผลลัพธ์ของ
การรักษาทางการแพทย์ การท่ีโรงพยาบาลให้ความสําคัญของครอบครัวเป็นหลักในการดูแลผู้ป่วยนั้น ก็เพ่ือให้คนในครอบครัวได้เข้าใจ
พยาธิสภาพของโรคท่ีเกิดข้ึน โดยหวังว่าครอบครัวจะเป็นแรงผลักดันหลักในการช่วยให้กําลังใจผู้ป่วย เสริมแรงจูงใจให้ผู้ป่วยนั้น
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมของตนเองได้ รวมถึงมุมมองทัศนคติทางบวกแก่ผู้ป่วย การให้โอกาสผู้ป่วยของคนในครอบครัว 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวม่ันคงแข็งแรง และนําไปสู่การปรับตัวด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ป่วย ทําให้ผู้ป่วยนั้น
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม และอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวได้อย่างปกติสุข  
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ดูแลผู้ท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะบทบาทด้านการดูแลท่ีประสบความสําเร็จ และปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการดูแลไม่ประสบ
ความสําเร็จ ท้ังนี้เพ่ือจะได้นําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีได้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและคณุภาพชีวิตการทํางาน: รากฐานแห่งการพัฒนาองคก์ร 
Work Motivation and Quality of Work Life: The Root of Organization Development 

 
กาญจนน์ภา ฉวีรักษ์* 

Karnnapa Chaweerak  
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มาจากการศึกษาเร่ือง “การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และปัจจัยท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันฯ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 279 ฉบับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของตัวแปรด้วย t-test/F-test และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสถิติ โดยใช้ Pearson Correlation ผลการศึกษา
มีดังนี้  

จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี 
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001–20,000 บาท และพบว่า เป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมากกว่าข้าราชการ ซ่ึงส่วนใหญ่ปฏิบัติงานมาแล้ว 1-5 ปี ส่วนของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับมากขณะท่ีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการทดสอบเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า 
เพศ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงานที่แตกต่างกันทําให้มีระดับแรงจูงในในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตการทํางานยังมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (R=0.728)  
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, คุณภาพชีวิตการทํางาน  
 

ABSTRACT 
This article is derived from a study on “The enhancement of motivation to work for develop the 

quality of work life of personnel in Central Chest Institute of Thailand (CCIT)” aims to study on work motivation, 
quality of work life and work motivation factors of personnel in CCIT. The data collection tool was questionnaires, 
a total of 279 sets. With the SPSS Program, the statistics for data analysis included percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test and Pearson Correlation. The study results are as the followings. 

The personal information revealed that most samples were female, aged 25–34 years, single, had 
bachelor’s degree ,income 15,000-20,000 Baht, Ministry of Public Health Employees, and had work periods of 1-5 
years. The overall work motivation was at the high level. While the overall quality of work life was at the moderate 
level. The correlation between quality of work life and work motivation, result showed positive relationship with 
the correlation coefficient equal to 0.728. 
Keywords: Work Motivation, Quality of work life 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
377 

บทนํา 
บุคลากรนับเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาองค์กร ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาองค์กรต่างๆ ท่ัวโลกเริ่มหันมาให้ความสําคัญ

กับการพัฒนาบุคลากรกันอย่างมาก เพราะมีความเชื่อว่าหากบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Work 
Motivation)  และมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) ท่ีดีแล้ว ย่อมทําให้พวกเขามีความต้ังใจในการสร้างผลงานท่ี
มีประสิทธิภาพ จงรักภักดีกับองค์กร และพร้อมจะทุ่มเทในการทํางานให้แก่องค์กรท่ีพวกเขารัก 

แต่เดิมองค์กรต่างๆ ท่ัวโลก มักให้ความสําคัญกับปริมาณและผลผลิตท่ีได้จากสินค้าและบริการ โดยลืมคํานึงถึงมิติด้าน
ต่างๆ ของพนักงานหรือบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ความรู้สึก ด้านสุขภาพ ตลอดจนการสร้างขวัญและกําลังใจแก่พวกเขา  
มิติเชิงบริหารขององค์กรต่างๆ ในยุคแรก ก็มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Sciencetific 
Management) โดย Federick W. Taylor การบริหารแบบ Bureaucracy ของ  Max Weber เป็นต้น  เหล่านี้ เป็นแนวคิดท่ี 
มุ่งตอบสนองยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เน้นการทํางานเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลสัมฤทธ์ิทางธุรกิจ โดยมองแรงงาน
เหมือนจักรกลท่ีเป็นเคร่ืองมือแห่งความสําเร็จของการจัดการเท่านั้น บางตรรกะถึงกับมองว่า ความสุขสําราญของพนักงานอาจเป็น
อุปสรรคสําคัญต่อการบรรลุความสําเร็จขององค์การก็ได้ (จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ, 2554) จะเห็นได้ว่าแนวคิดเหล่านี้ทําให้
องค์กรมุ่งแต่ผลผลิตจนละเลยปัจจัยด้านชีวิตจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของคนทํางาน จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งท่ีมนุษย์รู้สึกเหนื่อยล้ากับ
การแก่งแย่งแข่งขัน สังคมเร่ิมต้ังคําถามว่าการบริหารจัดการแบบนี้คือสิ่งท่ีดีท่ีสุดแล้วหรือ หากเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงเกิด
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีสะท้อนว่าพนักงานไม่มีความสุขในการทํางาน เช่น ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง อัตราการลาออกสูง อัตรา
การเจ็บป่วยจากการทํางานของพนกังานสูงข้ึน และสาเหตุการฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากการทํางานมีมากข้ึนอีกด้วย 

จากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ข้ึนมา เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg  
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) แนวคิดการบริหารแบบมีทางเลือก (Option Management) ฯลฯ 
ซ่ึงให้ความสําคัญกับคนทํางานมากข้ึน เน้นแรงจูงใจในการทํางาน คุณภาพชีวิตของคนทํางาน ความสุขในท่ีทํางาน โดยบางองค์กรถึง
ข้ันให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของพนักงานสําคัญกว่าความพึงพอใจของลูกค้าเลยทีเดียว ด้วยวิถีปฏิบัติและแนวคิดทางการ
บริหารท่ีเปลี่ยนไป สะท้อนให้เห็นว่าสังคมและองค์กรให้ความสําคัญกับมิติท่ีละเอียดอ่อนอย่างเร่ืองความสุขในการทํางานและคุณภาพ
ชีวิตการในการทํางาน โดยให้เหตุผลว่าการท่ีพนักงานหรือบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี และอยู่ในองค์กรท่ีมีความสุขนั้นจะ
นําไปสู่การสร้างผลผลิตและบริการท่ีดีได้ตามหลักท่ีว่า“งานได้ผล คนเป็นสุข” ในประเทศไทยเองมีช่วงหนึ่งท่ีประสบปัญหาความไม่
แน่นอนทางการเมือง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทําให้หลายองค์กรประสบปัญหาการขาดทุน พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ท่ีตํ่าลง สิ่งท่ีเห็นได้ชัดเจนเลยคือ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตในสังคม จากข้อมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) พบว่า ลูกจ้างหรือพนักงานในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานเท่าท่ีควร เช่น 
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วย อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากคุณภาพ
ชีวิตการทํางานไม่ดี (ดุสิดา เครือคําปิว, 2551, น. 2) เม่ือเป็นเช่นนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมมือกันจัดทําอนุกรมระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตการทํางาน (Management System of 
Quality of Work Life Series) ข้ึน เพ่ือให้องค์กรต่างๆ นําไปจัดทําและสร้างให้เกิดระบบในการดูแลคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรอย่างมีข้ันตอนวิธีการแนวทางเดียวกัน  

ผนวกกับช่วงหลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) เป็นต้นมา กระท่ังถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยเฉพาะช่วงแผนพัฒนาฯ ท่ี 10 และ 11 ซ่ึงมุ่งเน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา มียุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" เน้นมิติด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี ให้คนไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข นําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ีย่ังยืน
ของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ด้วยเหตุนี้
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จึงทําให้แนวโน้มการบริหารจัดการองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในสังคมไทยมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือ เน้นการพัฒนา
คนอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึน มีความรู้สึกรักผูกพันกับองค์กร และมีความสุขในการทํางานมากข้ึน  
นั่นสะท้อนให้เห็นว่ามีความใส่ใจต่อเร่ืองความอยากทํางานหรือแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในองค์กรต่างๆ เพ่ิมข้ึน เห็นได้จาก 
แนวทางการพัฒนาองค์กร การกําหนดและวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) ขององค์กรต่างๆ มีการผูกโยงมิติเหล่านี้เข้าไปร่วม
ในการแปรผล  นอกจากนี้ในระบบการศึกษา ก็พบว่า มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) 
และเร่ืองเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจํานวนมากข้ึนด้วย 

ในปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ซ่ึงเป็นปีของการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยเช่นกัน เม่ือมีการเปิดเขต
การค้าเสรีสิ่งหนึ่งท่ีจะเกิดข้ึน คือ แรงงานมีฝีมือในประเทศต่างๆ ซ่ึงอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะสามารถโยกย้ายไปทํางานใน
ประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี และที่สําคัญ คือ ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนสามารถลงทุนข้ามประเทศได้ง่ายข้ึน ส่งผลให้การแข่งขัน
ระหว่างองค์กรก็จะสูงข้ึนด้วย ดังนั้นเม่ือการแข่งขันสูงข้ึนก็จะเกิดการแย่งตัวคนทํางานท่ีมีศักยภาพตามมา องค์กรท่ีจะสามารถรอดพ้น
จากปัญหาน้ีได้ก็คือ องค์กรท่ีสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างความสุขให้กับพนักงาน จนกระทั่งพนักงานไม่รู้สึกอยากโยกย้ายไป
ทํางานท่ีอ่ืนแม้จะมีข้อเสนอท่ีน่าสนใจก็ตาม ท้ังนี้สิ่งสําคัญ คือ การบริหารจัดการคนในองค์กรให้สามารถขับเคล่ือนองค์กรไปสู่
เป้าหมายด้วยกันอย่างกลมกลืน รู้และเข้าใจในความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆ อย่างแท้จริง  

“สถาบันโรคทรวงอก” เป็นโรงพยาบาลรัฐระดับตติยภูมิ ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นสถาบันท่ีให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและโรคปอด โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “สถาบันโรคทรวงอกเป็น
สถาบันชั้นเลิศด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ” ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายและแผนงานของกรมการแพทย์ และมิติต่างๆของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) สถาบันโรคทรวงอกจึงรับนโยบายต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติของการให้ความสําคัญ
กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สถาบัน ได้รับนโยบายมาจากอธิบดีกรมการแพทย์ ในเรื่องพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่
บุคลากรในการทํางาน ท้ังด้านบริหาร บริการและวิชาการ มีกลไกการทํางานให้บุคลากรกรมการแพทย์เป็นท้ัง “คนดี คนเก่ง และมี
ความสุขในการทํางาน” ด้วยสถาบันโรคทรวงอกมีความน่าสนใจในแง่ของการเป็นองค์กรผู้นําท้ังในด้านการบําบัดรักษา ด้านวิชาการ 
และสังคม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจทําการเก็บข้อมูลจากบุคลากรสถาบันแห่งนี้เพราะต้องการทราบว่าองค์กรท่ีเป็นองค์กรด้านสุขภาพ 
ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ แล้วบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีหรือไม่ มีแรงจูงใจในการทํางาน
ด้านใดท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรพร้อมปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างทุ่มเทใจให้ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถาบันฯ จัดข้ึนให้แก่บุคลากร
นั้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรได้มากน้อยเพียงใด โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก 2. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสถาบันฯ และ  
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันฯ 

จากท่ีกล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการศึกษาคร้ังนี้จึงเกี่ยวกับแรงจูงใจใน 
การทํางาน ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Work Motivation) ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg 
(1974) ทฤษฏีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom (1964) ทฤษฎีการจูงใจและความร่วมมือของ Katz และ Kahn 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545)  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,2545) รวมท้ังงานวิจัยและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึงผู้ศึกษาได้นําแนวคิดทฤษฎีของนักคิดต่างๆ มาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เข้ากับการศึกษาในบริบทของสถาบัน
โรคทรวงอก รวบรวมและแบ่งองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไว้ท้ังหมด 5 ด้าน เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้แก่ 
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1. ด้านการยอมรับนับถือ หมายถึง การท่ีบุคลากรได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอาจอยู่ในรูปของการได้รับมอบหมายให้ทํางานสําคัญ การยอมรับฟังความคิดเห็น การยกย่องให้เกียรติกัน มี
อิสระในการวางแผนงานและดําเนินการ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย นําไปสู่ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กร และมี
ความภูมิใจในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง การติดต่อและการแสดงพฤติกรรมระหว่างกันในหน่วยงานหรือองค์กร 
เช่น เพ่ือนร่วมงานให้การสนับสนุนเม่ือทํากิจกรรมต่างๆ  ทํางานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทํางาน ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน หรือความสัมพันธ์เชิงลบ ได้แก่ การเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

3. ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบและความม่ันคงในงาน หมายถึง งานท่ีบุคลากรได้รับมอบหมายเป็นหลักนั้นตรงกับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร เป็นงานท่ีมีคุณค่า มีเป้าหมายและกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน ปริมาณงานเหมาะสม  
ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกม่ันคง สามารถเข้าใจบทบาท ภาระงาน และหน้าท่ีของตนเอง ไม่รู้สึกว่างานนั้นซํ้าซาก จําเจ น่าเบื่อ หรือรู้สึก
อยากเปลี่ยนย้ายงาน 

4. ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทํางาน หมายถึง ลักษณะสถานท่ีทํางานท่ีดี ประกอบด้วย ความสะอาด ปลอดภัย  
มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีชีวิตชีวา เช่น มีมุมพักผ่อน เป็นต้น 

5. ด้านนโยบายและการบริหารงานในองค์กร หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์กร  
การกําหนดนโยบาย การถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวมท้ังการแบ่งโครงสร้างการทํางาน และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
ด้วย 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ีรวบรวมจากนักคิดและองค์กรต่างๆ ท่ีได้
กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) ได้แก่  Richard E. Walton (1974); Delamotte and Takezawa (1984, 
อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2556);  Huse and Cumming (1985); Kossen (1991) และ European Council (2005, 
อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2556)  ตลอดจนงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง นํามารวบรวมวิเคราะห์ออกมาเป็น
องค์ประกอบ 4 ด้านของคุณภาพชีวิตการทํางาน และเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีสอดคล้องกับบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ได้แก่  

1. การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง เพียงพอต่อการดํารงชีพ รวมท้ังการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

2. ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง บุคลากรรู้สึกปลอดภัยขณะปฏิบัติงานและขณะเดินทางไป-กลับท่ี
ทํางาน รวมท้ังองค์กรมีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม 

3. โอกาสพัฒนาความสามารถ หมายถึง บุคลากรมีโอกาสได้รับการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมท้ัง
มีโอกาสเลื่อนข้ันไปอยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน หรือในระดับผู้บริหารองค์กรได้ 

4. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง การกําหนดสัดส่วนเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับงาน ครอบครัว สังคม 
และตนเอง โดยงานท่ีปฏิบัติไม่ส่งผลกระทบกับเวลาส่วนตัว บุคลากรมีเวลาสําหรับการพักผ่อน หรือออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
และหากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก” 
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก กําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรการคํานวณของ Krejcie and Morgan (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553, น. 49) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ คิดเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการจํานวนท้ังสิ้น 302 คน จําแนกกลุ่มตัวอย่างตามตําแหน่งงาน ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
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ข้าราชการ 122 คน ลูกจ้างประจํา 17 คน พนักงานราชการ 6 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 157 คน ท้ังนี้เนื่องจากบุคลากร
ในตําแหน่งลูกจ้างประจําและพนักงานราชการมีจํานวนน้อย เม่ือเทียบสัดส่วนกับข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทําให้
จํานวนกลุ่มตัวอย่างน้อยตามไปด้วย ซ่ึงอาจทําให้ไม่เห็นความแตกต่างในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนมากในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ กลุ่มข้าราชการ (จํานวน 122 คน) และกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
(จํานวน 157 คน) เท่านั้น รวมเป็นจํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 279 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วยคําถามปลายปิด และ
คําถามปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน และระยะเวลาการทํางาน โดยเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และเติมคําในช่องว่าง ส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านลักษณะ
งานท่ีรับผิดชอบและความม่ันคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทํางาน ด้านนโยบายและการบริหารงานในองค์กร โดยคําถาม
เป็นแบบให้เลือกตอบในลักษณะมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
โดยให้คะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ได้แก่ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวิตส่วนตัว โดยคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบในลักษณะมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับเช่นเดียวกับระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสถาบันโรคทรวง
อก เป็นคําถามปลายเปิด เม่ือได้แบบสอบถามแล้วจึงนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง(Pre-test) จํานวน 30 ชุด และทดสอบหา 
ความเชื่อม่ันได้ ค่าแอลฟ่า (Alpha) เท่ากับ เท่ากับ .933 จึงนําไปปรับแก้และนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับบุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก โดยผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง จํานวนท้ังสิ้น 279 ชุด และเก็บแบบสอบถามกลับคืนได้
ท้ังหมด คิดเป็น 100% จากนั้นผู้ศึกษานําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรด้วย t-test/F-test และการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ทางสถิติ โดยใช้ Pearson Correlation  
 
ผลการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้แบ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และส่วนท่ี 3 การอภิปรายผลการศึกษา  
ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนท้ังหมด 279 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิงร้อยละ 66.3 และเพศชายร้อยละ 
33.7  โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี ร้อยละ 51.6 รองลงมามีค่าใกล้เคียงกัน คือ อายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 22.2 และอายุ 
35-44 ปี ร้อยละ 18.6  ส่วนช่วงอายุตํ่ากว่า 25 ปี มีน้อยท่ีสุด ร้อยละ 7.5 ในด้านสถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
ร้อยละ 51.6 รองลงมา คือ สมรส ร้อยละ 44.1 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มากถึงร้อยละ 
73.8 รองลงมา คือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 22.6 ส่วนรายได้ต่อเดือนนั้นพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 10,000-15,000 บาท ร้อยละ 27.2 และช่วงท่ีน้อยท่ีสุด คือ ตํ่ากว่า 10,000 บาท เพียงร้อยละ 
5.0  ในด้านตําแหน่งงาน พบว่า เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการ ร้อยละ 56.3 และ 43.7 ตามลําดับ  ส่วนด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่สถาบันโรคทรวงอก พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 38.7 รองลงมา ได้แก่ 6-10 ปี ร้อยละ 
22.9 และช่วงระยะเวลาท่ีน้อยท่ีสุด คือ น้อยกว่า 1 ปี เพียงร้อยละ 4.3 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
381 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก พบว่าบุคลากรของสถาบันฯ มี
ระดับแรงจูงใจในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  ด้านลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบและความมั่นคงของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40  ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
การทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ด้านนโยบายและการบริหารงานในองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  สรุปได้ว่าในภาพรวมแล้วบุคลากรสถาบันฯ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 

ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก พบว่าบุคลากรของสถาบันฯ มี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน กล่าวคือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.72  และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 สรุปได้ว่าใน
ภาพรวมแล้วบุคลากรสถาบันฯ มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ซ่ึงอยู่
ในระดับปานกลาง 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับภาพรวมระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน จะมีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเพศชายและหญิงมี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถือ และด้านนโยบายและการบริหารงานในองค์กรท่ีแตกต่างกัน  (sig = 0.22)  
ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับภาพรวมระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่าระดับการศึกษาท่ีต่างกัน
ทําให้ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน (sig = 0.01) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการยอมรับนับถือ นอกจากนี้การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตําแหน่งงานกับภาพรวมระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่าข้าราชการและพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน (sig = 0.03) โดยเฉพาะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถือและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ในขณะที่ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีสถาบัน
โรคทรวงอกแตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยบุคลากรท่ีมีอายุ
แตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (sig = 0.60)  ส่วนบุคลากรท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (sig = 0.97)  
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าแม้ว่าบุคลากรจะมีรายได้แตกต่างกัน แต่ก็มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (sig = 0.56) รวมท้ังเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีสถาบันโรคทรวงอกแตกต่าง
กัน พบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (sig = 0.16) 

ดังนั้นอาจสรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานได้ว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงาน แตกต่างกัน จะมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมี อายุ สถานภาพสมรส  รายได้ และระยะเวลาใน 
การปฏิบัติงานท่ีสถาบันโรคทรวงอก แตกต่างกัน จะมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.05  นอกจากนี้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
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ชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 (R = 
0.728) กล่าวคือ หากบุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมสูงข้ึนก็จะส่งผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน
ด้วยนั่นเอง 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง “การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสถาบันโรค
ทรวงอก” สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง การสร้างแรงกระตุ้น หรือแรงผลักดัน ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือกระทําการ

บางอย่างออกมา โดยอาจให้สิ่งผู้นั้นต้องการเป็นการตอบแทน หรือเสนอเงื่อนไขเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน ท้ังนี้หาก
บุคคลต้องการสิ่งนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันในการทําสิ่งท่ีผู้จูงใจต้องการให้ทํา 

ในการศึกษาเร่ืองการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทํางานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ใน
ภาพรวมแล้วบุคลากรสถาบันฯ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ซ่ึงอยู่ในระดับ มาก ผู้ศึกษาได้แบ่งแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานไว้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ด้านการยอมรับนับถือ  
 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอกด้านการยอมรับนับถือ พบว่า 

บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 โดยเฉพาะ
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลส่วนบุคคล ก็พบว่าบุคลากรท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถือนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ อัจจิมา  
กลิ่นดีปลี (2550,น. 43) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานบุคลากรโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 
บุคลากรโรงพยาบาลอู่ทองมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก หมายถึงบุคลากรมีแรงจูงใจด้านนี้
อยู่ในระดับมากนั่นเอง และยังสอดคล้องกับ อาภาพร บุญจันทร์ (2552, น. 49) ซ่ึงทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร: กรณีศึกษาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานฯ ด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอกในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

พบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  
โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับตําแหน่งงานของบุคลากรฯ ก็
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ อัจจิมา กลิ่นดีปลี (2550, น. 43) ท่ี
ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลอู่ทอง
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก แต่ผลการศึกษาในคร้ังนี้ ตรงข้าม
กับผลการศึกษาของ พิมผกา ดีปินชัย (2553, น. 93) ท่ีได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับน้อย ส่วน
แรงจูงใจท่ีมากท่ีสุด คือ เพ่ือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ท้ังเร่ืองงานและเรื่องส่วนตัว  นอกจากนี้ยังแตกต่างกับผล
การศึกษาของ อาภาพร บุญจันทร์ (2552, น. 93) ท่ีศึกษาแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปากร: กรณีศึกษาวิทยาเขตสนามจันทร์ ท่ีพบว่า แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านสัมพันธภาพมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  
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3. ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบและความมั่นคงในงาน  
 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอกในด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบและ

ความม่ันคงในงาน พบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.40 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัจจิมา กลิ่นดีปลี (2550, น. 43) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอว่า บุคลากรโรงพยาบาลอู่ทองมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและมีแรงจูงใจใน
ด้านลักษณะของงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความม่ันคงในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  เช่นเดียวกับ อาภาพร บุญจันทร์ 
(2552, น. 49) ซ่ึงทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร: กรณีศึกษา
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ท่ีผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฯ ด้านการลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก 
เช่นกัน แต่ผลการศึกษาคร้ังนี้ แตกต่างจาก สุมารินทร์ เจริญสวัสด์ิ (2550, น. 94 ) ซ่ึงทําการศึกษา สาเหตุและผลของความเครียด ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่างานท่ีทําอยู่มีลักษณะเป็นงานประจํา
ซํ้าซากจําเจ นอกจากนี้ปริมาณงานและลักษณะงานยังส่งผลให้เกิดความเครียดมากข้ึนได้ นับได้ว่าบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบและความม่ันคงในงานในระดับน้อย นอกจากนี้ยังแตกต่างกับ พิมผกา ดีปินชัย (2553, น. 93) ท่ีศึกษา
เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้ว พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะ
งานท่ีทํา อยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ในส่วนของงานท่ีรับผิดชอบแม้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยรวมจะน้อย แต่พยาบาลก็มี
ความพอใจกับหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอยู่ ส่วนในด้านปริมาณงาน ผลการศึกษาของ พิมผกา  
ดีปินชัย (2553,น. 93) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานนั้นอยู่ในระดับน้อย  

4. ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทํางาน  
 สภาพแวดล้อมท่ีดีและเอ้ือต่อการทํางานตามหลักของสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ต้องประกอบไปด้วยหลัก 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา นั่นคือ มีมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
ไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสงสว่างความร้อน/ความเย็น ความกดอากาศ ความสั่นสะเทือน เสียงดัง รังสี การออกแรง
ทํางาน เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทางเคมี เช่น ฝุ่น ผงจากการเชื่อมโลหะหรือหลอมโลหะ ควันละออง ก๊าซ ไอระเหย ของเหลวหรือสารตัว
ทําลายกรด-ด่าง เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส หนอนพยาธิ งู สัตว์มีพิษอ่ืนๆ เป็นต้น ตลอดจน 
สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือจิตใจท่ีก่อให้เกิดความเครียดจาก
การทํางานหรืออาจเป็นผลมาจากลักษณะของงานท่ีหนักเกินไป งานท่ีเร่งด่วน ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงาน เป็นต้น 

ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอกในด้านสภาพแวดล้อมท่ีดีและเอ้ือต่อ 
การทํางาน พบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.54  แตกต่างจากผลการศึกษาของ สุมารินทร์ เจริญสวัสด์ิ (2550, น. 94) ได้ทําการศึกษาสาเหตุและผลของความเครียดใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย์ฯ 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทํางาน ในระดับน้อย โดยผู้ศึกษาเสนอว่า เนื่องมาจากบุคลากรใน
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย์ท่ีปฏิบัติงานสายวิชาชีพ มีความเครียดในการปฏิบัติงานมากกว่าฝ่ายบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
เนื่องจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของคน ทําให้ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
ส่วนสาเหตุท่ีทําให้เกิดความเครียดนั้นพบว่า สภาพแวดล้อมรอบตัวในการปฏิบัติงานมีลักษณะจําเจซํ้าซาก ไม่ค่อยมีการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีข้ึน จึงส่งผลให้แรงจูงใจในด้านนี้มีน้อย  

5. ด้านนโยบายและการบริหารงานในองค์กร  
 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอกในด้านนโยบายและการบริหารงานใน

องค์กร พบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
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0.54  สอดคล้องกับ อัจจิมา กลิ่นดีปลี (2550, น. 43) ซ่ึงศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลอู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลอู่ทองมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการนโยบายและ 
การบริหารงาน อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ในด้านการปกครองบังคับบัญชาก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน รวมท้ังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อาภาพร บุญจันทร์ (2552, น. 49) ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปากร: กรณีศึกษาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พบว่าแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฯ ด้าน
นโยบายและการบริหารอยู่ในระดับมาก  แต่ผลการศึกษาคร้ังนี้แตกต่างกับ พิมผกา ดีปินชัย (2553, น. 93) ท่ีศึกษาเร่ืองแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า โดยรวมแรงจูงในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน 
(การบังคับบัญชา) มีระดับน้อย  

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
คุณภาพชีวิตการทํางาน เป็นกระบวนการหรือสภาวะหรือบริบาทของการทํางานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร  อันประกอบไปด้วยลักษณะของการทํางานท่ีตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล เช่น 
มิติเร่ืองค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน มีสมดุลชีวิต มีโอกาสพัฒนาให้ก้าวหน้าข้ึนได้ เป็นต้น  

ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทํางานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก 
ในภาพรวมแล้วบุคลากรสถาบันฯ มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 ซ่ึงอยู่ในระดับ ปานกลาง  ผู้ศึกษาได้แบ่ง
คุณภาพชีวิตการทํางานไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ในด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ

และยุติธรรม พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.52 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุปผาวัลย์ ศรีล้ํา และคณะ (2554) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อบรรยากาศ 
การทํางานและความสุขในชีวิตของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ซ่ึงพบว่าด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการค่าตอบแทนของบุคลากรอยู่
ในระดับปานกลาง  ในขณะท่ี สุรชัย แก้วพิกุล (2552, น. 109) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลตํารวจ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ท่ีระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้นคุณภาพชีวิตการทํางานในด้าน 
การได้รับค่าตอบแทนการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม จะอยู่ในระดับน้อย ในทิศทางเดียวกับ พิมผกา ดีปินชัย (2553, น. 93) ท่ี
ต้องการศึกษาว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด ผลการศึกษา พบว่า 
แรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทํางานด้านรายได้ต่อเดือนหรือการได้รับค่าตอบแทนอยู่ในระดับน้อย  นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของ 
พงษ์ศักด์ิ ทองแป้น (2549, น. 76) ท่ีศึกษาทัศนะของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซ่ึง พบว่า ลูกจ้าง
ชั่วคราวงบประมาณโรงพยาบาลมีทัศนะต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านค่าตอบแทนและภาพรวมอยู่ในระดับตํ่า โดยท่ีเขาอธิบายว่า 
การท่ีลูกจ้างฯ มีทัศนะต่อค่าตอบแทนในระดับตํ่า จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงเป็น
ประเด็นสําคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพการทํางานโดยตรง แตกต่างจาก อาภาพร บุญจันทร์ (2552, น. 93) ท่ีศึกษาแนวทางการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร: กรณีศึกษาวิทยาเขตสนามจันทร์ ซ่ึงผลการศึกษาชี้ให้เห็นจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในเร่ืองการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานโดยมีค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นสิ่งจูงใจ และพนักงานมองว่าทําให้
พวกเขามีคุณภาพชีวิตด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมนี้อยู่ในระดับมาก  

2. ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ   
 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ในด้านความปลอดภัยและส่งเสริม

สุขภาพ พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.49 สอดคล้องกับ สุรชัย แก้วพิกุล (2552, น. 109) ได้ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
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พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอยู่ท่ีระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับ ดุสิดา เครือคําปิว 
(2551, น. 89) ท่ีศึกษาลักษณะคุณภาพชีวิตการทํางาน ลักษณะผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์การกับการลาออกของพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวิชัยยุทธและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตด้านนี้ อยู่ท่ีระดับปานกลาง 
เช่นกัน นอกจากนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ ภัทรศรี โตตาบ (2551, น. 103) ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ 
ปัจจัยความเครียดในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน: กรณีศึกษาเจ้าหน้าท่ีกรมสุขภาพจิต พบว่า เจ้าหน้าท่ีกรมสุขภาพจิต
ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง  ในขณะท่ีไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเด็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพมีความสําคัญ ของ วารุณี แดบสูงเนิน (2554, น. 106) ระบุว่า
คุณภาพชีวิตการทํางานด้านสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันและการคง
อยู่ในองค์กร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นั่น หมายถึง หากบุคลากรท่ีรู้สึกว่าตนไม่ปลอดภัยจากการทํางานนี้ อาจตัดสินใจเปลี่ยน
ย้ายหรอืลาออกจากงานไปเลยก็ได้ 

3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถ   
 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ในด้าน. โอกาสในการพัฒนา

ความสามารถ พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.72  สอดคล้องกับ วารุณี แดบสูงเนิน (2554, น. 102) ท่ีศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ  
การเสริมสร้างพลังในงานและคุณภาพการให้บริการของพยาบาลระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รวมท้ังคุณภาพชีวิตการ
ทํางานด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถก็อยู่ในระดับปานกลางด้วยเช่นกัน รวมท้ังสอดคล้องกับ ปฐมพงษ์ โตพานิชสุรีย์ (2553, 
น. 90) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการรักษาคนเก่งในองค์การ: กรณีศึกษาข้าราชการผลเรือนสามัญ โดยเสนอว่า ปัจจัยท่ีมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ท่ีระดับปานกลาง คือ ด้านโอกาสท่ีได้รับจากการทํางาน แต่มีความแตกต่างจาก ดุสิดา เครือคําปิว (2551,  
น. 89) ท่ีศึกษาลักษณะคุณภาพชีวิตการทํางาน ลักษณะผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์การกับการลาออกของพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวิชัยยุทธและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงพยาบาลยุคใหม่ส่วนมากจะ
เน้นการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ ดังนี้คุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาจึงอยู่ในระดับสูง 

4. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  
 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ในด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

ส่วนตัว พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.57 สอดคล้องกับ วารุณี แดบสูงเนิน (2554, น. 97) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ การเสริมสร้าง
พลังในงานและคุณภาพการให้บริการของพยาบาลระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า พยาบาลระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการทํางานด้ายความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง 
และยังสอดคล้องกับ ดุสิดา เครือคําปิว (2551, น. 92) ท่ีศึกษาลักษณะคุณภาพชีวิตการทํางานลักษณะผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพ 
วัฒนธรรมองค์การกับการลาออกของพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวิชัยยุทธและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
สุรชัย แก้วพิกุล (2552, น. 109) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ พบว่า มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานด้าน ความสมดุลระหว่างงานกับกับชีวิตส่วนตัวอยู่ท่ีระดับ ปานกลางอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ  
จากผลการศึกษา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถือเป็นด้านท่ีมากท่ีสุด รวมท้ังเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
การศกึษา และตําแหน่งงาน ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากสถาบันโรคทรวงอกเป็น
องค์กรท่ีให้บริการผู้ป่วยเฉพาะทางซ่ึงต้องการความเชียวชาญและการยอมรับนับถือจากผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
จึงทําให้บุคลากรให้ความสําคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนี้มาก องค์กรเองก็ควรส่งเสริมแรงจูงใจในด้านนี้ซ่ึงเป็นจุดแข็งของ
สถาบันฯ อย่างสมํ่าเสมอ ส่วนด้านนโยบายและการบริหารงานในองค์กร นับเป็นด้านท่ีบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากเป็น
ลําดับสุดท้าย ดังนั้นองค์กรจึงควรเสริมสร้างแรงจูงใจในด้านนี้แก่บุคลากรทุกระดับให้มากข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการกําหนดนโยบายและพัฒนาแนวทางในการนํานโยบายมาปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของนโยบาย รู้สึกว่าตนมี
ความสําคัญต่อองค์กร และสามารถเสนอแนวนโยบายท่ีตอบสนองความต้องการของบุคลากรท่ีแท้จริงได้ นําไปสู่มีความเป็นเจ้าของ
และการมีจงรักภักดีในองค์กรด้วย ดังท่ี Katz and Kahn ได้กล่าวไว้ว่า “พนักงานจะต้องยอมรับเป้าหมายขององค์กรเสมือนเป็น
เป้าหมายของตนเองและให้ความร่วมมือเพ่ือไปสู่เป้าหมายนั้น” (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545) 

ผลการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตการทํางานทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพเป็น
ด้านท่ีมากท่ีสุด ส่วนด้านท่ีน้อยท่ีสุด คือ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ดังนั้นองค์กรควรให้ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านนี้ให้แก่บุคลากร เช่น การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาอย่างเหมาะสม การจัด
กิจกรรมด้านการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการจัดสรรค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเมื่อบุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลา เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม องค์กรท่ีสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรได้อย่าง
เหมาะสม ย่อมจะสามารถรักษาบุคลากรที่ดีและเก่งไว้กับองค์กรได้  ดังนั้นท้ังแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ล้วนเป็นรากฐานสําคัญท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามแนวทางหรือ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเอง 
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ธัญบุรีโมเดล อาชีวบําบัดสาํหรับคนไรท้ีพ่ึ่ง 
Thunyaburi Model Occupational therapy for the Destitute 

 
ถกล สรรเสริญชูโชติ* 

Thakol Sunsernchuchot  
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เร่ือง การศึกษากระบวนการฟ้ืนฟูศักยภาพแก่คนไร้ท่ีพ่ึงตามรูปแบบธัญบุรีโมเดล  

มีคําถามการวิจัยว่า “คนไร้ท่ีพ่ึงสามารถจะเรียนรู้และหันกลับมาประกอบอาชีพได้นั้น มีกระบวนการในการฟ้ืนฟูอย่างไร” การศึกษา
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และครูฝึกอาชีพ ในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าธัญบุรีโมเดล เป็นโปรแกรมรูปแบบหนึ่งของการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพครบวงจรสําหรับคนไร้ท่ี
พ่ึง คนขอทาน โดยการเสริมพลังให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและพัฒนาทักษะอาชีพตามความสนใจ มีการ
ดําเนินงาน 5 ข้ันตอน 1. การประเมินความสามารถด้านอาชีพ 2. การเตรียมตัวก่อนฝึกอาชีพ 3. การฝึกอบรมอาชีพ 4. การหางานให้
ทํา เพ่ือให้เกิดรายได้ และ 5. การติดตามประเมินผล ซ่ึงการฝึกทักษะอาชีพแก่คนไร้ท่ีพ่ึงจะไม่เป็นการฝึกอาชีพเต็มรูปแบบ เนื่องจาก
เป็นผู้ป่วยทางจิต ลักษณะการฝึกอาชีพจะเป็นการให้ทําในข้ันตอนท่ีซํ้าๆ กันทุกวัน เพ่ือให้เกิดความชํานาญในข้ันตอน ขณะเดียวกัน
เม่ือมีความชํานาญแล้วก็สามารถท่ีจะเปลี่ยนไปทําในข้ันตอนอ่ืนได้ ท้ังนี้จะมีการประเมินผลเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังจาก
การฝึก เม่ือผ่านการฝึกแล้วผู้รับบริการท่ีมีทักษะได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว สู่ผู้ประกอบการ ชุมชนได้ 
ท้ังนี้สมาชิกในครอบครัว ชุมชน สังคม ควรเปิดใจ ให้โอกาส และเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จะทําให้ผู้รับบริการเกิดพัฒนาการ
ด้านพฤติกรรมท่ีดีข้ึน สามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชน สังคมได้  
คําสําคัญ: อาชีวบําบัด, คนไร้ท่ีพ่ึง, ธัญบุรีโมเดล 
 

ABSTRACTS 
This article was compiled from the Thesis of the rehabilitation potential of the destitute. According 

to the Thanyaburi model, There is the research question as" What is the process of rehabilitation to encourage 
the destitute to be able to learn and work again? "The study used qualitative research methods by interview 
management, officers and Professional Trainers at Thanyaburi Men Aid Center, Thanyaburi District, PathumThani, 
Thailand. The results showed that the Thanyaburi model is a completed program for the rehabilitation potential 
career of the destitute. By boosting up the power of the participants to recognize the value of their skills and 
career interests. The operation has five steps as; 1. Evaluate the occupation skills. 2. Pre-Vocational Training. 3. 
Career Training. 4. Finding a job To achieve revenue And 5. Monitoring and Evaluation. which the vocational training 
for the destitute is not a full range training.  Because of the participants has mostly psychological symptoms. 
Therefore, the nature of the training are simply trained to do the procedure repeated daily to achieve proficiency 
in that process, then they can go to the next process. However, they will be evaluated comparing behavior before 
and after training. Once the participants are trained and have been improved their potential until they can return 
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to their family and community. Therein, the member of family and community supposed to be open mind and give them a 
chance to learn how to live together again. Which this enables them able to improve themselves better. 
Keywords: Occupational therapy, Destitute, Thunyaburi Model 

 
บทนํา 

หากมองในด้านการเติบโตด้านเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีการ
ขยายตัว ร้อยละ 2.8 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2559) ในความเป็นจริงจะ
พบว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ยังไม่เป็นธรรม เนื่องจากคนท่ีมีรายได้สูงมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ท่ีทํา
ธุรกิจ แต่เกษตรกรซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ กลับยังคงยากจน อันมีสาเหตุมาจาก ภัยพิบัติต่างๆ ทําให้ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินมา
ลงทุนเพ่ิมข้ึน และยอดหนี้สินเพ่ิมมากข้ึน จนไม่สามารถชําระหนี้ได้ จึงเข้ามาหางานทําในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร พัทยา 
เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น แต่ด้วยความท่ีขาดความรู้ ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ อีกท้ังขาดเงินทุน จึงไม่สามารถท่ีจะแข่งกันกับ 
ผู้ท่ีมีความสามารถมากกว่าได้ สุดท้ายจึงออกมาเร่ร่อน เป็นคนไร้ท่ีพ่ึง อาศัยอยู่ในท่ีสาธารณะ ประกอบอาชีพรับจ้างรายวันเพ่ือยังชีพ 

นอกจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการทําการเกษตรแล้ว ในสังคมเมืองท่ีโครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงไป
เป็นสังคมผู้สูงอายุ ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน มีการแข่งขันกันทางด้านเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างสูง ทําให้สมาชิกใน
ครอบครัวต้องด้ินรนในการหารายได้ ก่อให้เกิดความเครียดอันเป็นผลให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วย ท่ีอาศัยอยู่ด้วยกับคนปกติได้รับ
การกระทบกระเทือนทางจิตใจจากคําพูด การแสดงออกของญาติพ่ีน้อง ลูกหลาน ทําให้ไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว นอกจากนั้นยัง
มีผู้ป่วยจิตเวช ผู้ท่ีติดสุรา ผู้ติดยาเสพติด ท่ีญาติไม่ให้ความสนใจและไม่ได้รับการดูแลรักษา จึงออกจากบ้านมาใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะ 
ซ่ึงนับวันจะมีจํานวนมากข้ึน   

จากโครงการสํารวจสถานการณ์คนไร้บ้านและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ทําการสํารวจคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเวลา 22.00 น.วันท่ี 4 กันยายน ถึงเวลา 04.00 น. 
วันท่ี 5 กันยายน 2558 ผลการสํารวจพบคนไร้บ้าน จํานวน 1,307 คน ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน อายุ 40-59 ปี โดยท้ังหมดนี้มี
ลักษณะปัญหาทางกายที่เห็นได้ชัด 3 เร่ืองท่ีสําคัญ คือ ความพิการ การติดสุรา และปัญหาสุขภาพจิต (ไทยพับลิก้า, 2558) 

ในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมาปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึงถือเป็นปัญหาสําคัญของเขตเมืองมาตลอด เนื่องจากความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม ความไม่เป็นธรรมทางนโยบาย และการเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการทางสังคม ทําให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงกลายเป็นไร้ท่ีพ่ึง ซ่ึงสําหรับ
ประเทศไทยกลุ่มประชากรกลุ่มดังกล่าวยังเป็นกลุ่มประชากรท่ีเข้าถึงยากท้ังเร่ืองการจัดเก็บข้อมูล และการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้รับ
สิทธิและสวัสดิการสังคม จากการคาดการณ์เม่ือเปิดเสรีอาเซียนในจํานวนคนเร่ร่อน ท้ังในส่วนท่ีเป็นคนไร้ท่ีพ่ึง และคนขอทานท้ังคน
ไทย คนต่างด้าว จะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น ปัญหาโรคติดต่อ ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การค้ามนุษย์  ตลอดจนปัญหาความหวาดกลัวต่อคนไร้ท่ีพ่ึง หากปล่อยปัญหาเหล่านี้ไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลต่อภาพลักษณ์
ทางลบของประเทศ ต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลท่ัวไปได้   

จากปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึง และคนขอทานดังกล่าวมาข้างต้น มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีให้การช่วยเหลือแก่
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยแบ่งออกได้เป็น 

หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 1) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงซ่ึงต้ังอยู่ท้ังในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด เป็นหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย (คนไร้ท่ีพ่ึงและขอทาน) โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัด
สวัสดิการสําหรับคนไร้ท่ีพ่ึง สํารวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพ่ึงในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับคน
ไร้ท่ีพ่ึงท่ีขอรับการคุ้มครองหรือท่ีถูกส่งตัวมายังสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง เพ่ือให้การคุ้มครอง รวมท้ังรับตัวคนไร้ท่ีพ่ึงไว้ จัดให้มีท่ีพักอาศัย 
อาหาร และเคร่ืองนุ่มห่มท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ฝึกอบรมและฝึกอาชีพ รวมท้ังหา
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อาชีพให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึง ประสานงานเพ่ือจัดส่งคนไร้ท่ีพ่ึงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง
ประเภทนั้น ให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือคนไร้ท่ีพ่ึงในด้านการดํารงชีวิต ด้านกฎหมาย หรือด้านอ่ืน เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป 2) กรุงเทพมหานคร ได้ดําเนินโครงการ "บ้านอ่ิมใจ" ให้บริการในการช่วยเหลือ
บุคคลท่ีไร้บ้าน ไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง รวมท้ังครอบครัวท่ีเดือดร้อน หรือมีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้ความช่วยเหลือ
ด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ท่ีจะเข้าพักได้นั้น ต้องเป็นผู้ท่ีไม่มีท่ีอยู่เป็น
หลักแหล่ง ใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ท้ังท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
นอกจากการให้บริการด้านท่ีพักอาศัยแล้ว ภายในบ้านพักจะมีการเตรียมกิจกรรม และฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้เข้าพัก เช่น ร้อยลูกปัด 
กรอบรูปวิทยาศาสตร์ กัดลายกระจก นวดแผนไทย ช่างจักรยานยนต์ กิจกรรมนันทนาการและสังคมสงเคราะห์ รวมถึงยังมีบริการด้าน
สุขภาพ และหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีเพ่ือตรวจสุขภาพผู้เข้าพักด้วย นอกจากนี้ หากใครมีปัญหาด้านสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิต รวมท้ัง
ติดยาเสพติด หรือต้องการกลับภูมิลําเนา ทางบ้านอ่ิมใจก็จะประสานส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ 

องค์กรสาธารณประโยชน์ 1) สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสระชน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ดําเนินกิจกรรมโดยเชื่อมโยง 
อาสาสมัครท่ี ต้องการมอบเวลาและสิ่งดีดีให้แก่สังคม และเด็กเร่ร่อน ท่ีมีโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตข้างถนน ให้ท้ังสองฝ่ายมาคุยและเรียนรู้
ชีวิตร่วมกัน 2) มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆ ด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน 
งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต 
3) มูลนิธิเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ให้คําปรึกษา คําแนะนํา การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ ด้านปัจจัย
ต่างๆ แก่ ครอบครัว ผู้สูงอายุและผู้ท่ีตกอยู่ในภาวะยากลําบาก ท้ังครอบครัวในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  ในด้านปัญหาชีวิตและครอบครัว   
ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยยังชีพ ค่าเดินทาง การลงทุนประกอบอาชีพ การส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนด้านการศึกษาของลูกหลาน จาก
ครอบค รัว ท่ี มี ฐานะยากจน หลายคนกําพร้า หรือผู้ปกครองป่วยด้วยโรคร้ายแรง อีกท้ังเร่ืองของอาหารและที่อยู่อาศัย ฯลฯ  
ท้ังแบบครั้งคราวและต่อเนื่อง เพ่ือให้ครอบครัวและผู้ท่ีตกอยู่ในภาวะยากลําบาก  มีกําลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีผู้ศึกษาได้ยกข้ึนมาจะเห็นได้ว่าเป็นการช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ท่ีพ่ึงด้านปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่
อาศัย การให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และการส่งกลับภูมิลําเนา ให้กับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มเป้าหมายคนไร้บ้าน คนไร้ท่ีพ่ึง ท่ีไม่มีอาการทางจิตร่วมด้วย ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากการให้บริการของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
เนื่องจาก ผู้รับบริการท่ีเข้ารับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง จะเป็นคนไร้ท่ีพ่ึง คนเร่ร่อน และคนขอทาน ซ่ึงได้รับการประสานส่งต่อ
จาก หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คือ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึง (ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ) และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง (ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด) ส่วนมากจะเป็นผู้ท่ีมีอาการติดสุรา และมีปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วย 
ดังข้อมูลคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีเข้ารับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงท่ัวประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2558) ดังนี้ 

  
ลําดับท่ี ชื่อสถานสงเคราะห์ จํานวนผู้รับการสงเคราะห์ (คน) 

1 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง กุ่มสะแก จ.เพชรบุรี 309 
2 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชาย ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  603 
3 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหญิง ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  506 
4 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงทับกวาง จ.สระบุรี 312 
5 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา 495 
6 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 409 
7 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงวังทอง จ.พิษณุโลก 380 
8 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ 260 
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ลําดับท่ี ชื่อสถานสงเคราะห์ จํานวนผู้รับการสงเคราะห์ (คน) 
9 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 305 
10 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงนนทบุรี จ.นนทบุรี 451 
11 สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงสันมหาพน จ.เชียงใหม่ 201 

รวมท้ังหมด 4,321 
 

ท่ีมา: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าจํานวนคนไร้ท่ีพ่ึง และขอทานท่ีถูกนําตัวส่งสถานคุ้มครองฯ เป็นจํานวนมาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เล็งเห็นถึงปัญหาและความสําคัญดังกล่าว จึงได้มอบนโยบาย เพ่ือการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างเป็นระบบ ดําเนินการภายใต้นโยบาย 3P สรุปได้ดังนี้ คือ 

1. นโยบาย (Policy) ดําเนินการจัดระเบียบคนขอทาน ท่ัวประเทศจนถึงปัจจุบันจํานวน 7 คร้ัง การพัฒนาระบบ
คุ้มครองดูแลคนไร้ท่ีพ่ึงและคนขอทานในชุมชน และผลักดันและพัฒนาความคืบหน้าของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ผลักดันให้เกิด 
พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 

2. การคุ้มครอง (Protection) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมสัมมนาและการลงพ้ืนท่ีจริง การปรับปรุง
สถานท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการ  การพัฒนารูปแบบการบําบัดฟ้ืนฟูในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ธัญบุรีโมเดล และโครงการบ้าน 
น้อยในนิคม  

3. การป้องกัน (Prevention) ดําเนินงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการขอทาน การณรงค์สร้างกระแสสังคมเพ่ือหยุดการให้ทานท่ี
ผิดวิธี และสนับสนุนให้อาสาสมัครเข้ามาร่วมคุ้มครองดูแลคนขอทาน คนไร้ท่ีพ่ึง 

จากนโยบายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างเป็นระบบ ดังกล่าว สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง เป็น
หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ. 2557 กล่าวคือ การสํารวจติดตามสภาพ
ปัญหา สืบเสาะหาข้อมูลของผู้รับบริการ จัดให้มีท่ีพักอาศัย อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่มท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ฝึกอบรมและฝึกอาชีพ รวมท้ังหาอาชีพให้แก่คนไร้ท่ีพ่ึง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของกระบวนการคุ้มครองและกระบวนการฟื้นฟูศักยภาพคนไร้ท่ีพ่ึง ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย 3P การคุ้มครอง 
(Protection) จึงได้คิดรูปแบบการบําบัดฟ้ืนฟูในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ภายใต้ โครงการธัญบุรีโมเดล ซ่ึงสาเหตุท่ีใช้ชื่อธัญบุรีโมเดล
เนื่องมาจาก สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีจํานวนผู้เข้ารับบริการมากท่ีสุด อีกท้ังมีพ้ืนท่ีว่างเปล่าซ่ึงไม่ได้ใช้
ประโยชน์จํานวนมากควรนํามาใช้ประโยชน์ โครงการธัญบุรีโมเดล จึงเร่ิมต้นนําร่องท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชายธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี  

การดําเนินการของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชาย ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีกระบวนงาน ดังนี้คือ การรับเข้าสถานคุ้มครองฯ สอบประวัติ 
ประเมินศักยภาพ ตรวจร่างกาย จิตใจ จัดหาท่ีพัก อาหาร การคัดกรองเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มขอทาน เน้นปรับกระบวนทัศน์ การพ่ึงตนเอง การจัดหางาน การฝึกและส่งเสริมอาชีพ และทําหนังสือรับรองว่าไม่
กลับมากระทําการขอทานอีก  

กลุ่มคนเร่ร่อน เน้นปรับกระบวนทัศน์ สร้างเป้าหมายชีวิต ทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคม จัดหางาน ฝึกอาชีพ   
รวมถึงกลุ่มคนเร่ร่อนและจิตเวช เน้นการฟ้ืนฟู อาชีวบําบัด ทักษะชีวิต   
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การดําเนินการในพ้ืนท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี จะเป็นต้นแบบในการดําเนินการฟ้ืนฟูศักยภาพ

ด้านอาชีพให้กับคนเร่ร่อนและขอทาน เพ่ือให้สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงแห่งอ่ืน ได้นําไปปรับใช้ในการออกแบบกิจกรรมการฟ้ืนฟู
ศักยภาพของผู้รับบริการให้มีความเหมาะสมกับท้ังทางร่างกาย ความสนใจ ความสมัครใจ และเหมาะกับทุนท่ีสถานสงเคราะห์แต่ละ
แห่งมีอยู่ เพ่ือให้คนไร้ท่ีพ่ึง คนขอทาน ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟูศักยภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมรณ์ สังคม และส่งเสริม 
การประกอบอาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับคนไร้ท่ีพ่ึง คนขอทาน ทัศนะคติท่ีดี มองเห็นคุณค่าของตนเอง พ่ึงตนเองได้และไม่กลับไปเร่ร่อนอีก  

คําถามการวิจัย 
การฝึกอาชีพให้กับคนไร้ท่ีพ่ึงในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง มีการดําเนินการอย่างไร  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
เพ่ือศึกษากระบวนการฟ้ืนฟูศักยภาพด้านอาชีพคนไร้ท่ีพ่ึงตามรูปแบบ ธัญบุรีโมเดล  
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
บทความนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีเพ่ือนํามาเป็นกรอบในการศึกษา  2 แนวคิด คือแนวเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนไร้ท่ีพ่ึง 

และแนวคิดเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูศักยภาพตามรูปแบบธัญบุรีโมเดล ดังต่อไปน้ี 
 
แนวคิดเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนไร้ท่ีพ่ึง   

ความหมายของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ได้มีผู้ให้ความหมายท่ีสอดคล้องกันไว้คือ พาร์คเกอร์ และ แฮนสัน (Parker & Hanson, 1981,  

p. 117)  โรเซ่น (Marvin Rosen, 1982, p. 47) และองค์การสหประชาชาติ (United Naions, 1997, p. 6, อ้างถึงใน อรัญญา สีหมอก, 
2535, น. 33)  ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ คือ การเสริมสร้างสมรรถภาพ การปรับสภาพ หรือความสามารถด้านต่างๆ ของคนพิการท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ การศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ ตลอดจนการปรับตัวด้านสังคมให้สามารถใช้ศักยภาพเท่าท่ีมีอยู่ปรับตัวให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และกลับคืนสู่สภาพท่ีดีข้ึน เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนั้น คง สุวรรณรัต (2524,  
น. 35, อ้างถึงใน อรัญญา สีหมอก, 2535, น. 34) ให้ความหมายว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพ มิได้หมายความเฉพาะการรักษาและปรับสภาพ
ความเจ็บป่วย พิการจากโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดแก่ร่างกาย อวัยวะและจิตใจเท่านั้น แต่กินความไกลไปถึงความบกพร่อง สูญเสียสถานภาพ
ทางสังคมด้วย  

กองทุน 

 

 

 

ธญับุรีโมเดล 

พ้ืนท่ี 

คน 

บริหาร ภาพแสดงองคป์ระกอบของธญับุรีโมเดล  

ปรับปรุงพื้นที่เป็น 
“แหล่งเรยีนรู้ด้านอาชีพ

ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เตรียมความพรอ้ม
บุคลากรและประเมิน
คัดกรอง ผูร้ับบริการ  
กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C  

“กองทุนเพื่อพัฒนาคน
ไร้ทีพ่ึ่ง คนขอทาน” 
สนับสนุนการพัฒนา 
ฟื้นฟูและเป็นทุน
ประกอบอาชีพ 

“การบริหารจัดการ” 
สินค้า ผลิตภณัฑ์ และ
เงินทุนหมุนเวยีน 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
393 

คนไร้ท่ีพ่ึงถือเป็นผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก เนื่องจากช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย จึงต้องได้รับการป้องกัน 
ดูแล แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้มากท่ีสุด เพ่ือให้คนไร้ท่ีพ่ึงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่คนไร้ท่ีพ่ึงมี
ศักยภาพในการพัฒนาท่ีจํากัด อาจด้วยสภาพความบกพร่องในด้านต่างๆ เช่น ความไม่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ ความบกพร่อง
ทางสติปัญญาท่ีเกิดจากการเสพสารเสพติด ความบกพร่องทางด้านการปรับตัว ความคิด การกระทํา รวมถึงการมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน
ไปจากมาตรฐานทางสังคม ทําให้ไม่สามารถดําเนินชีวิตเช่นเดียวกับคนปกติท่ัวไป ซ่ึงมีลักษณะความพิการในเชิงนามธรรม จึงต้องการ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือมิให้ศักยภาพในด้านต่างๆ ลดน้อยลงไปจากเดิม  

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามปกติ หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถปรับปรุงตัวในทางเศรษฐกิจและทาง
สังคม ให้สามารถสร้างประโยชน์ให้สูงสุดตามสมรรถภาพที่เขามีอยู่ หรืออาจกล่าวให้เข้าใจง่ายข้ึนว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพ คือ 
การป้องกันมิให้ความพิการกลายเป็นสิ่งถาวร แต่ควรจะเป็นดึงศักยภาพของตนเองออกมา เพ่ือช่วยให้คนพิการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 
ท่ีเผชิญอยู่ในชีวิตประจําวัน  

หลักการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คือการแก้ไขข้อบกพร่องในการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีเสียไปให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ ความสําคัญ

ของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพกลับคืนมาในระดับสูงสุดเท่าทีการฟ้ืนฟูจะทําได้แล้ว จะต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟู
สั้นท่ีสุด ในขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพนั้นจะต้องมีส่วนกระตุ้นและสร้างความรู้สึกทางจิตใจท่ีดีรวมท้ัง
สัมพันธภาพท่ีดีต่อสมาชิกในสังคม (กิตติยา รัตนากร, 2531, น. 54-55, อ้างถึงใน อรัญญา สีหมอก, 2535, น. 34) 

จากหลักการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จะเห็นได้ชัดเจนว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพมีกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย เช่น กลุ่ม 
คนพิการทางกายในวัยเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการทางจิตในวัยต่างๆ รวมถึงกลุ่มคนพิการทางสังคม เช่น ผู้ท่ีมีปัญหาด้าน
พฤติกรรม การปรับตัว คนเร่ร่อน ขอทาน และไร้ท่ีพ่ึง  

ปรัชญาของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ไม่ปรากฏปรัชญาของการฟื้นฟูสมรรถภาพของกลุ่มคนไร้ท่ีพ่ึง และจากข้อมูลกอง

สวัสดิการสงเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงมากกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้พิการทางสมองและปัญญา ร้อยละ 5 
เป็นผู้พิการทางร่างกาย ผู้ศึกษาจึงศึกษาปรัชญาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้พิการเพ่ือเป็นแนวคิดในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนไร้ท่ีพ่ึง 
(กรมประชาสงเคราะห์, 2514, น. 8, อ้างถึงใน อรัญญา สีหมอก 2535, น. 35) กล่าวคือ คนพิการเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์ 
เช่นเดียวกับบุคคลท่ีมีอวัยวะสมบูรณ์ท้ังหลาย ดังนั้นเขาจึงมีสิทธิได้รับมาตรการแห่งความคุ้มครอง และความช่วยเหลือทุกๆ อย่างท่ี
เป็นไปได้จากประเทศของเขา จากสภาพแห่งความพิการ เขาย่อมตกอยู่ในอันตรายจากความกระทบกระเทือนทางอารมณ์และจิตใจ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความรู้สึกถูกตัดรอนและข้องขัดซ่ึงฝังลึกอยู่ในจิตใจ ดังนั้น เขาจึงควรมีสิทธิเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจและ
ความช่วยเหลือในทางสร้างสรรค์จากสังคมเป็นพิเศษ เขาสามารถพัฒนาสมรรถภาพท่ียังคงเหลืออยู่ในตัวให้ข้ึนไปถึงระดับสูงอัน 
คาดไม่ถึง ถ้าให้โอกาสท่ีเหมาะสมแก่เขา อีกท้ังคนพิการย่อมมีความรับผิดชอบต่อชุมชนในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สวัสดิ
ภาพทางเศรษฐกิจของชาติในทุกๆ ทางเท่าท่ีจะสามารถจะทําได้ ภายหลังการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแล้ว ความปรารถนาของคนพิการท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ การได้มีชีวิตอยู่อย่างอิสระในชุมชนเหมือนคนปกติ แทนการใช้ชีวิตในแต่ละวันภายในสถานสงเคราะห์ท่ีแยกออกไปอยู่
ต่างหาก หรือมีชีวิตอยู่อย่างท่ีเรียกได้ว่า เป็นคนพิการ ซ่ึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการจะสําเร็จลงได้ด้วยดี ก็โดยบรรดาบุคคลใน
วงการแพทย์ การศึกษา และทางสังคม ร่วมกันปฏิบัติงานเป็นคณะเท่านั้น   

การวางแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็นวิธีเอาชนะความพิการและพยายามดึงความสามารถของคนพิการกลับมา โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะนําทรัพยากรภายนอก ผสมผสานกับศักยภาพของคนพิการให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Hamiton, 1950, p. 139, อ้างถึงใน 
อรัญญา สีหมอก, 2535, น. 36) ยึดหลักพ้ืนฐานการวางแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คือ การฟ้ืนฟูนั้นต้องตรงกับความต้องการท่ีแท้จริง  
มีความสอดคล้องกับศักยภาพ เป้าหมายและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นควรมีสัมพันธภาพท่ีเอ้ืออํานวยต่อ 
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การดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และการร่วมกันใช้ทรัพยากร ซ่ึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ได้ 4 
ประเภท ดังนี้  

1. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (Medical Rehabilitation)  
ดําเนินการในด้านการให้การบําบัดรักษาตามสภาพความพิการหลังการสิ้นสุดการบําบัดรักษาแล้วปรากฏ 

ความพิการ จะทําการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีสูญเสีย โดยการฝึกอวัยวะส่วนอ่ืนให้ทําหน้าท่ีแทนหรือจัดหากายอุปกรณ์ (Prosthetic 
Osthotic) ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติ 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กระทําโดยอาศัยความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูซ่ึงเป็นวิชาแพทย์สาขาหนึ่งท่ีใช้
วิธีการรักษาทางการแพทย์และมาตรการในการฟ้ืนฟู ในการวินิจฉัย รักษาและติดตามผลการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ความรู้
ในการบําบัด (Thermo Therapy) การใช้การออกกําลังกายในการบําบัด (Exercise Therapy) การใช้แสงในการบําบัด  (Radio 
Therapy) การใช้น้ําในการบําบัด (Hydro Therapy) การใช้ไฟฟ้าในการบําบัด (Electro Therapy)  

ในการปฏิบัติงานตามหลักเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูต้องทํางานประสานกันและร่วมงานกันเป็นคณะ โดยมีการปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย การทํางานของทีมสหวิชาชีพหลายสาขา ได้แก่ 1) แพทย์ศาสตร์ฟ้ืนฟู (Physiatrist) 
ทําหน้าท่ีรักษาผู้ป่วยด้วยความรู้เฉพาะทางเวชศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ประสาทวิทยา ศัลยกรรม และความสามารถใน 
การใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัย ต้ังเป้าหมายการรักษาและสรุปผลการรักษา 2) นักกายภาพบําบัด (Physical Therapist) 
ปฏิบัติหน้าท่ีในการใชเ้ทคนิคในการรักษา โดยใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Various Physics Madatitics) และการบริหาร
บําบัด (Therapeutic Exercise) เพ่ือบังคับกล้ามเนื้อประสาท การประสานสัมพันธ์ ความแข็งแรง และความอดทน เพ่ือฟ้ืนฟูกําลัง
และการเคลื่อนไหว 3) นักอาชีวบําบัด (Occupational Therapist) ทําหน้าท่ีฝึกการใช้อวัยวะต่างๆ ในการเคล่ือนไหว ฝึกการ
ช่วยเหลือตนเองในชี วิตประจําวัน และฝึกให้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกาย 4) นักสังคมสงเคราะห์ 
ทางการแพทย์ (Medical Social Worker) ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับผู้ป่วย ครอบครัว ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือประสานงาน และเสนอ
ข้อมูลเพ่ือประกอบการวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม 5) นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologist) ทําหน้าท่ีตรวจสอบ สภาพ
จิตของผู้ป่วยและประเมินสภาพต่อปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 7) นักอรรถบําบัด (Speech 
Disorders) ทําหน้าท่ีประเมินความบกพร่องหรือความผิดปรกติในการติดต่อ (Communication Disorders) เพ่ือค้นหาสาเหตุและ
วางแนวทางในการแก้ไขการฝึกพูด การสื่อความหมาย และการแปลผล เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกันได้ พยาบาลเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
(Rehabilitation Nurse) ทําการดูแลการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ฝึกผู้ป่วยตามลักษณะความพิการ แนะนําการจัดท่าต่างๆ ของร่างกายให้
ถูกต้อง เพ่ือป้องกันอาการข้อยึด งอ หรือแผลกดทับ นักกายอุปกรณ์บําบัด (Orthotist Prosthetist) ให้คําปรึกษาแนะนํา ในเรื่อง
เกี่ยวกับเคร่ืองช่วยความพิการ ได้แก่ กายอุปกรณ์เสริม สําหรับเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่อวัยวะต่างๆ และกายอุปกรณ์เทียมท่ีใช้
แทนอวัยวะท่ีขาดไป และท่ีปรึกษาการอาชีพ (Vocational Counselor) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือประเมินศักยภาพ และ
กําหนดการฝึกและการจัดหางานท่ีเหมาะสมแก่สภาพ ร่างกายภายหลังจากการฝึกอาชีพ  

2. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (Education Rehabilitation)  
คือ การจัดการศึกษาให้แก่คนพิการประเภทต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถบุคลิกภาพและ

เสริมสร้างลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสม เพ่ือให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากเท่าท่ีสามารถ และการจัดการศึกษาเป็นบริการท่ีจัด
ให้บุคคลลักษณะพิเศษ ดังนั้นการจัดระบบการศึกษาจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ประเภทของผู้เรียน หลักสูตร
ครูผู้สอน สถานท่ีเรียน (สุภลักษณ์ คล้ายบุญ, 2551, น. 41) 

การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาและบริการพิเศษซ่ึงรัฐหรือหน่วยงานเอกชนจัดข้ึน หรือร่วมกันจัดให้บุคคลท่ีมี
ลักษณะพิเศษหรือผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญาหรือจิตใจซ่ึงไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี โดยจัดให้เป็นสถานศึกษาเฉพาะ 
หรือจัดร่วมในโรงเรียนธรรมดา ก็ได้ตามความเหมาะสม หลักปรัชญาเบื้องต้นท่ีทําให้การศึกษาพิเศษบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ เด็กทุกคน
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สามารถท่ีจะเรียนหรือฝึกตนเองให้ทําประโยชน์ได้มากข้ึน สมรรถภาพในการทํางานไม่ได้ข้ึนอยู่กับสภาพความพิการ ความพิการของ
เด็กบางคนไม่จําเป็นต้องเป็นความพิการตลอดไป บุคลากรจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและได้รับการฝึกงาน ตลอดท้ังมี
ประสบการณ์ในการทํางานในหน่วยงานของตน 

ผู้ให้การศึกษาควรสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองพัฒนาการของเด็กพิการเพ่ือให้เด็กมีภาพพจน์ท่ีดีเกี่ยวกับตนเองและ
ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตน การศึกษาพิเศษควรใช้วิธีสอนแบบส่งเสริมเอกภาพของบุคคล หมายความว่าสอนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและความพิการของเด็กแต่ละคน และควรให้มีต้ังแต่ชั้นอนุบาล โดยมีจุดประสงค์ในการป้องกัน ลดปัญหา ความพิการ 
และทําให้เด็กมีกิจการแห่งตน การศึกษาพิเศษต้องรวมวิชาพลศึกษา นันทนาการและสุนทรียศาสตร์ เพ่ือเตรียมตัวในการใช้ชีวิตได้
อย่างสมบูรณ์ อาชีวศึกษาและการอาชีพเป็นเร่ืองสําคัญในการพิจารณาจัดการศึกษาแก่เด็กพิการ และในการจัดเด็กพิการเข้าเรียนใน
โรงเรียนปกตินั้น จะถือเป็นแนวปฏิบติัเม่ือเด็กไม่มีปัญหาหรือไม่มีอุปสรรคอ่ืนใด โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีเด็กจะได้รับเป็นสําคัญ  

3. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม (Social Rehabilitation)  
คือ การฟื้นฟูคนพิการในด้านอารมณ์ จิตใจ การแก้ไขปัญหา การปรับตัวให้สามารถยอมรับสภาพของตน  

สร้างความม่ันใจในความสามารถด้านอ่ืนๆ ท่ีจะดํารงชีวิตและทํางานได้ในสังคมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้พิการสูงสุด (สุภลักษณ์  
คล้ายบุญ, 2551, น. 42) ซ่ึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กับสภาพของคนพิการ และสภาพของ
สังคม โดยสังคมจะต้องมีส่วนในการนฟ้ืนฟูด้วยการยอมรับเปิดโอกาส อํานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถดําเนินชีวิตประจําวันด้วย
ตนเองได้ 

4. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (Vocational Rehabilitation) 
เปรียบเสมือนกระบวนของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังหมดไว้ด้วยกัน กล่าวคือ การท่ีคนพิการสามารถประกอบอาชีพ

ได้นั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ การศึกษาและสังคมด้วย (กิตติยา รัตนกร, 2531, น. 87, 
อ้างถึงใน อรัญญา สีหมอก, 2535, น. 40) โดยมีข้ันตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ประกอบด้วย การประเมินความสามารถใน
ด้านอาชีพ (Vocational Assesment) เป็นการประเมินศักยภาพในการทํางานด้านต่างๆ โดยเจ้าหน้าท่ีจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
ทําหน้าท่ี หาข้อมูลและทดสอบสมรรถภาพเบื้องต้น เพ่ือประเมินศักยภาพด้านต่างๆ การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance and 
Counselling) เป็นการวางแนวทางการประกอบอาชีพ การให้คําปรึกษาแนะนํา และแก้ไขปัญหาตลอดจนการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม เพ่ือเป้าหมาย คือให้คนพิการมีความรู้ความเข้าใจในสภาพตนเองท่ีฝึกงาน ท่ีทํางาน บริการและขอบเขตของบริการ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานท่ีเหมาะสม ทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการทํางานและการพัฒนาความสามารถ ความถนัด และตลาดแรงงาน
ภายหลังการฝึกอาชีพ การเตรียมตัวก่อนการฝึกอาชีพ (Pre-Vocational Training) เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือ 
ซ่ึงต้องพิจารณาจากความจํากัดทางด้านร่างกาย ความสามารถในการทํางาน ความพยายามในการปฏิบัติงานและสติปัญญา ความ
สนใจ ไหวพริบ เป็นต้น การฝึกอบรมด้านอาชีพ (Vocational Training) เป็นการเตรียมคนพิการ เพ่ือจักได้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
ตนเองในการประกอบอาชีพ ต่อไป  ซ่ึ ง มีหลักการ ท่ี ต้อง พิจารณา  เช่น  หลักการ  มาตรการ  และวิ ธีการ ท่ีจะ ใช้ ใน 
การฝึกอบรม การฝึกอบรมควรจะดําเนินต่อไป จนกว่าคนพิการจะมีความสามารถในการทํางาน ถ้าเป็นไปได้ควรฝึกร่วมกับคนปกติ 
ยกเว้น การฝึกพิเศษสําหรับลักษณะความพิการบางประการ การจัดหางานให้ทํา (Placement) หลังจากการฝึกอาชีพแล้วจะต้อง
จัดหางานให้คนพิการตามความรู้ความสามารถซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายแม้จะมีการแสวงหาตลาดแรงงานก็ตาม เนื่องจากความสามารถจํากัด
ของคนพิการ ทัศนคติของนายจ้าง ประสิทธิภาพของบริการจัดหางานและทัศนคติของบุคคลแวดล้อม โรงงานในอารักษ์ (Sheltered 
Workshop) ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าการจัดหาตลาดแรงงานสําหรับคนพิการนั้นเป็นมีจํากัด การจัดต้ังโรงงานในอารักษ์เพ่ือรับคนพิการท่ี
ผ่านการฝึกอาชีพแต่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในระบบการแข่งขันแบบทุนนิยมได้ จึงเป็นทางออกสําหรับคนพิการด้วยการขอ
วัตถุดิบมาผลิตและจําหน่ายเอง การติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ (Follow-up and Evaluation) เป็นข้ันตอนสุดท้าย
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ของการดําเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ โดยมีวิธีการติดตามประเมินผล เช่น การใช้แบบสอบถาม การติดต่อทางโทรศัพท์ การพบปะ
นายจ้างและคนพิการ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการชี้วัดความสามารถในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพต่อไป  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนไร้ท่ีพ่ึงให้ดีข้ึนนั้นจําเป็นต้องใช้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลายๆ ด้าน
ประกอบกัน โดยใช้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม (รวมถึงการฟ้ืนฟูด้าน จิตใจ อารมณ์ รวมถึงอาจใช้
ศาสนาเข้ามามีส่วนช่วยฟ้ืนฟูจิตใจควบคู่กันไปด้วย) และทางอาชีพท้ังนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของคนไร้ท่ีพ่ึง ท้ังทางร่ายกาย 
จิตใจ สติปัญหา และสังคมให้คนไร้ท่ีพ่ึงมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้ในทุกๆ ด้าน เช่นเดียวกับคนปกติท่ัวไป จากแนวทางท่ีนักวิชาการ
เสนอไว้ข้างต้นชี้ให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาบริการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในด้านต่างๆ ของคนไร้ท่ีพ่ึง
อย่างต่อเนื่อง เพราะบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจัดข้ึนให้กับคนไร้ท่ีพ่ึงจะมีส่วนสําคัญในการช่วยให้คนไร้ท่ีพ่ึงได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังสามารถช่วยให้คนไร้ท่ีพ่ึงสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณค่า มีเกียรติศักด์ิศรีและมีความสุขมากข้ึน  
 
แนวคิดเก่ียวกับการฟ้ืนฟูศักยภาพตามรูปแบบธัญบุรีโมเดล  

ธัญบุรีโมเดล เป็นโปรแกรมรูปแบบหนึ่งของการฟ้ืนฟูศักยภาพแบบครบวงจร สําหรับคนไร้ท่ีพ่ึง คนขอทาน เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ด้วยการเสริมพลังให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ตระหนึกถึงคุณค่าของตนเอง และพัฒนาทักษะอาชีพตามความสนใจ 
ดําเนินการนําร่องในพ้ืนท่ี สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพ้ืนท่ี ดําเนินการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีของสถานคุ้มครองฯบางส่วน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเกษตรและการจักสาน  
มีการออกแบบกิจกรรมเป็นฐานต่างๆ ประกอบด้วย ฐานสัตว์ปีก ฐานสัตว์น้ํา ฐานผักสวนครัว และฐานหัตถกรรม โดย ฐานสัตว์ปีก 
ได้แก่ โรงเลี้ยงเป็ด/ไก่ ฐานสัตว์น้ํา ได้แก่ กระชังกบ/ปลา ฐานหมูหลุม ฐานผักสวนครัว ฐานหัตถกรรม ได้แก่ สานเสื่อ อาคารแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผลผลิตท่ีพร้อมดําเนินการรองรับผลิตภัณฑ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจัดให้มี 
โรงอาหารและโรงครัวสําหรับผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีได้ใช้ในส่วนของการเรียนรู้ด้านโภชนาการ 2) ด้านคน เตรียมความพร้อม
บุคลากรและประเมินคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือฟ้ืนฟู พัฒนาและฝึกอาชีพ โดยผู้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูฝึกอาชีพในโปรแกรม 
“ธัญบุรี โมเดล” มาจากการรับตัวคนขอทานจากการจัดระเบียบคนขอทาน เข้าสู่การฟ้ืนฟูศักยภาพ ในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชาย
ธัญบุรี โดยมีการคัดกรองเป็นกลุ่มๆ ดังนี้คือ กลุ่ม A แข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ดี มีศักยภาพ กลุ่ม B ช่วยเหลือตนเองได้แต่ต้องอยู่
ภายใต้การดูแลและกระตุ้น และกลุ่ม C ชว่ยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องได้รับการดูแลหรือบําบัด 3) ด้านกองทุนดําเนินการจัดต้ัง “กองทุนเพ่ือ
พัฒนาคนไร้ท่ีพ่ึง คนขอทาน”เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฟ้ืนฟูและเป็นทุนประกอบอาชีพ เปิดบัญชีรับบริจาค โดยประสานติดต่อ 
วางกล่องในห้างสรรพสินค้า และสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงและ ด้านบริหารจัดการผลผลิต และจําหน่ายสร้างรายได้ เป็นการบริหาร
จัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์ รายรับรายจ่าย และเงินทุนหมุนเวียนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตท่ีได้จากการฝึกอาชีพของผู้ใช้บริการ
“ธัญบุรี โมเดล” ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลา กบ เห็ด ผักสวนครัว เสื่อ และเฟอร์นิเจอร์ไม้                                     

จากองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน ตามรูปแบบธัญบุรีโมเดล ผนวกกับการดําเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีให้บริการ
ในด้าน ปัจจัย 4 การฟ้ืนฟูด้านร่างกาย การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ การฝึกระเบียบวินัย และฝึกทักษะอาชีพเพ่ือให้สามารถเลี้ยงตนเองได้  
มีส่วนทําให้กลุ่มคนไร้ท่ีพ่ึง และคนขอทานท่ีเข้าร่วมโครงการ เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดศักยภาพท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะ
อาชีพ และได้รับการยอมรับจากกลุ่ม มีความพร้อมท่ีจะอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้                              
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
อาภา รัตนพิทักษ์ (2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความพร้อมในการประกอบอาชีพของผู้รับบริการประเภทเร่ร่อนใน 

สถานแรกรับคนไร้ท่ีพ่ึง ผลการศึกษาพบว่า สถานสงเคราะห์มีการให้บริการด้านปัจจัยสี่ การอบรม ศีลธรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและ
จิตใจ และการฝึกอาชีพอาชีวบําบัด โดยพิจารณาจากสภาพร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ  

ธนอร จันทร์อนุ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความรู้ ความคิดเห็นและการบริหารจัดการบริการแก่คนไร้ ท่ี พ่ึง  
สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของคนไร้ท่ีพ่ึงและมีเป้าหมายการทํางานท่ีต้องการช่วยเหลือคนไร้ท่ีพ่ึงให้
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ สามารถวัดความสําเร็จและช่วยให้สังคมน่าอยู่ข้ึน และจากการสอบถามความคิดเห็นผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดทํา
ทะเบียนประวัติให้ในรายที่ไม่มีหลักฐานประจําตัว สถานสงเคราะห์ควรเพ่ิมจํานวนบุคลากรเฉพาะทางท่ีสามารถทํางานตามมาตรฐาน
การให้บริการคนไร้ท่ีพ่ึงของกรมได้ รวมท้ังถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานสงเคราะห์   

กล่าวโดยสรุป เจ้าหน้าท่ีสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในวิชาชีพ ความเข้าใจและปรารถนาดีท่ีอยากจะ
ช่วยเหลือคนไร้ท่ีพ่ึง คนขอทานท่ีสมัครใจเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ให้เกิดการพัฒนาท้ังในด้านร่างกาย 
จิตใจ มีทักษะในวิชาชีพซ่ึงหากคนไร้ท่ีพ่ึง คนขอทานได้รับการฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพจนเกิดความชํานาญ ก็จะเกิดความมั่นใจ ซ่ึงจะ
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เกิดความรักและรู้สึกถึงความมีศักด์ิศรีของตนเอง ไม่หันกลับไปเร่ร่อนอีก 

 
วิธีการศึกษา/ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเลือกศึกษา ณ สถานคุ้มครอง 
คนไร้ท่ีพ่ึงชาย ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากรับกลุ่มเป้าหมายคนเร่ร่อน ไร้ท่ีพ่ึง และคนขอทาน จากทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ตามสถิติคนไร้ท่ีพ่ึงในสถานคุ้มครองไร้ท่ีพ่ึงท่ัวประเทศ ปีงบประมาณ 2558 มีจํานวนมากท่ีสุด (603 คน) อีกท้ังสถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชาย ธัญบุรี มีพ้ืนท่ีท่ียังไม่มีการใช้ประโยชน์จํานวนมากจึงเหมาะกับการดําเนินการโครงการธัญบุรีโมเดล ซ่ึงเป็น
โปรแกรมรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพครบวงจร ดําเนินการเป็นต้นแบบเพ่ือขยายผลไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง
แห่งอ่ืนต่อไป จึงคัดเลือกพ้ืนท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ทีพ่ึงชาย ธัญบุรี เป็นสถานท่ีใช้ในการศึกษา อีกท้ังสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการฟ้ืนฟูศักยภาพทางด้านอาชีพ รวมจํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชายธัญบุรี ผู้ปกครอง 
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหญิงธัญบุรี (เนื่องจากสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหญิงธัญบุรี ได้นําผู้รับบริการเข้ามาร่วมในการดําเนินโครงการ
ด้วย) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพ้ืนท่ีโครงการ นักสังคมสงเคราะห์ และครูฝึกอาชีพ   

   
ผลการวิจัย  

ธัญบุรีโมเดลเป็นโปรแกรมรูปแบบหนึ่งของการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพแบบควรวงจร สําหรับคนไร้ท่ีพ่ึง และ 
คนขอทาน เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยการเสริมพลังให้กับผู้รับบริการได้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และพัฒนาทักษะอาชีพตาม 
ความสนใจ และสมัครใจ โดยกระบวนการในการฟ้ืนฟูศักยภาพด้านอาชีพคนไร้ท่ีพ่ึง ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้   

1. การประเมินความสามารถในด้านอาชีพ ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นบุคคลเร่ร่อน คนไร้ท่ีพ่ึง และเป็นประเภทขอทาน 
ประมาณร้อยละ  70 จะมีร่างกายปกติ บุคคลเร่ร่อน คนไร้ท่ีพ่ึง ท่ีเข้ามาอยู่ในสถานคุ้มครองฯ จะมีอาการทางจิตร้อยละ 80-90 และ
จะมีปัญหาทางการสื่อสาร การใช้ชีวิตประจําวัน เม่ือผู้รับบริการเข้ามาสู่สถานคุ้มครองฯ จะได้รับการประเมินศักยภาพ จาก 
ทีมสหวิชาชีพ ซ่ึงประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม พ่ีเลี้ยง พิจารณาประวัติของผู้รับบริการเป็นรายบุคคล 
เพ่ือแบ่งเป็นผู้รับบริการออกเป็น กลุ่มเอ ผู้ท่ีมีความแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ดี มีความเข้าใจในการสื่อสาร  กลุ่มบี ช่วยเหลือตนเอง
ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลและกระตุ้น กลุ่มซี ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องได้รับการบําบัดฟ้ืนฟู  
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 เม่ือแยกผู้ รับบริการตามกลุ่ม นักสังคมสงเคราะห์และพี่เลี้ยงจะประเมินผู้ รับบริการในกลุ่มเอ และกลุ่มบ ี
ท่ีมีความพร้อมในด้านร่างกายจิตใจ มีความสนใจและสมัครใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดล ร่วมกันประเมินศักยภาพของ
ผู้รับบริการ จากประวัติของผู้รับบริการ ความชอบ และความสนใจในอาชีพ โดยจะใช้แบบประเมินผลการฝึกอาชีพ โครงการธัญบุรี
โมเดล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการประเมินก่อนการฝึกอบรม  

2. การเตรียมตัวก่อนการฝึกอาชีพ เม่ือผู้รับบริการสมัครใจเข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดล ผู้รับบริการจะได้รับการแนะนํา
อาชีพซ่ึงประกอบด้วย การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะเห็ด ผักสวนครัว ทอเสื่อ ทําเฟอร์นิเจอร์ หัตถกรรม เพาะชํา
กล้าไม้ และคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยครูฝึกอาชีพจะนําผู้รับบริการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้ได้สัมผัสและทดลองว่าผู้รับบริการมี
ความชอบความสนใจในการฝึกอาชีพอะไร โดยมีการให้ทดลองทําซ่ึงถ้าผู้รับบริการไม่ชอบ ไม่พึงพอใจก็จะให้ทดลองในการฝึกอาชีพ
ต่างๆ จนสามารถท่ีจะเลือกได้ว่าผู้รับบริการมีความสนใจ และมีความถนัดในอาชีพใด จึงเลือกให้ฝึกอาชีพในฐานนั้นๆ      

3. การฝึกอบรมด้านอาชีพ มุ่งเน้นในเร่ืองของการทําการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงแต่การฝึกอาชีพในโครงการธัญบุรี
โมเดลจะไม่เป็นการฝึกอาชีพเต็มรูปแบบ (เรียนรู้การทํางานทุกข้ันตอนต้ังแต่ต้นจนจบ)  เนื่องจากผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยทางจิต 
จําเป็นต้องทานยา การฝึกอาชีพจึงมีลักษณะแบ่งให้ผู้รับบริการมีการฝึกทําทีละข้ันตอนฝึกทําในข้ันตอนนั้นๆ ซํ้าๆ จนเกิดความชํานาญ 
ยกตัวอย่างเช่นอาชีพเลี้ยงหมู จะแบ่งออกเป็นหน้าท่ี ต้มข้าวหมู ให้อาหารหมู ล้างหมู ล้างคอก ครูฝึกอาชีพจะมอบหมายหน้าท่ีให้
ผู้รับบริการตามความชอบและความสนใจ แนะนําวิธีการขั้นตอน สาธิตและให้ผู้รับบริการได้ทดลองทํา ฝึกทําในข้ันตอนท่ีซํ้าๆ กันทุกวัน 
เพ่ือให้เกิดความชํานาญในข้ันตอน แต่ขณะเดียวกันเม่ือมีความชํานาญแล้วก็สามารถท่ีจะเปลี่ยนไปทําในข้ันตอนอ่ืนได้เพ่ือให้เกิดการ
หมุนเวียน และสามารถทํางานทดแทนกันได้ แต่ท้ังนี้ให้ข้ึนอยู่กับความสมัครใจของผู้รับบริการเป็นหลัก เนื่องจากผู้รับบริการมีอาการ
ทางจิต แม้จะสามารถควบคุมได้โดยการทานยา แต่ถ้าอยู่ในสภาวะกดดัน บีบบังคับ หงุดหงิดก็สามารถเป็นสิ่งเร้าอาจก่อให้เกิด
พฤติกรรมท่ีไม่พ่ึงประสงค์ได้ เช่นก้าวร้าวได้  

4. การหางานให้ทํา ในการฝึกอาชีพตามโครงการธัญบุรีโมเดล ผู้รับบริการจะมีรายได้เป็นของตนเอง โดยรายได้มี 
การจัดสรรจากรายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่าย ได้แก่ค่าอาหาร ค่าปุ๋ย และค่าวัสดุอุปกรณ์ ซ่ึงมีการจัดสรรออกเป็นสัดส่วน ดังนี้  ร้อยละ 70  
ของรายได้สุทธิ นํามาจัดสรรให้กับผู้รับบริการ  ร้อยละ 25 ของรายได้สุทธิ นํามาเป็นสวัสดิการให้กับผู้รับบริการ และ ร้อยละ 5 จัดเป็น
ค่าตอบแทนให้กับครูฝึกอาชีพ ท้ังนี้รายได้ท่ีผู้รับบริการแต่ละคนจะได้รับจะไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่จํานวนวันในการทํางาน ถึงแม้ผู้รับบริการจะมี
จํานวนวันในการทํางานท่ีเท่ากัน แต่จํานวนเงินอาจไม่เท่ากัน โดยจะมีการกําหนดเกณฑ์การทํางานในหนึ่งวันผู้รับบริการจะได้รับการจัดสรร
ค่าตอบแทนเท่าใด ข้ึนอยู่กับความขยัน ขันแข็ง ความกระตือรือร้น และความสามารถในการทํางาน โดยครูฝึกอาชีพจะเป็นผู้ประเมินผล 
การทํางานและแบ่งสัดส่วนให้กับผู้รับบริการ  

นอกจากการมีรายได้จากการทํางานในโครงการธัญบุรีโมเดลแล้ว หากผู้ รับบริการมีความสามารถ มีทักษะใน 
การปฏิบัติงาน มีการสื่อสารท่ีดี มีพฤติกรรมดี หากมีงานการจ้างงานพิเศษจากหน่วยงานภายนอก เช่น งานปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะทางด่วน 
หรือมีผู้ประกอบการภาคเอกชน ติดต่อเพ่ือจ้างผู้รับบริการไปทํางาน ในลักษณะเช้าไป กลับเย็น หน่วยงานยินดีท่ีจะสนับสนุน และ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ออกไปทํางานภายนอกสถานคุ้มครอง กรณีตัวอย่างเช่น ร้านเทียนชัย ซ่ึงประกอบการขายก๋วยเต๋ียวได้ติดต่อขอ
ผู้รับบริการไปทํางาน จํานวน 2 คน โดยยังคงมีการจ้างงานอยู่ถึงปัจจุบัน  

การติดตามประเมินผล จะมีการประเมินใน 2 กรณี คือ  
1. กรณีผู้รับบริการเข้าร่วมโครงการ ผู้รับบริการจะได้รับการประเมิน ด้วยแบบประเมินผลการฝึกอาชีพ โครงการธัญบุรี

โมเดล โดยจะมีการประเมินรายบุคคลก่อนการฝึกอาชีพ และเม่ือผ่านการฝึกอาชีพเป็นระยะเวลา 15 วัน จะมีการประเมินหลัง 
การฝึกอบรมคร้ังท่ี 1 ระยะเวลา 1 เดือน ประเมินคร้ังท่ี 2 ระยะเวลา 3 เดือน ประเมินคร้ังท่ี 3 และระยะเวลา 6 เดือน ประเมินคร้ังท่ี 
4 โดยครูฝึกอาชีพ และนักสังคมสงเคราะห์จะร่วมกันประเมินผู้รับบริการท้ังเป็นรายบุคคล และเป็นแบบรายกลุ่ม ซ่ึงจะประเมิน
พฤติกรรมเพื่อวัดทักษะทางสังคมของผู้รับบริการ เช่น มีความมานะพยายามในการทํางาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การปฏิบัติตาม
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ระเบียบ ข้อบังคับและคําแนะนําของครูฝึก เป็นต้น เพ่ือประเมินพัฒนาการเปรียบเทียบก่อน และหลังการฝึกอบรม ถ้าค่าคะแนนเพ่ิมข้ึน 
แสดงว่าทักษะทางสังคมมีการพัฒนาดีข้ึน ซ่ึงหากมีการพัฒนาข้ึนในทุกคร้ังการประเมิน หมายถึงว่า ผู้รับบริการสามารถเข้าสู่จุดมุ่งหมาย
นั่นคือการกลับคืนสู่ครอบครัว หรือสามารถออกไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการภาคเอกชนได้    

2. กรณีผู้รับบริการกลับคืนสู่ครอบครัว หรือเข้าไปประกอบอาชีพรับจ้างในสถานประกอบการ ในทุกเดือนจะมี
เจ้าหน้าท่ีจากสถานคุ้มครองฯ ติดต่อไปยังครอบครัว หรือสถานประกอบการ ท่ีรับผู้รับบริการไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันว่าผู้รับบริการเป็น
อย่างไร ผู้รับบริการทานยาหรือไม่ มีพฤติกรรม การใช้ชีวิตประจําวัน การทํางานเป็นอย่างไร ทางครอบครัวต้องการความช่วยเหลือใน
เร่ืองใดเพิ่มเติมหรือไม่ นอกจากการสอบถามแล้วก็จะมีการลงพ้ืนท่ีติดตามด้วย เพ่ือเป็นการเย่ียมเยียนผู้รับบริการ  

ในการประเมินผลดังกล่าว มีประเด็นท่ีควรคํานึงถึงอยู่ประการหนึ่งคือ ผู้รับบริการส่วนมากจะมีอาการทางจิต จึงเปรียบ
ได้กับเป็นผู้พิการ และผู้รับบริการต้องทานยา ดังนั้นในการปฏิบัติงานของผู้รับบริการ จึงไม่สามารถท่ีจะต้ังเป้าหมายว่าผู้รับบริการ
จะต้องปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถเหมือนคนปกติ ดังนั้นในการทํางานต้องให้ผู้รับบริการทํางานด้วยความสบายใจ ไม่เร่งรีบ ไม่บีบ
บังคับ ผู้รับบริการก็จะสามารถทํางานได้ตามเป้าหมายได้    

 
สรุปการวิจัย  

กระบวนการฟ้ืนฟูศักยภาพคนไร้ท่ีพ่ึงตามรูปแบบธัญบุรีโมเดล มีการดําเนินการโดย ทีมสหวิชาชีพ ซ่ึงประกอบด้วย  
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม พ่ีเลี้ยง เป็นผู้คัดกรองและประเมินความสามารถด้านอาชีพของผู้รับบริการ พิจารณา
จากประวัติและพ้ืนฐานทางครอบครัวท่ีผ่านมาในอดีต ตลอดจนการคัดกรองเบ้ืองต้นจากหน่วยงานซ่ึงนําผู้รับบริการส่งเข้าสถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง การประเมินแบ่งกลุ่มผู้รับบริการออกเป็น กลุ่มเอ กลุ่มบี กลุ่มซี โดยผู้ท่ีจะเข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดลต้องเป็นผู้ท่ี
มีความสมัครใจและสนใจท่ีจะฟ้ืนฟูทักษะ สมรรถภาพ ศักยภาพในตนเอง ซ่ึงจะมีการประเมินก่อนการเข้าร่วมโครงการ ผู้รับบริการ
เลือกอาชีพท่ีตนสนใจ และเข้ารับการฝึกจากครูฝึกอาชีพ ซ่ึงการฝึกอาชีพจะไม่เป็นการฝึกเต็มรูปแบบ แต่จะเป็นการฝึกในข้ันตอนเดิม 
ซํ้าๆ เพ่ือให้เกิดความชํานาญ เกิดการเรียนรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ซ่ึงถือเป็นรูปแบบของอาชีวบําบัด สําหรับ
ผู้รับบริการให้เกิดทักษะในการทํางาน และเกิดทักษะทางสังคมไปพร้อมๆ กัน ท้ังนี้เม่ือผู้รับบริการมีการฝึกอาชีพตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนดคือ 15 วัน  30 วัน 60 วัน และ 90 วัน จะมีการประเมินหลังการเข้าร่วมโครงการหากผู้รับบริการมีค่าคะแนนท่ีเพ่ิมมากขึ้น
ใน แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการเกิดทักษะทางด้านอาชีพ และทางสังคม สามารถท่ีจะประกอบอาชีพได้ หากครอบครัว สังคม และ
ผู้ประกอบการ เข้าใจ เปิดใจ ให้โอกาส และยอมรับ กับคนไร้ท่ีพ่ึงเหล่านั้นกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน   

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการฟ้ืนฟูศกัยภาพด้านอาชีพแก่คนไร้ท่ีพ่ึง ผู้ทําการวิจัยมีข้อเสนอดังนี้  
1. ครูฝึกอาชีพควรได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะวิชาชีพนั้นๆ เพ่ิมข้ึนอย่างรอบด้าน และลึกซ้ึง เพ่ือให้ได้รับผลผลิต

อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับบริการท่ีมีความแตกต่างกัน ในด้านทักษะ และความต้องการใน 
การฝึกอาชีพ  

2. ควรมีหลักสูตรอบรมทางเลือก เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ เนื่องจากผู้รับบริการบางคนสามารถท่ีจะเรียนรู้ 
จนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง ในขณะท่ีผู้รับบริการบางคนไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพได้ ทําได้เพียงงานซํ้าๆ 
ข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตรอบรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้  

3. ควรมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดของโครงการโดยเฉพาะ เพ่ือช่วยในการหาตลาดรองรับผลผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชื่อมโยงภาคธุรกิจ เอกชนท่ีดําเนินการในเรื่องของการทําธุรกิจเพ่ือสังคมเข้ามาให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือมี 
ส่วนร่วมในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม   
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ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในครั้งต่อไป 
การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาการดําเนินงานและการต่อยอดขยายผลในหน่วยงานสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงแห่งอ่ืนๆ 

ท่ีมีความแตกต่างกันตามบริบทและทุนในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นรูปแบบให้หน่วยงานท่ีสนใจนําไปปรับใช้ต่อไป  
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนนิงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ 
The Personnel’s Participation with Standardization in Government Home for Disabilities  

 
ธัญมน กํ่าแสง* 

Tunyamon Kamsang 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน

มาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณท่ีรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในสถานสงเคราะห์คนพิการจํานวน 
265 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือศึกษา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไค-สแควร์ 
t-test และ F-test ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 43.1-53 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือน 15,000–
20,000 บาท/เดือน ตําแหน่งพ่ีเลี้ยง/ผู้ดูแล ทํางานนาน 6 เดือน-10 ปี มีส่วนร่วมรับรู้การดําเนินงานมาตรฐานอยู่ในระดับสูง มีระดับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรภาพรวมในระดับค่อนข้างน้อย 
เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าเพศท่ีแตกต่างกันสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมรับรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 วิเคราะห์ความ
แตกต่าง พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรแตกต่างกัน ขณะที่อายุ 
ตําแหน่งปฏิบัติ และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีข้อเสนอแนะให้องค์กรกําหนดนโยบายขับเคลื่อน สนับสนุนบุคลากรโดยใช้มาตรฐานเป็นเคร่ืองมือปฏิบัติ และ
ผู้บริหารควรเป็นต้นแบบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมดําเนินงานมาตรฐาน 
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วมของบุคลากร, มาตรฐานสถานสงเคราะห์คนพิการ 
 

ABSTRACT 
This research aims to study the personnel’s participation and problem on personnel's participation 

with standardization in Home for Persons with Disabilities. This study is a quantitative research which data were 
collected by questionnaire 265 samples, analyzed by frequency, percentage, average, standard deviation, chi-
square, t-test and F-test. Results summarized most of staffs are women, aged 43.1–53 years, bachelor's degree, 
salary 15,001- 20,000 baht/ month, position nanny/ caregiver and worked 6 months- 10 years.  The majority of 
personnel’s standardization recognition is high level. The overview of personnel’s participation is high level, and 
personnel's participation problem is relatively low level. Moreover, sex is correlated personnel’s standardization 
recognition significant at the 0.05 level. The difference age, education and position related with the personnel’s 
participation, difference age, position and amount of time related on the personnel's participation problem the 
statistical significance at the 0. 05 level.  Suggestions that firm should set policies to support staff using 
standardization and directors should be the model to participate. 
Key words: Personnel’s Participation, Standardization of Home for Persons with Disabilities  

 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทนํา  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคแห่งโลกไร้พรมแดน ทุกองค์กรอยู่ภายใต้สภาพการแข่งขันท้ังภายในประเทศและ

นานาชาติ จึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561 เน้นการพัฒนาองค์การ และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐ12 ดังนั้นองค์กรของรัฐจําเป็นต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพแก่ทรัพยากรในองค์กรให้สามารถดําเนินงานตอบสนองกับ 
ความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน ซ่ึงทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างย่ิงในองค์กร นั่นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ท่ีทําหน้าท่ี
ขับเคลื่อน และเชื่อมโยงทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้องค์กรดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้เคร่ืองมือประเมิน
สมรรถนะองค์กรจึงให้ความสําคัญกับศักยภาพบุคลากร โดยเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้บุคลากร มีอํานาจการคิด 
ตัดสินใจ และร่วมบริหารองค์กร ผ่านรูปแบบต่างๆ สร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างบุคคลกับองค์กร ท้ังนี้ “การมีส่วนร่วมของบุคลากร” 
เป็นการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างบุคคลกับองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะคุณภาพไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน การพัฒนาจึงต้องเพิ่มบทบาทของบุคลากรให้มีส่วนร่วมกับการบริหารองค์กรมากข้ึน  

การดําเนินงานขององค์กรภาครัฐปัจจุบัน มีการนําแนวคิดการมีส่วนร่วมมาประยุกต์ในการบริหารจัดการ และ 
การให้บริการ โดยจัดทําเป็นเครื่องมือกํากับการดําเนินงานเชิงกระบวนการ และผลลัพธ์เคร่ืองมือดังกล่าวคือ “มาตรฐาน” ท่ีมี
ข้อกําหนดสําคัญเป็นเกณฑ์การทํางาน สําหรับองค์กรทางสังคมของไทย “มาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม หรือ มสก.” ถือเป็น
แนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์กรสวัสดิการสังคมในประเทศไทยให้ขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง เป็นระบบ และยังเป็นแนวทางกําหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในสถาบันอ่ืนๆ รวมถึง “มาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์” 
ซ่ึงมาตรฐานท้ังสองฉบับได้ระบุการมีส่วนร่วมของบุคลากรของหน่วยงานไว้ในข้อกําหนดสําคัญหลายข้อ  

สถานสงเคราะห์คนพิการ เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีให้บริการสวัสดิการสังคมรูปแบบสถาบันปัจจุบันมีจํานวนท้ังหมด 11 
แห่ง ท่ัวประเทศ ให้บริการการเลี้ยงดูจําแนกตามประเภทและช่วงวัยของคนพิการ การบริการปัจจัย 4 การส่งเสริมศักยภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยมีผู้ใช้บริการจํานวนท้ังสิ้น 4,213 คน13 ซ่ึงความต้องการของผู้ใช้บริการย่อมมี 
ความแตกต่างกันตามสภาพปัญหา และข้อจํากัด อันมีผลต่อสภาพการทํางานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนและความพร้อมของ 
ผู้ให้บริการ อาคารสําหรับรองรับ เหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการของสถานสงเคราะห์ การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการให้บริการจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องอาศัยบทบาทและความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานมาช่วยกันขับเคลื่อน มาตรฐานจึง
เป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีถูกนํามาใช้ เพ่ือจะเป็นหลักประกันคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวทางท่ีหน่วยงานจะสามารถนํามาใช้เพ่ือ 
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานท้ังด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการ  

การดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ เร่ิมข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2548 และปรับปรุงเกณฑ์ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 
2553 ภายหลังการปรับโครงสร้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2558) งานมาตรฐานสถานสงเคราะห์ 
คนพิการ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ  
เป็นกลไกหลักทําหน้าท่ีศึกษา ส่งเสริมการดําเนินงาน และพัฒนามาตรฐานการจัดบริการของสถานสงเคราะห์คนพิการ  เพ่ือให้สถาน
สงเคราะห์มีกรอบแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน สามารถรักษาระดับมาตรฐานการดําเนินงาน หรือยกระดับมาตรฐานของให้ดี
ย่ิงข้ึน ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ มีแผนการติดตามการดําเนินงานมาตรฐาน
ในสถานสงเคราะห์คนพิการทุกแห่ง เพ่ือพัฒนาระบบมาตรฐานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
สําหรับการดําเนินงานท่ีผ่านมา รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานมาตรฐานของสถานสงเคราะห์สังกัดกรมพัฒนาสังคม
                                                            
12 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556พ.ศ. 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  
13 ข้อมูลสถิติคนพิการในสถานสงเคราะห์คนพิการ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักบริการสวัสดิการสังคม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2557  
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และสวัสดิการ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานมาตรฐาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานบางแห่งยังขาดระบบการทํางานเชิงสหวิชาชีพท่ีเชื่อมโยงกันของทุกฝ่าย บางแห่งขาดการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจากผู้แทนแต่ละฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงการดําเนินงานมาตรฐานขององค์กร เป็นการบริหารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพ และ 
การบริหารคุณภาพได้ให้ความสําคัญ กับ “การร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในหน่วยงาน” เพ่ือร่วมกันเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยเป็น
การมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ต้ังแต่การกําหนดแผน การลงมือปฏิบัติ ไปจนถึงการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน จึงกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีมีความจําเป็นอย่างมากต่อทุกๆ ข้ันตอนของการดําเนินงานมาตรฐานขององค์กร 

ดังนั้นผู้ศึกษาต้องการทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร และปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน 
การดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ รวมท้ังมีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ
สถานสงเคราะห์คนพิการ มีแนวทางส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรท้ังด้านการบริหารและการให้บริการเพ่ือให้ 
การดําเนินงานมีมาตรฐาน ตอบสนองสภาพปัญหาของคนพิการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการคนพิการต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากร และข้อเสนอแนะการส่งเสริม 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา การเก็บข้อมูล และคุณภาพของเครื่องมือ 

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ” เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์คนพิการ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ราชบุรี และอุบลราชธานี จํานวน 11 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จํานวนประชากร 859 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างไม่
เป็นสัดส่วน (Stratified Random Sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 273 คน โดยใช้วิธีการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane ท่ีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ซ่ึงได้รับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 265 ชุด คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 97.07 เนื่องจากข้อจํากัดด้านระยะเวลาในการรวบรวม และ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนจึงไม่สามารถรวบรวมได้ครบตามจํานวนท่ีกําหนด  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) จากผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในงาน
มาตรฐาน ภารกิจของสถานสงเคราะห์คนพิการ และงานพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความตรงตามเนื้อหา และ
ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.867 และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package to the Social Science: SPSS) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติทดสอบ  
ค่าไคสแควร์ t-test และ F-test กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาข้อมูลท่ัวไปของบุคลากร พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.7) อายุระหว่าง 43.1 ปี-53 ปี 
(ร้อยละ 34.0) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.9) มีรายได้ 15,001-20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 38.5) 
ส่วนมากปฏิบัติงานตําแหน่งพ่ีเลี้ยงหรือผู้ดูแล (ร้อยละ 37.7) และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานมาแล้ว 6 เดือน-10 ปี (ร้อยละ 35.1) 
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การมีส่วนร่วมรับรู้การดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ 
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมรับรู้การดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 

66.0 มีส่วนร่วมรับรู้ระดับมาก และร้อยละ 34.0 มีส่วนร่วมรับรู้ระดับน้อย โดยมีส่วนร่วมรับรู้ในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสถานสงเคราะห์ (ร้อยละ 98.1) อํานาจหน้าท่ี และบทบาทภารกิจของสถานสงเคราะห์ (ร้อยละ 97.4) 
โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร เท่ากับ รูปแบบและกระบวนการให้บริการแก่คนพิการในสถานสงเคราะห์ (ร้อยละ 95.8) 
ขณะที่เร่ืองท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ระดับน้อย คือ ระบบ/กระบวนการบริหารของสถานสงเคราะห์ (ร้อยละ 68.3) แนวทาง 
การส่งเสริมความร่วมมือของสถานสงเคราะห์กับชุมชน และหน่วยงานภายนอก (ร้อยละ 71.3) และกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการให้บริการของสถานสงเคราะห์ และกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของกระบวนการให้บริการของสถานสงเคราะห์ 
(ร้อยละ 75.5) 

 
ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ 

ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ มีส่วนร่วมดําเนินการ และมีส่วนร่วมติดตามและ
ประเมินผล ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 2.43) 
เม่ือพิจารณารายข้ันตอน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมดําเนินการระดับมาก ( X 3.06) โดยมีส่วนร่วมดําเนินการในกิจกรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีองค์กรมอบหมายมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ ( X = 3.60) ถัดมาคือ ปฏิบัติโดยยึดวิสัยทัศน์ และ
นโยบายขององค์กรเป็นหลัก กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมดําเนินการน้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน คือ การส่งเสริมให้อาสาสมัคร ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาร่วมทํางานกับสถานสงเคราะห์ ( X = 2.57) ถัดมาเป็นข้ันตอนมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( X =
2.56) โดยมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลกิจกรรมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ (X  = 
3.25) และมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลระบบ/กระบวนการบริหารของสถานสงเคราะห์ น้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน ( X = 1.74)  ขณะท่ี
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X = 2.14) โดยการให้บริการแก่คนพิการในสถานสงเคราะห์ เช่น การดูแล การฟ้ืนฟู
พัฒนาสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล เป็นต้นมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ ( X = 2.82) และมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นกิจกรรมการจัดทําระบบการบริหารของสถานสงเคราะห์ เช่น ระบบจัดการข้อร้องเรียน ระบบงบประมาณ ระบบรักษาความลับ
และใช้งานสารสนเทศ เป็นต้นน้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน ( X = 1.64)  เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 1.96) โดยมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับจัดทํา/ปรับปรุง รูปแบบและกระบวนการให้บริการแก่คนพิการในสถาน
สงเคราะห์ มากกว่ากิจกรรมอื่นๆ ( X = 2.35) และมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทํา/ปรับปรุงระบบการบริหารของ
สถานสงเคราะห์ น้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน ( X = 1.46) ตามลําดับ  

 
ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ 

ระดับความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้บริหารขององค์กร ด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากรขององค์กร พบว่าปัญหา
อุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( X = 2.43) เม่ือจําแนกรายด้าน 
พบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากรองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.72) ซ่ึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
หรือตัดสินใจ ( X = 3.14) ขณะที่ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการองค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( X = 2.50) โดยเป็นปัญหา
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เกี่ยวกับการสื่อสารในสถานสงเคราะห์ขาดความชัดเจน และปัญหาอุปสรรคด้านผู้บริหารองค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( X = 2.06) 
โดยเฉพาะปัญหาการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์ขาดความต่อเนื่องเพราะผู้บริหารเปล่ียนแปลงโยกย้ายบ่อย ตามลําดับ 
 
ข้อเสนอแนะการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คน
พิการ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้สถานสงเคราะห์คนพิการควรมีส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในการทํางาน 
(ร้อยละ 32.8) เพ่ือบุคลากรมีความสามัคคีระหว่างกัน สามารถปฏิบัติงานร่วมกันลักษณะของทีมงาน นอกจากนั้นสถานสงเคราะห์ 
คนพิการควรให้ความสําคัญกับการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ (ร้อยละ 19.3) เพ่ือให้บุคลากรมีความ
เข้าใจท่ีชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร การมอบหมายงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ร้อยละ 10.9) 
ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของแต่ละคน และควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 
10.9) เกี่ยวกับมาตรฐานท่ีนํามาใช้ในสถานสงเคราะห์ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การอบรมให้ความรู้ การฝึกหรือพัฒนาทักษะ 
การทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับการมีส่วนร่วมรับรู้การดําเนินงานมาตรฐานในสถาน
สงเคราะห์คนพิการ พบว่า เพศของบุคลากรที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมรับรู้การดําเนินงานมาตรฐานในสถาน
สงเคราะห์คนพิการ ( Chi-Square = 15.175 df = 1) อย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (sig. = 0.000) โดยบุคลากรเพศหญิงมี
แนวโน้มมีส่วนร่วมรับรู้การดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการในระดับมาก สูงกว่าเพศชาย  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงาน
มาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ พบว่าบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งท่ีปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน มีระดับการมี 
ส่วนร่วมในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P< .001)  
โดยบุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 24-43 ปี มีส่วนร่วมสูงกว่าช่วงอายุอ่ืน ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. มี
ส่วนร่วมดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการน้อยกว่าบุคลากรท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น ปริญญาตรี และปริญญา
โทข้ึนไปและบุคลากรตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด และพยาบาล มีระดับการมีส่วนร่วมสูงกว่า บุคลากร
ตําแหน่งในฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และบุคลากรตําแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยนักจิตวิทยา ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด ผู้ช่วย
พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมพัฒนาการ 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงาน
มาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ พบว่า บุคลากรที่มีอายุ ตําแหน่งท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่างกันมีระดับ 
ความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P< .000) โดยพบว่า บุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 24-43 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ สูงกว่าอายุระหว่าง 43.1-53 ปี ด้านตําแหน่งท่ี
ปฏิบัติ พบว่าบุคลากรตําแหน่งในฝ่ายบริหารงานท่ัวไป บุคลากรตําแหน่งอ่ืนๆ และบุคลากรตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 
นักกายภาพบําบัด และพยาบาล มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงาน
มาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการสูงกว่าตําแหน่งอ่ืน และด้านระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน จะพบว่าบุคลากรท่ีมีระยะเวลา 
การปฏิบัติงานระหว่าง 6 เดือน-10 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของบุคลากร สูงกว่าบุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง 20.1-30 ปี 
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อภิปรายผลการศึกษา  
การดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ เป็นเหมือนหลักประกันคุณภาพการบริการให้แก่คนพิการใน

สถานสงเคราะห์คนพิการ ปัจจุบันองค์กรมีข้อจํากัดด้านทรัพยากร และกําลังคน การปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานจึงต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนทุกระดับ  

การศึกษาการมีส่วนร่วมรับรู้การดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
รับรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเพศหญิงส่วนใหญ่มีแนวโน้มมีส่วนร่วมรับรู้อยู่ในระดับมาก อาจเพราะผู้หญิงมีความใส่ใจ สนใจ
เร่ืองราวรอบตัวสูงกว่าผู้ชาย รวมถึงต้องการรับส่งข้อมูลข่าวสารมากกว่า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, น. 41) จึงทําให้เพศ
หญิงมีแนวโน้มมีส่วนร่วมรับรู้ในระดับมากสูงกว่า โดยประเด็นท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ระดับมาก ประกอบด้วย การกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์/เป้าหมายขอองค์กร อํานาจหน้าท่ีและบทบาทภารกิจ โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร 
รูปแบบและกระบวนการให้บริการ แผนการปฏิบัติงาน และหลักปฏิบัติท่ีดี ท้ังนี้เพราะมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม และมาตรฐาน
การจัดบริการแก่คนพิการในสถานสงเคราะห์ อีกท้ังสถานสงเคราะห์คนพิการเองเคยผ่านประสบการณ์การประเมินมาตรฐานองค์กร
สวัสดิการสังคมมาก่อน14 (วาสนา ตะเภาพงษ์, 2557) ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมินผลท่ีระบุให้บุคลากรในองค์กรท่ีขอรับการประเมินต้องมี
ส่วนร่วมรับรู้เป็นส่วนใหญ่ในองค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ นโยบาย วัตถุประสงค์/เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน โครงสร้างและบทบาท
หน้าท่ี หลักปฏิบัติท่ีดี และกระบวนการให้บริการของสถานสงเคราะห์คนพิการไว้ จึงทําให้บุคลากรมีค่าเฉลี่ยการรับรู้กิจกรรมเหล่านี้ใน
ระดับมาก  

ประเด็นท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ในระดับน้อย คือ ระบบและกระบวนการด้านบริหาร, แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ
กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก, กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของกระบวนการให้บริการ, และระบบข้ันตอนการปฏิบัติงานด้าน
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนพิการ ซ่ึงบางประเด็นมีความสําคัญ เพราะเก่ียวข้องกับสิทธิ และการจัดบริการให้แก่คนพิการ
บุคลากรจึงควรรับรู้ เป็นไปได้ว่าการเผยแพร่ข้อมูลอาจยังไม่ชัดเจนและท่ัวถึง สอดคล้องกับผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรท่ีผู้ศึกษาพบว่าด้านการบริหารจัดการองค์กร ปัญหาการสื่อสารยังขาดความชัดเจน ทําให้บุคลากรบางส่วนไม่มีส่วนร่วม
รับรู้ในบางกิจกรรม 

ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มี
ระดับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมาตรฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งท่ีปฏิบัติ 
แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ท้ังนี้บุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 24-43 ปี มีส่วนร่วมสูงกว่าช่วงอายุอ่ืน เพราะช่วงอายุ
ดังกล่าวเป็นช่วงวัยท่ีแสวงหาการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ ชอบความท้าทาย จึงมักจะทํางานแบบเรียนรู้งานไปพร้อมกับการ
ปฏิบัติ (วรชัย ทองไทย, 2552, น. 265-267) จึงมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนกระบวนการ ขณะเดียวกันบุคลากรท่ีมีการศึกษาระดับมัธยม
ปลาย หรือปวช. มีส่วนร่วมดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการน้อยกว่า บุคลากรที่มีการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น 
ปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมรับรู้การดําเนินงานมาตรฐานท่ีผู้ศึกษา พบว่า
บุคลากรที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานมาตรฐาน  
น้อยกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาในระดับอ่ืนๆ รวมถึงพบว่า บุคลากรตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด และ
พยาบาล มีระดับการมีส่วนร่วมสูงกว่า บุคลากรตําแหน่งในฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และบุคลากรตําแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  
ผู้ช่วยนักจิตวิทยา ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมพัฒนาการ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของวิชาชีพท่ี
ต้องเกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานท้ังด้านการให้บริการ และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการจึงทําให้บุคลากรในตําแหน่ง
ดังกล่าวมีส่วนร่วมสูงกว่าตําแหน่งอ่ืนๆ 

                                                            
14 สถานสงเคราะห์คนพิการท้ัง 11 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555  
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สําหรับข้ันตอนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร พบว่าส่วนใหญ่บุคลากรมีส่วนร่วมดําเนินการอยู่ในระดับมาก 
และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าการมีส่วนร่วมในข้ันตอนอ่ืน ประเด็นท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมดําเนินการมากท่ีสุด คือ การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีตามท่ีองค์กรมอบหมาย รองลงมา คือ การปฏิบัติงานโดยยึดเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของสถาน
สงเคราะห์ สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรทุกคนต่างปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีถูกกําหนดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ และเม่ือสิ่งท่ีปฏิบัตินั้นส่งผล
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ หรือเป็นไปตามนโยบายท่ีสถานสงเคราะห์คนพิการกําหนด บุคลากรจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น
เช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ มุทิตา พัวพิพัฒน์พงศ์ (2552, น. 92) และวัชราพร ศิรเทพประไพ (2550, น. 45-46) สําหรับ
กิจกรรมท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมดําเนินการน้อยกว่าข้ออ่ืน คือ การส่งเสริมให้อาสาสมัคร ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมทํางาน
กับสถานสงเคราะห์ เนื่องจากบคุลากรส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปฏิบัติงานภายในสถานสงเคราะห์เป็นหลัก และอาจไม่ม่ันใจ
ว่าการส่งเสริมให้บุคคล หรือองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมต้องทําเช่นไร  

ข้ันตอนอ่ืนๆ พบว่า การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลบุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.56) 
กล่าวคือสถานสงเคราะห์คนพิการมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน โดยบุคลากรต้องมีการบันทึกการปฏิบัติงาน 
และจัดทําเป็นสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือใช้ในการรายงานผลปฏิบัติราชการ บุคลากรจึงมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลทั้งของ
ตนเองและของหน่วยงาน นอกจากนั้น พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 2.14) เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ ( X = 1.96) โดยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการแก่คนพิการของ 
สถานสงเคราะห์คนพิการ เช่น การดูแล การฟ้ืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การประสานส่งต่อ การสุขาภิบาลใน
สถานสงเคราะห์คนพิการ เป็นต้น ท่ีบุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมสูงกว่ากิจกรรมอ่ืน เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ปฏิบัติงานในตําแหน่งพ่ีเลี้ยงและผู้ดูแล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด พยาบาล และผู้ช่วยงาน รวมถึงครูฝึก
อาชีพ ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีปฏิบัติงานให้บริการคนพิการในสถานสงเคราะห์โดยตรงท้ังสิ้น จึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมี
ส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวสูงกว่ากิจกรรมอ่ืน เพราะบุคลากรมีความถนัดและชํานาญในงานด้าน 
การให้บริการมากกว่า  

สําหรับกิจกรรมท่ีบุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมน้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน คือ “การจัดทําหรือปรับปรุงระบบการบริหารของ
สถานสงเคราะห์” เช่น ระบบการจัดการข้อร้องเรียน การจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น เนื่องจากนโยบาย แผนงาน การจัดสรร
งบประมาณ หรือแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ส่วนใหญ่ส่วนกลางหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกําหนด ทําให้บุคลากร
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน สอดคลอดกับผลการศึกษาของ ฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์ (2552, น. 126) ได้กล่าวถึง
งบประมาณท่ีใช้ในสถานสงเคราะห์ ซ่ึงได้รับจัดสรรจากต้นสังกัดส่วนกลาง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงบประมาณค่าอาหารของผู้ใช้บริการ อีกท้ัง
ยังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีผู้ศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมรับรู้กิจกรรมเกี่ยวกับระบบและกระบวนการด้าน
บริหารอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงทําให้มีบุคลากรมีข้อมูลท่ีจําเป็นน้อยไปด้วย บุคลากรจึงมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผนและตัดสินใจ 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวได้น้อยกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ  

ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์ 
คนพิการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( X  = 2.43) และผลการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า อายุ 
ตําแหน่งท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน 
การดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการแตกต่างกัน โดยพบว่า บุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 24-43 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อ
ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรสูงกว่าอายุระหว่าง 43.1-53 ปี เชื่อมโยงกับผลการศึกษา ท่ีพบว่า บุคลากรในช่วงอายุ
ดังกล่าวมีระดับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการสูงกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ จึงทําให้มีความตระหนัก 
และทราบถึงปัญหาอุปสรรคได้จากประสบการณ์การมีส่วนร่วมของตน ด้านตําแหน่งท่ีปฏิบัติ พบว่า บุคลากรตําแหน่งในฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป บุคลากรตําแหน่งอ่ืนๆ และบุคลากรตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด และพยาบาล มี
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ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการระดับสูง 
จากผลการศึกษา จะพบว่า ตําแหน่งเหล่านี้เป็นกลุ่มผู้ปฎิบัติท่ีมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมาตรฐานสูงกว่าตําแหน่งอ่ืน จึงเป็นไปได้ท่ี
จะตระหนักและเห็นถึงปัญหาอุปสรรคจากประสบการณ์การมีส่วนร่วมของตน และด้านระยะเวลาปฏิบัติงาน จะพบว่า บุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง 6 เดือน-10 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของบุคลากร สูงกว่า
บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง 20.1-30 ปี เนื่องจากระยะเวลาสิบปีแรกเป็นช่วงระยะแรกของการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานสงเคราะห์คนพิการ และเป็นช่วงระยะท่ีเร่ิมมีการดําเนินงานมาตรฐาน15 จึงเป็นไปได้ว่าบุคลากรสามารถสังเกตเห็น
ปัญหาอุปสรรคในสถานสงเคราะห์ และไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับความคุ้นชินกับปัญหา ทําให้สามารถสะท้อนความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน  

เม่ือจําแนกปัญหาอุปสรรครายด้าน พบว่า ด้านผู้บริหารขององค์กรเป็นปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย (X  = 2.06) เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มองว่าผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมาตรฐานทุกข้ันตอน อีกท้ัง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม นอกจากนั้นการกําหนดนโยบายท่ีมีความชัดเจน ช่วยสร้างความเชื่อม่ันต่อบุคลากร 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยวรรณ สมศรีร่ืน (2548, น. 87) และ ญาณิศา ถนอมบุญ (2547, น. 104 -105) ท่ีกล่าวถึงบทบาทของ
ผู้บริหารท่ีมีส่วนร่วมในการดําเนินงานทําให้ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีน้อย สําหรับประเด็นท่ีบุคลากรมีความคิดเห็น
ว่าเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการด้านผู้บริหารขององค์กร คือ  
การเปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายผู้บริหารบ่อยทําให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เพราะการโยกย้ายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
หรือความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ ขณะท่ีปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (X  
= 2.50) เม่ือพิจารณาองค์ประกอบ พบว่า ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร และโครงสร้างการทํางาน กล่าวคือ สถาน
สงเคราะห์ยังขาดการสื่อสารท่ีชัดเจนภายในสถานสงเคราะห์คนพิการ ขาดแนวปฏิบัติในการถ่ายทอดงานหรือความรู้สู่ผู้ปฏิบัติ และ
การประชุมหารือร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอมีน้อย อีกท้ังยังมีลักษณะงานท่ีไม่เอ้ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ พิศมัย สุวรรณรังษี (2552) ซ่ึงพบว่า การสื่อสารถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติ และการประชุมหารือร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอมี
ความสําคัญต่อการบริหารจัดการ สําหรับปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากรขององค์กร ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นด้านท่ีเป็นปัญหา
อุปสรรคมากกว่าด้านอ่ืน (X  = 2.72) โดยมองว่าบุคลากรในสถานสงเคราะห์คนพิการมีขาดความกล้าในการแสดงความคิดเห็น หรือ
ตัดสินใจ มีการตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมและดําเนินงานมาตรฐานน้อย รวมถึงปริมาณงานในความรับผิดชอบมี 
มากเกินไป และภาระครอบครัวทําให้ไม่สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการมาตรฐานต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับการศึกษาของ
พงษ์อินทร์ อันทรินทร์ (2546) ท่ีพบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของบุคลากรมาจากการไม่ทราบวิธีการทํางาน ขาดความรู้ความเข้าใจ  
มีภาระงานมากเกินไป และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขณะที่ มงคล เทียนประเทืองชัย (2547) พบว่า ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ 
ความกังวลต่อการแสดงบทบาทมากเกินไปอาจส่งผลต่อความมั่นคงของตน การมีภาระครอบครัวมากทําให้ไม่มีโอกาสได้ทําหน้าท่ีอย่าง
เต็มท่ี ไม่เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วม และ มุทิตา พัวพิพัฒน์พงศ์ (2552) พบว่า บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในองค์กรเนื่องจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งท่ีต้องนําไปปฏิบัติ และการมีภาระงานมาก เช่นเดียวกับ ชัยวรรณ สมศรีร่ืน (2548, น. 65) ท่ีพบว่า 
ความสนใจต่อกิจกรรม หรือการเห็นประโยชน์และความสําคัญของกิจกรรมน้อยเป็นปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของพนักงาน  

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นอธิบายปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถาน
สงเคราะห์คนพิการ เพ่ือให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร และปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงาน

                                                            
15 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีการกําหนดมาตรฐานการจัดบริการแก่คนพิการในสถานสงเคราะห์คนพิการ เม่ือปี พ.ศ. 2548 
และนํามาเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์คนพิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา 
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มาตรฐาน ตลอดจนเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการของสถานสงเคราะห์คนพิการต่อไป ท้ังนี้
กระบวนการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานในสถานสงเคราะห์คนพิการจําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนขับเคล่ือน
เปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมรับรู้การดําเนินงานมาตรฐานอยู่ในระดับมาก และ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซ่ึงบุคลากรมีส่วนร่วม
ดําเนินการ และมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ อยู่
ในระดับปานกลาง สําหรับปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการภาพ
รวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย พบว่า ปัญหาอุปสรรคท่ีพบเป็นปัญหาด้านบุคลากรขององค์กร ถัดมาเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
และด้านผู้บริหารขององค์กรตามลําดับ  

นอกจากนั้นเม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า เพศของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมรับรู้ 
การดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะที่วิเคราะห์ความแตกต่าง พบว่า 
อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งท่ีปฏิบัติ ท่ีแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห ์
คนพิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รวมถึงอายุ ตําแหน่งท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
จากผลการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ” มี

ข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือเป็นแนวทางเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สําหรับการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์ ดังนี้ 

1. ควรกําหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานสถานสงเคราะห์โดยใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือ และสื่อสารสู่
หน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานอย่างชัดเจน 

2. ควรสนับสนุนหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานมาตรฐานดีเด่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้แก่
บุคลากรของหน่วยงานด้วย เช่น การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรรรางวัลจูงใจ การมอบรางวัลหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงาน
มาตรฐานระดับดีเด่น เป็นต้น 

3. ควรมีระบบจัดการความรู้ หรือถอดบทเรียนการดําเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการ ท้ังเชิงวิชาการ 
และเทคนิคการทํางานเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ รวมถึงจัดทําในรูปแบบ
คู่มือการปฏิบัติงานท่ีเข้าใจง่ายสําหรับบุคลากรต่อการดําเนินงานได้อย่างเต็มท่ี  

4. ควรทบทวนการจัดทํารายละเอียดงาน วิเคราะห์ปริมาณงาน และกําลังคนท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานในสถาน
สงเคราะห์คนพิการ เพ่ือสนับสนุนคุณภาพในการให้บริการของสถานสงเคราะห์ และเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ  
สําหรับข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในระดับหน่วยงานสถาน

สงเคราะห์คนพิการ มีดังนี้  
1. ผู้บริหารในสถานสงเคราะห์ ควรเป็นต้นแบบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมาตรฐานเพ่ือกระตุ้น และ

สร้างการตระหนักถึงความสําคัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการร่วมเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น จัดทําแผน ตลอดจนลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเพ่ือตรวจ
เย่ียมการทํางานของผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
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2. ผู้บริหาร และหัวหน้างานในสถานสงเคราะห์ ควรชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงความสําคัญของการใช้มาตรฐานเป็น
เคร่ืองมือดําเนินงาน และความจําเป็นท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทุกงานในสถานสงเคราะห์ เพ่ือให้ทุกคนตระหนักว่าทุกคน 
และทุกงานมีความสําคัญ  

3. สถานสงเคราะห์คนพิการควรมีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ และเปิดให้บุคลากรทุกคนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานควรกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ 
ควรสรุปประเด็นในท่ีประชุมทุกคร้ังเพ่ือเข้าใจตรงกัน 

4.  สถานสงเคราะห์คนพิการควรจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทุกคน และ
ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ เช่น กิจกรรมกีฬาระหว่างหน่วยงาน กิจกรรมการสัมมนาประจําปี เป็นต้น  
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผูป้ระกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 
The Study of Customer Satisfaction for Chinese Banquet in  

Nakornprathom Province 
จุไรพร สธุรรมโกศล* 

Juraiporn Suthamkoson 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า 
ความความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 1. ด้านอาหาร ผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอ
ในในระดับมากท่ีสุดในรสชาติของอาหารความสะอาดของอาหาร 2. ด้านราคา ผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในในระดับมากโดยมอง
ว่าราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร มีความเหมาะสมกับรสชาติของอาหาร มีความเหมาะสมกับจํานวนของอาหาร อีกท้ังมี
ความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร 3. ด้านการบริการ ผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในในระดับมากท่ีสุดในการบริการมีมาตรฐาน
ท่ีดีและมีความเป็นเลิศ 4. ด้านบุคลากรและพนักงาน ผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในในระดับมากท่ีสุด พนักงานมีจํานวนเพียงพอ
ในการให้บริการ มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีมนุษย์สัมพันธ์และมีมารยาทในการต้อนรับและ
ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และมีการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 5.ด้านช่องทางทาง
การตลาด ผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในระดับมากในการจัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนและการแจกเอกสารเผยแพร่
และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีน 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้ประกอบการโต๊ะจีน 
 

ABSTRACT 
The objective of this study is to observe the customers satisfaction for Chinese banquet in 

Nakornprathom province. The result of study found out that customer satisfied about food the most. They satisfied 
about taste and cleanliness. The second was price. The price and quality of food were reasonable. The third was 
service. The service was excellent and standard. The fourth was staff. They were a good personality. They were 
polite and friendly. They had a service mind. The last was promotion. They had a good promotion and shared to 
customer who interesting in Chinese banquet. 
Keywords: customer, Chinese banquet 

 
บทนํา 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) นั้นไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรหรือระดับบุคคลต่างก็มีแนวทางท่ีมี 
ความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ควรเร่ิมต้นท่ีตนเองก่อนแล้วจึงมีการขยายผลออกไปช่วยเหลือผู้อ่ืนในการดําเนินธุรกิจโดยท่ัวไป  
ซ่ึงองค์กรธุรกิจมักเน้นบริหารกิจการให้เติบโตในเชิงเศรษฐกิจเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงานรวมท้ังเน้นปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในฐานะท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม (Corporate Citizenship)  ในขณะท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม นั้นคือ
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ความสมัครใจท่ีจะทํามากกว่าหน้าท่ีปกติหรือท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อสนับสนุนให้เกิดคุณค่าเพ่ิมให้แก่ตนเองผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
รวมถึงการสร้างความย่ังยืนให้แก่องค์กร องค์กรควรบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมนี้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ  
โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นจะต้องมีการนําแนวคิดหรือหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมนี้มาสอดแทรก
หรือบูรณาการในกระบวนการบริหารธุรกิจขององค์กรโดยไม่เป็นการสร้างภาระงานใหม่ ในการพัฒนารูปแบบของความรับผิดชอบต่อ
สังคมองค์กรต่างๆ สามารถท่ีจะมีการปรับแนวทางให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร โดยพิจารณาจาก “สิ่งท่ีองค์กร
กําลังเป็น” เพ่ือนําไปสู่ “สิ่งท่ีองค์กรต้องการจะเป็น” ซ่ึงหมายถึงทิศทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมน้ันเอง  ซ่ึงต้องถ่ายทอดจาก
ระดับบนไปสู่ระดับล่างขององค์กรอย่างชัดเจน ด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายกลยุทธ์และแนวปฏิบัติมีกระบวนการ
ประเมินผลท่ีประกอบด้วย ระยะเวลา ตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมท้ังมีระบบสนับสนุนเพ่ือส่งเสริม ความสําเร็จของความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรด้วย (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556, น. 5) 

ในปัจจุบันนี้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนั้นได้มีการขยายตัวเข้าไปยังธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงธุรกิจโต๊ะจีน  
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนนั้นได้มีการพัฒนาการและเติบโตข้ึนตามลําดับ  หากแต่เรามองถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับผู้ประกอบการโต๊ะจีน ซ่ึงในทุกวันนี้เราสามารถที่จะมองได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโต๊ะจีน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากร และปัจจัยด้านลักษณะการดําเนินการ
ธุรกิจและลักษณะขององค์กรธุรกิจโต๊ะจีน ซ่ึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
ธุรกิจโต๊ะจีนในรูปแบบต่างๆ อาทิเชน่ กิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านวิงแวดล้อม และกิจกรรมด้าน
สุขภาพอนามัย 

โต๊ะจีนนั้นจัดได้ว่ามีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะตัวอย่างมากในเร่ืองของอาหาร วิธีการจัดโต๊ะ รวมไปถึง 
การให้บริการท่ีแตกต่างออกไปจากการบริการอาหารในรูปแบบอ่ืน ในการจัดอาหารแต่ละคร้ังผู้ประกอบการจะต้องคํานึงถึง
ความหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ในการจัดเพ่ือให้เหมาะสมกับโอกาส เช่น ปลาซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น อาหารมี
ความสดและใหม่เพราะทําเสร็จแล้วก็จะนํามาเสิร์ฟเลยทันที ไม่เหมือนกับการจัดอาหารในรูปแบบของคอกเทลและบุฟเฟต์ท่ีได้มี 
การจัดเตรียมอาหารไว้ก่อนล่วงหน้า เม่ือมีการปรุงอาหารเสร็จก็จะนําใส่ภาชนะขนาดใหญ่แล้วนําออกมาเสิร์ฟบนโต๊ะกลม โดยผู้
รับประทานจะนั่งล้อมวงกันรับประทานเพ่ือการสร้างปฏิสัมพันธ์และความคุ้นเคยกันได้ง่ายมากข้ึน  รายการอาหารจะถูกตกลงกันไว้
ก่อนล่วงหน้าระหว่างเจ้าภาพผู้จัดงานกับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจโต๊ะจีน อาหารท่ีนิยมนํามาจัดเลี้ยงมีประมาณ 10 อย่าง รวมท้ัง
ของหวาน ในอดีตรายการอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมและได้รับความชื่นชอบอย่างมาก คือ ไก่สับ เป็ดยัดไส้หรือเป็ดพะโล้ หมูพะโล้ หูฉลามน้ํา
แดงหรือกะเพราะปลานํ้าแดง ปลาจีนนึ่งเกี่ยมบ๊วย หน่อไม้กระป๋องผัดกระเพาะหมู แกงจืดหมูบะช่อใส่หยวนโล้ว หม่ีซ่ัวผัด ในช่วง
เร่ิมแรกท่ีคนไทยได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดเลี้ยงมาเป็นอาหารแบบจีนนั้นมีการจ้างเพียง 10-20 โต๊ะเท่านั้น 

จังหวัดนครปฐมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากและมีผู้ประกอบการโต๊ะจีนอยู่เป็น
จําเป็นมากด้วยเช่นเดียวกัน ซ่ึงมีจํานวนโต๊ะจีนมากเป็นอันดับท่ี 1 ของประเทศไทย ประกอบกับจังหวัดนครปฐมเป็นเมืองเกษตรกรรม
และมีอุดมสมบูรณ์ทางด้านพืชพรรณธัญญาหาร ซ่ึงในปัจจุบันมีจํานวนผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนท่ีข้ึนทะเบียนจํานวนท้ังสิ้น  43  ราย
(ข้อมูลสถิติสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2558) โดยถือว่าจังหวัดนครปฐมมีจํานวนผู้ประกอบการโต๊ะจีนสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย ซ่ึงท่ี 43 ผู้ประกอบธุรกิจโต๊ะจีนของจังหวัดนครปฐมที่ข้ึนทะเบียนนี้จะต้องมีการพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริการ และในการนี้จังหวัดนครปฐมได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาลมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 
ภายใต้โครงการ"โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตอาหารโต๊ะจีนนครปฐม สะอาด ปลอดภัย" ซ่ึงโครงการนี้ได้มีการบัญญัติไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ.2547 เพ่ือให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมได้ตระหนักและมีการ
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอาหารโต๊ะจีน (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2548, น. 19) และนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการ ระบบการผลิต ข้ันตอนการผลิต การตรวจสอบสถานท่ีประกอบอาหารเพ่ือรับรองมาตรฐาน
โต๊ะจีน การอบรมพนักงาน ความปลอดภัย เป็นต้น   

จากเหตุผลท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนี้เป็นผลทําให้ผู้ศึกษาจึงต้องการท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ประกอบการโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม เพ่ือสร้างรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการสร้างความเข้าใจอันดีและเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันระหว่างผู้ประกอบการโต๊ะจีนและสังคมโดยรวม 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541, น. 10-11)  ได้อ ้างถึงแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 

Satisfaction) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้สึกหลัง การซ้ือหรือรับบริการบุคคล  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของ ผู้ให้บริการหรือประสิทธิภาพของสินค้า (Perceived Performance) กับ 
การให้บริการท่ีลูกค้าได้รับ จะทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfied Customer) แต่ถ้าระดับของผลท่ีได้รับจากสินค้า หรือ
บริการตรงกับความคาดหวังของลูกค้าท่ีต้ังไว้ ก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ผู้ให้บริการจะต้องทําให้
ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสร้าง ความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการก็คือ การรักษาระดับการให้บริการ
ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขันโดย เสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีลูกค้าคาดหวังไว้ โดยท่ัวไปคุณภาพของการบริการสามารถพจารณา ได้จาก
ตัวกําหนดคุณภาพท่ีสําคัญ ได้แก่ 

1.  ความพ่ึงพาได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเชื่อถือได้ถูกต้อง สมํ่าเสมอ 
2. ความพร้อมในการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ และช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
3. ความสามารถในการแข่งขัน (Competence) หมายถึง ทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. การเข้าถึงได้ง่าย (Access) หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อ สามารถเข้าพบได้ง่าย 
5. การมีมารยาทท่ีดี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อมให้ความเคารพไม่ถือตัว 
6. การติดต่อสื่อสารที่ดี (Communication) หมายถึง การตั้งใจฟังและเข้าใจลูกค้า การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ลูกค้า โดย

ใช้ภาษาและคําพูดท่ีลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย 
7. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้และ มีความซ่ือสัตย์ 
8. ความปลอดภัย (Security) หมายถึง การปกป้องลูกค้าจากอันตราย ความเสี่ยงหรือข้อสงสัยต่างๆ เคารพในความลับ

ท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
9. ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความพยายามท่ีจะเข้าใจความต้องการ (Want) และความจําเป็น (Need) 

ของลูกค้า 
10. สิ่งท่ีสัมผัสได้ (Tangibles) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวก เคร่ืองมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของพนักงาน 
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ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยทุกสิ่งท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความต้องการซ้ือในผลิตภัณฑ์  แต่โดยท่ัวไป

แล้วนิยมแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ (Product) การกําหนดราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด  
(Promotion) ส่วนประสมท้ัง 4 ประกอบอาจเรียกได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ซ่ึงประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ (สุรัชนา 
วิวัฒนชาติ และคณะ, 2541, น. 51) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งท่ีสามารถสนองความจําเป็น และความต้องการของมนุษย์ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นคุณสมบัติท่ี
แตะต้องไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ ความภาคภูมิใจ และผู้ขาย 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ บริการกิจกรรมบุคคล สถานท่ี องค์การ 

2. ราคา (Price) เป็นสิ่งท่ีกําหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปของเงินตรา เป็นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิธีการกําหนดราคา นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆ ในการกําหนดราคา 

3. การจัดจําหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมการนําผลิตภัณฑ์ท่ีกําหนดไว้ออกสู่ตลาดเป้าหมายในส่วนประสมนี้ไม่ได้
หมายถึงเฉพาะการพิจารณาสถานท่ีกําหนดจําหน่ายอย่างเดียว แต่เป็นการพิจารณาว่าจะจําหน่ายผ่านคนกลางต่างๆอย่างไร และ 
มีการเคล่ือนย้ายสินค้าอย่างไร ดังนั้น ในการนําผลิตภัณฑ์ (Placing the Product) ออกสู่ตลาดเป้าหมายประกอบด้วย 2 ส่วน ซ่ึงเรา
เรียกส่วนประสม ในการจัดจําหน่าย (Distribution Mix) ดังนี้ 

 3.1  ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution หรีอ Distribution Channel) เป็นกลุ่มของสถาบันหรือ
บุคคลท่ีทําหน้าท่ีหรือกิจกรรมอันจะนําผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ในส่วนนี้เป็นเร่ืองการพิจารณาว่าจะจําหน่ายผลิต
ภัณฑ์โดยผ่านคนกลาง ต่างๆอย่างไร กล่าวคือ พิจารณาถึงเส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตผ่านคนกลางไปยังลูกค้า 

 3.2 การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) เป็นกิจกรรมท้ังสิ้นท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีมี
ปริมาณถูกต้อง ไปยังสถานท่ีท่ีต้องการและเวลาท่ีเหมาะสมในส่วนนี้จึงประกอบด้วยการขนส่ง การเก็บรักษา ตัวสินค้าภายในองค์การ
ธุรกิจของตน และในระบบช่องทางการคลังสินค้าและการควบคุม สินค้าคงคลัง 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จําหน่ายและตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมการตลาดอาจทําได้ 4 แบบด้วยกัน  
ซ่ึงเราเรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริม การตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร (Communication Mix) 
ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการตดต่อสื่อสารแบบไม่ใช้บุคคล โดยผ่านสื่อ  ต่างๆและเป็นผู ้อุปถัมภ์ 
รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณากจกรรม การโฆษณาประกอบด้วย การโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา  
การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ 

 4.2 การขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรง แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและ 
ลูกค้าท่ีมีอํานาจซ้ือ การขายโดยใช้บุคคลก็คือการขายโดยใช้พนักงานขายนั่นเอง 

 4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีนอกเหนือจากการขายโดยใช้บุคคล  
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ท่ีช่วยกระตุ้นการซ้ือขายของผู้บริโภคและประสิทธิภาพของผู้ขาย  ตัวอย่างการส่งเสริมการขายได้
แก่การตลาด การลดราคาและซ้ือแจกตัวอย่างสินค้า แถมสินค้าฟรี ชิงโชค แข่งขัน การแจกคูปอง เป็นต้น 

 4.4  การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and  Public Relation) การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแบบไม่ใช้บุคคล โดยท่ีองคก์ารท่ีเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากการเสนอข่าว
นั้น การประชาสัมพันธ์ (Public  Relation) เป็นความพยายามที่ได้จัดเตรียมไว้ขององค์การ เพ่ือชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความเห็น
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หรือทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ จะเห็นว่าการให้ข่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ เพราะการให้ข่าวเป็นกิจกรรมในอันท่ีจะส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มชน 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ในคร้ังนี้เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลและผลการศึกษาท่ีครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือท่ีจะนําผลการศึกษาท่ีได้มาร่วมกันหาแนวทางใน 
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน 

ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้กลุ่มผู้ศึกษา ศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัด
นครปฐม  ซ่ึงมีจํานวนประชากรผู้ใช้บริการธุรกิจโต๊ะจีนในระดับ A ถึง 1,000 ราย 

จากนั้นใช้วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณจากสูตรการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro 
Yamane กล่าวคือ 

�   
�

1 ��
 

 
ซ่ึงในท่ีนี้ 

  n คือ ขนาด / จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N คือ ขนาด / จํานวนประชากร 
  e คือ  ค่าความคาดเคลื่อนในการสุ่มท่ีจะยอมรับได้ (โดยส่วนใหญ่กําหนดค่าความคาดเคลื่อนท่ี 0.05 
ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  หรือค่าความคาดเคลื่อน  +5 %) 

จากสูตรการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 
ดังต่อไปนี้ 
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�   285.71   286 
  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาท้ังหมดจํานวน 1,000 ราย กลุ่มผู้ศึกษาได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย
สูตรการกําหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยของ Taro Yamane ทําให้กลุ่มผู้ศึกษาทราบขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องศึกษา คือ 286 ราย 

นอกจากนั้นแล้วการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณในคร้ังนี้นั้นได้ศึกษาจากแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ัง
นี้ ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือข้ึนเอง โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม(Questionnaires)  เพ่ือการวิจัย  ซ่ึงแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพ  โดยมีลักษณะของข้อคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 6 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมท่ีเกิดข้ึน 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545, น. 72-74) รวมท้ังสิ้นจาํนวน 20 ข้อ  



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
417 

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, น. 72-74) ท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (อุทุมพร จามรมาน, 2548) 

5  หมายถึง  มากท่ีสุด   
4  หมายถึง  มาก   
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  น้อย 
1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด   
ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังในภาพรวมและจําแนกตามรายข้อคําถาม ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลตาม

แนวคิดของเบสต์ (Best, 1981, pp. 179-187)  ดังต่อไปน้ี 
คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง   มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49        หมายถึง  มาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49        หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายถึง  น้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49          หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ท่ีเป็นคําถาม

ปลายเปิด (Open-Ended Questions) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีนอกเหนือจากแบบสอบถามตอนที่ 1-2 
เม่ือได้แบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยแล้วผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์

ประมวลผลด้วยตนเอง โดยการประสานให้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ออกหนังสือในการขออนุญาต 
เก็บข้อมูล และผู้วิจัยจะติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนัดวันและเวลาท่ีเหมาะสมในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีการกําหนดแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ขอหนังสือจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัด
นครปฐม เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม 

ข้ันตอนท่ี 2 จัดอบรมชี้แจงให้แก่ผู้ช่วยนักวิจัย  2 ท่าน ซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ของคณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยชี้แจงข้อคําถาม ข้ันตอนการเก็บแบบ และรายละเอียดทีละข้อคําถาม  
เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเก็บข้อมูล 

ข้ันตอนท่ี  3 นําแบบสอบถามและขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ตอบแบบสอบถาม 
ข้ันตอนท่ี 4 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการโต๊ะจีน ในจังหวัดนครปฐม  

มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัดเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น 
ข้ันตอนท่ี  5  นําแบบสอบถามทั้งหมดท่ีได้ทําการคัดเลือกแล้วมาจัดระเบยีบข้อมูล  และทําการวิเคราะห์ผลตามลําดับ 
เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาได้แล้วนั้นในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมีข้ันตอนดังนี้ 
1. นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และเชิงคุณภาพ  

(Qualitative Data) ท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว  โดยเลือกเอาแบบสอบถามท่ีมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
มาจัดระเบียบข้อมูลแล้วทําการวิเคราะห์  โดยข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะ
ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
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2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  (SPSS) ดังนี้ 
 1.2.1 การจัดตําแหน่งเปรียบเทียบ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
 1.2.2  การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 
 1.2.3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency) ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณติหรือค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) 
 1.2.4 การวัดการกระจาย (Measure of Variation) ได้แก่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. หลังจากนั้นนําผลท่ีได้มาสรุปข้อมูลและอภิปรายผลเพ่ือนําเสนอแนวทางในการจัดการปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมต่อไป 
 
ผลการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ผลการศึกษา พบว่า 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 
ในการศึกษาส่วนท่ี 1 นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง อันไปกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏเป็นดังนี้ 
ผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมเป็นเพศหญิงร้อยละ 60.0 โดยร้อยละ 47.0 มีอายุอยู่

ในช่วงอายุ 41-50 ป ีและร้อยละ 31.0 ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดท่ีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 
29.0 ประกอบอาชีพรับราชการ โดยร้อยละ 30.1 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท ในการนี้ผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการ
โต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 มีสถานภาพสมรส 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 
การศึกษาในส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม

โดยผู้ท่ีศึกษาไดแบ่งคําถามออกเป็นข้อๆ โดยให้ครอบคลุมในทุกด้านโดยแบ่งเป็นลําดับต้ังแต่ความพึงพอใจมากท่ีสุดจนถึงความพึง
พอใจน้อยท่ีสุดและกําหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5  4  3  2  1  ตามลําดับ  และเม่ือเก็บรวบรวบข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์แล้ว   
ผลการศึกษา พบว่า 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 1.ด้านอาหารผู้รับบริการโต๊ะจีนมี
ความพึงพอในในระดับมากท่ีสุดในรสชาติของอาหารความสะอาดของอาหาร2.ด้านราคาผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในในระดับ
มากโดยมองว่าราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารมีความเหมาะสมกับรสชาติของอาหารมีความเหมาะสมกับจํานวนของ
อาหารอีกท้ังมีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร3.ด้านการบริการผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในในระดับมากท่ีสุดใน 
การบริการมีมาตรฐานท่ีดีและมีความเป็นเลิศ4.ด้านบุคลากรและพนักงานผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในในระดับมากท่ีสุด 
พนักงานมีจํานวนเพียงพอในการให้บริการมีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อยมีความสุภาพ อ่อนน้อม มีมนุษย์สัมพันธ์และมี
มารยาทในการต้อนรับและให้บริการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและมีการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของพนักงาน
และ 5.ด้านช่องทางทางการตลาดผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในระดับมากในการจัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนและ
การแจกเอกสารเผยแพร่และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีน 
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สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองความความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม  โดยผู้รับบริการ

โต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมเป็นเพศหญิงร้อยละ 60.0 โดยร้อยละ 47.0 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี และ 
ร้อยละ 31.0 ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดท่ีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 29.0 ประกอบอาชีพรับ
ราชการ โดยร้อยละ 30.1 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท ในการนี้ผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัด
นครปฐมส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 มีสถานภาพสมรส 

ความความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 1. ด้านอาหาร ผู้รับบริการโต๊ะ
จีนมีความพึงพอในในระดับมากท่ีสุดในรสชาติของอาหารความสะอาดของอาหาร 2. ด้านราคา ผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในใน
ระดับมากโดยมองว่าราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร มีความเหมาะสมกับรสชาติของอาหาร มีความเหมาะสมกับจํานวน
ของอาหาร อีกท้ังมีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร 3. ด้านการบริการ ผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในในระดับมากท่ีสุดใน
การบริการมีมาตรฐานที่ดีและมีความเป็นเลิศ  4. ด้านบุคลากรและพนักงาน ผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในในระดับมากที่สุด 
พนักงานมีจํานวนเพียงพอในการให้บริการ มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีมนุษย์สัมพันธ์และ 
มีมารยาทในการต้อนรับและให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และมีการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  และ 5.ด้านช่องทางทางการตลาด  ผู้รับบริการโต๊ะจีนมีความพึงพอในระดับมากในการจัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ
โต๊ะจีนและการแจกเอกสารเผยแพร่และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจนี 

จากการศึกษาในคร้ังนี้ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้เพ่ือวางแผนหรือพัฒนาธุรกิจโต๊ะ
จีนของตนให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้รับบริการโต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม  สามารถนําข้อมูลท่ี
ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือพัฒนาธุรกิจโต๊ะจีนของผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมให้ดีข้ึนได้  อีกท้ังยัง
เป็นการเสนอแนะแนวทางให้กับผู้ประกอบการโต๊ะจีนในการวางแผนการดําเนินงาน และหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวาง
นโยบายในการบริหารจัดการการพัฒนาดังนี้ ผู้ให้บริการอาหารโต๊ะจีนสามารถนา ไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะได้ทราบผลการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความรู้ โดยจัดอบรมให้กับผู้ให้บริการ พ่อครัว และ
พนักงานเสิร์ฟอาหารโต๊ะจีนต่อไป  ผู้ให้บริการอาหารโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม จะได้ทราบถึงความนิยมอาหารโต๊ะจีนของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันเพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริการอาหารให้ถูกต้องและในการศึกษาครั้งต่อไปควรท่ีจะเพิ่มเติมรูปแบบ
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร  เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนารูปแบบธุรกิจโต๊ะจีนของ
ผู้ประกอบการโต๊ะจีน  และในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการและผู้รับบริการธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม
เท่านั้น  ซ่ึงในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะทําการศึกษาเปรียบกับจังหวัดอ่ืนๆท่ีมีการประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนเป็นจํานวนมาก  เช่น  
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ 
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่
อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารท่ีพัก
อาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 จํานวน 364 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบ t-test และ F-test และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe  
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 30,000-
50,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีผู้สูงอายุร่วมพักอาศัยด้วย มีระยะเวลาในการพักอาศัยน้อยกว่า 10 ปี มีชั้นยศ เป็นกําลังพลกองทัพเรือระดับ 
ตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านระเบียบกองทัพเรือมากท่ีสุด ในประเด็น 
คุณสมบัติในการเข้าพักอาศัยต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างหรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือท่ีมีคู่สมรสและหรือบุตร มีปัญหาและ
อุปสรรค ระดับปานกลาง โดยมีปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัย และการจัดบริการสาธารณะมากท่ีสุด 
ในประเด็น อาคารท่ีพักอาศัยชํารุด และการจัดตลาดนัดก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของ
กลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรค พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ มีปัญหา
และอุปสรรคแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา กองการอาคารท่ีพัก กรมสวัสดิการ
ทหารเรือควรดูแลให้การพักอาศัยเป็นไปตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ควรเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัย และควรปรับปรุงการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ การจัดบริการสวัสดิการ 
และการจัดบริการสาธารณะ กองทัพเรือควรจัดหาอาคารท่ีพักอาศัยให้มีจํานวนเพียงพอ และควรส่งเสริมให้กําลังพลได้มีท่ีอยู่อาศัย
เป็นของตนเองโดยให้การสงเคราะห์ทางการเงินหรือมีความร่วมมือกับสถาบันภายนอกในการจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้กับกาํลังพล 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย, ข้าราชการกองทัพเรือ 
 

ABSTRACT 
The Study on “Satisfaction on the Central Housing Welfare for Naval Personnel in Bangkok” aims to 

study satisfactions, problems, obstacles and recommendations on the central housing welfare for naval personnel 
in Bangkok, and propose recommendations on improving the central housing welfare for naval personnel in 
Bangkok. In this survey research, the tool was questionnaire. The samples were 364 naval personnel using the 
central housing welfare according to Royal Thai Navy’s regulation on Stay in Central House (No. 3) B.E. 2553 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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(2010).By the statistical analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe. The 
study results were summarized as follows. Most of the samples were male, aged 40-49 years, had average family 
income between 30,000-50,000 Baht, had no elderly member, had staying periods of less than 10 years, had ranks 
in non-commissioned officer. The samples’ satisfaction was at the moderate level; the highest one was Royal Thai 
Navy’s regulation (eligible personnel should be government officers, government employees, employees having 
spouses and/ or children). The sample’s problems/ obstacles were at the moderate level; the highest ones were 
housing welfare management and public services (damaged houses and traffic jam due to free markets). From the 
comparison study, the personnel of different monthly average income had different satisfactions and problems at 
the significant level of 0.05. The recommendations from the study are that Housing Division, Welfare Department 
of the Navy, should supervise accommodation in line with Royal Thai Navy’s regulation. Housing welfare should 
be managed efficiently. Housing and public area, welfare and public services should be improved. Royal Thai Navy 
should provide the sufficient number of housing units and support personnel to have their own houses by financial 
support.  
Keywords: Satisfaction, Housing Welfare, Naval personnel 
 
บทนํา 

หน่วยงานของกองทัพเรือมีท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่  ทําให้มีกําลังพลท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ มี
จํานวนถึง 22,198 นาย แบ่งเป็นกําลังพลชั้นสัญญาบัตร จํานวน 8,078 นาย และกําลังพลตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร จํานวน 14,120 นาย  
ในขณะท่ีรายได้จากการรับราชการถือเป็นค่าตอบแทนท่ีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวกับความจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน 4 ประการ ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือ ด้านท่ีอยู่อาศัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้านร่างกายใน 
การพักผ่อนนอนหลับ ท้ังยังเป็นสถานท่ีอันเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันครอบครัวด้วย ดังนั้นหากข้าราชการทหารเรือได้รับสวัสดิการด้าน
ท่ีอยู่อาศัยท่ีตอบสนองความต้องการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ย่อมเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ สร้างแรงจูงใจ และสร้าง 
ความผูกพันของบุคลากรกับการมีความภักดีกับองค์กร  อีกท้ังยังเป็นหลักประกันให้กับกําลังพลได้ม่ันใจว่าครอบครัวตนเองนั้นจะอยู่ใน
สภาพท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมท่ีดี ปลอดภัย เม่ือตนเองจะต้องออกไปปฏิบัติราชการสนามในพ้ืนท่ีห่างไกล ทําให้ไม่ต้องเป็นห่วง
ครอบครัว และเกิดพลังในการทํางานให้ตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพเรือ  ท้ังนี้การท่ีกําลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว 
ซ่ึงมีจํานวนมากจะต้องมาพักอาศัยอยู่ร่วมกันในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย  กองทัพเรือย่อมมีความจําเป็นต้องใช้
กฎระเบียบในการคัดกรองผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย ควบคุม และบริหารจัดการ เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และเรียบร้อย 

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น กองทัพเรือ จึงได้มอบหมายให้ กรมสวัสดิการทหารเรือ โดยกองการอาคารท่ีพัก 
ดําเนินการจัดบริการท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงเรียกว่า “อาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลางข้าราชการกองทัพเรือ” ให้กับกําลังพลชั้นสัญญาบัตรและ
กําลังพลตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ปัจจุบันในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ มีอยู่ 5 แห่ง ประกอบด้วย อาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง 
ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีทุ่งมหาเมฆ พ้ืนท่ีบางนา พ้ืนท่ีบุคคโล พ้ืนท่ีวังนันทอุทยาน  และพื้นท่ีสุขสวัสด์ิ 26  รวมจํานวน 5,454 
หน่วย แบ่งเป็นอาคารท่ีพักอาศัยสําหรับกําลังพลชั้นสัญญาบัตร จํานวน 1,014 หน่วย  อาคารที่พักอาศัยสําหรับกําลังพลตํ่ากว่า 
ชั้นสัญญาบัตร จํานวน 4,440 หน่วย ซ่ึงได้จัดบริการให้กับผู้ใช้สิทธิสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ตาม
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 จํานวนท้ังสิ้น 5,454 คน โดยมี 
การดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2519 ซ่ึงอาคารแต่ละแห่งนั้นมีจํานวนปีท่ีก่อสร้างมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 10 ปี มีลักษณะอาคารท่ีค่อนข้างเก่า
และชํารุด ทําให้สภาพท่ีอยู่อาศัยท่ีมีการจัดสวัสดิการในปัจจุบัน อาจไม่ได้มาตรฐานท่ีเหมาะสม อีกท้ังกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
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ท่ีใช้ในการจัดสวัสดิการ อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของกําลังพล ซ่ึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีการศึกษาในกองทัพเรือมา
ก่อน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัญหาพ้ืนฐานแต่มีความสําคัญอย่างย่ิงในฐานะที่กําลังพลเหล่านี้มีภาระกิจในการป้องกันประเทศ มีลักษณะ 
การปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงและมีความยากลําบาก โดยกําลังพลหน่วยรบบางส่วนต้องออกปฏิบัติราชการทะเลคราวละเป็นเวลานานๆ 
ต้องปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยง เช่น พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ้ืนท่ีจังหวัดริมฝั่งแม่น้ําโขง และพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีชายแดนทางทะเลติด
กับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ครอบครัวซ่ึงพักอาศัยอยู่ในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ยังได้รับการจัดสวัสดิการท่ียังไม่เหมาะสมย่อมทําให้
กําลังพลท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลมีความรู้สึกขาดขวัญ และกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน  

การศึกษาคร้ังนี้ให้ความสําคัญกับ 1) ปัญหาในด้านสภาพท่ีอยู่อาศัยท่ีมีการจัดสวัสดิการในปัจจุบันท่ีไม่ได้รับการพัฒนา
ให้มีมาตรฐานท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย สภาพท่ีอยู่อาศัยท่ีเก่า ขาดการบํารุงรักษาอาคารอย่างเหมาะสม โดยอาคารแต่ละแห่งนั้นมี
จํานวนปีท่ีก่อสร้างมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 10 ปี ซ่ึงระยะเวลาดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ท้ังทางสังคม การคมนาคม 
เทคโนโลยีต่างๆ ลักษณะสภาพแวดล้อมในส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีรอบตัวอาคารท่ีพักส่วนกลาง และการจัดบริการสนับสนุน รวมท้ังจํานวน 
ผู้พักอาศัยและครอบครัวก็เพ่ิมสูงข้ึน และ 2) ปัญหาด้านระเบียบ และแนวทางปฏิบัติท่ีใช้ในการจัดสวัสดิการ อาจไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของกําลังพล เนื่องจากระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีใช้ในการจัดสวัสดิการซ่ึงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันนั้น เป็นลักษณะ
ของการกําหนดระเบียบปฏิบัติจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงมีกรมสวัสดิการทหารเรือ  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาเสนอระเบียบต่อกองทัพเรือโดยไม่ได้จัดให้ผู้พักอาศัยในปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการกําหนด ปรับปรุง 
นโยบาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติท่ีใช้ในการจัดสวัสดิการ  ซ่ึงปัญหาดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้นล้วนส่งผลให้การจัดสวัสดิการด้าน 
ท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อาจไม่ตอบสนองความต้องการของกําลัง
พลในปัจจุบัน  ผู้ศึกษาในฐานะกําลังพลของกองทัพเรือจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภท
อาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัญหาและอุปสรรค ต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่
อาศัยประเภทอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัดสวัสดิการ
ด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลางข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการจัด
สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการของกําลังพลมากท่ีสุด ซ่ึงน่าจะส่งผลให้กําลังพลเกิดขวัญ กําลังใจ เกิดพลังและตอบสนองความต้องการ อันจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานต่างๆ ของกําลังพลมีประสิทธิภาพ และบรรลุภารกิจของกองทัพเรือต่อไป 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการ

กองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง 

ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการ

กองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา  
การจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท๋ีกรุงเทพมหานคร 

ให้กับผู้ใช้สิทธิสวัสดิการซ่ึงเป็นกําลังพลชั้นสัญญาบัตรและกําลังพลชั้นตํ่ากว่าสัญญาบัตรของกองทัพเรือตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วย
การพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 โดยมีกองการอาคารที่พัก กรมสวัสดิการทหารเรือ ทําหน้าท่ีบริหาร
จัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัยเกี่ยวกับการจัดการท่ัวไป การควบคุมและตรวจสอบการพักอาศัยและอาคารท่ีพักอาศัย  และการพัฒนา
และบริการ ประกอบด้วย 
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1) การจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ หมายถึง อาคารพักอาศัยชั้นสัญญาบัตร และอาคารพักอาศัยชั้นตํ่ากว่าสัญญา
บัตร โดยมีการจัดพ้ืนท่ีสาธารณะ เช่น พ้ืนท่ีโล่งแจ้งสําหรับทํากิจกรรม สวนหย่อม สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา  

2) การจัดบริการสวัสดิการ หมายถึง การจัดกิจกรรมและบริการท่ีนอกเหนือไปจากการจัดอาคารท่ีพักอาศัยและพ้ืนท่ี
สาธารณะ โดยประกอบด้วย 1) ด้านสุขภาพอนามัยและความม่ันคงทางร่างกาย 2) ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3) ด้านการอํานวย
ความสะดวกในชุมชน 4) ด้านการศึกษา และ 5) ด้านการจ้างและการก่อให้เกิดรายได้ 

3) การจัดบริการสาธารณะ หมายถึง การจัดกิจกรรมและบริการ ท่ีนอกเหนือไปจากการจัดอาคารท่ีพักอาศัยและพ้ืนท่ี
สาธารณะ และการจัดบริการสวัสดิการ  โดยประกอบด้วย 1) ด้านความเป็นส่วนตัว 2) ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับการบริโภคและกิจกรรมทางการเมือง 3) ด้านการผสมผสานด้านท่ีอยู่อาศัยและความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ 4) ด้าน
การขายและค้าปลีก  และ 5) ด้านการคมนาคม 

อาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร หมายถึง อาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง สําหรับ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยกองการอาคารท่ีพัก กรมสวัสดิการ
ทหารเรือเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  

ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลางของกองทัพเรือ  หมายถึง กําลังพลชั้นสัญญาบัตร
และกําลังพลตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2553 ท่ีพักอาศัยอยู่ในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

กําลังพลชั้นสัญญาบัตร หมายถึง ข้าราชการกลาโหมสังกัดกองทัพเรือ โดยมีชั้นยศต้ังแต่เรือตรี เรือโท เรือเอก นาวาตรี 
นาวาโท และนาวาเอก (ชั้นยศนายพลเรือไม่มีสิทธิในการเข้าพักอาศัย) 

กําลังพลตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร หมายถึง ข้าราชการกลาโหมสังกัดกองทัพเรือ โดยมีชั้นยศต้ังแต่ จ่าตรี จ่าโท จ่าเอก  
พันจ่าตรี พันจ่าโท พันจ่าเอก ลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพเรือต้ังแต่ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และพนักงานราชการสังกัด
กองทัพเรือ 

ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร หมายถึง ความรู้สึกดี ความชอบ ความประทับใจหรือทัศนคติทางด้านบวกของกําลังพลสังกัดกองทัพเรือต่อการจัด
สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ในประเด็น คุณสมบัติใน 
การเข้าพักอาศัย และการหมดสิทธิในการพักอาศัย 2) ด้านการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัย ในประเด็น การจัดการท่ัวไป  
การควบคุมและตรวจสอบการพักอาศัยและอาคารที่พักอาศัย และการพัฒนาและบริการ 3) ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัย และพื้นท่ีสาธารณะ 
4) ด้านการจัดบริการสวัสดิการ และ 5) ด้านการจัดบริการสาธารณะ   

ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้อขัดข้องอุปสรรคจากการได้รับสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการ
กองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัย
ส่วนกลาง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 2) ด้านการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัย 3) ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัย และพื้นท่ีสาธารณะ 4) ด้าน
การจัดบริการสวัสดิการ และ 5) ด้านการจัดบริการสาธารณะ 

แนวทางการปรับปรุงการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การพิจารณาแก้ไขระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การปรับปรุงการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัย การจัดท่ีอยู่
อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ การจัดบริการสวัสดิการ และการจัดบริการสาธารณะ ท้ังในส่วนท่ีกองการอาคารท่ีพัก กรมสวัสดิการ
ทหารเรือเป็นผู้รับผิดชอบ และส่วนท่ีหน่วยอ่ืนๆ ให้การสนับสนุน จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย
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ประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการได้รับ
สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
กําหนดประเด็นคําถามจากวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มประชากรผู้ใช้สิทธิสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัย
ในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ท่ีพักอาศัยอยู่ในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro  Yamane, 1970,  อ้างถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2553, น.49)  
ซ่ึงกําหนดว่า ขนาดของประชากร 6,000 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 370 คน โดยยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มได้ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05  หรือร้อยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  ผู้ศึกษาจะใช้ประชากรท้ังหมดมาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกําหนดโควตา ตามพื้นท่ี 
การใช้สิทธิสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แห่ง 
ดังนี้ พ้ืนท่ีทุ่งมหาเมฆ จํานวน 42 คน  พ้ืนท่ีบางนา จํานวน 138 คน  พ้ืนท่ีบุคคโล จํานวน 36 คน  พ้ืนท่ีวังนันทอุทยาน จํานวน 18 คน  
พ้ืนท่ีสุขสวัสด์ิ 26 จํานวน 136 คน รวมคิดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 370 คน  โดยผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างท้ัง 370 
คน และได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 364 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.38  จากนั้นประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สถิติท่ีใช้ใน 
การวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่า t-test, F-test 
และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ผลการศึกษา 

ข้อมูลของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการ 
1. ภูมิหลังของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40-49 ปี  มีรายได้เฉลี่ยของ

ครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 30,000-50,000 บาท มีภูมิลําเนาเดิมอยู่ภาคกลาง  มีผู้พักอาศัยร่วมกัน จํานวน 3 คน  มีบุตร จํานวน 2 
คน  ส่วนใหญ่ไม่มีผู้สูงอายุร่วมพักอาศัยด้วย และมีระยะเวลาในการพักอาศัยน้อยกว่า 10 ปี 

2. คุณสมบัติผู้ใช้สิทธิสวัสดิการในการเข้าพักอาศัย กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีชั้นยศ เป็นกําลังพลกองทัพเรือระดับตํ่ากว่า
ชั้นสัญญาบัตร 

3. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิสวัสดิการในการเข้าพักอาศัย กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ไม่เคยได้รับสงเคราะห์
เร่ืองการเงินเกี่ยวกับการปลูกบ้านพักอาศัย ไม่มีบ้านพักอาศัยในพ้ืนท่ี กทม. และไม่มีบ้านพักแห่งอ่ืนท่ีทางราชการจัดให้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการ
กองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ 
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัย
ในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
คุณสมบัติในการเข้าพักอาศัยต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างหรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือท่ีมีคู่สมรสและหรือบุตร  ด้านการจัดท่ี
อยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ทําเลท่ีต้ัง ด้านการจัดบริการ
สาธารณะมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การจัดบริการรถยนต์ของกองทัพเรือรับ-ส่ง 
ระหว่างอาคารที่พักอาศัยกับสถานท่ีทํางาน  ด้านการจัดบริการสวัสดิการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจ
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มากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่างๆ ด้านการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัยมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การจัดการท่ัวไป ในข้ันตอนกระบวนการในการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนผู้พักอาศัย 

ภาพรวมข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจ พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง 
ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมความคิดเห็นต่อปัญหา และอุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง 
ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าเป็นปัญหา/อุปสรรคปานกลาง โดยมีปัญหาและอุปสรรคด้าน 
การบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัยมีปัญหาและอุปสรรคระดับมาก ประเด็นท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ อาคารท่ีพักอาศัย
ชํารุด  ด้านการจัดบริการสาธารณะมีปัญหาและอุปสรรคระดับมาก ประเด็นท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ การจัดตลาดนัด
ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 มี
ปัญหาและอุปสรรคระดับปานกลาง ประเด็นท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ การกําหนดหลักเกณฑ์การหมดสิทธิในการพักอาศัย
ของข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรและลูกจ้างสามารถเข้าพักอาศัยได้ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี  ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ
มีปัญหาและอุปสรรคระดับปานกลาง ประเด็นท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ การจัดระเบียบพ้ืนท่ีส่วนกลาง ด้านการจัดบริการ
สวัสดิการมีปัญหาและอุปสรรคระดับปานกลาง ประเด็นท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ การใช้บริการคลินิกสุขภาพเกี่ยวกับการ
ขาดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจํา 

ภาพรวมข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรค พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน 
มีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างและการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างตัวแปรเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จํานวนผู้พักอาศัยท่ีแตกต่างกัน  
การมีบุตรร่วมพักอาศัยด้วยท่ีแตกต่างกัน การมีผู้สูงอายุร่วมพักอาศัยด้วยท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและ
พ้ืนท่ีสาธารณะแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อด้านการจัดบริการ
สาธารณะและด้านการจัดบริการสวัสดิการท่ีแตกต่างกัน  และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างและการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ระหว่างตัวแปรเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรค พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคต่อด้านการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัยและด้านการจัดบริการสาธารณะแตกต่างกัน   
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกัน การได้รับการสงเคราะห์ด้านการเงินเกี่ยวกับการปลูกบ้านพักอาศัยท่ีแตกต่างกัน  
มีปัญหาและอุปสรรคต่อด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 แตกต่างกัน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จํานวนผู้พักอาศัยท่ีแตกต่างกัน การมีบุตรร่วมพักอาศัยด้วยท่ีแตกต่าง
กัน มีปัญหาและอุปสรรคต่อด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคต่อด้านการจัดบริการสวัสดิการแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง 
ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพัก
อาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 มากท่ีสุด รองลงมา ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัย และพื้นท่ีสาธารณะ ด้าน 
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การจัดบริการสาธารณะ ด้านการจัดบริการสวัสดิการ และด้านการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัยตามลําดับ ปรากฏผลการศึกษา
ดังนี้ 

ด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ คุณสมบัติในการเข้าพักอาศัยต้องเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างหรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือท่ีมีคู่สมรสและหรือบุตร รองลงมา คือ การมียศและอัตราเงินเดือนไม่เกิน
นาวาเอก และประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การหมดสิทธิในการเข้าพักอาศัยของข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญา
บัตรและลูกจ้าง สามารถเข้าพักอาศัยได้ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าวจึงมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในเร่ืองคุณสมบัติในการเข้าพักอาศัยต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างหรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือท่ีมีคู่สมรสและ
หรือบุตร ส่วนประเด็นการหมดสิทธิในการเข้าพักอาศัยของข้าราชการตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตรและลูกจ้าง สามารถเข้าพักอาศัยได้
ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจน้อยท่ีสุดอาจเกิดจากการท่ีไม่ได้เตรียมการในเร่ืองท่ีอยู่อาศัยในอนาคตมาก่อน 

ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงประเด็นท่ี 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ทําเลท่ีต้ัง  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย (สํานักสวัสดิการ
สังคม, กองสังคมสงเคราะห์, 2537,น. 42-45, อ้างถึงใน รุ่งสุรีย์ เรืองธาตรี, 2551, น. 35-36) ได้กล่าวว่า การจัดการด้านท่ีอยู่อาศัยท่ี
สอดคล้องกับความต้องการมี 2 ลักษณะคือ ความต้องการของปัจเจกบุคคล (Individual) และความต้องการของสังคม (Social 
needs) โดยความต้องการของสังคม คือ ความต้องการที่สามารถได้รับจากองค์กรหรือสถาบันท้ังภาครัฐและเอกชนในเร่ืองของ 
ท่ีอยู่อาศัย ความต้องการทางสังคม ประกอบด้วยสิ่งซ่ึงถูกกําหนดไว้ระหว่างท่ีอยู่อาศัยกับองค์กรต่างๆ ของชุมชนท้องถ่ิน เกี่ยวกับ  
การจ้าง (Employment) ซ่ึงท่ีอยู่อาศัยควรต้ังอยู่ใกล้กับสถานท่ีทํางานของสมาชิกหรือการจ้างงานและมีการฝึกฝนอาชีพคนท่ีอยู่อาศัย
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางด้านแรงงานให้แก่ผู้พักอาศัย และการคมนาคม (Transportation) ซ่ึงท่ีอยู่อาศัยต้องเป็นส่วนท่ีไม่ควรเพ่ิมหรือลด
ปัญหาการจราจรของพ้ืนท่ีเมืองแต่สถานท่ีต้ังต้องสอดคล้องกับผู้อยู่อาศัย ท้ังในเรื่องการทํางาน การศึกษา และการซ้ือของ มีเวลาใน 
การพักผ่อน นอกจากนี้ท่ีอยู่อาศัยควรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วย  รองลงมา คือ ขนาดของห้องพัก
และประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากพวกมิจฉาชีพ ซ่ึงประเด็นนี้กลุ่ม
ตัวอย่างอาจรู้สึกว่าไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากมีการม่ัวสุม มีการเสพยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น มีการลักขโมย
ทรัพย์สินในบริเวณพ้ืนท่ีอาคารพักอาศัยจึงทําให้มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่
อาศัย (สํานักสวัสดิการสังคม, กองสังคมสงเคราะห์, 2537,น. 42-45, อ้างถึงใน รุ่งสุรีย์  เรืองธาตรี, 2551, น.35-36) เกี่ยวกับความ
ต้องการของปัจเจกบุคคล(Individual) ในเรื่องสุขภาพอนามัยและความม่ันคงทางร่างกาย (Healthy and Physical Security)  
โดยสภาพแวดล้อมรอบๆ ร่างกายของคนเรา ปัญหาและสาเหตุต่างๆ ท่ีกระทบต่อสุขภาพอนามัยมีข้อแตกต่างมากมาย อาทิเช่น จาก
มลภาวะ สภาพภูมิศาสตร์ อุบัติเหตุท้ังจากภายนอกและภายในท่ีพักอาศัย อาชญากรรมจากบคุคลรอบข้าง  ดังนั้นการจัดบริการด้านท่ี
อยู่อาศัยควรเอื้ออํานวยความต้องการด้านนี้ด้วย 

ด้านการจัดบริการสาธารณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การจัดบริการรถยนต์ของกองทัพเรือรับ-ส่ง ระหว่างอาคารท่ีพักอาศัยกับสถานท่ีทํางาน รองลงมา คือ  
การจัดบริการรถยนต์สาธารณะและรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ทวีศักด์ิ สุทธิเสริม (2545, น. บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเร่ือง สาธารณูปการท่ีจําเป็นสําหรับผู้อยู่อาศัยในบริเวณนิคมบ้านพักรถไฟ กม. 11  ผลการศึกษาพบว่า สาธารณูปการท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียง สําหรับสาธารณูปการท่ีผู้พักอาศัยใช้มากในปัจจุบัน พบว่ามีจํานวน 14 
รายการ เป็นสาธารณูปการท่ีใช้ในพ้ืนท่ี 11 รายการ ส่วนอีก 3 รายการเป็นการใช้นอกพื้นท่ี  สาธารณูปการท่ีมีการใช้ในพ้ืนท่ีโครงการ
อันดับแรก คือ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ดังนั้นการท่ีกองทัพเรือการจัดบริการรถยนต์สาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกในการคมนาคม 
จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านนี้มากท่ีสุด  และ ประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การจัดเจ้าหน้าท่ีรักษา
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ความปลอดภัยตรวจตราในเวลากลางคืน ท้ังนี้เนื่องจากมีการกระทําผิดระเบียบของผู้พักอาศัย มีอาชญากรรม การลักขโมย แต่ขาด
การดูแลและตรวจตราอย่างสมํ่าเสมอจากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจึงทําให้ความพึงพอใจประเด็นนี้น้อยท่ีสุด 

ด้านการจัดบริการสวัสดิการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วม (Reeders อ้างถึงใน วันยุติ  
พงศ์ไทย, 2544, น.25)  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้ คือ การมีส่วนร่วมหมายถึงการมีส่วนร่วมใน 
การพบปะสังสรรค์ทางสังคม ซ่ึงรวมท้ังการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด  รองลงมา คือ การจัดบริการห้องอาหารและสถานท่ีจัดเลี้ยง และประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 
การจัดบริการตู้ไปรษณีย์ โดยการจัดบริการด้านไปรษณีย์ในพ้ืนท่ีอาคารท่ีพักอาศัยมีเพียงตู้ไปรษณีย์จุดเดียวบริเวณหน้าทางเข้าพ้ืนท่ี
อาคาร ซ่ึงในบางคร้ังกลุ่มตัวอย่างอาจมีความจําเป็นต้องใช้บริการในการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ต่างๆ แต่ไม่สามารถกระทําได้ จึงทําให้มี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ด้านการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงประเด็นท่ี 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การจัดการท่ัวไป ในข้ันตอนกระบวนการในการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนผู้พักอาศัย  
ท้ังนี้เนื่องจากกรมสวัสดิการทหารเรือซ่ึงเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักมีข้ันตอนท่ีดีในการดําเนินการซ่ึงเป็นการดําเนินการภายหลังการทํา
สัญญาเข้าพักอาศัยทันที รองลงมา คือ การพัฒนาและบริการและประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การควบคุมและ
ตรวจสอบการพักอาศัยและอาคารท่ีพักอาศัย ท้ังนี้อาจเกิดจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีหน่วยควบคุมอาคารเกี่ยวกับ การดูแลรักษา
ความปลอดภัยท่ีไม่เข้มงวด เช่น ขาดการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และการแลกบัตรผ่านเข้า-ออก การปล่อยให้แม่ค้า หาบเร่ ข้ึน
ไปขายของบนอาคาร การตรวจสอบบุคคลท่ีไม่มีสิทธิพักอาศัย หรือผู้พักอาศัยท่ีไม่ใช่ข้าราชการทหารเรือ และเม่ือเกิดเหตุไม่ปกติต่างๆ 
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีไม่ได้หรือล่าช้ามาก จึงทําให้มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ  
พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนกับความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05  ผลการศึกษายังพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวต่อเดือนสูงกว่ามีความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่า 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบจํานวนผู้พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ  
พบว่า จํานวนผู้พักอาศัยท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษายังพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนผู้พักอาศัย 1 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนผู้พักอาศัย 3 คน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนผู้พักอาศัย 2 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนผู้พักอาศัย 3 คน และ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนผู้พักอาศัย 3 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนผู้พักอาศัย 4 คน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีมีผู้พักอาศัยจํานวนน้อยย่อมทําให้มีความเป็นอยู่สะดวกสบาย
มากกว่าการท่ีมีผู้พักอาศัยจํานวนมาก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานของท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม กองวิจัยการก่อสร้าง  
การเคหะแห่งชาติ (กัมปนาท  กานติกูล, 2549, น. 11) ได้กําหนดมาตรฐานของท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมข้ึน เพ่ือใช้สําหรับเป็น
มาตรฐานข้ันต้นในการออกแบบท่ีพักอาศัย ซ่ึงมุ่งเน้นท่ีปัจจัยสําคัญ 2 ด้านในการวางผังท่ีอยู่อาศัย คือ เนื้อท่ีของท่ีอยู่อาศัย และ 
ความเป็นสัดส่วนของท่ีอยู่อาศัย โดยกล่าวว่า ท่ีอยู่อาศัยในแต่ละหน่วยจะต้องมีเนื้อท่ีเพียงพอกับความเหมาะสมในการประกอบ
กิจกรรมของแต่ละพ้ืนท่ี และในหน่วยท่ีอยู่อาศัยจะต้องจัดแบ่งพ้ืนท่ีให้เป็นสัดส่วนอย่างน้อย 2 ส่วนสําหรับการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน คือ ส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีส่วนตัว (Privacy) ท่ีมิดชิด สําหรับใช้ในการนอนและทําความสะอาดร่างกาย กับส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ี
อเนกประสงค์ (Public) 
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีบุตรร่วมพักอาศัยด้วยของกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ี
สาธารณะ พบว่า การบุตรร่วมพักอาศัยด้วยท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีบุตรร่วมพักอาศัยด้วยมีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีบุตรร่วม
พักอาศัยด้วย  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างมีบุตรร่วมพักอาศัยด้วยย่อมส่งผลให้มีความแออัด
ในการพักอาศัยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีจํานวนบุตรร่วมพักอาศัยด้วย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีผู้สูงอายุร่วมพักอาศัยด้วยของกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและ
พ้ืนท่ีสาธารณะ พบว่า การมีผู้สูงอายุร่วมพักอาศัยด้วยท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีผู้สูงอายุร่วมพักอาศัยด้วยมีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ผู้สูงอายุร่วมพักอาศัยด้วย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีผู้สงูอายุร่วมพักอาศัยด้วยย่อมส่งผล
ให้มีความแออัดในการพักอาศัยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีจําผู้สูงอายุร่วมพักอาศัยด้วย และการท่ีมีผู้สูงอายุร่วมพักอาศัยด้วยอาจมี
ความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกและลักษณะทางกายภาพของอาคารท่ีพักท่ีเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุมากกว่า
จึงทําให้พึงพอใจน้อยกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิลันธนา วสุรัตน์ (2551, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการ
จัดท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อรูปแบบการจัดท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ 
พบว่า ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในด้านความรู้สึกปลอดภัยทางด้านร่างกายมากท่ีสุด โดยให้ความสําคัญในเร่ืองการเดินได้สะดวก 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจด้าน 
การจัดบริการสาธารณะ พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนกับความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05  
ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้เนื่องจาก 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่าย่อมมีความจําเป็นต้องใช้บริการสาธารณะมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวต่อเดือนสูงกว่าเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว แต่การจัดบริการสาธารณะมีความไม่เหมาะสม เช่น  
ร้านขายอาหารมีราคาแพง รถยนต์รับ-ส่งข้าราชการจากอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลางไปยังสถานที่ทํางานบางคร้ังมีจํานวนรถยนต์ 
ไม่เพียงพอ จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่าเกิดปัญหาและอุปสรรคมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวต่อเดือนสูง 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจด้าน 
การจัดบริการสวัสดิการ พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนกับความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05  
ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ท้ังนี้เนื่องจาก 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่าย่อมมีความจําเป็นต้องใช้บริการสวัสดิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวต่อเดือนสูงกว่าเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และเป็นการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน แต่การ
จัดบริการสวัสดิการมีความไม่เหมาะสม เช่น ค่าสมัครสมาชิก และค่าบริการห้องออกกําลังกายในร่มมีราคาไม่เหมาะสม   
การบริการฝึกหัดอาชีพมีการดําเนินการไม่สมํ่าเสมอ จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่าเกิดปัญหาและ
อุปสรรคมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนสูง 

ปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง 
ข้าราชการกองทัพเรือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ
สวัสดิการท่ีอยู่อาศัย และด้านการจัดบริการสาธารณะมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารท่ี
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พักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ และด้านการจัดบริการสวัสดิการตามลําดับ  
ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

ด้านการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ซ่ึงประเด็นท่ี 
กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ อาคารที่พักอาศัยชํารุด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อนุชา  ม่วงใหญ่ (2545,  
น. บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง นโยบายสวัสดิการสังคมของกองทัพเรือไทย พบว่า สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย พบว่าท่ีใช้มากท่ีสุด คือ ศูนย์หรือ
ฝ่ายซ่อมแซมอาคารสถานท่ีพัก และมีข้อเสนอแนะให้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงอาคารท่ีพักตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น  
ซ่ึงการดูแลและซ่อมแซมพัฒนาอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลางยังไม่สนองตอบความต้องการ จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรค
มากท่ีสุดในด้านนี้ รองลงมาคือ การนําห้องพักไปให้บุคคลภายนอกเช่าเพ่ือพักอาศัยและประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรค
น้อยท่ีสุด คือ การจัดเก็บค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค  

ด้านการจัดบริการสาธารณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ซ่ึงประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมี
ปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ การจัดตลาดนัดก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด รองลงมาคือ การจัดตลาดนัดก่อให้เกิดปัญหาเสียง
ดังรบกวน และการจัดตลาดนัดก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงมีความคิดเห็นว่าการจัด
ตลาดนัดเป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด อาจเกิดจากการจัดตลาดนัดบ่อยเกินไป และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น รถยนต์และ
จักรยานยนต์ของผู้พักอาศัยสูญหาย รถถูกเฉี่ยวชน เสียงดังรบกวน พ้ืนท่ีโดยรอบอาคารสกปรกเป็นบ่อเกิดของหนูและแมลงวัน พ่อค้า
แม่ค้าต้ังวงด่ืมสุราภายหลังตลาดนัดเลิก การจราจรติดขัดในวันท่ีมีการจัดตลาดนัด เนื่องจากมีรถยนต์ของบุคคลภายนอกเข้ามาจอด
อย่างไม่เป็นระเบียบ กีดขวางถนน และจอดรถในท่ีจอดรถของผู้พักอาศัย และประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรค 
น้อยท่ีสุด คือ การใช้บริการรถยนต์ของกองทัพเรือรับ-ส่งระหว่างอาคารที่พักกับสถานที่ทํางาน เนื่องจากมีจํานวนรถยนต์ (คัน/เท่ียว) 
ไม่เพียงพอ 

ด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ การกําหนดหลักเกณฑ์การหมด
สิทธิในการพักอาศัยของข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรและลูกจ้างสามารถเข้าพักอาศัยได้ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี  ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่าง
ซ่ึงมีความคิดเห็นว่าการกําหนดระยะเวลาในการพักอาศัยเป็นปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด อาจเกิดจากการที่ไม่ได้เตรียมการในเรื่องท่ี
อยู่อาศัยมาก่อน รองลงมาคือ การกําหนดหลักเกณฑ์การหมดสิทธิในการพักอาศัยเนื่องจากย้ายไปสังกัดหน่วยราชการในเขตจังหวัดอ่ืน 
ซ่ึงอยู่ต่างท้องท่ีเดิม และประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคน้อยท่ีสุด คือ การกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าพักอาศัยโดยการ
กําหนดชั้นยศ 

ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงประเด็นท่ี
กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ การจัดระเบียบพ้ืนท่ีส่วนกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กัมปนาท กานติกูล 
(2549, น. บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง แนวทางในการออกแบบและบริหารจัดการโครงการแฟลตเคหสงเคราะห์ข้าราชการตํารวจส่วนกลาง  
พบว่า ด้านพฤติกรรมการอยู่อาศัยท่ีมีต่อกายภาพของอาคาร มีการครอบครองพ้ืนท่ีสาธารณะเป็นพ้ืนท่ีส่วนตัว ขาดระเบียบวินัยต่อ
การอยู่อาศัย และละเลยท่ีจะดูแลรักษาอาคารท่ีพักอาศัย จึงเป็นเหตุทําอาคารเสื่อมโทรม และความไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยใน
โครงการฯ  ท้ังนี้ผู้พักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลางของกองทัพเรือบางส่วนมีพฤติกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกัน  อีกท้ังยังขาดการ
ดูแลจากเจ้าหน้าท่ีควบคุมอาคาร จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นการจัดระเบียบพ้ืนท่ีส่วนกลางเป็นปัญหาและอุปสรรค
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากพวกมิจฉาชีพ และการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีการดําเนินการไม่
สมํ่าเสมอ และประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคน้อยท่ีสุด คือ ขนาดของห้องพัก 

ด้านการจัดบริการสวัสดิการ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่าง
มีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ การใช้บริการคลินิกสุขภาพเก่ียวกับการขาดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจํา รองลงมาคือ การใช้บริการ
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คลินิกสุขภาพเกี่ยวกับการกําหนดห้วงเวลาการให้บริการไม่เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อนุชา ม่วงใหญ่ (2545, น. บทคัดย่อ) 
ศึกษาเร่ือง นโยบายสวัสดิการสังคมของกองทัพเรือไทย พบว่า สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย (สาธารณสุข) พบว่าท่ีใช้บริการมากท่ีสุด 
คือ การรักษาพยาบาลในสถานของกองทัพเรือ ซ่ึงการให้บริการคลินิกสุขภาพไม่สนองตอบความต้องการ จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างมีปัญหา
และอุปสรรคมากที่สุดในด้านนี้ และประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคน้อยท่ีสุด คือ การจัดบริการฝึกหัดอาชีพร่วมกับ
สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการจัดกิจกรรมไม่สมํ่าเสมอ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่
อาศัย พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรค แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05  
ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่ารายได้
เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 30,000-50,000 
บาท มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่ารายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่ามีความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากกว่า
ผู้ใช้สิทธิท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนสูง ดังนั้นหากต้องมีค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมหรือปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปดําเนินการซ่อมทํา ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในห้องพักล่าช้าจนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมทําเอง ย่อมเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการพักอาศัย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดบริการ
สาธารณะ พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรค แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05  
ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่ารายได้
เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท  และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 30,000-50,000 
บาท มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่ารายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่ามีความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากกว่า
ผู้ใช้สิทธิท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนสูง ดังนั้นหากการจัดบริการสาธารณะมีความไม่เหมาะสม ย่อมเป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการพักอาศัย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรคด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วย
การพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 พบว่า สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคต่อการจัด
สวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสเป็นสมรส มีปัญหา
และอุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสเป็นโสด ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็น
สมรสมีลักษณะการอยู่อาศัยแบบครอบครัวและมีโอกาสกระทําผิดระเบียบฯ บ่อยคร้ัง ซ่ึงตามระเบียบฯ กําหนดหลักเกณฑ์ในการหมด
สิทธ์ิในการพักอาศัย เม่ือขาดคุณสมบัติ หรือสมาชิกในครอบครัวกระทําผิดระเบียบดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสเป็นสมรส
จึงมีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า โดยตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง พ.ศ.2553 
กําหนดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ท่ีมีคู่สมรสและหรือบุตร จึงทําให้กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นสมรส ส่วนผู้ท่ีมีสถานภาพการสมรสเป็นโสดนั้น ระเบียบฯ กําหนดให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการพิจารณาให้พักอาศัย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการได้รับการสงเคราะห์ด้านการเงินเกี่ยวกับการปลูกบ้านพักอาศัยของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา
และอุปสรรคด้านระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 พบว่า การได้รับการ
สงเคราะห์ด้านการเงินเกี่ยวกับการปลูกบ้านพักอาศัยท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยได้รับการสงเคราะห์ด้านการเงิน มีปัญหาและอุปสรรคต่อ
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การจัดสวัสดิการมากกว่าผู้ท่ีเคยได้รับการสงเคราะห์ด้านการเงิน ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการสงเคราะห์ด้านการเงินทํา
ให้ไม่มีท่ีพักอาศัยเป็นของตนเอง จึงมีความจําเป็นในเร่ืองท่ีอยู่อาศัยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเคยได้รับการสงเคราะห์ด้านการเงิน  โดย
ตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารในอาคารท่ีพักอาศัยส่วนกลาง พ.ศ.2553 กําหนดให้ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการต้องเป็น 
ผู้ท่ีไม่เคยได้รับการสงเคราะห์จากหน่วยต้นสังกัด หรือกรมสวัสดิการทหารเรือ เร่ือง การเงินเกี่ยวกับการปลูกบ้านพักอาศัยของตนเอง
หรือของคู่สมรส จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีไม่เคยได้รับการสงเคราะห์ดังกล่าว  ส่วนผู้ท่ีเคยได้รับการสงเคราะห์ ระเบียบฯ 
กําหนดให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาให้พักอาศัย  ดังนั้นกองทัพเรือควรส่งเสริมให้กําลังพลได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง โดยการทําความตกลงกับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อเพ่ือจัดหาท่ีอยู่อาศัยกรณีพิเศษ หรือร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ
ในการสร้างท่ีอยู่อาศัยสําหรับกําลังพลกองทัพเรือให้เพียงพอกับความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยซ่ึงถือเป็นการสงเคราะห์ด้านการเงิน
เก่ียวกับการปลูกบ้านพักอาศัยสอดคล้องกับการศึกษาของ วรกัญญา ใจเอ้ือ (2553, น. บทคัดย่อ) เร่ือง การให้ความสําคัญเร่ืองการ
เตรียมความพร้อมด้านท่ีอยู่อาศัยของข้าราชการและลูกจ้างประจํา กรมชลประทานสามเสนและปากเกร็ด พบว่า ปัญหาสําคัญท่ีทําให้ 
ไม่สามารถเตรียมความพร้อมได้ คือ ปัญหาภาวะหนี้สิน ปัญหาการกู้ยืมเงิน และปัจจัยหาการเข้าถึงข้อมูลท่ีอยู่อาศัย  
ซ่ึงมีอายุและตําแหน่งงานเป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําให้พบปัญหาด้านข้อมูลท่ีอยู่อาศัยต่างกัน และมีข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจ โดยมีความเห็นว่า
สถาบันการเงินควรอนุมัติสินเชื่อเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัยเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยตํ่า ระยะเวลาการผ่อนชําระยาว และจัดให้มีโครงการ
บ้านเอื้ออาทรของหน่วยงาน 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดท่ีอยู่
อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรค แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท มีปัญหาและ
อุปสรรคมากกว่ารายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
ระหว่าง 30,000-50,000 บาท มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่ารายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่ามีความกังวลในเร่ือง
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนสูง ดังนั้นหากด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ี
สาธารณะ มีความไม่เหมาะสม ย่อมเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพักอาศัย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบจํานวนผู้พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ี
สาธารณะ พบว่า จํานวนผู้พักอาศัยท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนผู้พักอาศัย 2 คน มีปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
จํานวนผู้พักอาศัย 1 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนผู้พักอาศัย 4 คน มีปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
จํานวนผู้พักอาศัย 1 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนผู้พักอาศัย 5 คน มีปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ี
มีจํานวนผู้พักอาศัย 1 คน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีมีผู้พักอาศัยจํานวนมากย่อมทําให้มี
ความแออัดและมีความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบายน้อยกว่าการท่ีมีผู้พักอาศัยจํานวนน้อย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีบุตรร่วมพักอาศัยด้วยของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยและ
พ้ืนท่ีสาธารณะ พบว่า การมีบุตรร่วมพักอาศัยด้วยท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีบุตรร่วมพักอาศัยด้วยมีปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการมากกว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีบุตรร่วมพักอาศัยด้วย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีบุตรร่วมพักอาศัย
ด้วยย่อมส่งผลให้มีความแออัดในการพักอาศัยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีบุตรร่วมพักอาศัยด้วย ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีบุตรร่วม
พักอาศัยด้วย จึงทําให้เกิดความแออัดในการพักอาศัย 
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดบริการ
สวัสดิการ พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรค แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05  
ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่ารายได้
เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 30,000-50,000 
บาท มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่ารายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนตํ่ามีความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากกว่า
ผู้ใช้สิทธิท่ีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนสูง ดังนั้นหากการจัดบริการสวัสดิการท่ีมีความไม่เหมาะสม เช่น ปัญหาจากการใช้
บริการคลินกิสุขภาพแต่ขาดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจําทําให้ต้องไปใช้บริการสถานพยาบาลภายนอกและเสียค่าใช้จ่าย  
 
บทสรุป  

ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  โดยมีความพึงพอใจด้านระเบียบกองทัพเรือมากท่ีสุด ในประเด็น 
คุณสมบัติในการเข้าพักอาศัยต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างหรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือท่ีมีคู่สมรสและหรือบุตร  มีปัญหาและ
อุปสรรค ระดับปานกลาง โดยมีปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัย และการจัดบริการสาธารณะมากท่ีสุด 
ในประเด็น อาคารท่ีพักอาศัยชํารุด และการจัดตลาดนัดก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของ
กลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรค พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน  มีความพึงพอใจ มีปัญหา
และอุปสรรคแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. กองการอาคารท่ีพัก กรมสวัสดิการทหารเรือควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีอยู่อาศัย โดย
ควบคุมและดูแลให้การพักอาศัยเป็นไปตามระเบียบกองทัพเรือ และควรปรับปรุงการจัดท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ การจัดบริการ
สวัสดิการ และการจัดบริการสาธารณะ ท้ังในส่วนท่ีกรมสวัสดิการทหารเรือเป็นผู้รับผิดชอบ และส่วนท่ีหน่วยอ่ืนๆ ให้การสนับสนุน 
โดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัยเป็นสําคัญ 

2. กองทัพเรือควรจัดหาอาคารท่ีพักอาศัยให้มีจํานวนเพียงพอ โดยการสร้างอาคารท่ีพักอาศัยเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี 
ท่ีกองทัพเรือมีอยู่เดิม  และควรส่งเสริมให้กําลังพลได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยให้การสงเคราะห์ทางการเงิน หรือมีความร่วมมือกับ
สถาบันภายนอกในการจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้กับกําลังพล  ท้ังนี้เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านท่ีอยู่อาศัยและเพ่ิมโอกาสให้กับกําลังพล
ซ่ึงมีรายได้น้อยได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
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Education in Quality of Life of he People in he Community Cast Study: Baan Santo, Village 

No.11, Tha Pha Sub-District, Kokkha District, Lampang Province. 
 

ปรางทพิย์ ภักดีคีรีไพรวัลย์* 
PRANGTHIP PUKDIKIRIPRIWAN 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มาจากการศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน บ้านแสนตอ หมู่ 11 ตําบลท่าผา 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางโดยบทความเป็นการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยความหมายและองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิต และแนวคิดการพัฒนาเคร่ืองมือชี้วัดคุณภาพชีวิต ซ่ึงจะทําให้เข้าใจถึงการศึกษาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้
วัดคุณภาพชีวิตเพ่ือใช้ในการศึกษาคุณภาพชีวิต บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาคุณภาพชีวิต เนื่องด้วย
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีชีวิตท่ีดีข้ึน จึงควรมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตและการตื่นตัวในการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนําไปสู่แนวทางใน
การปรับปรุงส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีดีย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตต่อไป 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 

ABSTRACT 
This article which is derived from the study.  Education in Quality of Life of The People in The 

community Cast Study: Baan Santo, Village No.11, Tha Pha Sub-District, Kokkha District, Lampang Province. The 
article explores the concept of quality of life include the definition and components of quality of life and the 
development of tools to measure quality of life.  This will help to understand the quality of life and the 
development of tools to measure quality of life in order to study the quality of life. This article will demonstrate 
the importance of the quality of life. The human resource is critical in developing countries to encourage citizens 
to live better. It should be aimed at promoting the quality of life of all the people. The importance of quality of 
life and consciousness in the quality of life of citizens. This will lead to ways to improve and promote the quality 
of life of the people better. To process the study of quality of life and enhance the quality of life. 
Keywords: Quality of Life of The People in The community 
 
 
 
 

                                                            
*
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บทนํา 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีชีวิตท่ีดีข้ึน ไม่ว่าจะทางด้าน

วัตถุ ทางด้านสังคม  ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายในชีวิตแก่พลเมือง รวมถึง
การส่งเสริมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจ ต่างก็เป็นประเด็นท่ีมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังสิ้น การตื่นตัวในการศึกษา
คุณภาพชีวิตของประชากรมีมานานหลังจากท่ีแพร่ขยายในประเทศทางตะวันตก โดยเฉพาะอย่างย่ิงสหรัฐอเมริกาและแคนนาดาไปสู่
นานาประเทศท่ัวโลก เป็นการยืนยันถึงความสําคัญและความจําเป็นของการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชากร อันจะนําไปสู่แนวทางใน
การปรับปรุงหรือวางแผนนโยบายของประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ สําหรับกําลังพัฒนาอย่างประเทศไทย
เล็งเห็นความสําคัญ”มนุษย์หรือคนในสังคมเป็นหลัก”ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-
2554) มีแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่ า“มุ่งพัฒนาสู่สังคมที่
เข้มแข็งและมีศักยภาพเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคนไทยท่ีย่ังยืน” และจากยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2550-2552) ได้เชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 

ในอดีตประเทศส่วนใหญ่มักเลือกใช้การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อบุคคล (Growthof 
GrossDomestic Product per Capita) หรือ GDP เป็นเป้าหมายในการพัฒนา เนื่องจากเห็นว่าเม่ือประเทศมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อบุคคลสูงข้ึน ย่อมหมายถึงการท่ีประชาชนในประเทศมีรายได้ต่อบุคคลสูงข้ึนและมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงข้ึน 
และนําไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึนในท่ีสุดอย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อบุคคลสามารถสะท้อน
คุณภาพชีวิตของบุคคลได้เพียงมิติเดียว นั่นคือ มาตรฐานการครองชีพ (Standard of Living) ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตเกี่ยวข้องกับ 
มิติอ่ืนๆ มากมายการศึกษาคุณภาพชีวิตจึงควรศึกษาเป็นองค์รวมควรคํานึงถึงหลากหลายมิติ ซ่ึงองค์การอนามัยโลก (The WHOQOL 
Group, 1994) ได้แบ่งองค์ประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตไว้ 4 ด้านได้แก่ 1. ด้านร่างกาย  2. ด้านจิตใจ  3. ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม  4. ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาคุณภาพชีวิตจึงควรศึกษาในหลากหลายด้านเพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ สามารถ
เป็นทิศทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา 
ท้ังในส่วนบุคคล ครอบครัว จึงต้องมีการพัฒนาในด้านการศึกษา เพ่ือให้มีแนวคิดเจตคติท่ีดี รู้จักการบริหารตนเอง การเอ้ืออาทรต่อ
บุคคลอ่ืน มีงานทํา มีอาชีพและรายได้ท่ีพาเพียงต่อการดํารงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถ้าหากปฏิบัติได้เช่นนี้เท่ากับเป็นการยกระดับ
ท้ังตนเองและสังคม ทําให้มีคุณค่า มีความเจริญงอกงาม ปัญหาต่างๆ ในสังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น ประเทศต่างๆจึงพยายามอย่างเต็มท่ีในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีสูงข้ึน เพ่ือช่วยให้สมาชิกทุกคนในสังคมกินดีอยู่ดี มีความสุขสมบูรณ์ ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สําราญ จูช่วย, 
2554) มีดังนี้  

1)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยทําให้บุคคลสามารถดําเนินชีวิติยู่ในสังคมโดยมีแนวทางในการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงส่งผล
ให้สังคมมีความสงบสุขไปด้วย 

2)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นให้บุคคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดท่ีจะปรับปรุงตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 

3)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทําให้บุคคลรู้จักใช้ปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม หลักการบริหาร เพ่ือมาแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนกับตนเองและสังคม 

4) การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําให้บุคคลและสังคมอยู่ร่วมกันด้ววยความสมานฉันท์ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และ
ปัญหาสังคม  
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5)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทําให้บุคคลและสังคม ท่ีมีความรู้ความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
ในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมท่ีดีงามให้เกิดข้ึนในสังคม 

ดังจะเห็นได้ว่าหากคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพท่ีดี ย่อมนําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญรุดหน้าก้าวไกลข้ึน 

จากการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ท่ีได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการบริการโดยยึดความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนเป็นสําคัญด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม ทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถ่ินท่ีแท้จริง ทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือสามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีจึงเกิด เวทีประชาคมเพ่ือค้นหาปัญหา เปิดเผยข้อมูล และการระดม
รวบรวมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกันของคนในชุมชน จากการประชุมปรึกษาหารือจึงได้ทําให้ทราบถึงปัญหา
เร่ืองสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วน ท่ีส่งผลต่อการคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและปัญหาด้านอ่ืนๆ จึงได้เกิดโครงการต่างๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ โดยเลือกบ้านแสนตอ หมู่ 11 ตําบลท่าผา เป็นท่ีแรกในการแก้ไขปัญหาและ
ริเร่ิมโครงการท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ทําให้เกิดโครงการมากมายท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

การศึกษาในคร้ังนี้จึงเป็นการศึกษาบ้านแสนตอหมู่ 11 ตําบลท่าผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางเนื่องด้วยบ้านแสนตอ
เป็นหมู่บ้านท่ีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ จากทางเทศบาลตําบลเกาะคาท่ีประสบความสําเร็จ พร้อมท้ังบ้าน
แสนตอยังเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีมีความน่าอยู่อาศัย มีความถึงพร้อมในหลากหลายด้าน ท้ังยังได้รับรางวัลท่ีเป็นการยืนยันถึง 
ความสงบสุขร่มเย็นของชุมชนโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2542) ) ได้ให้ความหมายของ
ชุมชนน่าอยู่ หมายถึง ชุมชนท่ีอยู่อาศัยท้ังในเขตเมืองและชนบทท่ีมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสังคมที่เอ้ืออาทร มีชุมชน
เข้มแข็ง มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบเศรษฐกิจท่ีม่ันคง มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองและชุมชน ลักษณะสําคัญของเมืองน่าอยู่ มีลักษณะสําคัญของเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่นั้น จะถูกผสมผสานอยู่ในเรื่องราว
ต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านสังคมมีบริการด้านสุขภาพและบริการท่ีจําเป็นอย่างพอเพียงและสะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  2. ด้านสิ่งแวดล้อม  มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้ และเป็นชุมชนท่ีประชาชนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมใน
ท้องถ่ิน 3. ด้านเศรษฐกิจ มีการทํามาค้าขายและการลงทุน และประชาชนมีงานทํา 4. ด้านกายภาพ มีบริการของภาครัฐอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการมีการเดินทางขนส่งท่ีสะดวก ปลอดภัย 5. ด้านการบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกๆ ข้ันตอน   

1. ด้านสังคม บ้านแสนตอเป็นชุมชนท่ีมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชุมบท เนื่องจากการประกอบส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับเกษตรกรรม รองลงมาคือ รับจ้างท่ัวไป/ลูกจ้างเอกชน บริษัท โรงงาน หน่วยงานราชการ และลําดับสุดท้ายคือรับราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีจํานวนน้อยท่ีสุดเนื่องจากส่วนใหญ่เกษียณแล้ว ชาวบ้านบ้านแสนตอส่วนมากมีสุขภาพแข็งแรง โรคท่ีมักพบเป็นโรค
ประจําตัวในผู้สูงอายุ คือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ท้ังนี้บ้านแสนตอมีกลุ่มอาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
จํานวน 11 คน มีหน้าท่ีดูแลและประเมินผู้ป่วยในชุมชน กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) คือผู้มีจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
เจ็บป่วย มีโรคเร้ือรัง หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ มีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของการออก
เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ให้กําลังใจ ประเมินสภาพที่อยู่อาศัย เพ่ือดําเนินการให้ความช่วยเหลือร่วมกับเทศบาลตําบลเกาะคาในโครงการ 
ชาวเกาะคาไม่ทอดทิ้งกัน เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนผู้มีจิตอาสาเพ่ือสร้างสังคมท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กําลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และช่วยกันร่วมแรงกาย แรงใจในการสร้างบ้านท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ นอกจากนี้บ้านแสนตอได้รับการดูแล สง่เสริม
สุขภาพจากโครงการสาธารณสุขเคลื่อนท่ีของเทศบาลตําบลเกาะคา โดยกองสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
ท่าผา ทันตภิบาลโรงพยาบาลเกาะคา ในการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านบ้านแสนตอเดือนละ 1 คร้ัง ในวันรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ 
ข้อมูลจากเทศบาลตําบลเกาะคา บ้านแสนตอเป็นชุมชนท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีอาชญากรรมและ
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ปัญหาด้านยาเสพติด ข้อมูลจากตํารวจภูธรเกาะคา ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน (วรางคณา อินพรหม, สัมภาษณ์, วันท่ี 26 
เมษายน 2559) ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า เหตุท่ีทําให้ไม่เกิดกรณีดังกล่าวเนื่องจาก บ้านแสนตอเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กสามารถดูแลได้อย่าง
ท่ัวถึง วิถีชีวิตคนในชุมชนเป็นวิถีชีวิตด้ังเดิม เรียบง่าย เป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานีตํารวจภูธรเกาะคา ทําให้สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด 
และไม่มีสิ่งย่ัวยุเช่น ร้านอาหารท่ีมีอบายมุข แม้ในปัจจุบันจะมีโรงแรงท่ีเกิดข้ึนภายในบ้านแสนตอ แต่ทางผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการคัดกรองผู้ท่ีจะเข้าพักในโรงแรม ในเรื่องยาเสพติดบ้านแสนตอ
ได้รับรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจําปี 2559 เนื่องจากคนในชุมชนบ้านแสนตอมีความร่วมมือกันในการป้องกันแก้ไข
ปัญหา ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาซ่ึงกันและกนัภายในชุมชนท่ีมีผลต่อความม่ันคงของชุมชน นอกจากนี้บ้านแสนตอยังมีกลุ่มชุด
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นกลุ่มจิตอาสาซ่ึงมีหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายใน
ชุมชน(แผนพัฒนาชุมชน(แผนพัฒนาชุมชนบ้านแสนตอ, 2557-2559) 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม บ้านแสนตอเป็นชุมชนท่ีศักยภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพจากการปลูกฝัง
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรักชุมชนของตนเอง สร้างการมีจิตอาสาในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกการการจัดเวทีประชาคม
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายในการจัดการขยะในพ้ืนท่ีชุมชน โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีมีบทบาทสําคัญในการร่วมมือร่วมใจทํา 
การคัดแยกขยะในครัวเรือนของตน มากกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน นําไปสู่การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ สร้างรายได้
จากขยะ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้ังนี้จึงทําให้เกิดโครงการมากมายในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ร้านค้า 0 บาท โครงการถนน
สะอาด หน้าบ้านน่ามอง โครงการตู้เย็นในสวนตู้เย็นพอเพียง โครงการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และโครงการชุมชนปลอดขยะ 
ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชน จึงทําให้บ้านแสนตอเป็นพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน 
อบรมแลกเปล่ียนความรู้ให้แก่ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนใจ 

3. ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในบ้านแสนตอเป็นลักษณะการซ้ือขายแลกเปล่ียน รายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้าขายและ
การเกษตร บ้านแสนตอได้รับการสนับสนุนทางด้านอาชีพให้แก่ชาวบ้าน โดยมีการรวมกลุ่มสตรีแม่บ้านท่ีต้องการอาชีพเสริมเพ่ือหา
รายได้ให้แก่ครัวเรือน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทําให้เกิดกลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านแสนตอ จัดต้ังเม่ือปีพุทธศักราช 2542 มีสมาชิก
กลุ่มท้ังหมด 10 คน แต่เดิมนั้นสมาชิกกลุ่มมีความรู้ในการทําผ้ามัดย้อมอยู่แล้ว จึงได้เกิดการกระจายความรู้ให้แกสมาชิกคนอ่ืนๆ และ
การพัฒนาทักษะในการตัดเย็บผ้ามัดย้อมเพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เป็นการสร้างอาชีพเกิดรายได้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้
บ้านแสนตอยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนหรือธุรกิจชุมขน ชาวบ้านในชุมขนบ้านแสนตอมีการผลิตซ้ือขายสินค้าสดท่ีเป็นของ
คนในชุมชน จากนั้นมีการแปรรูปเป็นอาหารสําเร็จรูปกลับมาขายในชุมชน ทําให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน 

4. ด้านกายภาพ มีโครงสร้างพ้ืนฐานบริการของภาครัฐอย่างเพียงพอ มีถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้าท่ีอํานวยความ
สะดวกให้แก่คนในชุมชน โดยมีเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งคือ ถนนสายเกาะคา-เสริมงามกั้นกลางตลอดท้ังหมู่บ้าน ทางทิศใต้
ติดชุมชนบ้านใหม่ และทางทิศเหนือติดกับชุมชนหนองจอก 

5. ด้านการบริหารจัดการ บ้านแสนตอได้มีการจัดทําแผนหมู่บ้าน/ชุมชน หรือแผนแม่บทหมู่บ้าน/ชุมชน โดยผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในชุมชนบ้านแสนตอ เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน 
เร่ิมจากการกระตุ้นจิตสํานึกและความรับผิดชอบของประชาชนในการมีจิตสาธารณะ ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้านหรือชุมชน ก่อเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนบ้านแสนตอ 

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าบ้านแสนตอเป็นชุมชนท่ีมีความน่าอยู่อาศัย มีความถึงพร้อมในแต่ละด้านของ
องค์ประกอบชุมชนน่าอยู่ ประกอบกับได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากทางเทศบาลตําบลเกาะคาผ่านการดําเนินโครงการต่างๆ ท่ี
ร่วมกับบ้านแสนตอ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จึงมีความต้องการที่จะศึกษาคุณภาพชีวิต
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ของคนในชุมชนบ้านแสนตอและแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือศึกษาเป็นต้นแบบในการนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนอ่ืนๆ 

ผู้ศึกษาจึงได้ทําการศึกษาแนวคิดจากนักวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวกับแนวคิดคุณภาพชีวิต ความสําคัญของแนวคิดคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือให้เข้าใจถึงคุณภาพชีวิต โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ความหมายของคุณภาพชีวิต และองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 

ความหมายของคุณภาพชีวิต 
1.  ความหมายของคุณภาพชีวิตในต่างประเทศ 
 องค์การอนามัยโลก (WHO, 1998, p. 17) ให้ความหมายว่าคุณภาพชีวิต หมายถึงการรับรู้หรือความเข้าใจของ

ปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานภาพชีวิตของตนเอง ตามบริบทของวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีใช้ชีวิตอยู่และสัมพันธ์กับเป้าประสงค์ความ
คาดหวัง มาตรฐาน และความกังวลสนใจท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ คุณภาพชีวิตเป็นมโนมติท่ีมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ท่ี
สลับซับซ้อน ได้แก่ สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเป็นตัวของตัวเองความสัมพันธ์ต่างๆทางสังคม ความเชื่อส่วนบุคคล 
และสัมพันธภาพท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม UNESCO (1993, p. 40) ได้นิยาม คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคม และ
ระดับความพึงพอใจ ในความต้องการส่วนหนึ่งของมนุษย์ ดังนั้น คุณภาพชีวิตจึงเป็นระดับของการมีชีวิตท่ีดีมีความสุข ความพึงพอใจ
ในชวิีต และสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องหับความเป็นอยู่ในการดําเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม 

2. ความหมายของคุณภาพชีวิตในประเทศไทย 
กรมการพัฒนาชุมชน (2537, อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ต้ังเจริญ, 2544 น. 29) คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิต

ของมนุษย์ในระดับท่ีเหมาะสมตามความจําเป็นพ้ืนฐานท่ีได้กําหนดไว้ในสังคมหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งคือการท่ีจะกล่าวว่า ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีได้ก็ต่อเม่ือประชาชนในครอบครัวหรือชุมชนนั้นมีชีวิต ความเป็นอยู่บรรลุตามความจําเป็นพ้ืนฐานครบถ้วนทุกประการ 
ซ่ึงเกณฑ์ความจําเป็นพ้ืนฐานท่ีกําหนดไว้แล้วนั้นสามารถแปรเปลี่ยนไปได้ตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ขณะนั้น 

ชาญชัย อินทรประวัติ (2547, น. 7) ได้ศึกษาและได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตของบุคคล หมายถึง ความพึงพอใจ
ของบุคคลในการดํารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และได้รับการสนองตอบความต้องการของตนเองในด้านต่างๆ ซ่ึงได้แก่ 
ความต้องการพื้นฐานในการดํารงชีวิต ความต้องการทางด้านสังคมและจิตใจ 

สุกัญญา มาลาอี (2547, น. 19) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 
ท้ังภายในและภายนอกของมนุษย์ ได้แก่ ด้านจิตใจ ความรู้ความสามารถ อารมณ์และความรู้สึก และด้านร่างกาย คือ ความมีสุขภาพ
กายที่ดี สภาพความเป็นอยู่และสภาพการดํารงชีวิตท่ีดีในสังคม ฉะนั้นคุณภาพชีวิตท่ีดีจึงเป็นชีวิตท่ีมีความสุขกาย สุขใจ และสามารถ
ดํารงชีวิตด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมได้ตามสภาวะ 

กล่าวโดยสรุปความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึงความพึงพอใจในการดํารงชีวิต การมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีทางด้าน
ต่างๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ์ต่อการดํารงชีวิต ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงความหมาย
ของคุณภาพชีวิตท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทย มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมองถึงความพึงพอใจใน 
การดํารงชีวิต ความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในด้านๆ ท่ีมีผลต่อระดับของคุณภาพชีวิตและการจะเข้าใจถึงคุณภาพชีวิต
ได้นั้นจะต้องทราบถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตมีดังต่อไปน้ี 

3. องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
Power, Bullinger and Whoqol Group (2002, p. 18) กล่าวถึง เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 

ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ได้พัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต ด้วยการทบทวนแนวคิดของคุณภาพชีวิต และ
ศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อกําหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต WHOQOL–BREF–THAI ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิดคือ แบบภาวะ
วิสัย (Perceived Objective) และอัตวิสัย (Self-Report Subjective) จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ดังนี้ 
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1) ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจําวัน เช่น  
การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึก สุขสบาย ไม่มี ความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะ
จัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละกําลังใน การดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ต้องพ่ึงพา
ผู้อ่ืน การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจํา วันของตน การรับรู้ถึง
ความสามารถในการทํางาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพ่ึงพายาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทย์อ่ืนๆ เป็นต้น 

2) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ี
บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความม่ันใจในตนเอง การรับรู้
ถึงความคิด ความจําสมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ของตนการรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการ
กับความเศร้า หรือกังวล การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ ของตน ท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึง ความเชื่อด้านวิญญาณ 
ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืนๆท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการดําเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น 

3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เร่ืองความสัมพันธ์ ของตนกับบุคคลอ่ืน  
การรับรู้ถึงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมด้วย รวมท้ัง 
การรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ 

4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมี
ชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและม่ันคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษ
ต่างๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะ
ได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 

จากการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต สามารถจําแนกองค์ประกอบได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย  
การรับรู้ทางสภาพร่างกาย ซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจําวัน 2) ด้านจิตใจ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
การรับรู้เร่ืองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอ่ืน 4) ด้านสิ่งแวดล้อม การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิต การเข้าใจถึง
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตท้ัง 4 ด้านจะทําให้สามารถศึกษาในแต่ละประเด็นได้อย่างชัดเจน โดยควรท่ีจะการศึกษาเคร่ืองมือท่ีจะใช้
ศึกษาคุณภาพชีวิต ผู้ศึกษาจึงทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเคร่ืองมือชี้วัดคุณภาพชีวิตดังต่อไปน้ี 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิต 
เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตชุด 6 องค์ประกอบ 100 ตัวชี้วัด ถูกพัฒนาโดยทีมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์การอนามัยโลก 

(WHOQOL Group) โดยมีDr.JohnOrleyนายแพทย์ใหญ่เป็นผู้นําในการพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตข้ึนมา ทีมงานจะประกอบด้วย
ศูนย์ปฏิบัติการภาคสนามจํานวน 15 ประเทศ ในการพยายามสร้างเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตท่ีสามารถนําไปใช้อย่างสากล ไม่ว่า
วัฒนธรรมแต่ละท้องถ่ินท่ีจะแตกต่างกันอย่างไรเหตุผลท่ี WHO พัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตมีสาเหตุดังต่อไปน้ี 

1) หลายปีท่ีผ่านมา การประเมินคุณภาพชีวิตมุ่งไปท่ีการวัดคุณภาพ มักใช้ตัวบ่งชี้ทางสุขภาพท่ีเคยใช้กันมาก่อน เช่น 
อัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วย (เช่น World Bank, 1993; WHO, 1991) มีการนับรวมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดจากโรคภัย และ 
ความเสื่อมถอย ในความสามารถท่ีจะดําเนินชีวิตประจําวันและพฤติกรรม  การวัดการรับรู้ในเรื่องสุขภาพ และการประเมินสถานภาพ
ท่ีสามารถทํางานได้/ทํางานไม่ได้ เคร่ืองมือเหล่านี้เร่ิมต้นด้วยการแยกวัดผลกระทบท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย ไม่ได้ใช้วัดคุณภาพชีวิต
โดยตรง ซ่ึงถูกกล่าวว่าเป็นการวัดท่ีผิดเป้าหมายในเร่ืองสุขภาพ (Fallowfield, 1990, อ้างถึงใน สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 
2541, น. 18) 

2) เคร่ืองมือวัดสถานะสุขภาพ ส่วนใหญ่ถูกพัฒนามาจากทางอเมริกาเหนือและอังกฤษและการแปลภาษาเหล้านี้ไปใช้
ในประเทศอ่ืนๆ เป็นสิ่งท่ีต้องใช้เวลาและไม่เป็นท่ีพอใจด้วยหลายๆเหตุผล (Satorius and Kuyken, 1994; KuykenOrley, 
Hudelson and Satorius, 1994, อ้างถึงใน สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2541, น. 19) 
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3) การรักษาทางการแพทย์มีการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเป็นเคร่ืองจักรกลมากขึ้นจะให้ความสําคัญเฉพาะการกําจัดโรค
และอาการเป็นแรงผลักดันให้เกิดความต้องการท่ีจะนําเอารากเหง้าของความเป็นมนุษย์เข้ามาสู่กระบวนการดูแลสุขภาพจากการ
เรียกร้องหาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตสําหรับใช้ในกระบวนการดูแลสุขภาพความสนใจจึงมุ่งไปเร่ืองของสุขภาพและผลของวิธีการรักษา
จะเพิ่มความสนใจไปในเร่ืองของความเป็นอยู่ท่ีดี (well-being) ของผู้ป่วยการเร่ิมต้นพัฒนาเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตเกิดข้ึนจากความ
ต้องการท่ีจะวัดคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงและจากข้อผูกมัดท่ีต้องส่งเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพอย่างองค์รวมให้ดําเนินไป
อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อ (WHOQOL-BREF) 
เคร่ืองมือชี้วัด WHOQOL-100 จะให้รายละเอียดของการวัดในแต่ละหัวข้อย่อย(Fact)ได้มากเพ่ือทําการหาข้อมูลให้ได้

โดยเร็ว WHOQOL-BREF ฉบับทดลองใช้จึงถูกพัฒนาข้ึนมาเป็นเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตท่ีมีขนาดสั้นๆโดยอาศัยข้อมูลจากการใช้
เคร่ืองชี้วัด WHOQOL นําร่องในคร้ังแรกและข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการใช้ WHOQOL-100 ฉบับทดสอบภาคสนามที่รวบรวมมาจาก
ศูนย์ภาคสนาม 20 ศูนย์จาก 18 ประเทศเพื่อใช้ในคร้ังนี้เคร่ืองมือ WHOQOL-BREF จะประกอบด้วยข้อคําถามมาเพียง 1 ข้อจาก 
แต่ละหมวดใน 24 หมวดท่ีอยู่ในเคร่ืองชี้วัด WHOQOL-100 และรวบกับหมวดท่ีเป็นคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ัวไปโดยรวมอีก 2 ข้อ
คําถามเครื่องชี้วัด WHOQOL-BREF มีการจัดทําไว้ 19 ภาษาท่ีแตกต่างกัน 

การนําเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-100 และ WHOQOL-BREF ไปใช้ 
เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตท้ังสองชนิดสามารถนําไปใช้ในการทดลองทางคลินิกใช้หาค่าคะแนนพ้ืนฐาน (Baseline Score) 

ในพ้ืนท่ีๆต้องการและสามารถใช้วัดการเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาท่ีใช้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดท้ังยังคาดหวัง
ว่าเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิต WHOQOL จะมีประโยชน์อย่างย่ิงในกรณีท่ีการดําเนินของโรคนั้นๆดูเหมือนว่าอาการจะดีข้ึนหรือรุนแรงข้ึน
เพียงบางส่วนและในกรณีท่ีการรักษาอาจจะเป็นแค่การบรรเทาอาการให้ดีข้ึนมากกว่าจะเป็นการรักษาให้หายขาดเครื่องมือวัดคุณภาพ
ชี วิต WHOQOL-100 ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิดคือแบบภาวะวิสัย (Perceved Objective) และอัตวิสัย (Self-Report 
Subjective) จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือการรับรู้สภาพด้านร่างกายของบุคคลซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจําวันเช่นการรับรู้
สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายการรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบายไม่มีความเจ็บปวดการรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับ 
ความเจ็บปวดทางร่างกายได้การรับรู้ถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวันการรับรู้เร่ืองการนอนหลับและพักผ่อนรวมถึงการรับรู้
เร่ืองการมีเพศสัมพันธ์ ซ่ึงการรับรู้เหล่านี้มีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 

2) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือการรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเองเช่นการรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคล
มีต่อตนเองการรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองการรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองการรับรู้ถึงความมั่นใจไนตนเองการรับรู้ถึงความคิด
ความจําสมาธิการตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆของตนและการรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความ
เศร้าหรือกังวลเป็นต้น 

3) ด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือการรับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน
การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตนการรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนการรับรู้ถึง
ความสามารถในการทํางานการรับรู้ว่าตนไม่ต้องพ่ึงพายาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทย์อ่ืนๆ เป็นต้น 

4) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือการรับรู้เร่ืองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่นการรับรู้ถึง
การท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคมการรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมด้วยรวมท้ังการรับรู้ในเรื่อง
อารมณ์ทางเพศหรีอการมีเพศสัมพันธ์ 

5) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิตเช่นการรับรู้ว่าตนมีชีวิต
อยู่อย่างอิสระไม่ถูกกักขังมีความปลอดภัยและม่ันคงในชีวิตการรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีดีปราศจากมลพิษต่างๆ 
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การคมนาคมสะดวกมีแหล่งประโยชน์ด้านการเงินสถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะได้รับ
ข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่างๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 

6) ด้านความเชื่อส่วนบุคคล (Spirituality Religion/Personal Beliefs) คือรวมไปถึงการรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อม่ัน
ต่างๆของคนท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิตเช่นการรับรู้ถึงความเชื่อด้านจติวิญญาณศาสนาการให้ความหมายของชีวิตและความเชื่ออ่ืนๆ ท่ีมี
ผลในทางท่ีดีต่อการดําเนินชีวิตมีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น 

ในปี 1996 กลุ่มองค์การอนามัยโลก (The WHO group) ได้นําเสนอ WHOQOL-100 เป็นเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นสากลสามารถนําไปใช้ในประเทศต่างๆ ได้ไม่จํากัดในด้านภาษาและวัฒนธรรมซ่ึงในประเทศไทยกรมสุขภาพจิต (กิติกร มีทรัพย์, 
2537, อ้างถึงใน สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2541, น. 21) ได้นํามาแปลเป็นภาษาไทยและหาความถูกต้องทางด้านเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยและภาษาอังกฤษแปลกลับไปเป็นภาษาอังกฤษอีกคร้ังและเยาวลักษณ์กลิ่นหอม 
(2540, น. 21)  ได้นําเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-100 ฉบับภาษาไทยท่ีแปลไว้นั้นมาใช้หาคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภทท่ีพาผู้ป่วยมารับการรักษาท่ีเเผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่หาค่าความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่าครอนบาคได้เท่ากับ 0.89 และในปีเดียวกันกลุ่มองค์การอนามัยโลก (The WHO Group)ได้พัฒนาเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตฉบับ
ย่อโดยใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  เหลือเพียง 26 ตัวชี้วัดโดยข้อคําถามในฉบับย่อเป็นคําถามท่ีมีอยู่
ในฉบับ 100 ตัวชี้วัดซ่ึงให้นิยามคุณภาพชีวิตว่าเป็นสถานะความเป็นอยู่ท่ีดีของร่างกายจิตใจและสังคมการรับรู้คุณภาพชีวิตของบุคคล
นั้นวัฒนธรรมและค่านิยมจะส่งผลกับเป้าหมายและความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1) ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือการรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจําวันเช่นการรับรู้
สภาพความสมบูรณ์ของร่างกายการรับรู้ถึงความสามารถในการทํางานของตนเป็นต้น 

2) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือการรับรู้ทางสภาพจิตใจของตนเองเช่นการรับรู้ความรู้สึกทางบวกและทาง
ลบท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองการรับรู้ถึงความคิด การตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้ของตน เป็นต้น 

3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เร่ืองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอ่ืนการรับรู้ถึง
การท่ีได้รับความช่วยเหลือและได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม 

4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิตการรับรู้การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับสภาพแวดล้อมการรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระมีความปลอดภัยและม่ันคงในชีวิตเป็นต้นสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ัง
นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลตามแนวคิดของ Power, Bullinger and WHOQOL 
Group (2002, p. 21) อ้างถึงในเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) โดยใช้
เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL–BREF–THAI ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิดคือแบบภาวะวิสัย (Perceivedobjective) และ 
อัตวิสัย (Self-Report Subjective) จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน 

จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต แต่เดิมนั้นการประเมินคุณภาพชีวิตมุ่งไปท่ีการวัดคุณภาพ 
มักใช้ตัวบ่งชี้ทางสุขภาพท่ีเคยใช้กันมาก่อน เช่น อัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วย เคร่ืองมือเหล่านี้เร่ิมต้นด้วยการแยกวัดผลกระทบท่ี
เกิดจากการเจ็บป่วย ไม่ได้ใช้วัดคุณภาพชีวิตโดยตรง เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตสําหรับใช้ในกระบวนการดูแลสุขภาพมุ่งไปเร่ืองของ
สุขภาพ และผลของวิธีการรักษาหลังจากน้ันจึงเพ่ิมความสนใจไปในเรื่องของความเป็นอยู่ท่ีดี การเริ่มต้นพัฒนาเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิต
เกิดข้ึนจากความต้องการท่ีจะวัดคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง ในปี 1996 กลุ่มองค์การอนามัยโลก (The WHO Group) จึงได้นําเสนอ 
WHOQOL-100 เป็นเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตท่ีเป็นสากลสามารถนําไปใช้ในประเทศต่างๆ WHOQOL-100 ประกอบประกอบด้วย
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 6 ด้าน1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคล 4) ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม 5) ด้านสิ่งแวดล้อม 6) ด้านความเชื่อส่วนบุคคล และในปีเดียวกันกลุ่มองค์การอนามัยโลก (The WHO Group) ได้พัฒนา
เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อ (WHOQOL-BREF) โดยใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  เหลือเพียง 26 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
443 

ตัวชี้วัดโดยข้อคําถามในฉบับย่อเป็นคําถามท่ีมีอยู่ในฉบับ 100 ตัวชี้วัด ซ่ึงให้นิยามคุณภาพชีวิตว่าเป็นสถานะความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ร่างกายจิตใจและสังคมการรับรู้คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นวัฒนธรรมและค่านิยมจะส่งผลกับเป้าหมายและความคาดหวังเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีเกี่ยวข้อง 

ซ่ึงต่อมา สุวัฒน์  มหัตนิรันดร์กุล และคณะ ได้ทําการพัฒนาเคร่ืองมือชี้วัดวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ 
ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ได้ทบทวนและปรับปรุงภาษาในเคร่ืองมือ WHOQOL-BREF โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาแล้ว
นําไปทดสอบความเข้าใจภาษากับคนที่มีพ้ืนฐาน แตกต่างกัน นํามาปรับปรุงข้อท่ีเป็นปัญหาแล้วทดสอบซํ้า โดยใช้เคร่ืองมือวัดคุณภาพ
ชีวิต WHOQOL–BREF–THAI ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิดคือ แบบ ภาวะวิสัย (Perceivedobjective) และอัตวิสัย (Self-Report 
Subjective) จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้านคือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  
4) ด้านสิ่งแวดล้อมและทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและพัฒนาให้เข้ากับประชาชนคนไทย มีขนาดกระชับและใช้ง่ายกว่า เหมาะ
สําหรับการนําไปสํารวจคุณภาพชีวิต 

จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทําให้เห็นถึงความสําคัญการศึกษาคุณภาพชีวิต ความสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของการพัฒนา ท่ีส่งผลต่อท้ังบุคคลและสังคมไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนานั้นคือทุกคนใน
สังคมกินดีอยู่ดี มีความสุขสมบูรณ์และการท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้นั้นสภาพแวดล้อมภายในชุมชนมีความสําคัญท่ีจะส่งผลต่อระดับ
ของคุณภาพชีวิต เป็นชุมชนท่ีมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีมีสังคมที่เอ้ืออาทร มีชุมชนเข้มแข็ง มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบเศรษฐกิจท่ีม่ันคง มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน การเข้าใจถึงคุณภาพ
ชีวิตผ่านความหมายของคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในการดํารงชีวิต การมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีทางด้านต่างๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ์ต่อ
การดํารงชีวิต ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการมองถึงความพึงพอใจใน 
การดํารงชีวิต ความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในด้านๆ ท่ีมีผลต่อระดับของคุณภาพชีวิตและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
ซ่ึงสามารถจําแนกองค์ประกอบได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย การรับรู้ทางสภาพร่างกาย ความสมบูรณ์ของสุขภาพ ซ่ึงมีผลต่อ
ชีวิตประจําวัน 2) ด้านจิตใจ การรับรู้ถึงความรู้สึกสภาพทางจิตใจของตนเอง 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม การรับรู้เร่ืองความสัมพันธ์
ของตนกับบุคคลอื่น เช่น การได้รับความช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอ่ืน  4) ด้านสิ่งแวดล้อม การรับรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต การปราศจากมลพิษต่างๆการเข้าใจถึงองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตท้ัง 4 ด้านจะทําให้สามารถศึกษาในแต่ละประเด็นได้อย่างชัดเจน และการศึกษาเครื่องมือท่ีจะใช้ศึกษาคุณภาพชีวิต
ข้างต้น จะทําให้เห็นถึงพัฒนาการ ท่ีมา ข้ันตอนกระบวนการในการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้วัดคุณภาพชีวิต จนเกิดเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถ
ใช้ในการวัดคุณภาพชีวิตได้อย่างมีมาตรฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
คนในชุมชนต่อไป 
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กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนบ้านม่ันคงสวนพล ูเขตสาทร 
The Process of Self-Management of Bann Mun Kong Suanplu Community in Sathon District 

  
  สุภาวดี เพชรชนะ* 

Supawadee Phetchana 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เร่ืองกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทและพัฒนาการของการจัดต้ังชุมชนหลังประสบอัคคีภัย 
ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลูมีกระบวนการจัดการตนเอง ในการกําหนดกฎระเบียบของชุมชน การบริหารจัดการ
ชุมชน การรักษาความปลอดภัยในชุมชน และการสนับสนุนกลุ่มในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง ม่ันคง สามารถแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง มีการพ่ึงพา พ่ึงพิงหน่วยงานภายนอกให้น้อยท่ีสุด ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีข้ึนในชุมชน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันใน 
การบริหารจัดการชุมชน  
คําสําคัญ: กระบวนการ, การจัดการตนเอง, ชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู 
 

ABSTRACT 
The study of Baan Mun Kong self-reliance has its objective to review the community history and their 

aspect of community development since the destruction period from fire settlement. The finding shows that since 
the community was destroyed by the fire, community learned how to establish the innovative security practice 
of their self-management such as the invention of community own self-guard, the settlement of security regulation, 
the community self- help management and the community’ s supportive groups.  These practice can help 
community out of external dependencies, create love and unity which can contributing to the prosperously mutual 
benefit within community. 
Key words: Procrss, Self-Management, Bann Mun Kong Suanplu Community 

 
บทนํา 

จากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจท่ีมุ่งอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทําให้เกิดแหล่งชุมชนเมืองขนาดใหญ่หลายพ้ืนท่ี วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมการดํารงชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจและสังคม ขาดความใกล้ชิด พ่ึงพาอาศัยระหว่างกัน ทําให้
สภาพความมีจิตสาธารณะของประชาชนในชุมชนเมืองแตกต่างจากประชาชนในชุมชนชนบท เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาชุมชน
แออัด การบุกรุกพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพ  ท้ังนี้ระบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในเมือง เพ่ือการติดต่อสะดวกสบาย จัดการ
ง่าย ส่งออกรวดเร็ว สะดวกในการกระจายสินค้า และในปัจจุบันมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมออกนอกเมือง ส่งผลเสียต่อความย่ังยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเมือง 

 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เม่ือชุมชนเมืองมีการเจริญเติบโตมากข้ึน เกิดการย้ายเข้ามาหางานทําในเมือง ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ท้ังไม่มีท่ีทํากิน 
สภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวยต่อการทําเกษตรกรรม พิษภัยจากโรคร้าย ทําให้คนจํานวนมากเข้ามาทํางานในเมือง เกิดความแออัด ความ
เสื่อมโทรมของส่ิงแวดล้อม เกิดปัญหาชุมชนแออัดบุกรุกกระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการขาด 
การจัดการด้านท่ีดินอย่างเหมาะสม ท่ีจะสามารถรองรับการอยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างกลุ่มคนระดับล่างของเมือง ส่งผลให้ชุมชนแออัด
และผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหา ท้ังด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการอยู่อาศัย รวมถึงปัญหาการขาดความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย
ของคนจนใน นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ แล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีโอกาสเกิดอัคคีภัยได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน เป็นปัญหาสําคัญท่ีนํามาซ่ึงความสูญเสียสู่ประเทศเป็นอย่างมาก ซ่ึงจากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์อํานวยการบรรเทา
สาธารณภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า สถิติการเกิดอัคคีภัยในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา เฉลี่ย 1,693 คร้ัง ต่อปี มีผู้เสียชีวิต
เฉลี่ย 42 คน ต่อปี มูลค่าความเสียหาย 1,105,245,397 บาทต่อปี และจากการรวบรวมสถิติการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 
ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ปี พ.ศ.2557 พบว่า มีจํานวนการเกิดอัคคีภัย จํานวน 1,373 คร้ัง ซ่ึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัย 
ส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทในการใช้ไฟฟ้า การจุดธูป เทียนบูชาพระ การประกอบอาหาร การก่อไฟโดยไม่ระมัดระวัง และไฟฟ้า
ลัดวงจร มักจะเกิดอัคคีภัยในท่ีอยู่อาศัยและชุมชนท่ีมีความหนาแน่น หรือมีความแออัดของประชาชน  

ปี พ.ศ.2547 เกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนคร้ังใหญ่ท่ีสุดในรอบปีของกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2547  ซ่ึง
เป็นชุมชนแออัดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพ้ืนท่ีเขตสาทร ต้ังอยู่ท่ามกลางอาคารสูง ใจกลางเมือง ในแหล่งท่ีมีราคาท่ีดินสูง บนท่ีดินของ
กรมธนารักษ์ ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 19 ไร่ 87 ตารางวา บ้านเรือนกว่า 700 หลังคาเรือน ประชากรในชุมชน 6,000 - 7,000 คน ส่งผลให้ชาว
ชุมชนกว่า 1,700 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก กลายเป็นคนไร้ท่ีอยู่อาศัย เหลือเพียง 101 หลังคาเรือนเท่านั้นท่ียังคงสภาพเดิม
อยู่ หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ซ่ึงต่อมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ร่วมกันกําหนดรูปแบบการปรับปรุงพัฒนาท่ีดินให้เป็นท่ีอยู่อาศัย  
ในลักษณะตามความต้องการของชาวชุมชน ซ่ึงจากการประชุมร่วมกันหลายคร้ัง ในท่ีสุดก็มีท้ังรูปแบบท่ีอยู่อาศัยโครงการบ้านม่ันคง โดย
มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นผู้รับผิดชอบ และแบบบ้านเอื้ออาทรในลักษณะอาคารชุด โดยให้การเคหะแห่งชาติ
เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมท้ังทําสัญญาเช่าท่ีดินในระยะยาวกับกรมธนารักษ์  

จากการประสบปัญหาอัคคีภัย ทําให้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันในการต่อสู้ให้ได้มาซ่ึงท่ีอยู่อาศัยตาม 
ความต้องการของตนเอง โดยชาวชุมชนท่ีประสงค์เข้าร่วมกับโครงการบ้านม่ันคงมีท้ังหมด 330 ราย ได้รับส่วนแบ่งพ้ืนท่ี 8 
ไร่ จัดรูปแบบบ้านได้ประมาณ 50 หน่วย/ไร่ แบ่งรูปแบบเป็นห้องแถว ขนาด 2–3 ชั้นคร่ึง และอาคารชุด 52 ห้อง บนพ้ืนท่ี 6 ไร่ 2 
งาน 24 ตารางวา โดยทําสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 30 ปี กับกรมธนารักษ์ ซ่ึงเพียงพอท่ีจะรองรับสมาชิกท้ังหมด โดยชาวบ้านจะได้
กรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมท่ีเคยเป็นมา มีการรวมกลุ่มทําความเข้าใจ จัดต้ังกลุ่มออม
ทรัพย์  แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 15 กลุ่ม ตามความสนิทสนมเพื่อมาช่วยดูแลซ่ึงกันและกัน รวมท้ังสร้างระบบสังคมในการอยู่ร่วมกัน 
ชาวชุมชนจะเป็นผู้เสนอความคิดและแนวทางในการออกแบบบ้านของตัวเอง โดยแบ่งตามกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มค้าขาย กลุ่มทํางาน
นอกบ้าน กลุ่มรถเข็น เป็นต้น และมีการนําประเด็นของผู้เช่ามาร่วมพิจารณาด้วย โดยมีสถาปนิกชุมชนเป็นผู้สนับสนุนในการออกแบบ  

สําหรับแผนพัฒนาชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลูนั้นจะมีการสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน สร้างสวัสดิการให้กับคนใน
ชุมชน ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชุมชน นอกจากจะมีบ้านท่ีม่ันคง 
ไม่แออัดและไม่ต้องบุกรุกแล้ว ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการตนเองของชุมชน ซ่ึงเป็นการดําเนินการท้ังชุมชนท่ีมิใช่
เป็นเพียงการสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคงเท่านั้น แต่เน้นการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีมีความเอื้ออาทรและมีความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ดีต่อกัน ดังนั้นเป้าหมายของบ้านม่ันคงจึงมีท้ังความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัยและความม่ันคงในชีวิต เน้นการแก้ปัญหาร่วมกัน โดย
สนับสนุนให้เกิดกลไกการพัฒนาท่ีชุมชนเป็นแกนหลักสําคัญ โดยมีภาคีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมกันวางแผนและพัฒนาเมืองไปพร้อมๆ 
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กัน ยึดหลักการพ่ึงพาตนเองได้ของชุมชนเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญ เพ่ือให้การพัฒนาชุมชนเกิดความย่ังยืน ภายหลังจากการที่คนในชุมชน
ร่วมมือกันด้วยความสามัคคีในการต่อสู้หลังเกิดอัคคีภัย เพ่ือความชอบธรรมในการเลือกท่ีอยู่อาศัยตามความต้องการของตนเอง  เป็น
การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส สร้างการเรียนรู้ท่ามกลางการดําเนินการหลังประสบภัยพิบัติ ด้วยกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ คน ชุมชน เครือข่าย และภาคีความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงทําให้การฟ้ืนฟูชุมชน
หลังเกิดอัคคีภัยเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและมีพัฒนาการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง และได้จัดต้ังชุมชนประเภทชุมชนเมืองข้ึนใหม่ ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ลําดับท่ี 25 ในพ้ืนท่ีของสํานักงานเขตสาทร ใช้ชื่อว่า “ชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู” แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น ชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลูจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของชุมชนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาและจัดการ
ตนเองได้ หลังได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย ในการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจท่ีต้องการศึกษาพัฒนาการของการจัดต้ังชุมชนหลัง
ประสบอัคคีภัย และกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชน  
โดยผลของการศึกษาสามารถทําให้เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและกระบวนการจัดการตนเองของชุมชน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์สําหรับเป็น
แนวทางในการการวางแผนการพัฒนาชุมชน สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอ่ืนให้สามารถจัดการตนเองให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน
ต่อไป 
 
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง (Literature review) 

แนวคิดการจัดการตนเอง เป็นแนวคิดท่ีมีพ้ืนฐานว่าสามารถจัดการกับปัญหาตนเองได้ และสามารถจัดความสัมพันธ์
หรือสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน อยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระท้ังความคิด การแสดงออก และองค์ความรู้ ท่ีถูกถ่ายทอด ในรูปของ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือประสบการณ์ของชุมชนเอง ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปของแผนงาน โครงการของชุมชน โดยเดคเคอร์ (1982, 
อ้างถึงใน ชนินทร์ วะสีนนท์, 2549, น. 41) ได้ให้ความหมายของการจัดการตนเองว่าต้องไม่ได้เกิดข้ึนจากการถูกควบคุมโดยกฎ
ข้อบังคับของภาครัฐ ท่ีถูกกําหนดจากบนลงล่าง แต่ให้ความสําคัญกับการกระทํากิจกรรมของสังคมที่เป็นชุมชนท้องถ่ิน( Local 
Actions) และมีความสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในสังคม ท่ีจะนําไปสู่ระบบการสรรค์สร้างรูปแบบและโครงสร้างท่ีได้ร่วมกันจัดระเบียบ
ข้ึนมา ประกอบกับ Nakagawa – Kogan & Betrus (1984, อ้างใน ชุตินธร  เรียนแพง, 2548, น. 17) ได้กล่าวถึงการจัดการตนเองว่า
มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) การรู้คิด (Cognitive) ทฤษฎีกาย–จิต Psychophysiological) 
ซ่ึงหัวใจสําคัญของการจัดการตนเอง คือ หลักของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม และทฤษฎี กาย– จิต เนื่องจากเชื่อว่าสามารถเรียนรู้ได้ 
หากมีการเสริมแรงอย่างมีระบบขององค์กรและการปกครองในปัจจุบัน ให้สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยไม่ต้องให้ใคร
มาวางแผนให้  ซ่ึงสอดคล้องกับท่ีคานเฟอร์และโกลด์สเตียน (1981, อ้างใน ชุตินธร  เรียนแพง, 2548, น. 17) กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติการ
จัดการตนเองต้องใช้ร่วมกันท้ัง กาย จิต และสังคม โดยใช้ปัญหาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการจัดระเบียบใหม่ โครงสร้างขององค์กรท่ีมีอยู่
นั้นเป็นสิ่งชั่วคราว หากแต่จะมีผู้คนมารวมตัวกันและรวบรวมทรัพยากรเพ่ือสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนกฏเกณฑ์ และ
กระบวนการจัดการ  

นอกจากนั้น การจัดการตนเองของชุมชนข้ึนอยู่กับบริบทในแต่พ้ืนท่ี โดยมีแนวทางการจัดการตนเองของชุมชน 5 มิติ 
(โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น. 385–412) คือ มิติด้านแผนชุมชน มิติด้านการเกษตร มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติด้าน
การเงินชุมชน และมิติด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศักยภาพ และความสามารถของชุมชนในการดําเนินชีวิต ซ่ึงปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชน
สามารถจัดการตนเองและเป็นชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ด้วยแนวทางการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, 
น. 636-648.) ประกอบด้วย กลไกหลักในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน 3 กลไกหลัก ได้แก่ แกนนําและอาสาสมัคร สมาชิก
กลุ่ม สภาผู้นําและกรรมการ โดยใช้หลักการท่ีใช้ในการจัดการตนเอง 6 หลักการ ได้แก่ หลักความเป็นประชาธิปไตยชุมชน หลักการ
จัดการท่ีมีความยืดหยุ่นสูง หลักการทําอะไรทําทันที หลักการเชื่อมโยงกิจกรรมให้เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม หลักการกระจาย 
ความรับผิดชอบ และมีอิสระทางความคิดและหลักการใช้ทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน ผ่านกระบวนการท่ีใช้ในการจัดการตนเอง 6 กระบวนการ 
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ได้แก่ กระบวนการกลุ่มท่ีเข้มแข็งและต่อเนื่อง กระบวนการตรวจสอบโดยเครือข่ายท่ีมีอยู่ในชุมชน กระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง กระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิดชุมชนและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการตนเอง 7 เคร่ืองมือ ได้แก่ ศีล5 ระบบเครือญาติ คุ้มบา้น โซนบ้าน กลุ่มบ้าน ละแวก
บ้าน แผนชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน กฎ ระเบียบ กติกาท่ีชัดเจน ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาชุมชน 
จึงเป็นกระบวนการพัฒนาคนและกลุ่มคนในชุมชนให้มีศักยภาพเพียงพอและมีความเข้มแข็งของกลุ่มเพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
ตามแผนหรือโครงการท่ีชุมชนร่วมกันกําหนด  

แนวคิดความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การท่ีคนในชุมชนรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน โดยมีการเรียนรู้ การจัดการ
และการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา ให้ดีย่ิงข้ึนตามลําดับ มีความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และมีความเอ้ืออาทรต่อชุมชนอ่ืนๆ (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543) ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจะเกิดข้ึนได้
ต้องอาศัยความรู้และการรวมตัวของคนในชุมชน กับหน่วยงานต่างๆ พลังท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการพัฒนานี้ ก็คือ การสร้างพลังชุมชน
นั้นเอง ชุมชนใดมีพลังมาก อํานาจการพัฒนาชุมชนนั้นก็จะมีมาก (พัฒน์ บุญยรัตน์, 2549) ซ่ึงกระบวนการในการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนจะเป็นกระบวนการพัฒนาท่ีทรงพลังท่ีสุด คือ การพัฒนาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ริเร่ิม สร้างสรรค์จากภายในเชื่อมโยงกับการเสาะ
แสวงหาความรู้จากภายนอก มาเลือกสรรเพ่ือใช้ประโยชน์ในกระบวนการพัฒนา จากการนําความรู้ของคนในชุมชนให้มีโอกาสร่วม
สร้างสรรค์เนื่องจากเป็นความรู้ภายใต้บริบทและวัฒนธรรมนั้นการพัฒนาชุมชนจึงเป็นกระบวนการแลกเปล่ียน เรียนรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนกับนักพัฒนาท่ีจะนําไปสู่การเรียนรู้ของทุกฝ่าย และยกระดับขององค์ความรู้ด้านการพัฒนาในบริบทของชุมชนท้องถ่ิน  
(ปาริชาติ วิลัยเสถียร และคณะ, 2548) 

ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งจึงเป็นกระบวนการท่ีความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาของชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนทุกคนเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญของการร่วมกันต่อสู้ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ทุกคนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกด้าน ชุมชนต้องแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถและพลังใน 
การบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ปัจจัยท่ีเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเป็นพลังการพัฒนาจะต้องเกิดจากปัจจัยภายในท่ีเป็น 
สิ่งสําคัญ  ดังท่ี โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 214) ได้แยกองค์ประกอบความเข้มแข็งของชุมชนออกได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชน
พ่ึงตนเองได้ การมีส่วนร่วมของชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของชุมชนหรือภาคีเครือข่ายการพัฒนา จะทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยเป็นชุนชนพ่ึงตนเองได้ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ลักษณะความเป็นชุมชนเมือง สุพัฒนชัย โพธ์ิแก้ว (2557, น. 26-27) ได้กล่าวว่า เป็นชุมชนท่ีมีประชากรอยู่รวมกันเป็น
จํานวนมาก หนาแน่นจนเข้าข่ายเป็นเมือง มีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน มีศูนย์กลางทางการศึกษา การเมือง การค้า ศาสนา 
ลักษณะของบ้านเรือนจะอยู่เป็นกระจุกรวมกัน แต่ความสัมพันธ์เหินห่าง ส่วนใหญ่ย้ายถ่ินฐานเข้ามาจากภายนอกท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ไม่เป็นท่ีรู้จักของบุคคลภายนอก เป็นท่ีรวมของบุคคลหลากหลายอาชีพ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาอยู่ด้วยกัน 
จึงมีความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกัน มีรายได้ท่ีแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี สอดคล้องกับท่ี สมสุข  
บุญญะบัญชา และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2548, น. 3) กล่าวถึง ลักษณะของสังคมเมืองไว้ว่าเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตของความสัมพันธ์ของ
ผู้คนท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นแบบห่างเหิน ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหรือ มีกิจกรรมร่วมกัน ไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือ
แก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน  

จากผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของ สุวิมล มีแสง (2554) พบว่า กระบวนการจัดการตนเองมี 2 ส่วน ดังนี้ 1) จาก
การร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เป็นแบบธรรมชาติหรือวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถ่ิน 2) จากการร่วมมือระหว่างชุมชนกับภายนอก โดยประสานความร่วมมือในสิ่งท่ีชุมชนไม่สามารถจัดการเองได้ และ 
มรรษพี เจริญทรัพย์ (2556) ได้ศึกษาพบว่า เงื่อนไขและบริบทท่ีหนุนเสริมให้กลุ่มสามารถจัดการตนเองได้นั้น มาจากการท่ี (1) ชุมชน
ตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน จนเกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (2) การมีผู้นําท่ีเป็นตัวอย่างให้คนใน
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ชุมชน (3) การมีกลุ่มสตรีท่ีมีความเข้มแข็ง  (4) การหนุนเสริมจากภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมถึง เสาวลักษณ์  สมสุข (2550) ได้ศึกษา 
การฟื้นฟูชุมชน พบว่า การพัฒนาขบวนการชุมชนมี 3 มิติ ดังนี้ (1) มิติในการใช้ทรัพยากรของชุมชน (2) มิติด้านวิธีการและเทคนิค ท่ีต้องใช้
ในการเรียนรู้  (3) มิติด้านเป้าหมาย ท่ีสามารถดําเนินการพัฒนาท่ีพ่ึงตนเองได้ เป็นรูปแบบท่ีดีสามารถพัฒนาชุมชนให้ย่ังยืนได้  

กระบวนการในการฟ้ืนฟูชุมชน เร่ิมจากการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ข้ันท่ี 2 เป็นการจัดทํา
แผนการดําเนินงานฟ้ืนฟูชุมชน โดยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน ข้ันท่ี 3 เป็นการปฏิบัติเรียนรู้จากการลงมือทํา ข้ันท่ี 4 
เป็นการสรุปบทเรียนท่ีได้จากการดําเนินงานให้ความรู้แก่คนในชุมชน สุดท้ายข้ันท่ี 5 เป็นการขยายผลความรู้ท่ีได้จากการดําเนินงานไปสู่
ชุมชนอ่ืน ซ่ึง ชนินทร์ วะสีนนท์ (2549) ได้ศึกษากลไก กระบวนการจัดการตนเอง พบว่าการจัดการตนเองเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของ
ชาวบ้าน ค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างต่อเนื่อง 
เป็นเครือข่ายท่ีสามารถปรับตัวได้ด้วยการจัดการตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบรวมหมู่ และแบบอิสระ ประกอบกับ ปรีชา   
ปิยจันทร์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญในการต่อสู้กับปัญหาหรือวิกฤตคือ ผู้นําชุมชนมีความต้ังใจสูง สามารถวางแผนจัดการ
แก้ปัญหาได้  ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยในชุมชน มีความร่วมมือท้ังแรงกาย แรงใจ มีความสามัคคีมีน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน มีส่วนร่วมของ
กลุ่มในการจัดการปัญหา และมีเครือข่ายท่ีช่วยกันดูแลรับผิดชอบชุมชน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า กระบวนการจัดการตนเองหลังเกิดภัยพิบัติ เกิดจากการท่ีชุมชนตระหนักถึง
ปัญหาร่วมกัน เรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนด้วยความสามัคคีในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในส่วนท่ีชุมชนไม่สามารถจัดการเองได้ ท้ังนี้ผู้นํามีส่วนสําคัญในการต่อสู้ และจัดการกับปัญหาได้ดี 
อีกท้ังเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชน การมีกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็ง โดยมีแนวทางการพัฒนาตนเองด้วยการสร้างกลไกพัฒนาการจัดการ
ตนเอง  
 
คําถามวิจัย (Research Problem) 

1. ชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลูมีบริบท และพัฒนาการของการจดัต้ังชมุชน หลังประสบอัคคีภัยได้อย่างไร 
2. การจัดการตนเองของชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู มีกระบวนการอย่างไร 
3. มีกระบวนการจัดการตนเองอย่างไรบ้าง ท่ีสามารถนําไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กับชุมชนอ่ืนได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective) 

1. เพ่ือศึกษาบริบทและพัฒนาการของการจัดต้ังชุมชน หลังประสบอัคคีภัยของชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการตนเองของชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการศึกษา/ขอบเขตการศึกษา (Research Methodology) 

การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เฉพาะชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีเขต
สาทรท่ีประสบเหตุอัคคีภัย และสามารถจัดการตนเองได้ดี สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชน ผู้ศึกษาได้ดําเนินการ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง อาทิหนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนบทความท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีศึกษา รวบรวมสรุปเนื้อหาประเด็นท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมท้ังการศึกษา
ข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แนวทางคําถามประกอบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม เป็น
เคร่ืองมือ พร้อมท้ังการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมควบคู่กันไปกับการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้สูงอายุในชุมชน (อายุ 60 ปีข้ึนไป) ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
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คณะกรรมการสหกรณ์เคหะสถานบ้านม่ันคงชุมชนสวนพลู อาสาสมัครตํารวจบ้าน อาสาสมัครผู้ดูเล็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
ชุมชน และคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE รวมจํานวน 8 คน  
 
ผลการวิจัย (Research Result) 

ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลบริบทและพัฒนาการของการจัดต้ังชุมชน หลังประสบอัคคีภัยของชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู 
รวมท้ังศึกษากระบวนการจัดการตนเองของชมุชนบ้านม่ันคงสวนพลู เขตสาทร ได้ดังนี้ 

ชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู เดิมเกิดข้ึนจากการเข้ามาบุกรุกท่ีดินของกรมธนารักษ์ ขนาดพ้ืนท่ี 19  ไร่ 87 ตารางวา โดยไม่มี 
การทําสัญญาเช่า ของคนชนบทจากหลากหลายภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาประกอบอาชีพใน
เมือง และได้ทยอยเข้ามาปลูกบ้านกันมากข้ึนเรื่อยๆ ในบริเวณน้ี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2517 มีการปลูกสร้างบ้านเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนหนาแน่น 
มากข้ึน รวมถึงเกิดจากการย้ายมาจากการโดนไล่ร้ือท่ีในเขตอ่ืน ทําให้สภาพความเป็นอยู่เป็นไปในลักษณะของสลัม หรือชุมชนแออัด   
มีการปลูกบ้านรุกล้ําคูคลอง ลํารางสาธารณะ และต้องประสบกับปัญหาการไล่ท่ี ในปี 2527 แต่ก็ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่ ระยะหลัง
ต่อมาสาธารณูปโภคต่างๆ เร่ิมมีพร้อมมากข้ึน แต่ชาวบ้านก็ยังคงอยู่กับปัญหาความไม่ม่ันคงในเร่ืองท่ีอยู่อาศัยเรื่อยมา  

ต่อมามีการรวมตัวกันจัดต้ังข้ึนเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534 ในชื่อชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอย 
สวนพลู เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีจํานวนหลังคาเรือนมากท่ีสุดในพื้นท่ีเขตสาทร ดูแลกันในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงได้รับ 
การเลือกต้ังมาจากสมาชิกในชุมชนและได้รับการแต่งต้ังอย่างเป็นทางการจากสํานักงานเขตสาทร จนกระทั่งชุมชนประสบเหตุอัคคีภัย 
เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2547 และคณะรัฐมนตรี มีมติให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติ ร่วมกันกําหนดรูปแบบการปรับปรุง พัฒนาท่ีดินแปลงท่ีเกิดอัคคีภัย เพ่ือให้ผู้ประสบภัยท่ีอาศัยเดิม
ทุกคนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้หากยังมีความประสงค์ โดยให้เช่าอยู่อาศัยในระยะยาว แบ่งเป็นร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการบ้าน 
เอ้ืออาทร และร้อยละ 40 เข้าร่วมโครงการบ้านม่ันคง ท่ีดําเนินการโดยชุมชน ผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซ่ึงมีผู้เข้าร่วม
โครงการ 264 ครัวเรือน ท่ีต้องรวมตัวกันเพ่ือจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงชุมชนสวนพลู  
จํากัด เพ่ือย่ืนขอสนับสนุนงบประมาณสินเชื่อประเภท เพ่ือพัฒนาท่ีอยู่อาศัย โดยทําสัญญาเช่าท่ีดินของกรมธนารักษ์ ขนาด 6  ไร่ 2 
งาน 24 ตารางวา เป็นระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงลักษณะบ้านแบบแถว 2 ชั้นคร่ึง 3 ชั้นคร่ึง และอาคารชุด 4 ชั้น ส่วนการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคนั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการบ้านม่ันคง 14,850,000 บาท รวมท้ังได้รับอนุมัติสินเชื่อเพ่ือการสร้าง
บ้าน จํานวน 46,631,160 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และได้มีการเปล่ียนชื่อชุมชนเป็น “ชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู”  
โดยย่ืนขอจดทะเบียนจัดต้ังเป็นชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนฯ เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2553 

กระบวนการจัดการชุมชนหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ ในระยะแรกชาวชุมชนร่วมกันทํางานโดยเร่ิมประชุมกันคร้ังแรก 
เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงรูปแบบของบ้านม่ันคง จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 15 กลุ่ม ตามความสัมพันธ์กันประมาณ 20 ครอบครัว 
เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และให้แต่ละกลุ่มบอกความต้องการว่าต้องการอะไรบ้างในชุมชนใหม่ท่ีกําลังจะเกิดข้ึน มีการเสนอให้มี
กลุ่มแม่บ้าน ลานกีฬา ข้อเสนอต่างๆ ถูกนําไปปฏิบัติจริง โดยมีคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันบริหารจัดการ อีกท้ังในกระบวนการ
สร้างบ้านคนในชุมชนยังร่วมกันออกแบบบ้านร่วมกับสถาปนิก ท่ีหน่วยงานส่งมา และยังใช้แรงงานจากคนในชุมชนทําให้ได้แบบบ้านท่ี
ตรงตามความต้องการของคนในชุมชนเอง นอกจากนี้ ชาวชุมชนยังสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับใคร อยู่ใกล้กับครอบครัวใด ชาวชุมชน
สามารถจัดแบ่งกันตามความสัมพันธ์เดิม ตามความสนิทสนมเดิม ในขณะท่ีวัยทํางานช่วยกันสร้างบ้าน ในด้านของกลุ่มเยาวชน  
ก็รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม เล่านิทานให้น้องฟัง รวมกลุ่มกันช่วยกันดูแลน้องๆ เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และยังมีการถ่ายทอด
นาฏศิลป์ จากพี่สู่น้อง จนสามารถไปแสดงยังภายนอกชุมชนจนเป็นท่ีรู้จักและสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันแม้ว่า
ป้าเล็กจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด แต่วิชาความรู้ทางนาฏศิลป์ท่ีได้ถ่ายทอดไว้ให้กับเยาวชนในชุมชนยังคงอยู่ เยาวชนในชุมชนยังคง
ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น 
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ดังนั้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีความเสียสละซ่ึงกันและกัน โดยนับต้ังแต่เสียสละสิทธิในการจอง
บ้านม่ันคง บางครอบครัวได้รับสิทธิหลายสิทธิแต่ด้วยความเห็นอกเห็นใจอีกหลายครอบครัวท่ีไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนท่ีเดิมไม่ได้รับ
สิทธิ จึงเสียสละสิทธิให้กับอีกหลายครอบครัว นอกจากนี้ยังเสียสละพ้ืนท่ี ยอมท่ีจะมีพ้ืนท่ีใช้สอยในบ้านให้น้อยลง เพ่ือให้ได้จํานวน
บ้านเพิ่มมากข้ึน ให้หลายๆ ครอบครัวได้อยู่อาศัย ก่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จัดกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือ
ท้ังด้านการเงินและการประกอบอาชีพ ซ่ึงในระยะเริ่มต้นชาวบ้านต่างเห็นอกเห็นใจกันมีการรวบรวมเงินแต่ละครอบครัว ครอบครัว
ไหนมีความสามารถในการออมเงินมากก็ออมเงินมาก บางครอบครัวมีปัญหาทางด้านการเงินก็ออมได้เท่าท่ีกําลังไหว จะเห็นได้ว่าเกิด
ความเห็นอกเห็นใจกันเกิดข้ึนในชุมชน เม่ือมากด้วยปัญหาและอุปสรรคกลับพบว่าชุมชนมีความสามัคคีกันมากข้ึน 

การประสานกับหน่วยงานภายนอก พบว่า ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยนักพัฒนาสังคม สังกัด
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตสาทร เป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญและใกล้ชิดกับชุมชน ในการให้คําแนะนํา ปรึกษา 
หาแนวทางแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นสื่อกลางในการนํานโนบายไปสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีสําคัญให้กับชุมชน  อีกท้ังเป็นผู้ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ของชุมชน 

สําหรับการศึกษากระบวนการจัดการตนเองของชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู เขตสาทร พบว่าชุมชนมีกระบวนการจัดการตนเอง 
โดยมีการกําหนดกฎระเบียบของชุมชน ในการอยู่ร่วมกัน โดยขอความร่วมมือมิให้มีการส่งเสียงดังในเวลากลางคืน หลังเวลา 22.00 น. 
ในเรื่องของการจราจร ห้ามนํารถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณชุมชน เพ่ือมิให้กีดขวางทางเดินภายในชุมชน ทําให้มีพ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมส่วนรวมได้มากข้ึน รวมถึงห้ามมิให้ผู้ใดทําการค้าหรือเข้าไปเกี่ยวยาเสพข้องกับยาเสพติดทุกชนิด หากพบจะมีมาตรการ
ดําเนินการกับผู้กระทําความผิด โดยประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป  

การบริหารจัดการชุมชน โดยคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ จะดําเนินการในเรื่องของการเงิน มีการจัดเก็บเงิน เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีส่วนกลางท้ังหมด เนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นท่ีท่ีสหกรณ์ฯเป็นผู้ดําเนินการทําสัญญาเช่า หากมีปัญหาเกิดข้ึนภายใน
ชุมชน จะมีการนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือหาทางแก้ไขด้วยชุมชนเอง กรณีเป็นปัญหาท่ีคณะกรรมการชุมชนไม่สามารถ
แก้ไขได้ ก็จะมีการประชุมสมาชิกในชุมชนท้ังหมด เพ่ือหามติในการแก้ไขร่วมกัน โดยอาจจะประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
เข้ามาให้ความช่วยเหลือ การจัดเก็บเงินเพ่ือนํามาใช้บริหารจัดการชุมชน แบ่งเป็นค่าจัดเก็บขยะเดือนละ 20 บาท ต่อหลังคาเรือน 
รวมถึงการลอกท่อและซ่อมแซมท่อระบายนํ้าในชุมชน ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การพัฒนาสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
มีการตรวจเย่ียมผู้สูงอายุ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 14 และเย่ียมสมาชิกในชุมชนหลังคลอด ตลอดจนการจัด
อาหารว่างเลี้ยงรับรองคณะที่เข้ามาตรวจเย่ียมศึกษาดูงาน 

การรักษาความปลอดภัยในชุมชน โดยชุมชนจัดให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัยของชุมชน ประกอบด้วยอาสาสมัคร
ตํารวจชุมชน ร่วมกับสถานีตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ และอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เดินเวรยามเฝ้าระวังโดยรอบ
ชุมชน ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งข้ึน ทุกวัน โดยได้ค่าตอบแทนจากสมาชิกในชุมชน 30 บาท/หลังคาเรือน/เดือน 
รวมถึงมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในชุมชน จํานวน 10 ตัว และภายนอกชุมชน จํานวน 8 ตัว เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้า 
หรือปัญหาอาชญากรรม การลักขโมยในชุมชน 

การสนับสนุนกลุ่มในชุมชน ท้ังกลุ่มอาสาสมัครตํารวจชุมชน จํานวน 13 คน เป็นเครือข่ายอาสาสมัครท่ีผ่านฝึกอบรม
มาแล้ว โดยสถานีตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ กลุ่มเยาวชน TO BE NUMBER ONE เป็นการรวมกลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านม่ันคง 
สวนพลู เพ่ือทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ก่อต้ังข้ึนจาก
กลุ่มเยาวชนสวนพลูเดิม ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีจิตอาสาท่ีมีความต้องการท่ีจะพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่ย่ิงข้ึนโดยท่ีผ่านมาได้ทํากิจกรรม
มากมาย เช่น กิจกรรมเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน กิจกรรมขยะแลกต้นไม้ เนื่องจากปัญหาขยะมีมากในชุมชนและในชุมชนขาดพ้ืนท่ี 
สีเขียวไป ซ่ึงมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนดังนั้น ทางชมรมจึงจัดกิจกรรมนี้ข้ึนมาโดยการท่ีชาวชุมชน นําขยะท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่
ได้ มาชั่งน้ําหนักแล้วตีราคาเทียบกบัราคาต้นไม้ แล้วผู้ท่ีนําขยะมาแลกก็จะนําต้นไม้กลับบ้านไป กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยใน
แต่ละสัปดาห์รุ่นพ่ีของชมรมจะมาสอนน้องๆ รํา ในช่วงของวันเสาร์ และอาทิตย์ในช่วงเปิดเทอม ส่วนในช่วงปิดเทอมนั้น จะมีการทํา
กิจกรรมเกือบทุกวัน มีกลุ่มเยาวชนกีฬาไทย เป็นการรวมกลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู เพ่ือเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เยาวชนในชุมชนได้รับการฝึกซ้อมจากอาจารย์ท่ีเป็นโครงการท่ี สสส. ได้จัดทําข้ึน ตัวอย่างกีฬาท่ีนํามา
ฝึกสอนและเรียนรู้กัน คือ กีฬากระบี่-กระบอง และยังนํากลุ่มเยาวชนไปแสดงตามตามกิจกรรมงานต่างๆ เพ่ือนําเงินมาเป็น
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ทุนการศึกษาต่อไป กลุ่มฟุตซอล เป็นการรวมกลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลูท่ีรักในการเล่นกีฬาฟุตซอล โดยใช้สนามกีฬา
ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เม่ือรวมตัวกันได้แล้วจะมีการร่วมแข่งขันตามรายงานต่างๆ ท่ีมีการจัดการแข่งขัน กลุ่มนักรบ
เหรีญบาท เป็นการรวมกลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู เพ่ือเรียนรู้ การใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์ คุ้มค่า และการส่งเสริมให้
รู้จักการออมเงิน กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลุ่มท่ีใส่ใจผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีเด็กเยาวชนในชุมชนจะร่วมกับ อสส. จัดทําอาหารเพื่อ
สุขภาพ ให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการได้รับประทาน ทําให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับกําลังใจในการดํารงชีวิตต่อไป และกลุ่มอาสาสมัคร
ป้องกันภัยและยาเสพติดชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลูท่ีจะเป็นกลุ่มแกนนําในชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู เพ่ือเฝ้าระวังและเป็นแนวร่วมใน 
การการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภาครัฐ เป็นกําลังสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ของตน  

จากสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลูเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งและมีความ
พยายามในการท่ีจะกอบกู้ฟ้ืนฟูสภาพบ้านเรือนให้กลับมาเป็นชุมชนท่ีมีสภาพบ้านเรือนท่ีม่ันคง และเห็นถึงศักยภาพของชุมชนที่
ร่วมกันจัดการ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนท่ีร่วมกันจนมาเป็นบ้านม่ันคงสวนพลู ท่ีชุมชนสามารถบริหารจัดการปัญหา
กันเองได้ในชุมชน คนในชุมชนถือว่าชุมชนเป็นของเรา เราต้องร่วมกันดูแลมีหลายๆ กิจกรรมท่ีชุมชนร่วมกันจัดการร่วมกันแก้ปัญหา
กันเอง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ชาวชุมชนร่วมกันรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนกันเอง ร่วมกันทําความสะอาด ร่วมกันลอกท่อ
กันเอง โดยท่ีไม่ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ปัจจุบันชุมชนเป็นท่ีศึกษาดูงานในหลายๆ ด้าน เป็นชุมชนต้นแบบในการสร้างบ้าน
ม่ันคง โดยเฉพาะการจัดสรรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจํากัดและมีความม่ันคง ทําให้เกิดความเท่าเทียมกันในชุมชน 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลูมีกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย 
โดยใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและความสามารถของผู้นํา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ภายหลังประสบอัคคีภัย และสามารถ
จัดการตนเองในด้านต่างๆ ได้ ด้วยพลังความร่วมมือ อย่างเหมาะสมกับสภาพของชุมชน และเท่าเทียมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ โกวิทย์  
พวงงาม (2553) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองและเป็นชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ให้ชุมชนร่วมกันคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันเรียนรู้ ร่วมวางแผน แก้ไขปัญหา และรับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยพ่ึงพิงภายนอกให้น้อยท่ีสุด โดยชุมชนมี
ความสามารถ มีพลังชุมชนท่ีจะจัดการชุมชนของตนเองได้ ท้ังนี้การใช้ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน อาจทําให้
ความสัมพันธ์ห่างเหินกันตามลักษณะความเป็นชุมชนเมือง ซ่ึง สุพัฒนชัย  โพธ์ิแก้ว (2557) ได้กล่าวไว้ว่าเป็นชุมชนท่ีมีประชากรอยู่
รวมกันเป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่ย้ายถ่ินฐานเข้ามาจากภายนอก อาจทําให้ชุมชนขาดความรัก ความสามัคคี แต่ด้วยชุมชนม ี
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนถึงวันท่ีได้มีท่ีอยู่อาศัยอย่างม่ันคง ทําให้ชุมชนเมืองแห่ง
นี้ มีความรักความผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซ่ึงต่างกับชุมชนเมืองอ่ืน ประกอบกับชุมชนมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาในทุกวันสําคัญ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ให้เกิดความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาชุมชนให้มี 
ความเข้มแข็ง ย่ังยืนต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย (Research Conclusion) 

จากการศึกษาบริบทและพัฒนาการของการจัดตั้งชุมชน หลังประสบอัคคีภัยของชุมชน บ้านม่ันคงสวนพลู รวมท้ังศึกษา
กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลู สามารถสรุปได้ดังนี้ ชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลูเดิมเป็นชุมชนแออัดบุกรุกบน
ท่ีดินของกรมธนารักษ์ ต่อมาได้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนทําให้คนในชุมชนผู้มีรายได้น้อย ต้องร่วมมือกันในการจัดหาท่ีอยู่อาศัยเพ่ือ
ความม่ันคงของตนเอง จนเกิดการรวมกลุ่มและจัดต้ังเป็นกลุ่มออมทรัพย์ และจดทะเบียนในรูปของสหกรณ์เพ่ือย่ืนขอกู้เงินก่อสร้างท่ี
อยู่อาศัยกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยมีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เกิดการมีส่วนร่วม
ในการร่วมมือกันต่อสู้ให้ได้มาซ่ึงท่ีอยู่อาศัยตามความต้องการและสภาพวิถีชีวิตเดิมของชุมชน จนสามารถจัดต้ังเป็นชุมชนใหม่ในชื่อ 
ชุมชนบ้านม่ันคงสวนพลูมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
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ต่างๆ ของชุมชน โดยชุมชนมีกระบวนการจัดการตนเองในเร่ืองของการกําหนดกฎระเบียบของชุมชน การบริหารจัดการชุมชนการรักษา 
ความปลอดภัยในชุมชน และการสนับสนุนกลุ่มในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ม่ันคง สามารถดูแลตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 
ข้อเสนอแนะ (Research Recommendation) 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ท้ังด้านกายภาพ 
สิ่งแวดล้อม จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการจัดให้มีสวัสดิการในชุมชนเพ่ิมเติมให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน และเห็นถึงประโยชน์
ร่วมกันในการท่ีจะช่วยกันดูแลชุมชน อีกท้ังยังเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ด้าน
การทํางานพัฒนาชุมชน ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน เพ่ือเป็นแกนนําในการบริหารจัดการชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  

ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จากการศึกษาพ้ืนท่ีชุมชนพบว่ามีพ้ืนท่ีส่วนกลางรกร้างภายในชุมชนท่ีควร
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยอาจทําแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน นอกจากได้บริโภคผักปลอดภัยสารพิษแล้ว สามารถนํา
ออกจําหน่ายเป็นรายได้เสริมของสมาชิกชุมชนได้อีกทางหนึ่ง  
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รูปแบบพทุธเกษตรกรรม ทางออกเพ่ือการพึ่งตนเอง 
Model of Buddhist Agriculture for Solutions of Self-reliance 

 
หทัยรัตน์ ชาญวิการณ ์

Hathairat Chanvikarn* 
 

บทคัดย่อ 
การทําพุทธเกษตรกรรมของชุมชนศาลีอโศก เป็นการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนิน

กิจกรรมในชุมชนและในการดําเนินชีวิตโดยวิจัยนี้ได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิก
ภายในชุมชน ผลการศึกษาพบว่าการทําพุทธเกษตรกรรมของชุมชนศาลีอโศกทําให้ชาวชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเทคโนโลยี ชุมชนใช้เทคโนโลยีท่ีรักษาสมดุลทรัพยากรในชุมชน นําความรู้ภูมิปัญญามาใช้ ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนสามารถผลิตปัจจัย 
4 ได้ เน้นการผลิตเพ่ือบริโภคเป็นหลัก ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนทําเกษตรแบบผสมผสาน มีการวางแผนในการใช้ทรัพยากร ด้าน
จิตใจ ชุมชนรักษาศีล 5 และศีล 8 ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ  
คาํสําคัญ: เกษตรกรรม, การพ่ึงตนเอง, พุทธเกษตรกรรม, การพัฒนา, พุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
An Asoke’ sBuddhism farming: the sustainable agricultural self- reliance, this study illustrates a 

sustainable way of Buddhism motive that leadscommunity’s farming implementation. The qualitative analysis is 
applied tothe study using in-depth interviews as a tool to collect information. The finding shows five aspects that 
contributes communities to their best self-reliant which are but not limited to: 1.(Technology) community is most 
likely to apply their own technology using biological fertilizer to help sustain ecological balance. 2. (Economy) the 
community create self- sustainable economy by mainly consuming their own product.  3.  ( Natural 
environment)Community generates natural environment well-being applying agricultural safety best practice such 
as the use of bio-intensive agricultural practice. 4. (Cannon) Community applies Buddhism canon as their main 
principle leading their life style.  5. (Folk wisdom) Community rigorously applies folk wisdom practice and rely 
ontheir own value of natural resources.  
Keyword: Agriculture, Self-reliance, Buddhist Agriculture 

 
บทนํา 

สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติดํารงชีวิตอยู่
บนพ้ืนฐานของเกษตรกรรมเพ่ือเลี้ยงชีพเป็นหลัก มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิตซ่ึงกันและกัน ทําเกษตรแบบทํากินเอง ใช้เองทําให้
พอประมาณ ไม่โลภมาก และปลูกพืชหลายชนิดปะปนกันไปซ่ึงเป็นการช่วยกําจัดวัชพืช ไม่มีการนําปุ๋ยเคมี หรือยาฆ่าแมลงเข้ามาใช้  
มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีพ่ึงพาตนเองได้ท้ังในระดับตนเอง ครอบครัวและประเทศ เม่ือประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาแบบประเทศตะวันตก 
ต้องการพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศในฝั่งตะวันตก จึงมุ่งเน้นพัฒนาในด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนเร่ิม
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เปลี่ยนไป อยู่กันอย่างเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกัน พ่ึงพาตนเองไม่ได้ วิถีการทําเกษตรถูกปรับเปล่ียน จากท่ีทําเพ่ือกิน เพ่ืออยู่
สามารถพ่ึงตนเองได้ถูกเปลี่ยนเป็นการทําเพ่ือหวังความม่ังคั่ง รํ่ารวย เกษตรกรเร่งเพ่ิมผลผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด                   
ทําให้ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีมีราคาสูง ปุ๋ยเคมี ยากําจัดศัตรูพืช เคร่ืองจักร ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทําให้การลงทุนในการผลิตมี
ราคาสูงข้ึน จนทําให้เกษตรกรต้องประสบกับปัญหาต่างๆตามมา (พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน, 2540, น. 10)  

ชุมชนศาลีอโศกเป็นชุมชนหนึ่งในชุมชนอโศกท่ีไม่ปรับเปล่ียนวิถีการทําเกษตรตามการพัฒนา มีรูปแบบการทําเกษตรท่ี
ยึดปฏิบัติมาต้ังแต่ช่วงก่อต้ังชุมชน ทําเกษตรในรูปแบบของพุทธเกษตรกรรม ซ่ึงพุทธเกษตรกรรมเป็นการทําเกษตรท่ีสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนไทย เน้นการพ่ึงพาตนเองได้ ระบบการผลิตเป็นแบบยังชีพเหลือจึงแบ่งปัน พัฒนาจิตใจ พัฒนาความคิดของเกษตรกรให้มีความ
เอ้ืออาทร ไม่เบียดเบยีนตนเองและสิ่งแวดล้อม 

ชาวชุมชนศาลีอโศกมีวิถีชีวิต ความเชื่อ และแนวปฏิบัติแตกต่างจากบุคคลทั่วไปในสังคมไทย ดําเนินชีวิตภายใต้ระบบ
บุญนิยม1 ละอบายมุข ถือศีล 5 และศีล 8 อย่างเคร่งครัดและรับประทานอาหารมังสวิรัติ ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันชาวชุมชนต้อง
ร่วมกันทํางาน ได้ผลผลิตมากน้อยเท่าไรก็นํามารวมเป็นของส่วนกลางตามระบบสาธารณโภคี2 นอกจากจะนําหลักคําสอนจากศาสนา
มาใช้ในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนแล้วยังนําภูมิปัญญาวัฒนธรรม รากเหง้าด้ังเดิมของคนไทยมาปรับใช้กับสถานการณ์ในสังคม  
มีการแบ่งปันทรัพยากรกันใช้ ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเรียบง่าย พ่ึงพากันเองได้ในชุมชน ชุมชนศาลีอโศก ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่
มีการทําพุทธเกษตรท่ีได้ผล ดํารงชีพด้วยการยึดหลักเกษตรแบบพอเพียง มีการนําหลักพุทธศาสนามาใช้ในการทําเกษตรกรรม สมาชิก
ในชุมชนร่วมกันทํากสิกรรม ทํานา ปลูกพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ไว้เพ่ือบริโภค มีการทําเกษตรหมุนเวียนไปแต่ละฤดู เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ี
สอดคล้องกับฤดูการ ผลผลิตท่ีได้ล้วนปราศจากสารเคมี นอกจากพืชผักท่ีสมาชิกในชุมชนร่วมกันปลูกและดูแลแล้ว ยังมีพืชผักท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติท่ีสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตท่ีได้มาก็นํามารวมกันไว้ท่ีส่วนกลางร่วมกันกินร่วมกันใช้ มีการจัดสรร 
แบ่งปันและดูแลกันเอง มีร้านค้าสวัสดิการชุมชนเพ่ือนําผลผลิตมาจําหน่าย หากเหลือก็จะแบ่งปันให้กับชุมชนอโศกอ่ืนๆ  

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการพ่ึงตนเองในรูปแบบพุทธเกษตรกรรมของชุมชนศาลีอโศก ซ่ึงชุมชน                 
ศาลีอโศกนับว่าเป็นท่ียอมรับในสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการทําเกษตรไร้สารพิษ สามารถทําพุทธเกษตรกรรมแบบพ่ึงตนเองได้จริง
โดยความร่วมมือของทุกคนในชุมชน พุทธเกษตรกรรมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในการทําเกษตรกรรมใน
ปัจจุบัน  

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาการพ่ึงตนเองในรูปแบบพุทธเกษตรกรรมของชุมชนศาลีอโศก อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้อาศัยแนวคิดพุทธเกษตรกรรม แนวคิดการพ่ึงตนเอง และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ 
แนวคิดพุทธเกษตรกรรม คือการทําเกษตรท่ีเข้าใจชีวิตและธรรมชาติท่ีมีความเชื่อมโยงกัน ชีวิตประกอบไปด้วย ดิน น้ํา 

ลม ไฟ เช่นเดียวกับธรรมชาติ และตอ้งสร้างสมดุลของธาตุท้ัง 4 (วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ, 2539, น. 45-47) เป็นเกษตรกรรมท่ีไม่มีความมุ่ง
หมายผูกขาด เป็นรูปธรรมของการปฏิบัติท่ีนําเอา หลักธรรม เทคโนโลยี นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ ชุมชนและวัฒนธรรม (ขันธ์ 5) มาเชื่อม
สัมพันธ์พร้อมกันไป (ประเวศ วะสี, 2530, น.34-39) เน้นการผลิตเพ่ือบริโภคเป็นหลัก โดยอาศัยความสมดุลของธรรมชาติเป็นพ้ืนฐาน

                                                            
1
 บุญนิยม มีพ้ืนฐานจากหลักธรรมอริยมรรคมีองค์ 8 โดยการนําของท่านสมณะโพธิรักษ์ 

2
 สาธารณโภคีเป็นหลักธรรม 1 ใน 6 ข้อ ของสาราณียธรรม 6 ซึ่งหมายถึง การได้ของส่ิงใดมาโดยชอบธรรมก็แบ่งปัน แม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว 

ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน หลักสาธารณโภคีเป็นหลักธรรมข้อหนึ่ง ซึ่งทางชุมชนได้นํามาปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด 
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ซ่ึงพุทธเกษตรกรรม ประกอบด้วย องค์คุณ 2 ปะการ คือ ทัศนคติและเทคนิควิธี ท้ังสองนี้ต้องควบคู่กันไปหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป
ย่อมไม่อาจเป็นพุทธเกษตรกรรมได้ แม้เกษตรกรรมจะเห็นคุณค่า ทางด้านจิตใจ แต่หากยังทําเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี                    ซ่ึง
ทําลายสมดุลธรรมชาติและทําให้ต้องพ่ึงพิงตลาดท้ังในด้านการผลิตและการบริโภคจนต้องเป็นหนี้สิน เกษตรกรรมก็ไม่สามารถเรียกได้
ว่าพุทธเกษตรกรรม (พระไพศาล วิสาโล, 2536, น. 172-176) เน้นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เน้น 
การผลิตเพ่ือยังชีพ ไม่เน้นการผลิตเพ่ือส่งออกหรือตอบสนองความต้องการของตลาด หากเหลือจากการยังชีพจึงนําไปขาย  
เป็นกระบวนการทําเกษตรท่ีไม่เบียดเบียนตนเองและสิ่งแวดล้อมเดินทางสายกลาง พัฒนาจิตใจ ไม่เน้นความมั่งคั่งทางวัตถุ ใช้ทุนน้อย 
เน้นแรงงานและทรัพยากรท้องถ่ินท่ีหาได้ง่ายใช้เนื้อท่ีพอประมาณ ไม่ใหญ่โตจนต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีหรือจ้างแรงงานเพ่ิมเติม การทํา
พุทธเกษตรกรรมมีหลัก คือ การไม่ไถ่พรวนดิน การไม่ใช้สารเคมีกําจัดแมลง การไม่ใส่ปุ๋ยเคมี การไม่กําจัดวัชพืช 

แนวคิดการพ่ึงตนเอง การพ่ึงตนเองคือความสามารถในการดํารงตนอยู่ได้อย่างอิสระมั่นคง สมบูรณ์ การพ่ึงตนเองได้ มี
ได้ท้ังระดับปัจเจกชนและชุมชน (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2543, น. 69-72) การพ่ึงตนเองในรูปแบบการผลิตนั้น ต้องเป็นการผลิตท่ีมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นหลัก การบริโภค ชุมชนต้องเน้นบริโภคสิ่งท่ีผลิตหรือหาได้ตามธรรมชาติในท้องถ่ิน การสะสม
และการกระจายส่วนเกินจากการบริโภคท่ีมีไม่มาก จะกระจายโดยเน้นไปท่ีการแบ่งปันท่ีญาติมิตร ให้ทานหรือทําบุญตามค่านิยมทาง
ศาสนา (สมเกียรติ พิทักษ์กมลพร, 2544, น. 20-21)  ใช้ทรัพยากรในชุมชนร่วมกัน ดําเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของคนในชุมชนเป็นหลัก สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากท่ีสุด ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี เคร่ืองมือท่ีใช้ต่างๆ ไม่ทําลายระบบ
นิเวศ มีการวางแผนในการทํางาน ติดต่อสื่อสารกับภายนอกชุมชน เพ่ือให้ข่าวสารท่ีดีทันต่อเหตุการณ์ มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
คนในชุมชนเลี้ยงตัวเองได้ มีรายได้เพียงพอ  

แนวคิดการพ่ึงตนเองและแนวคิดพุทธเกษตรกรรม มีความสอดคล้องและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ซ่ึงการใช้
หลักธรรมนําทาง จะช่วยขัดเกลาความคิดของคนในชุมชนให้รู้จักทําทุกอย่างด้วยตนเอง เอ้ืออาทรแบ่งปันผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม ทําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เหลือจึงแบ่งขาย นําภูมิปัญญา ความรู้ ความคิดของคนมาใช้แทนเทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดผลเสีย  
ทําให้คนรู้จักส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) มีหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นระดับ
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจึงได้จากการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ศึกษาได้เลือกท่ีจะศึกษาเพียงชุมชนเดียวจาก
เครือข่ายสันติอโศกท้ัง 9 ชุมชน เหตุผลท่ีผู้ศึกษาเลือกชุมชนศาลีอโศกเป็นตัวอย่างในการศึกษา เนื่องจากชุมชนมีคุณลักษณะท่ี
แตกต่างไปจากชุมชนอ่ืนๆ คือ เป็นชุมชนท่ีมีการก่อต้ังมายาวนานกว่า 40 ปี เร่ิมต้ังแต่ พ.ศ. 2519 นับว่าเป็นชุมชนหนึ่งในช่วงเริ่มต้น
ของกลุ่มสันติโศก อีกท่ังชุมชนศาลีอโศกมีพ้ืนท่ีในการทําเกษตรกว่า 80 ไร่ มีการทําเกษตรอย่างครบวงจร ท้ังพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร 
สามารถผลิตเพ่ือยังชีพแก่คนในชุมชนได้ตลอดท้ังปี และส่งออกผลผลิตไปแบ่งปันกับชุมชนในกลุ่มสันติอโศกอ่ืนๆได้ ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย สมณะ คนวัด สมาชิกชุมชน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยการเดินสํารวจรอบๆ
ชุมชน มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยการต้ังคําถามแบบปลายเปิด ท่ีสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ข้ันตอนในการศึกษา 1. สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก 2. ลงพ้ืนท่ีจริง เก็บรวบรวม
ข้อมูล จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ โดยเริ่มจากการสังเกตการณ์การดําเนินชีวิตในแต่ละวันของสมาชิกในชุมชน กิจกรรมท่ี
ทํากันในแต่ละวัน และมีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการแก่ผู้ให้ข้อมูลและมีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยตนเองและใช้อุปกรณ์
อัดเสียง 3. นําข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้อมท้ังนําผลการศึกษามาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา  
4. นําข้อมูลท่ีเก็บได้ท้ังหมดมาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ตีความข้อมูลเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษานําข้อมูลท่ีได้มาท้ังหมดมาวิเคราะห์เนื้อหาและเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ โดยได้อาศัยแนวคิด
และทฤษฏีท่ีรวบรวมไว้มาช่วยวิเคราะห์เพ่ืออธิบายถึงรูปแบบการทําพุทธเกษตรกรรมแบบพ่ึงตนเอง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดท่ีวางไว้ สําหรับการตรวจสอบข้อมูลผู้ศึกษาใช้การตรวจสอบความถูกต้องแบบสามเส้า (Triangulation) ด้วยการ
เปรียบเทียบข้อมูลจากสัมภาษณ์บุคคล การสังเกต และเอกสาร ท่ีได้จากการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี และนําข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีสมบูรณ์แล้วนํามาเขียนบรรยาย  
 
ผลการศึกษา 

ชุมชนสันติอโศกเป็นชุมชนแรกๆท่ีได้นํารูปแบบพุทธเกษตรกรรมมาใช้ ชุมชนชาวอโศกถูกจัดต้ังข้ึน ในปี พ.ศ. 2517 
ก่อต้ังโดยการรวมตัวของผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาพุทธตาม แนวทางของสมณะโพธิรักษ์ ชาวอโศกเริ่มต้นด้วยการท่ีผู้ปฏิบัติธรรมมี
แนวความคิดท่ีจะทุ่มเทชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง การเข้ามาเป็นสมาชิกในชุมชนนั้นมีได้หลายอย่าง ข้ึนอยู่กับ 
ความต้องการของบุคคลท่ีจะเข้ามาในชุมชน โดยจะมีท้ังบุคคลท่ีไม่ได้เข้ามาอยู่และบุคคลท่ีอาศัยอยู่ประจํา ซ่ึงมีกําหนดเวลาการอยู่
อาศัยประมาณ 7 วัน ถ้าบุคคลใดก็ตามที่มาอยู่ในชุมชน ครบ 7 วัน ต้องแสดงตัวเอง ชื่อ มาวันไหน จะกล่าวคําขออยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อ
แล้วแต่บุคคล แต่ถ้าอยู่ต่อระยะเวลาประมาณ 3 เดือนข้ึนไปแล้ว จะกลายเป็นสมาชิกในชุมซน สําหรับการท่ีจะเข้ามาเป็นสมาชิกใน
ชุมชนจะต้องมีคุณสมบัติในการเข้ามาอยู่ในชุมชน คือ ต้องเข้ามาด้วยความสมัครใจท้ังผู้เข้ามาอยู่ในชุมชนส่วนเด็กต้องได้รับ 
การยินยอมจากบิดามารดา ถ้าบุคคลใดทําผิดจะถูกลงโทษ และไม่เป็นโรคติดต่อโดยจะต้องผ่านกระบวนการตรวจเลือดก่อนเข้ามาอยู่
ในชุมชน ชุมชนสร้างกฎระเบียบท่ีทุกคนต้องปฏิบัติ คือต้องถือศีล 5 และศีล 8 และจะตรวจศีลทุก 7 วัน ต้องทานอาหารมังสวิรัติวัน
ละ 2 ม้ือ การแต่งกายจะมีชุดเฉพาะของชาวชุมชน ทํางานโดยไม่มีค่าตอบแทน เด็กผู้หญิงและผู้ชายห้ามแตะเนื้อต้องตัวกัน ห้ามมี
เคร่ืองอํานวยความสะดวกสบายส่วนตัวให้ใช้จากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ถ้าสมาซิกในชุมชนทําผิดกฏระเบียบในชุมชนจะมีมาตรการ
ลงโทษ บทลงโทษมีท้ัง ทํางานเพิ่มข้ึน ทานข้าวเปล่า ไล่ออกจากชุมชน เป็นต้น 

ปัจจุบันชาวอโศกกระจายตัวอยู่ท่ัวประเทศ 9 แห่ง ได้แก่ พุทธสถานสันติอโศก กรุงเทพฯ พุทธสถานปฐมอโศก  
จ.นครปฐม พุทธสถานศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ พุทธสถานศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ พุทธสถานสีมาอโศก จ.นครราชสีมา พุทธสถาน 
ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี พุทธสถานภูผาฟ้าน้ํา จ.เชียงใหม่ สังฆสถานทักษิณอโศกจ.ตรัง สังฆสถานหินผาฟ้าน้ํา จ.ชัยภูมิ ชุมชน
ชาวอโศกเป็นชุมชนท่ีถือได้ว่ามีวิถีชีวิต ความเชื่อ และแนวปฏิบัติแตกต่างจากบุคคลท่ัวไปในสังคมไทย มีชีวิตอยู่อย่างสบายๆ ซ่ึง 
ชาวอโศกมีหลักการของตนว่า ละอบายมุข ถือศีล 5 และศีล 8 อย่างเคร่งครัดและรับประทานอาหารมังสวิรัติ มีการแบ่งปันทรัพยากร
กันใช้ ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเรียบง่าย พ่ึงพากันเองได้ในชุมชน ชุมชนศาลีอโศก อําเภอโคกเด่ือ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นชุมชนหนึ่งใน
ชุมชนอโศก มีการก่อต้ังมายาวนานถึง 40 ปี มีขนาดเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 80 ไร่ เป็นชุมชนในยุคต้นๆ ของกลุ่มสันติอโศก และได้รับ
การยอมรับว่าเป็นชุมชนท่ีมีการทําพุทธเกษตรกรรมท่ีได้ผล มีความโดดเด่นจากชุมชนอโศกอ่ืนๆ  

แม้ว่าคนในชุมชนจะทํางานกันโดยไม่ได้รับค่าแรง ไม่มีเงินส่วนตัว แต่ชุมชนก็มีการจัดสวัสดิการให้อย่างครอบคลุม ทําให้
สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานให้กับคนในชุมชนได้ ชาวชุมชนศาลีอโศกจะรับประทานอาหารมังสวิรัติเหมือนกันทุกคน โดยจะ
มีความแตกต่างกัน ในเรื่องจํานวนม้ือ และเวลาในการรับประทาน ตามประเภทของสมาชิกในชุมชน สมณะจะรับประทานอาหารเพียงม้ือเดียวใน 1 
วันโดยรับประทานในตอนสายของวันและระหว่างรับประทานอาหารก็มีการเปิดวิดีโอธรรมะหรือข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบันดูกัน ส่วนชาวชุมชน  
จะรับประทานอาหารวันละ 2 ม้ือ คือ ม้ือสาย และม้ือเย็น โดยสมาชิกในชุมชนท่ีมีหน้าท่ีทําอาหารจะเป็นผู้ทําอาหารเองโรงครัว และบางวันจะมี
น้ําเพ่ือสุขภาพ เช่น น้ําผัก น้ําเต้าหู้ น้ํางาดํา น้ําข้าวโพด ส่วนวัตถุดิบ หรือพืชผักท่ีนํามาประกอบก็มาจากผลผลิตของชุมชน ชุมชนใช้ผลผลิต
ท่ีมีในชุมชนมาประกอบอาหาร อาจต้องซ้ือมาจากภายนอกบ้าง เช่น น้ํามันพืช แก๊สหุงต้ม หอม กระเทียม สําหรับการแต่งกายชาวชุมชนศาลีอโศก
มีการแต่งกายท่ีเรียบง่าย เป็นเอกลักษณ์ซ่ึงรูปแบบการแต่งกายก็ต่างกันตามฐานะ โดยสมณะจะแต่งกายเช่นเดียวกับพระสงฆ์โดยท่ัวไปเพียงแต่ 
สีผ้าเป็นสีกรัก ชาวชุมชนจะสวมเสื้อม่อฮ่อม หรือเสื้อผ้าท่ีไม่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ผ้าฝาย แต่ส่วนใหญ่จะสวมเสื้อม่อฮ่อม โดยฝ่ายชายจะสวมกางเกง
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ขายาว ฝ่ายหญิงจะนุ่งผ้าถุง ซ่ึงสมาชิกชุมชนมีเสื้อผ้าไว้ผลัดเปลี่ยนเพียงคนละ 2-3 ชุด เท่านั้น หากชํารุดก็สามารถนําไปซ่อมได้ท่ีฐานตัดเย็บ โดย
มีการนําผ้ามาจากภายนอกและผ้าท่ีญาติธรรมบริจาคมาให้แล้วนํามาตัดเย็บเสื้อผ้าเอง (อดีตชุมชนมีการทอผ้าใช้เอง) หากสมาชิกคนใดต้องการ
เสื้อผ้า เครื่องใช้ ส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว มุ้ง กลด สามารถเบิกได้จากส่วนกลาง ชาวชุมชนจะมีท่ีพักเป็นสัดส่วน สมณะจะพักตามกุฏิไม้หลัง
เล็ก ต้ังอยู่ในพุทธสถาน สําหรับชาวชุมชนจะพักอยู่ในเขตหมู่บ้าน โดยมีบ้านพักเป็นหลังๆ ซ่ึงได้รับอนุญาตจากชุมชนให้ปลูกสร้างข้ึนได้ โดยชาว
ชุมชนต้องออกค่าใช้จ่ายกันเอง ซ่ึงภายในบ้านพักจะไม่มี เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว มีไฟฟ้า 
สําหรับให้แสงสว่าง โดยทางชุมชนใช้กันอย่างประหยัด โดยทุกคนในชุมชนจะปิดไฟต้ังแต่ 21.00 น. เป็นต้นไป ในพ้ืนท่ีส่วนกลางจะมี
เครื่องอํานวยความสะดวกต่าง  ๆเช่น โทรทัศน์ พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น โทรศัพท์ ไว้เพ่ือบริการ นอกจากนั้ น  ในด้ านสุ ขภาพ  ชุ มชนมี
สถานพยาบาล โดยมีแพทย์แผนปัจจุบัน 1 คน อาศัยอยู่ภายในชุมชน การเจ็บป่วยส่วนมากจะเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด เจ็บคอ ไอ มี
บาดแผล โดยแพทย์ของชุมชนจะเป็นผู้รักษาและจ่ายยาให้ นอกจากนี้ ยังมียาสมุนไพรท่ีคนในชุมชนผลิตสมุนไพรใช้เอง โดยนําสมุนไพรท่ีมีใน
ชุมชนมาแปรรูป เช่น ฟ้าทลายโจร รักษาอาการไข้ นอกจากนี้ยังมีการนวดตัว นวดเท้า ประคบสมุนไพร ล้างสารพิษในร่างกายด้วย  

การทําเกษตรในรูปแบบพุทธเกษตรกรรมเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพ่ึงตนเองของชุมชนศาลีอโศก ในยุคเร่ิมต้นของ 
การสร้างชุมชน ไม่มีนักวิชาการหรือผู้จบการศึกษาด้านเกษตรคอยให้คําปรึกษา มีเพียงคนกลุ่มหนึ่งคือสมณะและชาวชุมชน ท่ีต้องการ
จะเห็นความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ ไม่ขาดแคลน การทําเกษตรในช่วงแรกนั้น ยึดหลักง่ายๆ คือ ต้องกินต้องใช้พืชผักชนิดใด ก็ปลูกพืช
ชนิดนั้นให้มากๆ เพ่ือจะได้ไม่ต้องซ้ือหาจากภายนอก พืชผักชนิดใดท่ีมีประโยชน์แต่ในชุมชนยังไม่มีก็หามาขยายพันธ์ุและปลูกในชุมชน 
การเร่ิมต้นในขณะนั้นลองผิด ลองถูกบ้าง บางครั้งผลผลิตท่ีได้ก็ไม่เป็นไปอย่างท่ีหวังไว้ อาศัยการเรียนผิดเรียนถูกและสั่งสม
ประสบการณ์ท่ีเพ่ิมพูนข้ึน และการศึกษา จากผู้ท่ีเคยทําจนประสบความสําเร็จมาแล้ว การทําเกษตรของชุมชนจึงมีพัฒนาการในทางท่ี
ดีข้ึนมาตามลําดับจากในอดีตท่ีเคยผลิตเพ่ือให้บริโภคในชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่ทุกวันนี้สามารถนําไปแจกจ่ายและออกจําหน่าย            
ยังร้านค้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย พืชท่ีปลูกได้แก่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรท์เบอร่ี ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า กะเพรา 
โหระพา ถ่ัวฝักยาว แตงกวา ต้นหอม ผักชี ผักชีฝร่ัง บวบ ฟัก หอม กระเทียม มะเขือเทศ ชะอม สะเดา ผักพ้ืนบ้านต่างๆ กล้วย 
มะละกอ ฝร่ัง ขนุน แตงโม ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ ปลูกสมุนไพรไว้เพ่ือนํามาแปรรูปเป็นยา ได้แก่ อัญชัน ตะไคร้ ว่าน สะเดา การทํา
เกษตรของชุมชนศาลีอโศก ทุกคนจะร่วมกันรับผิดชอบงานเม่ือว่างจากโรงครัว ทุกคนก็จะร่วมกันทําเกษตร หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้ว พ้ืนท่ีจะไม่ถูกท้ิงให้ว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์ แต่จะทําการปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืนทดแทน จนกว่าจะถึงฤดูกาลทํานาคร้ังต่อไป ชาวศาลี
อโศกทําเกษตรโดยปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติ ปลูกพืชผสมผสาน และมีหลักในการทําเกษตรแบบพุทธเกษตรกรรมคือ ไม่ไถพรวน
ดิน ไม่ใช้สารเคมีกําจัดแมลง ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่กําจัดวัชพืช เพราะชุมชนมีความเชื่อว่าการเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด                 
เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการทําเกษตร เพราะธรรมชาติมีกระบวนการจัดการตนเองให้ดําเนินไปอย่างสมดุลอยู่แล้ว เช่น ป่าตาม
ธรรมชาติท่ีมีพืชหลากหลายชนิดข้ึนปะปนกันไป ต้นไม้แต่ละต้นสามารถเติบโต สูงใหญ่ได้โดยไม่ต้องพรวนดินใส่ปุ๋ย และไม่มีโรคหรือ
แมลงศัตรูพืชใดทําลายให้เสียหายได้ แม้ว่าผลผลิตท่ีออกมานั้นลักษณะ รูปร่าง อาจจะดูไม่สวยเหมือนท่ีวางขายกันตามตลาด หรือ 
ไม่อาจเก็บเกี่ยวได้ ในปริมาณมากๆเม่ือเทียบกับการทําเกษตรท่ัวไป แต่ก็ม่ันใจได้ว่าบริสุทธ์ิ ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และการทํา
เกษตรในรูปแบบพุทธเกษตรกรรมของชุมชนอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานกว่าหลายสิบปี ทําให้ทรัพยากรในชุมชนยังคงความ 
อุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นแหล่งทํากินท่ีอุดมสมบูรณ์ ตอบสนองต่อการบริโภคของชาวชุมชนต่อไปอีกนาน 

ชุมชนศาลีอโศกนับว่าประสบความสําเร็จในการทําเกษตรในรูปแบบพุทธเกษตรกรรมระดับหนึ่ง มีผลผลิตเพียงพอต่อ
การบริโภคและเหลือจําหน่าย เพ่ือเป็นรายได้ให้กับชุมชนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในชุมชน ชุมชนจําหน่ายผลผลิตท่ีได้จากการผลิตของชุมชน
เอง ได้แก่ พืชผัก แชมพู ยาสีฟันสมุนไพร บ้านยาดี สินค้าต่างๆ เหล่านี้ จําหน่ายบริเวณร้านค้าหน้าชุมชน ร้านใจฟ้า บางคร้ังท่ีชุมชน
นําผลผลิตไปส่งยังกลุ่มอโศกอื่นๆ ก็จะรับสินค้าจากชุมชนนั้นๆ กลับมาขายยังร้านใจฟ้าของชุมชนด้วยเพ่ือลดต้นทุนในการขนส่ง 
สําหรับร้านใจฟ้านั้น ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งของชุมชน และในการจําหน่ายตามหลักการค้าบุญนิยม มีหลักการกําหนด
ราคาไว้ 4 ระดับ คือ ราคาต่ํากว่าตลาด ราคาเท่าทุน ราคาต่ํากว่าทุน และแจกฟรี คนในชุมชนมีกิจกรรมท่ีต้องร่วมกันทําทุกวัน เพ่ือให้
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สามารถพ่ึงตนเองได้ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน ทําข้ึนท้ังเพ่ือบริโภคกันเองในชุมชน แบ่งปัน ตลอดจน
จําหน่ายไปยังภายนอกชุมชน กิจกรรมท่ีทําจะแบ่งเป็นฐานๆ เช่น ฐานโรงครัว ทุกคนจะช่วยกันเตรียมอาหารมังสวิรัติสองม้ือสําหรับ
ชาวชุมชน เพ่ือการบริโภคในแต่ละวันให้เพียงพอ ทุกคนต้องปรึกษาหารือกันว่าในวันหนึ่งๆ จะทําอาหารอะไรบ้าง อาหารท่ีทํามีท้ังต้ม 
ผัด แกง ทอด ซ่ึงล้วนแต่มีพืชผักเป็นส่วนประกอบหลักท้ังสิ้น เช่น ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ฟักทอง ต้นหอม ผักชี กระเทียม ชะอม  พืชผัก
ท่ีใช้บริโภคส่วนใหญ่ มาจากสวนในชุมชน มีบ้างท่ีญาติธรรมจากท่ีอ่ืนนํามาแบ่งปันให้ ส่วนน้อยเท่านั้นท่ีซ้ือจากภายนอก ซ้ือแต่ละคร้ัง
ก็ซ้ือในปริมาณมากและราคาถูก ฐานพลังงานเชื้อเพลิง เนื่องจากชุมชนไม่ใช้เตาแก๊สในการประกอบอาหารในโรงครัว จึงมีการเตรียม
ถ่านให้พอเพียงกับการใช้สอยในชุมชน ไม้ท่ีนํามาเผาทําถ่าน ได้จากการขอต้นไม้ท่ีชาวบ้านบริเวณโค่นท้ิงแล้ว บ้างได้จากต้นไม้ใน
ชุมชนท่ีกิ่งก้านย่ืนออกมาเกะกะจนต้องตัดท้ิง ฐานยาดี ฐานนี้จะมีชาวชุมชนประจําอยู่ มีหน้าท่ีหลักคือ ผลิตยาและเครื่องด่ืมสมุนไพร
ให้เพียงพอต่อคนในชุมชน ผลิตภัณฑ์ของบ้านยาดีมีหลากหลาย เช่น แคปซูลฟ้าทะลายโจร แคปซูลกระเทียม ข้ีผึ้งตะไคร้หอม              
ข้ีผึ้งแก้หวัด ยาหม่องนํ้า ยาสีฟันสมุนไพร เป็นต้น ฐานแชมพู มีหน้าท่ีผลิตแชมพู ครีมนวดผม นํ้ายาซักผ้า น้ํายาล้างจาน ผลิตเพ่ือใช้
อุปโภค ภายในชุมชนและจําหน่ายภายนอกชุมชน แชมพูและครีมนวดผมท่ีผลิตเป็นสูตรสมุนไพร ใช้ดอกอัญชัน ว่านหางจระเข้ มะกรูด
เป็นส่วนประกอบ นํ้ายาซักผ้าและนํ้ายาล้างจานก็เป็นสูตร นํ้าด่างธรรมชาติ ซ่ึงไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ฐานร้านใจฟ้า เป็นร้านค้าชุมชน 
ภายในร้านจะจําหน่ายผลผลิตของชุมชนและมีสินค้าหลายหลากชนิดไว้คอยบริการลูกค้า ท้ังท่ีผลิตเองและรับมาจากกลุ่มอโศกอื่นๆ 
ป้ายราคาท่ีติดอยู่กับสินค้า แจ้งอย่างตรงไปตรงมาว่าซ้ือมาและขายให้ในราคาเท่าไร เม่ือซ้ือสินค้าแล้วทางร้านมีถุงกระดาษท่ีพับจาก
หนังสือพิมพ์เก่าๆ ไว้คอยใส่ของให้แทนถุงพลาสติก สินค้าภายนอกท่ีคัดเลือกมาขาย ไม่เป็นสินค้าฟุ่มเพือย และไม่เป็นอันตรายกับ
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ฐานการแปรรูปอาหาร จะมีการนําผลผลิตจากฐานงานกสิกรรมท่ีเหลือและแบ่งไว้สําหรับเพ่ือแปรรูป เช่น 
กะปิ เต้าเจี้ยว ปลาร้าเจ เต้าหู้ ถือได้ว่าเป็นการถนอมอาหารและเพิ่มรสชาติของอาหารเพ่ือบริโภคในชุมชนและการจําหน่าย การแปร
รูปผลผลิตจะต้องมีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานของการแปรรูปนั้นจะต้องมี ต.อ. (ตรวจอโศก) คือ จะทําหน้าท่ีพิจารณาว่าสิ่งใดควรผลิต 
ความปลอดกัย การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ควบคุม การตรวจสอบ สุขลักษณะในการผลิตและมาตรฐาน ของการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของชาวอโศกท่ีมีการผลิตข้ึนมา ต้องแจ้งให้กับ ต.อ. กลางรับทราบ เพ่ีอทําการจดทะเบียนข้อมูลการผลิต และการ
ทําฉลากผลผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก ต.อ. และหมายเลขรับรองผลผลิตท่ีได้รับมาตรฐานในระดับต่างๆ ผู้ท่ีซ้ือสินค้าจึงม่ันใจ
ได้ว่าสินค้าท่ีชุมชนผลิตนั้นมีความมาตรฐาน การทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพ่ึงตนเองในชุมชนยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก โดยมีวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นตัวช่วยเสริม การเลือกสรรอุปกรณ์ใดๆ มาใช้ก็ข้ึนอยู่กับความจําเป็นว่ามีมากน้อยเพียงใด เม่ือใช้แล้วทุกคนจะ
ร่วมกันดูแลรักษา เพ่ืออายุการใช้งานในคร้ังต่อไป 

คนในชุมชนอยู่กันด้วยความไว้วางใจกัน ใครมีหน้าท่ีอะไรก็จะทําให้ดีท่ีสุด ทุกคนมีอิสระเต็มท่ีในการคิดและสร้างสรรค์
งาน โดยไม่มีการก้าวก่ายหน้าท่ีซ่ึงกันและกัน มีแต่คอยให้ความช่วยเหลือในยามท่ีต้องการ หากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนกับงานของตน  
ก็ต้องพร้อมท่ีจะน้อมรับคําติเตียน และคําแนะนําจากผู้อ่ืนอย่างไม่โกรธเคืองเพื่อนําไปแก้ไขสิ่งท่ีทําพลาดไปให้ดีกว่าเดิม จะเห็นได้ว่า
ระบบการบริหารงานของชุมชน จะไม่มีหัวหน้าหรือลูกน้อง มีแต่ความเป็นเพ่ือนร่วมงาน หลายคนอาจจะมองว่าชุมชนศาลีอโศกปิด
ตัวเองจากสังคมอื่นๆ แม้จะเป็นชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กับใคร ยังมีการติดต่อสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอกอยู่ เช่น มีการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทางราชการ และผู้ท่ีสนใจต้องการเข้ามาเย่ียมชมอยู่เสมอ ชุมชนศาลี
อโศกเต็มใจต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มท่ี และทางราชการก็พร้อมอํานวยความสะดวกในเวลาที่ทางชุมชนต้องการ 
บทบาทในการช่วยเหลือสังคมที่แสดงออกอย่างเด่นชัด ไม่ได้จํากัดเฉพาะผู้มาเยือนจากต่างถ่ินเท่านั้น แต่รวมถึงชาวบ้านในบริเวณ
ใกล้เคียงด้วย  

ชุมชนศาลีอโศกมีความอิสระในการตัดสินใจ กิจกรรมท่ีคนในชุมชนร่วมกันทํา ทําให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้
ครอบคลุมทุกด้าน  
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ด้านเทคโนโลยี ชุมชนใช้เทคโนโลยีท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน สามารถควบคุมดูแลได้ มีต้นทุนการผลิตท่ีไม่สูง ไม่ใช้
สารเคมีในการทําเกษตร ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของภูมิปัญญา ผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือนําไปใช้ในการบํารุงพืชและดิน  ให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่
เสมอ วัตถุดิบในการทําปุ๋ยหมักจะได้จากก้อนเชื้อเห็ดท่ีหมดอายุแล้ว แกลบจากโรงสี เศษผักจาก โรงครัว เศษหญ้าจากการถาง 
ส่วนมูลสัตว์ไม่นํามาใช้ เพราะไม่มีการเลี้ยงลัตว์ในชุมซน ในการหมักจะนําวัตถุดิบมารวมกัน แล้วทําเป็นกองขนาดปานกลางหลายๆ
กอง เพ่ือสะดวกต่อการพลิกกลับและขน นอกจากปุ๋ยหมักแล้ว ยังมีการผลิตน้ําจุลินทรีย์ คือ นํ้าท่ีหมักจากพืชผักผลไม้ น้ําตาลอ้อย 
และน้ําสะอาดร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการกําจัดขยะและแยกขยะ ขยะบางส่วนนํามาทําปุ๋ยหมักซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และรักษา
ความสมดุลของธรรมชาติ ในการทําเกษตรของชาวชุมชนศาลลีอโศก จะไม่มีการไถ่พรวนดินด้วยรถไถ่ท้ังก่อนและหลังการทําเกษตร                       
เพราะชาวศาลีอโศกมีความเชื่อว่าการไถพรวนเป็นการทําลายโครงสร้างของดิน และทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การทําเกษตรจะเน้น
แรงงานคนเป็นหลัก อุปกรณ์ท่ีใช้ไม่ทําลายระบบนิเวศมากนัก เช่น จอบ เสียม มีดพร้า เคียว แต่ยกเว้นในการสีข้าวบางคร้ังท่ีมีการทํานาเป็น
จํานวนมาก ชุมชนจําเป็นต้องใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างรถเก่ียวข้าวเข้าช่วย เพราะแรงงานในการทํานามีน้อยและเพ่ือความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยว 
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สมาชิกในชุมชนจะร่วมกันดูแลรักษา อุปกรณ์บางอย่างท่ีไม่สามารถซ่อมบํารุงรักษาได้ ก็จะถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
นอกจากนั้นยังนําความรู้ ภูมิปัญญา ความชํานาญของสมาชิกในชุมชนมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนและภายนอก ท่ีผ่านมาชุมชนมีการจัดอบรม
ให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการพักชําระหนี้เกษตรกร โดยมีธกส.เป็นผู้สนับสนุน โดยให้เกษตรกรมาเรียนรู้ท้ังทางธรรม และการปฏิบัติจริง  
อีกท่ังทางชุมชนยังนําเทคโนโลยีมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ในการทําพุทธเกษตรกรรม โดยผ่านทางช่องทีวีของกลุ่มอโศกคือช่อง                  
บุญนิยมทีวี มีการจัดทําสารคดีออกอากาศสับเปลี่ยนกันไป นอกจากนั้นยังจัดทําเป็นสื่อออนไลน์ให้สามารถรับชมกัน ได้ท่ัวโลกและ
เป็นรายการท่ีเป็นประโยชน์และได้รับความนิยมอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

ด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนยึดตามหลักสาธารณโภคี คือ สมาชิกทํางานโดยไม่มีค่าจ้าง หรือเงินเดือน รายได้ท่ี
ได้มาจะนําเข้าส่วนกลาง หรือถ้าจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินก็สามารถเบิกใช้จากส่วนกลางได้ ทุกคนทํางานในฐานงานตามความสามารถ หรือความถนัด
ของตนเอง สามารถย้ายฐานงานได้เม่ือต้องการ ทุกคนมีอิสระในการดําเนินชีวิต แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนท่ีวางไว้ด้วย ระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนศาลีอโศกเป็นการผลิตท่ีเน้นการบริโภคอย่างเพียงพอในชุมชน ผลผลิตบางส่วนก็นําออกจําหน่าย ในรูปของพืชผักสด และ 
การแปรรูปผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะการแปรรูปสมุนไพร และชุมชนยังมีการผลิตสินค้าอุปโภคใช้เองและจําหน่าย เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน 
น้ํายาล้างจาน และมีการจําหน่ายให้กับสมาชิกภายนอกชุมชน นับว่าเป็นรายได้หลักของชุมชน การผลิตมีการใช้แรงงานในชุมชนเป็นหลัก ใน 
การจําหน่ายสินค้า ชุมชนขายสินค้าในราคาท่ีตํ่ากว่าท้องตลาด นอกจากจะนําเงินกําไรส่วนนี้เข้ากองกลางแล้ว ชุมชนยังนําเงินส่วนนี้                 
ไปจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนรอบๆ เช่น การให้ความรู้ อบรม การขายสินค้าในราคาตํ่ากว่าทุน จัดทําโรงบุญแจกอาหารเจฟรี ชุมชนจะ
ไม่ให้อํานาจเงินเข้ามามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน แม้ว่ารายได้ส่วนหนึ่งของชุมชนมาจากการบริจาค แต่มีข้อควร
ปฏิบัติสําหรับผู้ท่ีจะบริจาค คือ จะต้องเข้ามาเรียนรู้แนวทางของชาวอโศกก่อน ต้องเคยมาพุทธสถานของชุมชนอย่างน้อย 7 คร้ัง หรือ
อ่านหนังสือของชาวอโศกมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 7 เล่ม ทางชุมชนจึงจะรับทุนบริจาค แต่ถ้าเป็นแขกมาเพ่ือศึกษาดูงาน อบรมสามารถ
บริจาคได้โดยสบทบทุนให้กับโรงครัวกลางเท่านั้น สําหรับรายจ่าย ค่าไฟ ค่าเชื้อเพลิง ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จะมี 
ฝ่ายการเงินชุมชนเป็นผู้ดูแล หากผู้ใดจะเบิกค่าใช้จ่ายใดๆต้องมาแจ้งกับฝ่ายการเงินเพ่ือลงบันทึก และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ชุมชนมี
การทําบัญชีรายรับ รายจ่ายทุกเดือนเปน็หลักฐาน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนศาลีอโศกมีพ้ืนท่ี มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพียงพอในการดํารงชีวิต โดยในช่วงแรกของการก่อต้ัง
ชุมชน พ้ืนท่ีของชุมชนยังเป็นพ้ืนท่ีป่าร้าง สมาชิกชุมชนเข้ามาบุกเบิกช่วยกัน ปลูกต้นไม้ และมีการขุดสระน้ําขนาดใหญ่ ไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และใช้ในการทําเกษตร ในการทําเกษตรมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือบํารุงดิน ทําให้มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพียงพอ
สําหรับบริโภค อีกท่ังยังทําให้ชุมชนมีพืชผักพ้ืนบ้าน ผลไม้ท่ีให้ผลผลิตตามฤดูกาล เช่น มะขามป้อม ข้ีเหล็ก บอน มะขวิด ผักหวาน ซ่ึงสามารถ
บริโภคได้ท้ังปี ตลอดจนชุมชนมีการรักษาธรรมชาติโดยการเก็บแยกประเภทขยะ เป็นขยะโลหะ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ และขยะขวดแก้วไว้
เป็นสัดส่วน เพ่ือนําไปกําจัดหรือนํากลับมาใช้ใหม่ โดยขยะท่ีเป็นใบไม้หรือเศษอาหารก็นําไปทําปุ๋ย ขยะบางส่วนก็นําไปขายแล้วนํารายได้สู่ชุมชน 
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ด้านจิตใจ จากลักษณะของท่ีต้ังชุมชนท่ีประกอบไปด้วย บ้าน วัด อยู่ในบริเวณเดียวกัน ชาวชุมชนจึงมีพุทธสถาน (วัด) เป็น
แหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยในชีวิตประจําวันก็มีการปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเป็นกิจวัตร ทําวัตรเช้า ทําวัตรเย็น นั่งเจโตสมถะ เดินจงกรม ในวันสําคัญ
ทางศาสนาจะมีการเวียนธรรมแทนการเวียนเทียน คือ การท่ีสมณะและคนวัดในชุมชนสลับสับเปลี่ยนกันแสดงธรรมะให้สมาชิกในชุมชนและญาติ
ธรรมจากภายนอกได้ฟัง และในแต่ละวันจะรับฟังธรรมะจากสมณะ โดยชุมชนมีการปฏิบัติตามศีล 5 เป็นพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดและมีหลักคําสอน
ระบบบุญนิยม ท่ีให้สมาชิกในชุมชนรู้จักการเสียสละ รู้จักการให้ ลดละการบําเรอตน มีความมักน้อย ขยันอดทนและ'ไม่เอาเปรียบ มีหลักการ
ดําเนินชีวิตคือ ลดละ ขยัน กล้าจน ทนเสียดสี หนีสะสม นิยมสร้างสรรค์สวรรค์นิพพาน 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ชุมชนศาลีอโศกมีวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีระบบบุญนิยมและสาธารณโภคีเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติ และชุมชนยังมีกฎระเบียบของชุมชนท่ีสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติ เช่น สมาชิกทุกคนต้องถือศีล 5 เป็นอย่างน้อย เคร่ืองแต่งกายต้องเปน็
เสื้อผ้าฝ้ายเป็นชุดม่อฮ่อม และมีจํานวนไม ่มาก ไม่สวมรองเท้า รับประทานอาหารมังสวิรัติ ไม่ใช้จ่ายเงิน ทํางานโดยไม่รับค่าจ้าง เป็นรูปแบบ 
การดําเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย อยู่อย่างสมถะ มักน้อย อีกท่ังยังมีคําพูดท่ีใช้กันในชุมชน เช่น ทักทายว่า “เจริญธรรม” หรือ “สํานึกดี” ทักทายกัน
ด้วยคําพูดท่ีไพเราะ มีความอ่อนน้อมอยู่ในตัวเป็นการให้มีสํานึกอยู่ตลอดเวลาให้มีความเจริญในธรรมะย่ิงๆข้ึนไปและให้มีความคิดท่ีดีต้ังใจใน 
การปฏิบัติธรรม การอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นค่านิยมท่ีชุมชนศาลีอโศกได้ยึดปฏิบัติมา 
 
ข้อค้นพบ 

การทําเกษตรในรูปแบบพุทธเกษตรกรรม ทําให้ชุมชนมีหลักประกันความมั่นคงในปัจจัยพ้ืนฐาน ท้ังด้านอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย 

ชุมชนศาลีอโศกใช้หลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต ใช้ศีล สาธารณโภคี และบุญนิยมมากํากับคนในการอยู่
ร่วมกัน จึงก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งโดยมีหลักธรรมนําทาง แทนกฏหมาย ฝึกให้คนแก้ปัญหาด้วยสติ และโดยสันติ
วิธี ทําให้ลดความขัดแย้งได้   

ระบบเศรษฐกิจในชุมชน เน้นผลิตเพ่ือบริโภคภายในชุมชนเหลือจึงแบ่งปันหรือขาย จัดต้ังร้านค้าข้ึนเพ่ือนําผลผลิตไป
วางขาย ดําเนินธุรกิจโดยไม่มุ่งหวังผลกําไร  

ข้อค้นพบประการสําคัญ จํานวนคนในชุมชนลดลง จากท่ีมีฐานงาน ฐานกิจกรรมต่างๆ อยู่มากมาย แต่ด้วยกาลเวลาที่
ผันผ่าน ทําให้จํานวนแรงงานในชุมชนลดจํานวนลง ฐานงานต่างๆในชุมชนจึงเลือนหายตามไปด้วย เช่น ฐานโรงเห็ด ฐานงานไม้ และ
โรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เนื่องจากเด็กนักเรียนโตข้ึนจึงย้ายไปเรียนท่ีอ่ืน ทําให้ปัจจุบันไม่มีการเรียนการสอน ซ่ึงสาเหตุส่วนหนึ่งท่ี
ทําให้จํานวนคนในชุมชนลดลง เกิดจากคนท่ีเข้ามาอยู่ในชุมชนเป็นวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ตลอดจนชุมชนมีเกณฑ์ท่ีเคร่งครัดใน 
การเข้ามาอยู่ หากไม่สามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบได้ ก็ไม่สามารถเป็นคนของชุมชนได้ แต่ในชว่งเข้าพรรษาจํานวนแรงงานจะเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากคนจะเข้ามาถือศีล ปฎิบัติธรรม ก็จะสามารถช่วยงานในฐานต่างๆได้ บางฐานถูกฟ้ืนฟูให้กลับมามีบทบาท 

แม้ว่าชุมชนจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในการพ่ึงตนเอง สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพากันเองในกลุ่ม
อโศกด้วยกันเอง แต่การท่ีชุมชนอ่ืนๆหรือบุคคลจะนํารูปแบบการดําเนินชีวิตการดําเนินกิจกรรมของชุมชนไปปฏิบัตินั้นอาจจะเป็นไป
ได้ยาก แต่ชุมชนก็มีรูปแบบหรือกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเรียนรู้เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ เช่น การทําเกษตรในรูปแบบพุทธเกษตรกรรม ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เน้นเพียงแค่บริโภคกันเอง ลด ละ เลิกอบายมุข ข้าวของใช้ท่ี
เกินความจําเป็น การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีระเบียบ มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กับผู้อ่ืน ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามในทุกข้ันตอน 
แต่ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ภายใต้สถานการณ์ปัญหาต่างๆในสังคม เพ่ือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขใน 
ทุกก้าวของชีวิต 
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อภิปลายผล 
ตามความหมายแนวคิดการพ่ึงตนเองของ สมเกียรติ พิทักษ์กมลพร (2544) ท่ีกล่าวว่า การพึ่งตนเองเป็นการใช้

ทรัพยากรในชุมชนร่วมกัน ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้
มากท่ีสุด ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี เคร่ืองมือท่ีใช้ต่างๆ ไม่ทําลายระบบนิเวศ มีการวางแผนในการทํางาน ติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอกชุมชน เพ่ือให้ข่าวสารท่ีดีทันต่อเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิจคนในชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีรายได้เพียงพอใช้จ่าย ซ่ึงแนวคิด
การพ่ึงตนเองข้างต้นนี้ ปรากฏอยู่ในการพ่ึงตนเองในรูปแบบพุทธเกษตรกรรมของชุมชนศาลีอโศกท้ังหมด กล่าวคือ จากผลการศึกษา
นั้น ชุมชนศาลีอโศกใช้พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ของชุมชนจัดสรรอย่างเกิดประโยชน์ มีการจัดสรรให้ครอบคลุมต่อความต้องการของชุมชน มีแหล่ง
น้ําในพ้ืนท่ีชุมชน ทุกคนร่วมกันใช้ทรัพยากรโดยเอื้อต่อระบบนิเวศ นําภูมิปัญญาท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ แบ่งงานกันทํา ใช้แรงงานคนใน
ชุมชนเป็นหลัก อุปกรณ์การเกษตรท่ีใช้เป็นประเภทจอบ เสียม ไม่ใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ท่ีทําลายระบบนิเวศ มีรายได้จากการนํา
ผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภคมาจําหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการค้าท่ีไม่มุ่งหวังผลกําไร ตลอดจนยังสอดคล้องกับ จิราวดี 
ศรีสุวรรณ ได้ศึกษาเร่ือง ศักยภาพของพุทธเกษตรกรรมในการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม
พบว่า วิถีการผลิตตามแนวพุทธเกษตรกรรมทําให้สมาชิกในชุมชนปฐมอโศกสามารถดํารงชีพแบบพ่ึงตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะ
การพ่ึงตนเองในปัจจัย 4 มีแบบแผนการผลิตท่ีคํานึงถึงความสมดุลของธรรมชาติ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมทําให้วิถีชีวิตเป็นสุข คนใน
ชุมชนรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม พ่ึงตนเอง ไม่มุ่งเน้นเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตน  

การดําเนินชีวิตตามรูปแบบพุทธเกษตรกรรมของชุมชนศาลีอโศก สามารถนําไปสู่ความย่ังยืนในทุกด้านได้ เนื่องจาก
ชุมชนดํารงชีวิตอยู่โดยยึดหลักสาธารณโภคี คือ ถือครองทรัพย์สินและช่วยเหลือกัน มีความเชื่อ ความศรัทธา สอดแทรกเข้ากับวิถี
ชีวิตประจําวัน เป็นแรงผลักดันให้คนเกิดการปฏิบัติตามอย่างทุ่มเท เต็มความสามารถ ก่อให้เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันกลายเป็น
แรงเกาะเกี่ยวให้คนอยู่รวมกันในชุมชนอย่างแนบแน่น อีกด้านหนึ่งคือ นําศีลมาใช้ในการดํารงชีวิต ทําให้คนในชุมชนมีวินัยในตัวเอง 
และอีกส่วนหนึ่งคือชุมชนยึดหลักบุญนิยม จําหน่ายสินค้าเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซ่ึงรายได้ท้ังหมดนี้จะนํามารวมกันท่ีส่วนกลาง
แล้วทําการจัดสรรให้กับสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่
อาศัย และนอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน เช่น ให้การสิทธิรักษา การรักษาพยาบาล สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น 
ความจําเป็นและความเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับ แซมดิน เลิศบุศย์ ได้ศึกษาเร่ืองการบูรณาการระบบสาธารณโภคีเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน:กรณีศึกษาชุมชนอโศก (2555) พบว่า วิถีการดําเนินชีวิตตามรูปแบบของชาวอโศก มีความม่ันคงและย่ังยืนในทุกด้าน ทําให้เกิด
วัฒนธรรมใหม่ในวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มักน้อย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยแก้ปัญหาสังคม ลดความเห็นแก่ตัว คนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
กัน  
 
สรุป 

การดําเนินชีวิตภายใต้หลักคําสอน แนวทางปฏิบัติของชุมชนศาลีอโศกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน คนท่ีเข้ามาอยู่ในชุมชนได้ผ่านกระบวนการขัดเกลา ฝึกฝน ทําให้จิตใจสงบ ใจเย็นลง สามารถเรียนรู้ในการอยู่รวมกันกับผู้อ่ืนได้ 
เม่ือทุกคนมีความเชื่อ ความศรัทธาในแนวคําสอนส่งผลให้เกิดการทํางานอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค  
การใช้ศีลมาใช้กับการทําเกษตรแบบพุทธเกษตรกรรม ทําให้ชาวชุมชนบริโภคอาหารปลอดสารพิษได้อย่างมีคุณประโยชน์ต่อร่ายกาย 
ทําให้สุขภาพของคนในชุมชนสมบูรณ์แข็งแรง การดําเนินชีวิตของชาวชุมชนศาลีอโศกดําเนินไปอย่างเรียบง่าย ทุกคนทํางานกันอย่าง
เป็นระบบ แม้ว่าทํางานกันโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีเงินติดตัว แต่ก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
มีสวัสดิการท่ีได้รับอย่างครอบคลุมต้ังแต่เกิดจนตาย มีปัจจัยสี่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละคนได้ ท้ังท่ีพักอาศัย อาหาร
ท่ีมีให้บริโภคอย่างเต็มอ่ิมและถูกสุขภาวะ เคร่ืองแต่งกาย ของใช้ส่วนตัวท่ีจัดสรรไว้ให้ เม่ือเจ็บป่วยมีการรักษาท้ังแพทย์แผนไทยและ
แพทย์แผนปัจจุบัน ตลอดจนเสียชีวิตมีการประกอบพิธี ในชุมชนมีระบบนิเวศท่ีสมดุล มีแหล่งน้ําสําหรับใช้ภายในชุมชน มีสิ่งแวดล้อม
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ท่ีให้ความร่มร่ืน มีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําเกษตร การทําเกษตรของชุมชนเป็นการผลิตท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของคน
ชุมชนเป็นหลัก และมีการนําผลผลิตบางส่วนมาแปรรูปเพ่ือการดําเนินธุรกิจของชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชนใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในการทําเกษตร และนําความรู้ภูมิปัญญาเดิมท่ีมีอยู่ในชุมชนมาผสมผสานกับการเรียนรู้เพ่ิมเติมมาใช้ เน้นแรงงานท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน มีการนําหลักธรรมในเร่ือง ศีล บุญนิยมและสาธารณโภคีมาเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต และมีวัฒนธรรมของชุมชนร่วมกัน มี
กฎระเบียบท่ีทุกคนต้องทําความเข้าใจและปฏิบัติตามร่วมกัน ตลอดจนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่กัน
และช่วยเหลือสังคม ชุมชนศาลีอโศกจึงเป็นท่ียอมรับกับสังคมมากข้ึน โดยเฉพาะเรื่องของการทําเกษตรในรูปแบบพุทธเกษตรกรรม 
ชุมชนสามารถสร้างรูปธรรมของพุทธเกษตรแบบพ่ึงตนเองให้เกิดจริง ซ่ึงถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของระบบเศรษฐกิจและการผลิต 
เพ่ีอการพ่ึงตนเองให้กับเกษตรกรและคนท่ัวไป จนกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ์ในการทําเกษตรกรรมในปัจจุบัน  

การพัฒนาชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนศาลีอโศกท่ีได้กล่าวมาก็ได้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาจนกระท่ังเป็นชุมชนท่ี
พ่ึงตนเองได้นั้นไม่ได้มาจากเงื่อนไขการทําพุทธเกษตรกรรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเงื่อนไขทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีสมาชิก
ในชุมชนมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดคุณค่า ความเชื่อ อุดมการณ์ควบคู่กันไป  
ซ่ึงจะทําให้สมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกร่วมกันเพ่ือทําให้ชุมชนเกิดความย่ังยืนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ฐานงานต่างๆท่ีเลือนหายไป ควรมีการจัดการ เช่น ปรับเปลี่ยนสถานท่ีไปทําอย่างอ่ืน 
2. ชุมชนควรมีการประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทําพุทธเกษตรกรรม 

เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนําวิธีปฏิบัติของชุมชนไปเผยแพร่กับเกษตรกรหรือชุมชนอ่ืนๆต่อไป 
3. เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนการสอนของโรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ควรปรับเปลี่ยนกฏเกณฑ์ในการรับ

นักเรียนเข้าศึกษา ควรเปิดรับเยาวชนท่ัวไป ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การเข้าเรียนเพ่ือให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษา ซ่ึงจะทําให้จํานวน
นักเรียนเพ่ิมข้ึนและเกิดความต่อเนื่อง 
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ห้องย่อยท่ี 5 
ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบริหารงานยุติธรรม 
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ความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลสามารถป้องกันและลดปัญหาการทุจริตได้จริงหรือ? 
Could Administration of the Municipality’s Transparency Prevent and Reduce Fraud? 

 
สหศักด์ิ ฤทธิร์กัษา* 
Sahasak Ritruksa 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาล เมืองกาฬสินธ์ุ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมท้ังวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลจาก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 2 กลุ่ม 1) กลุ่มผู้บริหาร พนักงานงานเทศบาล ใช้
เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกหลักการบริหารงานเทศบาล 2) กลุ่มผู้นําแกนนําในเขตเทศบาล ใช้เคร่ืองมือ
แบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาล นําเสนอการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอย่างมากในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ท่ีนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ซ่ึงเน้นเร่ือง 
ความโปร่งใส ในด้านการสร้างความไว้วางใจด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และด้านกระบวนการ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ดังนั้นจึงส่งผลให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สามารถป้องกันและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่การบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือการพัฒนาเทศบาลและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้มีความเป็นเลิศ ข้อเสนอแนะ คือ 
เทศบาลควรให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนของเครือข่ายอย่างจริงจัง และควรส่งเสริมให้มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง 
การป้องกันการทุจริตให้มากข้ึน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่างๆ เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้านความโปร่งใส 
และการตรวจสอบ 
คําสําคัญ: ความโปร่งใส, การบริหารงาน, เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to study transparency administration of Kalasin municipality. Mixed 

methodology is used in this research which are quantitative and qualitative research. Collection of data came from 
two contributor groups.  1)  Management group and municipal employees by in depth interview the municipal 
administration. 2) Leaders in the municipality by questionnaires to assess satisfaction in the administration of the 
municipality.  This study presented in the form of descriptive analysis.  The study found that people are very 
satisfied the administration of the Kalasin municipality which has brought good governance principles used in the 
administration. This emphasizes on transparency in terms of building trust in disclosure and access to information, 
and also the process of checking for accuracy. That is reason why Kalasin municipality can reduce the corruption 
of working effectively, and will lead to better administration to develop municipality and local communities 
excellently. It was recommended that municipalities should focus on the mobilization of networks seriously. And 
it should be encouraged to exchange opinions about the fraud prevention and more.  The participation of all 
sectors to develop organization for efficiency in term of transparency and examination. 
Keyword: Transparency, Administration, Kalasin Municipality 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
สถานการณ์ปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันถือเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสําคัญ ท่ีมีผลกระทบต่อคนท่ัวโลก โดยเฉพาะ

ในประเทศไทยนั้นยังคงเป็นปัญหาสังคมท่ีทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นปัญหาท่ีบั่นทอน 
การพัฒนาประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดข้ึนเป็นจํานวนมากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน จากการสํารวจ
ของ (ป.ป.ช.) จากรายงานของ (ป.ป.ท.) และจากผลการจัดลําดับความโปร่งใสขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นท่ีผ่านมาของประเทศไทยได้ระดับหนึ่ง 
ถึงแม้รัฐบาลจะมีความพยายามป้องกันและแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วปัญหาการคอร์รัปชั่นก็มิได้ถูกแก้ไขได้
เท่าใดนัก (สถาบันพระปกเกล้า , 2558) ถือเป็นการตอบยํ้าว่าประเทศไทย กําลังตกอยู่ในสังคมแห่งการทุจริตคอร์รัปชั่น 
อย่างวิกฤติ ซ่ึงปัญหาน้ีย่อมส่งผลโดยตรงต่อการดําเนินงานพัฒนาประเทศชาติ รวมไปถึง การพัฒนาท้องถ่ินในทุกๆ ด้าน ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ส่งผลทําให้คุณภาพชีวิต ของประชาชนลดลง วิถีชีวิตของประชาชนขาดการอยู่ดีและมี
ความสุข ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขการทุจริตให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุซ่ึงถือเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซ่ึงเน้นเร่ืองความโปร่งใส ในด้านการสร้างความไว้วางใจ ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และด้านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ส่งผลให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สามารถลด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่การบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือการพัฒนาเทศบาลและพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินให้มีความเป็นเลิศได้ ส่งผลกระทบในด้านบวกต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม  
 
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)  

สถานการณ์ปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันถือเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสําคัญ ท่ีมีผลกระทบต่อคนท่ัวโลก โดยเฉพาะ
ในประเทศไทยนั้นยังคงเป็นปัญหาสังคมท่ีทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นปัญหาท่ีบั่นทอน 
การพัฒนาประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดข้ึนเป็นจํานวนมากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จากปัญหา
ดังกล่าวได้มีองค์กร เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดลําดับความโปร่งใสท้ังหมด 168 ประเทศ 
ท่ัวโลกผ่านดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ การทุจริตคอร์รัปชั่น ประจําปี 2558 (Corruption Perception Index CPI.2015) ผลปรากฏว่า
ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย (ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ, 2558)  

จากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า หน่วยงาน
ต่างๆในภาครัฐเป็นองค์กรท่ีมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมากท่ีสุด ปัญหาส่วนใหญ่ เกิดจากการทําหน้าท่ีบริหารงานขัดต่อหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ขาดความโปร่งใสในการทํางาน และขาดการใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
อย่างกว้างขวางในภาครัฐ(สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558) 

จากรายงานของ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)  
ได้สํารวจต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีถูกร้องเรียนเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศมาโดยตลอด ประเด็นท่ีถูกร้องเรียนมากท่ีสุดคือ พฤติกรรมส่อไปทางทุจริตประพฤติมิชอบ ทุจริต 
การจัดซ้ือจัดจ้าง ยักยอกทรัพย์ของทางราชการ รับรองเอกสารเท็จ เจ้าหน้าท่ีเรียกรับสินบน และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี เกินอํานาจ
หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว้ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 2558)  

เม่ือนําผลจากการสํารวจของ (ป.ป.ช.) จากรายงานของ (ป.ป.ท.) และจากผลการจัดลําดับ ความโปร่งใสขององค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ มาวิเคราะห์ประมวลผลทําให้ได้ผลการศึกษาและทราบถึงสาเหตุของการเกิดทุจริตในประเทศไทย เกิดจาก
ปัจจัยหลักๆอยู่ 4 ปัจจัย ดังนี้  
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1. ปัจจัยด้านกฎหมาย ซ่ึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งต่างๆ มีช่องว่าง ความไม่เข้มงวดของ การบังคับใช้กฎหมายและ
กฎระเบียบ ประชาชน หรือส่วนต่างๆ ไม่กล้าท่ีจะร้องเรียน 

2. ปัจจัยด้านระบบ ซ่ึงเกิดจากความต้องการอํานาจทางการเมืองของพรรคการเมืองและนายทุน ทําให้ขาดกลไก 
การกํากับดูแลกิจการ และขาดการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีของรัฐยังได้รับคา่ตอบแทนท่ีตํ่าอยู่ในการดํารงชีพ 

3. ปัจจัยด้านค่านิยม ซ่ึงเกิดจากพ้ืนฐานของสถาบันครอบครัว และวัฒนธรรมรับเงินใต้โต๊ะ โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีขาด
คุณธรรมและไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณในหน้าท่ีของตน รวมไปถึงค่านิยมของผู้ท่ีทําธุรกิจ 

4. ปัจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดจากความล่าช้า ยุ่งยากของข้ันตอนในการดําเนินการทางราชการ หรือการถูกบังคับจากผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากนี้ รูปแบบของการทุจริตท่ีถูกพบมากสุดมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1. การคอร์รัปชั่น ในรูปแบบบุคคลและ

สถาบัน เช่น การให้และรับสินบน การบังคับขู่เข็ญจากการใช้อํานาจของตํารวจ ทหาร และข้าราชการ รวมไปถึงการทุจริตการเลือกต้ัง 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการบริจาคหรือช่วยเหลือ ท่ีผิดกฎหมาย เป็นต้น 2. การคอร์รัปชั่นในรูปแบบของนโยบาย เช่น การใช้
นโยบาย กฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ อย่างอคติ การใช้นโยบายประชานิยมของผู้บริหาร การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทาง 
มิชอบ ฉกฉวยมาเป็นของครอบครัว เป็นต้น  

ดังนั้น ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย จึงยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ กรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นหากมีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก การทุจริต จะทําให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย
และส่งผลในด้านต่างๆ เม่ือประเมินผลในเชิงปริมาณ พบว่าเกิดการลดทอนประสิทธิในการแข่งขันในภูมิภาค 21% สูงเป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมา เกิดความตกตํ่า ทางจริยธรรมของสังคม 20% ชื่อเสียงท่ีไม่ดีของประเทศ 14% จีดีพีของประเทศเติบโตช้า 11% ระบบ ธรร
มาภิบาลอ่อนแอ 9% ช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้มีมากข้ึนระหว่างคนจนกับคนรวย 9% ความเลื่อมล้ําด้านต่างๆ 
ในสังคม เช่น ทางการศึกษา ทางการแพทย์ การเข้าถึงสื่อ 5% และระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอ 5% (ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2556) ส่วนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต จะทําให้ประเทศชาติเกิดความ
เสียหายและส่งผลในด้านต่างๆ เม่ือประเมินผลในเชิงคุณภาพ พบว่า กลายเป็นสิ่งท่ีทําลายพ้ืนฐานศีลธรรมของสังคม ทําลายกฎกติกา 
กฎหมาย ซ่ึงถือเป็นหลักพ้ืนฐานในการร่วมกันในสังคม เกิดความเลื่อมล้ําด้านต่างๆในสังคม เช่น ทางการศึกษา ทางการแพทย์  
การเข้าถึงสื่อ ในช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ในสังคม สุดท้าย ส่งผลให้ประชาธิปไตยอ่อนแอ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย TDRI, 2557) 

จากข้อมูลปัญหาการทุจริตในระดับชาติ ส่งผลถึงในระดับท้องถ่ินท่ีทําหน้าท่ีเป็นสถาบัน ท่ีให้ความรู้ให้การศึกษา 
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองแก่ประชาชน โดยทําให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง แต่ในระยะหลายปีท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลับเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีถูกตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
ประเด็นการทุจริตท่ีถูกมากท่ีสุด คือ การจัดซ้ือจัดจ้าง การสอบราคา การประกวดราคา ซ่ึงลักษณะของการทําทุจริตเป็นการทํา 
เชิงนโยบาย เรียกรับสินบนใต้โต๊ะ การรับของกํานัลต่างๆ ท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน การแต่งต้ังโยกย้าย การวิ่งเต้นตําแหน่งใน 
วงราชการ สิ่งเหล่านี้ยังถือเป็นปัญหาท่ีสะสมเรื้อนรังมานานจนยากที่จะแก้ไขเยียวยาเพราะเป็นเร่ืองท่ีฝังลงไปในจิตใต้สึกนึกศีลธรรม
ของแต่ละบุคคล  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต แนวคิดเร่ืองหลักธรรมาภิบาล จึงมีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงาน
ภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ประเทศไทยจึงมีความพยายามในการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) โดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตัดสินใจของภาครัฐมากข้ึน ภาครัฐมีการบริหาร 
การปกครองท่ีโปร่งใสสามารถถูกตรวจสอบ โดยประชาชนมากขึ้น หลักธรรมาภิบาล จึงได้กลายเป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น
หลักการท่ีเกื้อหนุน สังคมประชาธิปไตย และเม่ือมีการนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซ่ึงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐดําเนินงานตาม
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ภาระหน้าท่ีโดยยึดหลักการพ้ืนฐาน 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2553) 

กลไกท่ีจะนําไปสู่เป้าหมายตามท่ีรัฐบาลไทยได้มีประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีได้กําหนดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดีว่าควรจัด หรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสําคัญ อย่างน้อย 6 ประการ ดังนี 1) หลักนิติธรรม 
ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 2) หลัก
คุณธรรม ได้แก่ การยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่
สังคมและส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซ่ือสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ 
ประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจําชาติ 3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ  
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  
4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของ
ประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 5) หลักความรับผิดชอบ 
ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และ 
การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ียอมรับผลจาการกระทําของตน  
6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมี
ความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์ ผลิตสินค้าและการบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืน (จรัล ดิษฐาภิชัย 2550, น. 82-83) 

นอกจากนี้หลักในเร่ืองความโปร่งใส ยังถือเป็นหลักท่ีสําคัญท่ีมักนําไปใช้ในการบริหารงาน ทุกระดับ ความสําคัญของ
ความโปร่งใสนั้น ความโปร่งใสสามารถสร้างความม่ันใจให้แก่นักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ และเพ่ิมความน่าเชื่อถือของ
สภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงมีหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่ม การตรวจสอบได้ของภาคเศรษฐกิจ และภาครัฐ โดยการตรวจสอบได้จะไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้ ถ้าไม่มี ความโปร่งใส ถือเป็นหัวใจของประชาธิปไตย เพราะความโปร่งใส หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ตัดสินใจของรัฐบาลท่ีมีผลต่อชีวิต และเป็นการมอบอํานาจแก่ประชาชนท่ีจะเลือกดําเนินชีวิตจากข้อมูลท่ีได้รับอันเป็นการสร้าง 
ความเท่าเทียม และสร้างทางเลือกให้ประชาชนซ่ึงเป็นกระบวนการสําคัญ ของประชาธิปไตยการส่งเสริมความโปร่งใสทําให้เกิดการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนเพราะความโปร่งใส ในนโยบายจะทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับนโยบายใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
และง่ายย่ิงข้ึน ท้ังนี้ กระบวนการความโปร่งใส เช่น การให้ข้อมูลการแสดงความ คิดเห็น และการแจ้งนโยบายล่วงหน้า เป็นต้น  
จะส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายดังกล่าว ประชาชนจะสามารถ ติติงนโยบายที่เห็นว่าไม่เหมาะสมและ
แนะนํารวมท้ังเรียกร้องนโยบายท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน ซ่ึงท้ายท่ีสุดแล้ว ความโปร่งใสจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
นโยบายท่ีดีข้ึน ความโปร่งใส นั้นสําคัญต่อภาคประชาชน เพราะ การตัดสินใจของรัฐบาล มีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ประชาชน
จึงมีสิทธิท่ีจะรับรู้ กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล เพ่ือท่ีจะม่ันใจว่าการตัดสินใจของรัฐบาลนั้นจะส่งผลร้ายแก่ตนเองหรือไม่ ซ่ึงหาก
รัฐบาล มีความโปร่งใสก็จะเพิ่มความเชื่อม่ันของประชาชนต่อรัฐบาล และการตัดสินใจท่ีมีความโปร่งใส ก็จะมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 

ดังนั้น การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ต้องเกิดจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดําเนินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเน้นเร่ือง หลักความโปร่งใส (Transparency) ซ่ึงถือเป็น
หัวใจของการบริหารงานในทุกระดับ และถือเป็นหลักท่ีสําคัญหลักหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดําเนินงานเพราะ ความหมาย 
ความโปร่งใส คือ การสร้างความไว้วางใจของคนในท้องถ่ินท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการปรับปรุง
กลไกการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
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ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการ ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ ดังนั้น หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ดําเนินการตาม หลักธรรมาภิบาลโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมคอยตรวจสอบ และแสดงให้เห็นว่าท้องถ่ินของตนเอง
นั้นสามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ประชาชนมีความคิดเห็นส่วนรวมคอยกํากับ ดูแลร่วมกัน และรู้สึกว่า
ท้องถ่ินของตนเองเป็นท่ีรัก เป็นท่ีหวงแหน และเป็นส่วนหนึ่งท่ีรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การบริหารงานท้องถ่ินก็ย่อมปราศจาก ซ่ึง 
การทุจริตคอร์รัปชั่นจากท้องถ่ินจนไปถึงระดับชาติ ประเทศไทย ก็จะกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง เพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีความสุขให้สอดคล้อง การดํารงอยู่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา  

การศึกษาบทความวิจัยนี้ ผู้ศึกษาใช้กรอบความคิดทฤษฎีเร่ืองความโปร่งใส (Transparency) ท่ีได้จากการรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีนักวิชาการท่านต่างๆ ได้กล่าวไว้มากมาย นํามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและใช้ใน 
การวิเคราะห์ผลการศึกษา ซ่ึงผลจากการรวบรวมดังกล่าวทําให้ ได้หลักในเร่ืองความโปร่งใสในการบริหารงานซ่ึงมีหัวใจท่ีสําคัญอยู่ 4 
เร่ืองดังนี้ การสร้างความไว้วางใจ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือใช้ใน
การ ตอบคําถามวิจัย สามารถสรุปได้ว่า ฐานแนวคิดในเร่ืองหลักความโปร่งใสนี้ ได้เน้นความโปร่งใส ท่ีมาจาการตรวจสอบของภาค
ประชาชน ผู้ศึกษาเห็นว่าการสร้างพลังอํานาจให้ประชาชนหรือ การสร้างประชาธิปไตยจากฐานล่าง โดยทําให้ประชาชนสามารถเข้าไป
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จะนํามาซ่ึงความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นและทําให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง  
 
ปัญหาการวิจัย (Research Problem) 

1. ความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในปัจจุบัน จะสามารถป้องกันและลดปัญหาการทุจริตของ
เทศบาลได้จริงหรือไม่ 

2. โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) สามารถช่วยให้ การบริหารงานของเทศบาลมีความ
โปร่งใสได้อย่างไร 

3. กิจกรรม/โครงการ ด้านการป้องกันการทุจริต อะไรบ้างท่ีจะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เทศบาลให้ดีและมีประสิทธิผลได้อย่างไร 

4. รูปแบบการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีแนวทางอย่างไรบ้างท่ีจะทําให้เกิดการปฏิบัติเพ่ือเพ่ือนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและต่อชุมชนท้องถ่ิน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective) 

เพ่ือศึกษาความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

วิธีวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้เทคนิค Triangulation หรือ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม โดยการเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาเดียวกัน เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์และถูกต้อง โดย
อ้างอิงกลุ่มประชากรกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ (1) การศึกษาแบบ (Documentary Study) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรม 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยการศึกษาจากหนังสือและบทความจากวารสารและเอกสารต่างๆ และรายงานทางวิชาการจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ รวมท้ังรายงานการประเมิน รายงานผลการศึกษา ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน  
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(2) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาการบริหารงานของเทศบาล
ประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้าง (3) การเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพเป็นการทําสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล เพ่ือศึกษาว่าเทศบาลมีการบริหารงานในเรื่องความโปร่งใสอย่างไร 

ข้อค้นพบ  
จากการที่ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนท่ีภาคสนามไปทําการศึกษาน้ัน ทําให้ผู้ศึกษาได้ข้อค้นพบ ดังนี้ 
- ในเชิงปริมาณ พบว่า ประชากรท่ีได้ให้ข้อมูลในการวิจัยส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีระดับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ผลการศึกษาประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง
ต่างๆ เช่น ผู้นําและผู้บริหารเป็น ผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้บริหารมีความประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อองค์กรและต่อประชาชน  
มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย ทํางานรวดเร็ว กระตือรือร้นในการบริหารงานท่ีมุ่งแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน 
ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาล มีความต้ังใจทํางานท่ีมุ่งพัฒนาองค์กรและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในเขตเทศบาลเมืองอย่างจริงจัง 
 มีการบริหารงานท่ีโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆท่ีเทศบาลจัดข้ึนโดยร่วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะได้ ได้มี การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
อย่างสมํ่าเสมอ ได้ดําเนินงานด้วยความต้ังใจมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาองค์กรและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินอย่างจริงจังเปิดโอกาส ให้ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบการทํางานของเทศบาลในทุกข้ันตอนได้อย่างเต็มท่ีเปิดโอกาส ให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทํากิจกรรม ร่วม
พัฒนาชุมชนท้องถ่ินได้อย่างมีอิสระเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท้ังระบบเปิดโอกาสให้องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ นอกเหนือจากภาค
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้อยู่ดีมีสุข  

- ในเชิงคุณภาพ พบว่า การทํางานของเทศบาลแต่ละกองฝ่ายงาน ยังขาดการประสานงาน ท่ีเป็นระบบ ทําให้เกิดความ
ล่าช้าในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลของแต่ละกองฝ่ายงาน จะต้องให้การบริการที่ดีและ
กระตือรือร้นมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนมากกว่านี้ อยากให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ได้ลงมาสํารวจพ้ืนท่ีสมํ่าเสมอ
มากกว่านี้เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลจริงแล้วนําไปปฏิบัติพัฒนาให้ดีข้ึนต่อไป อยากให้เทศบาลเพิ่มช่องทางในการเข้ามาติดต่อราชการ โดย
การตั้งศูนย์การให้บริการท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ 
 
ผลการวิจัย (Research Result) 

ความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในปัจจุบัน จะสามารถป้องกันและ ลดปัญหาการทุจริต
ของเทศบาลได้จริงหรือไม่ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ มีความโดดเด่นในเร่ืองการดําเนินงานการบริหารงานของสภาเทศบาล ท่ีมีบทบาทในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีคณะกรรมการสามัญประจํา สภาเทศบาล ทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของแต่ละส่วนงาน สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับมอบหมาย จากสภาเทศบาล ให้คอยติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาล ในการประชุม
สภาเทศบาลมีการทักท้วง และให้ความเห็นชอบในโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน คณะผู้บริหารมีการบริหารงาน 
อย่างโปร่งใส เน้นให้บริการท่ีดี รวดเร็วและการมีส่วนร่วมของประชาชน กําหนดข้ันตอนและระยะเวลา การดําเนินงานแต่ละประเภท
ในการบริการประชาชนไว้ชัดเจน 

การท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุยึดหลักธรรมาภิบาลการบริหารงานอย่างโปร่งใสในการจัดการภายในองค์กรเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “บุคลากรมีวินัย ใฝ่คุณธรรม มุ่งทําความดี เพ่ือศักด์ิศรีเมืองธรรมาภิบาล” 
กําหนดพันธกิจไว้ 4 ข้อ คือ 1. เสริมสร้างจิตสํานึก และค่านิยมให้กับบุคลากรเทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล 2. เสริมสร้างเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 3. พัฒนากลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจหน้าท่ี 4. เสริมสร้างจิตสํานึก ใน 
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การบริการประชาชน ดังนั้น ส่งผลให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สามารถลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพนําไปสู่การบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือการพัฒนาเทศบาลและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้มีความเป็นเลิศได้ ส่งผลกระทบในด้าน
บวกต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมได้อย่างแท้จริง  

โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) สามารถช่วยให้การบริหารงาน ของเทศบาลมี
ความโปร่งใสได้อย่างไร 

ในส่วนภาคประชาชน เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จัดต้ังอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบ การบริหารงาน (อสต.) ข้ึน โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบ ซ่ึงเทศบาลได้จัดอบรมให้ความรู้ โดยได้เชิญเจ้าหน้าท่ีของสํานักงาน 
ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. มาบรรยายอบรมให้ความรู้เร่ืองการทุจริตในรูปแบบต่างๆให้ ส่วนการทํางานของน้ัน จะทําหน้าท่ี เป็นหู
เป็นตาในการไปตรวจสอบการทํางานของผู้รับจ้างก่อสร้างรับเหมาในโครงการกิจกรรมต่างๆ หรือคอยตรวจการทําหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล ว่าได้มีการกระทําการทุจริตเกิดข้ึนหรือไม่  

ท้ังนี้ เทศบาลจะแจ้งให้ทราบว่ามีโครงการอะไรบ้าง ทําท่ีไหนบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลให้ ได้ช่วยเทศบาลในการสอดส่องดูแล 
โดยมีสิทธิสามารถขอเอกสารขอข้อมูลได้ สิ่งไหนท่ีไม่รู้ขอเทศบาล ดูได้ จากการทํางานดังกล่าวของ อสต.ส่วนใหญ่เทศบาลจะได้รับแจ้ง
เหตุก่อนงานเสร็จทุกโครงการ ยันไม่ถึงข้ันทุจริต ยังไม่ถึงข้ันเกิดความเสียหายกับท้องถ่ิน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน ดังนั้น งานของ
ชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)จึงเป็นงานที่ช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือสนับสนุน
ให้การบริหารงานของเทศบาลมีความโปร่งใส ใส่ใจประชาชน ถ้าประชาชนเป็นหู เป็นตาช่วยกันอย่างนี้ เทศบาลก็จะมีความโปร่งใส
มากข้ึน ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและทําให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/โครงการ ด้านการป้องกันการทุจริต อะไรบ้างท่ีจะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เทศบาลให้ดีและมีประสิทธิผลได้อย่างไร 

โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดต้ังอาสาสมัครชุมชนร่วม
ตรวจสอบการบริหารงานข้ึน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชน ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน จํานวน 51 คน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ ท่ีจะตกแก้ประชาชนโดยรวม จากการบริการสาธารณของเทศบาลหรือการจัดทํา
โครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในงานราชการของเทศบาล  
เมืองกาฬสินธ์ุ 

โครงการเทศบาลต้านการทุจริต เป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการโดยเปิด 
ตู้ ปณ.100 เพ่ือให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้แก่ พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมถึงคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล โดยสามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมส่งท่ี
อยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถ ติดต่อกลับได้ซ่ึงผู้แจ้งเบาะแสจะได้เงินรางวัล จํานวน 50,000 บาท การจ่ายเงินรางวัลจะจ่ายให้ เม่ือ
ผู้กระทําความผิดได้รับคําพิพากษาของศาลเม่ือคดีถึงท่ีสุด หรือมีคําสั่งทางปกครองหรือคดีทางปกครอง ถึงท่ีสุดแล้ว โดยเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุจะปกปิดรายชื่อผู้ท่ีแจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ 

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังรณรงค์ “ต่อต้านคอร์รัปชั่น” ร่วมกับ หอการค้าจังหวัด
กาฬสินธ์ุ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ ขององค์กรภาคีเครือข่ายในการป้องกันและ 
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และเพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักและเข้าใจถึงผลร้ายของการคอร์รัปชั่น เพ่ือลดทอนปัญหา 
การคอร์รัปชั่นในจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีองค์กรภาคเครือข่ายเข้าร่วมจํานวน 41 องค์กร และได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ท่ีจะดําเนินการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาคีเครือข่ายการกําหนดมาตรการป้องกัน การคอร์รัปชั่นในองค์กรภาคีเครือ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรภาคีเครือข่ายต่อสาธารณะ มีพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ประชาชน และนักเรียน 14 โรงเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นรอบเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทังสิ้น จํานวน 1,500 คน  
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โครงการค่ายผู้นําเยาวชนต่อต้านการคอร์รัปชั่น เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุและ 
ภาคีเครือข่าย จัดโครงการค่ายผู้นําเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ และพิพิธภัณฑ์สิรินธร อําเภอส
หัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือให้เยาวชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต เป็นผู้นําในการเผยแพร่ภัยร้าย ของ
การคอร์รัปชั่นเป็นการแสดงพลังในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และเพ่ือให้คนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชั่น โดยมี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชั่น ระหว่าง 4 องค์กร คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี 4 (ปปท. 
เขต 4) มีเครือข่ายโรงเรียน 14 โรงเรียนร่วมเดินรณรงค์มีผู้เข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น จํานวน 1,100 คน และมีตัวแทนยุวทูต 
จํานวน 150 คน จาก 7 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาได้กิจกรรมปลูกจิตสํานึก ต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

โครงการสร้างคุณธรรมเยาวชนสู่สังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้กําหนดจัดทําโครงการ คุณธรรมเยาวชนสู่สังคม คร้ังท่ี 
1 ประจําปี 2555 ข้ึน โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์ความซ่ือตรงของสังคมไทย เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนซ่ึงประกอบด้วย 1) กิจกรรม
เดินรณรงค์ความซ่ือตรงของสังคมไทย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 2) กิจกรรมการจัดนิทรรศการส่งเสริมความซ่ือตรง ณ 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นเยาวชนท่ีดีภาวการณ์เป็นผู้นํา และที่
สําคัญทําให้เยาวชนร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ 3)กิจกรรมธนาคารความดีน้องพ่ีทําดีร่วมกัน 
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริม
ให้นักเรียนนําทักษะประสบการณ์ จากการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 

รูปแบบการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีแนวทางอย่างไรบ้างท่ีจะทําให้เกิดการปฏิบัติเพ่ือนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและต่อชุมชนท้องถ่ิน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ มีต้นทุนเดิม คือ บทบาทของสภาเทศบาลในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร จากต้นทุนเดิมดังกล่าวผู้บริหารจึงมีนโยบายหลัก ด้านการป้องกันการทุจริต และได้กําหนดเป็นมาตรการการป้องกัน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ พ.ศ. 2555-2558 ไว้ 4 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการท่ี 1 มาตรการเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้กับบุคลากรเทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการ

ฝึกอบรมบุคลากรเทศบาล โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของตน ตัวอย่างโครงการ 

เช่น โครงการจัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายสภาท้องถ่ิน โครงการจัดทําบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ โครงการคัดเลอืกพนักงานเทศบาล และลูกจ้างดีเด่น โครงการประกาศยกย่องสมาชิกสภาดีเด่น 

3. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการป้องกันการทุจริตในงานราชการเทศบาล ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการเทศบาลต้าน
การทุจริต 

4. ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานและการประพฤติตนของบุคลากรเทศบาล ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการจัดทําคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ประจําตัว
บุคลากรทุกคน ตลอดจน แต่งต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

มาตรการท่ี 2 มาตรการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการ

ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 
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2. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในงาน
ราชการ ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการเทศบาลพบประชาชน โครงการอบรมครอบครัวคุณธรรมนําสังคมสู่ความเข้มแข็ง โครงการ
พลังครอบครัวร่วมทําความดี เพ่ือสร้างสรรค์สังคม โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 

3. ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลข่าวสารกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อสารมวลชน ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการ
เทศบาลพบสื่อมวลชน กิจกรรมการจัดแถลงข่าว 

4. พัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น ตู้ ปณ.100 สายด่วน 1559 
เว๊บไซต์รับเรื่องร้องเรียน 

5. กําหนดแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ได้รับรางวัลตอบ
แทนโดยประชาชนได้รับเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริต จํานวน 50,000/ เร่ือง 

มาตรการท่ี 3 มาตรการพัฒนากลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้อํานาจหน้าท่ี 
1. ส่งเสริมให้มีการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เช่น จัดต้ังศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเทศบาล จัดทํารายงาน

กิจการเทศบาลและกิจการสภาเทศบาล 
2. สนับสนุนให้มีการตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้อํานาจหน้าท่ีในแต่ละระดับตามสาย การบังคับบัญชาหรือตามแต่ละ

ตําแหน่งหน้าท่ี เช่น จัดต้ังสภาพนักงานเทศบาล โครงการเทศบาล ต้านการทุจริต 
3. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชนในการตรวจสอบการทํางาน เช่น 

โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน 
มาตรการท่ี 4 มาตรการเสริมสร้างจิตสํานึกในการบริการประชาชน 
1. สร้างเสริมให้บุคลากรเทศบาลมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานท่ีตรงต่อเวลา 2. กําหนดเวลาและขั้นตอนในการบริการแต่

ละประเภท 3. ให้บริการด้วยจิตใจท่ีเป็นมิตรพิชิตความล่าช้า 4. อํานวย ความสะดวกงานบริการทุกประเภทให้ประชาชนมีความพึง
พอใจ เช่น จัดต้ังศูนย์บริการ (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ท่ีมีบริการ 106 บริการ จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างภาคราชการและกลุ่ม
องค์กรชุมชน 

 
สรุปผลการวิจัย (Research Conclusion) 

การอภิปรายผลการศึกษาเร่ือง “ความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาล เมืองกาฬสินธ์ุ” สามารถสรุปอธิปรายผล
การศึกษา โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาศัยเคร่ืองมือแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความโปร่งใสในการบริหาร
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 

ความโปร่งใสในการบรหิารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ด้านความไว้วางใจ  
1. ความไว้วางใจและความเชื่อม่ันในการบริหารงานของผู้บริหาร 

ผลการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจและความเชื่อม่ันในการบริหารงานของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ผู้วิจัยคาดว่าอาจเนื่องจากสาเหตุท่ีผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรม มีความประพฤติเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อเทศบาลมีการวางตัวเป็นกลาง มีความมุ่งม่ันต้ังใจทํางานในการบริหารงานและในการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. ความไว้วางใจและความเชื่อม่ันในการบริหารงานของเจ้าหน้าท่ี 
ผลการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจและความเชื่อม่ันในการบริหารงานของเจ้าหน้าท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผู้วิจัยคาดว่าอาจเนื่องจากสาเหตุท่ีเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความยุติธรรม มีการ
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วางตัวเป็นกลางโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการต่างๆ และมีความมุ่งม่ันต้ังใจทํางานในการพัฒนาเทศบาลท่ีสําคัญได้ปฏิบัติหน้าท่ีใน
การให้บริการแก่ประชาชน ท่ีมาติดต่อเทศบาลอย่างมุ่งม่ันต้ังใจ  

3. ความไว้วางใจและความเชื่อม่ันในการบริหารงานของเทศบาล 
    ผลการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจและความเชื่อม่ันในการบริหารงานของเทศบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผู้วิจัยคาดว่าอาจเนื่องจากสาเหตุท่ีเทศบาลในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน ได้มีการดําเนินงานท่ีมุ่งม่ันเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่าง
จริงจัง ท่ีสําคัญยังเป็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงานด้านความโปร่งใสได้ดีย่ิงข้ึนด้วย  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชน ในด้านความไว้วางใจ ในการบริหารงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ พบว่า ประชาชนมีความไว้วางใจและความเชื่อม่ัน ในการบริหารงานของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ประชาชน
มีความไว้วางใจและเชื่อม่ันในการบริหารงานของเจ้าหน้าและเทศบาล อยู่ในระดับมาก ท่ีเท่ากัน 

ความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ด้านการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร 
1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการให้บริการแก่ประชาชน 

ผลการศึกษา พบว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการให้บริการแก่ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยคาด
ว่าอาจเนื่องจากสาเหตุท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนขอดูได้โดยสะดวก ท้ังนี้ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร หรือแนวทางการดําเนินงาน แผนงานโครงการและงบประมาณประจําปี คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีมีความสําคัญ 
ต่อสาธารณชนเป็นระยะนอกจากน้ียังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลท่ีทันสมัย ถูกต้องชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลท่ี
จําเป็น ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้ทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ผลการศึกษา พบว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ผู้วิจัยคาดว่าอาจเนื่องจากสาเหตุท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นท่ีสาธารณะ ให้ความสนใจ มีการเปิดเผยระบบตรวจสอบ
ภายในท่ีดําเนินการตรวจสอบมากกว่าเร่ืองเงิน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการกําหนดราคากลาง การประกวดราคา มีการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ภาพรวมความพึง
พอใจของประชาชนในด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ พบว่า เทศบาลมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการให้บริการแก่ประชาชน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับมากท่ีเท่ากัน  

ความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ด้านการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยตนเอง 

ผลการศึกษา พบว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยตนเองโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยคาดว่า
อาจเนื่องจากสาเหตุท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ได้อย่างสะดวกและง่าย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก
เทศบาลได้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้อย่างเสรีตามความเหมาะสม ประชาชน
จะต้องทราบและเข้าถึงข้อมูลงานและการบริหารงานของเทศบาลและท่ีสําคัญประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลได้ 

2. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เทศบาลจัดต้ังศูนย์ข้อมูล 
ผลการศึกษา พบว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเทศบาลจัดต้ังศูนย์ข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยคาดว่า

อาจเนื่องจากสาเหตุท่ีเทศบาลได้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงวิธีการใช้สิทธิของตนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยท่ี
เทศบาลจะต้องจัดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชาชน ผ่านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทราบ 
นอกจากนี้เทศบาลจะต้องจัดให้มีฐานข้อมูลข่าวสารบัญชีรายชื่อเอกสารสําคัญต่างๆ ไว้เป็นข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
ท้ังนี้เทศบาลจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย 
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ พบว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเทศบาลจัดต้ังศูนย์
ข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีเท่ากัน  

ความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ด้านกระบวน การตรวจสอบความถูกต้อง 
1. กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องจากภายใน 

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องจากภายในโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยคาดว่าอาจ
เนื่องจากสาเหตุท่ีมีการตรวจสอบภายในท่ีดําเนินการมากกว่าเร่ืองการเงิน /บัญชี มีการตรวจสอบภายในท่ีมีแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบมีมาตรการหรือวิธีการต่างๆ ตรวจสอบเพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรม มีการจัดอบรมจิตสํานึก 
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ท้ังคนท้ังงาน มีนโยบายตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน 

2. กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องจากภายนอก 
ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องจากภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยคาดว่าอาจ

เนื่องจากสาเหตุท่ีประชาชนมีสิทธิในการตรวจสอบกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลได้ ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณในโครงการกิจกรรมต่างๆ  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในด้านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ พบว่า กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง จากภายใน และกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
จากภายนอก อยู่ในระดับมากท่ีเท่ากัน  

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อผู้บริหาร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ในเรื่องความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

แนวทางการบริหารงานของเทศบาล มีแนวทางอย่างไร 
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีเทศบาล จํานวน 3 คน พบว่า ท้ัง 3 คน ให้ความเห็นท่ี

ตรงกันว่า แนวทางการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จะต้องยึดหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานและเน้นเร่ือง 
ความโปร่งใส การสร้างความไว้วางใจของคนในท้องถ่ินท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์กร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องท่ีชัดเจน ดังนั้น หากองค์กรได้ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมคอยตรวจสอบ และแสดง
ให้เห็นว่าท้องถ่ินของตนเองน้ันสามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ประชาชน มีความคิดเห็นส่วนรวม คอยกํากับ
ดูแลร่วมกัน และรู้สึกว่าท้องถ่ินของตนเองเป็นท่ีรัก เป็นท่ีหวงแหน และเป็นส่วนหนึ่งท่ีรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การบริหารงานท้องถ่ิน
ก็ย่อมปราศจาก ซ่ึงการทุจริตคอร์รัปชั่นจากท้องถ่ินจนไปถึงระดับชาติ ประเทศไทยก็จะกลับมาเข้มแข็งได้อีกคร้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขให้สอดคล้องการดํารงอยู่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ สามารถลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่การบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือการพัฒนา
เทศบาลและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้มีความเป็นเลิศได้ ตามนโยบายคําขวัญของเทศบาลท่ีว่า “ถือศีล 5 รู้หน้าท่ี รักสามัคคี หลีกหนี
อบาย กายใจสงบ”  

ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการบริหารงานของเทศบาล มีอะไรบ้าง 
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีเทศบาล จํานวน 3 คน พบว่า ท้ัง 3 คน ให้ความเห็นท่ี

ตรงกันว่า ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการบริหารงานของเทศบาล สรุปออกมาได้ 4 ข้อ คือ 1.ปัญหาในเร่ือง 
การเสริมสร้างจิตสํานึกค่านิยมให้กับบุคลากรเทศบาลยึดหลักธรรมาภิบาล 2.ปัญหาในเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกัน 
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การทุจริต 3.ปัญหาในเร่ืองการพัฒนากลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจหน้าท่ี 4.ปัญหาในเร่ืองการเสริมสร้างจิตสํานึกในการ
บริการแก่ประชาชน  

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี จะบริหารงานอย่างไร ให้เกิด การบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและต่อชุมชนท้องถ่ิน 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีเทศบาล จํานวน 3 คน พบว่า ท้ัง 3 คน ให้ความเห็นท่ี
ตรงกันว่า ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี จะบริหารงานอย่างไรให้เกิดการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและต่อชุมชนท้องถ่ินได้นั้น เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารงานอย่าง
โปร่งใส เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ท่ีว่า “บุคลากรมีวินัยใฝ่คุณธรรม มุ่งทําความดี 
เพ่ือศักด์ิศรีเมืองธรรมาภิบาล” และปฏบิัติงานตามพันธกิจ 4 ข้อ คือ 1. เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมให้กับบุคลากรเทศบาลยึดหลักธรร
มาภิบาล 2. เสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต 3. พัฒนากลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจหน้าท่ี 4. เสริมสร้างจิตสํานึก
ในการบริการแก่ประชาชน ดังนั้น ส่งผลให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สามารถลดปัญหาการทุจริตเกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นําไปสู่การบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือการพัฒนาเทศบาลและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้มีความเป็นเลิศได้ ส่งผลกระทบในด้านบวกต่อสังคม
และประเทศชาติโดยรวมได้อย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ (Research Recommendation) 

เทศบาลควรส่งเสริมให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองการป้องกันการทุจริต ให้มากข้ึน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร ของชุมชน ประชาสังคมกลุ่มองค์กรต่างๆ เพ่ือการพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพด้านความโปร่งใส และการตรวจสอบ 
นอกจากนี้ เทศบาลควรให้ความสําคัญ ในการขับเคล่ือนของเครือข่ายอย่างจริงจัง ผู้นํากลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ต้องนํานโยบาย
นําความรู้ ท่ีได้จากการศึกษาอบรมดูงานนําไปประยุกต์ใช้หรือนําไปเป็นต้นแบบในการดําเนินงานของกลุ่มของตน อย่างจริงจังเพ่ือ
นําไปสู่ผลสําเร็จของการพัฒนา และเทศบาลควรส่งเสริมให้หน่วยงานจัดบริเวณพ้ืนท่ีอํานวย ความสะดวกแก่ประชาชนเพ่ือก่อให้เกิด
ความประทับใจขณะนั่งรอติดต่อราชการจากทางเทศบาล เช่น จัดบริการน้ําด่ืม จัดเจ้าเจ้าหน้าท่ีพบปะพูดคุยซักถาม จัดท่ีนั่ง
สะดวกสบาย และข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ดังนั้น เทศบาลควรมีการสร้างระบบการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง 
การสร้างกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้กับเทศบาลและองค์กรต่างๆ ยึดหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้น
เร่ืองความโปร่งใสมาใช้ในการบริหารงานต่อไป  
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ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตํารวจกรณีการยกเลกิพืชกระท่อมไม่จัดเป็นยาเสพติด ประเภทที่ 5 
Police Attitudes: In case of Cancellation Kratom of Narcotic Drug Act 

 
พลภัทร เทพสวุรรณ* 

Ponlapak Tepsuwan 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้นําเสนอทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายงานป้องกันและปราบปรามสถานีตํารวจภูธรคอหงส์และสถานี

ตํารวจภูธรหาดใหญ่ กรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ี
ทําหน้าท่ีรับผิดชอบสายงานด้านป้องกันปราบปรามโดยมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 74 คน และนายตํารวจระดับชั้นประทวน 132 คน  
โดยทําการศึกษาเจ้าหน้าท่ีทุกนายโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด 206 คน การศึกษาใช้วิธีสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างมากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และในด้านทัศนะ
ของกลุ่มตัวอย่างต่อกรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนะที่เห็นด้วยว่าควรท่ีจะ 
ถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด 5 โดยใช้หลักการการลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) มาบังคับใช้กับ 
พืชกระท่อม หลักการการลดทอนความเป็นอาชญากรรม คือ การลดทอนความผิดทางอาญา ในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่เป็นคดีท่ี
ไม่ร้ายแรง โดยไม่ต้องนําตัวผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่ต้องเข้าสู่ระบบศาลและราชทัณฑ์ แต่ยังต้องรับโทษ
ทางบริหาร เช่น การเข้ารับการบําบัด หรือ การเสียค่าปรับเป็นต้น ดังนั้นถ้าเราสามารถนําหลักการการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
มาประยุกต์ใช้กับพืชกระท่อมได้นั้น จะเป็นการลดปริมาณคดีและข้ันตอนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลใน 
ส่วนท่ีต้องนํามาใช้เกี่ยวกับคดีการครอบครองหรือเสพพืชกระท่อมในกรณีการนํามาใช้เป็นการส่วนตัว ด้ังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว การนํา 
พืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพรย่อมเป็นการดีกว่าการกําหนดว่าพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย  
คําสําคัญ: การถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5, พืชกระท่อม, กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

ABSTRACT 
This article presents the attitudes of prevention and suppression of the police officer at Khohong and 

Hat Yai police stations in case of Kratom cancellation out the fifth category of narcotic drug. Sample sizes having 
been used are a preventive and suppressive police officers that divide into 74 persons of commissioned police 
officers group and 132 persons of non-commissioned police officers group thus the total of populations are 206 
persons and questionnaires were used to do this research. 

The results indicate that the most police officers strongly agree that there are any problems about 
kratom in area.  About attitudes of Kratom cancellation out the fifth category of narcotic drug of the police 
officer,this study suggest that more police officers strongly agree to take Kratom off the fifth category of narcotic 
drug and the operation taking Kratom off the drug category, police officers highly agree that it should proceed this 
matter. 

 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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The conclusion of the study shows that attitudes of preventive and suppressive police officers at 
Khohong and Hat Yai police stations in case of Kratom cancellation out the fifth category of narcotic drug, more 
police officers strongly agree about to taking Kratom off from drug category because it is reducing misdemeanor 
in case of narcotic drug that is not the desperate case and do not arrest culprits into criminal justice system and 
decrease the annual government statement of expenditure for this case. Consequently all of the reasons suggest 
that Kratom be used to herbal more beneficial than to determine it to be narcotic drug. 
Keywords: Cancellation out the fifth category of narcotic drug, Kratom, Criminal justice system 

 
บทนํา 

พืชกระท่อมนั้นคนสมัยก่อนโดยเฉพาะในแถบภาคใต้ท่ีประกอบอาชีพใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ชาวประมง 
สวนยาง คนเชิดหนังตะลุง นําพืชกระท่อมหรือใบกระท่อมมาใช้เป็นเหมือนยาชูกําลังท่ีช่วยทําให้ทํางานได้นานข้ึน สู้งานหนักได้ดีทําให้
ไม่รู้สึกเหนื่อย บ้าน ส่วนใบกระท่อมคนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีทางภาคใต้หลายจังหวัดมีการนํามาใช้กันมานานจนเป็นเหมือนวัฒนธรรม
ท้องถ่ินกล่าวคือนํามาเป็นของขบเคี้ยวต้อนรับแขกเวลาไปมาหาสู่มาเย่ียมเยียนบ้านก็จะมีน้ําเย็นพร้อมใบกระท่อมนํามาต้อนรับเป็น
เหมือนการนําหมากพลูมาต้อนรับเคี้ยวเล่นกันเป็นปกติ หรือตามงานบวช งานแต่ง  และงานศพ ทางเจ้าภาพจะทําการจัดหามาไว้
ให้บริการอย่างพอเพียง พืชกระท่อมถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการทํางานกลางแจ้งโดยเฉพาะงานประเภทเกษตรกรรม และถูกนํามาใช้
ในลักษณะท่ีนํามาใช้เพ่ือการรักษาโรคเบาหวาน โรคท้องร่วง แก้ปวดฟัน แก้ไอ และอีกหลายๆ โรคตามความเชื่อของแต่ละท้องถ่ิน 
และพืชกระท่อมยังมีบทบาทในสังคมของการแสดงหนังตะลุง ในบ่อนชนวัว ชนไก่ ทํานา ทําสวน ทําประมง แถบทะเลสาบสงขลา 
รวมถึงชุมชนท่ีอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วย (อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา และ สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, 2548, น. 2-3) 

ในอดีตหมอพ้ืนบ้านหรือผู้เฒ่าผู้แก่นําพืชกระท่อมท้ังในส่วนของใบลําต้นและรากมาเข้าเป็นตัวยาในการรักษาโรคต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น เป็นยาแก้โรคเบาหวาน ท้องร่วง แก้อาการไอ หรือแม้กระท่ังแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ดังเช่นการศึกษาถึง
คุณสมบัติของพืชกระท่อมของ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา (2547) ท่ีปรากฏว่ามีตําราแพทย์แผนโบราณ ท่ีบันทึกว่ามีการนําใบ
กระท่อมมาใช้ปรุงเป็นยาเพ่ือใช้รักษาโรคบิด แก้ปวดมวนท้อง ปวดเบ่ง ปวดเม่ือยร่างกาย ท้องเฟ้อ ท้องเสีย ท้องร่วง ทําให้นอนหลับ 
และระงับประสาท และแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ จะนําพืชกระท่อมมาใช้เป็นยาแก้ท้องร่วง (คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา, 2546) 
และยังมีหน่วยงานท่ีชื่อว่ามูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) และหน่วยงานภาคี ย่ืนหนังสือขอให้พิจารณาถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียา
เสพติดให้โทษ ประเภท 5 โดยมูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) และหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องรวมตัวกันย่ืนหนังสือ เอกสารอ้างอิงทาง 
วิชาการ และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมต่อตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขและคณะควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยขอให้มีเวที
ในการแสดงข้อมูลทางวิชาการและทบทวนข้อมูลในเชิงวิชาการรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวพืชกระท่อมขอให้มีการให้ข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้อง
ต่อสาธารณะเก่ียวกับพืชกระท่อม โดยใช้ข้อมูลในเชิงวิชาการทางการแพทย์ท่ีทันสมัย นายศักด์ิดา เผือกชาย ประธานเครือข่ายผู้ใช้ 
ยาประเทศไทย กล่าวว่ารู้จักพืชกระท่อมมาต้ังแต่จําความได้และไม่เห็นด้วยกับนักวิชาการและสื่อท่ีกล่าวถึงโทษและปัญหาที่เกิดจาก
พืชกระท่อม ตามบริบทในพ้ืนท่ีในอดีตเขาใช้วิธีเคี้ยวใบกระท่อมและไปทํานาทําสวนหรือใช้แรงงานท่ัวไปและเป็นประเพณีการต้อนรับ 
คนท่ีไปมาหาสู่เหมือนมีหมากพลูต้อนรับกันทุกบ้านยังมีการยืนยันบอกต่อกันว่าสามารถช่วยกลุ่มคนท่ีเป็นเบาหวานได้ด้วย นั่นคือ 
วิถีเดิมของการใช้ใบกระท่อมข้อมูลเชิงวิชาการระบุว่ากระท่อมสามารถนํามาใช้เป็นสมุนไพรได้ซ่ึงมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน  
(ย่ืนหนังสือขอให้ถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ, 2556) 

ดังนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีนโยบายให้มีการผลักดันเปลี่ยนแปลงสถานะของพืชกระท่อมให้ออกจากบัญชียาเสพติด 
เพ่ือท่ีจะเป็นการลดจํานวนคดีความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเพ่ือเป็นการหาแนวทางใน 
การเสนอแนะปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินนั้นๆ และถ้าแนวความคิดนี้ 
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ถูกผลักดันจนเป็นผลสําเร็จ เจ้าหน้าท่ีตํารวจจะมีทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของพืชกระท่อมนี้อย่างไรในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับใช้
กฎหมาย จึงเป็นเหตุท่ีทําให้ผู้ศึกษาสนใจและต้องการทราบทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจต่อ กรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียา
เสพติดประเภทท่ี 5  
 
วิธีดําเนินการศึกษา 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยท่ีต้องมีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีใช้ทําการวิจัยอย่างชัดเจน ซ่ึงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา
ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจต่อกรณีการยกเลิกพืชกระท่อมไม่จัดเป็นยาเสพติดประเภทท่ี 5 ซ่ึงทําการวิจัยในเขตพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรคอหงส์และสถานีตํารวจภูธรหาดใหญ่ ในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกลุ่มประชากร
ในงานวิจัย คือ เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบสายงานด้านป้องกันปราบปราม ของสถานีตํารวจภูธรคอหงส์และสถานี
ตํารวจภูธรหาดใหญ่ โดยมีนายตํารวจระดับชั้นสัญญาบัตรท่ีเป็นหัวหน้าหน่วย 74 นาย และนายตํารวจระดับชั้นประทวน 132 นาย 
รวมท้ังหมด 206 นาย และใช้วิธีการวัดทัศนคติตามแบบของ Likert Scale (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์, 2538) แล้วทําการสร้างมาตรส่วน
ประมาณค่าในระดับต่างๆ ต่อข้อความนั้น และใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coeffcient) ของ Cronbach โดยกําหนดค่า 
ความน่าเชื่อถือไว้ระหว่าง 0.7-0.8 มาทําการวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือและความเท่ียงตรงของเครื่องมือ และผลความน่าเชื่อถือของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาน้ันได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coeffcient) เท่ากับ 0.815 

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
นํามาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วจึงนํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยแบบสอบถามประกอบด้วย
คําถามชนิดปลายปิด (Closed Ended) และคําถามชนิดปลายเปิด (Open Ended) โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
อัตราส่วนร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มาวิเคราะห์คําถามชนิดปลายปิด (Closed 
Ended)  

อันได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง และการใช้สถิติ independent t-test หรือ Mann Whitney U-test โดยกําหนด
ระดับช่วงความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 95 มาวิเคราะห์คําถามชนิดปลายเปิด (Open Ended) ในเรื่องทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในแต่ละด้าน
ระหว่างตํารวจระดับชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ซ่ึงประกอบด้วยคําถาม 5 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น อายุ ชั้นยศ อายุงาน ระดับการศึกษา สถานภาพฯ 
ตอนท่ี 2 สภาพปัญหาการใช้พืชกระท่อม ในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ตอนท่ี 3 ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 
ตอนท่ี 4 แนวทางแก้ไขเพื่อการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 
ตอนท่ี  5 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายงานป้องกันและปราบปรามกรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด

ประเภทท่ี 5 
 

ผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง “ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายงานป้องกันและปราบปรามสถานีตํารวจภูธรคอหงส์และสถานี

ตํารวจภูธรหาดใหญ่ กรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5” สามารถสรุปผลการศึกษาเป็นภาพรวมได้ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายท้ังหมด ร้อยละ 100 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 

31-40 ปี  ชั้นสัญญาบัตร จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 และชั้นประทวน จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 32.58 มีสถานภาพสมรส  
ชั้นสัญญาบัตร จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 79.73 และชั้นประทวน จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 65.15 วุฒิการศึกษาจบชั้นปริญญาตรี 
ชั้นสัญญาบัตร จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 89.19 และชั้นประทวน จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 ตําแหน่งทางราชการ ชั้นสัญญา
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บัตร  มียศร้อยตํารวจโท จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41.89 และชั้นประทวน มียศดาบตํารวจ จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 42.42  
การอบรมเพ่ิมเติม หลักสูตรสารวัตร เป็นชั้นสัญญาบัตรท้ังหมด จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37 ระยะเวลารับราชการในสังกัดกองบังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาถึงปัจจุบัน มากกว่า 7 ปี ชั้นสัญญาบัตร  จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05  และชั้นประทวน  จํานวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.85  การผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับยาเสพติด ชั้นสัญญาบัตร เคยผ่านการอบรมจํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 
และ ชั้นประทวน จํานวน 94 คน คิดเป็น 71.21 

ตอนท่ี 2 สภาพปัญหาการใช้พืชกระท่อม ในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า เร่ืองท่ีปัจจุบันพืชกระท่อมหาซ้ือได้ง่าย ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและ 
ชั้นประทวน ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.3 เห็นด้วย รองลงมาคือเป็นร้อยละ 38.3 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 18.0 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 2.4  
ไม่เห็นด้วย แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบันพืชกระท่อมหาซ้ือได้ง่าย อยู่ในระดับมาก 

การเสพพืชกระท่อมโดยการเคี้ยวไม่เกินคร้ังละ 2 ใบมีผลกระทบต่อสังคมน้อย ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.1 เห็นด้วย รองลงมาคือ เป็นร้อยละ 24.8 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 
21.4 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.6 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 9.2 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการเสพพืชกระท่อมโดยการ
เคี้ยวไม่เกินคร้ังละ 2 ใบมีผลกระทบต่อสังคมน้อย อยู่ในระดับมาก 

จํานวนของเด็กและเยาวชนท่ีเสพพืชกระท่อมมีมากข้ึน ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและ
ชั้นประทวน ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.2 เห็นด้วย รองลงมาคือ เป็นร้อยละ 35.0 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 19.4 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 1.50 
ไม่เห็นด้วย แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าจํานวนของเด็กและเยาวชนท่ีเสพพืชกระท่อมมีมากข้ึน อยู่ในระดับมาก 

ผู้เสพและมีพืชกระท่อมในครอบครองมีอายุน้อยลง ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและ 
ชั้นประทวน ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.3 เห็นด้วย รองลงมาคือ เป็นร้อยละ 30.1 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 25.7 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.4  
ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.5 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผู้เสพและมีพืชกระท่อมในครอบครองมีอายุน้อยลง อยู่ใน
ระดับมาก 

การดัดแปลงวิธีการบริโภคพืชกระท่อม เช่น ผสมกับยาแก้ไอ ผสมกับสารเคมีชนิดอ่ืน เป็นต้น มีผลกระทบต่อสังคม  
ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 44.2 เห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมาคือเป็น 
ร้อยละ 29.6 เห็นด้วย ร้อยละ18.0 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 3.4 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
การดัดแปลงวิธีการบริโภคพืชกระท่อม เช่น ผสมกับยาแก้ไอ ผสมกับสารเคมีชนิดอ่ืน เป็นต้น มีผลกระทบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก 

ตอนท่ี 3 ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5พบว่า ทัศนะของ
เจ้าหน้าท่ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 
พ.ศ.2522 ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสม ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 34.0 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือเป็นร้อยละ 33.0 เห็นด้วย ร้อยละ 19.9 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 8.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 4.4 
ไม่เห็นด้วยอย่าง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 
พ.ศ.2522 ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสม อยู่ในระดับมาก 

การท่ีรัฐบาลมีความคิดท่ีจะถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดและเปลี่ยนสถานะเป็นพืชสมุนไพร ผลการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 35.0 เห็นด้วย รองลงมาคือเป็นร้อยละ 29.1 ไม่แน่ใจ 
ร้อยละ 18.9 เห็นด้วยอย่างย่ิงร้อยละ 8.7 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และร้อยละ 8.3 ไม่เห็นด้วย แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่ารัฐบาลมี
ความคิดท่ีจะถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดและเปลี่ยนสถานะเป็นพืชสมุนไพร อยู่ในระดับมาก 
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พืชกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรท่ีไม่มีอันตรายต่อร่างกาย ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและ 
ชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.9 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือเป็นร้อยละ 31.6 เห็นด้วย ร้อยละ 15.0 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 10.2  
ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.3 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพืชกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย  
อยู่ในระดับมาก 

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีบัญญัติเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ .2522 ล้าสมัย  
ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.1 เห็นด้วย รองลงมาคือเป็นร้อยละ 
34.0 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.6 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.4 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีบัญญัติเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ.2522 ล้าสมัย อยู่ในระดับมาก 

การใช้พืชกระท่อมมีผลดีมากกว่าผลเสีย ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.0 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือเป็นร้อยละ 31.1 เห็นด้วย ร้อยละ 12.6 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 12.1 เห็นด้วยอย่างย่ิง และ
ร้อยละ 9.2 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการใช้พืชกระท่อมมีผลดีมากกว่าผลเสีย อยู่ในระดับปานกลาง 

การใช้พืชกระท่อมมีผลเสียต่อร่างกายน้อยกว่าการด่ืมสุราหรือการสูบบุหร่ี ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ี
ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 32.0 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือ เป็นร้อยละ 31.6 เห็นด้วย ร้อยละ 25.2 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ร้อยละ 8.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.9 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการใช้พืชกระท่อมมีผลเสียต่อร่างกายน้อย
กว่าการด่ืมสุราหรือการสูบบุหร่ี อยู่ในระดับมาก 

การบริโภคพืชกระท่อมสามารถทําให้ทํางานได้นานข้ึน ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและ
ชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 31.6 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือเป็นร้อยละ 30.6 เห็นด้วย ร้อยละ 21.4 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 12.1  
ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 4.4 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริโภคพืชกระท่อมสามารถทําให้ทํางานได้นานข้ึน  
อยู่ในระดับมาก 

การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมบัญญัติออกมาโดยขาดการศึกษาวิจัยถึงผลดีและผลเสียของพืชกระท่อมอย่าง
ชัดเจน ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 38.3 เห็นด้วย รองลงมาคือเป็น 
ร้อยละ 34.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.4 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 5.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.5 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่า 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับพืชกระท่อมบัญญัติออกมาโดยขาดการศึกษาวิจัยถึงผลดีและผลเสียของพืชกระท่อม
อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก 

พืชกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดโดยสภาพตามธรรมชาติ ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและ 
ชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 35.4 เห็นด้วย รองลงมาคือ เป็นร้อยละ 35.0 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.5 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 7.8 
ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.3 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพืชกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดโดยสภาพตามธรรมชาติ อยู่ใน
ระดับมาก 

ควรออกกฎหมายจํากัดการเสพพืชกระท่อมเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว ต่อการเสพ 1 คร้ัง ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 36.9 เห็นด้วย รองลงมาคือเป็น  ร้อยละ 31.6 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.0  
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 10.7 เห็นด้วยอย่างย่ิง และร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรออกกฎหมายจํากัด 
การเสพพืชกระท่อมเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว ต่อการเสพ 1 คร้ัง อยู่ในระดับปานกลาง 

ควรออกกฎหมายจํากัดการการครอบครองพืชกระท่อมเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว ต่อการเสพ 1 คร้ัง ผลการศึกษาของ 
กลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 36.9 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือเป็นร้อยละ 32.5 เห็นด้วย  
ร้อยละ 18.0 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 10.2 เห็นด้วยอย่างย่ิง และร้อยละ 2.4 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรออก
กฎหมายจํากัดการการครอบครองพืชกระท่อมเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว ต่อการเสพ 1 คร้ัง อยู่ในระดับปานกลาง 
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การบริโภคพืชกระท่อมไม่ทําให้เป็นผู้มีกิริยาก้าวร้าวหรือทําให้ก่ออาชญากรรมขึ้น ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 35.9 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือ เป็นร้อยละ 32.0 เห็นด้วย ร้อยละ 13.6  
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.1 เห็นด้วยอย่างย่ิง และร้อยละ 5.3 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริโภคพืชกระท่อมไม่
ทําให้เป็นผู้มีกิริยาก้าวร้าวหรือทําให้ก่ออาชญากรรมข้ึน อยู่ในระดับปานกลาง 

การใช้พืชกระท่อมโดยการนํามาเคี้ยวไม่ทําให้เกิดปัญหาต่อผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตร
และชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 35.9 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือเป็นร้อยละ 29.1 เห็นด้วย ร้อยละ 16.5 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 12.6 
ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.8 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการใช้พืชกระท่อมโดยการนํามาเคี้ยวไม่ทําให้เกิดปัญหา
ต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลาง 

พืชกระท่อมสามารถนํามาใช้ทําเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคตามตําราแพทย์แผนโบราณได้ ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 34.5 เห็นด้วย รองลงมาคือเป็น  ร้อยละ 31.1 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 26.7  
เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 6.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.5 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพืชกระท่อมสามารถนํามาใช้
ทําเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคตามตําราแพทย์แผนโบราณได้ อยู่ในระดับมาก 

กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมในปัจจุบันจํากัดสิทธิในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสารท่ีอยู่ในพืชกระท่อมในทาง
วิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 35.0 เห็นด้วย รองลงมาคือ
เป็นร้อยละ 28.6 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 26.2 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 8.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.9 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่า 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากฎหมายเก่ียวกับพืชกระท่อมในปัจจุบันจํากัดสิทธิในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสารท่ีอยู่ในพืชกระท่อมในทาง
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 

ตอนท่ี 4 แนวทางแก้ไขเพ่ือการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 พบว่า ทัศนะของเจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า ในเรื่องการบริโภคพืชกระท่อมไม่เป็นอาชญากรรม ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตร
และชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 32.0 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือเป็นร้อยละ 26.2 เห็นด้วย ร้อยละ 24.8 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 11.2 
ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.8 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง หรือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเร่ืองการบริโภคพืชกระท่อม 
ไม่เป็นอาชญากรรม อยู่ในระดับมาก 

การใช้หลักการการลดทอนความเป็นอาชญากรรม(Decriminalization) มาบังคับใช้กับพืชกระท่อม ผลการศึกษาของ
กลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 40.8 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือเป็นร้อยละ 39.8 เห็นด้วย  
ร้อยละ 14.1 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 3.9 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.5 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการใช้หลักการ
การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) มาบังคับใช้กับพืชกระท่อม อยู่ในระดับมาก 

ผู้บริโภคพืชกระท่อมถือเป็นผู้ป่วยในทางการแพทย์ ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและ 
ชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 36.4 ไม่แน่ใจ รองลงมาคือเป็นร้อยละ 32.5 เห็นด้วย ร้อยละ16.5 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 9.7 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง ร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผู้บริโภคพืชกระท่อมถือเป็นผู้ป่วยในทางการแพทย์ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

การบริโภคพืชกระท่อมเป็นอาชญากรรมท่ีปราศจากผู้เสียหาย (Victimless Crime) ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 33.0 เห็นด้วย รองลงมาคือเป็นร้อยละ 32.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.0  
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.6 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 5.8 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริโภคพืชกระท่อมเป็น
อาชญากรรมท่ีปราศจากผู้เสียหาย (Victimless Crime) อยู่ในระดับปานกลาง 

รัฐบาลควรสั่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทําการวิจัยถึงผลดีผลเสียของพืชกระท่อมเพื่อจะนํามาเป็นบรรทัดฐานใน 
การบัญญัติกฎหมายท่ีใช้บังคับเกี่ยวกับพืชกระท่อม ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังเจ้าหน้าท่ีชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนส่วนใหญ่
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ร้อยละ 37.4 เห็นด้วย รองลงมาคือเป็นร้อยละ 30.6 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 25.2 เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 5.8 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 1.0  
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่ารัฐบาลควรสั่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทําการวิจัยถึงผลดีผลเสียของพืชกระท่อมเพ่ือจะ
นํามาเป็นบรรทัดฐานในการบัญญัติกฎหมายท่ีใช้บังคับเกี่ยวกับพืชกระท่อม อยู่ในระดับมาก 

ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายงานป้องกันและปราบปรามกรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพ
ติดประเภทท่ี 5 

ผลจากการศึกษาด้านข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายงานป้องกันและปราบปรามกรณีการถอดพืชกระท่อมออกจาก
บัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 พบว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจท้ังระดับสัญญาบัตรและระดับชั้นประทวนมีข้อเสนอแนะต่อกรณีการถอดพืชกระท่อม
ออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 โดยสรุปคือ ควรถอดพืชออกบัญชียาเสพติด เพราะไม่เห็นว่าพืชกระท่อมมีฤทธ์ิในการหลอนประสาท
หรือทําให้คนท่ีเสพเสียสติคุ้มคลั่งแต่อย่างใดและการเสพพืชกระท่อมโดยไม่ได้นํามาดัดแปลงผสมกับสารเคมีชนิดอ่ืนก็ไม่ได้เป็นการทําให้
เกิดผลเสียหรือผลร้ายใดๆ แก่ผู้คนในสังคม 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 สภาพปัญหาการใช้พืชกระท่อม ในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ในเรื่องปัญหาของพืชกระท่อมในเขตพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรคอหงส์และสถานีตํารวจภูธร

หาดใหญ่นั้น จากผลการศึกษาทัศนะที่ได้จากเจ้าหน้าท่ีตํารวจเจ้าหน้าท่ีตํารวจชั้นสัญญาบัตรร้อยละ 99.59 และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
ชั้นประทวนร้อยละ 98.45 แสดงให้เห็นถึงปัญหาในเร่ืองการท่ีพืชกระท่อมนั้นสามารถหาซ้ือได้ง่ายอีกท้ังจํานวนของเด็กและเยาวชนท่ี
เสพพืชกระท่อมมีมากข้ึนและการท่ีวัยรุ่นนําพืชกระท่อมมาดัดแปลงวิธีการบริโภคจากเดิมคือการเคี้ยวใบสดโดยนําใบกระท่อมมาต้ม
แล้วนํามาผสมกับยาแก้ไอหรือสารเคมีชนิดอ่ืนนั้นมีผลกระทบต่อสังคม นั้นจากการศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ในเรื่องปัญหา 
การใช้พืชกระท่อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 

ส่วนท่ี 2 ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ต่อ กรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 
ในเร่ืองทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจต่อ กรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 นั้นผลจาก

การศึกษาทัศนะที่ได้จากเจ้าหน้าท่ีตํารวจชั้นสัญญาบัตรร้อยละ 90.14 และเจ้าหน้าท่ีตํารวจชั้นประทวนร้อยละ 86.53 มีทัศนะท่ี 
เห็นด้วยหากมีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดเพราะจากการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในด้านท่ีเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายที่บัญญัติ
ไว้เกี่ยวกับพืชกระท่อมฉบับปัจจุบันท่ีนํามาบังคับใช้อยู่นั้น เป็นกฎหมายที่ล้าสมัยและบัญญัติกฎหมายออกมาโดยไม่ได้มีการศึกษาถึง
ผลดีหรือผลเสียของพืชกระท่อมเสียก่อน หรือในเร่ืองท่ีว่าการบริโภคพืชกระท่อมสามารถทําให้ทํางานได้นานข้ึน การใช้พืชกระท่อมมี
ผลเสียต่อร่างกายน้อยกว่าการด่ืมสุราหรือการสูบบุหร่ี พืชกระท่อมสามารถนํามาใช้ทําเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคตามตําราแพทย์แผน
โบราณได้และกฎหมายเก่ียวกับพืชกระท่อมในปัจจุบันจํากัดสิทธิในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสารท่ีอยู่ในพืชกระท่อมในทางวิทยาศาสตร์ 
นั้นจากการศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ต่อ กรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 

ส่วนท่ี 3 แนวทางแก้ไขเพื่อการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 
ในเรื่องแนวทางดําเนินงานเพื่อการการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 นั้นผลจากการศึกษาทัศนะ

ท่ีได้จากเจ้าหน้าท่ีตํารวจชั้นสัญญาบัตรร้อยละ 89.11 และเจ้าหน้าท่ีตํารวจชั้นประทวนร้อยละ 86.82 มีทัศนะที่เห็นด้วยว่าการเสพ 
พืชกระท่อมนั้นไม่ใช่การก่อการอาชญากรรม ควรใช้หลักการการลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) มาบังคับใช้กับ 
พืชกระท่อม และรัฐบาลควรสั่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทําการวิจัยถึงผลดีผลเสียของพืชกระท่อมเพ่ือจะนํามาเป็นบรรทัดฐานใน 
การบัญญัติกฎหมายท่ีใช้บังคับเกี่ยวกับพืชกระท่อมนั้น จากการศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขเพื่อการถอดพืช
กระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 
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สรุปผลการศึกษา 
 

ข้อมูล สัญญาบัตร ชั้นประทวน p-value 

    mean SD mean SD     

ตอนท่ี 2             

ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้พืชกระท่อม  19.92 3.16 19.69 3.55 0.6020 a 

    99.59 % 98.45 %    

ตอนท่ี 3            

ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายงานป้องกันและ
ปราบปรามกรณีการยกเลิกกระท่อมไม่จัดเป็นยา
เสพติดประเภทท่ี 5 

54.08 9.29 51.92 9.58 0.0911 b 

90.14 % 86.53 %   

          

               

ตอนท่ี 4            

แนวทางดําเนินงานเพื่อการยกเลิกกระท่อมไม่
จัดเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 

17.82 3.51 17.36 3.52 0.1462 a 

89.11 % 86.82 %    

                
 

ตารางสรุปผลนี้ชี้ให้เห็นว่าแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ในเรื่องสภาพปัญหาการใช้พืชกระท่อมนั้น เจ้าหน้าท่ีตํารวจท้ัง 
ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน มีความเข้าใจในปัญหาการใช้พืชกระท่อมไปในแนวทางเดียวกันโดยคิดเป็นร้อยละ 99.59 ของตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร และคิดเป็นร้อยละ 98.45 ของตํารวจชั้นประทวน แบบสอบถามในตอนท่ี 3 ในเรื่องทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กรณี
การถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 นั้นเจ้าหน้าท่ีตํารวจท้ังชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน มีทัศนะว่าเห็นด้วยต่อ
กรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 โดยมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคิดเป็นร้อยละ 90.14 ของ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร และคิดเป็นร้อยละ 86.53 ของตํารวจชั้นประทวน และแบบสอบถามในตอนท่ี 4 ในเรื่องแนวทางดําเนินงาน 
เพ่ือการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 นั้นเจ้าหน้าท่ีตํารวจท้ังชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน มีทัศนะที่เห็นด้วย
กับแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 โดยมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันโดย
คิดเป็นร้อยละ 89.11 ของตํารวจชั้นสัญญาบัตร และคิดเป็นร้อยละ 86.82 ของตํารวจชั้นประทวน 

และจากผลการศึกษา พืชกระท่อมนั้นคนในสมัยโบราณมีการนํามาใช้ท้ังในด้านการรักษาโรค โดยนํามาทําเป็นยา
สมุนไพรรักษาโรคตามตําราแพทย์แผนโบราณ เช่น ช่วยระงับอาการไอ ระงับอาการปวดฟัน ระงับอาการปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ รักษา
โรคเบาหวาน รักษาอาการปวดประจําเดือน บิด ท้องร่วง กล่อมประสาท สมานแผลในปาก ห้ามเลือด ลดความดัน แก้พิษจากพืชและ
สัตว์ และยังมีการนํามาใช้เป็นเหมือนยาชูกําลังในการทําให้สามารถทํางานท่ีใช้แรงงานได้นาน ข้ึนซ่ึงก็ไม่เคยพบว่ามีรายงานทาง
การแพทย์ระบุว่ามีการเสียชีวิตหรือมีอาการคุ้มคลั่งจากการใช้หรือเสพพืชกระท่อมมาก่อนจึงน่าจะเป็นผลดีกว่าถ้าเปลี่ยนสถานะ 
พืชกระท่อมจากยาเสพติดมาเป็นพืชสมุนไพร 
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แต่เนื่องจากพืชกระท่อมถูกบัญญัติให้เป็นยาเสพติดประเภทท่ี 5 จึงทําให้ผู้ท่ีมีพืชกระท่อมไว้ในครอบครองหรือใช้พืช
กระท่อมนั้นเป็นผู้ท่ีมีความผิดตามกฎหมาย จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจกรณีการถอดพืชกระท่อมออกจาก
บัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 โดยใช้วิธีวิเคราะห์ผลจากสํารวจโดยใช้โปรแกรม SPSS พบว่าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทัศนะของเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจมีแนวโน้มออกมาในทางที่เห็นด้วยอย่างมากเป็นส่วนมากในกรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 ท้ัง
ด้านปัญหาของการใช้พืชกระท่อม ด้านการยกเลิกพืชกระท่อม ด้านแนวทางในการดําเนินงานเพื่อการยกเลิกพืชกระท่อม และ
ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ซ่ึงผลกการวิจัยท่ีได้จากท้ังแบบสอบถามทั้ง 4 ตอนบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจเห็นด้วยถ้ารัฐบาลมี 
การถอดพืชกระท่อมไม่ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อยาเสพติด จากการสํารวจทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจทําให้เราเห็นได้ว่าพืชกระท่อมไม่ใช่
สารเสพติดท่ีทําให้ผู้เสพมีอาการคุ้มคลั่งหรือทําให้คนท่ีใช้พืชกระท่อมออกไปก่ออาชญากรรม เพราะจากสถิติการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจท่ีจับกุมผู้กระทําความผดิในเร่ืองของพืชกระท่อมนั้นจะมีก็แต่ข้อหาเสพพืชกระท่อมหรือไม่ก็ครองครองพืชกระท่อมเท่านั้น ไม่มี
เหตุการณ์รุนแรงหรือกระทําความผิดท่ีเกิดจากการเสพพืชกระท่อมเกิดข้ึนเลย และทําให้เห็นว่าการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียา
เสพติดนั้นมีผลดีมากกว่าผลเสีย ซ่ึงถ้าจะนําแนวทางหลักการการลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) ท่ีมาจะนํามา
ประยุกต์บังคับใช้กับพืชกระท่อมนั้นโดยหลักของการลดทอนความเป็นอาชญากรรม นั้นคือ การลดทอนความผิดทางอาญา ในคดีท่ี
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่เป็นคดีท่ีไม่ร้ายแรง โดยไม่ต้องนําตัวผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
ศาลและราชทัณฑ์ แต่ยังต้องรับโทษทางบริหาร เช่น การเข้ารับการบําบัด หรือ การเสียค่าปรับ มาปรับใช้กับผู้ท่ีถูกจับกุมข้อหา 
เสพหรือครอบครองพืชกระท่อมท่ีมีไว้ใช้เพ่ือการส่วนตัว ซ่ึงสามารถช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐโดยการไม่ต้องการนําตัวผู้เสพพืช
กระท่อมท่ีใช้เป็นการส่วนตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อีกท้ังยังเป็นการลดภาระงานในด้านยาเสพติดท่ีไม่ใช่ความผิดรุนแรงเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมไปได้ข้ันตอนหนึ่งและยังเป็นการคัดกรองประเภทของอาชญากรท่ีไม่ใช่อาชญากรท่ีก่ออาญากรรมท่ีมีความ
เสียหายรุนแรงเข้าสู่กระบวนการของศาลและราชทัณฑ์และยังเป็นการลดโอกาสในการเจอกันระหว่างผู้ท่ีเป็นแค่ผู้เสพกับผู้ค้าใน
เรือนจําได้อีกทางหนึ่งด้วย 

อนึ่งผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะมีส่วนกระตุ้นหรือสนับสนุนให้รัฐบาลเข้ามาทําการศึกษาวิจัยถึงคุณสมบัติท่ีแท้จริงของ
พืชกระท่อมและเปล่ียนแปลงพืชกระท่อมให้อยู่ในสถานะที่ไม่ผิดกฎหมายเพ่ือท่ีจะนําสรรพคุณของพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางด้าน
การแพทย์ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การท่ีจะแก้ปัญหาการใช้พืชกระท่อมนั้นรัฐบาลควรท่ีจะดําเนินการสั่งให้หน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาวิจัยถึงคุณสมบัติท่ีแท้จริงของพืชกระท่อมว่ามีคุณสมบัติท่ีดีหรือไม่ดีในด้านไหน
และอย่างไรบ้าง เพ่ือท่ีจะทําให้ประชาชนจะได้ทราบถึงคุณสมบัติท่ีแท้จริงของพืชกระท่อมว่ามีผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายหรือไม่
อย่างไร หรือควรท่ีจะนํามาใช้ในปริมาณขนาดไหนโดยกําหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และชัดเจน และเม่ือได้ผลวิจัยท่ี
ชัดเจนแล้วก็ควรนํามาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึงผลการวิจัยท่ีได้ออกมาเพื่อท่ีจะนํามาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายให้
สอดคล้องกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปและให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมยุคปัจจุบันท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  

2. จะเห็นได้ว่าพืชกระท่อมนั้นไม่ได้ออกฤทธิ์ท่ีทําให้ผู้เสพมีอาการคุ้มคลั่งเสียสติจนทําให้ไปก่อเหตุร้ายหรืออาชญากรรม
ข้ึนได้เลย แต่กลับถูกนําไปบัญญัติเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ท้ังๆ ท่ียังไม่ได้มีการทําการวิจัยอย่างเป็นทางการถึงคุณสมบัติท่ีแท้จริง
ของสารท่ีอยู่ในพืชกระท่อมมาก่อน ในการทําการวิจัยทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจต่อกรณีการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด
ประเภทท่ี 5 จากผลของงานวิจัย สรุปได้ว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจมีทัศนะหรือความเห็นท่ีเห็นด้วยในการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียา
เสพติด เพราะสามารถช่วยลดจํานวนผู้กระทําความผิดในข้อหาครอบครองหรือเสพพืชกระท่อมท่ีใช้เป็นการส่วนตัวเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในส่วนท่ีต้องนํามาใช้เกี่ยวกับคดีการครอบครองหรือเสพพืชกระท่อมท่ีเป็นการส่วนตัว 
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และยังลดโอกาสการคบค้าสมาคมกันของผู้เสพพืชกระท่อมท่ีเป็นการส่วนตัวกับผู้ค้ารายย่อยหรือรายใหญ่ภายในเรือนจําได้ทางอ้อม 
อีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1. รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการศึกษาผลดี ผลเสียของพืชกระท่อม 
2. ควรศึกษาประโยชน์ของพืชกระท่อม เพ่ือจะนํามาพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายท่ีใช้บังคับ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบงัคับคดี: กรณีศึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี 
Factors Affecting the Success of Mediation Process in Legal Execution: A Case Study  

of Mediation Center, Legal Execution Department. 
 

ชลาภรณ์ เจรญิรัตน์* 
Chalaporn Charoenrat 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี: กรณีศึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
กรมบังคับคดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
คร้ังนี้ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ จํานวนท้ังสิ้น 8 คน ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญท้ังหมดได้ให้ข้อมูลอย่างสอดคล้องต้องกันว่า การเตรียมตัว จัดเตรียม
ข้อเสนอ การตั้งเป้าหมายในการมาไกล่เกลี่ยของคู่ความ ข้อเสนอในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และข้อเสนอในการรับชําระหนี้ของโจทก์ 
ความรู้ประสบการณ์ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทของผู้ไกล่เกลี่ย การติดต่อประสานงานกับคู่ความ จํานวนทุนทรัพย์ และ
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับคู่ความในการเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น ทนายความ หรือญาติ มีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ย กรมบังคับคดี
ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีให้เป็นท่ีรับรู้โดยท่ัวไป และควรลด
ค่าธรรมเนียมการถอนบังคับคดีเนื่องจากผลการไกล่เกลี่ยเพ่ือจูงใจให้คู่ความเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  
คําสําคัญ: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
 

ABSTRACT 
The study on ‘factors affecting the success of the mediation in the process of legal execution: a case 

study on the Mediation Center, Legal Execution Department’ has the objectives to study on factors that affect the 
success of the mediation in the legal execution process and all the problems and obstacles related to the 
mediation, and to improve the effectiveness of the mediation operation of the Mediation Center, Legal Execution 
Department. In this a qualitative research project, in-depth information is attained from the in-depth interviews 
with 8 key informants and secondary data are gleaned. All the information and data are managed with the content 
analysis technique. All the key informants provide similar information that preparation, proposal preparation, goals 
of the mediation that parties of dispute have, debtor’ s and creditors’  proposals, mediators’  knowledge and 
experiences in the matters of dispute, amounts in dispute, outsiders related to parties such as lawyers or relatives 
can affect the success of the mediation.  Legal Execution Department should publicly disseminate knowledge 
related to the mediation in legal execution and reduce the feeds for the cancellation of legal execution measures 
from the successful mediation in order to make parties of dispute enter mediation process.  
Keywords: Mediation, Mediation in the Process of Legal Execution  
                                                            
*
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บทนํา 
จากการท่ีระบบศาลยุติธรรมของไทยเริ่มมีการนําแนวคิด “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Dispute 

Resolution: ADR) มาใช้ในระบบศาล โดยการนําการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยเข้ามาใช้ในระบบยุติธรรมของไทย ในช่วง
ปี พ.ศ.2535 โดยนายประมาณ ชันซ่ือ ประธานศาลฎีกาในขณะน้ันได้เร่ิมผลักดันให้ศาลต่างๆ นํากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้
อย่างเต็มรูปแบบและแพร่หลายรวมถึงมีการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยายและอบรมผู้พิพากษาไทยในเรื่องกระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ต่อมาจึงได้มีการออกระเบียบศาลแพ่งว่าด้วยการไกล่เกลี่ยเพื่อยังให้เกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ.2537 
โดยระเบียบดังกล่าวเป็นผลจากมติที่ประชุมผู้พิพากษาในศาลแพ่งท่ีให้ยกร่างข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประชุมมีมติ 
ประกอบกับการนําเอาแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศสหรัฐอเมริกามาประยุกต์ใช้ (ตะวัน มานะกุล, 2557)  

กรมบังคับคดีซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการบังคับคดีแพ่งตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลจึงมีแนวคิดในการนํา
แนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในชั้นบังคับคดีเพื่อเป็นมาตรการในการบรรเทาหรือลดจํานวนคดีที่รอการดําเนินการใน 
ชั้นบังคับคดีซ่ึงมีจํานวนมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558) มีคดีด้านการบังคับคดีค้างมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 223,199 เร่ือง คดีใหม่ท่ีเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 138,327 
เร่ือง รวมจํานวนคดีท่ีอยู่ระหว่างบังคับคดีจํานวน 361,526 เร่ือง ดําเนินการบังคับคดีเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 
135,695 เร่ือง คงค้างไปดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 225,831 เร่ือง (รายงานสถิติการบังคับคดีแพ่ง, กรมบังคับ
คดี) ดังนั้นการนําแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในชั้นบังคับคดีจึงน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาลดจํานวนคดีท่ีค้างอยู่ในกระบวนการ
บังคับคดีเป็นจํานวนมากได้  

กรมบังคับคดีจึงได้นําเอาข้ันตอนและวิธีดําเนินการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามแบบท่ีมีอยู่มาปรับใช้ให้เข้ากับ
ลักษณะของการบังคับคดี อาศัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 มาเป็น
แนวทางในการดําเนินการโดยจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ต้ังอยู่ในสํานักงานวางทรัพย์กลาง จัดต้ังข้ึนต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้น
มา และต่อมามีคําสั่งกรมบังคับคดีท่ี 220/2550 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2550 ให้จัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ท่ีกองยึดทรัพย์สิน  
มีหน้าท่ีดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายหลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษา ท้ังก่อนการบังคับคดีและหลังจากท่ีมีการบังคับคดีแล้ว ปัจจุบัน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ตัดโอนงานและอัตรากําลังออกจากกองยึดทรัพย์สิน และจัดต้ังเป็นหน่วยงานข้ึนตรงโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี มีอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายหลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาแล้วท้ังก่อนและ
ระหว่างการบังคับคดี ติดตามและประเมินผลการไกล่เกลี่ย จัดเก็บสถิติ จัดอบรมผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัด
อบรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีให้แก่ประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ขยายการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี โดยได้จัดต้ัง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจําสํานักงานบังคับคดีท่ัวประเทศจนมีจํานวนศูนย์ท้ังสิ้น 114 แห่ง และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เป็นต้นมา กรมบังคับคดีได้มีนโยบายส่งเสริมให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้เจรจาทําข้อตกลงในการชําระหนี้ ในเงื่อนไขท่ีท้ังสองฝ่าย
ยอมรับได้ โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยให้ความช่วยเหลือ เพ่ือเป็นการลดปริมาณคดีท่ีเข้าสู่การบังคับคดี และเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของลูกหนี้ ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของรัฐบาลในการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือก และกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีได้เจรจากับสถาบันการเงิน  
ซ่ึงเป็นเจ้าหนี้ในคดีเงินกู้ต่างๆ ให้เข้ามาใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ในการบังคับคดี เช่น ธนาคารกรุงไทยกับลูกหนี้ในเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา และลูกหนี้บัญชีบัตรเครดิต เป็นต้น จึงทําให้มีคู่ความใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีมากข้ึน เช่น ใน
ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558) ท่ีผ่านมามีคดีท่ีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จํานวน 16,843 เร่ือง จํานวนทุน
ทรัพย์ 9,020.29 ล้านบาท คดีท่ีทําการไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 8,972 เร่ือง จํานวนทุนทรัพย์ 3,629.82 ล้านบาท คดีท่ีทํา 
การไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ จํานวน 1,658 เร่ือง จํานวนทุนทรัพย์ 1,149.69 ล้านบาท ไม่สามารถทําการไกล่เกลี่ยได้ จํานวน 6,066 เร่ือง 
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จํานวนทุนทรัพย์ 3,604.52 ล้านบาท ค้างไปปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,204 เร่ือง จํานวนทุนทรัพย์ 1,707.87 ล้านบาท (รายงานสถิติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี, กรมบังคับคดี)  

ถึงแม้ปริมาณคดีในชั้นบังคับคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะมีปริมาณท่ีมากข้ึน แต่ก็ยังมีสัดส่วนท่ียังน้อยเม่ือเทียบ
กับปริมาณคดีท้ังหมด เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคดีใหม่ท่ีเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 
138,327 เร่ือง เม่ือรวมกับคดีท่ีค้างมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 223,199 เรื่อง รวมจํานวนคดีที่ค้างอยู่ในระหว่างบังคับ
คดีจํานวน 361,526 เร่ือง ในขณะที่มีคดีท่ีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพียง 16,843 เร่ือง 

ดังนั้นเพ่ือให้มีการนําแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในชั้นบังคับคดีเพ่ือเป็นมาตรการในการบรรเทาหรือลด
จํานวนคดีท่ีรอการพิจารณาในชั้นบังคบัคดีซ่ึงมีจํานวนมากท่ีกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมซ่ึงมีการดําเนินการ
ไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้นเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผู้ศึกษาจึงเห็นว่ามีความจําเป็นต้องศึกษาเร่ืองกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เพื่อค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี  
เพ่ือจะได้นํามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบและกระบวนการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีให้เกิด
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนกว่าเดิม รวมท้ังยังเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมของไทยให้สามารถอํานวยความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมไทยต่อไป 

เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่าระบบงานยุติธรรมในประเทศไทยเร่ิมมีการนํากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในการยุติ 
ข้อพิพาท โดยศาลยุติธรรมเร่ิมมีการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพ่ือนํากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะ
นํามาใช้ในการระงับข้อพิพาท กรมบังคับคดีซ่ึงมีหน้าท่ีบริหารจัดการด้านการบังคับคดีต่างๆ ท้ังคดีแพ่ง คดีล้มละลายตามคําสั่งศาล 
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีปริมาณคดีท่ีเข้ามาสู่การบังคับคดีเป็นจํานวนมาก มีผลทําให้มีคดีค้างดําเนินการที่อยู่ระหว่าง 
การบังคับคดีสูงถึงกว่าสี่แสนคดี จึงได้นําเอาขั้นตอนและวิธีดําเนินการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามแบบท่ีมีอยู่มาปรับใช้ให้เข้ากับ
ลักษณะของการบังคับคดี โดยจัดต้ังศนูย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี ต้ังอยู่ในสํานักงานวางทรัพย์กลาง โดยจัดต้ังข้ึน
ต้ังแต่ ปี 2548 เป็นต้นมา และต่อมามีคําสั่งกรมบังคับคดีท่ี 220/2550 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2550 ให้จัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ท่ีกองยึดทรัพย์สิน มีหน้าท่ีดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายหลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษา ท้ังก่อนการบังคับคดีและหลังจากท่ีมี 
การบังคับคดีแล้ว 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี มีหน้าท่ีประสานงานในการไกล่เกลี่ย รวมท้ังติดต่อกับคู่กรณี ผู้ประนีประนอมและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง รับผิดชอบประชาสัมพันธ์งานสารบบคดีไกล่เกลี่ย ตลอดจนจัดเก็บสถิติและประเมินผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภายหลังจาก
การจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี แม้ว่าปัจจุบันจะมีปริมาณคดีท่ีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีสูงข้ึนก็ตาม 
แต่ปรากฏวา่ก็ยังมีคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วทําการไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จอีกเป็นจํานวนมาก (ทรงพร วิไลลักษณ์, 2555)   

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพ่ือนําผล
ของการศึกษาในคร้ังนี้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินการการไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้สามารถดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้บรรลุผลสําเร็จมากข้ึนซ่ึงจะส่งผลทําให้ปริมาณคดีท่ีอยู่ในระหว่าง 
การบังคับคดียุติลงด้วยความรวดเร็ว โดยไม่ต้องดําเนินการบังคับคดีตามกฏหมายต้ังแต่การยึดทรัพย์ไปจนถึงการขายทอดตลาด ทําให้
ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรท้ังทางด้านบุคลากรและงบประมาณของภาครัฐ ทําให้รัฐสามารถนําทรัพยากรเหล่านั้นไปพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมในด้านอ่ืนๆ ทําให้ระบบการบริหารงานยุติธรรมของประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงมากข้ึนสามารถทําให้คู่ความและประชาชน
ท่ัวไปได้รับความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชั้นบังคับ
คดี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพ่ือพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ย  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรณีศึกษา ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
กรมบังคับคดี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาท 
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จากหนังสือ บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้ันตอน และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี เพ่ือเป็นข้อมูลในการต้ังคําถามในการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้ผลการศึกษาของ ชลธร มีวงศ์อุโฆษ 
(2556, น. 26-28) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง สาเหตุที่ทําให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีไม่เป็นผลสําเร็จ พบว่า การท่ีคู่ความไม่มี 
การวางแผน หรือกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย การจัดเตรียมข้อมูลท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย 
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับคู่ความในการเจรจาไกล่เกลี่ย ไม่ว่าจะเป็นญาติ ทนายความ เพ่ือน และความสามารถในการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้มีผลทําให้การไกล่เกลี่ยประสบความสําเร็จ การศึกษาของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2546) ท่ีทําการศึกษาการนํา
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในศาลชั้นต้น พบว่า ทุนทรัพย์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ย คดีที่ทุน
ทรัพย์ไม่สูง มีโอกาสไกล่เกลี่ยสําเร็จมากกว่าคดีที่มีทุนทรัพย์สูง การที่คู่ความที่เป็นนิติบุคคลตั้งตัวแทนในคดีแต่ไม่มีอํานาจใน 
การตัดสินใจทําให้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าและไม่ประสบผลสําเร็จ สถานที่หรือห้องที่ใช้ในการไกล่เกลี ่ยคับแคบ 
ไม่เหมาะสม ทําให้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลชั้นต้นในช่วงแรกประสบผลสําเร็จน้อย การศึกษาของ ชลัท ประเทืองรัตนา 
(2555) พบว่า การสื่อสารท่ีใช้ในระหว่างการไกล่เกลี่ยอาจมีผลทําให้คู่ความอาจไม่สามารถระงับอารมณ์และส่งผลเสียทําให้การเจรจา
ล้มเหลว ดังนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจึงอาจสร้างกติกาในการเจรจาโดยห้ามการพูดคุยถึงบางประเด็นเพื่อลดข้อขัดแย้ง สถานที่เจรจาต้องมี
ความเป็นกลางไม่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ ต้องไม่มีการกดดันใดๆ ระหว่างการเจรจา ท่ีนิยมใช้คือโต๊ะกลม 
(Round Table) เพ่ือมองเห็นหน้ากันทุกๆ คน สําหรับห้องประชุมควรมีขนาดพอเหมาะ และมีพ้ืนระดับเดียวกันท่ีไม่ใช่ห้องประชุมแบบ
เวทีฟังบรรยาย วิรัตน์ ท้วมใจดี (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภค กรณีศึกษา ศาลแขวง
พิษณุโลก จากการศึกษา พบว่า ประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และในการเข้าอบรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีผล
ต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภค จักรกริญน์ ทอดสูงเนิน และ อรนันท์ กลันทปุระ (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนกรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วย บทบาทของอาสาสมัครท่ีทํา
หน้า ที ่ไกล ่เกลี ่ยข ้อพ ิพาทซึ ่งม ีความ รู ้และความชํานาญในเ รื ่อง ที ่ดํา เน ินการไกล ่เกลี ่ย ข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมี 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคําแนะนําแก่คนในท้องถ่ิน นอกจากนั้น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกขามยังมีสถานท่ีต้ังในระยะทางที่
เหมาะสม การเดินทางสะดวก หาง่าย และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีความรู้
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความเป็นกลาง และไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ บทความ ตําราทางวิชาการ ระเบียบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง บันทึกการ
ปฎิบัติงาน และข้อมูลสรุปผลการดําเนินการไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เป็นต้น เพ่ือนํามาประกอบการศึกษา
ให้้สมบูรณ์  

การศึกษาครั้งนี้ ได้กําหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีจะศึกษา คือ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพาทชั้นบังคับคดีของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ได้แก่ คู่ความ ผู้ไกล่เกลี่ย และบุคลากรของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
กรมบังคับคดี ซ่ึงจะเป็น “ผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ (Key Informant)” โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้ามาติดต่อและเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี 
จํานวน 8 คน ประกอบด้วย คู่ความฝ่ายโจทก์ จํานวน 2 คน คู่ความฝ่ายจําเลย จํานวน 2 คน ผู้ไกล่เกลี่ย จํานวน 2 คน ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จํานวน 2 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ (Interview 
Guideline) ข้อมูลจากการศึกษาในคร้ังนี้จะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาตามหลักตรรกวิทยาประกอบบริบท (Descriptive Analysis) 
โดยนําข้อมูลท้ังหมดของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) รวมท้ังบริบทในด้านสภาพแวดล้อม และเอกสารวิชาการมาประกอบการ
ใช้แนวคิดทฤษฎีในการประเมินเป็นพ้ืนฐานการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นในการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม 
มากท่ีสุด 
 
ผลการศึกษา 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี มีสองรูปแบบ คือ การไกล่เกลี่ยก่อน 
การบังคับคดี ซึ่งเป็นกรณีที่ภายหลังจากศาลมีคําพิพากษาหรือตัดสินไปแล้ว ในขั้นตอนที่ศาลออกหมายบังคับคดีแต่เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษายังไม่ได้ดําเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของผู้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา คู่ความทั้งผู้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนการบังคับคดีได้ และถ้าดําเนินการไกล่เกลี่ยสําเร็จ
ก็จะมีผลทําให้นําไปสู่การบังคับคดียุติลง ส่วนการไกล่เกลี่ยภายหลังการบังคับคดีแล้ว เป็นกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ออกหมายบังคับคดี
แล้ว โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้ต้ังเร่ืองขอบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีและดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้แล้ว คู่กรณีก็สามารถเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้เช่นกัน ซึ่งหากคู่ความสามารถตกลงกันได้จะมีผลให้มี 
การถอนการยึดทรัพย์ ถอนการอายัดทรัพย์ หรือถอนการบังคับคดีต่อไป แล้วทําบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน เพ่ือใช้บังคับตามท่ีตกลง 
หรือหากตกลงกันได้เพียงบางส่วน ประเด็นท่ีตกลงกัน  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อสําคัญ (Key Informant) พบว่า 

ปัจจัยด้านคู่ความ 
การดําเนินกระบวนการไกล่เกลี ่ยของศูนย์ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ส่วนใหญ่จะเริ ่มจากคู ่ความ  

ซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายลูกหนี้หรือจําเลย โจทก์หรือเจ้าหนี้เป็นผู้เข้ามาติดต่อกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทางศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะ
ประสานงานไปยังจําเลยหรือลูกหนี้เพ่ือให้เข้ามาสู่การไกล่เกลี่ย ซ่ึงหากติดต่อคู่ความอีกฝ่ายไม่ได้ หรือคู่ความอีกฝ่ายไม่ยอมเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้ 

“...โจทก์หรือเจ้าหนี้มีส่วนสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี เพราะหากเราไม่สามารถ
ติดต่อโจทก์หรือเจ้าหนี้ได้ เพราะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ หรือมีการเปลี่ยนท่ีอยู่จนไม่สามารถติดต่อได้ หรือแม้ติดต่อได้เขาไม่ยอมเข้า 
ไกล่เกลี่ยก็ถือว่าการไกล่เกลี่ยเคสนั้นล้มเหลวต้ังแต่เร่ิมต้น...” (สัมภาษณ์วันท่ี 25 เมษายน 2559, กรณีศึกษาท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีประจํา
ศนูย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 

“...คู่ความท้ังฝ่ายโจทก์และจําเลยจะต้องตระหนักและเห็นความสําคัญของการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีว่าสามารถเป็น
ทางออกของการแก้ไขปัญหาได้ ถ้าเป็นบางกรณีท่ีโจทก์ไม่เห็นความสําคัญของการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี เนื่องจากมองว่าศาลมีคํา
พิพากษาแล้ว การมาเจรจาไกล่เกล่ียย่อมไม่มีประโยชน์ …” (สัมภาษณ์วันท่ี 28 เมษายน 2559, กรณีศึกษาท่ี 1 หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท) 

การเตรียมตัว และจัดเตรียมข้อเสนอ และตั้งเป้าหมายในการมาไกล่เกลี่ยของคู่ความมีความสําคัญ ถ้าคู่ความ 
ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ได้เตรียมตัว จะทําให้ไม่เข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของอีกฝ่าย เม่ือมีการเจรจาไกล่เกลี่ยและมีการย่ืน
ข้อเสนอมาให้ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือรับข้อเสนอได้ดังนั้นคู่ความแต่ละฝ่ายจะต้องจัดเตรียมข้อเสนอของตนเองมาก่อน และเม่ือ
ถึงวันนัดไกล่เกลี่ยจะนําข้อเสนอมาเสนอและดูว่าอีกฝ่ายจะยอมรับได้หรือไม่ จากการสัมภาษณ์ พบว่า 
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“...กรณีของจําเลยก็ต้องเตรียมข้อมูลเร่ืองหนี้ว่าเดิมเป็นหนี้เท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ และประเมินว่าตนเองจะสามารถ
ชําระหนี้ ได้มากน้อยเท่าใด ส่วนโจทก์ก็ต้องเตรียมข้อมูลของหนี้รายนั้นๆ ว่า ถ้ากรณีจําเลยหรือลูกหนี้ขอลดจํานวนหนี้มาจะสามารถ
ให้ส่วนลดได้เท่าไหร่ และจะต้องให้ชําระหนี้ให้หมดในระยะเวลาเท่าใด...” (สัมภาษณ์วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 4   
ผู้ไกล่เกลี่ย)  

“...เราจะต้องเตรียมเรื่องข้อมูลต่างๆ ของลูกหนี้ ได้แก่ อาชีพ รายได้และทรัพย์สินของลูกหนี้ถ้ามีการยึดไว้แล้วก็จะดูว่า
จํานองมากี่ปีแล้ว ใกล้ชําระหนี้หมดหรือยัง ข้อมูลท่ีเตรียมมีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยมาก เพราะเวลาไปไกล่เกลี่ยถ้าข้อเสนอ
ของลูกหนี้ใกล้เคียงกับท่ีเราเตรียมไป ก็สามารถตัดสินใจปิดเคสได้เลย....” (สัมภาษณ์วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 7 คู่ความ
ฝ่ายโจทก์/เจ้าหนี้) 

เม่ือคู่ความได้มีการเตรียมตัว จัดเตรียมข้อเสนอของตนเองมาแล้ว ความสําคัญต่อมา คือ ข้อเสนอในการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เจ้าหนี้หรือโจทก์ยอมรับข้อเสนอในการไกล่เกลี่ยก็จะทําให้การไกล่เกลี่ยประสบผลสําเร็จได้ง่าย
ข้ึน  และข้อเสนอในการชําระหนี้ของลูกหนี้จะต้องมีการกําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้ท่ีชัดเจน และต้องใช้ระยะเวลาการชําระหนี้
ท่ีไม่นานเกินไป ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะต้องไม่เกิน 1 ปี  จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

“…ในกรณีท่ีลูกหนี้หรือจําเลยมีการจัดเตรียมข้อเสนอในใจไว้ก่อนท่ีจะเริ่มเข้าสู่การเจรจาในกระบวนการไกล่เกลี่ย จะทําให้
การเจรจาไกล่เกลี่ยมีโอกาสประสบผลสําเร็จมากกว่าในกรณีที่ลูกหนี้หรือจําเลยไม่มีการเตรียมข้อเสนอใดๆ มาเลย...”  (สัมภาษณ์
วันท่ี 25 เมษายน 2559, กรณีศึกษาท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 

“...ต้องดูว่าลูกหนี้มีการเสนอแนวทางการชําระหนี้ยังไง ข้อเสนอของลูกหนี้เค้าจะขอส่วนลดหนี้เท่าไหร่ และเงื่อนไข
ระยะเวลาการชําระหนี้อย่างไร อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีได้รับมอบหมายมาหรือไม่...” (สัมภาษณ์วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 8 
คู่ความฝ่ายโจทก์/เจ้าหนี้) 

“...ประเด็นท่ีเป็นปัญหาต้องเจรจาต่อรองมักจะเป็นจํานวนเงินท่ีลูกหนี้จะผ่อนจ่ายแต่ละงวดและระยะเวลาผ่อนจ่ายจน
ครบจํานวนท่ีเจ้าหนี้อยากได้จํานวนเงินท่ีมากและให้เคลียร์หนี้จบให้เร็วภายใน 1-2 ปี ส่วนลูกหนี้อยากผ่อนจ่ายตํ่าๆ ใช้ระยะเวลาผ่อน
นานๆ ....แต่ท่ีเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ประสบผลสําเร็จมักจะเป็นเพราะ ลูกหนี้ไม่มีอะไรเลยที่จะชําระหนี้คืนให้เจ้าหนี้ได้...” (สัมภาษณ์วันท่ี 
25 เมษายน 2559, กรณีศึกษาท่ี 3 ผู้ไกล่เกลี่ย) 

ปัจจัยด้านผู้ไกล่เกลี่ย  
ผู้ไกล่เกลี่ยจะมีส่วนสําคัญในกระบวนการไกล่เกลี่ยเพราะจะทําหน้าที่คุมประเด็นในการเจรจาไกล่เกลี่ย ทําหน้าท่ี

รับฟังข้อเสนอของลูกหนี้และเจ้าหนี้ ทําหน้าท่ีสร้างบรรยากาศในการเจรจาพูดคุยให้เป็นไปด้วยดี ให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะ และ
พยายามหาจุดร่วมกันระหว่างข้อเสนอของลูกหนี้และความต้องการของเจ้าหนี้เพ่ือหาทางออกของการยุติข้อพิพาทร่วมกันโดยความ
ยินยอมพร้อมใจของท้ังสองฝ่าย และมีผลทําให้การไกล่เกลี่ยประสบผลสําเร็จ จากการสัมภาษณ์ พบว่า   

“...ผู้ไกล่เกลี่ยต้องใช้เทคนิคในการเจรจา เพ่ือชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะกรณีท่ีจําเลยพร้อมจะชําระ
เงินแล้ว เพียงแต่ขอส่วนลดบ้าง กรณีนี้ เราผู้ไกล่เกลี่ยก็ต้องชี้ให้เจ้าหนี้เห็นว่าการท่ีลูกหนี้ยอมจ่ายเงินเป็นก้อน โดยขอ
ลดหนี้บางส่วนดีกว่าท่ีเจ้าหนี้จะไปดําเนินการบังคับคดีเอง ท่ีต้องใช้เวลานาน เพราะถ้ากรณีโจทก์เห็นว่าจําเลยมี
ทรัพย์สินท่ีจะสามารถยึดเพ่ือขายทอดตลาดได้มักจะถือว่าตนเองได้เปรียบก็มักจะไม่สนใจจะไกล่เกลี่ยจะขอไป
ดําเนินการยึดทรัพย์ ซ่ึงเราในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยก็จะต้องชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการไกล่เกลี่ยท่ีโจทก์จะได้เงินเร็วกว่า ในขณะ
ท่ีการดําเนินการบังคับคดีโดยการยึดทรัพย์จะต้องใช้ระยะเวลานาน ท้ังในการรอคิวขายทอดตลาด และเม่ือขาย
ทอดตลาดแล้วถ้ามีการคัดค้านจากผู้เกี่ยวข้องก็ต้องยืดระยะเวลาไปอีก ซ่ึงโจทก์เขาก็ต้องคิดว่าจะยอมลดหนี้แล้วรับเงิน
แล้วจบเร่ืองไปเลย หรือจะเสียเวลาไปบังคับคดี ไปรอการยึดทรัพย์ของจําเลยแล้วขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหนี้ซ่ึง
ไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่...” (สัมภาษณ์วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 4 ผู้ไกล่เกลี่ย) 
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นอกจากนี้ความรู้และประสบการณ์ของผู้ไกล่เกลี่ยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทท่ีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยมีความสําคัญ
ต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ย จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

“...ความรู้ความสามารถของผู้ไกล่เกลี่ยมีผลต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี่ย ถ้าผู้ไกล่เกลี่ยมีความรู้เกี่ยวกับคดีท่ีเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียจะทําให้มีโอกาสท่ีการไกล่เกลี่ยจะประสบผลสําเร็จมากข้ึน .... โดยท่ัวไปผู้ไกล่เกลี่ยท่ีมี
ประสบการณ์เขาจะรู้ว่า เจ้าหนี้สถาบันการเงินบริษัทนี้เค้าต้องปิดบัญชีอย่างเดียวนะ ไม่มีผ่อนนะ หรือบริษัทนี้ค่อนข้าง
จะผ่อนยาก ข้อมูลเหล่านี้จะทําให้กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนั้นความสามารถและรอบรู้
ของผู้ไกล่เกลี่ยจึงมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ย..” (สัมภาษณ์วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 7 
คู่ความฝ่ายโจทก์/เจ้าหนี้) 
...เนื่องจากผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการบังคับคดี จึงสามารถอธิบายถึงจุดสําคัญของข้อเสนอแต่ละฝ่าย 

และอาจจะชี้แนะแนวทางในการประนีประนอมข้อเสนอท่ียังแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ มีผลทําให้การไกล่เกลี่ยประสบ
ผลสําเร็จ..” (สัมภาษณ์วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 8 คู่ความฝ่ายโจทก์/เจ้าหนี้) 

ปัจจัยด้านกระบวนการในการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 
เนื่องจากในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีจะมีกระบวนการในการดําเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ การติดต่อ

ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ย ระยะเวลา และการนัดหมายในการเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ย ห้องท่ีใช้ใน
การไกล่เกลี่ยมีความเหมาะสมเป็นส่วนตัวสําหรับการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือไม่ รวมท้ังกระบวนการ และขั้นตอนในการเจรจาไกล่เกลี่ย 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า  

“...ในการเจรจาท่ีใช้ท่ีห้องของศูนย์ไกล่เกลี่ยซ่ึงเป็นสัดส่วนชัดเจน มีความเหมาะสม กระบวนการในการไกล่เกลี่ยในชั้น
บังคับคดีมีความรวดเร็วมาก ไปย่ืนคําร้องขอไกล่เกลี่ยกับศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้วหลังจากน้ันสองอาทิตย์เจ้าหน้าท่ีศูนย์ โทร
มาแจ้งว่าติดต่อโจทก์ได้แล้ว และนัดวันไกล่เกลี่ยอีกอาทิตย์ถัดไป และเม่ือไปไกล่เกลี่ยก็ใช้เวลาเจรจาคร้ังเดียวจบ 
หลังจากนั้นเราก็นําเงินไปวางท่ีกรมบังคับคดีก็จบเลย ถือว่าเร็วมาก...” (สัมภาษณ์วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559, 
กรณีศึกษาท่ี 6 คู่ความฝ่ายจําเลย/ลูกหนี้) 
“..ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยมีความสะดวกรวดเร็วกว่า เม่ือเทียบกับกระบวนการบังคับคดี และเห็นว่า 

การเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยน่าจะดีกว่าการปล่อยให้เจ้าหนี้ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์ท่ีต้องใช้เวลานาน และเราต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมต่างๆ มากกว่าการเข้าการไกล่เกลี่ย...” (สัมภาษณ์วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 5 คู่ความฝ่ายจําเลย/
ลูกหนี้) 

“...กระบวนการในการไกล่เกลี่ยมีความสะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ไกล่เกลี่ยจะส่งเอกสารนัดหมายล่วงหน้า 
และเจ้าหน้าท่ีของทางศูนย์มีการโทรศัพท์ยืนยันก่อนวันนัดไกล่เกลี่ย ห้องท่ีทําการไกล่เกลี่ยมีความเหมาะสม มีความเป็นส่วนตัว...” 
(สัมภาษณ์วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 8 คู่ความฝ่ายโจทก์/เจ้าหนี้)  

ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น จํานวนทุนทรัพย์ บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับคู่ความ เป็นต้น 
ในกรณีท่ีคดีมีจํานวนทุนทรัพย์สูงเป็นหลักหลายสิบล้าน หรือร้อยล้านทําให้การไกล่เกลี่ยมีข้อตกลงและรายละเอียดท่ี

ต้องเจรจามากข้ึน จึงทําให้การเจรจาไกล่เกลี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานาน โดยอาจจะต้องใช้การนัดพิจารณาไกล่เกลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3-4 คร้ัง 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

“…ถ้าทุนทรัพย์สูงมากๆ ก็อาจส่งผลต่อการไกล่เกลี่ยบ้างเนื่องจากอาจต้องมีการแบ่งจ่ายหลายงวด ก็ต้องคุยใน
รายละเอียดต่างๆ เพ่ิมก็อาจต้องใช้เวลาในการไกลเ่กลี่ยมากข้ึน…” (สัมภาษณ์วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 4 ผู้ไกล่เกลี่ย) 
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“...จํานวนทุนทรัพย์ มีผลในการทําให้การไกล่เกลี่ยสําเร็จเร็วข้ึน ถ้าทุนทรัพย์น้อย อย่างเช่นในกรณีนี้หนี้ยังไม่ถึงหลัก
แสน ก็ทําให้การคุยง่ายข้ึนเราไม่ต้องคิดมาก แต่ถ้ายอดมันเป็นหลักหลายแสน การไกล่เกลี่ยก็อาจต้องนัดกันคุยหลายรอบไม่จบเร็ว
แบบนี้...” (สัมภาษณ์วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 5 คู่ความฝ่ายจําเลย/ลูกหนี้) 

เนื่องจากในการไกล่เกลี่ยคู่ความอาจจะมีการปรึกษา หรือพูดคุยกับทนายความ หรือญาติในเรื่องการไกล่เกลี่ยซ่ึงมักจะ
เสนอแนะตามความรู้สึกท่ีตนเองคิดว่าดี หรือเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเองซ่ึงจะส่งผลให้คู่ความเกิดความไขว้เขว หรือคล้อยตาม
ไม่ได้ตัดสินใจในข้อเสนอของการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

“...ญาติของคู่ความ และทนายความบางครั้งก็จะมีผลต่อการเจรจาไกล่เกลี่ยอยู่บ้างเช่นกัน เช่น ทนายความมีส่วนใน
การเป็นตัวแทนพูดคุยข้อเสนอของลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ เนื่องจากเจ้าหนี้บางคนจะรับฟังทนายความ หากเงื่อนไขท่ีลูกหนี้เสนอ
ทนายความเห็นด้วยหรือยอมรับได้โอกาสท่ีเจ้าหนี้จะยอมรับก็มีสูงเช่นกัน…” (สัมภาษณ์วันท่ี 25 เมษายน 2559, กรณีศึกษาท่ี 2 
เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 

“...ในบางคดีท่ีมีผู้เกี่ยวข้องกับคดี เช่น คดีครอบครัว กรณีนี้ความเห็นของญาติพ่ีน้องอาจมีผลต่อการไกล่เกลี่ย...” 
(สัมภาษณ์วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 4 ผู้ไกล่เกลี่ย)  

“...บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับคู่ความในการเจรจาไกล่เกลี่ย จะมีผลต่อการไกล่เกลี่ยอยู่บ้าง ต้องเป็นกรณีการจ่ายหนี้
มีผลกระทบต่อเขา และเขาอาจจะมาพูดทําให้เราเขวไปบ้าง แต่ท้ายสุดอยู่ท่ีเราเองมากกว่าในการตัดสินใจ..” (สัมภาษณ์วันท่ี 16 
พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 6 คู่ความฝ่ายจําเลย/ลูกหนี้) 

“…บางทีลูกหนี้มาบอกว่าถามคนนู้นมา บอกว่ายึดทรัพย์ชั้น ชั้นถือกรรมสิทธ์ิร่วม จะขายทรัพย์ชั้นได้อย่างไร ขายไม่ได้
หรอก เราก็เลยไม่รู้ว่าเค้าไปปรึกษาใคร...” (สัมภาษณ์วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559, กรณีศึกษาท่ี 7 คู่ความฝ่ายโจทก์/เจ้าหนี้) 

ปัญหาและอุปสรรคของการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี 
ปัญหาอุปสรรคจากการติดต่อประสานงานกับคู่ความ จะเป็นกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อกับคู่ความอีกฝ่ายได้ เช่น  
“....สามารถติดต่อคู่ความ ในบางกรณีคู่ความมีความประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี 

แต่ไม่สามารถติดต่อคู่ความอีกฝ่ายได้…” (สัมภาษณ์วันท่ี 28 เมษายน 2559, กรณีศึกษาท่ี 1 หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 
“...มีปัญหาอุปสรรคในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหนี้ ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา เม่ือลูกหนี้ ย่ืนขอเข้าสู่กระบวน 
การไกล่เกลี่ย แล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททําหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ตามท่ีอยู่ไปแล้วเจ้าหนี้ไม่ตอบรับกลับมาก็จะทําให้ 
ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ ส่วนกรณีท่ีเจ้าหนี้ท่ีเป็นสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร ก็จะมีปัญหาในการติดต่อเนื่องจาก
จะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลเร่ืองท่ีลูกหนี้ย่ืนขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเท่านั้น ซ่ึงกว่าจะสามารถทราบชื่อของ
ผู้รับผิดชอบต้องใช้เวลาและต้องใช้เวลาในการประสานงานมาก…”  (สัมภาษณ์วันท่ี 25 เมษายน 2559, กรณีศึกษาท่ี 2 
เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 
ปัญหาอุปสรรคด้านการเตรียมตัวในการมาไกล่เกลี่ย จึงมักจะเกิดจากการท่ีคู่ความท่ีเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เข้ามา
โดยไม่เห็นความสําคัญของการไกล่เกลี่ย จึงไม่ได้เตรียมข้อเสนอ หรือแนวทางการยุติข้อพิพาทไว้เลย “...คู่ความท่ีเข้ามา
สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยบางคน เข้ามาแบบไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการไกล่เกลี่ยจึงไม่ได้เตรียมข้อเสนอ หรือ
แนวทางการยุติข้อพิพาทไว้ เวลาอีกฝ่ายเสนอข้อเสนอมาก็จะตัดสินใจไม่ได้ทําให้เสียเวลาต้องไปนัดไกล่เกลี่ย 
อีกคร้ังหนึ่ง..” (สัมภาษณ์วันท่ี 25 เมษายน 2559, กรณีศึกษาท่ี 3 ผู้ไกล่เกลี่ย) 
ปัญหาอุปสรรคด้านการรับรู้ของคู่ความเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี เกิดจากการที่ยังมีคู่ความหรือประชาชน

อีกมากที่ยังไม่รู ้ว่า ถึงแม้ศาลพิพากษาแล้ว และมีการบังคับคดีโดยการยึดหรือายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแล้ว  
แต่คู่ความก็ยังสามารถเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ 
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“...ในกรณีท่ีเป็นลูกหนี้ปัญหาอุปสรรคคือจะไม่รู้ว่ามีการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี..” (สัมภาษณ์วันท่ี 2 พฤษภาคม 
2559, กรณีศึกษาท่ี 5 คู่ความฝ่ายจําเลย/ลูกหนี้) 

“...ปัญหาอุปสรรคในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีน่าจะอยู่ท่ีการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง ขนาดเราท่ีเป็นข้าราชการ
บํานาญยังไม่รู้เลยว่าสามารถไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีได้ ทนายความก็ไม่เคยบอก แสดงว่าเขาก็ไม่รู้...” (สัมภาษณ์วันท่ี 16 พฤษภาคม 
2559, กรณีศึกษาท่ี 6 คู่ความฝ่ายจําเลย/ลูกหนี้)  

 
การอภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายผลในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ดังนี้ 
การเตรียมตัว และจัดเตรียมข้อเสนอ และตั้งเป้าหมายในการมาไกล่เกลี ่ยของคู่ความมีความสําคัญและมีผลต่อ

ความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี สอดคล้องกับการศึกษาของ ชลธร มีวงศ์อุโฆษ (2556) ซ่ึงได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีไม่เป็นผลสําเร็จที่เกิดจากคู่กรณีหรือคู่ความอาจเกิดมาจากสาเหตุของการที่คู่ความไม่มี 
การวางแผน หรือกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จึงทําให้ไม่สามารถเข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของ
อีกฝ่าย หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะรับข้อเสนอของอีกฝ่ายหรือไม่ เช่น ลูกหนี้ขอใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยแต่ไม่สามารถให้
ข้อมูลกับเจ้าหนี้ได้ว่าจะชําระหนี้เท่าไหร่และอย่างไร และชลัท ประเทืองรัตนา (2555, หน้า 106) กล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้ 
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่เป็นผลสําเร็จมาจากการที่คู่เจรจาไม่ได้เตรียมตัว ขาดการวางแผน จึงไม่เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของ
คู่กรณี รวมท้ังการขาดข้อมูลสําคัญของประเด็นในการเจรจาไกล่เกลี่ยทําให้ไม่สามารถเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในการหาทางออกจาก
การพิพาท 

ความสามารถในการชําระหนี้ของจําเลยหรือลูกหนี้อาจจะมีผลทําให้การไกล่เกลี่ยประสบความล้มเหลวได้ ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ชลธร มีวงศ์อุโฆษ (2556) ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ความสามารถในการชําระหนี้ หลายคร้ังท่ีคู่ความท้ังสอง
ฝ่ายมีความประสงค์ท่ีจะไกล่เกลี่ย แต่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้แม้จะเป็นจํานวนข้ันตํ่าท่ีเจ้าหนี้ยอมผ่อนผันให้แล้วก็ตาม 
หรือบางคร้ังลูกหนี้ไม่สามารถกําหนดเวลาได้ชัดเจนว่าจะสามารถชําระหนี้ได้เม่ือใด ทําให้การไกล่เกลี่ยไม่ประสบผลสําเร็จ  

ปัจจัยด้านบทบาทในการกระตุ้น แนะนํา โน้มน้าว แปลความ หรือชี้แนะหนทางท่ีเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ของผู้ไกล่เกลี่ยต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ผลจากการสัมภาษณ์สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปริญญาพงศ์  
เจียรนัยกุลกนก (2556) ท่ีได้ศึกษา บทบาทในการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทคดีของผู้ประนีประนอมประจําศาลจังหวัด
เชียงราย จากการศึกษา พบว่า ผู้ประนีประนอมส่วนใหญ่มีการอธิบายให้คู่กรณีเข้าใจถึงข้อดีหรือประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย  
การกระตุ้นให้คู่กรณีพูดเสนอข้อเท็จจริง การค้นหาประเด็นความต้องการ การทําให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบถึงประเด็นปัญหาข้อพิพาท มี
การสื่อสารท่ีดี มีวาทศิลป์ รู้จักเลือกใช้รูปแบบ วิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับรูปคดีมาช่วยในการเจรจา และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ กุณฑ์ฤทธ์ิ หาญจริง (2552) ท่ีได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการบังคับคดีท่ีถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติได้โดยการไกล่เกลี่ย 
จากการศึกษา พบว่า การใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในการยุติข้อพิพาท จะต้องใช้หลักการของการประสานงานเพ่ือศึกษา
ความต้องการของคู่ขัดแย้ง (คู่ความ) อย่างเหมาะสม การมีคนกลางเข้ามาทําหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยให้แต่ละฝ่ายเข้ามาเจรจา หรือ
ส่งตัวแทนมาเจรจาบอกถึงความต้องการของแต่ละฝ่าย แม้บางกรณีจะมีกรณีท่ีอีกฝ่ายอยู่ในจุดท่ีเหนือกว่า มีทางเลือกท่ีจะตัดสินใจได้
มากกว่า ในขณะท่ีอีกฝ่ายเป็นรองและไม่มีทางเลือก แต่ผู้ไกล่เกลี่ยสามารถทําให้ฝ่ายท่ีเหนือกว่ายอมลดความต้องการ และเลือก
ทางเลือกท่ีสามารถจะสรุปข้อตกลงร่วมกันได้ อันเป็นเหตุให้ความขัดแย้งบรรเทาเบาบางลง ต่างฝ่ายต่างไม่เสียผลประโยชน์ และ
สามารถได้ผลประโยชน์ท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของท้ังสองฝ่าย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พศิลักษม์ิ ทองเจริญ (2550) ท่ีได้ศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผลการศึกษาพบว่า หากผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีความชํานาญในการไกล่เกลี่ย ก็จะ
ทําให้เกิดปัญหาทําให้การไกล่เกลี่ยไม่ประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้เนื่องจากบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ย คือ การเป็นคนกลางที่ช่วยให้คู่ความ 
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ท้ังสองฝ่ายกลับมาคืนดีได้อีก สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาทได้ ผู้ไกล่เกลี่ยจะทําหน้าท่ีเสาะหาข้อมูลท่ีจะทําให้การเจรจาไกล่เกลี่ยประสบ
ผลสําเร็จ ขจัดข้อยุ่งยากต่างๆ ท่ีขัดขวางการเจรจา ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ท่ีจะทําให้คู่ความเกิดความสะดวกใจในการเป็นเผยข้อมูล เสนอ 
ข้อต่อรองหรือทางออกในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงถ้าผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีความชํานาญและประสบการณ์เพียงพออาจจะทําให้การไกล่เกลี่ย
ประสบความล้มเหลวได้ 

ความรู้และประสบการณ์ของผู้ไกล่เกลี่ยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทท่ีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยมีความสําคัญต่อ
ความสําเร็จในการไกล่เกลี่ย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ (2556) ท่ีได้ศึกษา กระบวนการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัว กรณีศึกษาคดีใน ศาลเยาวชนและครอบครัว จากการศึกษา พบว่า กระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทคดีครอบครัวนั้นเป็นการระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่มีองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง เป็นผู้ท่ีสามารถทํา
ให้คู่พิพาทได้มองเห็นปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของตนเองนําไปสู่การยุติปัญหาความขัดแย้ง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สุนันท์ สะอาด (2553) ได้ศึกษา ความสําเร็จของการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลางระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข: ประสบการณ์โรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ย
โดยคนกลาง คือ องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการและข้ันตอนของผู้ทําหน้าท่ีเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผลจาก 
การสัมภาษณ์สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชลัท ประเทืองรัตนา (2555, น. 88-108) ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการไกล่เกลี่ย 
สถานท่ีเจรจาต้องมีความเป็นกลางไม่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ ต้องไม่มีการกดดันใดๆ ระหว่างการเจรจา ท่ีนิยม
ใช้คือโต๊ะกลม (Round Table) เพ่ือมองเห็นหน้ากันทุกๆ คน สําหรับห้องประชุมควรมีขนาดพอเหมาะ และมีพ้ืนระดับเดียวกันท่ีไม่ใช่
ห้องประชุมแบบเวทีฟังบรรยาย  

ผลจากการสัมภาษณ์เร่ือง การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ไกล่เกลี่ยท่ีมีความรวดเร็ว มีผลต่อ
ความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จักรกริญน์ ทอดสูงเนิน และ อรนันท์ กลันทปุระ (2557) ท่ีได้ศึกษา 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนกรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ซ่ึงได้สรุปผลการศึกษาว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานท่ีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกขามมีเพียงพอพร้อมท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันเม่ือประสบกับปัญหา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิรัตน์ ท้วมใจดี (2558) ท่ีได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จใน 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภค กรณีศึกษาศาลแขวงพิษณุโลก จากการศึกษา พบว่า กระบวนการและข้ันตอนต่างๆ ใน 
การไกล่เกลี่ยจะต้องมีความรวดเร็ว เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ตลอดจนการให้ความสนใจดูแล และอัธยาศัยอันดีของผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยจะมีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

จากคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นของทุนทรัพย์มีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยถ้า
เป็นการไกล่เกลี่ยท่ีมีทุนทรัพย์สูงจะต้องใช้เวลาในการนัดไกล่เกลี่ยหลายคร้ัง หรือใช้เวลาในการไกล่เกลี่ยมากข้ึน เพราะมีรายละเอียด
ในการชําระหนี้ หรือการต่อรองเรื่องการลดหนี้ท่ีมากกว่ากรณีท่ีเป็นการไกล่เกลี่ยท่ีมีทุนทรัพย์น้อยๆ ซ่ึงสอดคล้องกับผลสรุปในงานวิจัย
ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ท่ีทําการศึกษาการนํากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในศาลชั้นต้น พบว่า ทุนทรัพย์เป็น
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ย กล่าวคือ คดีท่ีทุนทรัพย์ไม่สูง มีโอกาสไกล่เกลี่ยสําเร็จมากกว่าคดีท่ีมีทุนทรัพย์สูง คํากล่าว
ของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นของทุนทรัพย์มีผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีผลขัดแย้งกับผลการศึกษาของ สุมิตรา 
สุวรรณรงค์ (2549) ท่ีได้ศึกษา สัมฤทธ์ิผลของการนําวิธีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแรงงานมาใช้ในศาลแรงงานภาค 5 
และพบว่า ทุนทรัพย์ในการพิพาทไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการไกล่เกลี่ย เนื่องจาก ในการพิพาทคู่ความจะคํานึงถึงเกียรติศักด์ิศรี
มากกว่าจํานวนเงินท่ีคู่กรณีพิพาทกัน สาเหตุท่ีผลสรุปการศึกษาเร่ืองทุนทรัพย์แตกต่างกันอาจจะมีสาเหตุจาก การศึกษาของ สุมิตรา 
สุวรรณรงค์ เป็นกรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยในคดีแรงงานซ่ึงจะมีประเด็นข้อพิพาทเรื่องแรงงานสัมพันธ์ซ่ึงเป็นประเด็นทางด้านศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ การปฏิบัติที่เป็นธรรมของนายจ้างกับลูกจ้างมากกว่าเรื่องพิพาทด้านการชําระหนี้ จึงทําให้ประเด็นเรื่องทุน
ทรัพย์เป็นประเด็นท่ีไม่สําคัญในข้อพิพาทจนไม่ส่งผลต่อความสําเร็จในการไกล่เกลี่ย 
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จากคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเห็นว่าญาติ และทนายความมีผลต่อการไกล่เกลี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับข้อสรุปของ ชลธร มีวงศ์อุโฆษ (2556) ท่ีกล่าวไว้ว่า บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับคู่ความในการเจรจาไกล่เกลี่ย ไม่ว่าจะ
เป็นญาติ ทนายความ เพ่ือน ซ่ึงมักจะเสนอแนะตามความรู้สึกท่ีตนเองคิดว่าดี หรือเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเองซ่ึงจะส่งผลให้
คู่ความเกิดความไขว้เขว หรือคล้อยตามไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ผลจากการสัมภาษณ์สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชลัท  
ประเทืองรัตนา (2555) บุคคลท่ีแวดล้อมผู้ไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติ ทนายความ เพ่ือนฝูงท่ีมักจะเสนอแนะตามความรู้สึกท่ีตนเองคิด
ว่าดี หรือเพ่ือรักษาผลประโยชน์เฉพาะพวกพ้องของตน 
  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยด้านคู่ความท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ประกอบด้วย การเตรียมตัว และจัดเตรียม
ข้อเสนอ และตั้งเป้าหมายในการมาไกล่เกลี่ยของคู่ความมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
และข้อเสนอในส่วนการรับชําระหน้ีของโจทก์ ตลอดจนความสามารถในการชําระหนี้ของจําเลยหรือลูกหนี้จะมีผลต่อความสําเร็จใน
การไกล่เกลี่ย  

ปัจจัยด้านผู้ไกล่เกลี่ยมีผลต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี คือ ประสบการณ์และความชํานาญใน 
การไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ย และความรู้และประสบการณ์ของผู้ไกล่เกลี่ยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทท่ีเข้าสู่การไกล่เกลี่ย  

ปัจจัยด้านกระบวนการในการไกล่เกลี่ยมีผลต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ประกอบไปด้วย การติดต่อ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ย ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย และการนัดหมายในการเข้ามาเจรจา 
ไกล่เกลี่ย และขั้นตอนในการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีใช้ในการไกล่เกลี่ย สถานท่ีเจรจาต้องมีความเป็นกลางไม่ทําให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ 

ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี คือ จํานวนทุนทรัพย์ของคดี โดยหากเป็นกรณีท่ี
มีทุนทรัพย์สูงทําให้การไกล่เกลี่ยมีข้อตกลงและรายละเอียดท่ีต้องเจรจามากข้ึน จึงทําให้การเจรจาไกล่เกลี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานาน 
และในการไกล่เกลี่ยคู่ความอาจจะมีการปรึกษา หรือพูดคุยกับทนายความ หรือญาติในเรื่องการไกล่เกลี่ยซ่ึงมักจะส่งผลให้คู่ความเกิด
ความไขว้เขว หรือคล้อยตาม ทําให้ไม่ได้ตัดสินใจในข้อเสนอของการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง จึงมีผลทําให้การเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ประสบ
ความสําเร็จได้ 

ในการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยู่
หลายประการ เช่น ปัญหากรณีท่ีไม่สามารถติดต่อประสานงานกับคู่ความ ปัญหาด้านการเตรียมตัวในการมาไกล่เกลี่ย เนื่องจาก คู่ความ
ท่ีเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยบางกรณี เข้ามาแบบไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการไกล่เกลี่ยจึงไม่ได้เตรียมข้อเสนอ หรือแนวทางการยุติ
ข้อพิพาทไว้ ปัญหาการรับรู้ของคู่ความเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ยังมีคู่ความหรือประชาชนอีกมากท่ียังไม่รู้ว่า ถึงแม้ 
ศาลพิพากษาแล้ว และมีการบังคับคดีโดยการยึดหรือายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแล้ว แต่คู่ความก็ยังสามารถเข้ามาสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี คือ  
1. กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

ในชั้นบังคับคดีให้เป็นท่ีรับรู้โดยท่ัวไป เช่น การให้ความรู้โดยเฉพาะการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คู่ความ รวมท้ังปรับทัศนคติ
ให้แก่คู่ความและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องว่าการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีมีความสําคัญสามารถดําเนินการเป็นผลสําเร็จได้ และเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่าย แม้ผ่านการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลมาแล้ว หรือมีคําพิพากษาแล้วก็ตาม การให้ความรู้โดยชี้ให้เห็นว่าลูกหนี้ และเจ้าหนี้จะได้
ประโยชน์อย่างไรจากการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และควรประสานงานในระดับนโยบายกับเจ้าหนี้ท้ังเจ้าหนี้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและ 
ท่ีเป็นสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน ฯลฯ ซ่ึงเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในคดีต่างๆ ค่อนข้างมาก เช่น คดีเช่าซ้ือ เงินกู้  
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บัตรเครดิต ฯลฯ ให้เห็นความสําคัญของกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี เพ่ือให้เจ้าหนี้ท่ีเป็นสถาบันการเงินเข้ามาสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยมากข้ึน 

2. กระทรวงยุติธรรม ควรดําเนินการแก้ไขกฏหมายประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยการลดค่าธรรมเนียมถอนการยึด 
ถอนการอายัด ถ้าหากคู่ความใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วมีผลทําให้มีการถอนการยึด อายัด โดยให้ลดค่าธรรมเนียมการถอนการยึด 
อายัดให้ตํ่ากว่ากรณีปกติ เพ่ือเป็นการจูงใจให้คู่ความใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีในการยุติข้อพิพาทในด้าน 
การบังคับคดีมากข้ึน  

3. กระทรวงยุติธรรม ควรเพ่ิมงบประมาณในการเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพราะ
ปัจจุบันงบประมาณท่ีได้รับแต่ละปีมีจํากัด สามารถดําเนินการเฉพาะกิจกรรมหลัก เช่น จ่ายค่าตอบแทนการไกล่เกลี่ย การจัดอบรม 
ผู้ไกล่เกลี่ยและเจ้าหน้าท่ี และจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยเท่านั้น แต่ไม่เพียงพอท่ีจะให้สํานักงานบังคับคดีจังหวัดต่างๆ จัดอบรม 
การไกล่เกลี่ยให้แก่ประชาชนท่ัวไป เพ่ือสร้างการรับรู้กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีให้แก่ประชาชนท่ัวไป  

4. เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่คู ่ความในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ศูนย์ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ควรมีการศึกษาแนวทางในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการติดต่อ
ประสานงานด้านการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น การย่ืนคําขอ หรือการติดต่อนัดหมายเข้าสู่การไกล่เกลี่ยโดยผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตหรือผ่านแอ็พลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ  

5. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ควรมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้จากการนําระบบการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการระงับข้อพิพาทกับหน่วยงานอ่ืนๆ ของกระทรวงยุติธรรมและของกระทรวงอ่ืนๆ เช่น 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท กรมบังคับคดี 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการศกึษาครั้งต่อไป 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ในคร้ังต่อไป ดังนี้ 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของคู่ความเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เพ่ือหาแนวทางใน 

การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี   
2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นการเตรียมความพร้อมของคู่ความในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับ

คดี เพ่ือศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี 
3. ควรจะมีการศึกษาประเมินผล หรือศึกษาสัมฤทธิ์ผลในการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของศูนย์ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ 
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ทัศนคติของประชาชนต่อการบังคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร สถานตํีารวจนครบาลประเวศ 
People’s Attitudes Toward Law Enforcement by Traffic Police Officers of Prawet Police Station 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบทัศนคติและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาลประเวศ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมี
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ขับข่ีท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรบังคับใช้กฎหมายในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559 จํานวน 331 คน  
ผลการศึกษาภาพรวมพบว่าทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาล
ประเวศ อยู่ในระดับปานกลาง โดยในด้านความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย อยู่ในระดับมาก รองลงมามีทัศนคติอยู่ในระดับ 
ปานกลาง คือ ด้านความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนค่าปรับ และด้านความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนในด้านสุดท้ายคือ
ด้านลักษณะของกฎหมายจราจร มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย มีข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ 1) ควรพัฒนาระบบการชําระค่าปรับและ
ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดของผู้ขับข่ีให้มีความทันสมัย 2) ควรปรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร จากเดิมท่ีเป็นเงิน
ส่วนแบ่งจากค่าปรับรายบุคคล ไปเป็นในรูปแบบของกองทุนหรืองบประมาณส่วนกลาง 3) ต้องไม่ให้มีการละเว้น ไม่บังคับใช้กฎหมาย
กับผู้ขับข่ีท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจเอง และลงโทษเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรที่รับสินบน 4) ควรปรับลดขอบเขตการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจราจรให้มีความทันสมัย  
คําสําคัญ: ทัศนคติ, การบังคับใช้กฎหมายจราจร, ตํารวจจราจร 
 

ABSTRACT 
The objective of this study is to understand people’ s attitudes and comments related to law 

enforcement by traffic police officers of Prawet Police Station. This study is a survey study. The tool used in this 
research is a set of questionnaire. The samples are drivers who was arrested during the period of April and May 
2016, the total number of which is 331. The results from the study reveal that the overall attitude of the studied 
samples toward the enforcement is in the level of ‘moderate’. The category that the samples have high attitude 
is the fast enforcement.  The following categories, which the samples have moderate attitude are the 
appropriateness of fine rates and consistency of enforcement. The last category is the narure of traffic laws, which 
the samples have low attitudes. The suggestions from the study are as follows. 1) The process of fine payment 
and database of the charges of each individual should be updated. 2) The remuneration system for the officers 
should be changed from the current one that pays commissions to officers who can issue tickets to drivers to the 
new one that establishes a fund or central budget that can be used for improving the overall enforcement of 
traffic-related laws. 3) Ensure that there is no omission of law enforcement against drivers who are police officers. 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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Officers who receive bribery must be severely punished. 4) The traffic laws have to be adjusted in order to limit 
the officers’ authorities to make decisions about law enforcement. In addition, traffic laws must be updated.  
Keywords: Attitudes, Traffic Laws Enforcement, Traffic Police Officers 

 
บทนํา 

ปัญหาด้านการจราจรน้ัน ถือเป็นปัญหาสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรวม ถือ
เป็นปัญหาสําคัญประเด็นหนึ่งของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยเองซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีเร่งพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้มี 
ความเจริญก้าวหน้า เกิดความมั่นคงและทัดเทียมนานาอารยประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว 
สังคม วัฒนธรรม อุตสาหกรรม สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร และในด้านอ่ืนๆอีกมากมาย ในขณะท่ีกลไกการพัฒนาประเทศ
ดําเนินไปนั้น ได้เกิดผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าวท่ีสําคัญ เช่น เกิดการขยายตัวของเมือง จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ความก้าวหน้า
ทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ท่ีมีมากข้ึน 
โดยเฉพาะการพัฒนาและแข่งขันกันในด้านการคมนาคมและเทคโนโลยีด้านยานยนต์และยานพาหนะต่างๆ ส่งผลให้จํานวน
ยานพาหนะในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเป็นลําดับทุกปี ในขณะเดียวกันสิ่งท่ีเกิดข้ึนคู่ขนานไปกับการพัฒนาดังกล่าว ก็คือ 
ปัญหาด้านการจราจร โดยปัญหาการจราจรท่ีเกิดข้ึน อาจแยกได้เป็นสองประเด็นปัญหาสําคัญ ได้แก่ ประเด็นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
ด้านการจราจรทางบก และประเด็นปัญหาด้านการจราจรติดขัด 

ประเด็นปัญหาในส่วนของอุบัติเหตุด้านจราจรทางบกนั้น จะเห็นได้จากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดย
การสํารวจขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้านการจราจร สูงเป็นอันดับท่ี 1 ของทวีป
เอเชียและสูงเป็นอันดับท่ี 2 ของโลก โดยมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ท่ี 36.2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน (องค์การอนามัยโลก,2558) และ
จากสถิติการรับแจ้งอุบัติเหตุการจราจรทางบกของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2557 ท่ีผ่านมานี้ พบว่ามีการแจ้งอุบัติเหตุท้ังสิ้น 60,161 
ราย  มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากถึง 6,338 รายและบาดเจ็บรวมอีก 20,118 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายท้ังหมด 406,720,767 
บาท (สํานักงานสถิติแห่งชาติ , 2558) ส่วนประเด็นปัญหาการจราจรติดขัดนั้น จะเห็นได้จากสถิติท่ีมีเว็บไซท์ชื่อดัง คือเว็บไซท์ทริลลิส 
(www.thrilllist.com) ได้จัดอันดับเมืองท่ีมีรถติดมากท่ีสุดในโลก เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ีผ่านมาปรากฎว่า กรุงเทพมหานคร
ได้ถูกจัดให้เป็นเมืองท่ีมีรถติดมากท่ีสุดอยู่ในอันดับท่ี 8 ของโลก จากข้อมูลและสถิติท่ีกล่าวมานั้นแสดงให้เห็นได้ว่าประเทศไทยกําลัง
ประสบปัญหาด้านการจราจรทั้งในมิติด้านอุบัติเหตุและมิติด้านการจราจรท่ีติดขัดเป็นอย่างมาก โดยปัจจัยท่ีทําให้เกิดปัญหาด้าน
การจราจรนั้นมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจาก คน ยานพาหนะ หรือแม้กระท่ังสภาพแวดล้อมทางด้านการจราจร แต่ปัจจัย
สําคัญท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรมากท่ีสุดก็คือ ปัจจัยจากคนท่ีมีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีมีลักษณะเป็นการกระทําผิดกฎหมาย
หรือไม่เคารพกฎหมาย ไม่มีวินัยจราจร เช่น ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรต่างๆ การฝ่าฝืนสัญญาณจราจร (ไฟแดง) การขับข่ีรถย้อนศร 
การขับรถด้วยความเร็วประมาทคึกคะนอง ขับรถแซงทางโค้งหรือแซงบริเวณห้ามแซง การขับรถกีดขวางการจราจร การจอดรถในท่ี
ห้ามจอดหรือการจอดรถซ้อนคัน  การขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย หรือบรรทุกผู้โดยสารโดยไม่จัดให้สวมหมวกนิรภัย 
การขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย พฤติกรรมในการขับข่ีเหล่านี้นอกจากจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและทําให้เกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดแล้ว ยังถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อีกด้วย  

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีในการดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นท่ีต่างๆ
ดังกล่าวโดยการบังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ี เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีดี มีวินัยจราจร และปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งหวังเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่สังคมส่วนรวมและสามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
การจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการกําหนดนโยบายเป็นวาระเร่งด่วนสั่งการให้หน่วยปฏิบัติดําเนินการกวดขันจับกุมผู้กระทํา
ผิดกฎหมายจราจรซ่ึงเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมือง
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หลวงของประเทศไทยท่ีมีการเจริญเติบโตของเมืองท่ีสูงในทุกๆ ด้าน เป็นแหล่งรวมการงานและอาชีพหลักของประเทศไทย ทําให้มี
ประชาชนเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก จึงทําให้กรุงเทพมหานครมีประชากรรวมกว่า 6,692,284 คน (กองยุทธศาสตร์
บริหารจัดการ สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2558)  ผลจากการที่ประชาชนหลั่งไหลเข้ามา ท้ังท่ีมาอยู่อาศัย
อย่างถาวรและเดินทางเข้ามาทํางานหรือต้ังถ่ินฐานชั่วคราว  ทําให้กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจรตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว
เป็นอย่างมาก ซ่ึงพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจนครบาลประเวศ เป็นพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีประสบปัญหาด้านการจราจรในระดับสูง เนื่องจากมีถนนเส้น
หลักท่ีมีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก คือ ถนนศรีนครินทร์ ถนนพัฒนาการ และถนนอ่อนนุช  ดังนั้นสถานีตํารวจนครบาล
ประเวศจึงได้ดําเนินการกวดขันจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรในเขตรับผิดชอบ ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยจาก
การจับกุมตามข้อหาหรือฐานความผิดท่ีได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในความรับผิดชอบ สถานีตํารวจนครบาล
ประเวศ ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมานั้น เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาลประเวศ สามารถกวดขันจับกุมผู้กระทําผิด
กฎหมายจราจร เฉพาะท่ีเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ . 2522 ได้เป็นจํานวนมากถึง 15,701 ราย โดยได้ 
การประชาสัมพันธ์และรณรงค์เร่ืองความปลอดภัยในการขับข่ีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยวิธีการต่างๆคู่ขนานไปกับการกวดขัน
จับกุมมาโดยตลอด แต่ผลกลับปรากฏว่าสถิติผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร รวมท้ังสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนั้น ไม่ได้
ลดลงอย่างท่ีคาดหมายไว้ อีกท้ังยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้  

ปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้การกําหนดนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยังไม่ประสบผลสําเร็จในการแก้ปัญหาด้าน
การจราจรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนั้น อาจเกิดจากท่ีผ่านมาในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติต่างๆ นั้น ไม่ได้มีการนําเอา
ทัศนคติหรือความคิดเห็นของประชาชนไปเป็นหลักในการพิจารณาประกอบการออกนโยบาย โดยเฉพาะทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อ
การบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร เนื่องจากความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อการบังคับใช้กฎหมายนั้นมีส่วนต่อ 
การแก้ไขและลดปัญหาการจราจรด้วย กล่าวคือ หากประชาชนรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คือ
มีความแน่นอนรวดเร็ว และมีบทลงโทษท่ีเหมาะสม ก็จะทําให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัวท่ีจะฝ่าฝืนกฎจราจรและปฏิบัติตาม  
แต่ในทางกลับกันหากประชาชนมีความรู้สึกว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความแน่นอน ไม่จับกุมผู้กระทําผิดตาม
กฎหมายจราจรอย่างจริงจัง การดําเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และไม่มีบทลงโทษที่เหมาะสม 
หรือรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่มีความรู้ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายจราจรท่ีนํามาบังคับใช้ ก็จะย่ิงส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขาด
วินัยทางการจราจรอยู่แล้ว มีโอกาสฝ่าฝืนกฎจราจรสูงข้ึน และจะทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เพ่ิมข้ึนได้อีกด้วย ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าประชาชนมีทัศนคติต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร
อย่างไร โดยศึกษาเฉพาะสถานีตํารวจนครบาลประเวศ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไปเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนากระบวนการวางแนวทางนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยถือว่าเป็นการนําเอา
ความคิดเห็นของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม   เพ่ือนําไปสู่การกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรท่ีประชาชนและสังคมส่วนรวม
ยอมรับและปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ จนสามารถแก้ปัญหาการการจราจรของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาล
ประเวศ 

2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชน ท่ีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรสถานีตํารวจนคร
บาลประเวศ 
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แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของทัศนคติในแง่ต่างๆ ไว้ โดยสามารถสรุปความหมายหรือนิยามได้ว่าทัศนคติ 

หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ วัฒนธรรมประเพณี สถานการณ์
ต่างๆ รวมท้ังสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงความรู้สึกดังกล่าวเกิดจากประสบการณ์ส่วนบุคคลจึงทําให้ทัศนคติของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไปและ
บุคคลจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆ ไปตามทัศนคติของตน 

การวัดทัศนคตินั้น ลิเคิร์ต (Likert) วางหลักการไว้ว่า ผู้ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงใดโอกาสท่ีจะตอบเห็นด้วยกับข้อความท่ี
สนับสนุนสิ่งนั้นๆ ย่อมมีมาก และโอกาสท่ีจะตอบเห็นด้วยกับข้อความท่ีต่อต้านสิ่งนั้นก็จะมีน้อย ลิเคิร์ตจึงใช้การวัดทัศนคติจากการให้
เลือกคําตอบว่า เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อข้อความแต่ละข้อ  
โดยเปรียบเทียบทัศนคติให้เป็นคะแนน ข้อความที่สนับสนุนถ้าตอบว่าเห็นด้วยอย่างย่ิงให้ 5 คะแนน ลดลงเรื่อยๆ ตามลําดับจนถึง 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความที่ต่อต้าน ถ้าตอบว่าไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้ 5 คะแนน ลดลงเรื่อยๆ ตามลําดับ  จนถึง
เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้ 1 คะแนน ดังนั้นคะแนนรวมของคําตอบทุกข้อ จะเป็นเคร่ืองชี้ให้เห็นถึงทัศนคติของผู้ตอบท่ีมีต่อสิ่งนั้นๆ ในแบบ
วัดทัศนคติของแต่ละคน 

แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายจราจร 
กฎหมายจราจรนั้นได้บัญญัติข้ึนโดยมีเจตนารมณ์ในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนรวมจึงได้

กําหนดให้พฤติกรรมในการขับข่ีต่างๆ ท่ีเป็นอันตราย หรือ อาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวผู้ขับข่ีเอง หรือ ผู้ร่วมทาง เป็นความผิดตาม
กฎหมายจราจร ซ่ึงจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการกระทําผิดกฎหมายจราจรนั้น ไม่ได้มีความชั่วร้ายหรือเลวร้ายในตัวเองเหมือนกับ 
การกระทําผิดกฎหมายอาญา ดังนั้น การลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรส่วนมากจึงเป็นการว่ากล่าวตักเตือนหรือการปรับเป็น 
ส่วนใหญ่ โดยจะนําโทษจาํคุกมาใช้ในบางข้อหาเท่านั้น เช่น เป็นผู้ขับข่ีขณะเมาสุรา ซ่ึงเป็นการกระทําผิดท่ีก่อให้เกิดอันตรายเป็นอย่าง
มาก เป็นต้น 

สําหรับประเทศไทยนั้นมีการบัญญัติกฎหมายจราจรคร้ังแรก คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2477 โดยนําเอา
หลักกฎหมายจราจรของประเทศอังกฤษมาปรับให้เหมาะสมกับสภาวะของประเทศในขณะนั้น หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาประเทศ
ทางด้านเทคโนโลยีและการคมนาคมอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อปี พ.ศ. 2522 จึงมีการปรับปรุงกฎหมายจราจร ให้สอดคล้องรองรับกับสภาพ
การจราจรในขณะนั้น โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้ึนเป็นกฎหมายแม่บทด้านการจราจรท่ีใช้บังคับมา
จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงกฎหมายนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้ครอบคลุมและเท่าทันพฤติกรรมของผู้ขับข่ีท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปตามแต่ละยุคสมัย  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายจราจร 
ถึงแม้จะมีการบัญญัติกฎหมายจราจรให้มีประสิทธิภาพสักเท่าใด แต่ถ้าหากเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรไม่สามารถบังคับใช้

กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ไม่มีความรวดเร็ว ไม่แน่นอน และไม่มีการลงโทษท่ีเหมาะสม ความยุติธรรมก็ย่อมไม่เกิดข้ึน 
ดังนั้น จึงจําเป็นท่ีจะต้องทําความเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดของสํานักอาชญาวิทยาด้ังเดิม (Classical School of Criminology) ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในการศึกษา
อาชญากรรมโดยการมุ่งศึกษาถึงสาเหตุและทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมอาชญากรรม โดย พรชัย ขันตี (2558, น. 64) ได้กล่าวว่า 
สํานักอาชญาวิทยาด้ังเดิมมีแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ 3 ประการ คือ 1) มนุษย์มีอิสระในการเลือกพฤติกรรม
หรือมีเจตจํานงอิสระ (Free Will) 2) มนุษย์มีความสามารถใช้เหตุและผลในการตัดสินใจกระทําการใดๆ (Rationality) 3) มนุษย์มี 
การคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับสูงสุดจากการกระทํา (Utility) ดังนั้น จึงสามารถอธิบายได้ว่า มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลในการท่ีจะ 
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดให้กับตนเอง โดยการท่ีจะเลือกกระทําหรืองดเว้นการกระทําใดๆ นั้น มนุษย์จะพิจารณาจากทางเลือก
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ต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือชั่งน้ําหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการกระทํานั้นเปรียบเทียบกับผลร้ายท่ีจะเกิดข้ึน โดยจะ
ตัดสินใจกระทําผิดก็ต่อเม่ือได้ชั่งน้ําหนักแล้วว่า ตนจะได้รับผลดีจากการกระทําผิดนั้น มากกว่าผลเสียท่ีจะได้รับ ดังนั้นหากต้องการท่ี
จะป้องกันไม่ให้มนุษย์กระทําผิดกฎหมาย จะต้องทําให้มนุษย์เกิดความรู้สึกว่าหากตัดสินใจกระทําผิดแล้วย่อมจะได้รับผลร้ายมากกว่า
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ จึงจะทําให้มนุษย์ตัดสินใจไม่กระทําความผิดในท่ีสุด ดังนั้น การลงโทษเพื่อให้มนุษย์เกิดความกลัวและรู้สึกว่าจะ
ได้รับผลร้ายมากกว่าผลดีหากกระทําความผิดจึงถูกนํามาใช้ ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไป  

2. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับย้ัง (Deterrence Theory) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าหากต้องการป้องกันไม่ให้มนุษย์ทํา
ผิดกฎหมาย ก็จะต้องทําให้มนุษย์เกิดความรู้สึกว่าการกระทําผิดกฎหมายนั้นจะส่งผลเสียให้กับตนเองมากกว่าผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
โดยการจะทําให้มนุษย์มีความรู้สึกอย่างนั้นได้นั้นจะต้องนําการลงโทษมาใช้ โดย ซีซาร์ แบคคาเรีย (Cesare Beccaria) ได้วางหลัก
สําคัญไว้ว่าการลงโทษที่จะสามารถข่มขู่ยับย้ังผู้กระทําผิดให้ได้ผลนั้น ควรจะต้องมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ (Three Key Elements 
of Punishment) คือ (Tibbetts, Stephen, & Hemmens, 2010, pp. 58-60) 1.การลงโทษต้องทําด้วยความรวดเร็ว (Swiftness of 
Punishment) หมายถึง ผู้กระทําผิดจะต้องถูกจับกุมและได้รับโทษอย่างรวดเร็วภายหลังการกระทําผิด   2.ความแน่นอนในการลงโทษ 
(Certainty of Punishment) หมายถึง หากกระทําผิดในลักษณะเดียวกัน ก็จะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายเหมือนกัน โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ และ 3.ความเหมาะสมของความรุนแรงในการลงโทษ (Severity of Punishment) แบคคาเรีย เน้นว่า การลงโทษท่ีมี
ประสิทธิผล โทษท่ีผู้กระทําผิดจะได้รับนั้นจะต้องมากเกินกว่าประโยชน์ท่ีผู้กระทําผิดจะได้รับจากการประกอบอาชญากรรม หรือมี
ความรุนแรงเพียงพอท่ีจะยับย้ังการตัดสินใจท่ีจะกระทําความผิดของมนุษย์ 

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า หากต้องการจะบังคับใช้กฎหมายจราจรให้มีประสิทธิภาพ
นั้น ก็จําเป็นจะต้องเริ่มจากการบัญญัติกฎหมายจราจรที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน และในขณะเดียวกัน
ในส่วนของตัวเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร ก็จะต้องทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความแน่นอน รวดเร็ว และมีบทลงโทษท่ี
เหมาะสม เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร อันจะนําไปสู่การปฏิบัติตาม
กฎหมายและเกิดเป็นวินัยจราจรท่ีดีของประเทศชาติต่อไป   

 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนคร
บาลประเวศ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย คือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) โดย
การศึกษาทบทวนรวบรวมความรู้ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง จากทั้งในตํารา หนังสือ บทความ วารสาร ผลงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ตลอดจนการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ประกอบการศึกษา และใช้การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นลักษณะคําถามปลายปิด (Closed-ended Questions)  ตอนท่ี 
2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาลประเวศ 4 ด้าน 
คือ ลักษณะของกฎหมายจราจร ความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย ความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย และความเหมาะสมใน
การกําหนดจํานวนค่าปรับ ประกอบด้วยคําถาม เชิงลบ (Negative Item) และคําถามเชิงบวก (Positive Item) รวม 35 ข้อ และ  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะสําหรับการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาล
ประเวศ  เป็นลักษณะคําถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ซ่ึงเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
โดยก่อนท่ีผู้ศึกษาจะได้นําแบบสอบถามดังกล่าวไปเก็บข้อมูลได้ทํา ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Validity) โดยได้นํา
แบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปหารือกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสารนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบให้คําแนะนํา และได้นํามาปรับปรุง
แก้ไข จนมีเนื้อหาถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีสํานวนภาษาท่ีตรงประเด็น และมีการเรียงลําดับความที่เหมาะสม และ
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ได้ทําการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการนําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Pre-test) 
เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา คือ ผู้ขับข่ี
ยานพาหนะท่ีถูกบังคับใช้กฎหมายจราจรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลพระโขนง จํานวน 30 คน จากนั้นจึงได้นําข้อมูล
ท่ีได้มาคํานวณหาความเชื่อม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลปรากฎว่า  
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีได้จากการทดสอบ คือ 0.8956 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได้ จึงได้นําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีกระทําผิดกฎหมายในข้อหาด้านการจราจร ท่ีมีฐานความผิดตาม พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลประเวศ และถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร
บังคับใช้กฎหมาย ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  จํานวน 2,326 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี โดย
ใช้วิธีการเทียบจากตาราง Krejcie และ Morgan ได้จํานวน 331 คน จากนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ขับข่ี
ยานพาหนะในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลประเวศ ท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจร และถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรบังคับใช้
กฎหมาย ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559 จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดโดยหลังจากที่ได้ข้อมูลแล้ว จะนํามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SPSS โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจะใช้การศึกษาโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่า 
ร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรสถานีตํารวจ
นครบาลประเวศ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
ผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 86.71 มีอายุ 15-30 ปี จํานวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.37  มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 34.44  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 33.84 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.89 ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการขับข่ีมากกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน จํานวน 185 คน   คิดเป็นร้อยละ 55.89 และมีช่วงเวลาในการขับข่ีเป็น
ประจําตามปกติ คือ ท้ังกลางวันและกลางคืน จํานวน 163 คน   คิดเป็นร้อยละ 49.24 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะในการขับข่ี จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 54.98 และมีวัตถุประสงค์ในการขับข่ีเพ่ือเดินทางส่วนตัว จํานวน 245 คน  
คิดเป็นร้อยละ 74.02 มีประสบการณ์ถูกบังคับใช้กฎหมายมากท่ีสุดคือถูกเรียกตรวจ จํานวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 31.56 และมี
ข้อหาท่ีถูกบังคับใช้กฎหมายมากท่ีสุด คือ ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย มีจํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 27.79       

ผลการศึกษา ทัศนคติต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาลประเวศ 4 ด้าน 
คือ ความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย ความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนค่าปรับ ความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย และ
ด้านลักษณะของกฎหมายจราจร มีดังต่อไปน้ี 

 
ทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจร S.D. การแปลผล 

ด้านความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย   มาก 
ความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนค่าปรับ 3.16 0.33 ปานกลาง 
ด้านความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย 3.00 0.32 ปานกลาง 
ด้านลักษณะของกฎหมายจราจร 2.57 0.31 น้อย 

ภาพรวม 3.07 0.42 ปานกลาง 
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 จากตารางแสดงผลสรุปทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจ
นครบาลประเวศ แบ่งเป็น 4 ด้าน ตามลําดับดังนี้ 

1. ด้านความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
= 3.55  แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจร ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาลประเวศ 

ด้านความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย อยู่ในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดสองอันดับ
สุดท้าย คือ ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ต่อจํานวนเจ้าหน้าท่ีรับชําระค่าปรับท่ีไม่เพียงพอทําให้เกิดความล่าช้า และ มี
ทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ต่อสถานท่ีท่ีต้องไปจ่ายค่าปรับ เนื่องจากอยู่ไกลจากสถานท่ีถูกจับกุม 

2. ด้านความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนค่าปรับ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย = 3.16 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจร ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาล
ประเวศ ด้านความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนค่าปรับ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดสองอันดับสุดท้าย คือ ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ต่อการท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจกําหนดจํานวนค่าปรับใน
ระดับสูง โดยมองว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจทําไปเพราะต้องการเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับ และ มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ต่อการท่ีเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจกําหนดอัตราคา่ปรับโดยไม่ได้พิจารณาจากพฤติการณ์การกระทําผิดเป็นหลัก เช่น เหตุจําเป็นท่ีทําให้ต้องจอดรถซ้อนคัน 

3. ด้านความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
= 3.00 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจร ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร    สถานีตํารวจนครบาลประเวศ 

ด้านความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย อยู่ในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดสอง
อันดับสุดท้าย คือ ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ต่อการผ่อนผันไม่จับกุมผู้กระทําผิดท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจด้วยกันเอง และ 
มีทัศนคติท่ีอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด เนื่องจากไม่ความไม่ม่ันใจว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจจะจับกุมและลงโทษผู้ขับข่ีท่ีทําผิดทุกราย โดยไม่มี 
การรับเงินสินบน 

4. ด้านลักษณะของกฎหมายจราจร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย =2.57 แสดงว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจร ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาลประเวศ ในด้านลักษณะของ
กฎหมายจราจร อยู่ในระดับน้อย โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดสองอันดับสุดท้าย คือ ประชาชนมี
ทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ต่อการท่ีกฎหมายให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรใช้ดุลยพินิจได้ เพราะจะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม และ 
มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ต่อกฎหมายจราจรท่ีใช้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ล้าหลังไม่ทันสมัย 

 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทันคติต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจร ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจ
นครบาลประเวศ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.07   

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ 
1. ประเด็นในด้านกฎหมายจราจร โดยประชาชนมีความคิดเห็นว่ากฎหมายจราจรท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันล้าหลัง และไม่

ทันสมัย อีกท้ังกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจราจร ในบางพ้ืนท่ียังไม่เหมาะสม เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการกําหนดเวลาและ
สถานท่ีห้ามจอดรถ เป็นต้น  

2. ประเด็นในด้านการปฏิบัติหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ โดยประชาชนมีความคิดเห็นว่า
เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรบางนายแสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสม และพูดจาไม่ไพเราะกับประชาชน รวมท้ังมีการกําหนดจํานวนค่าปรับท่ี 
สูงเกินไป โดยไม่คํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ขณะปฏิบัติหน้าท่ีมักจะไม่สนใจฟังเหตุผลความจําเป็นของผู้ขับข่ีท่ีไม่ได้มีเจตนาจะ
กระทําความผิดและจะกวดขันจับกุมเฉพาะรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน โดยไม่ตรวจจับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีมีราคาแพง หรือ
ในบางกรณีมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรบางรายมีการปรับ โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับประชาชน ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
และไม่แน่ใจว่าเงินค่าปรับ ถูกนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร ไม่ควรบิดหรือดึง
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กุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้ขับข่ีออกโดยพลการ เพราะจะทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน และประชาชนได้รับ
ความลําบากและเสียเวลาส่วนตัวเป็นอย่างย่ิง เม่ือถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรบังคับใช้กฎหมายด้วยวิธีการบังคับล้อ อีกท้ังยังมีความเห็น
ว่าการต้ังด่านตรวจจับของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรทําให้การจราจรติดขัดมากข้ึน  
 
การอภิปรายผลการศึกษา 

ด้านความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่ามีทัศนคติอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข้อจะพบว่า ข้อท่ีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ มีจํานวนเจ้าหน้าท่ีรับชําระค่าปรับ 
ไม่เพียงพอ ทําให้เกิดความล่าช้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.76 โดยจากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กําลังพลเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการรับชําระเงินค่าปรับ มีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการชําระค่าปรับของประชาชน ทําให้ข้ันตอนใน
การบังคับใช้กฎหมายเกิดความล่าช้า โดยจากข้อมูลข้อเท็จจริงจะพบว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีทําหน้าท่ีเปรียบเทียบปรับของสถานีตํารวจ
นครบาลประเวศ  มีเพียง 1 นาย เท่านั้น โดยจะทําหน้าท่ีในการตรวจสอบและคืนใบอนุญาตขับข่ีให้กับประชาชนภายหลังจากที่มี 
การรับชําระค่าปรับแล้ว  โดยในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเปรียบเทียบปรับดังกล่าว จะเปิดทําการเฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น 
(08.00 – 16.00 น.) ซ่ึงในแต่ละวันนั้นจะมีประชาชนเดินทางมาเสียค่าปรับเป็นจํานวนมาก ทําให้ประชาชนต้องรอคิวเป็นเวลานาน  
จึงเกิดความรู้สึกว่ามีเจ้าหน้าท่ีรับชําระค่าปรับไม่เพียงพอ ไม่สมดุลกับจํานวนประชาชนท่ีมารอชําระค่าปรับ ทําให้ต้องใช้เวลานาน  
จนเกิดเป็นความล่าช้าในการบังคับใช้กฎหมายในท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพวรรณ กลองชนะ (2543) 
ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของตํารวจจราจร” โดยผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ี
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างได้รับจากการใช้บริการของตํารวจจราจร ในด้านการปฏิบัติงานมีประเด็นท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ความล่าช้า
ในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร โดยเฉพาะความล่าช้าในกระบวนการข้ันตอนการเสียค่าปรับ และยังสอดคล้องกับประเด็นในด้าน
จํานวนกําลงัพล โดยประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีจํานวนเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี มีจํานวนไม่เพียงพอ 

อีกประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับตํ่าเช่นกันคือ สถานท่ีท่ีต้องไปจ่ายค่าปรับ อยู่ไกลจากสถานท่ีจับกุมโดยมีค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 
2.24 โดยจากผลการศึกษาดังกล่าวอาจอธิบายได้ว่า ด้วยสถานีตํารวจนครบาลประเวศ มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบกว่า 41.33 ตาราง
กิโลเมตร ดังนั้นจึงถือเป็นพ้ืนท่ีใหญ่ และเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรจะทําการกวดขันจับกุมผู้กระทําผิดจราจรท่ัวพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ
ท้ังหมด จึงอาจทําให้ประชาชนท่ีถูกบังคับใช้กฎหมายในกรณีต่างๆจะต้องเดินทางไปชําระค่าปรับ ณ ท่ีทําการสถานีตํารวจนครบาล
ประเวศ ซ่ึงอยู่ไกลจากจุดท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรกวดขันจับกุมพอสมควร ประกอบกับสภาพการจราจรท่ีค่อนข้างมีความหนาแน่นใน
การเดินทางไปชําระค่าปรับซ่ึงอยู่ไกลจากสถานท่ีท่ีถูกจับกุมในลักษณะนี้ จึงอาจทําให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจและรู้สึกว่าเป็นการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีล่าช้า สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ศรานนท์ หอมทรัพย์  (2541) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ทัศนะของประชาชนต่อการชําระ
ค่าปรับทางไปรษณีย์ : ศึกษาเฉพาะสถานีตํารวจนครบาลสําเหร่”โดยผลการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการชําระค่าปรับ โดยมีความเห็นด้วยกับการเพิ่มสถานท่ีชําระค่าปรับเพ่ือความสะดวกรวดเร็วข้ึน เช่น ชําระท่ี
ธนาคาร สํานักงานเขต ห้างสรรพสินค้า หรือ สามารถชําระค่าปรับท่ีสถานีตํารวจท่ีใดก็ได้ 

ด้านความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนค่าปรับ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในด้านความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนค่าปรับในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.16 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายข้อจะพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ เจ้าหน้าท่ี
ตํารวจกําหนดจํานวนค่าปรับในระดับสูง เพราะต้องการเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.13 โดยจากผลการศึกษาน้ี 
สามารถอธิบายได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรในการกวดขันจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร และมีการลงโทษ 
ผู้ขับข่ีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายจราจรโดยการให้ประชาชนชําระค่าปรับนั้น ภายหลังจากชําระค่าปรับแล้วเม่ือมีการนําเงินค่าปรับดังกล่าว  
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ส่งเป็นรายได้แผ่นดินไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรผู้จับกุมนั้น จะได้รับส่วนแบ่งจากเงินค่าปรับดังกล่าวตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว้ ในลักษณะย่ิงประชาชนเสียค่าปรับเป็นจํานวนมากเท่าใด ย่ิงได้รับเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับมากข้ึนเท่านั้น จากกรณี
ดังกล่าวจึงทําให้ประชาชนท่ีถูกบังคับใช้ฎหมายเข้าใจได้ว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร กวดขันจับกุมเป็นจํานวนมากไม่ได้กระทําไป
โดยมุ่งหวังจะให้เกิดการข่มขู่ยับย้ังอย่างแท้จริง หรือไม่ได้ต้องการท่ีจะสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนแต่อย่างใด แต่กระทําไปเพียง
เพ่ือต้องการท่ีจะให้ได้รับเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับเป็นจํานวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พิสุทธ์ิ สังฆวัตร (2547) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร กรณีศึกษาเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจภูธรอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี” โดยจากการศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจจราจรในด้านความเสมอภาคและเป็นธรรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ เป็นผู้ท่ีพยายามจับกุม
ผู้กระทําผิดโดยหวังส่วนแบ่งจากเงินสินบนนําจับ   

อีกประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับตํ่าเช่นกันคือ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กําหนดอัตราค่าปรับโดยพิจารณาจากพฤติการณ์การ
กระทําผิดของท่านเป็นหลัก เช่น เหตุจําเป็นท่ีทําให้ต้องจอดรถซ้อนคัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.83 โดยจากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถ
อธิบายได้ว่า การกระทําผิดกฎหมายจราจรของผู้ขับข่ีนั้น ในบางครั้งเกิดจากความจําเป็นประกอบกับเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ ทําให้ 
ไม่สามารถหลีกเลี่ยง และจําต้องกระทําผิดกฎหมายโดยไม่มีเจตนาร้าย ยกตัวอย่างเช่น กรณีท่ีผู้ ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไป 
จอดรถจักรยานยนต์และวางหมวกนิรภัยไว้ ภายหลังจากที่ไปทํากิจส่วนตัวกลับมาปรากฎว่า หมวกนิรภัยได้ถูกขโมยไป จึงทําให้ผู้ขับข่ี
จําเป็นจะต้องขับข่ีออกไปโดยไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ทําให้ผู้ขับข่ีจํายอมท่ีจะต้องฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเกิดจากความจําเป็นต่างๆ 
ท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือ อาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซ่ึงจากผลการศึกษาครั้งนี้ประชาชนอาจเกิดความรู้สึกว่า ตนยอมรับว่าได้กระทําผิด
กฎหมายจราจรจริง แต่ได้กระทําไปเพราะพฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ แต่เม่ือพยายามอธิบายให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรรับฟัง กลับไม่
เป็นผล จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่รับฟังและไม่ได้นําเอาเหตุจําเป็นเหล่านี้      
ไปประกอบการพิจารณาในการกําหนดจํานวนค่าปรับแต่อย่างใด จึงทําให้กระบวนการในการกําหนดจํานวนค่าปรับ ยังไม่มี 
ความเหมาะสมเท่าท่ีควร 

ด้านความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย 
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่ามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณารายข้อแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ในกรณีท่ีหาก
ผู้กระทําผิดเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจเสียเองจะได้รับการผ่อนผันไม่ถูกจับกุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.25 โดยผลจากการศึกษาดังกล่าว สามารถ
อธิบายได้ว่าประชาชนเกิดความความรู้สึกไม่เชื่อใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร โดยเชื่อว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจกวดขัน
จับกุมผู้ขับข่ีท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปอย่างเคร่งครัด แต่ในขณะเดียวกันกลับจงใจปล่อยปะละเลย หรือจงใจช่วยเหลือพวกพ้อง โดยจะไม่
บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจด้วยกันเอง ซ่ึงการกระทําในลักษณะนี้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติและส่งผลทําให้ไม่
เกิดความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย รวมท้ังส่งผลกระทบต่อทัศนคติของประชาชน ทําให้เกิดความไม่เชื่อม่ันในการบังคับใช้
กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจอีกด้วย ซ่ึงการกระทําของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการจงใจงดเว้นการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี เพ่ือ
ช่วยเหลือให้พวกพ้องรอดพ้นจากการถูกบังคับใช้กฎหมายน้ี  ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะกับผู้กระทําผิดท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจด้วยกันเอง
เท่านั้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พรชัย สุขเจริญ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “ศึกษาสาเหตุของการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรของผู้ขับข่ี
รถยนต์” โดยผลการศึกษา พบว่า สาเหตุของการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรของผู้ขับข่ีรถยนต์ ในด้านเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จราจรนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่ตรงไปตรงมาตามที่
กฎหมาย โดยอาจมีการเลือกท่ีจะไม่ดําเนินคดีต่อบุคคลซ่ึงเป็นคนรู้จักของตน เป็นญาติของตนเอง เพราะกลัวว่าจะเสียความเชื่อมโยง
ทางสังคมไป เพราะหากเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรดําเนินคดีกับญาติตัวเอง ก็จะทําให้ญาติของตนเกิดความไม่พอใจ และเกิดความขัดแย้ง
ภายในครอบครัววงศาคณาญาติได้ในภายหลัง  
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อีกประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่ามากเช่นเดียวกัน คือ เจ้าหน้าท่ีตํารวจจับกุมและลงโทษผู้ขับข่ี ท่ีทําผิดทุกราย โดยไม่มีการรับ
เงินสินบน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 โดยสามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนยังมีความคิดว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต แต่ยังมีการเรียกรับผลประโยชน์ในทางมิชอบอยู่เสมอ ทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรไม่ได้บังคับใช้กฎหมายด้วยความแน่นอน 
หรือเสมอภาค หรือไม่ได้จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทุกราย แต่จะมีการช่วยเหลือผู้กระทําผิดบางราย โดยอาจจะมีการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆในทางมิชอบจากผู้กระทํา
ความผิด หรือยินยอมจะรับผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรเสนอให้เป็นสินบนท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือแลกกับ 
การไม่ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการเลือกปฏิบัติและส่งผลทําให้ไม่เกิดความแน่นอนในการบังคับ
ใช้กฎหมายแล้ว ยังถือเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีอันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาอีกด้วย ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จตุรงค์ วิทยาคม (2546) ได้ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 ” โดยผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.21 แปลผลว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจตํ่าท่ีสุด คือ เจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่เรียกร้องผลประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรยังไม่ได้บังคับใช้กฎหมายด้วยความแน่นอน โดยยังคงมีการเรียกรับ
สินบนจากการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ 

ด้านลักษณะของกฎหมายจราจร 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อลักษณะของกฎหมายจราจร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57  ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่ามีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย และเม่ือพิจารณารายข้อ จะพบว่า ข้อท่ีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ การท่ีกฎหมายให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร
ใช้ดุลยพินิจได้ ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.34 โดยจากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายในการศึกษาคร้ัง
นี้ตามที่ได้กําหนดขอบเขตและนิยามเอาไว้ หมายถึง พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ี
ได้ให้อํานาจ เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สามารถใช้ดุลยพินิจในการบังคับใช้กฎหมายได้ ทําให้ประชาชนมีความไม่เห็นด้วย โดยเกิดจาก
ความไม่เชื่อม่ันและไม่ทราบว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรใช้หลักเกณฑ์อะไรมาประกอบการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว นอกจากนี้ประชาชนยัง
อาจมองว่า การท่ีกฎหมายเปดิช่องให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจใช้ดุลยพินิจในการบังคับใช้กฎหมายได้ อาจเป็นช่องทางท่ีทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ
จราจรนําช่องโหว่ทางกฎหมายนี้ ไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบได้  

อีกประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่ามากเช่นเดียวกัน คือ กฎหมายจราจรท่ีใช้ในปัจจุบันล้าหลัง ไม่ทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
1.47 โดยจากผลการศึกษานี้อาจกล่าวได้ว่า กฎหมายจราจรซ่ึงในท่ีนี้ก็คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงถือเป็น
กฎหมายจราจรแม่บทของประเทศไทยมายาวนาน และได้มีการชําระปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโดยมุ่งหวังให้ตัวบทกฎหมายเท่าทันสภาพ
สังคม สภาพการจราจร สภาพการใช้รถใช้ถนน สภาพแวดล้อมในการคมนาคม ถนนและเส้นทางในการคมนาคมท่ีขยายตัวมากข้ึน 
ตลอดจนลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการขับข่ีของผู้ขับข่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ต้ังแต่ การแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับ
ท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบันท่ีแก้ไขจนมาถึง ฉบับท่ี  10 พ.ศ.2557 ท่ีผ่านมา แต่ถึงแม้จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายจราจร
อย่างไร ก็ยังพบว่ายังมีบางบทบัญญัติท่ีส่งผลให้เกิดมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายท่ีล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพ
การจราจรในปัจจุบันและไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาบังคับใช้เป็นอย่างย่ิง ยกตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดในขณะนี้ คือ กรณีการออกข้อบังคับห้าม
มิให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ใช้สะพานข้ามแยก หรือห้ามใช้อุโมงค์เป็นอันขาด หากฝ่าฝืนจะถูกบังคับใช้กฎหมาย ถูกจับปรับตามท่ี
กฎหมายกําหนด ส่งผลให้ประชาชนผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยประชาชนผู้ขับข่ีมีความรู้สึกว่า
มาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการท่ีใช้มาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว และถือเป็นข้อกฎหมายท่ีล้าหลัง ไม่ทันสมัย ทําให้ประชาชนผู้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันซ่ึงมีเป็นจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการดังกล่าว อันเป็นผลมาจากความล้าหลังทางกฎหมาย
จราจร สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ นพวรรณ กลองชนะ (2543) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ตํารวจจราจร” โดยผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านระบบการให้บริการ (กฎระเบียบเกี่ยวกับจราจร) อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในข้อการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดต่อลักษณะของกฎหมายจราจรในประเด็นท่ี
กฎหมายให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรใช้ดุลยพินิจได้ ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม และกฎหมายจราจรท่ีใช้ในปัจจุบันล้าหลัง ไม่ทันสมัย  
ซ่ึงหากประชาชนยังมีความคิดเห็นต่อตัวกฎหมายจราจรไปในทางลบเช่นนี้ ก็จะส่งผลทําให้ประชาชนขาดความเชื่อม่ันศรัทธาใน 
ตัวกฎหมายจราจร จนเกิดเป็นการไม่ใส่ใจและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผลเสียมากมายต่อสังคมส่วนรวม เช่น  
อาจทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดมากข้ึนหรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีมีจํานวนและความรุนแรงมากข้ึน เป็นต้น    
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา ทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาล
ประเวศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 15-30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการขับข่ีมากกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน และมี
ช่วงเวลาในการขับข่ีเป็นประจําตามปกติ คือ ท้ังกลางวันและกลางคืน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะใน 
การขับข่ี และ มีวัตถุประสงค์ในการขับข่ีเพ่ือเดินทางส่วนตัว มีประสบการณ์ถูกบังคับใช้กฎหมายมากท่ีสุดคือถูกเรียกตรวจ และมี
ข้อหาท่ีถูกบังคับใช้กฎหมายมากท่ีสุด คือ เป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย  

ผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจนครบาล
ประเวศ ภาพรวมพบว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาแต่ละด้านได้ดังนี้  

1. ด้านความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดสองอันดับสุดท้าย คือ ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ต่อจํานวนเจ้าหน้าท่ีรับ
ชําระค่าปรับท่ีมีไม่เพียงพอทําให้เกิดความล่าช้า และ มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยต่อสถานท่ีท่ีต้องไปจ่ายค่าปรับ เนื่องจากอยู่ไกลจาก
สถานท่ีถูกจับกุม ทําให้ได้รับความลําบาก 

2. ด้านความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนค่าปรับ พบว่า ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดสองอันดับสุดท้าย คือ ประชาชนมีทัศนคติในระดับน้อยท่ีสุด ต่อการท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
กําหนดจํานวนค่าปรับในระดับสูง โดยมองว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจทําไปเพราะต้องการเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับ และ มีทัศนคติอยู่ในระดับ
น้อยต่อการท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจกําหนดอัตราค่าปรับโดยไม่ได้พิจารณาจากพฤติการณ์การกระทําผิดเป็นหลัก เช่น เหตุจําเป็นท่ีทําให้ต้อง
จอดรถซ้อนคัน 

3. ด้านความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดสองอันดับสุดท้าย คือ ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดต่อการผ่อนผันไม่จับกุม
ผู้กระทําผิดท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจด้วยกันเอง และ มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด โดยมีความไม่เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจจะจับกุม
และลงโทษผู้ขับข่ีท่ีทําผิดทุกราย โดยไม่มีการรับเงินสินบน 

4. ด้านลักษณะของกฎหมายจราจร พบว่า ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดสองอันดับสุดท้าย คือ ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดกับการท่ีกฎหมายให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร
ใช้ดุลยพินิจได้ เพราะจะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม และ มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดต่อกฎหมายจราจรท่ีใช้ในปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ สามารถแบ่งเป็นข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน คือ  
ด้านความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย 
ควรเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีเปรียบเทียบปรับให้เพียงพอและให้จัดเจ้าหน้าท่ีเปรียบเทียบปรับไปปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถานท่ีท่ีมี 

การกวดขันจับกุม ประกอบกับควรมีการพัฒนาระบบการชําระค่าปรับและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดของผู้ขับข่ีให้มี 
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ความทันสมัย โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อประชาชนมากท่ีสุด เช่น พัฒนาระบบ 
การชําระค่าปรับผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แทนการเดินทางไปชําระค่าปรับท่ีสถานีตํารวจ  

ด้านความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนค่าปรับ  
เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรควรลดจํานวนค่าปรับลง ให้สอดคล้องกับสถานีอ่ืนๆ อีกท้ังควรมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ 

การตอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร จากเดิมท่ีเป็นลักษณะเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับรายบุคคลไปเป็นในรูปแบบ
ของกองทุนหรืองบประมาณส่วนกลาง เพ่ือให้สามารถนําไปพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายจราจรในภาพรวมได้ นอกจากนี้ยังจําเป็น
จะต้องทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรว่า การสั่งให้ผู้ขับข่ีเสียค่าปรับนั้น ถือเป็นคําสั่งทางปกครองแบบหน่ึง ซ่ึงจะต้องเปิด
โอกาสให้คู่กรณีโต้แย้งหรือแสดงเหตุผลตามหลักกฎหมายปกครอง ซ่ึงหากมีการสั่งปรับไปโดยไม่มีการหยุดรับฟังเหตุผลตามสมควร
ก่อนแล้วนั้น อาจทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรถูกร้องเรียนทางปกครองได้ ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรจึงจําเป็นจะต้องหยุดรับฟัง
เหตุผลความจําเป็นของประชาชนให้มากข้ึน เพ่ือจะได้ทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเพราะเหตุใดประชาชน 
ผู้ขับข่ีถึงทําผิดกฎหมายจราจร   

ด้านความแนน่อนในการบังคับใช้กฎหมาย  
สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้มีการละเว้นไม่บังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับข่ีท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจเอง และจะต้องดําเนินการลงโทษอย่างหนักกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรท่ีรับสินบน และในขณะเดียวกันก็จะต้องดําเนินคดีกับ
ประชาชนท่ีเสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจไปพร้อมๆ กันด้วย      

ด้านลักษณะของกฎหมายจราจร  
ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจราจร ในประเด็นสําคัญคือการปรับลดขอบเขตการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร

ให้คงเหลือไว้เท่าท่ีจําเป็น ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจราจรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาพการจราจรใน
ปัจจุบัน รวมท้ังยกเลิกมาตรการต่างๆที่ล้าหลังและไม่เกิดประโยชน์ท่ีจะนํามาใช้   
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง “ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์: 

กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมจักรยานยนต์
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี และเพ่ือแสวงหาแนวทางป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ท่ีเหมาะสมกับสภาพของอําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี ใช้การศึกษาวิจัยแบบสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีทําหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถ จํานวน 135 นาย 
และวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ จํานวน 2 นาย ผลการศึกษาพบว่า
ปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์คือ ปัญหาด้านนโยบาย เนื่องจากขาดการผลักดัน 
การดําเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทําผิดฐานโจรกรรมรถ สําหรับปัญหาด้านบุคลากร พบว่าจํานวนเจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่เพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าท่ีปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ส่วนด้านการปฏิบัติงาน พบว่าผู้กระทําผิดมีการพัฒนารูปแบบการโจรกรรมอยู่เสมอทําให้ยากต่อ
การจับกุมดําเนินคดี ปัญหาด้านงบประมาณถือว่าเป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า และในบางครั้ง
เจ้าหน้าท่ีต้องใช้เงินส่วนตัวเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ใช่เร่ือง
ของตนเองจึงเพิกเฉยและขาดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ขาดแคลนยานพาหนะและนํ้ามัน
เชื้อเพลิงในการทํางาน แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์และข้อเสนอแนะจากการศึกษา พบว่า
ปัญหาด้านนโยบาย ควรมีการลงโทษอย่างจริงจังกับผู้ท่ีกระทําผิดฐานโจรกรรมรถจักรยานยนต์เพ่ือให้เกิดการกลัวต่อการกระทําผิด นอกจากนี้
สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรสร้างหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์แก่เจ้าหน้าท่ีตํารวจเพื่อใช้ประโยชน์ในขณะปฏิบัติ
หน้าท่ี ปัญหาด้านบุคลากร ควรมีการจัดต้ังชุดป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถประจําสถานีโดยเจ้าหน้าท่ีในชุดปฏิบัติการจะต้องผ่านหลักสูตร
การป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถเพ่ือให้มีความสามารถพิเศษในการสืบสวนจับกุม ปัญหาด้านการปฏิบัติงานควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างชุดปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบคดีการโจรกรรมรถกับชุดสืบสวนอ่ืนๆ เพ่ือเข้าถึงข้อมูลได้มากย่ิงข้ึนและจัดทําระบบฐานข้อมูลของรถท่ีถูก
โจรกรรมและตัวผู้กระทําผิดเพ่ือความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ปัญหาด้านงบประมาณ ควรมีการเพ่ิมงบประมาณหรือจัดหางบประมาณ
สนับสนุนจากภาคเอกชนเพ่ือนํามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รู้เท่าทันปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์มากย่ิงข้ึน โดยมีการจัด
ป้ายเตือนภัย และใบปลิว เป็นต้น ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชน ควรมีการแนะนําให้ประชาชนท่ีตกเป็นผู้เสียหายให้แจ้งความร้อง
ทุกข์แก่เจ้าพนักงานสอบสวนทุกคร้ังกรณีรถหาย และช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ีท่ีตนเองอาศัยหากมีการกระทําผิดเกิดข้ึนให้แจง้
ไปยังเจ้าหน้าท่ีโดยไม่เพิกเฉย ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรมีการจัดหายานพาหนะเพ่ือใช้ในการสืบสวนหาข่าว ติดตามจับกุม โดยไม่มีการใช้
ยานพาหนะส่วนตัวของเจ้าหน้า และจัดหารอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
คําสําคัญ: การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ, การป้องกันปราบปรามการโจรกรรม 
 
 
 
 
 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ABSTRACT 
The case study the problems and obstacles in the suppression of motorcycle’s robbery by Police 

Station of Mueang District, Surat Thani Province’s police officers, there’re the objectives for study on problems 
and obstacles in the suppression of motorcycle’ s robbery by Police Station of Mueang District, Surat Thani 
Province’ s police officers; and to find out the ways to prevent and suppress motorcycle’ s robbery, which 
appropriately modified base onMueang District, Surat Thani Province’s surrounding. In this case study, there are 2 
methodologies for research, the first methodology is questionnaire survey which completed by the 135 police 
officerswho related to motorcycle’s robbery case and the second methodology is the interview survey by 2 police 
officers who response motorcycle’ robbery case. The research’s results indicated the problems and obstacles 
related to the operation to suppress motorcycle’s robbery crime, it was discovered that there are many issues. As 
for the policy, there is no policy to seriously punish motorcycle thief’s crime. Concerning the personnel, there are 
insufficient officers to suppress motorcycle theif’scrime. As for the operation, it was difficultly arrest motorcycle 
thieves’  crime because some thieves frequently change their schemes.  As for the budget, which is the most 
problematic issue, it is apparent thing because the budget’s allocation takes a long time. Thus, sometimes, police 
officers have to spend their money on the operations. Concerning the people’s cooperation, it was discovered 
that the most people deem that the suppression’s crime is not their responsibility, so they are negligent and 
lacking confidence with the police officer’s operations. As for equipment, it was found out that there are insufficient 
vehicles and fuel to use for the operation. There are some suggestions from the case study. Concerning the policy, 
there should be policy that prescribes severe punishments for motorcycle thieves,it made them afraid of 
infringment. Royal Thai Police Head office should arrange courses to instruct police officers about motorcycle theft 
then the officers able to apply attained knowledge to their operations. As for the personnel, the station should 
set up a special team force to suppress vehicle theft crime, the officers which must pass the suppression of 
vehicle’s robbery crime training courses, so they must have investigation and arrest skills. Concerning the operation, 
they should exchange information between the vehicle theft suppression team and other investigation teams. It 
able to make accesses information and to set up the database of the stolen vehicles and criminals in order to 
accelerate the data retrieval. As for the budget, the head office should find more budget or supportive funds from 
the private sector, which spent on the public relations to enable people have more knowledge of vehicle theft 
problems by showing knowledge billboards and distributing leaflets. As for people’s cooperation, people whose 
vehicles are stolen they should advise or report this crime to the inquiry officials and to help another one secure 
the area where they live. If there is any crime, they should report to the officers and do not ignore the case. As 
for equipment, there should arrangesufficiently vehicles for utilizing in the operations to investigate criminal trace 
and tracking arrest the vehicle’s thief’scriminals. There aren’t using personal police officer’s vehicles. Modern and 
high-technology tools and equipment should be providedfor operation. 
Keywords: obstacles related to the suppression of motorcycle,  
 
บทนํา 

ปัญหาอาชญากรรมด้านการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นปัญหาท่ีพบมากในปัจจุบันจากสถิติการโจรกรรม
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงก็จริงแต่ก็ยังมีการโจรกรรมเกิดข้ึนอยู่เร่ือยๆและมีการพัฒนาการโจรกรรมข้ึน
อย่างหลากหลายรูปแบบทําให้ยากต่อการติดตามจับกุมและนํารถท่ีถูกโจรกรรมกลับคืนมาได้การโจรกรรมรถยนต์มีการพัฒนารูปแบบ
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การโจรกรรมให้ง่ายข้ึนเช่นการงัดหูช้างใช้ไขควงฉากใช้กุญแจปลอมส่วนรถจักรยานยนต์เป็นรถท่ีง่ายต่อการโจรกรรมเพราะสามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสามารถยกข้ึนรถอ่ืนได้ง่ายจึงทําให้รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมมากท่ีสุด 

รูปแบบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของเจ้าหน้าท่ีตํารวจต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันมีพัฒนาการและ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต้ังแต่เริ่มแรกทีเน้นการป้องกันอาชญากรรมโดยวิธีการบังคับใช้กฎหมายซ่ึงจะให้ความสําคัญกับ
ประสิทธิภาพของสายตรวจท่ีออกตรวจตราในพ้ืนท่ีและปรากฏกายให้คนท่ัวไปในชุมชนเห็นเนื่องจากถือว่าการปรากฏตัวของเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจในชุมชนจะช่วยลดโอกาสในการตัดสินใจกระทําความผิดของคนร้ายดังนั้นจึงถือว่างานสายตรวจเป็นกระดูกสันหลังของงาน
ตํารวจต่อมาความสําคัญของงานตํารวจเริ่มเปล่ียนแนวคิดจากการให้ความสําคัญแก่เจ้าหน้าท่ีสายตรวจมาเป็นการพิจารณาในเร่ือง
ของการเกิดอาชญากรรมจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองทําให้ขาดการส่งต่อวัฒนธรรม
ท่ีดีงามจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งดังนั้นวิธีการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมจึงต้องสร้างให้ชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันอันจะ
ส่งผลให้เป็นเกราะป้องกันท่ีสําคัญในการท่ีจะป้องกันมิให้อาชญากรรมเกิดข้ึนและยังจําเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้สามารถช่วยใน
การสอดส่องตรวจตราคนแปลกหน้าหรือผู้ท่ีไม่ประสงค์ดีเข้ามาก่อความเดือดร้อนรําคาญได้นอกจากน้ีแล้วยังมีทฤษฎีในเร่ืองของ
ตํารวจชุมชนซ่ึงเชื่อว่าการทํางานในการป้องกันอาชญากรรมจะต้องได้รับความเชื่อถือจากประชาชนโดยประชาชนจะเข้ามาเป็นผู้ให้
ข้อมูลและเข้ามาร่วมในการคิดวางแผนร่วมปฏิบัติงานและร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงทําให้งานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าทีตํารวจเกิดผลสัมฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
การศึกษาและการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกจากความเจริญทางด้านต่างๆของจังหวัดสุราษฏร์ธานีทําให้ผู้คนเริ่มอพยพเข้ามาประกอบ
อาชีพและย้ายเข้ามาต้ังถ่ินฐานอยู่เป็นจํานวนมาก ประกอบกับมีสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงอีกหลายแห่งมีนิสิตและนักศึกษาจาก
ต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยอยู่ตามหอพักมากมายทําให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ ทําให้เกิดปัญหาการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ข้ึนอย่างมากในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จากสถิติคดีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและ
ควบคุมอาชญากรรมสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีในปี 2556-2558 พบว่า จํานวนรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมไม่ตํ่ากว่า 500 คัน 
สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและความหวาดกลัวแก่ประชาชนมากท่ีสุดคดีหนึ่ง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างย่ิง 
เนื่องจากเป็นคดีท่ีทําการสืบสวนจับกุมได้ยาก จากข้อมูลพบว่า ในรอบ 3ปี (2556-2558) สามารถจับกุมได้เพียงร้อยละ 6.6 จาก
จํานวนรถท่ีถูกโจรกรรมท้ังหมดดังนั้นถือได้ว่าคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์เป็นคดีท่ีมีความสําคัญต่อภาพรวมของสถิติคดีลักทรัพย์และ
เป็นคดีท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน 
 
ตารางท่ี 1 
จํานวนของสถิติการแจ้งรถสูญหาย 

ปีพ.ศ. จํานวนการแจ้งรถสูญหาย (คัน) 
2556 
2557 
2558 

71 
289 
155 

ท่ีมา: ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมอาชญากรรมสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี.  
 

การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ซ่ึงในปัจจุบันพาหนะท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการเดินทางไปทํางานและเรียนหนังสือ คือ
รถจักรยานยนต์ เพราะสะดวกในการใช้และการหาท่ีจอดรถ การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน
เจ้าของทรัพย์สิน เน่ืองจากรถจักรยานยนต์เป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าและมีความจําเป็นในการใช้เดินทาง การป้องกันและปราบปราม
คดีอาญาท่ีเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ในรูปแบบการลักรถจักรยานยนต์นั้นเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้มีหน้าท่ีในการป้องกันปราบปราม
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จําเป็นต้องมีความรู้ และทราบถึงกระบวนการอาชญากรรมของอาชญากรจึงจะทําให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ 
นอกจากการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ปฏิบัติงาน ในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแล้ว เจ้าของทรัพย์สินหรือ
รถจักรยานยนต์ต้องมีจิตสํานึกในการรักษาและหวงแหนทรัพย์สินของตน โดยการระมัดระวังไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายกระทําผิดได้
โดยง่าย ท้ังนี้รวมถึงเจ้าของหอพัก หรือ อาคารให้เช่าต่างๆ ท่ีควรจัดมาตรการควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ในหอพักให้เป็นระเบียบ
เพ่ือเป็นการป้องกันการโจรกรรมได้อีกทางหนึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจในการป้องกัน แก้ไข และลด
ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน โดยมี สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นตํารวจเจ้าของพ้ืนท่ีในการป้องกันและปราบปรามการ
โจรกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์ ในเขตอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงในทางปฏิบัติมักจะมีความสําเร็จ ปัญหา
และอุปสรรคด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงควรจะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและปราบปรามการ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ท่ีใช้ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกันปราบปรามในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรม
จักรยานยนต์ 

2. เพ่ือแสวงหาแนวทางป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมมี 3 แนวทาง คือ (ณรงค์บํารุงรัตน์, 2535, น.22-25)  
1. ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Theory) มีหลักการ คือ การใช้เจ้าหน้าท่ีตํารวจในเคร่ืองแบบ

ออกตรวจท้องท่ี มีการจัดสายตรวจแบบต่างๆและเขตตรวจ เน้นการปรากฏตัวของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพ่ือลดช่องโอกาสในการกระทํา
ผิดของคนร้าย มุ่งการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการตรวจท้องท่ี และหากมีเหตุ อาชญากรรม
เกิดข้ึน ต้องรีบสืบสวนจับกุมให้ได้อย่างรวดเร็ว ต้องไม่ให้เป็นเย่ียงอย่างและคนร้ายไม่กล้ากระทําผิด ซ่ึงแนวทางนี้ ถือเป็น 
การดําเนินการลดปัญหาอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจเท่านั้น บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ หรือแม้กระท่ังคนในชุมชนเอง เป็นเพียง
ผู้ช่วยให้ข้อมูลหรือมีส่วนร่วมตามท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องการเท่านั้น    

2. ทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธ์ (Police Community Relation Theory)มีหลักการคือเน้นการติดต่อสื่อสารสร้าง 
ความเข้าใจให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนให้ความร่วมมือแจ้งข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมมากข้ึน  

3. ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control Through Environmental Design) หลักการน้ี
เป็นแนวทางการป้องกันอาชญากรรมท่ีเชื่อว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลต่อ
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน โดยหลักการแล้วเราสามารถวางแผนเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือออกแบบสภาพแวดล้อมต่างๆ  
ท้ังสภาพแวดล้อมรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ โดยทําให้ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลหรือทรัพย์
โดยง่าย อันเป็นการปิดกั้นหรือลดช่องโอกาสในการก่อเหตุของคนร้าย 

หลักการในการปฏิบัติในการป้องกันอาชญากรรมมีดังนี้ (สุดสงวนสุธีสร, 2547, น. 101-102) 
1. หลักการด้านความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษ (Punitive-treat of Punishment) เป็นการยับย้ังผู้จะกระทําผิดได้ยับย้ังชั่งใจ

ว่าหากกระทําผิดในขณะนั้นหรือโอกาสนั้นแล้วเขาอาจถูกจับกุมนําตัวมาลงโทษเจ้าหน้าท่ีใช้หลักเกณฑ์อันนี้กล่าวคือ การจัดตํารวจ
สายตรวจในการป้องกันอาชญากรรม  

2. หลักการในการแก้ไขตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมในชุมชน (Corrective)    
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  2.1 มุ่งท่ีตัวบุคคลเพื่ออบรมแนะนําตลอดจนปลูกฝังแนวความคิดของการเป็นพลเมืองแก่เด็กเยาวชนและกลุ่ม
ต่างๆ เช่นการจัดโครงการเยาวชนสัมพันธ์ 

  2.2 มุ่งจัดสภาพแวดล้อมชุมชนให้มีความเหมาะสมและปลอดจากอาชญากรรม ได้แก่ การปรับปรุงแหล่งสลัม 
ถางท่ีรกร้างจัดแสงไฟในท่ีเปลี่ยวการจัดเวรยามตามหมู่บ้านและการติดต้ังตู้แดงตามท่ีต่างๆ เป็นต้น   

3. หลักการด้านเคร่ืองมือป้องกันและการจัดตัวอาคารสถานท่ี (Mechanical) เพ่ือเป็นการสร้างอุปสรรคให้การกระทํา
ผิดกระทําได้ยากข้ึนโดยการนําเคร่ืองอุปกรณ์มาช่วยในการป้องกันเช่นติดต้ังสัญญาณกันขโมยหรือการสร้างร้ัวบ้านส่วนของ 
การป้องกันอาชญากรรมสามารถแยกการป้องกันออกเป็น 3 ด้านได้แก่      

 3.1 ด้านข่าวสาร (Information) โดยการให้ข่าวสารข้อมูลและความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชน 
ทุกกลุ่มให้รู้ถึงวิธีป้องกันตัวเองมิให้ตกเป็นเหย่ือของอาชญากรรมตลอดจนร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการป้องกันอาชญากรรม  

 3.2 การให้ความช่วยเหลือประชาชน (AID) โดยการให้ความร่วมมือแก่ประชาชนเม่ือได้รับการร้องขอเป็นต้นว่า 
การสํารวจอาคารตึกแถวและแนะนําในเร่ืองระบบการรักษาความปลอดภัยแก่ธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงต่ออาชญากรรมได้แก่ โรงแรม
ธนาคารตลอดจนแนะให้เอกชนจัดเจ้าหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภัยตนเอง   

 3.3 การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการจัดกําลังสายตรวจในการตรวจท้องท่ีโดยจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานภาพอาชญากรรมสภาพพ้ืนท่ีและเป้าหมายในการออกตรวจการวางแผนในการใช้กําลังคนตามสถานภาพของอาชญากรรมใน
ชุมชนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมการวางแผนป้องกันอาชญากรรมตามประเภทความผิด เช่น ขโมย
รถยนต์ 

นอกจากนี้ การพัฒนารูปแบบในการป้องกันอาชญากรรม แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2526,  
น. 25) 

1. Social Control Model รูปแบบการควบคุมทางสังคมหมายถึงการดําเนินการทางสังคมโดยวิธีต่างๆ เพ่ือให้สมาชิก
ในสังคมยอมรับและปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีสังคม
กําหนดการควบคุมทางสังคมจึงเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบสังคมแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. การจูงใจให้สมาชิก
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม โดยใช้วิธีให้รางวัลหรือยกย่องชมเชย เป็นผลให้สมาชิกเกิดกําลังใจท่ีจะปฏิบัติตามบรรทัดฐาน 2. การ
ลงโทษสมาชิกท่ีละเมิดหรือฝ่าฝืน บรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่  ผู้ละเมิดวิถีชาวบ้านหรือวิถีประชา จะถูกตําหนิ ถูกนินทา หรือถูกต่อว่า 
- การฝ่าฝืนจารีต จะถูกต่อต้านด้วยการไม่คบค้าสมาคม ถูกขับไล่ออกจากชุมชนถูกประณาม หรือถูกรุมประชาทัณฑ์-การทําผิด
กฎหมาย จะได้รับโทษตามกฎหมายบ้านเมือง เช่น ปรับ จําคุก  

2. Opportunity Reduction Model รูปแบบการลดช่องโอกาส หรือการตัดโอกาสของการประกอบอาชญากรรม เป็น
การป้องกันอาชญากรรมท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในขณะนี้ นอกจากนี้ รูปแบบยังพิจารณาถึงทําเลท่ีต้ัง เวลา และสภาพแวดล้อม โดยนํา
แนวคิดทฤษฎี Routine Activities กิจวัตรประจําวันมาใช้ในการลดช่องโอกาสด้วย กิจวัตรประจําวันเป็นภารกิจท่ีคนต้องทําทุกวัน  
ทําให้ผู้กระทําผิดสามารถหาเป้าหมายท่ีเหมาะสม ทําให้อาชญากรหาโอกาสท่ีจะประกอบอาชญากรรมได้ ดังนั้น ต้องพยายามไม่ทํา
อะไรท่ีเป็นกิจวัตรประจําวันมากนัก เพ่ืออาชญากรจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราทําอะไรบ้างในแต่ละวัน   

3. ความไม่เป็นระเบียบของสังคม (Social Disorganization)  ความไม่เป็นระเบียบของสังคม เป็นภาวะสังคมหรือ
สถาบันพ้ืนฐานทางสังคมไม่สามารถท่ีจะควบคุมสมาชิกของสังคมให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนท่ีสังคมวางไว้ได้ หรืออาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หมายถึง ความไม่เหมาะสมในระบบสังคมท่ีทําให้จุดประสงค์ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป สาเหตุท่ีทําให้เกิด
ความไม่เป็นระเบียบของสังคม พอสรุป ได้ดังต่อไปน้ี 1) เกิดจากความล้มเหลวของกลุ่มจารีตประเพณี หรือสถาบันพ้ืนฐานไม่สามารถ
จะรักษาค่านิยม ความมุ่งหวัง กฎเกณฑ์ต่างๆ ไว้ได้ เพราะสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป จึงทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบข้ึนในสังคม  
2) ผลประโยชน์ของกลุ่มคนขัดกัน เช่น กลุ่มนายจ้างและกลุ่มลูกจ้าง ทําให้มีการประท้วงต่างๆ ข้ึน 3) สถานภาพและบทบาทท่ีขัดแย้ง
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กัน ทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบข้ึนในสังคม เช่น แม่มีสถานภาพเป็นแม่ การเลี้ยงดูลูกเป็นบทบาทของแม่ แต่เม่ือแม่ไม่มีเงินเลี้ยงดู
ลูก เกิดไปลักขโมยสิ่งของ นั่นคือ สถานภาพแม่ บทบาทเลี้ยงดูลูกไปขัดกับ สถานภาพโจรและบทบาทลักขโมย จึงเกิดความไม่เป็น
ระเบียบข้ึนในสังคม 4) ความผิดพลาดในการให้การอบรม เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของสังคม สถาบันหรือองค์การต่างๆ ในสังคม เช่น 
ครอบครัว ศาสนา โรงเรียน สื่อสารมวลชน เป็นต้น ให้การอบรมท่ีผิด ย่อมเกิดความไม่เป็นระเบียบข้ึนในสังคม เช่น พ่ออบรมลูก ไม่ให้
ด่ืมสุรา แต่ตนเองด่ืมและใช้ให้ลูกไปซ้ือมาให้ด้วย 5) ความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหวัง เช่นกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสังคมให้คน
ปฏิบัติตาม คือ ความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์สุจริต ความมุ่งหวัง ก็คือ อยากให้ทุกคนในสังคมมีความเป็นอยู่ท่ีดี ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต แต่เม่ือปฏิบัติตามแล้วอาจไม่เกิดผลตรงกับความมุ่งหวังก็ได้ ทําให้คนไม่ปฏิบัติตาม แล้วก็ก่อให้เกิด
ความไม่เป็นระเบียบข้ึนในสังคม 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์: กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี” ได้แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. การศึกษาโดยค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research)โดยค้นคว้าจากหนังสือ ตํารา ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนบทความวารสารต่างๆ งานวิจัย ข่าวสารในหนังสือพิมพ์และวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาวิจัย 

2. การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย 
การแจกแบบสอบถามให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ท่ีรับราชการอยู่ท่ีสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีในสายงานป้องกันปราบปราม สายงาน
จราจร และ สายงานสืบสวน ลักษณะคําถามเป็นแบบ Rating Scaleโดยถามถึงทัศนคติต่อปัญหา 

โดยมีการให้คะแนน ดังนี้  
ทัศนคติต่อระดับปัญหามาก  3 คะแนน   
ทัศนคติต่อระดับปัญหาปานกลาง 2 คะแนน   
ทัศนคติต่อระดับปัญหาน้อย  1 คะแนน  
เกณฑ์ระดับคะแนนท่ีให้ คือ 
ปัญหามาก    2.51-3.00  
ปัญหาปานกลาง   1.51-2.50       
ปัญหาน้อย    1.00-1.50 

3. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) จะทําการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์เช่น เจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายสืบสวน รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มประชากร 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ในสายงานด้านป้องกัน

และปราบปราม โดยสํารวจเจ้าหน้าท่ีตํารวจชั้นสัญญาบัตร 17 นาย และชั้นประทวน 118 นาย รวม 135 นาย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถาม ข้ึนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร ตํารา และ

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 
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2. นําข้อมูลและแนวคิดท่ีรวบรวมได้จากการศึกษา มาทําการสรุป เพ่ือกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม
เพ่ือให้แบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการศึกษา 

3. นําแบบสอบถามที่สร้างนี้ ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เกี่ยวข้องตรวจ แก้ไขปรับปรุง รวมท้ังนําไป
ตรวจกับแบบสอบถามในลักษณะท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันท่ีเคยได้มีผู้ศึกษาไว้แล้ว เพ่ือความเหมาะสม เท่ียงตรงตามเนื้อหา และ
ปรับปรุง แก้ไขการใช้คําและภาษาในการตั้งคําถามให้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย สําหรับผู้ตอบ 

4. นําแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปใช้ต่อไป 
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์: กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรเมืองสรุาษฎร์ธานี ผู้เขียนขอนําเสนอผลการศึกษา ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 135 นาย ได้แก่ อายุ สถานภาพ อายุราชการ รายได้ต่อเดือน ชั้นยศ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านปราบปราม และการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ พบว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจ
กลุ่มท่ีศึกษาเกือบคร่ึงคือร้อยละ 45.19 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.19 มีสถานภาพสมรสแล้ว กว่าคร่ึงรับราชการ
มาแล้ว 16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 50.37 มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 71.11 มีชั้นยศ จ.ส.ต. ด.ต. กว่าร้อยละ 51.11 
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามมากกว่า 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.37 และเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีทําการศึกษา ร้อยละ 
69.63 ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ 
 
ตารางท่ี 2 
ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

ตัวแปร จํานวน (นาย) ร้อยละ 
อายุ 41-50 ปี 61 45.19 
สถานภาพ สมรส 88 65.19 
อายุราชการ 16 ปีข้ึนไป 68 50.37 
รายได้ต่อเดือน 20,000ข้ึนไป 96 71.11 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านปราบปราม 41 30.37 
การฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถ 94 69.63 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจมี

ทัศนคติต่อปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในภาพรวมในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.37 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจมีทัศนคติต่อปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปราม 
การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ในด้านงบประมาณในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 สําหรับในด้านอ่ืนๆ เจ้าหน้าท่ีจะมีทัศนคติใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านวัสดุอุปกรณ์, ด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชน, ด้านการปฏิบัติงาน, ด้านบุคลากร, และด้านนโยบาย 
ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50, 2.39, 2.38, 2.21, และ 2.15 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจต่อปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ 

ข้อความ .X . SD ระดับปัญหา 
1. ด้านงบประมาณ 2.59 0.476 มาก 
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 2.50 0.495 ปานกลาง 
3. ด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชน 2.39 0.440 ปานกลาง 
4. ด้านการปฏิบัติงาน 2.38 0.369 ปานกลาง 
5. ด้านบุคลากร 2.21 0.354 ปานกลาง 
6. ด้านนโยบาย 2.15 0.373 ปานกลาง 

รวม 2.37 0.243 ปานกลาง 
 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการแสวงหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์จากการสัมภาษณ์เจ้าท่ีตํารวจท่ีมีส่วนกับงานป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์จํานวน 2 นาย ได้ 
ผลสรุปในการรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านบุคลากร ควรมีการเพ่ิมจํานวนกําลังพลเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพ่ือให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามก็มีภารกิจอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

2. ปัญหาด้านงบประมาณควรมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน เพ่ือเป็นเบี้ยเลี้ยงแก่เจ้าหน้าท่ีใน 
การติดตามจับกุม และเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันรถหายแก่ประชาชน 

3. ปัญหาด้านการปฏิบัติงานควรมีการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพ่ือให้รู้เท่ากัน เทคนิค วิธีการ ใน 
การโจรกรรมในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากในปัจจุบัน อาชญากรมีวิธีการโจรกรรมท่ีทันสมัยมากย่ิงข้ึน 

4. ปัญหาด้านนโยบายสํานักงานตํารวจแห่งชาติจําเป็นท่ีจะต้องผลักดันการดําเนินการกับผู้กระทําความผิดฐาน
โจรกรรมรถจักรยานยนต์อย่างจริงจังเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผู้กระทําผิดรายใหม่ 

5. ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชนเจ้าหน้าท่ีตํารวจ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ
ถึงบริเวณจุดเสี่ยงท่ีรถจักรยานยนต์หายบ่อย เช่น มีการปักป้ายเตือน ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึง หมายเลขโทรศัพท์ในการโทรแจ้งเหตุ 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปอ้งกันภัย 

6. ด้านวัสดุอุปกรณ์สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรท่ีจะต้องจัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัยในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้สะดวก
ต่อการสืบสวน ติดตาม จับกุมคนร้าย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์: กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี คร้ังนี้พบว่ามีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีมีผลต่อการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ พบว่า 
1.1 ปัญหาด้านนโยบายจากการสํารวจปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า สิ่งท่ีเป็นปัญหาสําคัญท่ีสุด คือ ผู้บังคับบัญชา 

ซ่ึงเป็นผู้มอบนโยบายขาดการผลักดันอย่างจริงจังในการเอาผิดกับผู้กระทําผิดฐานโจรกรรมรถ และไม่มีการสร้างหลักสูตรเพ่ือให้ความรู้ 
แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เป็นสาเหตุให้ปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานียังเกิดเหตุข้ึนบ่อยคร้ัง 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
523 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2554) ซ่ึงมีการกําหนดให้มีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ และกําหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้นําไปปฏิบัติ   

1.2 ปัญหาด้านบุคลากรจากการสํารวจปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน
โดยเห็นว่าปัญหาการขาดแคลนกําลังพลในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นปัญหาหลักของงานป้องกันปราบปราม ท้ังนี้เนื่องจากว่ากําลังพลใน
หน่วยงานมีน้อยกว่าปริมาณงานท่ีต้องรับผิดชอบ อีกท้ังขาดความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพราะเจ้าหน้าท่ีตํารวจจํานวน 94 นาย จาก 
135 นาย ท่ีทําการศึกษาไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการสืบสวนติดตามคนร้ายโจรกรรมรถ ท้ังนี้ การท่ี
ตํารวจไม่ได้รับการฝึกอบรมจะส่งผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าท่ี จึงควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการปราบปรามการโจรกรรม
รถ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมยศ  พงศ์ธํารง (2545) นําเสนอว่า ควรมี 
การเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกันปราบปราม โดยอาจจัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวนอย่างต่อเนื่อง หรือการเสริมสร้าง
ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการป้องกันปราบปราม   

1.3 ปัญหาด้านการปฏิบัติงานจากการสํารวจปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจร้อยละ 67.16 มี 
ความคิดเห็นว่า คนร้ายมีการพัฒนารูปแบบท่ีใช้ในการโจรกรรมรถอยู่เสมอ ทําให้ยากต่อการจับกุมดําเนินคดี รวมท้ังไม่มีการพัฒนา
แผนงานในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถของหน่วยงานและไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถิติ
การโจรกรรมรถ ประวัติแก๊งคนร้าย พ้ืนท่ีท่ีเกิดการโจรกรรมบ่อยคร้ัง โดยถ้ามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันการโจรกรรมรถมากขึ้นปัญหาด้านการปฏิบัติงานจะสอดคล้องกับทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจณรงค์บํารุงรัตน์ (2535) ในการป้องกันปราบปราม โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกันปราบปรามจะต้องศึกษากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อยู่เสมอ และมีการวางแผนการตรวจให้สอดคล้องกับปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุอาชญากรรมให้ประชาชนทราบ จากตํารวจสู่ประชาชน เพ่ือให้ประชนทราบเก่ียวกับ 
การทํางานและประสิทธิภาพของตํารวจ  

1.4 ปัญหาด้านงบประมาน พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีตํารวจร้อยละ 67.41 มองว่า 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความล่าช้า ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีต้องใช้เงินส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าท่ี ทําให้ขาดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มท่ี นับว่าเป็นปัญหาอุปสรรคท่ีสาํคัญอย่างมาก ในการป้องกันปราบปราม สอดคล้องกับการศึกษาของ นพพร เจริญนาค
(2547) นําเสนอว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจได้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นไม่เหมาะสม และไม่คุ้มกับค่าเสี่ยงภัย ในส่วนของการปฏิบัติ
หน้าท่ี คือ เม่ือทํางานล่วงเวลา ไม่มีเงินค่าล่วงเวลา บางคร้ังเจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องใช้เงินส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าท่ี ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ี
ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน    

1.5 ด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชน จากการสํารวจปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะว่าประชาชน 
ส่วนใหญ่เพิกเฉยในการสอดส่องดูแลปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากเห็นว่ามิใช่เร่ืองของตน โดยขาดการให้
ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสของกลุ่มคนร้าย เพราะกลัวว่าตนเองจะได้รับอันตรายและเกรงกลัวอิทธิพลของคนร้าย 
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดยปัญหาด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชนสอดคล้องกับทฤษฎีชุมชน
สัมพันธ์ณรงค์บํารุงรัตน์(2535)ซ่ึงมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมโดยการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพย์สิน 
ความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ตนเองและเพ่ือนบ้าน โดยการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการแจ้งเบาะแสคนร้าย โดยตํารวจ
จะต้องมีส่วนเข้าไปร่วมในกิจกรรมของชุมชน ให้ความรู้แก่ชุมชน เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างตํารวจกับประชาชน ดังนี้ตํารวจก็จะ
ได้รับความร่วมมือท่ีดีจากประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 

1.6 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ภาพรวมจากการศึกษา พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ร้อยละ 
60.74 มีทัศนคติตรงกันว่าทางหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น ยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง คอมพิวเตอร์  
กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ท้ังนี้ยังขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ นับว่าเป็นอุปสรรคท่ี
ส่งผลให้การป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริศักด์ิ คงคํา (2547) ท่ีได้



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
524 

ศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถในเขตพ้ืนท่ีกองบังคับการตํารวจนครบาล1 พบว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยให้การติดตามจับกุม
ตัวผู้กระทําผิดได้ง่ายข้ึน   

2. แนวทางการป้องกันปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ จากการตอบ
แบบสอบถามของเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ พบว่า  

2.1 ด้านนโยบาย ควรมีการลงโทษอย่างจริงจังกับผู้ท่ีกระทําผิดฐานโจรกรรมรถจักรยานยนต์เพ่ือให้เกิดการกลัวต่อ
การกระทําผิด นอกจากนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรสร้างหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์แก่เจ้าหน้าท่ี
ตํารวจเพื่อใช้ประโยชน์ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี       

2.2 ด้านบุคลากร ควรมีการจัดต้ังชุดป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถ ประจําสถานี โดยเจ้าหน้าท่ีในชุดปฏิบัติการ
จะต้องผ่านหลักสูตรการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถเพื่อให้มีความสามารถพิเศษในการสืบสวนจับกุม   

2.3 ด้านการปฏิบัติงาน ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชุดปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบคดีการโจรกรรมรถกับชุด
สืบสวนอ่ืนๆ เพ่ือเข้าถึงข้อมูลได้มากย่ิงข้ึน และจัดทําระบบฐานข้อมูลของรถท่ีถูกโจรกรรมและตัวผู้กระทําผิด เพ่ือความรวดเร็วใน 
การค้นหาข้อมูล  

2.4 ด้านงบประมาณ ควรมีการเพ่ิมงบประมาณหรือจัดหางบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนเพ่ือนํามาใช้ใน 
การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รู้เท่าทันปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์มากย่ิงข้ึน โดยมีการจัดป้ายเตือนภัย และใบปลิว 
เป็นต้น             

2.5 ด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชน ควรมีการแนะนําให้ประชาชนท่ีตกเป็นผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์แก่เจ้า
พนักงานสอบสวนทุกคร้ังกรณีรถหาย และช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ี ท่ีตนเองอาศัยหากมีการกระทําผิดเกิดข้ึนให้
แจ้งไปยังเจ้าหน้าท่ีโดยไม่เพิกเฉย         

2.6 ด้านวัสดุอุปกรณ์ควรมีการจัดหายานพาหนะเพื่อใช้ในการสืบสวนหาข่าว ติดตามจับกุม โดยไม่มีการใช้
ยานพาหนะส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ี และจัดหารอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน   
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์: กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี คร้ังนี้ เป็นการศึกษาโดยมีกรอบแนวคิดพ้ืนฐานว่า ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกันปราบปรามมีสภาพปัญหา ท้ังในด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ ด้าน
การให้ความร่วมมือจากประชาชน และด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ผู้เขียนจึงได้ทําการศึกษาในเร่ืองนี้ โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกันปราบปรามในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรม

รถจักรยานยนต์ 
2. เพ่ือแสวงหาแนวทางป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
ผู้เขียนได้จัดทําเครื่องมือเป็นแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการตํารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานี

ตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี จํานวนท้ังสิ้น 135 นาย โดยใช้วิธีการสํารวจด้วยการใช้แบบสอบถาม นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ประมวลผล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS เพ่ือพรรณนาลักษณะท่ัวไปของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรส่วนมากเป็นข้าราชการตํารวจ ยศ จ.ส.ต.-ด.ต. มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ซ่ึงโดยมากมี
ครอบครัวแล้ว อายุราชการมากกว่า 15 ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการปราบปราม 15 ปีข้ึนไป อัตราเงินเดือน 20,000 บาท
ข้ึนไป และส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกันปราบปรามโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 

ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจกลุ่มประชากรศึกษาต่อปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อการป้องกันปราบปรามการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ พบว่า 
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ด้านนโยบาย     ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ด้านบุคลากร     ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
ด้านการปฏิบัติงาน    ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
ด้านงบประมาณ    ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
ด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชน  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ด้านวัสดุอุปกรณ์    ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์มีดังนี้   
1. เพ่ิมความเข้มแข็งในการออกตรวจพ้ืนท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม โดยกําหนดเส้นทางในการออก

ตรวจให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยง   
2. ในขณะออกตรวจให้เจ้าหน้าท่ีหม่ันสังเกตรถจักรยานยนต์ท่ีจอดไว้เป็นเวลานาน โดยแจ้งให้เจ้าของรถทราบถึงความ

เสี่ยงในการถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์เพ่ือหาทางป้องกันเพ่ิมเติม       
3. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ทราบถึงแนวทางการป้องกันการโจรกรรม

รถจักรยานยนต์ 
4. เสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกันปราบปรามถึงแนวทางการปฏิบัติเม่ือได้รับแจ้งเหตุโจรกรรม

รถจักรยานยนต์  
5. จัดต้ังศูนย์ควบคุมอาชญากรรมข้ึนเพ่ือทําการเก็บข้อมูลการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และเพ่ือความสะดวกของ

ประชาชนในการแจ้งเหตุอาชญากรรมต่างๆ          
6. พัฒนาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุทุกระดับ โดยเฉพาะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191รวมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีหรือชุดปฏิบัติการท่ีมี

ความพร้อม สามารถตอบสนองการรับแจ้งเหตุเข้าไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์    
7. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบบอก

ตําแหน่งพิกัด (GPS) การประยุกต์ใช้โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ     
จากการศึกษาเร่ืองนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้   
ด้านนโยบาย  
1. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติควรจะต้องมีการออกมาตรการ 

ในการปราบปรามผู้กระทําผิดฐานโจรกรรมรถจักรยานยนต์อย่างจริงจัง โดยให้ผู้กํากับการทุกสถานีตํารวจในแต่ละพ้ืนท่ีลงมาดูปัญหา
นี้ ด้วยตนเอง         

ด้านบุคลากร  
1. เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีการป้องกันปราบปรามโจรกรรมรถจักรยานยนต์จําเป็นต้องมีการอบรมเพื่อเพ่ิม

ความรู้ในเรื่องยานยนต์โดยเฉพาะ   
2. สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ควรจัดสรรกําลังพลเพ่ือมารับผิดชอบคดีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

อย่างเพียงพอ            
ด้านการปฏิบัติงาน 
1. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติควรผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ให้มีความ

ทันสมัยมากข้ึนเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์     
2. สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรมีการจัดทําแผนงานในการป้องกันปราบปราบอาชญากรรม อย่างเป็นระบบเพ่ือนํา

ข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี           
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ด้านงบประมาณ 
1. กรมบัญชีกลางควรมีการเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ให้มีสภาพเหมาะสมกับการทํางานท่ีมีความเสี่ยงภัย 

และให้เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน   
2. ทางสถานีตํารวจในพ้ืนท่ีควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการสืบสวน จับกุมคนร้าย เพ่ือเป็นการสร้างกําลังใจที่

ดีให้แก่ผู้ปฏิบติัหน้าท่ี           
ด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชน 
1. เจ้าหน้าท่ีตํารวจในท้องท่ีควรมีการดําเนินการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างตํารวจ และประชาชน โดยใช้ชุมชนสัมพันธ์

เป็นตัวขับเคล่ือนให้เข้าถึงประชาชน   
2. สถานีตํารวจในทุกท้องท่ีควรมีการจัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนําต่างๆแก่ประชาชนในการป้องกัน

อาชญากรรม การโจรกรรมรถและทรัพย์สินอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดความร่วมมือแก่เจ้าหน้าตํารวจ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์  
1. สํานักงานส่งกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ควรดําเนินการจัดหาเคร่ืองมือท่ีทันสมัย เพ่ือมาใช้ปฏิบัติงาน 

จัดหาอุปกรณ์สื่อสารท่ีทันสมัย เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงาน        
2. ผู้กํากับการตํารวจทุกสถานีควรจัดหายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยขอการ

สนับสนุนจากภาคเอกชน 
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รูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพืน้ที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม 
The Pattern of Motorcycle Theft in the Area Controlled Over by  

Nakhon Pathom Provincial Police Station 
 

อิทธิรัฐ นิยมทรัพย์* 
Ittirat Niyomsub 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม และ 
เพ่ือแสวงหาแนวทางในการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม โดยการศึกษาในคร้ังนี้จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใน 
การปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพ่ือนํามากําหนดกรอบในการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ผู้กระทําผิดท้ังหมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ มีอายุ 21 – 25 ปี สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ เคยกระทําผิด
มาก่อนตามคดีอาญากลุ่มท่ี 2 (คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) และเรียนรู้การโจรกรรมรถจักรยานยนต์มาจากกลุ่มเพ่ือนของตนเองเม่ือ
พิจารณาด้านเวลา พบว่า ช่วงเวลาท่ีรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมมากท่ีสุด คือ เวลา 18.00-24.00 น. เม่ือพิจารณาด้านสถานท่ี พบว่า 
บริเวณท่ีรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมส่วนใหญ่ คือ บริเวณท่ีมีมุมอับลับสายตา เม่ือพิจารณาด้านวิธีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
พบว่า วิธีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ คือ ใช้กุญแจเหล็กกล้ารูปตัวที (T) และจากผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างต่อมาตรการในการป้องกันรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมส่วนใหญ่ พบว่า การล็อคคอ, ขาต้ัง และ/หรือ ล็อคดิสก์เบรก
รถจักรยานยนต์ สามารถป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ได้ กล่าวคือ ควรจะมีการเพ่ิมการป้องกันอีกหนึ่งชั้นจากการป้องกัน
ตามปกติท่ีมากับรถจากโรงงาน เนื่องจากเม่ืออาชญากรพบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีความยากในการโจรกรรม ก็จะทําให้อาชญา
กรเปลี่ยนเป้าหมายหรือล้มเลิกความตั้งใจในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์คันนั้นลง  
คําสําคัญ: รูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์, สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม 
 

ABSTRACT 
 The study of the pattern of motorcycle theft in the area controlled over by Nakhon Pathom Provincial 

Police Station purposes to study the pattern of motorcycle theft in the area controlled over by Nakhon Pathom 
Provincial Police Station and to find the proper protection of motorcycle theft in the area controlled over by 
Nakhon Pathom Provincial Police Station.  

 The procedures of the study were the in-depth interview used to investigate by the suppression 
inspector of Nakhon Pathom Provincial Police Station, the investigation sub-inspector of Nakhon Pathom Provincial 
Police Station for the determination of framework in designing the questionnaire and the instrument used to 
collect the data with police officers of Nakhon Pathom Provincial Police Station. 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 The findings revealed that the samples, they commented that most offenders were during 21-25 
years, graduated in primary education, unemployed, offended before under the Criminal Case Group 2 relating to 
the offense against property and learned the motorcycle theft from their own friends. Whenthe factor of time was 
considered, they commented that the period that the motorcycle was stolen the most was 18:00-24:00. When 
the factor of place was considered, they commented that the area that the motorcycle was stolen the most was 
the area that was rarely to notice.  When the factor of pattern of motorcycle theft was considered, they 
commented that most pattern of motorcycle theft was to use a T-shaped key. According to the result of the study 
relating to the samples’ opinions towards the protection of motorcycle theft, it showed the anti-theft security 
such as a motorcycle neck lock, a motorcycle stand lock and a motorcycle disc brake lock. That is to say, there 
should be another protection different from the regular protections provided with the motorcycle from its factory. 
Keywords: The pattern of motorcycle theft in the area controlled, Nakhon Pathom Provincial Police Station 

 
บทนํา 

“อาชญากรรม” ถือเป็นปัญหาสังคมที่สําคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซ่ึงการเกิดอาชญากรรมในประเทศไทยนั้นเกิด
ข้ึนมาต้ังแต่อดีตกาล ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกาล และก็จะยังคง มีต่อไปในอนาคตกาล เป็นอย่างนี้ต่อไปเร่ือยๆ ไม่มีสิ้นสุด 
อาชญากรรมนั้นถือเป็นภัยท่ีคุกคามความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม สังคมใดท่ีมีอาชญากรรมมาก สังคมนั้นก็ย่อม
ท่ีจะเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยตํ่า ประชาชนในสังคมดังกล่าวก็จะเกิดความหว่ันวิตกต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ตนเอง รวมถึงเกิดความห่วงใยต่อบุคคลในครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย และบุคคลผู้เป็นท่ีรักของเขาเหล่านั้น ว่าอาชญากรรมจะ
เกิดข้ึนกับใคร เม่ือไหร่ ท่ีไหน และอย่างไร ซ่ึงจะนํามาซ่ึงความสูญเสียท้ังทางทรัพย์สิน ร่างกาย และจิตใจ แก่ผู้ตกเป็นเหย่ือของ
อาชญากรรมและบุคคลใกล้ชิดของเขาเหล่านั้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากสังคมใดเป็นสังคมที่มีการเกิดอาชญากรรมตํ่า สังคมดังกล่าวก็
จะเป็นสังคมท่ีมีความปลอดภัยสูง เป็นสังคมที่มีความสงบสุข ประชาชนในสังคมรับรู้ได้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ตนเอง และบุคคลผู้เป็นท่ีรักของเขาเหล่านั้น ไม่ว่าจะทําอะไร เวลาใด ก็จะสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยท่ีได้รับจากสังคมหรือสถานท่ีท่ี
เขาเหล่านั้นกําลังดําเนินชีวิตอยู่ 

ปัญหาอาชญากรรมจะลดลงหรือหมดส้ินได้ ถ้ารัฐบาลและประชาชนทุกคนในสังคม ร่วมกันสอดส่องดูแล ภาครัฐควร
สนับสนุนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยการสร้างอาชีพ มีอาชีพท่ีสุจริต มีรายได้อยู่อย่างพอเพียง เพราะปัญหาอาชญากรรมส่วนหนึ่ง  
เกิดจากความยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพ อาชญากรจึงเลือกท่ีจะลงมือลัก ว่ิง ชิง ปล้น ทรัพย์สินของผู้อ่ืนเพ่ือประทังชีวิตของ
ตนให้อยู่รอด ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ํา ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตเมือง เนื่องจาก
เป็นบริเวณท่ีประชาชนต่างพากันเข้ามาทํางานและเป็นพ้ืนท่ีท่ีต้ังของสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงทําให้เป็นแหล่งรวมของกลุ่มประชากร 
นอกจากนี้ยังมีคนต่างด้าวจํานวนมากท่ีหลั่งไหลเข้ามาทํางานในสาขาอาชีพต่างๆ ส่งผลให้จํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีเมืองเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว เกิดการขยายตัวของชุมชนใหม่ๆ ซ่ึงถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีสําคัญท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอาชญากรรม เนื่องจากการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรอย่างรวดเร็วโดยท่ียังไม่ได้มีการวางแผนเพ่ือรองรับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนมา ไม่ว่าจะเป็นด้านท่ีอยู่
อาศัย ด้านการจ้างงานว่ามีความสมดุลกันหรือไม่ระหว่างอัตราการจ้างกับแรงงาน เป็นต้น และเนื่องจากคนต้องการท่ีจะอยู่รอด จึงมี
การดิ้นรนหาวิธีการต่างๆ เพ่ือจะทําให้ตนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคม ประกอบกับรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายท่ีต้องหมดไปใน 
แต่ละวันท้ังในเรื่องส่วนตัว และครอบครัวของเขาเหล่านั้น หรือกระท่ังบางคนไม่ได้ประกอบอาชีพ ตกงาน ก็จะหาทางออกของการหา
เงินโดยการก่ออาชญากรรมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจะสามารถประทังชีวิตได้ในแต่ละวัน และหนึ่งในอาชญากรรม ท่ี
กําลังเป็นปัญหาในปัจจุบัน ปัญหาหนึ่งก็คือ อาชญากรรมด้านการประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยเฉพาะ การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
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สืบเนื่องจากรถจักรยานยนต์ถือเป็นยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ และต้องมีการจอด
รถจักรยานยนต์ไว้ยังสถานท่ีต่างๆ เหล่านั้นเช่นกัน ซ่ึงค่อนข้างมีความแตกต่างกับทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีเจ้าของทรัพย์สามารถท่ีจะเก็บ
รักษาไว้ใกล้ตัว ดังนั้น เม่ือรถจักรยานยนต์เป็นทรัพย์สินท่ีเคลื่อนท่ีได้และแทบทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะมีไว้ในครอบครอง กอปรกับ
รถจักรยานยนต์เป็นทรัพย์ท่ีมีราคาสูงและมีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกโจรกรรม แม้ว่าผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ จะใช้ความระมัดระวังเพียงใด 
ก็ตามในการป้องกันทรัพย์สินของตนมิให้ถูกโจรกรรมด้วยการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังไม่พ้นท่ีจะถูก
มิจฉาชีพประทุษร้ายเอาทรัพย์สินไปจากความครอบครองของเจ้าของทรัพย์ โดยใช้วิธีการต่างๆ ตามแต่ความถนัดและเทคนิควิธีการ
ของมิจฉาชีพแต่ละคน ซ่ึงวิธีต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นสิ่งท่ีมิจฉาชีพได้เรียนรู้จากกลุ่มมิจฉาชีพด้วยกันเองและ มีการพัฒนาตามความรู้ของ
ตนจนกลายเป็นความชํานาญของแต่ละคนโดยผ่านการสั่งสมประสบการณ์ ซ่ึงในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์แต่ละคันนั้น ใช้เวลาใน
การโจรกรรมเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถท่ีจะ ลักเอารถจักรยานยนต์ไปจากความครอบครองของเจ้าของทรัพย์ได้แล้ว ดังน้ัน ปัญหา 
การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ จึงกลายเป็นปัญหาหนึ่งของปัญหาอาชญากรรมท่ีมีควบคู่กับสังคมมาจนทุกวันนี้ 

จากสถิติคดีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 ของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม พบว่า มีสถิติ
การถูกโจรกรรมสูงถึง 550 คัน และมีรถจักรยานยนต์ท่ีได้คืนเพียง 146 คัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสถิติรถจักรยานยนต์ท่ีได้คืนแล้วพบว่า
มีจํานวนน้อยมาก จึงถือเป็นการยากที่จะได้รถจักรยานยนต์กลับคืนมา ดังนั้น การศึกษาเร่ืองรูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของ
อาชญากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จึงเป็นเร่ืองสําคัญท่ีควรจะมีการศึกษาอย่างจริงจัง เพ่ือจะได้ทราบถึง
รูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของอาชญากร จนนําไปสู่การค้นพบแนวทางในการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบของการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม 
2. เพ่ือแสวงหาแนวทางในการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม 
 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีกิจวัตรประจําวัน (Routine Activity Theory)   
ทฤษฎีกิจวัตรประจําวันเปรียบเสมือนทฤษฎีตอบรับกันกับทฤษฎีการเลือก ท้ังสองทฤษฎีเสนอแนวคิดว่า สถิติอาชญากรรม

เป็นผลผลิตของโอกาสอาชญากรรม ได้เสนอว่า ถ้ามีการเพ่ิมคนดูแล (Guardian) มากข้ึน จะลดเป้าประสงค์หรือเป้าหมายในการก่อ
อาชญากรรมได้ในขณะเดียวกันจะลดสถิติของผู้กระทําผิดลงด้วย ในทางกลับกันถ้าลดจํานวนคนดูแล สถิติอาชญากรรมจะสูงข้ึน 
ทฤษฎีกิจวัตรประจําวันเสนอแนวคิดว่า การมีกิจกรรมประจําวันของคนเราทําอย่างสมํ่าเสมอ ต้ังแต่เช้าออกจากบ้าน ไปทํางาน/
โรงเรียน จนกลับถึงบ้าน ทุกวันธรรมดาจะปฏิบัติเช่นนี้ตลอด วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีกิจวัตรประจําวันเช่นเดียวกันทุกวันหยุด เช่น 10 
นาฬิกาไปตลาด 12 นาฬิกาออกไปนอกบ้านไปไหนก็ตาม อาทิ ดูภาพยนตร์ ไปบ้านเพื่อน กลับบ้านประมาณ 22 นาฬิกาอย่างช้าทํา
เช่นนี้เหมือนกันในรอบสัปดาห์ไม่เปลี่ยน ทําให้ตัวอาชญากรสังเกตได้และวางแผนได้ว่า คนคนนี้จะทําอะไรต่อไป (สุดสงวน สุธีสร, 
อาชญาวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์, สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546, น. 64) 

ทฤษฎีการไม่เป็นระเบียบของสังคม (Social Disorganization Theories) 
ทฤษฎีความไร้ระเบียบทางสังคม (Theory of Social Disorganization) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการท่ีผู้กระทําผิดได้

เรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร จากเยาวชนท่ีสูงวัยกว่าท่ีอยู่ในชุมชนถ่ินท่ีอยู่นั้น ผลสุดท้ายความล้มเหลวของชุมชนถ่ินท่ีอยู่ในการจัด
ระเบียบตัวเอง ก็จะทําให้เด็กและเยาวชนผู้กระทําผิดท่ีแก่กว่าจะถ่ายทอดพฤติกรรมอาชญากรให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีอ่อนกว่า  
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กล่าวอีกนัยหนึ่ง เด็กและเยาวชนผู้กระทําผิดท่ีอยู่ในถ่ินฐานชุมชนนั้น จะกลายเป็นผู้ทําหน้าท่ีจัดระเบียบทางสังคมแทนชุมชนถ่ินท่ีอยู่
ท่ีไม่สามารถทําได้สําเร็จ และในท่ีสุดเด็กและเยาวชนท่ีอ่อนวัยกว่าก็จะเดินตามรอยของรุ่นพ่ี 

ทฤษฎีอาชญากรรมสภาพแวดล้อม (Crime Pattern Theory) 
องค์ประกอบท่ีสําคัญของทฤษฎีอาชญากรรมสภาพแวดล้อม เป็นเรื่องของคนท่ัวไปและสิ่งของท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดข้ึน

ของอาชญากรรมในเวลาและสถานท่ี ซ่ึงมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วน  
1. จุดท่ีพักอาศัย และที่ทํางาน (Nodes) 
2. เส้นทางในการเดินทาง (Path) จะพบเห็นอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ีวิธีการเดินทางของคนท่ีแตกต่างกัน 
3. เส้นขอบพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทํางาน และบ้าน (Edges) เพราะว่าไม่มีใครดูแล หรือเป็นเจ้าของอย่างจริงจัง 
แนวความคิดของระบบงานตํารวจแบบเน้นท่ีปัญหา (Problem Oriented Policing (POP))  
แนวทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมมีการพัฒนาอย่างมากในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา ได้แก่  

แนวทฤษฎีในการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) แนวทฤษฎีนี้มีหลักใหญ่ใจความอยู่ท่ีการปรากฏตัวของเจ้าหน้าท่ีตํารวจมี
ผลในการยับย้ังผู้ท่ีมีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรม เพราะความเกรงกลัวการจับกุม ฉะนั้น เจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจต้อง 
แต่งเคร่ืองแบบ และรถวิทยุสายตรวจท่ีม่ีลักษณะเห็นได้ชัดเจน เพ่ือเป็นการข่มขวัญยับย้ังอาชญากร นอกจากนี้ การตรวจท้องท่ีโดย
สมํ่าเสมอต่อเนื่องจะทําให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรู้สึกว่ามีตํารวจอยู่ท่ัวไปทุกแห่งหน ด้วยเหตุนี้ตามแนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย 
การปรากฏตัวของตํารวจและการกระจายกําลังตํารวจให้ครอบคลุมท่ัวท้ังชุมชนจะช่วยป้องกันอาชญากรรมโดยลดช่องโอกาสสําหรับ 
ผู้ท่ีต้ังใจละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้แล้ว การป้องกันอาชญากรรมตามแนวทางของแนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ พบว่า อาชญากรรมเป็น
ปรากฏการณ์ถาวรตามลักษณะของพ้ืนท่ีบริเวณใด ท่ีเกิดอาชญากรรมข้ึนบ่อยคร้ังก็มักจะเกิดอาชญากรรมข้ึนซํ้าแล้วซํ้า อีกการขาด
ระเบียบของสังคม (Social Disorganization) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของชุมชนในยุคก่อนความเจริญ การเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนจากชุมชนท่ีเป็นเกษตรกรรมหรือชุมชนที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันเป็นสังคมท่ีมีความแตกสลายในรูปแบบของสังคม
อุตสาหกรรม ดังนั้น เม่ือมีการทดสอบทางสถิติ พบว่า อาชญากรรมจะเกิดข้ึนบ่อยในเขตใจกลางเมือง และค่อยลดลงเมื่อออกสู่รอบ
นอก ดังนั้น วิธีการในการป้องกันอาชญากรรมอย่างได้ผลจึงมิใช่การปรากฏตัวของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ แต่ต้องเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
ชุมชน จึงมีความสําคัญในการก่อให้เกิดความสมัครสมานกลมเกลียว ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนจะเกิดข้ึนได้ก็เนื่องมาจากการจัดสภาพชุมชน
ให้เอ้ือต่อการพบปะสังสรรค์ให้มีลักษณะง่ายต่อการ ตรวจตรา ต่อมาในภายหลังแนวความคิดในเร่ืองของชุมชนประสบปัญหาไม่
สามารถแก้ไขในเชิงของการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างเห็นผล จึงได้เกิดแนวความคิดในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมด้วยการจัดการ
สภาพแวดล้อม (Crime Prevention Through Environment Design (CPTED)) โดยมีหลักการเบื้องต้นว่า ผู้กระทําความผิดหรือผู้ท่ี
ก่อความเดือดร้อนให้กับสังคมมิใช่เป็นผู้ท่ีมีความต้ังใจในการกระทําความผิดมาต้ังแต่ต้น แต่เม่ือโอกาสในการกระทําความผิดเกิดข้ึน 
จนกระทั่งบุคคลนั้นคิดแล้วว่าผลท่ีได้รับหรือคุณค่าท่ีได้รับกับความเสี่ยงท่ีจะถูกจับนั้นมีความคุ้มค่าก็จะก่ออาชญากรรมข้ึน ดังนั้น 
แนวทางนี้จึงเน้นในเร่ืองของการจัดสภาพแวดล้อมให้ง่ายต่อการสอดส่องดูแล ทําให้ผู้ท่ีคิดจะก่ออาชญากรรมเกิดความไม่แน่ใจว่าจะ
ถูกจับได้หรือไม่ ซ่ึงแนวความคิดตามแนวทางน้ีก็มีรูปแบบในการป้องกันอาชญากรรมแตกต่างกันออกไป เช่น การจัดการ
สภาพแวดล้อมแบบนามธรรมให้เกิดการตรวจตราอย่างสะดวก หรือการจัดสภาพแวดล้อมแบบรูปธรรม เช่น โครงการเพ่ือนบ้านเตือน
ภัย ซ่ึงในปัจจุบัน รูปแบบท่ีถือว่ามีความทันสมัย ได้แก่ แนวความคิดการป้องกันอาชญากรรมด้วยวิธีการระบบตํารวจแบบเน้นท่ีปัญหา 
(Problem Oriented Policing (POP)) 

มุมมองการป้องกันอาชญากรรมของแนวทางระบบงานตํารวจแบบเน้นท่ีปัญหา (POP) ท่ีมีต่อการป้องกัน
อาชญากรรมในรูปแบบด้ังเดิม 

หลักการป้องกันอาชญากรรม แบบ POP คือ วิธีการในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีปรากฏข้ึนบ่อยๆ  
ซ่ึงหลักการของ POP จะใช้วิธีการในการวิเคราะห์อาชญากรรมแบบลึกซ้ึงนั้นเพ่ือเสาะหาวิธีการในการป้องกันอาชญากรรม ท้ังนี้วิธีการ
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ในการวิเคราะห์อาชญากรรมจะใช้หลากหลายวิธี แต่วิธีท่ีเป็นท่ีนิยม คือ ทฤษฎี Routine Action Theory หรือทฤษฎีสามเหลี่ยม
อาชญากรรม (Crime Triangle Theory) โดยทฤษฎีอธิบายว่า อาญากรรมจะเกิดข้ึนเม่ือมี 3 สิ่งเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันและสถานท่ี
เดียวกัน อาชญากรรมในความหมายใหม่นั้น ก็คือ 

1. เป้าหมายที่เหมาะสม (Suitable Target) สภาวะแรกของอาชญากรรม คือ เป้าหมายที่เหมาะสมจะต้องเกิดข้ึน 
เป้าหมายอาจเป็นคน วัตถุ หรือสถานท่ี มีเป้าหมายเป็นจํานวนมากท่ีมีศักยภาพ แต่ไม่ใช่ท้ังหมดท่ีมีความเหมาะสม สิ่งท่ีใช้อธิบาย
เป้าหมายที่เหมาะสม ได้แก่ ความ มีค่า สามารถมองเห็นได้ และเข้าถึงได้ หรือสามารถเคล่ือนย้ายได้ มีค่าเป้าหมายที่เหมาะสม
สามารถเป็นซํ้าได้ ถึงแม้ว่าเป้าหมายจะเหมาะสมเพียงใด อาชญากรรมจะไม่เกิดข้ึนนอกเสียจากว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความสามารถไม่อยู่
และคนร้ายท่ีมีความสามารถปรากฏตัว 

2. การไม่อยู่ของผู้พิทักษ์ท่ีมีความสามารถ (Capable Guardian) เป็นสภาวะท่ีสอง ได้แก่ ผู้พิทักษ์ท่ีมีความสามารถใน
การขัดขวางอาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึนจะต้องไม่อยู่ ซ่ึงผู้พิทักษ์ท่ีมีความสามารถเป็นปัจจัยมนุษย์ท่ีสามารถปรามคนร้ายท่ีมีศักยภาพใน
การก่ออาชญากรรม และผู้พิทักษ์ท่ีมีความสามารถ หมายรวมถึง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) ท่ีจัดข้ึนเพ่ือการตรวจตรา ตัวอย่าง
ของผู้พิทักษ์ท่ีมีความสามารถ เช่น เจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย หลักการเพ่ือนบ้านเตือนภัย เพ่ือนบ้าน
ระบบ CCTV ซ่ึงบางส่วนเป็นทางการ เช่น เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย บางส่วนไม่เป็นทางการ เช่น เพ่ือนบ้าน นอกจากนี้แล้ว
เป็นไปได้เหมือนกันท่ีเจ้าหน้าท่ีมาปรากฏตัวแต่ไม่มีประสิทธิผล เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถ ถ้าต้ังผิด
ท่ีและเจ้าหน้าท่ีอยู่แต่ไม่ได้รับการฝึกอบรมท่ีเพียงพอหรือระมัดระวังตัวเพ่ือเป็นการป้องปราบอย่างมีประสิทธิผล 

3. คนร้ายท่ีเป็นไปได้ (Likely Offender) เม่ือเป้าหมายเหมาะสมไม่ได้รับการปกป้องจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความสามารถ 
ทําให้มีโอกาสท่ีจะเกิดอาชญากรรมเกิดข้ึนได้และถือเป็นองค์ประกอบสุดท้ายในรูปนี้ คือ คนร้ายท่ีมีความเป็นไปได้ ทฤษฎีนี้มอง
อาชญากรรมในมุมของคนร้าย อาชญากรรมเป็นเพียงการกระทําถ้าคนร้ายท่ีเหมาะสมคิดว่าเป้าหมายที่เหมาะสมและผู้พิทักษ์ท่ีมี
ความสามารถไม่อยู่ท่ีนั้นเวลาน้ัน เป็นการประเมินสถานการณ์ในการกําหนดอาชญากรรมจะเกิดข้ึน หรือไม่ 
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม” 
ได้ทําการศึกษาวิจัยโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Survey) ทําการศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด ข้อมูลเอกสารทาง
วิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
จากนั้น ศึกษาโดยวิจัยภาคสนาม (Field Survey) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth Interview) ผู้ ท่ี มีส่วนเกี่ยวข้องใน 
การปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพ่ือนํามากําหนดกรอบในการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห์ โดยให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม เป็นผู้กรอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง (Self - Administered Questionnaire)  

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง “รูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม”  
ผู้ศกึษาขอนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในชุมชน ซ่ึงจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของจํานวนและร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า ใน
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 172 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 100.0 
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อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาได้แก่ อายุ 41-50 ปี อายุตํ่ากว่า 30 ปี 
และอายุ 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 34.3 ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 8.7 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
48.3 รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 43.0 ร้อยละ 
5.2 และร้อยละ 3.5 ตามลําดับ 

จํานวนรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา 
ได้แก่ รายได้ 25,001 บาทขึ้นไป รายได้ 15,001-20,000 บาท และรายได้ 10,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.7 ร้อยละ 18.6 
และร้อยละ 11.6 ตามลําดับ 

ตําแหน่งปัจจุบัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตําแหน่งผู้บังคับหมู่ ร้อยละ 90.7 รองลงได้แก่ รองสารวัตร และ
สารวัตร คิดเปน็ร้อยละ 7.6 และร้อยละ 1.7 ตามลําดับ 

อายุราชการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาได้แก่ อายุ 21-30 ปี อายุ 1-10 
ปี และอายุ 31 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.8 ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 6.4 ตามลําดับ 

และระยะเวลาปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามท่ี สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระยะเวลา 7-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาได้แก่ ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ระยะเวลา 4-6 ปี และระยะเวลาตํ่ากว่า 3 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 15.1 ตามลําดับ 

วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผลการศึกษาถึงปัจจัยที่เ กี ่ยวข้องกับรูปแบบการโจรกรรรถจักรยานยนต์ในพื้นที่
รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม มีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลตัวผู้กระทําผิด ด้านเวลา ด้านสถานท่ี วิธีการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผู้กระทําผิดส่วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาได้แก่ 
อายุ 15-20 ปี อายุ 26-30 ปี อายุ 31-35 ปี และอายุ 36 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 21.1 ร้อยละ 9.9 ร้อยละ 3.5 และร้อยละ 1.7 
ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผู้กระทําผิดส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
45.9 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.8 ไม่เคยเข้ารับการศึกษา ร้อยละ 19.8 และระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 3.5 

การประกอบอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมา
ได้แก่ อาชีพรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 27.9 และอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 5.2 

การกระทําผิดตามคดีอาญา 4 กลุ่มมาก่อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เคยกระทําผิดตามคดีอาญา
กลุ่มท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาได้แก่กลุ่มท่ี 4 ร้อยละ 43.6 และกลุ่มท่ี 1 ร้อยละ 5.2 (คดีอาญา 4 กลุ่ม ได้แก่ คดีอาญากลุ่มท่ี 
1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ, คดีอาญากลุ่มท่ี 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, กลุ่มท่ี 3 คดีความผิดพิเศษ เช่น พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นต้น และกลุ่มท่ี 4 คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น ยาเสพติด, การพนัน, อาวุธปืน และวัตถุระเบิด 
เป็นต้น) 

การเรียนรู้วิธีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เรียนรู้การโจรกรรม
รถจักรยานยนต์จากกลุ่มเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาได้แก่ จากในเรือนจํา ร้อยละ 18.6 จากความรู้ความสามารถของตนเอง 
12.2 จากภาพยนตร์/ละคร ร้อยละ 6.4 และจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 1.7 

ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าช่วงเวลาท่ีรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมมากที่สุด
คือช่วงเวลา 18.00-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาได้แก่ช่วงเวลา 00.00-06.00 น. ร้อยละ 40.1 กล่าวคือ ช่วงเวลาท่ี
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จักรยานยนต์ถูกโจรกรรมมากท่ีสุด เวลาต้ังแต่ 18.00-06.00 น. ของวันรุ่ง หรือช่วงเวลากลางคืน (“กลางคืน” หมายความว่า เวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ข้ึน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(11)) 

บริเวณท่ีรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริเวณท่ีรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมส่วนใหญ่มี
ลักษณะ มีมุมอับลับสายตา คิดเป็นร้อยละ 66.86 รองลงมาได้แก่ ไม่มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด ร้อยละ 65.12 ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 62.79 ไม่มีแสงสว่างมีเพียงพอ ร้อยละ 56.98 ไม่มีการจัดระเบียบท่ีจอดรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 50.81 ทางเข้า – 
ออก หลายช่องทาง ร้อยละ 38.37 เป็นบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่าน ร้อยละ 30.23 และไม่มีการติดป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นบริเวณท่ี
รถหาย ร้อยละ 9.88 

วิธีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า วิธีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของ สถานี
ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ส่วนใหญ่ คือ ใช้กุญแจเหล็กกล้ารูปตัวที (T) คิดเป็นร้อยละ 87.21 รองลงมาได้แก่ วิธีการหักคอจากนั้น 
ต่อสายตรง ร้อยละ 56.98 ใช้กุญแจผี ร้อยละ 28.49 วิธีการใช้ขับรถจักรยานยนต์ประกอบจากนั้นบังคับให้ผู้เสียหายมอบ
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 31 วิธีการยกรถจักรยานยนต์ท้ังคันข้ึนรถบรรทุกหลบหนี เท่ากันกับวิธีการขอยืม คือร้อยละ 16.28 และ
วิธีการใช้อาวุธจี้ชิงรถ ร้อยละ 13.95 

วิเคราะห์ข้อมูลของผลการศึกษาถึงมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ท่ีเหมาะกับสภาพการณ์ใน
พ้ืนท่ีของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ได้ศึกษาถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ วิธีการต่างๆ ท่ีสามารถป้องกันรถจักรยานยนต์ 
ถูกโจรกรรม ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 

วิธีการต่างๆ ท่ีสามารถป้องกันรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามาตรการในการป้องกัน
การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ท่ีเหมาะกับสภาพการณ์ในพ้ืนท่ีของ สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ส่วนใหญ่ ได้แก่ การล็อคคอ ขาต้ัง 
และ/หรือ ดิสก์เบรกรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 89.53 รองลงมาได้แก่ ไม่ควรจอดรถไว้ในท่ีเปลี่ยวหรือลับตาคน ร้อยละ 61.05 
การติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 54.65 การติดต้ังราวเหล็กพร้อมโซ่ร้อยละให้แก่ประชาชน ร้อยละ 40.70 การทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ร้อยละ 32.56 การเพ่ิมการตรวจตราของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตามบริเวณจุดเสี่ยวต่อการเกิดเหตุ
อาชญากรรม และจัดการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม ร้อยละ 9.88 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ท้ังหมดเป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 31-40 ปี ซ่ึงเป็นวัยท่ี
เหมาะกับการปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งผู้บังคับหมู่ 
เนื่องจากถือเป็นกําลังหลักในการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามโดยเฉพาะงานสายตรวจ มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มี
อายุราชการ 11-20 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีมากพอสมควร ทําให้มีประสบการณ์ในการทํางาน และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันปราบปราม ระยะเวลา 7-9 ปี จึงทําให้ทราบถึงรูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครปฐม เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถเสนอแนวทางการป้องกันเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากผลการศึกษาสามารถนํามา
วิเคราะห์เพ่ืออภิปรายผลได้ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ เม่ือพิจารณาด้าน 
ตัวผู้กระทําผิด พบว่า อาชญากรจะมีการลงมือกระทําผิดท้ังแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม อาชญากรส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการศึกษาไม่ได้
ประกอบอาชีพ เคยกระทําผิดคดีอาญามาก่อน และเรียนรู้วิธีการกระทําผิดมาจากกลุ่มเพ่ือนจึงทําให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชญา
กรข้ึนมา มีการวางแผนการกระทําผิด มีการแบ่งหน้าท่ีกันทํางาน สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสารวัตรป้องกันปราบปราม 
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ซ่ึงให้ข้อมูลว่า ลักษณะการโจรกรรมท่ีทําเป็นกลุ่มแก็งค์ ทําเป็นอาชีพ โดยผู้กระทําผิดจะมีต้ังแต่
เยาวชน อายุต้ังแต่ 16 ปีข้ึนไป จับกลุ่มกันร่วมกระทําผิดต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป แบ่งหน้าท่ีกันกระทําผิด คือ จะมีส่วนล่วงหน้า (Scout) 
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คอยทําหน้าท่ีออกตระเวนหารถจักรยานยนต์ตามท่ีใบสั่งท่ีตนได้รับมา และเม่ือได้รถจักรยานยนต์มาแล้วก็จะมีคนหน้าท่ีคอยทําหน้าท่ี
รับรถท่ีได้จากการโจรกรรมขับไปส่งยังสถานท่ีท่ีได้นัดแนะกันไว้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักอาชญาวิทยา ชิคาโกท่ีมุ่งศึกษา
ในมิติเกี่ยวกับ “ทฤษฎีการส่งผ่านค่านิยมทางวัฒนธรรม” (The Transmission of Cultural Value) จากคนกลุ่มหนึ่งไปยังกลุ่มอ่ืนๆ 
รวมท้ังการส่งผ่านข้ามรุ่น จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองเด็กและเยาวชนรุ่นใหญ่ได้ส่งผ่านค่านิยมต่อต้านสังคม 
เทคนิคการทําผิด และการประกอบอาชญากรรมของรุ่นตนเองไปยังเด็กและเยาวชนรุ่นเล็ก ซ่ึงจากผลการศึกษากลุ่มของผู้กระทําผิดจะ
เรียนรู้เทคนิคการกระทําผิดจากกลุ่มเพ่ือน และในกลุ่มผู้กระทําผิดจะมีรุ่นใหญ่คอยควบคุมสั่งการต่ออีกหนึ่งชั้น โดยส่วนนี้สอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับรองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ซ่ึงให้ข้อมูลว่าในการลงมือ 
ก่ออาชญากรรมการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ จะมีหัวหน้าคอยควบคุมสั่งการในการโจรกรรมรถตามใบสั่งและนัดแนะในการส่งมอบ
รถจักรยานยนต์ยังสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีได้มีการนัดแนะกันไว้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเม่ือพิจารณารูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์โดย
พิจารณาจากตัวผู้กระทําความผิด จะสามารถแบ่งรูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1. ผู้กระทําผิดลงมือกระทํา
คนเดียวหรือเป็นคู่ 2. ผู้กระทําผิดลงมือกระทําเป็นกลุ่ม 

เม่ือพิจารณาด้านเวลา พบว่า ช่วงเวลาท่ีเกิดการโจรกรรมรถจักรยานยนต์มากท่ีสุด คือ เวลา 18.00-24.00 น. ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ เครือวัลย์ ภูแท่งเพชร (2558) ได้ทําการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีเกิดข้ึนในอําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก และอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิเคราะห์ร่วมกับจํานวน
ประชากรในพ้ืนท่ี และมีปริมาณรถจักรยานยนต์ ในพ้ืนท่ีเป็นจํานวนมากด้วย สําหรับประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีการเกิด 
การโจรกรรมสูงท่ีสุด คือ พ้ืนท่ีอยู่อาศัย เนื่องจากท่ีอยู่อาศัยเป็นท่ีมีการจัดเก็บรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หรือคนส่วนมากมักจะจอด
รถไว้หน้าบ้านของตนเอง จึงให้ปริมาณการโจรกรรมในพื้นท่ีอยู่อาศัยมีจํานวนมากท่ีสุด ในส่วนของช่วงเวลา วัน และเดือน ท่ีมี 
การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มากที่สุด พบว่าอยู่ช่วงเวลา 18.01-00.00 น. และยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ซ่ึงให้ข้อมูลว่า ผู้กระทําผิดส่วนใหญ่จะลงมือก่อเหตุช่วงเวลา 23.00- 
24.00 น. ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การท่ีผู้กระทําผิดเลือกลงมือโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเวลา
กลางคืน เป็นเวลาท่ีประชาชนท่ัวไปพักอาศัยอยู่ในบ้าน จึงทําให้ขาดการตรวจการณ์จากบุคคล จนผู้กระทํามีโอกาสในการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ในช่วงเวลากลางคืน 

เม่ือพิจารณาด้านสถานท่ี พบว่า บริเวณท่ีรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมมากท่ีสุดคือบริเวณท่ีเป็นมุมอับลับสายตา ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ียากต่อการมองเห็นของบุคคลท่ัวไปรวมถึงการตรวจตราของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ พบว่า สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับพ้ืนท่ีและ
ช่วงเวลาการเกิดอาชญากรรม หรือ The space and time of offences ของ P.J. Brantingham และ P.L. Brantingham  
แห่งสถาบันวิจัยประเทศแคนาดา ท่ีอธิบายว่ารูปแบบอาชญากรรมไม่ใช่เร่ืองบังเอิญแต่เกิดจากความต้ังใจของอาชญากร ซ่ึงลักษณะ
ของพ้ืนท่ีจะบ่งบอกถึงประเภทการกระทําความผิด ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการเกิดอาชญากรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติจึง
มีนโยบายให้ทุกสถานีตํารวจมีการจัดทํานาฬิกาอาชญากรรมไว้เป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้ในการวางแผนวิเคราะห์อาชญากรรม (Crime 
Analysis) ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสถานีตํารวจ โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากอาชญากรรมนั้นๆ เช่น วัน เวลา สถานท่ีเกิดเหตุ 
ประเภท และชนิดของคดี คนร้าย อาวุธท่ีใช้ เป็นต้น โดยนําข้อมูลด้านสถิติคดีต่างๆ มากําหนดเป็นจุดด้วยเคร่ืองหมายต่างๆ  
บนนาฬิกาจําลอง ซ่ึงได้จัดทําข้ึนเพ่ือจะได้ให้ผู้ปฏิบัติรู้ช่วงเวลาท่ีคดีเกิดข้ึน ประเภทคดีท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้นๆ รู้ว่าในเขตตรวจใดมีคดี
ปัญหาเกิดข้ึน หรือมีความถ่ีของช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ในช่วงเวลาใด ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายด้านการจัดกําลังพล และการแบ่ง
เขตตรวจ นอกจากนี้ บริเวณท่ีไม่มีการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดยังเป็นสถานท่ีหนึ่งท่ีเป็นบริเวณท่ีมีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์สูง
ในลําดับรองลงมาซ่ึงเม่ือวิเคราะห์จากแนวความคิดการป้องกันอาชญากรรมด้วยวิธีการระบบตํารวจแบบเน้นท่ีปัญหา (Problem 
Oriented Policing (POP)) เพ่ือการป้องกันอาชญากรรมโจรกรรมรถจักรยานยนต์ พบว่า พ้ืนท่ีท่ีไม่มีการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
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นั้น เป็นการขาดการเพิ่มความเข้มแข็งของการตรวจตราแบบเป็นทางการโดยการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือเป็นผู้คุ้มครองพ้ืนท่ี  
ซ่ึงเป็นการแสดงให้คนร้ายทราบว่าพ้ืนท่ีนี้มีกล้องวงจรปิดตรวจตราอยู่ โดยเป็นการเน้นในการปรามคนร้ายมากกาว่าการสืบสวน
ปราบปรามจับกุม 

เม่ือพิจารณาวิธีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ พบว่า การใช้กุญแจเหล็กรูปตัวที (T) เป็นวิธีท่ีใช้ในการก่อเหตุมากท่ีสุด 
เนื่องจากเป็นวิธีท่ีง่ายในการโจรกรรมและใช้เวลาในการก่อเหตุเพียง 3 – 5 วินาที ก็สามารถโจรกรรมได้สําเร็จ สอดคล้องกับกรณีศึกษา
ของ ปวีณวัชร์ ภัทรชัยพงศ์ (2550) ได้ทําการศึกษา มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการซ้ือขายซากรถ จากผล
การศึกษาถึงวิธีการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พบว่า มีรูปแบบวิธีการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ วิธีการใช้เหล็กฉาก (เหล็กรูปตัวที (T)) และยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธร
จังหวัดนครปฐม ซ่ึงให้ข้อมูลว่า วิธีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้กันมาก คือ การใช้เหล็กตัวที (T) เสียบเข้าไปในลูกบิด
แล้วบิดอย่างรุนแรงเพื่อให้เกลียวด้านในขาด จากนั้น ก็จะทําการติดเคร่ืองยนต์แล้วขับข่ีหลบหนีไป ซ่ึงวิธีการนี้จะใช้เวลาเพียง 5-10 
วินาที เพียงเท่านั้น ก็สามารถท่ีจะทําการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ได้ 

เม่ือพิจารณารวมกันเพ่ือหารูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สภ.เมืองนครปฐม 
พบว่า อาชญากรแบบเด่ียว จะลงมือกระทําผิดได้ทุกเวลา และทุกสถานท่ีท่ีโอกาสเอ้ืออํานวย กล่าวคือ เม่ือพบรถจักรยานยนต์ท่ีมี
ความสามารถในการป้องกันตํ่า เช่น เสียบกุญแจคาไว้ท่ีรถ รูกุญแจเก่าชํารุด รูกุญแจไม่ต้องใช้แม่กุญแจท่ีถูกต้อง เป็นต้น จอดไว้ใน
บริเวณท่ีไม่มีการเฝ้าระวังหรือการตรวจตราจากผู้พิทักษ์ท่ีมีความสามารถ ท้ังจากท่ีมีชีวิต เช่น เจ้าหน้าท่ีสายตรวจ หรือจากท่ีไม่มีชีวิต 
เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ก็จะทําการโจรกรรมรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวทันทีโดยไม่สนใจว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจะเป็นคัน
ท่ีตนเองต้องการหรือไม่ แต่ถ้าโอกาสเหมาะสม ก็จะลงมือโจรกรรมทันที โดยเพียงแค่ใช้กุญแจรถท่ีเสียบคาอยู่ หรือเหล็กปลายแหลม
บิดรูกุญแจก็สามารถติดเครื่องยนต์และขับหลบหนีออกไปจากบริเวณดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่มีต้องมีการวางแผนล่วงหน้าหรือเส้นทางท่ี
หลบหนีแต่อย่างใด ประกอบกับคนร้ายประเภทนี้จะเป็นบุคคลในพ้ืนท่ีมีความชํานาญในเส้นทางอยู่แล้ว จึงสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทาง
หลักและหันไปใช้เส้นทางสายรองเพ่ือหลีกเลี่ยงจากเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีทําการต้ังด่านบริเวณจุดต่างๆ ได้โดยไม่ถูกตรวจค้นจับกุม โดย
คนร้ายประเภทนี้จะนําไปขายต่อให้แก่บุคคลในพ้ืนท่ี ในราคาท่ีตํ่ามากไม่เกิน 3,000 บาท เนื่องด้วยสภาพของตัวรถเอง (รถเก่า 
รูกุญแจเสื่อมสภาพ) และเป็นรถท่ีไม่ได้มีความต้องการจากลูกค้ามาตั้งแต่ต้น หากไม่นําไปขายต่อ คนร้ายก็จะนํามาชําแหละเพ่ือนํา
อะไหล่แยกชิ้นส่วนขาย หรือนําอะไหล่มาประกอบเข้ากับรถจักรยานยนต์ของตนเอง ซ่ึงคนร้ายกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลท่ีเคยกระทําผิดมา
ก่อน ส่วนใหญ่เป็นความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ และ/หรือ เป็นความผิดท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่มี
การศึกษา เม่ือได้เงินจากการขายรถจักรยานยนต์ก็จะนําไปเท่ียวเตร่ ด่ืมเหล้า หรือนําไปซ้ือยาเสพติดเพ่ือนํามาเสพ 

สําหรับอาชญากรแบบกลุ่ม 3-4 คน ในลักษณะนี้จะกระทํากันเป็นขบวนการมีการแบ่งงานกนัทําอย่างชัดเจน โดยจะทํา
การขับรถยนต์กระบะมาจากพ้ืนท่ีในจังหวัดติดต่อกับจังหวัดนครปฐม และจะขับรถตระเวนเพ่ือหารถจักรยานยนต์เป้าหมายตามท่ีได้
ใบสั่งมาจากต้นทาง และเม่ือพบแล้วก็จะมีคนท่ีคอยทําหน้าท่ีดูต้นทาง คนท่ีทําหน้าท่ีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และคนท่ีทําหน้าท่ีขับข่ี
รถจักรยานยนต์ไปส่งยังพ้ืนท่ี ซ่ึงอาชญากรกลุ่มนี้จะเลือกลงมือในเวลากลางคืน โดยวิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือการใช้เหล็กตัวที (T) เสียบ
เข้าไปในรูกุญแจแล้วบิดอย่างรุนแรงเพื่อทําลายเกลียวภายในจากนั้นก็จะติดเคร่ืองยนต์ขับข่ีหลบหนีไป ท่ีอาชญากรเลือกวิธีนี้ในการก่อ
เหตุเนื่องจากใช้เวลาในการลงมือแต่ละคร้ังเพียง 3-5 วินาที โดยสถานท่ีท่ีก่อเหตุจะเป็นบริเวณหอพักต่างๆ ลาดจอดรถของ
ห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชน ตลาดนัด หรือตามบ้านเรือนต่างๆ ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ได้ และเม่ือได้รถมาแล้ว ก็จะมี
คนทําหน้าท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์ไปส่งยังพ้ืนท่ีเป้าหมาย เช่น จังหวัดสระแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยจะขับข่ีไปส่งในวันท่ีทําการโจรกรรมในวันดังกล่าว เนื่องจากช่วงเวลาท่ีก่อเหตุคือเวลากลางคืน กว่าท่ีเจ้าของรถจะรู้ว่า
รถจักรยานยนต์ของตนหายไปแล้วก็จะเป็นช่วงเช้า ซ่ึงรถจักรยานยนต์จะไม่อยู่ในพ้ืนท่ีแล้ว และยังสามารถหลีกเลี่ยงจากการตรวจของ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจได้อีกด้วย เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการได้รับแจ้งว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นรถท่ีเคยแจ้งหายไว้ และเหตุท่ีคนร้าย
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ไม่เลือกวิธีการขนย้ายรถจักรยานยนต์โดยการบรรทุกใส่รถยนต์กระบะแล้วนําไปส่งยังพ้ืนท่ีเป้าหมายเนื่องจาก จะทําให้ตกเป้าสังเกต
ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีทําการต้ังด่านตามจุดต่างๆ ทันที ซ่ึงรถจักรยานยนต์ท่ีนําไปขายต่อนี้จะสามารถขายได้ในราคาคันละ 3,000- 
5,000 บาท และหากรถจักรยานยนต์รุ่นดังกล่าวเป็นรุ่นใหม่และมีความต้องการในตลาดสูง จะสามารถขายได้ในราคาคันละ 10,000 
บาท 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อมาตรการในการป้องกันรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม พบว่า 
การล็อคคอ ขาต้ัง และ/หรือ ล็อคดิสก์เบรกรถจักรยานยนต์ คือ วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงก็คือการเพิ่มความยากในการก่อ
อาชญากรรม (Increase the Effort of Crime) โดยการสร้างอุปสรรคทางกายภาพให้กับผู้กระทํายากท่ีจะกระทําความผิด เช่น  
การล็อคกุญแจ ผู้เชี่ยวชาญทางการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าการล็อคโดยใช้โซ่และมีกุญแจนั้นถือได้ว่าปลอดภัยท่ีสุด 
รองลงมา ได้แก่ การล็อคขาต้ัง การล็อคดิสก์ และการล็อคคอ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ไพฑูรย์ อินทรัตน์ชัยกิจ และ  
กันยารัตน์ พึงม่วง (2551) ท่ีได้ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการควบคุมปัญหาอาชญากรรมในคดีเกี่ยวกับทรัพย์: ศึกษากรณ ี
การโจรกรรมรถจักยานยนต์ เพ่ือสร้างรูปแบบการป้องกันการและเสนอแนะมาตรการในการควบคุมปัญหาโจรกรรมรถจักยานยนต์ 
โดยมีการศึกษา 2 มาตรการ คือมาตรการการเพ่ิมความยากในการก่ออาชญากรรม โดยการทําราวเหล็กพร้อมโซ่คล้องและมี
ประชาสัมพันธ์ และมาตรการการเพ่ิมความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม โดยการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วนําไปทดลองใช้ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย พบว่า สามารถควบคุมการเกิดอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังกล่าว 
 
ขอ้เสนอแนะ 

สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ควรมีการประสานกับสถานีตํารวจท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร
เมืองนครปฐม ในการต้ังด่านร่วมกันในช่วงเวลาเดียวกันเพ่ือเป็นการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ท้ังกระบวนการ นอกจากนี้ 
ควรมีการจัดชุดชุมชนสัมพันธ์เพ่ือแนะนําแนวทางในการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม และควรให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจทําการออกใบแจ้งเตือนเม่ือพบรถจักรยานยนต์ท่ีจอดรถในบริเวณจุด
เสี่ยงต่างๆ ท้ังยังควรเพิ่มวงรอบการออกตรวจในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์โจรกรรมรถจักรยานยนต์สูง
ท่ีสุด ท่ีสําคัญควรมีการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ิมตามจุดเสี่ยงต่างๆ ให้ครอบคลุมท้ังหมด 
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ทัศนะของเจ้าหน้าทีใ่นสํานกังานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ด้านงานให้บรกิารรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน 

The Perspective of “Office of the Ombudsman (Thailand) Office” to Problems and  
Obstacles in Working with the Complaint Receiving Process from Complainants. 

 
รสรนิ โตมอญ* 

Rosalin Tomorn 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง“ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงาน
ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน” การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินต่อปัญหาและอุปสรรคการดําเนินการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน และ 2.แสวงหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การดําเนินงานให้รวดเร็วกรณีการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการศึกษาคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
Interview) ผู้อํานวยการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองของประชาชน เพ่ือนํามากําหนดกรอบใน 
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินใน
การปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
 ผลการวิจัยพบว่าด้านเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของ
ประชาชน ด้านท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีสุด คือ ด้านการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยในแต่ละปีงบประมาณเรื่องร้องเรียนท่ี
ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณามีจํานวนมากและมีเร่ืองร้องเรียนท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณายกมาจากปีงบประมาณก่อน เนื่องจาก
หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนเพิกเฉยและไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนในการจัดส่งเอกสาร หรือจัดส่งพยานหลักฐาน 
ไม่ครบ ไม่ชัดเจน หรือไม่สมบูรณ์ ทําให้การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงเกิดความล่าช้าในข้ันตอนนี้มากท่ีสุด จึงทําให้กลายเป็นปัญหา
และอุปสรรคในการทํางานสําหรับปัญหาและอุปสรรคในการทํางานลําดับรองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีด้านหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 
ด้านงบประมาณ และด้านผู้ร้องเรียน ตามลําดับ 
คําสําคัญ: สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, เร่ืองร้องเรียนของประชาชน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the study on ‘Opinions of Operation Officials of Office of the Ombudsman Thailand 

towards Problems and Obstacles for the Receipt of Complaints from Reporters’ are to study on the opinions of 
the operational officials of Office of the Ombudsman Thailand towards problems and obstacles for the receipt of 
people’s complaints, and to find ways to improve the efficiency of the work in order to receive complaints from 
people faster.  The primary study method is the in-depth interviews with the directors who are related to the 
operations of the officials who receive complaints from people. The information attained from the interviews is 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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used for setting out the conceptual frame for the design of a questionnaire that is used for gathering data and 
information from 101 operational officials of Office of the Ombudsman Thailand, whose work is to receive 
complaints from people. 

 The samples deem that the most problematic category is the investigation for fact. This is because in 
each year, Office of Ombudsman Thailand receives a great number of complaints from people. There are also the 
complaints from the former year that are pending for the investigation because the agencies that people complain 
against ignore the complaints and do not cooperate by submitting incomplete, unclear and insufficient documents 
and evidences. Thus, the investigation is delayed and obstructed. The second most problematic matter is the 
officials, the budget and the complainant. 
Keywords: Office of the Ombudsman (Thailand) office, the complaint receiving process 
 
บทนํา 

การท่ีประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางราชการในสังคมนั้น ได้เกิดข้ึนมาต้ังแต่อดีต กล่าวคือ ในสมัยกรุงสุโขทัย
พ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้ใช้้ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนด้วยความเมตตากรุณา หากประชาชน 
คนใดมีเร่ืองเดือดเนื้อร้อนใจประการใด อาจจะไปร้องทุกข์โดยไปสั่นกระด่ิงท่ีพ่อขุนรามคําแหงทรงแขวนไว้ท่ีหน้าประตูพระราชวัง 
พระองค์จะทรงไต่ถามและให้ความช่วยเหลือตามแต่่กรณี จนเป็นท่ีพอใจแก่ประชาราษฎร์โดยท่ัวกันดังพิจารณาจากข้อความใน 
ศิลาจารึกความว่า “ในปากประตูมีกระด่ิงอันหนึ่งแขวนไว้นั้น ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้าน กลางเมือง มีถ้อยมีความเจ็บท้อง ข้องใจ  
มักจักกล่าวสานความมันด้วยซ่ือ ไพร่ในเมืองสุโขทัยจึงชม” ลักษณะของการเปิดโอกาสให้ราษฎรร้องทุกข์ฎีกาต่อพ่อขุนรามคําแหงเป็น
ลักษณะของการประสิทธิประสาทความยุติธรรมของพระมหากษัตริย์ ์โดยตรง หรือในสมัยรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์์ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างกลองใบหนึ่งให้ชื่อว่า “กลองวินิจฉัยเภรี” สําหรับให้้ราษฎรท่ีเดือดร้อนมาตีกลอง
ร้องทุกข์์ต่อพระองค์เรียกกันว่า “ตีกลองร้องฎีกา” แต่่ก็ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติเพราะถูกข้าราชการเก็บเร่ืองไว้ไม่เสนอพระเจ้าอยู่หัว 
จากอดีตท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าการปกครองในระบบกษัตริย์ กษัตริย์จะพยายามท่ีจะรับเร่ืองเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนโดยตรง 
แต่วิธีการช่วยเหลือดังกล่าวอาจจะใช้ได้สําหรับการปกครองในขณะที่ยังมีพลเมืองไม่มากนัก จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า 
การร้องเรียนของประชาชนท่ีร้องเรียนมายังผู้บริหารในอดีต คือ พระมหากษัตริย์ ปรากฏพอเป็นรูปธรรมท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน การร่างรัฐธรรมนูญคร้ังนั้นได้มีการตระหนักดีว่า 
ท่ีผ่านมาเกิดความไม่เป็นธรรมและความไม่ถูกต้องในสังคมมีอยู่มาก สมควรท่ีจะได้มีกลไกใหม่ๆ เพ่ือท่ีช่วยเหลือประชาชนและเพ่ือ
ขจัดความไม่เปน็ธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการทํางานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในทุกระดับ จึงได้จัดต้ังหน่วยงาน
ข้ึนมาหลายหน่วยงาน เพ่ือรองรับและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน เช่น ได้จัดต้ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือรับการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ สําหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการใช้เงินแผ่นดิน 
ให้ไปร้องเรียนท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น ถ้าประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐทําโดยไม่ถูกกฎหมายก็ไปฟ้องท่ี
ศาลปกครอง และรัฐบาลได้ต้ังหน่วยงานใหม่ข้ึนอีก 2 สถาบันท่ีสําคัญ คือ สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้ึนมาทําหน้าท่ีดูแลให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540 บัญญัติรับรองเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตลอดจนความเสมอภาคกันในกฎหมายได้ตามมาตรา 30 ซ่ึงบัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและได้้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” จะเห็นว่า ผู้้บริหารประเทศได้เล็งเห็นถึงความไม่เป็น
ธรรมท่ีเกิดข้ึน จึงได้ต้ังหน่วยงานท่ีรองรับการร้องเรียนเพ่ือให้ความเป็นธรรมขึ้นมาหลายหน่วยงานด้วยกัน สําหรับการจัดต้ัง 
“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
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คร้ังนั้นใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าท่ีก็ตาม ซ่ึงถือเป็นภารกิจหลักของผู้ตรวจการแผ่นดินรวม
ไปถึงการตรวจสอบละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรใน
กระบวนการยุติธรรมในการตรวจสอบดูแลการใช้อํานาจรัฐ เพ่ือประชาชนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เสริมสร้าง
รากฐานในสังคมให้เข็มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรมตรงตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นตําแหน่งท่ีได้รับการแต่งต้ังจากพระมหากษัตริย์ตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยรัฐธรรมนูญ
กําหนดให้มีสามคน และเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานตามมาตรา 242 ท้ังหมดจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา
จํานวน 7 คน ท่ีระบุไว้ในมาตรา 243 ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และบุคคลซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ผู้ตรวจการแผ่นดินดํารงตําแหน่งได้เพียงคร้ังเดียวในระยะเวลา 6 ปี 
สําหรับอํานาจหน้าท่ีนั้น มาตรา 244 ได้กําหนด โดยสรุป ดังนี้  

1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคําร้องเรียนใน 2 กรณี ได้แก่ 
   1.1 ในกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน 
   1.2 ในกรณีการปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่
ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าท่ีก็ตาม  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อปัญหาและอุปสรรคการดําเนินการรับเร่ืองร้องเรียน
ของประชาชน 

2. เพ่ือแสวงหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้รวดเร็วกรณีการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับทัศนะ 
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและแนวความคิดเห็นจากนักวิชาการ ได้ให้นิยามความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
ทัศนะ ในความเข้าใจของคนท่ัวไป หมายถึง มุมมองหรือการมองส่ิงหนึ่งสิ่งใด หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมจาก

ความรู้สึกของตนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และอาจเกิดความรู้สึกว่าดีหรือไม่ดี ซ่ึงทัศนะของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหรือได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงใหม่ โดยทัศนะของบุคคลนี้ ยังไม่ได้หย่ังรากลึกถึงจิตสํานึก
ของบุคคลนั้น เปน็เพียงการรับรู้และความรู้สึกเบื้องต้นของบุคคล 

แนวความคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
สัตยา กระแสชล (2538, น. 9) กล่าวว่า ความคิดเห็นสามารถจําแนกได้ 2 ประการ คือ  
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด เป็นความคิดเห็นท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ ซ่ึงสามารถทราบทิศทาง

ได้ ทิศทางบวกสุด ได้แก่ ความรักจนหลง ส่วนทิศทางลบสุด ได้แก่ ความรังเกียจ ความคิดเห็นประการนี้รุนแรงและเปลี่ยนแปลงยาก  
2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเข้าใจ เป็นความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ข้ึนอยู่กับความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งนั้น เช่น 

ความรู้ ความเข้าใจในทางท่ีดี คือ ชอบ ยอมรับ เห็นด้วย ความรู้ความเข้าใจในทางท่ีไม่ดี ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย  
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แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
วิจิตร จิตรวศินกุล (2545) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์กรประกอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือบ่งชี้ถึงปัญหาท่ีเกี่ยวกับความพึง

พอใจในการทํางานนั้นมี 3 ประการ คือ 
1. ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ 

ประสบการณ์ในการทํางาน เพศ จํานวนสมาชกิในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทํางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น 
2. ปัจจัยด้านงาน (Factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทํางาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของ

หน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ทํางาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
3. ปัจจัยด้านการจัดการ (Factors Controllable by Management) ได้แก่ ความม่ันคงในงานรายรับ ผลประโยชน์ 

โอกาสก้าวหน้า อํานาจตามตําแหน่งหน้าท่ี สภาพการทํางาน เพ่ือนร่วมงาน ความรับผิดชอบ การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความ
ศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน เป็นต้น 

ทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการ 
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory Motivation) 
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H. Maslow) ค้นหาวิธีท่ีอธิบายว่าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหน่ึง 

ทําไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทําสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้
ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้คนอ่ืน คําตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งท่ีกดดันมากท่ีสุดไป
ถึงน้อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลําดับความต้องการตามความสําคัญ คือ 

1. ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ีพัก อากาศ ยารักษาโรค 
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการท่ีเหนือกว่าความต้องการเพ่ือความอยู่รอดเป็น

ความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อนและคนรอบข้าง 
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นการต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนบัถือและสถานะทางสังคม 
5. ความต้องการให้ตนประสบความสําเร็จ (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล 

ความต้องการท่ีทําทุกสิ่งทําทุกอย่างเพื่อให้ตนเองได้ประสบความสําเร็จ 
ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (S.M. Freud) ต้ังสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิด

พฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความ
ฝัน พูดคําท่ีไม่ได้ต้ังใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก ซ่ึงบุคคลพอใจจะ
กระทําสิ่งใดๆ ท่ีทําให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทําในสิ่งท่ีเขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลําบาก โดยอาจแบ่งประเภท
ความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ 

1. ความพึงพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะ
มีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ 

2. ความพอใจเกี่ยวกับตัวเอง (Egoistic Hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหา
ความสุขส่วนตัว แต่ไม่จําเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป 

3. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชน์ของ
มวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย 
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วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง “ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ด้านงาน

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน” ได้แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Survey) โดยทําการศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด ข้อมูลเอกสารทาง

วิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังนี้ 
2. การศึกษาค้นคว้าจากภาคสนาม (Field Survey) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับผู้อํานวยการท่ี

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน เพ่ือนํามากําหนดกรอบในการออกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และใช้แบบสอบถามเปน็เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห์ 

3. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) จะทําการสัมภาษณ์กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเร่ืองร้องเรียนของสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินในส่วนรับเรื่องร้องเรียน การให้บริการปรึกษาและรับร้องเรียน 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง “ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้าน
งานให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน”  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ทํางาน ระดับตําแหน่ง สํานักท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของจํานวนและร้อยละ พบว่า 
ในกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 101 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 

อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา 40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.8 ระหว่าง
อายุ 20 - 29 ปี และมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.9 ตามลําดับ 

สถานภาพการสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา สมรส คิดเป็นร้อยละ 
39.6 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 86.1 รองลงมา ปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ 11.9 ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ 

จํานวนรายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมารายได้
มากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.6 รายได้ 25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.8 รายได้ 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
4 ตามลําดับ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ท่ีสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นระยะเวลา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา ระยะเวลา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.8 ระยะเวลา 11-15 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 21.8 ระยะเวลาเกิน 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามลําดับ  

ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตําแหน่งปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมา ชํานาญการ 
คิดเป็นร้อยละ 33.7 ชํานาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 31.7 ตามลําดับ 

และสํานักท่ีปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่สํานักสอบสวน 3 คิดเป็นร้อยละ 21.8 รองลงมา สํานักสอบสวน 1 
คิดเป็นร้อยละ 20.8 สํานักสอบสวน 2 คิดเป็นร้อยละ 19 คิดเป็นร้อยละ 18.8 สํานักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.8 สํานัก
กฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 14.9 สํานักตรวจสอบจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามลําดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน จาก
ผลสรุปค่าเฉลี่ยทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
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ทัศนะต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3.53 โดยมีทัศนะของ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียนด้านการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงมากท่ีสุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3.59 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าท่ี เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 3.59 ด้านหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3.50 ด้านงบประมาณ 
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3.49 ด้านผู้ร้องเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในด้านทัศนะของเจ้าหน้าท่ีใน
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียน ด้านการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง การพิจารณาให้ความเป็น
ธรรมแก่ท้ังผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมา การพิจารณาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 ผู้ร้องเรียนได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 มีการแจ้ง ความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียน
ทราบเป็นระยะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 

ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียน ในด้านเจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา
ข้ันตอนในการย่ืนเร่ืองร้องเรียนเป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมา เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ของตนเป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 จํานวนเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เจ้าหน้าท่ีได้ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.39 

ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียน ในด้านหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 
ได้รับความรว่มมือจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนเป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมา หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนส่งพยานหลักฐานใน
การชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาภายระยะเวลาท่ีเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนทราบ
และเข้าใจบทบาท อํานาจ หน้าท่ี ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22  

ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียน ในด้านงบประมาณมีงบประมาณ
เพียงพอในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานได้อย่างครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 3.60 รองลงมา สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการ
จัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในแต่ละปีงบประมาณ ค่าเฉลี่ย 3.51 มีงบประมาณในการจัดการฝึกอบรมโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 

ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียน ในด้านผู้ร้องเรียน  ผู้ร้องเรียน
เข้าใจบทบาทอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสามารถร้องเรียนเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้อย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมา ผู้ร้องเรียนเข้าใจกระบวนการทํางานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30  
ผู้ร้องเรียนระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของผู้ร้องเรียนครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 3.24 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อปัญหาและอุปสรรคใน 
การปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน โดยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านงาน
ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชนในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จํานวน 53 คน เพศหญิง จํานวน 48 คน สถานภาพการสมรสของกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่ สถานภาพโสด จํานวน 58 คน ส่วนมาก
กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 30-39 ปี จํานวน 53 คน มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จึงทําให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ และความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าท่ี เพราะในตําแหน่งท่ีได้รับส่วนมากเป็นตําแหน่งท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องมีเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เพ่ือให้การดําเนินงานต่างๆ 
สมบูรณ์ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีรายได้อยู่ในช่วง 30,001-35,000 บาท มีระยะเวลาในการทํางานท่ีสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
6-10 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีมากพอสมควรในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน ทําให้มีประสบการณ์และ
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ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชนเป็นอย่างดี ซ่ึงจากผลการศึกษา
สามารถนํามาวิเคราะห์เพ่ืออภิปรายได้ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

ทัศนะของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
จากผลการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชนท่ีมี

ปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ ด้านการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย การพิจารณาไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ผู้ร้องเรียนได้รับทราบข้อมูลข้อมูลจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน และการแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ 
เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ได้ทราบข้อมูลจากหน่วยงาน และไม่ได้ทราบความคืบหน้าในเร่ืองร้องเรียนของตนเองเป็นระยะและหน่วยงานท่ี
ถูกร้องเรียนไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง และส่งพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาภายในเวลาท่ีกําหนด ในหลายกรณีเกิดความล่าช้าใน
ข้ันตอนนี้ ซ่ึงผู้ร้องเรียนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ทราบข้อมูลจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนว่าได้ชี้แจงข้อเท็จจริงมาอย่างไร อาจทําให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายผู้ร้องเรียน และในกรณีท่ีประชาชนมาร้องเรียนหน่วยงาน ประชาชนจะนําเร่ืองมาย่ืนเร่ืองท่ีสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน สํานักงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะทําแผนการสอบสวน ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่ารับไว้พิจารณา และขอให้
หน่วยงานชี้แจงเป็นหนังสือไปทางหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนมาชี้แจงข้อเท็จจริง ซ่ึงในกระบวน 
ส่งพยานหลักฐานเพ่ือนํามาชี้แจงในประเด็นต่างๆ ของหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนมีความล่าช้า จึงไม่สามารถทําให้การพิจารณาสอบสวน
หาข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได้ ทําให้ด้านการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นปัญหาอย่างมากท่ีทําให้เกิด
ความล่าช้า เพราะหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนส่งเอกสารและพยานหลักฐานเพ่ือนํามาประกอบการชี้แจงล่าช้า บางครั้งข้อมูลมี 
ความซับซ้อนมาก ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการทําเอกสารต่างๆ บางกรณหีน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนส่งพยานหลักฐาน ไม่ครบ ไม่ชัดเจน 
หรือไม่สมบูรณ์ ก็ทําให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถดําเนินงานต่อได้ ต้องรอเอกสารจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน จึงจะสามารถนํามา
ประกอบการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้อย่างสมบูรณ์ 

รองลงมาคือ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชนด้านเจ้าหน้าท่ี 
พบว่า เจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับการเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาศักยภาพของตนเอง การฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพในการทํางาน
หรือปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการฝึกอบรม จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติต่องานท่ีตนเองได้รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ในการปฏิบัติงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชนมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความเห็นสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม รวมท้ังควรจะต้องมีความเชื่อว่า การฝึกอบรมนั้นเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีช่วยในการพัฒนาบุคลากร และ
นําไปสู่การปรับปรุงการบริหารได้ และเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฤทธิรณ  
สันทนวิวิตต์ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตดําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าปัจจัยด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานระดับมาก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีจํานวน 
ไม่เพียงพอในระดับมาก และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อํานวยการโดยผู้อํานวยการกล่าวว่า ต้องมีการบริหารจัดการ
บุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการาเพ่ิมพูนองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากท่ีได้มีการคัดเลือกเข้ามาอยู่
ภายในองค์กร และสิ่งท่ีสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้ังใจทํางานอย่างเต็มท่ี 
ซ่ึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ไม่สามารถท่ีจะบังคับกันได้ ต้องให้เจ้าหน้าท่ีเห็นคุณค่าถึงความสําคัญในหน้าท่ีของตน ว่ามีความจําเป็นต่อองค์กร 
หากขาดฟันเฟืองตัวใดตัวหนึ่งไปองค์กรก็ไม่สามารถท่ีจะขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ สามารถใช้ผล 
การปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์ในการชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละบุคคลได้ ดังนั้น ทําให้ด้านเจ้าหน้าท่ีมีปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นอันดับท่ีสองเพราะในแต่ปีสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเร่ืองร้องเรียนเป็น
จํานวนมาก และมีหลายจังหวัดซ่ึงแต่ละสํานักท่ีเกี่ยวข้องจะรับผิดสอบดูแลเร่ืองร้องเรียนในแต่ละส่วน ซ่ึงจํานวนเจ้าหน้าท่ีก็มีจํานวน
เท่าเดิม แต่ภาระงานเยอะขึ้น เจ้าหน้าท่ีจึงไม่สามารถรับผิดชอบงานและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้เท่าท่ีควร ซ่ึงในแต่ละเรื่องรับ
ร้องเรียนจะมีระยะมีเวลากําหนด แต่บางคร้ังเจ้าหน้าท่ีก็ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนให้ส่งเอกสารภายใน
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ระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงถ้าหน่วยงานให้ความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีจะสามารถทํางานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได้และไม่ต้อง 
ค้างงานเป็นจํานวนมาก บางกรณีเกิดข้ึนจากความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ร้องเรียนกับทางราชการหรือสื่อสารข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน 
ไม่ตรงกัน ดังนั้น คําชี้แจง อธิบาย ตลอดจนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากการสอบสวนของหน่วยงานย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ 
การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ร้องเรียนได้อย่างดี หากหน่วยงานจะได้เร่งรัดการรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงและ 
ส่งเอกสารหลักฐานท่ีตรงประเด็น เป็นประโยชน์ และมีข้อมูลประกอบเพียงพอต่อการพิจารณา การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องเรียนใน
แต่ละเรื่องย่อมสําเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทําให้การดําเนินการดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือการเยียวยาทุกข์ร้อนของประชาชน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน ด้านหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 
พบว่า ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนส่งพยานหลักฐานในการชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาล่าช้า และเพิกเฉยคําชี้แจง จึงทําให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน  
มีอุปสรรคในการทํางานเป็นอย่างมากเพราะในงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชนมีเร่ืองร้องเรียนจํานวนมาก หน่วยงานท่ีถูก
ร้องเรียนมากท่ีสุด 10 อันดับ คือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนไม่ส่งเอกสาร พยานหลักฐานท่ีชัดเจน และสมบูรณ์จึงทําให้เจ้าหน้าท่ี 
ไม่สามารถดําเนินงานได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และพบข้อเท็จจริงว่า กฎ ระเบียบ หรือข้ันตอนการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อํานวยการ คือ 
ปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงปัญหาน้ี ถือเป็นปัญหาท่ีสําคัญอีกปัญหาหนึ่งของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินท่ี
ทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน ถือเป็นปัจจัยภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนมักเกิดจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน โดยเฉพาะเร่ือง 
การจัดส่งพยานหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีถูกร้องเรียนเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณากลับมายังสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มีความล่าช้ามากในการจัดส่งพยานหลักฐานแต่ละครั้ง ซ่ึงในด้านหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนก็ส่งผลกระทบทําให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะท่ีได้กําหนดไว้ได้เพราะเนื่องจากหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือในการนําเอกสารพยานหลักฐานมาส่ง
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือส่งช้าบ้าง ส่งไม่ครบถ้วนบ้าง ซ่ึงในกระบวนการดําเนินการในการส่งเอกสารไปให้หน่วยงานที ่
ถูกร้องเรียน และหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนต้องส่งเอกสารกลับมาให้จะช้ามาก ต้องใช้ระยะเวลาไปการส่งไปและส่งกลับพอสมควร 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน ด้านงบประมาณ พบว่า 
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในแต่ละปีงบประมาณ ในการจัดการฝึกอบรมโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีงบประมาณไม่เพียงพอในการลงพื้นท่ีเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานได้ 
อย่างครบถ้วน มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จึงทําให้เจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม เพ่ือ
ศักยภาพในการทํางานจึงทํางานตัวเจ้าหน้าท่ีเองไม่ได้รับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางานท่ีตนเองได้รับผิดชอบเท่าท่ีควร  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณารัตน์ คุณวุฒิ (2554) พบว่า ปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้ันตอน พบว่าทุกข้ันตอนมีปัญหาการบริหาร
งบประมาณอยู่ในระดับปานกลางและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ 
ภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ คือ ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินก่อนการจัดทา งบประมาณทุกคร้ัง การให้ความเห็นชอบร่าง งบประมาณ
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควรยึดผลประโยชน์ส่วนรวม มีการจัดทําแผนการดําเนินงานและการติดตามผลให้สอดคล้อง
กับประมาณรายรับ และให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม และซ่ึงสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อํานวยการ คือ ปัญหาด้านงบประมาณ สิ่งหนึ่งท่ีสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องการจะดําเนินการใน
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ลําดับต้น คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ประชาชนได้รับทราบ ซ่ึงการจะประชาสัมพันธ์ได้
นั้น จําเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการในทุกข้ันตอน นอกจากจะประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้ได้รับทราบแล้ว ยังต้อง
เร่งการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอีกด้วย ซ่ึงถือเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกท่ีจะเชื่อม
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ จนนําไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต ซ่ึงปัญหาด้านงบประมาณ ท่ีทําให้ 
การจัดสรรงบประมาณไม่ได้เท่าท่ีควร หรือไม่เพียงพอต่อการจัดทําโครงการต่างๆ เป็นเพราะบางโครงการอาจจะเบิกงบประมาณ 
ท่ีไม่สมควร หรือเบิกเกินความจําเป็นจึงทําให้ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอกับโครงการท่ีมี
ประโยชน์และจําเป็นได้ หรือนํางบประมาณท่ีได้รับมาจากรัฐบาลไปใช้ในส่วนอ่ืนๆ ท่ีไม่จําเป็นหรือท่ีไม่ทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กร 
จึงนํามาสู่งบประมาณท่ีจัดสรรไม่เพียงพอ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน ด้านผู้ร้องเรียน พบว่า  
ผู้ร้องเรียนระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของผู้ร้องเรียนไม่ครบถ้วน และผู้ร้องเรียนไม่เข้าใจกระบวนการทํางานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
รวมถึงอํานาจ หน้าท่ี ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากเม่ือผู้ร้องเรียนมีปัญหาจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ร้องเรียน 
ไม่ทราบถึงสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ว่ามีช่องทางใดบ้างท่ีผู้ร้องเรียนสามารถใช้สิทธิในการแสวงหาความ
เป็นธรรมได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อํานวยการ คือ เนื่องจากในบางกรณี ผู้ร้องเรียนยังไม่เข้าใจถึงบทบาทและ
อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงให้เกิดการร้องเรียนในเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือในบางคร้ัง ผู้ร้องเรียนร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนเป็นหนังสือ ให้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัว 
ผู้ร้องเรียนเอง จึงทําให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถท่ีจะดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปได้ ดังนั้นปัญหาด้านผู้ร้องเรียนท่ี
เกิดข้ึน คือ ผู้ร้องเรียนจะระบุข้อมูลของตนเองเวลามาร้องเรียนไม่ครบถ้วน และไม่เข้าใจถึงบทบาทอํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการ
แผ่นดินเท่าท่ีควรว่าเวลาต้องการท่ีจะร้องเรียนหน่วยงานใดต้องไปร้องเรียนกับหน่วยงานใด จึงทําให้เกิดความไม่เข้าใจของ
กระบวนการดําเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าท่ีประชาชนควรรู้และเข้าใจเท่าท่ีควร 

  
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงาน
ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน และแสวงหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การดําเนินงานให้รวดเร็วกรณีการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชนการศึกษาคร้ังนี้ ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ บทความ 
วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษาประกอบกับทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับทัศนะ
ของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน 
และสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และจากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆ ท้ังวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษา
เชิงสํารวจ โดยทําการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าท่ีใน
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน จํานวน 101 คน จากการศึกษาคร้ังนี้
ได้ใช้ประชากรท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอ้างอิง โดยค่าอัตราส่วน
ร้อยละของคําถามเกี่ยวกับข้อมูลและข้อคําตอบในคําถามปลายปิดเลือกคําตอบโดยหาค่าเฉลี่ย แจกแจงความถี่ เป็นรายข้อ นําเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยายข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ใช้ค่าเฉลี่ยน้ําหนักความคิดเห็นของประชากรท่ีศึกษา โดยหาค่ามัชฌิมเลข
คณิต ในข้อคําตอบของคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าทุกข้อ และใช้ค่าการกระจายน้ําหนักของคําตอบ โดยการหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
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ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากกลุ่มตัวอย่าง 101 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วงอายุ 30-39 ปี มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,001-35,000 บาท มีระยะในการทํางานท่ีสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 6-10 
ปี ตําแหน่งปฏิบติัการ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของ

ประชาชนท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ ด้านการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าท่ี ด้านหน่วยงานท่ี
ถูกร้องเรียน ด้านงบประมาณ และด้านผู้ร้องเรียน ตามลําดับ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน ด้านการพิจารณาสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การพิจารณาไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รองลงมา ผู้ร้องเรียนไม่ทราบข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน มีการแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะน้อยมาก 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน ด้านเจ้าหน้าท่ี กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รองลงมา เจ้าหน้าท่ีไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตน 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน ด้านหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน รองลงมา หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนส่งพยานหลักฐานใน
การชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือนํามาประกอบพิจารณาล่าช้า หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนทราบและเข้าใจบทบาท อํานาจ หน้าท่ี ของสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินน้อย 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน ด้านงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่า มีงบประมาณไม่เพียงพอในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานได้อย่างครบถ้วน รองลงมา สํานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้รับการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอในแต่ละปีงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านงานให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชนด้านผู้ร้องเรียน กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่า ผู้ร้องเรียนไม่เข้าใจถึงบทบาท อํานาจ หน้าท่ี ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ร้องเรียนไม่เข้าใจถึงกระบวนการ
ทํางานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ร้องเรียนระบุรายละเอียดของตนเองไม่ครบถ้วนในการทําเร่ืองร้องเรียน 

แนวทางการพัฒนางานด้านการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
1. เจ้าหน้าท่ีควรแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุไม่ใช่แก้ท่ีปลายเหตุ 
2. เจ้าหน้าท่ีควรเข้าใจหน้าท่ีของตนเอง ต้ังใจในทํางานท่ีตัวเองรับผิดชอบ ไม่ใช่ทําเพียงเพราะต้องการทําเร่ืองร้องเรียน

จบไปเท่านั้น ต้องคํานึงถึงความเป็นธรรมของประชาชนด้วย 
3. ควรให้เจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีในการเก็บ พยานหลักฐาน เชิงลึก และจัดให้มีการอบรม เพ่ือเป็นการสร้างเสริม

ประสิทธิภาพ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีๆ ในองค์กร 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ด้านงานให้บริการรับเร่ือง
ร้องเรียนของประชาชนในสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ด้านการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
1. เจ้าหน้าท่ีควรแจ้งความคืบหน้ากับผู้ร้องเรียนเป็นระยะ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล และทางจดหมาย  
2. ควรมีการปรับปรุง แก้ไข ในข้ันตอนการดําเนินท่ีมีส่วนทําให้การดําเนินการล่าช้า 
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ด้านเจ้าหน้าท่ี 
1. ควรจัดสรรเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอกับภาระงานท่ีได้รับ 
2. ควรมีการจัดอบรม เพ่ือปรับทัศนะคติของเจ้าหน้าท่ีในทางท่ีดี 
ด้านหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 
1. ควรกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการส่งเอกสาร พยานหลักฐานต่างๆ และชี้แจงถึงข้อควรปฏิบัติในการดําเนินต่างๆ 

ให้ชัดเจน รวบไปถึงผลท่ีได้รับถ้าไม่ส่งเอกสาร ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ควรให้สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจัดสัมมนา เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าใจบทบาทของสํานักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน 
ด้านงบประมาณ 
1. ควรจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการเท่ากับท่ีในโครงการใช้จริงเท่านั้น 
ด้านผู้ร้องเรียน 
1. เจ้าหน้าท่ีควรแนะนําข้ันตอนดําเนินการแก่ผู้ร้องเรียน 
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บทคัดย่อ 

   การศึกษาวิจัยเร่ือง “นโยบายการแก้ปัญหาอาชญากรรมท่ีเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของปัญหาอาชญากรรมในเขตพ้ืนท่ี
สถานีตํารวจนครบาลดินแดง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ของปัญหาอาชญากรรมชุมชนในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนครบาลดิน
แดง ศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจนครบาลดินแดง ต่อความหมายอาชญากรรมในเขตพื้นท่ีสถานีตํารวจนครบาลดิน
แดง นอกจากนี้เพ่ือแสวงหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหาอาชญากรรมตามนโยบาย  
ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของปัญหาอาชญากรรมชุมชนในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนครบาลดินแดง ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในเขตพ้ืนท่ี
สถานีตํารวจนครบาลดินแดง จํานวนรวมท้ังสิ้น 130 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
   ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนนั้นช่วงเวลาเกิดเหตุคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญและเวลา
เกิดเหตุคดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงค่ํา ระหว่างเวลา 18.00-24.00 น. หากจําแนกตามลักษณะการเกิด/พฤติกรรมคนร้าย
ส่วนใหญ่มักเกิดจากอาชญากรกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยและยากจน มักพบว่าผู้ก่อเหตุมีมากกว่า 2 คน ท้ังนี้มีผลมาจากผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมภายในชุมชนท่ีเป็นจุดล่อแหลมทําให้ง่ายต่อการเกิดอาชญากรรม ในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนนั้น ประชาชนจะคอย
เป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สําหรับนโยบายการแก้ปัญหาอาชญากรรมนั้นระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มุ่งเน้นในการควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ในท่ีสาธารณะโดยการเพ่ิมมาตรการด้านสายตรวจ  
การประยุกต์ใช้โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ระดับกองบังคับการควรเน้นการจัดระเบียบพ้ืนท่ีเสี่ยงตามอํานาจหน้าท่ีและแหล่ง
ม่ัวสุม ระดับสถานีตํารวจนครบาลดินแดงมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้ังจุดตรวจสกัดอย่างสมํ่าเสมอ  
   ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการช่วยป้องกันและ
แก้ปัญหาอาชญากรรม เพ่ิมการสํารวจจํานวนเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
คําสําคัญ: เอกลักษณ์ของปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นท่ีดินแดง, นโยบายการแก้ปัญหาอาชญากรรม 
 

ABSTRACT 
 The study on ‘ Policies to Solve Crime Problems to Fit the Identities of Crimes Happening in 

Communities in the Area of Din Daeng Metropolitan Police Station’ has the objectives to explore the identities of 
crimes that happen communities in the area of Din Daeng Metropolitan Police Station, to study on the points of 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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views of police officers of Din Daeng Metropolitan Police Station on the criminological meaning of the crimes in 
their area, and to search for ways to improve the effectiveness of the operations related to crime management to 
fit the identities of crimes in the area. This study is survey research using questionnaire to gather data from 130 
officers operating in the area of Din Daeng Metropolitan Police Station.  The used statistics are percentages, 
frequencies, means and standard deviations.  

 The results revealed that as for the identities of the crimes in the communities, it is discovered that 
severe crimes mostly happen at night or from 18:00 o’clock to 24:00 o’clock whilst most crimes against the state 
are also committed at night or18:00 o’clock to 24:00 o’clock as well. Concerning the identity of crimes in terms 
of the schemes and behaviours of the criminals, it is discovered that most of the crimes in the area are committed 
by people with low incomes or the poor. As for the number of criminal most crimes are committed by more than 
2 criminals. As for the crime scene, it is found out that the crimes in the communities are committed because of 
the city plan and the environs of the communities that lead to the risks of crimes. As for the identity of crimes in 
terms of community relations, the samples most agree that the locals observe the crimes and report the crimes 
to the police. Concerning the policies to solve crime problems, the samples report that Royal Thai Police has the 
policy to prevent crime with the objectives to control and to mitigate the severity of crimes concerning public 
properties by having more patrolling activities. As for the policies of the command office of metropolitan police, 
it is agreed that crimes happen in Thailand and other countries and that nobody knows when these crime problems 
will actually occur. As for the policies by the command post, they emphasize on re-organization of risky areas and 
places. The crime preventive policy by Din Daeng Metropolitan Police Station focuses on setting up check points 
regularly.  

From this study, there are many suggestions attained. First, Royal Thai Police should encourage people to have 
more participation in preventing and solving crime problems. As for the measures to prevent crimes in the overview, Royal 
Thai Police should allocate enough budgets for all operations related to the prevention of crimes. 
Keywords: The Identities of crimes happening in communities in the area of din daeng metropolitan police station, 

The policies to solve crime problems 
 
บทนํา 

ในปัจจุบันนี้สภาพสังคมในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาทางด้านอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็น ฆาตกรรม ยาเสพติด ลักขโมย ซ่ึงปัญหาอาชญากรรมเหล่านี้
ล้วนทําให้เกิดอันตรายและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศไทยท้ังนี้ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนได้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนเกิดความหวาดระแวงในการดําเนินชีวิต ขาดเชื่อม่ันและไม่พอใจในการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ดังนั้น การป้องกัน
และควบคุมอาชญากรรมจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมถึงประชาชนท่ีต้องตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมอย่างจริงจัง
และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ท่ีสําคัญเจ้าหน้าท่ีตํารวจเองก็ต้องดูแลความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างความไว้ใจและนําไปสู่การร่วมมือกันระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ีและเจ้าหน้าท่ี
สถานีตํารวจนครบาลดินแดงซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการป้องกัน 
การปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมอาชญากรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับท่ีไม่กระทบต่อการดํารงชีวิตปกติของประชาชนใน
สังคม จําเป็นต้องมีความตระหนักและเพิ่มบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน เพ่ือรองรับกับการคาดหวังของสังคมที่ต้องการให้
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ตํารวจมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาก่อการร้ายและการอํานวย 
ความยุติธรรมแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ 

งานวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงเอกลักษณ์ปัญหาอาชญากรรมของชุมชนสถานีตํารวจนครบาลดินแดง และ 
การแสวงหาแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนื่องจากพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจนคร
บาลดินแดงน้ัน มีสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีความแออัดเกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก การใช้ชีวิต 
เร่ิมเปล่ียนแปลงไป มีบุคคลต่างถ่ินอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากข้ึน บางคนบางกลุ่มไม่สามารถหางานทําได้กลับกลายเป็นประชากรแฝงและ 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นใครมาจากไหนและมักก่อเหตุร้ายต่างๆ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาท่ีพบตามมา 
คือ ปัญหายาเสพติด ม่ัวสุม ลักทรัพย์ และเม่ือเกิดปัญหาอาชญากรรมข้ึนในชุมชนทําให้การติดตามจับกุมอาชญากรเป็นไปได้ยากหาก
ขาดการศึกษาเชิงนโยบาย  

ดังนั้น การศึกษานโยบายในระดับต่างๆ ท่ีนํามาใช้กับชุมชนจึงจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับการวางนโยบายป้องกัน
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ให้ความรู้ประชาชนเพ่ือลดโอกาสในการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมในการใช้ชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะมีผลต่อ 
การป้องกันชุมชนให้ได้รับความปลอดภัยจากอาชญากรรมได้มากข้ึน นําไปสู่ชุมชนเข็มแข็งและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ของปัญหาอาชญากรรมชุมชนในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนครบาลดินแดง 
2. เพ่ือศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจนครบาลดินแดง ต่อความหมายอาชญากรรมในเขตพื้นท่ีสถานี

ตํารวจนครบาลดินแดง 
3. เพ่ือแสวงหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหาอาชญากรรมตามนโยบาย ให้

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของปัญหาอาชญากรรมชุมชนในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนครบาลดินแดง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า คดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเขตชุมชนจะมี

ลักษณะเฉพาะ แตกต่างกันไปในหลายรูปแบบ ซ่ึงลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอาชญากรรมสถานีตํารวจนครบาลดินแดงนั้น ได้แก่ 
ช่วงเวลาการเกิดอาชญากรรม ลักษณะและพฤติกรรมของคนร้าย จํานวนอาชญากรที่ร่วมกันก่อเหตุ และประการสุดท้าย ลักษณะของ
สถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมซ่ึงในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนใน 
แต่ละพ้ืนท่ี จึงได้กําหนดนโยบายในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมออกมาในภาพรวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ีหนึ่งให้ความสําคัญใน 
การควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมท่ีประชาชนรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต ด้านท่ีสอง มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม
จากสภาพแวดล้อม ด้านท่ีสาม พัฒนาระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ ด้านท่ีสี่ พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 
เพ่ือเฝ้าระวังในการรับแจ้งเหตุและบริหารสถานการณ์สําคัญ ด้านท่ีห้า นําเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรมและ
การสืบสวน และด้านสุดท้าย พัฒนาการเก็บบันทึกข้อมูลท่ีเกดเหตุให้เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี โดยกําหนดให้หน่วยงานในสังกัดนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมตามแต่ละพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ในการกําหนด
นโยบายในการป้องกันอาชญากรรมจึงจําเป็นต้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของอาชญากรรมชุมชน ผู้ศึกษาจึงได้ค้นคว้า
แนวคิดต่างๆ สรุปเป็นกรอบแนวคิดโดยกําหนดตัวแปรท่ีจะศึกษาดังต่อไปน้ี  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย. 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลให้ประชากร 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงกลุ่มของประชากรท่ีศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจนครบาลดินแดง จํานวนท้ังสิ้น  
130 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจนครบาลดินแดง โดยแบ่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

ออกเป็น 2 ส่วน  คือ  
ส่วนท่ี 1 ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บังคับการตํารวจนครบาล 1 ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลดินแดง และสารวัตร

ป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจนครบาลดินแดง รวมท้ังสิ้น 3 นาย  
ส่วนท่ี 2 เป็นการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําสถานีตํารวจนครบาลดินแดง โดยแบ่งตามตําแหน่ง

หน้าท่ี ได้แก่ สารวัตร จํานวน 6 นาย รองสารวัตร จํานวน 37 นาย และผู้บังคับหมู่ จํานวน 93 นาย รวมท้ังสิ้น 130 นาย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย เคร่ืองมือการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายการแก้ปัญหา

อาชญากรรม และนําผลการสัมภาษณ์มากําหนดกรอบในการจัดทําเคร่ืองมือสําหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และ
เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเอง (SelfAdministered Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา ในการค่าอัตราส่วนร้อยละค่าเฉลี่ยน้ําหนักค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษา “นโยบายการจัดการปัญหาอาชญากรรมท่ีเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของปัญหาอาชญากรรม ในเขตพ้ืนท่ีสถานี

ตํารวจนครบาลดินแดง” เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Document Survey) 
ทฤษฎีและแนวคิดในตํารา วารสาร ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารต่างๆ เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดจากนั้นจึงศึกษาโดยวิจัย
ภาคสนาม (Field Survey) ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายการแก้ปัญหาอาชญากรรม 

ข้อมูลท่ัวไป 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- รายได้ต่อเดือน 

- ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

นโยบายการจัดการปัญหาอาชญากรรม 

- นโยบายสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

- นโยบาย บชน. 
- นโยบาย บก. 
- นโยบาย สน.ดินแดง 

เอกลักษณ์ของชุมชน 

บนเขตพ้ืนท่ี สน.ดินแดง 

- ช่วงเวลาการเกิด 

- ลักษณะการเกิด/พฤติกรรมคนร้าย 

- จํานวนอาชญากร 

- สถานท่ีเกิดเหตุ 
- ความสัมพันธ์กับชุมชน 
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เพ่ือนํามากําหนดกรอบในการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลท่ีจะนํามา
วิเคราะห์เร่ิมจากการนําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Reliability) 
นําแบบสอบถามที่ได้แก้ไขแล้วไปทําการทดสอบ (Pre-test) เพ่ือหาความเชื่อม่ัน เท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Reliability) ได้ค่า 
ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.79 จากนั้นนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือเจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจ
นครบาลดินแดง จํานวนท้ังสิ้น 130 คน  

 
ผลการศึกษา 

การศึกษา “นโยบายการจัดการปัญหาอาชญากรรมท่ีเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของปัญหาอาชญากรรม ในเขตพ้ืนท่ีสถานี
ตํารวจนครบาลดินแดง”โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจนครบาลดินแดง จํานวนท้ังสิ้น 130 คน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะเป็นเพศชาย มีอายุในช่วงอายุ  40-49 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า  25,000 
บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 8 ปี ข้ึนไป 

ท้ังนี้จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนน้ันช่วงเวลาเกิดเหตุคดี
อุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญส่วนใหญ่อยู่ในช่วงค่ํา ระหว่างเวลา 18.00-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 65.4 น้อยท่ีสุด คือ ช่วงเช้า ระหว่าง
เวลา 06.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 3.8 ในส่วนของช่วงเวลาเกิดเหตุคดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย ส่วนใหญ่เกิดเหตุในช่วงค่ํา ระหว่างเวลา 
18.00-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 53.9 และน้อยท่ีสุดคือ ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 06.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 6.2 

สําหรับเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามลักษณะการเกิด/พฤติกรรมคนร้าย กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าส่วนใหญ่
มักเกิดจากอาชญากรกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยและยากจน มีความเห็นว่าใช่ร้อยละ 100 ถัดมามีความเห็นว่าอาชญากรรมในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
เป็นคดีเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 94.5 ประเด็นเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามจํานวนอาชญา
กรกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ใช่มากที่สุดในประเด็นคดีที่เกิดส่วนใหญ่ มักพบว่าผู้ก่อเหตุมีมากกว่า 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใน
ส่วนเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามสถานท่ีเกิดเหตุ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าใช่มากท่ีสุด ในประเด็นการเกิดอาชญากรรมใน
ชุมชนมีผลมาจากผังเมือง และสภาพแวดล้อมภายในชุมชนท่ีเป็นจุดล่อแหลม ทําให้ง่ายต่อการเกิดอาชญากรรมร้อยละ 100 ด้าน
เอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามความสัมพันธ์กับชุมชนนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าใช่มากท่ีสุด ในประเด็นประชาชนคอยเป็น
หูเป็นตา และแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ร้อยละ 63.1 ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 
ภาพรวมของความคิดเห็นด้านเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชน 

เอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชน ความคิดเห็น จํานวน (คน) ร้อยละ
ช่วงเวลาเกิดเหตุคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ช่วงค่ํา ระหว่างเวลา 18.00-24.00 น. 85 65.4
ช่วงเวลาเกิดเหตุคดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย ช่วงค่ํา ระหว่างเวลา 18.00-24.00 น. 70 53.9
เอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามลักษณะ 
การเกิด / พฤติกรรมคนร้าย 

ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มักเกิด
จากอาชญากรกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยและยากจน 

130 100.0 

เอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามจํานวน 
อาชญากร 

คดีท่ีเกิดส่วนใหญ่มักพบว่าผู้ก่อเหตุมีมากกว่า 
2 คน

130 
 

100.0 

เอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามสถานท่ี 
เกิดเหตุ 

 

การเกิดอาชญากรรมในชุมชนมีผลมาจากผัง
เมือง และสภาพแวดล้อมภายในชุมชนท่ีเป็น
จุดล่อแหลม

130 
 

100.0 

เอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามความสัมพันธ์
กับชุมชน 

ประชาชนคอยเป็นหูเป็นตา และแจ้งเบาะแส
ให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

82 
 

63.1 

  



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
553 

ในส่วนนโยบายการแก้ปัญหาอาชญากรรมกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่านโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สอดคล้องมากท่ีสุดในประเด็นมุ่งเน้นในการควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ใน
ท่ีสาธารณะโดยการเพ่ิมมาตรการด้านสายตรวจ ร้อยละ 98.5  

นโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับกองบัญชาการตํารวจนครบาล กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสอดคล้อง 
มากท่ีสุดในประเด็นพิจารณาปัญหาอาชญากรรมไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศล้วนแล้วแต่มีอยู่ท่ัวไปและไม่มีใครรู้ได้ว่าจะ
เจอกับปัญหาเหล่านี้ตอนไหน ร้อยละ 97.7  

นโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับกองบังคับการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสอดคล้องมากท่ีสุดในประเด็นมี
การจัดระเบียบพ้ืนท่ีเสี่ยงตามอํานาจหน้าท่ีและแหล่งม่ัวสุม เพ่ือตัดช่องโอกาสและไม่เป็นแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรม ร้อยละ 97.7  

นโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับสถานีตํารวจนครบาลดินแดง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสอดคล้องมาก
ท่ีสุดในประเด็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจต้ังจุดตรวจสกัดอย่างสมํ่าเสมอ ร้อยละ 98.5 ดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 
ภาพรวมของนโยบายการแก้ปัญหาอาชญากรรม 

นโยบายการแก้ปัญหาอาชญากรรม ความคิดเห็น จํานวน (คน) ร้อยละ 
นโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 

มุ่งเน้นในการควบคุม และลดความ
รุนแรงของอาชญากรรม โดยการเพิ่ม
มาตรการด้านสายตรวจ 

128 
 

98.5 
 

นโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 

พิจารณาปัญหาอาชญากรรม  
เพราะไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศล้วนแล้วแต่มีอยู่ท่ัวไป 

127 
 

97.7 
 

นโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับกอง
บังคับการ 
 

จัดระเบียบพ้ืนท่ีเสี่ยงตามอํานาจ
หน้าท่ีและแหล่งม่ัวสุม 

127 
 

97.7 

นโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับสถานี
ตํารวจนครบาลดินแดง 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้ังจุดตรวจสกัด
อย่างสมํ่าเสมอ 

128 
 

98.5 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “นโยบายการจัดการปัญหาอาชญากรรมท่ีเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของปัญหาอาชญากรรมในเขตพ้ืนท่ี
สถานีตํารวจนครบาลดินแดง” พบประเด็นท่ีน่าสนใจดังนี้ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเพศชายมีอายุในช่วง
อายุ 40-49 ปี ซ่ึงเป็นวัยท่ีมีความชํานาญในการปฏิบัติหน้าท่ี เนื่องจากผ่านประสบการณ์การทํางานท่ียาวนาน มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในวัยดังกล่าวนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตําแหน่งในระดับรองสารวัตรมากท่ีสุด เพราะตําแหน่งรองสารวัตรเป็นตําแหน่ง
ผู้บริหารระดับต้น เป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติโดยตรง อีกท้ังเป็นตําแหน่งท่ีจะต้องใช้ทักษะการบริหารและการปฏิบัติตามคําสั่งให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 25,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 8 ปีข้ึนไป ทําให้มีประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติงาน และทราบถึงเอกลักษณ์ของอาชญากรรมชุมชนเป็นอย่างดี 
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ท้ังนี้จากผลการศึกษา พบว่า ช่วงเวลาเกิดเหตุคดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญส่วนใหญ่อยู่ในช่วงค่ํา ระหว่างเวลา 
18.00-24.00 น. เช่นเดียวกับช่วงเวลาเกิดเหตุคดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงค่ํา ระหว่างเวลา 18.00-24.00 น.ท้ังนี้คดี
อาชญากรรมมักจะเกิดในช่วงเวลาเฉพาะท่ีค่อนข้างแน่นอนตามแต่ละประเภทคดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Park (1952, p. 63)  
นักอาชญาวิทยากลุ่มชิคาโก ซ่ึงอธิบายอาชญากรรมว่าเป็นปรากฏการณ์ถาวรตามลักษณะพ้ืนท่ี บริเวณใดท่ีเกิดอาชญากรรมบ่อยมักจะ
เกิดข้ึนซํ้าอีกอยู่เช่นนั้น และยังสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับพ้ืนท่ีและช่วงเวลาการเกิดอาชญากรรม หรือ The Space and time of 
Offences ของ P.J. Brantingham และ P.L. Brantingham แห่งสถาบันวิจัยประเทศแคนาดา ท่ีอธิบายว่ารูปแบบอาชญากรรมไม่ใช่
เร่ืองบังเอิญแต่เกิดจากความต้ังใจของอาชญากร ซ่ึงลักษณะของพ้ืนท่ีจะบ่งบอกถึงประเภทการกระทําความผิด ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาในการเกิดอาชญากรรม  

ด้านเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามลักษณะการเกิด/พฤติกรรมคนร้ายในประเด็นปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่มักเกิดจากอาชญากรกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยและยากจน แล้วจึงขยายไปสู่การประกอบอาชญากรรมท่ีร้ายแรง สอดคล้องกับ
ทฤษฎีอาชญากรรมชั่วคราว (Occasional Crime) หลักการของทฤษฎีนี้ อธิบายได้ว่า อาชญากรรมท่ีผู้ประกอบอาชญากรรมไม่ได้
ต้ังใจในการประกอบอาชญากรรม แต่ท่ีต้องประกอบอาชญากรรมเนื่องจากสภาพแวดล้อมบีบบังคับให้ต้องประกอบอาชญากรรม 

ด้านเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามจํานวนอาชญากรในประเด็นคดีท่ีเกิดส่วนใหญ่มักพบว่าผู้ก่อเหตุมีมากกว่า 2 
คน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าอาชญากรมีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน มีการตระเตรียมแผนการในการก่อเหตุมาเป็นอย่างดี มีการรวมกลุ่ม
แก๊งกันกระทําความผิด สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองแก๊งของ Curry and Spergel (1988) อธิบายว่า ในการรวมกลุ่มของเด็ก
เยาวชนหรือผู้ใหญ่เพ่ือกระทําการอันเป็นการละเมิดกฎหมาย จะมีการจัดการท่ีซับซ้อน แม้ว่าบางเวลาจะกระจัดกระจาย บางเวลาก็
ประสานกันมีการจัดต้ังกฎของความเป็นผู้นําและความเป็นสมาชิก การทํางานจะทําภายในขอบข่ายของบรรทัดฐานและค่านิยมท่ี
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

ด้านเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามสถานท่ีเกิดเหตุในประเด็นการเกิดอาชญากรรมในชุมชนโดยภาพรวมแล้ว
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการเกิดอาชญากรรมในชุมชนมีผลมาจากผังเมืองและสภาพแวดล้อมภายในชุมชนท่ีเป็นจุดล่อแหลมทําให้
ง่ายต่อการเกิดอาชญากรรม สอดคล้องกับทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม เป็นการจัดชุมชน เพ่ือตัดช่องโอกาสใน
การกระทําความผิด 

ด้านเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า ประชาชนคอยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแส
ให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการช่วยเหลือส่งเสริมกิจการตํารวจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมชาย กลิ่นหอม (2553, น. บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมสถานีตํารวจภูธรวังประจบ จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่าความร่วมมือในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของประชาชน 
ตามลําดับปัจเจกและสังคม 

สําหรับความสอดคล้องของนโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมกับเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น พบว่านโยบาย 
การป้องกันปัญหาอาชญากรรมในแต่ละภาคส่วน มีความสอดคล้องต่อเอกลักษณ์ของชุมชน เห็นได้จากนโยบายการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมในระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่ีมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มุ่งเน้นในการควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ในท่ีสาธารณะเพ่ิมมาตรการด้านสายตรวจ โดยการจัด
ตารางเวรสายตรวจให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีและเวลาท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุมากท่ีสุด สอดคล้องกับทฤษฎีทฤษฎีตํารวจผู้รับใช้ชุมชน 
(Community Policing Theory) ตํารวจผู้รับใช้ชุมชน หมายถึง “หลักการการทํางานของตํารวจ ซ่ึงส่งเสริมสนับสนุน แก้ต้นเหตุเพ่ือลด
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยเทคนิคการแก้ ต้นเหตุปัญหา ด้วย ความร่วมมือระหว่างตํารวจและ
ชุมชน” 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
555 

ด้านนโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในระดับกองบัญชาการตํารวจนครบาล มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์
อาชญากรรมของชุมชน เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมให้การทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจจําเป็นต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรตํารวจเป็นองค์กรท่ีมีนโยบาย
คอยผลักดันและกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจต่ืนตัว ต้องขยันขันแข็ง ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงองค์กรจําเป็นจะต้อง
อาศัยแรงจูงใจเข้ามาช่วยกระตุ้น เพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ด้านนโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในระดับกองบังคับการ มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์อาชญากรรมของ
ชุมชน เนื่องจากมีการจัดระเบียบพ้ืนท่ีเสี่ยงตามอํานาจหน้าท่ีและแหล่งม่ัวสุม ซ่ึงเป็นการตัดช่องโอกาสและไม่ให้เกิดเป็นแหล่งบ่มเพาะ
อาชญากรรม แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจในพ้ืนท่ีมีการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงให้ชัดเจนและแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ทราบถึงพ้ืนท่ี
เสี่ยงเพ่ือท่ีจะได้หลีกหนีและป้องกันตนเองจากจุดเสี่ยงเหล่านั้น โดยสอดคล้องกับทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรมของ พอล และ  
แพท แบนติงแฮม (Brantingham, 1990) ซ่ึงเน้นอธิบายสาเหตุอาชญากรรมว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยเชื่อว่า
อาชญากรรมเกิดจากอาชญากรได้เข้าไปอยู่ในสถานท่ีและมีโอกาสเลือกเหย่ือท่ีเหมาะสม 

ด้านนโยบายการควบคุมปัญหาอาชญากรรมระดับสถานีตํารวจมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้ังจุดตรวจสกัดอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้อาชญากรเกิดความเกรงกลัวในการก่ออาชญากรรม ซ่ึงจุดตรวจนั้นจะต้องสร้าง
ความเชื่อม่ันให้กับชุมชนได้รู้สึกถึงความปลอดภัยจากอาชญากร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลัย ฉิมเฉลิม (2551, น. บทคัดย่อ)  
ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานของสายตรวจต่อการป้องกันอาชญากรรม ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในงานสายตรวจน้ัน จําเป็นท่ี
จะต้องมีการคัดเลือกและพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ท้ังนี้เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจเหล่านี้ จะต้องออกไปสัมผัสกับ
ประชาชนอย่างใกล้ชิด ซ่ึงอาจส่งผลต่อภาพพจน์ของตํารวจโดยส่วนรวมได้ การพิจารณาบุคลากรมาเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจนั้น 
ผู้บริหารควรคํานึงถึงคุณภาพ ตลอดจนความพร้อมท้ังด้านสภาพร่างกาย จิตใจให้ได้ผลอย่างถูกต้องและทันท่วงที 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ประเด็นด้านเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนช่วงเวลาเกิดเหตุคดีอุกฉกรรจ์ และ
สะเทือนขวัญ รวมถึงช่วงเวลาเกิดเหตุคดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงค่ํา ระหว่างเวลา 18.00-24.00 น.  สําหรับประเด็นด้าน
เอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามลักษณะการเกิด/พฤติกรรมคนร้ายส่วนใหญ่มักเกิดจากอาชญากรกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยและยากจน 
ทางด้านเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามจํานวนอาชญากรมักพบว่าผู้ก่อเหตุมีมากกว่า 2 คน  ด้านเอกลักษณ์อาชญากรรมของ
ชุมชนตามสถานท่ีเกิดเหตุ พบว่า การเกิดอาชญากรรมในชุมชนมีผลมาจากผังเมืองและสภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่เป็นจุดล่อแหลม
ทําให้ง่ายต่อการเกิดอาชญากรรม ด้านเอกลักษณ์อาชญากรรมของชุมชนตามความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนจะคอย
เป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  

ในส่วนความสอดคล้องกับนโยบายการแก้ปัญหาอาชญากรรมนั้นพบว่า นโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติมุ่งเน้นในการควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ในท่ีสาธารณะโดยการเพ่ิม
มาตรการด้านสายตรวจ นโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับกองบัญชาการตํารวจนครบาล กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
ปัญหาอาชญากรรมไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศล้วนแล้วแต่มีอยู่ท่ัวไปและไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเจอกับปัญหาเหล่านี้ตอนไหน 
ด้านนโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับกองบังคับการ ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบพ้ืนท่ีเสี่ยงตามอํานาจ
หน้าท่ีและแหล่งม่ัวสุม เพ่ือตัดช่องโอกาสและไม่เป็นแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรม สุดท้ายคือนโยบายการป้องกันปัญหาอาชญากรรม
ระดับสถานีตํารวจนครบาลดินแดง มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจมีการตั้งจุดตรวจสกัดอย่างสมํ่าเสมอ  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากงานวิจัยในระดับหน่วยงาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท

มากกว่านี้ในการช่วยป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม เช่น การกําหนดนโยบาย มาตรการการป้องกันอาชญากรรมโดยภาพรวม และ
เพ่ิมการสํารวจจํานวนเจ้าหน้าท่ีว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติงานการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในแต่ละพ้ืนท่ีว่าเพียงพอแล้วหรือไม่รวมถึง
ควรมีการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 

  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการทําการศึกษาทัศนะของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการมทํางานของตํารวจ
ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนครบาลดินแดง 
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ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างคนพกิารทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกับพนักงานสอบสวน:  
กรณีศึกษาสถานีตํารวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

The Problem of Communication between Hearing Impaired and Inquiry Official:  
A Case Study of Police Station in Bangkok 

 
สายทพิย์ ปิ่นเจริญ* 

Saiithip Pincharoen 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง “ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกับพนักงานสอบสวน: 
กรณีศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้
ยินหรือสื่อความหมายกับพนักงานสอบสวน และแสวงหาแนวทางในแก้ไขปัญหาการส่ือสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมายกับพนักงานสอบสวน กลุ่มตัวอย่างคือ 1.กลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ท่ีเป็นท้ังผู้ถูกกล่าวหาหรือ
ผู้เสียหายจํานวน 3 คน 2.กลุ่มพนักงานสอบสวน จากสถานีตํารวจในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คนซ่ึงพนักงานสอบสวน ได้
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษามือไทยเพ่ือการสื่อสาร ประจําปี 2559” และมีประสบการณ์ในการสอบสวนคนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย 3.ล่ามภาษามือจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จํานวน 3 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการ
แปลภาษามือให้แก่ คนพิการท่ีตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าตนเองเจอปัญหา
อุปสรรคในการสื่อสารกับพนักงานสอบสวน โดยประเด็นท่ีปัญหาอุปสรรคท่ีสุด คือ ประเด็นความรู้ความเข้าใจในภาษามือ และ
ความถูกต้องในการถ่ายทอดข้อมูล เนื่องจากกลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายที่ไม่ได้รับการศึกษา ประเด็นรองลงมา คือ 
ประเด็นวิธีการเรียนและมาตรฐานหลักสูตรภาษามือลักษณะและรูปแบบการใช้ภาษามือในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ประเด็น
ปัญหาสุดท้าย คือ ประเด็นการรับรู้และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ท่ีรัฐจัดบริการให้ เนื่องจากคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย จะเป็นกลุ่มคนพิการท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ช้ากว่ากลุ่มคนพิการประเภทอ่ืน ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ รัฐบาลควรมี
นโยบายในเรื่องการจัดสวัสดิการด้านการศึกษา ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงคนพิการแต่ละประเภท โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายเพื่อลดปัญหาความเลื่อมล้ําทางสังคม และด้านการปฏิบัติงาน หน่วยงานภาครัฐควรมีการทํางานร่วมกันแบบบูรณา
การในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
คําสําคัญ: การสื่อสาร, คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พนักงานสอบสวน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the study on ‘The Problems of Communication between Hearing Impaired and 
Inquiry Official: A Case Study of Police Station in Bangkok’ are to study on the problems and obstacles for the 
communication between people with hearing and meaning communication impairment and inquiry officials, and 
to find solutions to solve the problems. The findings from the study indicate that the studied samples are aware 
of problems and obstacles for the communication between people with hearing or meaning communication 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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impairment and inquiry officials.  The most problematic issues are the knowledge and understanding of sign 
language and the accuracy in relaying the information because people with impairment who have not been trained. 
The following issue is the diversity of learning schemes and standards for sign language curricula and the diversity 
of sign language systems. The other issue is the awareness of and the access to welfares that the government 
provides to people with hearing and meaning communication impairment. There are many suggestions from this 
study. First, concerning the education, the government should have the policies that are related to educational 
welfares provision which cover people with all types of impairment and disabilities, especially people with hearing 
and meaning communication impairment in order to fill social gaps. As for the operations, governmental agencies 
should integrate and synchronize the works of all the related agencies 
Keywords: Communication, Hearing Impaired and Inquiry Official 
 

บทนํา 
การสื่อสาร (communication) หมายถึงการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูล ความรู้ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น 

ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ท่ีอาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปยัง
ผู้รับสาร ซ่ึงอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อกัน  แต่ในส่วนของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คือกลุ่มคนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร 
เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่สามารถท่ีจะพูดหรือได้ยินได้เหมือนคนปกติท่ัวไป การสื่อสารของคนพิการประเภทนี้จึงอาจเป็นไปในรูปแบบของ
การแสดงท่าทาง การเขียน หรือการใช้ภาษามือ ซ่ึงเป็นภาษาหลักท่ีใช้ในการสื่อสารของคนพิการประเภทนี้ 

คนพิการ นับว่าเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม จึงเป็นกลุ่มคนท่ีถูกละเมิดสิทธิ และถูกเลือกปฏิบัติมากท่ีสุดกลุ่มหนึ่ง 
เพราะคนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการต่างๆ ท่ีภาครัฐจัดไว้ให้ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ ความผิดปกติทางร่างกาย 
ปัญหาความยากจน การไม่รู้หนังสือ การถูกคนในครอบครัวหลบซ่อนจากสังคมเพราะอับอาย จึงทําให้คนพิการไม่สามารถรับรู้และ
เข้าถึงสิทธิและบริการต่างๆ ของภาครัฐได้เลย ดังนั้นต้องมีการปกป้องคุ้มครองมิให้ถูกละเมิดสิทธิ และส่งเสริมให้สามารถเข้าถึง 
รวมท้ังใช้ประโยชน์จากสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในกรณีท่ีคนพิการมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล ก็ควรได้รับ
การช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างท่ัวถึง และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการซ่ึงพบว่าใน
ปัจจุบันมีคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายที่ไม่สามารถสื่อสารกับพนักงานสอบสวนได้อย่างเหมาะสม ทําให้พนักงานสอบสวน
ได้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง คนพิการจึงตกเป็นจําเลยโดยท่ีตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทําผิด และต้องถูกดําเนินคดีจนถึงข้ันจําคุก 
จึงทําให้คนพิการไม่ได้รับความเป็นธรรม แม้จะมีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐมองเห็นปัญหาดังกล่าว และได้ร่วมกันหาแนวทางใน 
การปัญหาความเลื่อมล้ําในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจปัญหาได้ตรงต่อความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริง
ดังนั้นจึงนําไปสู่การทําให้คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้รับบริการหรือการช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการส่ือสารของคนพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมาย จึงได้มีการจัดอบรมเร่ือง “ภาษามือไทยเพ่ือการสื่อสาร ประจําปี 2559” เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ 
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องให้แก่บุคลากรและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ สถานประกอบการท่ีรับคนพิการทางการ 
ได้ยินหรือสื่อความหมายเข้าทํางาน สถานีตํารวจ โรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้บริการล่ามภาษามือให้แก่คนพิการในกรณี
ท่ีคนพิการไม่สามารถสื่อสารกับหน่วยงานท่ีจะขอรับบริการได้ ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีจะช่วยแก้ปัญหา ทําให้เจ้าหน้าท่ีสามารถสื่อสารกับ
คนพิการในเบื้องต้นได้ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นถึงปัญหาการสื่อสารของคนพิการทางการได้ยิน เพราะหากคนพิการ
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กลุ่มนี้ไม่สามารถสื่อสารในสิ่งท่ีตนต้องการได้ หรือสื่อสารไปแต่ผู้รับสารไม่สามารถเข้าใจในสิ่งท่ีผู้พิการต้องการสื่อสาร ก็จะทําให้ 
คนพิการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ รวมถึงสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง 

แต่ถึงแม้จะมีการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกหน่วยงานท่ีต้องให้บริการ
แก่คนพิการ ทําให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างเต็มท่ี เพราะปัญหาในการสื่อสารและข้อจํากัดหลายๆ 
อย่าง และถึงแม้จะมีการให้บริการล่ามภาษามือ ก็ยังมีปัญหาในเร่ืองของการขอรับบริการล่ามภาษามือ อาทิ ปัญหาล่ามภาษามือ 
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาการขอใช้บริการล่ามภาษามือมีหลายข้ันตอน ไม่ทันต่อความต้องการของคนพิการ และปัญหา
มาตรฐานของล่ามภาษา ในการแปลความหมายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือพนักงานสอบสวนมีมาตรฐานท่ีดีและแปลได้อย่างถูกต้องหรือ
เหมาะสม กับสิ่งท่ีคนพิการต้องการสื่อสารหรือไม่ 

เนื่องจากผู้ศึกษาปฏิบัติงานในตําแหน่ง นักพัฒนาสังคม สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินงานด้านคนพิการและมีหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับคนพิการ
ทุกประเภทโดยตรง โดยภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอแนวทางการส่งเสริมพัฒนามาตรการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดสวัสดิการ
สังคมให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาองค์ความรู้ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับคนพิการเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบกับการปฏิบัติงานท่ีสัมผัสใกล้ชิดกับคนพิการจึงเล็งเห็นถึงปัญหาที่ เกิดข้ึนพร้อมกับ 
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนคนพิการท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงทําให้คนพิการไม่สามรถเข้าถึงบริการและการช่วยเหลือจากภาครัฐได้
อย่างเต็มท่ี 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในประเด็นเร่ือง ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินกับพนักงาน
สอบสวน ผู้ศึกษามองว่าหากเกิดกรณีท่ีคนพิการตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาเกิดปัญหาคดีความข้ึน คนพิการจะใช้วิธีการใดใน
การสื่อสารกับพนักงานสอบสวนเพ่ืออธิบายถึงปัญหาคดีความ และในการสื่อสารนั้นมีปัญหาอุปสรรคในด้านใดบ้าง การสื่อสารของ 
คนพิการสามารถถ่ายทอดข้อมูลให้พนักงานสอบสวนเข้าใจได้มากน้อยเพียงใด ซ่ึงหากได้ทราบถึงสภาพปัญหาอุปสรรคในการสื่อสาร
แล้ว จะช่วยให้สามารถแสวงหาแนวทางสําหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาในการส่ือสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
กับพนักงานสอบสวน เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิตามกฎหมาย และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ รวมถึงเพ่ือแสวงหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกับพนักงานสอบสวน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 4 ได้กําหนด
ความหมายว่า “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจําวันรวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม 
เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา และการเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอ่ืนใด และยังรวมถึงการมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจําเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป 

พิการทางการได้ยิน หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติวัตรประจําวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางการได้ยิน  
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พิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติวัตรประจําวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ หรือฟังผู้อ่ืนพูดแล้วไม่เข้าใจ เป็นต้น 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เด็กหูหนวก มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เป็นอุปสรรคในการรับรู้และพัฒนาภาษา เด็กหูหนวกจึงต้องอาศัยประสาทสัมผัสทางตาแทนประสาทสัมผัสทางหูจากการฟัง ทักษะใน
การอ่าน จึงมีความสําคัญเพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจความหมายทางภาษาการเรียนรู้ภาษาโดยการอ่านของเด็กหูหนวกท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1. การอ่านภาษามือ เป็นการอ่านท่ีผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินจะต้องใช้สายตาสังเกตกิริยาท่าทางของผู้สื่อ
ความหมาย รวมไปถึงการอ่านการสะกดนิ้วมือตามตัวอักษรภาษาเขียน (สุรินทร์ ยอดคําแปง, 2531, น. 29, อ้างถึงใน ไวยวุฒิ   
วุฒิอรรถสาร, 2549) การเรียนรู้ภาษามือและการสะกดนิ้วมือ เด็กหูหนวกต้องพยายามจําและเข้าใจความหมายต่างๆ เพ่ือใช้ในการสื่อ
ความหมายได้ถูกต้องตรงกัน ท้ังระหว่างครูกับเด็กหูหนวก เด็กหูหนวกด้วยกัน หรือเด็กหูหนวกกับผู้ปกครอง 

2. การอ่านภาษาพูดหรือการอ่านริมฝีปาก เป็นการใช้สายตาสังเกตการณ์เคลื่อนไหวของ ริมฝีปากของผู้พูด เพ่ือแปล
ความหมาย การอ่านริมฝีปากนี้ต้องได้รับการฝึกฝนพิเศษจึงจะอ่านได้ ในการอ่านภาษาพูด เด็กหูหนวกจะต้องพยายามแยก 
ความแตกต่างของรูปการเคลื่อนไหวริมฝีปาก ท้ังยังต้องได้รับการสอนการออกเสียงพูด การเรียนการอ่านภาษาพูดและการฝึกการพูด
จะใช้ได้ดีกับเด็กท่ีสูญเสียการได้ยินในรายท่ีสามารถใช้เคร่ืองช่วยฟัง ส่วนเด็กหูหนวกนั้นเป็นเพียงวิธีหนึ่งของการฝึกหัดติดต่อกับ 

3. การอ่านภาษาเขียนหรืออ่านหนังสือ เด็กหูหนวกจะได้รับการสอนให้อ่านภาษาเขียน และเขียนภาษาเขียนเพราะเป็น
หนทางเดียวท่ีคนหูหนวกจะสื่อสารกับคนปกติได้เป็นอย่างดี มากกว่าภาษามือ เนื่องจากคนปกติส่วนมากจะไม่เข้าใจภาษามือท่ี 
คนหูหนวกใช้  และการอ่านภาษาเขียนยังเป็นหนทางเพื่อการศึกษาหาความรู้ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาของเด็กหูหนวก หรือการทราบ
ข่าวสารจากคนปกติ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม (Social Welfare Theory) หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 
การป้องกัน การแก้ไข การพัฒนาและการส่งเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการและความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ท้ังในด้านการศึกษา สาธารณสุข ท่ีอยู่อาศัย การทํางานและการมี
รายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และการบริการสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิท่ีประชาชนจะต้อง
ได้รับและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้ให้ความหมาย สวัสดิการสังคม คือ ระบบการจัดบริการทาง
สังคมซ่ึงเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไข การพัฒนาและการส่งเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้อย่างท่ังถึง เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน ได้ ท้ังในด้าน
การศึกษา สาธารณสุข ท่ีอยู่อาศัย การทํางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และการบริการสังคมท่ัวไป  
โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิท่ีประชาชนจะต้องได้รับและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ ซ่ึงในท่ีนี้ หมายถึง 
ระบบการจัดบริการสังคมท่ีจัดข้ึนโดยภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคชุมชน 
ท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการและความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ตามสิทธิท่ีประชาชนจะต้องได้รับเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระยะยาว 

แนวคิดเกี่ยวกับดําเนินคดีอาญาของผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาท่ีเป็นคนพิการประมวลกฎหมาวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 13 วรรคสาม ได้บัญญัติถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ท่ีถูกกล่าวหาท่ีเป็นคนพิการพิการในประเภทน้ีไว้ ท้ังในชั้นการสอบสวนและ
ชั้นการพิจารณาท่ีให้ความคุ้มครองพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างท่ีผู้ต้องหาท่ีมีความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายได้
ให้การต่อเจ้าพนักงาน ยังไม่มีบทบัญญัติท่ีให้การคุ้มครองผู้ท่ีถูกกล่าวหาให้ได้รับการช่วยเหลือจากทนายท่ีเป็นบทบัญญัติท่ีมีสภาพ
บังคับ และไม่อาจสละสิทธิได้เช่นเดียวกับต่างประเทศ ท่ีได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดหาทนายความให้แก่จําเลยคดีอาญาท่ีเป็นใบ้หรือ 
หูหนวกไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือช่วยให้จําเลยมีโอกาสในการต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเอง และ
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อํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาให้เป็นไปอย่างถูกต้องเท่ียงธรรมด้วย และการคุ้มครองซ่ึงความลับในการแปลคําให้การในระหว่าง
ได้รับการช่วยเหลือปรึกษาของผู้ต้องหากับทนายความ รวมถึงเงื่อนไขการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวเพ่ือให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องหาท่ีมีความพิการประเภทนี้สมบูรณ์มากข้ึน 
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

วิธีการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการส่ือสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกับพนักงานสอบสวนนั้น 
ผู้ทําการศึกษาได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้ศึกษามีวิธีในการศึกษาดังนี้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview)โดยการใช้ประเด็นคําถามท่ีถามถึงสภาพปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนระหว่างคนพิการกับพนักงานสอบสวน และ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับล่ามภาษามือในการแปลให้แก่คนพิการ รวมถึงประเด็นคําถามเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาซ่ึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ให้
สัมภาษณ์เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มท่ีมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ได้แก่  
คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายท่ีเป็นท้ังผู้ ถูกกล่าวหาหรือผู้ เสียหายท่ีมาร้องทุกข์ ณ สถานีตํารวจในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน พนักงานสอบสวนจากสถานีตํารวจในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน ได้แก่ สถานีตํารวจ
บางเขน สถานีตํารวจบางนา และสถานีตํารวจท่าพระ ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้ เนื่องจากพนักงานสอบสวนในสถานีตํารวจดังกล่าว 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษามือไทยเพ่ือการสื่อสาร ประจําปี 2559” จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมี
ประสบการณ์ในการสอบสวนคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และล่ามภาษามือจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
จํานวน 3 คนผู้ศึกษาเลือกล่ามภาษามือกลุ่มนี้ เพราะว่าล่ามท้ัง 3 ท่านมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการแปลภาษมือให้แก่คนพิการ
ท่ีตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหา และได้รับการข้ึนทะเบียนล่ามในศาล ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการแปลภาษามือ
ให้แก่คนพิการในการช่วยเหลือทางกฎหมาย 
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาปัญหาอุปสรรในการสื่อสารจากกลุ่มตัวอย่าง 3กลุ่ม ผลการศึกษาแยกออกเป็น 2 ประเด็นหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

สภาพปัญหาอุปสรรคในการส่ือสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกับพนักงานสอบสวน พบว่า
มี4 ประเด็น คือ 1) ความรู้ความเข้าใจในภาษามือ และความถูกต้องในการถ่ายทอดข้อมูล 2) วิธีการเรียนและหลักสูตรการเรียนภาษา
มือ3)การรับรู้และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ท่ีรัฐจัดบริการให้4)ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจในล่ามภาษามือ สาระสําคัญมีดังนี้ 

1. ประเด็นความรู้ความเข้าใจในภาษามือ และความถูกต้องในการถ่ายทอดข้อมูล 
 กลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายท่ีไม่ได้รับการศึกษากับกลุ่มพนักงานสวนสวนมีความเห็นไปในทาง

เดียวกันเกี่ยวกับปัญหาความรู้ความเข้าใจในภาษามือ คือการท่ีกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มไม่มีความรู้ในภาษามือ ทําให้เกิดอุปสรรคใน 
การสื่อสารกันเป็นอย่างมาก และถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคนพิการท่ีสามารถอ่านเขียนหนังสือได้ จะใช้วิธีการเขียนหนังสือเพ่ือ
ถ่ายทอดให้บุคคลท่ัวไปท่ีไม่สามารถท่ีจะเข้าใจภาษามือเข้าใจในสิ่งท่ีคนพิการต้องการสื่อสาร แต่รูปแบบวิธีการเขียนหนังสือของ 
คนพิการจะเขียนไวยากรณ์แตกต่างจากรูปแบบการเขียนหนังสือของคนปกติ ซ่ึงถ้าหากบุคคลท่ีคนพิการต้องการถ่ายทอดไม่มี 
ความเข้าใจในลักษณะรูปแบบการเขียนของคนพิการ ก็จะไม่สามารถสื่อสารและรับรู้ข้อมูลกันได้อย่างเข้าใจ และถูกต้องตรงกัน 

2. ประเด็นวิธีการเรียนและหลักสูตรการเรียนภาษามือ  
 ลักษณะและรูปแบบการใช้ภาษามือในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงกลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อ

ความหมายและกลุ่มล่ามภาษามือได้ให้ความเห็นในทางเดียวกันว่า การท่ีคนพิการและล่ามภาษามือมีรูปแบบใช้ภาษามือท่ีแตกต่างกัน 
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เนื่องจากภาษามือท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบมาก ท้ังท่ีเป็นภาษามือแบบภาษาถ่ิน ภาษามือแบบเป็นทางการ และภาษามือท่ี
เป็นหลักสูตรท่ีเรียนกันอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนภาษามือ หรือกรณีท่ีมีวิธีการเรียนท่ีแตกต่างกันตามลักษณะ
ของความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเฉพาะในโรงเรียนโสตศึกษาจะใช้วิธีการสอนภาษามือตามไวยากรณ์ไทย เป็นการคัดลอกคําต่อคํา
จากประโยคภาษาไทย แต่ในการเรียนของล่ามภาษามือในสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนจะใช้วิธีการเรียนจากศัพท์ภาษามือท่ีมี 
การบัญญัติข้ึนใช้อยู่แล้ว นําคํามาต่อๆ กัน ให้เป็นรูปประโยค ซ่ึงการแปลนี้จะข้ึนอยู่กับความสามารถและความเชี่ยวชาญในศัพท์ของ
ตัวผู้แปล ดังนั้นวิธีการเรียนท่ีแตกต่างกันและไม่เป็นไปในทางเดียวกัน หากคนพิการกับล่ามภาษามือสื่อสารกันโดยใช้รูปแบบภาษามือ
ท่ีแตกต่างกัน ก็อาจจะทําให้การสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลคลาดเลื่อนได้ และในเรื่องการบัญญัติศัพท์ภาษามือนั้น กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่า กระบวนการบัญญัติศัพท์ภาษามือจะกระทํากันในเฉพาะกลุ่มคนพิการและล่ามภาษามือบางกลุ่มเท่านั้น โดยจะไม่มี 
การเผยแพร่ให้คนพิการได้รับรู้อย่างท่ัวถึง เพ่ือให้คนพิการสามารถใช้สิทธิของตนในการร่วมบัญญัติหรือเสนอถึงความต้องการในเรื่อง
การบัญญัติศัพท์เพ่ือให้ครอบคลุมถึงเร่ืองท่ีคนพิการต้องการสื่อสารได้ 

3. ประเด็นการรับรู้และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ท่ีรัฐจัดบริการให้ 
 กลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า คนพิการทางการได้ยินและส่ือความหมาย ยังไม่สามารถ

เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการท่ีรัฐจัดสวัสดิการให้ เนื่องจากคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จะเป็นกลุ่มคนพิการท่ีรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ช้ากว่ากลุ่มคนพิการประเภทอ่ืน ก็เพราะเกิดจากปัญหาอุปสรรคในเรื่องการส่ือสาร ทําให้คนพิการไม่สามารถท่ีจะรับรู้สิทธิ
ของตนได้อย่างชัดเจน อย่างเช่นกรณีการบริการล่ามภาษามือ จะมีการรับรู้กันในกลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเฉพาะ
บางกลุ่ม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการบ่อยๆ หรือเป็นกลุ่มท่ีได้รับการศึกษา แต่ถ้าเป็นคนพิการที่
อยู่ตามบ้าน หรือไม่ได้เข้าสังคม ก็จะไม่สามารถรับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิหรือสวัสดิการได้เลย 

 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ไม่ให้ความสําคัญกับคนพิการกลุ่มนี้เท่าท่ีควร ไม่มี 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ได้อย่างท่ังถึง และเท่าเทียมกับ 
คนพิการกลุ่มอ่ืน ท่ัวถึงตามสิทธิท่ีตนพ่ึงจะได้รับบริการจากภาครัฐซ่ึงสิ่งนี้เป็นอุปสรรคอย่างสําคัญต่อการสื่อสารของคนพิการในกรณีท่ี
ต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรม 

4. ประเด็นความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจในล่ามภาษามือ 
    กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือและความไว้วางในในล่ามภาษามือเป็นความรู้สึกส่วนตัวของกลุ่ม 

คนพิการบางคนท่ีไม่ม่ันใจในคุณสมบัติ ศักยภาพและประสบการณ์ในการแปลภาษามือในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายของล่ามภาษามือท่ี
ถูกส่งมาให้บริการแก่ตน หรืออาจเกิดความอายเน่ืองจากคดีความท่ีคนพิการประสบนั้นเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน เช่น คดีข่มขืนกระทํา
ชําเลา  ดังนั้นเม่ือคนพิการและไม่มีความไว้วางใจในตัวล่ามภาษามือ การให้ข้อมูลของคนพิการก็อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อพนักงานสอบสวนเพราะจะไม่สามรถได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนินคดี 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่ือสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกับพนักงานสอบสวน  
พบข้อมูลสําคัญดังนี้ ดังนี้ 

ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมายกับพนักงานสอบสวน พบว่า กลุ่มตัวอย่าท้ัง 3 กลุ่มได้เสนอแนวทางและให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน คือ ควรมี 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับคนพิการให้เป็นท่ีรับรู้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในเรื่องการขอรับบริการล่าม
ภาษามือ เป็นต้น โดยต้องเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างท่ัวถึง ซ่ึงในส่วนของหน่วยขอรับ
บริการล่ามภาษามือควรมีอยู่กระจายตามเขตพ้ืนท่ีเพ่ือสะดวกในการตืดต่อขอรับบริการ และควรจัดให้มีการอบบรมภาษามือให้แก่
พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องให้บริการแก่คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายนอกจากนี้กลุ่ม 
คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกับกลุ่มพนักงานสอบสวนได้เสนอความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าควรมีการนําเทคโนโลยี 
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เข้ามาใช้ เพราะในปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีการสื่อสาร ฉะนั้นจึงควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากท่ีสุดเพ่ืออํานวย 
ความสะดวกในการสื่อสารให้แก่คนพิการและพนักงานสอบสวน 

และในส่วนกลุ่มล่ามภาษามือได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมจากกลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกับกลุ่ม
พนักงานสอบสวน พบว่า ควรมีการบูรณาการร่วมกันของสถาบันท่ีมีการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมายกับสถาบันท่ีสอนล่ามภาษามือ เพ่ือกําหนดมาตรฐานการเรียนและรูปแบบวิธีการใช้ภาษามือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
เป็นสากลมากข้ึน 
 
สรุปข้อเหมือนและข้อแตกต่าง 

ประเด็นคําถาม ข้อเหมือน ข้อแตกต่าง 
ประเด็นท่ี 1.1 
 

กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 
- ปัญหาท่ีทําให้คนพิการกับพนักงานสอบสวนไม่สามารถ
สื่อสารกันได้ คือการท่ีท้ังคนพิการและพนักงานสอบสวนไม่มี
ความรู้ในเรื่องภาษามือ 
- กรณีท่ีสื่อสารกันโดยวิธีการเขียนหนังสือพบว่า วิธีการสื่อสาร
ดังกล่าวก็ไม่สามารถท่ีจะช่วยให้คนพิการสื่อสารกันได้เข้าใจ 
เนื่องจากลักษณะการเขียนของคนพิการมีการเขียนไวยากรณ์ท่ี
แตกต่างจากคนปกติ 

กลุ่มท่ี 3 เนื่องจากล่ามเป็นเพียงตัวกลาง
ในการถ่ายทอดข้อมูลจากคนพิการไปยัง
พนักงานสอบสวน จึงไม่มีปัญหาในเร่ือง
ความรู้ความเข้าใจในภาษามือ 

ประเด็นท่ี 1.2 กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 มีความเห็นไปในทางเดียวว่า เพราะ
วิธีการเรียนรู้ในภาษามือของคนพิการกับล่ามภาษมือมีวิธีการ
เรียนท่ีแตกต่างกัน การใช้ภาษามือจึงมีรูปแบบและลักษณะ
แตกต่างกันไปด้วย 

กลุ่มท่ี 2 ไม่มีความเห็นในประเด็นนี้ 
เนื่องจากไม่มีความรู้ถึงวิธีในการเรียน
ภาษามือ 

ประเด็นท่ี 1.3 ทุกกลุ่มมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า คนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายจะไม่สามารถรับรู้หรือเข้าถึงสิทธิได้อย่าง
ท่ัวถึง เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาษามือท่ี 
คนพิการจะสามารถรับรู้ได้ 

 

ประเด็นท่ี 1.4 กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 ได้ให้ความเห็นว่าเป็นความรู้สึกของคน
พิการบางคนท่ีเกิดความรู้สึกไม่เชื่อม่ันหรือไว้วางใจ หรืออาจเกิด
ความอายที่จะต้องถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องท่ีละเอียดอ่อนให้บุคคล
ท่ีตนไม่มีความคุ้นเคย 

กลุ่มท่ี 2 มีความเห็นว่ารู้สึกเชื่อม่ันและ
วางใจว่าสิ่งท่ีล่ามแปลน้ันถูกต้องตามที่ 
คนพิการต้องการถ่ายทอด 

 
อภิปรายผล 

ปัญหาอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุดในการสื่อสารของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คือ คนพิการดังกล่าวจะ
บกพร่องในเรื่องการพูด และการได้ยิน ซ่ึงทําให้ไม่สามารถท่ีจะสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างคนปกติท่ัวไป และ
ถึงแม้มีวิธีการในการสื่อสารวิธีอ่ืน เช่น การใช้ภาษามือซ่ึงเป็นภาษาหลักของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือวิธีการ
เขียนหนังสือ แต่วิธีการดังกล่าวนั้น ก็ยังไม่ใช่วิธีการท่ีช่วยให้คนพิการสามารถส่ือสารหรือถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เม่ือบุคคลท่ีคนพิการต้องการสื่อสารด้วยนั้นไม่มีความรู้ในเร่ืองภาษามือและไม่เข้าใจในลักษณะรูปแบบการเขียนของคนพิการ ย่ิงทําให้
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การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งสอง เป็นไปได้อย่างยากลําบากมากย่ิงข้ึนซ่ึงบุคคลที่จะสื่อสารกับคนพิการประเภทนี้ต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในจิตตลักษณะความบกพร่องของคนพิการ 

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับวิธีการเรียนและมาตรฐานการเรียนภาษามือ คือ หากมีการใช้ภาษามือท่ีมีความหลากหลายมาก 
ทําให้ไม่มีภาษามือไทยท่ีเป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน ท่ีสามารถใช้กันอย่างเป็นสากล เม่ือมีความหลากหลายก็จะเกิดปัญหาว่า 
สิ่งท่ีคนพิการถ่ายทอดออกมาน้ัน ล่ามภาษามือมีความเข้าใจตรงกันกับคนพิการหรือไม่ ซ่ึงหากมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนกันอาจ
ส่งผลกระทบเสียต่อตัวผู้พิการโดยตรง  

ปัญหาการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการท่ีรัฐจัดบริการให้ได้ท่ัวถึงเหมือนคนพิการประเภทอ่ืน เพราะขาดการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบภาษามือท่ีเป็นลักษณะเฉพาะในการสื่อสารของคนพิการประเภทนี้ การประชาสัมพันธ์มีเพียงสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ท่ีเป็นตัวหนังสือ คนพิการท่ีไม่สามารถอ่านหนังสือได้จึงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิหรือสวัสดิการของรัฐได้เลยการท่ีคนพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ไม่สามารถรับรู้และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ท่ีรัฐจัดบริการให้ในด้านต่างๆ  
ทําให้คนพิการขาดโอกาสท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติ และหากไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ก็อาจจะทําให้คนพิการได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมและเกิดความเลื่อมล้ําในการดําเนินคดี 

ปัญหาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในล่ามภาษามือ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเกิดจากความรู้สึกจากตัวคนพิการเนื่องจาก
เกิดความไม่เชื่อถือในศักยภาพ ความสามารถ และประสบการณ์ทํางานของล่ามภาษามือ และอาจเกิดความไม่ไว้วางใจเนื่องจากคดี
ความท่ีร้องทุกข์มีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคนพิการ จึงเกิดความกลัวหรือละอายที่จะต้องถ่ายทอดข้อมูลให้บุคคลอ่ืนท่ี  
จากแนวคิดข้างต้นคือ คนพิการไม่สามารล่วงหน้าได้เลยว่าล่ามภาษามือท่ีจะมาแปลให้แก่ตนนั้น เป็นใคร มีความรู้ในเรื่องศัพท์เกี่ยวกับ
กฎหมายมากน้อยเพียงใด และมีประสบการณ์ในการแปลเก่ียวกับคดีความหรือไม่ ซ่ึงหากล่ามภาษามือท่ีมาแปลให้กับคนพิการเป็น 
ผู้ทีมีประสบการณ์ในการแปลน้อย หรือเป็นล่ามภาษามือท่ีจบใหม่ คนพิการอาจรู้สึกกังวลเพราะหากการแปลน้ันไม่ถูกต้องตามศัพท์
กฎหมาย หรือมีการแปลท่ีคลาดเคลื่อน จะทําให้ลักษณะของรูปคดีพลิก ส่งผลให้คนพิการตกเป็นผู้ต้องหาก็เป็นได้ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายน้ัน ปัญหาสําคัญเกิดจากการที่คนพิการไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐในด้านการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงถึงแม้สวัสดิการดังกล่าวจะเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนซ่ึงสาเหตุดังกล่าว
อาจเกิดมาจากการที่ครอบครัวไม่เข้าใจในความบกพร่องของคนพิการ รู้สึกอายท่ีจะพาคนพิการเข้าสังคม จึงปิดโอกาสทําให้คนพิการไม่ได้รับ
การศึกษา เม่ือคนพิการประเภทนี้ถูกปิดโอกาสทางการศึกษาจึงไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้วิธีการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการเรียนการสอน
สําหรับความความบกพร่องทางการได้ยิน ทําให้เม่ือคนพิการเกิดกรณีปัญหาหรือมีต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนท่ี
ไม่ใช่คนในครอบครัว คนพิการจึงไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดข้อมูลในสิ่งท่ีตนต้องการสื่อสารให้บุคคลอ่ืนเข้าใจได้ หรือหากมีการถ่ายทอดข้อมูล
ออกมาได้ ผู้ท่ีรับข้อมูลจากคนพิการน้ันสามารถเข้าใจได้ตรงตามท่ีคนพิการต้องการสื่อสารมากน้อยเพียงใดซ่ึงหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
ควรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ซ่ึงจากการท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงสภาพปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมายกับพนักงานสอบสวนนั้น พบประเด็นปัญหาอุปสรรคในหลาย  ๆด้าน  
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สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการส่ือสาร 
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 

ในการส่ือสาร 
กลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือ 

ส่ือความหมาย กลุ่มที่ 1 
กลุ่มพนักงานสอบสวน  

กลุ่มที่ 2 
กลุ่มล่ามภาษามือจากสมาคม 

คนหูหนวกแห่งประเทศไทย กลุ่มที่ 3 
1. ความรู้ความเข้าใจใน

ภาษามือ และความถูก
ต้องในการถ่ายทอด
ข้อมูล 

-  คนพิการท่ีไม่มีความรู้ในภาษามือและไม่
สามารถอ่านเขียนหนังสือได้คนพิการกลุ่มนี้
จะไม่สามารถรับรู้หรือถ่ายทอดข้อมูลให้ 
แก่บุคคลอ่ืนได้เลย 

- คนพิการที่มีความรู้ในภาษามือ ซึ่งคนพิการกลุ่ม
นี้จะสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ แต่ลักษณะของ
ภาษามือที่แตกต่างกัน อาจทําให้การส่ือสาร
คลาดเคล่ือนได้ 

- กรณีที่คนพิการสามารอ่านเขียนหนังสือได้ 
ลักษณะการเขียนของคนพิการจะใช้ไวยากรณ์ที่
แตกต่างจากการเขียนของคนปกติ ซึ่งอาจทําให้
ผู้ที่รับข้อมูลเกิดความสับสนและเข้าใจผิดไป
จากความเป็นจริงได้ 

ส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจในภาษามือ 
และไม่เข้าใจในลักษณะ
การเขียนของคนพิการจึง
ไม่สามารถท่ีจะได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง 

ล่ามเป็นเพียงตัวกลางที่ถ่ายทอดข้อมูลของ
คนพิการ บางคร้ังคนพิการอาจจะให้ข้อมูล
ที่เป็นเท็จ ซึ่งอาจทําให้รูปคดีคดีเปล่ียนไป 

2. วิธีการเรียนและ
มาตรฐานหลักสูตรการ
เรียนภาษามือ 

วิธีการเรียนของคนพิการทางการได้ยินใน
โรงเรียนโสตศึกษา จะใช้รูปแบบการเรียนภาษา
มือตามไวยากรณ์ภาษาไทย ซึ่งต่างจากการ
วิธีการเรียนของล่ามภาษามือ 

ไม่มีความเห็นในประเด็นน้ี
เพราะไม่ทราบในวิธีการ
เรียนและหลักสูตร 
ภาษามือ 

วิธีการเรียนและมาตรฐานหลักสูตร 
การเรียนภาษามือของแต่สถาบันมีความ
แตกต่างกัน ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับวิทยาลัย
ราชสุดา จะมีการสอนรูปแบบจําศัพท์ทาง
ภาษามือที่มีการบัญญัติไว้แล้ว แล้วนําศัพท์
หลายๆ คํามาต่อกันเพ่ือแปลเป็นรูปประโยค
ในส่วนของคําศัพท์ที่บัญญัติขึ้นน้ันก็ยังไม่
ครอบคลุมถึงที่ลักษณะความผิดตามที่มีใน
กฎหมายของคนทั่วไป และล่ามภาษมือ 
ก็ไม่ได้มีชํานาญในการแปลศัพท์ที่เก่ียวกับ
กฎหมายทุกคน 

3. การรับรู้และเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการต่างๆ ที่รัฐ
จัดบริการให้ 

 

ไม่สามารถรับรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ต่างๆ ที่รัฐจัดให้เลย เนื่องจากไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ในรูปแบบภาษามือ  
และขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง 
 

ไม่มีความรู้ในเร่ืองสิทธิ
และสวัสดิการท่ีรัฐให้กับ
คนพิการเลย 

ไม่มีการประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิสวัสดิการใน
รูปแบบของภาษามอืให้แก่คนพิการรับรู้ 
และมีจํานวนล่ามภาษามือไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของคนพิการทําให้คนพิการ
ได้รับการบริการที่ล่าช้า 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการสื่อสาร
ระหว่างคนพิการ
ทางการได้ยินหรือส่ือ
ความหมายกับพนักงาน
สวน 

- เสนอให้มีการติดต้ังเคร่ืองมือที่ช่วยใน 
การส่ือสาร ที่เรียกว่าเคร่ือง TTRS ให้มี
ประจําทุกสถานีตํารวจ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่คนพิการต้องไปติดต่อขอรับบริการ 

- ควรให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง
กับคนพิการ ได้รับการอบรมเร่ืองภาษามือ 
เพ่ือจะได้อํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
ในการติดต่อขอรับบริการของรัฐในทุกๆ 
ด้าน 

จัดทํา Application 
เก่ียวกับภาษามือ เพ่ือ
สะดวกในการใช้งาน 
เนื่องจากปัจจุบันการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทํา 
ได้ง่าย เพียงใช้โทรศัพท์ 
มือถือเพียงเคร่ืองเดียว 

- สถาบันการศึกษาที่มีการสอนภาษามือ
ควรมีการบูรณาการร่วมกันในการจัดทํา
หลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
พัฒนาเป็นสากลมากขึ้น 

- ควรมีการขึ้นทะเบียนล่ามในชั้นสอบสวน
จะสร้างความม่ันใจให้แก่คนพิการว่า 
ล่ามภาษามือที่มาแปลให้แก่คนพิการนั้น
มีคุณภาพและมีความสามารถใน 
การปฏิบัติหน้าที่ 
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สําหรับข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปรับปรุงระบบการให้บริการสําหรับคนพิการ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการศึกษา รัฐและคนในครอบครัวควรสนับสนุนให้คนพิการควรได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับคนปกติท่ัวไป เพ่ือมีโอกาสอยู่

ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุขมีโอกาสในการมีงานทํา และสามารถช่วยเหลือตนเองได้และลดปัญหาความเลื่อมล้ําและควรมีการปรับปรุง
วิธีการและมาตรฐานหลักสูตรให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือลดสื่อสารท่ีคลาดเคลื่อนกัน เนื่องจากความหลายหลายของรูปแบบภาษามือ 

2. ด้านการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ เนื่องจากคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เป็นกลุ่มท่ีสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ช้ากว่าคนพิการประเภทอ่ืน จึงควรมีการจัดการประชาสัมพันธ์ด้วยภาษามือ เพ่ือให้คนพิการสามารถรับรู้และ
เข้าถึงสิทธิท่ีตนพ่ึงได้รับ 

3. ด้านการปฏิบัติงาน หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ท้ังในเรื่องการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้คนพิการสามรถ
เข้ารับบริการและได้รับความช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและทันต่อความต้องการ ซ่ึงหากเจ้าหน้าท่ีสามารถท่ีจะสื่อสารกับคนพิการได้ใน
เบื้องต้น ก็สามารถท่ีจะทราบถึงความต้องการเพ่ือให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง 
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แนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลท่างาม  
อําเภออินทรบ์รุี จังหวัดสิงหบ์ุร ี
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of Tambon Tha-Ngam, Amphur Innburi, Singburi Province. 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาเร่ือง “แนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
และขั้นตอนการจัดการความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวของในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบบนท้องถนน ผลการศึกษาพบว่า ในเขตพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม มีแนวทาง 
การจัดการความปลอดภัย ดังนี้ 1. การประชุมประจําเดือน เพ่ือสรุปข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติ ของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันเสนอ 
ความคิดเห็นเพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 2.การประชุมเร่งด่วน ในกรณีท่ีเกิด
อุบัติเหตุ มีประชาชนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากให้นายอําเภอหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เรียกประชุมโดยด่วน เพ่ือหาสาเหตุรวมท้ัง 
แนวทางการจัดการ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 3.การประชุมเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
เป็นการประชุมเฉพาะกิจในช่วงท่ีมีเทศกาล โดยมีหลายภาคส่วนราชการและเอกชนร่วมกันประชุมและรณรงค์เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
โดยมีคณะทํางานท่ีมีนายอําเภอเป็นประธาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
คร้ังนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดแสดงกิจกรรมให้ความรู้การจัดการความปลอดภัย กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและการหาแนวทางใน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย  
คําสําคัญ: ความปลอดภัยบนท้องถนน, แนวทางการจัดการ, การจดัการความปลอดภัย 
 

ABSTRACT 
 The purpose of the research “Road traffic safety management in the sub-district administrative 

organization of Tambon Tha-Ngam, Amphur Innburi, Singburi Province,” is to learn about the methods of managing 
the road safety, to prevent all possible traffic accidents to happen and to study the procedure of road safety 
management by the related organizations from local government in order to prevent the losses of lives and 
properties. This research is studied under the quality research patterns. It studies through the documents and the 
interview from related workers. The interviewees are the related officers both in policy controlling and field working 
who do the actual work on the road. The result of this research shows us that the processes of road safety 
management are following:: First, Monthly meeting: This meeting is to conclude data about all the accidents from 
each organization and discuss the problems and how to solve them then report to the provincial governor. Second, 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
568 

Urgent Meeting: In case of mass killing accident, the sheriff or the responsible officer needs to arrange the meeting 
in order to solve the problem. Then report it to the provincial governor. Lastly, the special meeting to discuss the 
prevention of accidents during a long vacation: This is a special meeting for when there is a long vacation upcoming. 
Both government and private sectors need to cooperate in this meeting in order to prevent all possible accidents. 
The sheriff and its crew will be responsible as the president of the meeting and will form the protocol that the 
officers need to follow. 

 The suggestion of this study is that the responsible organizations should create some campaigns in 
order to spread more road safety knowledge to public including the traffic laws. They should also find the way to 
make people in the district join in the meeting to discuss about the road safety management alongside the 
governors too. 
Keywords: Road traffic safety, the management, safety management 
 
บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยในระยะท่ีผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าม่ันคงทางเศรษฐกิจ และ
สังคม เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อตอบสนองระบบทุน แม้ว่าจะประสพความสําเร็จในระดับท่ีน่าพอใจ แต่ในทางกลับกันผลของ
การพัฒนาดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบหลายด้านท้ังด้านสังคม เกษตรกรรมถูกปรับเปลี่ยนไปในทางอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม  
เกิดการบุกรุกป่า ทําให้พ้ืนท่ีเกษตรลดลง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธันวาคม 2556) ชุมชน
เมืองขยายมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเพ่ิมข้ึนของถนนหนทางในปัจจุบัน ส่งผลให้
ปริมาณยานพาหนะต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพ่ิมจํานวนมากข้ึน ทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษทาง
อากาศ การจราจรติดขัด นอกจากนี้การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็มีมากข้ึนด้วย ส่งผลทําให้ประชากรต้องบาดเจ็บพิการ และเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุเป็นจํานวนมาก การเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ัง ก่อให้เกิดความสูญเสีย ท้ังในด้านชีวิตและทรัพย์สินท้ังของรัฐและประชาชน
อย่างประมาณค่ามิได้ ซ่ึงทําให้ส่งผลกระทบทางตรงต่อการพัฒนาประเทศ อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดข้ึนบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ข้ึน มีการสูญเสีย ท้ังชีวิตและทรัพย์สินมากมายมหาศาล จากสถิติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จราจรทางบก จํานวน6985 ราย ค่าเสียหายเป็นเงินกว่า 398,462,307 บาท (จากข้อมูลเว็บไซต์ Live Science 
เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557) เปิดเผยอันดับประเทศท่ีมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  บนท้องถนนมากท่ีสุด พบว่าประเทศนา
มิเบียครองแชมป์มีผู้เสียชีวิตมากท่ีสุดในโลก ส่วนอันดับท่ี 2 คือประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีควรได้รับ
การแก้ไข โดยอันดับดังกล่าวมาจากการเก็บสถิติของสถาบันวิจัยด้านคมนาคม มหาวิทยาลัย มิชิแกน สหรัฐอเมริกา ร่วมกับข้อมูลจาก
องค์กรอนามัยโลก ระบุว่า สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ัวโลก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 18 คน ต่อประชากร 100,000 คน 
ต่อปี แต่สําหรับประเทศนามิเบีย ประเทศไทย และประเทศอิหร่าน ซ่ึงเป็น 3 อันดับต้นๆ ท่ีมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมาก
ท่ีสุด ในโลก มีสถิติมากกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 2 เท่า นั่นคือ 45 คน, 44 คน, และ 38 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ตามลําดับสําหรับ
ประเทศไทย อุบัติเหตุบนท้องถนนถือว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญประการหนึ่งของประเทศ เนื่องจากการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยพบว่า อุบัติเหตุจราจรเกิดข้ึนกับรถจักรยานยนต์มากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง ท่ีก่อให้เกิด 
การบาดเจ็บและเสียชีวิต อุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนยังก่อให้เกิด ความสูญเสียอีกหลายด้าน คนท่ีได้รับบาดเจ็บอาจกระทบ
ไปถึงคนรอบข้างท่ีเกี่ยวข้อง ธุรกิจและงานท่ีรับผิดชอบอาจต้องหยุดชะงัก รวมไปถึงเศรษฐกิจของชาติ ท้ังของเอกชน และของรัฐมี
มูลค่าเป็นเงินหลายพันล้านบาทกิจกรรมต่างๆ เกิดความล่าช้าเพราะขาดกําลังคน บางครอบครัวอาจต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวหรือ
กําลังสําคัญของครอบครัว จากความพิการหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทําให้ลูกหลานต้องหยุดเรียน ครอบครัวเกิดความยากลําบากจะ
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เห็นได้ว่าอุบัติเหตุหากเกิดข้ึนแล้ว ย่อมส่งผลเสียเป็นลูกโซ่ตามมา ปัจจุบันความเจริญได้เข้ามาในท้องถ่ินต่างๆ ในหลายรูปแบบ  
เร่ิมจากการก่อสร้างถนนเพ่ือให้การคมนาคมที่ใช้ในการเดินทางสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  รวมถึงการขนส่งในหลายๆ รูปแบบ  มีการ
จัดการอย่างมีระบบแบบแผนในเชิงธุรกิจแต่สิ่งเหล่านี้ก็แฝงไปด้วยอันตรายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนกับคนท่ี
สัญจรไปมาในพ้ืนท่ีทางแยก ทางตัดผ่านของถนนความต่างระดับของถนนทางโค้ง ล้วนทําให้เกิดอุบัติเหตุในท้องถนนได้ท้ังสิ้น ซ่ึงอาจ
มาจากความประมาทความไม่ชํานาญในพ้ืนท่ี ความเคยชินของคนในชุมชนรวมถึงอุบัติเหตุจากวิถีชุมชนก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีทําให้เกิด
อุบัติเหตุได้ เส้นทางท่ีเคยใช้เป็นประจําต้ังแต่ในอดีตอาจเป็นเส้นทางท่ีก่อให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุทางจราจรได้ เม่ือมีการตัดถนน
ใหม่ ความสูงตํ่าระหว่างถนนใหม่กับถนนเก่า ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้เช่นกัน หากผู้คนในชุมชน
สัญจรโดยอาศัยความเคยชิน ประชาชนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มีความชํานาญการขับข่ียานพาหนะในพ้ืนท่ีก็นํามาซ่ึงอุบัติเหตุ 
ได้เช่นกัน 

รัฐบาลได้กําหนดมาตรการและวางแผนโครงการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพ่ือจะลดการสูญเสีย
จากอุบัติเหตุจราจรอย่างเร่งด่วน โดยกําหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ไว้หลายด้านด้วยกัน ด้านบังคับใช้กฎหมาย  
มีการใช้กฎหมายอย่างจริงจังแก่ผู้กระทําผิด ให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้นําไปปฏิบัติตามท่ีภาครัฐได้แนะนําและ
กําหนดให้เป็นกติกาในการใช้พ้ืนร่วมกันของประชาชน มีการนําความรู้ ด้านวิศวกรรมจราจร มาดําเนินการเพื่อให้เป็นมาตรฐานในด้าน
การจราจร ได้แก่พ้ืนผิวถนน การติดต้ังสัญญาณไฟ การจัดให้มีเคร่ืองหมายจราจร ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ดําเนินการจัดระบบบริการแพทย์
ฉุกเฉิน เพ่ือให้มีการประสานงานกันเป็นโครงข่าย ในกรณีมีอุบัติเหตุร้ายแรง สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามสากล มีการประเมินผล ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีผ่านมาในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้นํามาปรับปรุง และ
แก้ไขในส่วนท่ียังไม่มีประสทิธิภาพ จัดระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ และประชาชน 

โดยได้กําหนดการดําเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง และปัญหาอุบัติเหตุจราจรอย่างจริงจัง ได้กําหนดเป้าหมายหลักไว้ โดยผู้ใช้
รถจักยานยนต์มีอัตราการบาดเจ็บลดลง ผู้ใช้รถใช้ถนนมีประพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนท่ีดีข้ึน ถนนมีความปลอดภัยมากข้ึนทําให้มี 
การบํารุงรักษาถนนเป็นระยะตามแผนงานท่ีได้ทําข้ึน เพ่ือลดจํานวนอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน จากถนนชํารุดเสียหาย 

พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
32) ซ่ึงเป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตัดผ่าน
ตําบลท่างาม ทําให้ตําบลท่างามแบ่งออกเป็น2ฝั่งถนน การเดินทางติดต่อระหว่างกันตามวิถีชุมชนท่ีเคยมีในอดีตเป็นไปด้วย 
ความยากลําบาก เพราะมีถนนสายเอเชียตัดผ่าน ทําให้การเดินทางเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ตลอดเวลา และขณะนี้มี
การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตกั้นดินริมตลิ่งแม่น้ําเจ้าพระยา เพ่ือป้องกันน้ําท่วม ตามนโยบายของทางราชการ ทําให้มีรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ว่ิงเข้ามาในชุมชนเป็นจํานวนมาก ทําให้ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลท่างาม เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากย่ิงข้ึน (สถิติ
อุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิต ปี พ.ศ.2556 บาดเจ็บ 40 ราย เสียชีวิต 19 ราย ข้อมูล:สมาคมกู้ภัยจังหวัดสิงห์บุรี จุดอินทร์บุรี) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม ร่วมกับภาครัฐในส่วนท่ีเกี่ยวข้องและชุมชนได้ดําเนินการมีแก้ไขปัญหาพ้ืนทีเสี่ยงท่ีเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน รวมท้ังได้ ศึกษาและประเมินความเสี่ยง กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดทําสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีการรณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยแก่ประชาชน และได้เปิดให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย และ
การประเมินพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดอันตราย โดยเปิดให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการจัดการความปลดภัยบนท้องถนน โดยชุมชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่างาม  อําเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี เพราะมีการเห็นความสําคัญต่อการเกิดความสูญเสีย และมีการดําเนินการอย่างมี
ระบบโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน และสามารถนําแนวทางการจัดการความปลอดภัยในอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน  
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วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา  
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการจัดการความปลอดภัยจากอุบัติเหตุท่ี

เกิดข้ึนบนท้องถนน ท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
รวมถึงพ้ืนท่ี ท่ีเกิดอุบัติเหตุท่ีทําให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์  รวมถึงพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมี
บริบทใกล้เคียงกัน การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยมีข้ันตอนในการศึกษา ได้แก่ ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร (Document  Research)  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร 
บทความ นิตยสาร วิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง เอกสารทางราชการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ท่ีเกี่ยวข้อง และ
การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field  Research)  เป็นการศึกษาข้อมูลจากภาคสนามโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากผู้นําและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม เจ้าหน้าท่ี 
อปพร., เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรอําเภออินทร์บุรี เจ้าหน้าท่ีแขวงการทางสิงห์บุรี กรมทางหลวง รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีตําบลท่างาม และประชาชนนอกพ้ืนท่ีตําบลท่างาม  

สําหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation) โดยการเดินสํารวจรอบๆ ชุมชนสังเกตการณ์การใช้รถใช้ถนนในตําบลท่างาม ประกอบกับการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้ศึกษาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมกําหนดจุดเสี่ยงร่วมกันกับผู้บริหาร
และประชาชนในตําบลท่างาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการแยกเยอะปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบกับการ
ใช้เหตุผล โดยการทางจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนสามารถนํามาวิเคราะห์ ได้แก่  ลักษณะของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน (โดยอาศัย
ข้อมูลจากชุมชน) พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ของประชาชน การตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตราย สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อย  
แนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุใน เขตองค์การบริหาร
สว่นตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี      

  
ผลการศึกษา  

สาเหตุท่ีเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน  
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงท่ีเอ้ือต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตพ้ืนท่ีองค์กรบริหารส่วนตําบลท่างาม พบว่า 

ประกอบด้วย 4 ด้าน  
1) ด้านประพฤติกรรมคน การเมาแล้วขับปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากเคร่ืองด่ืมแลกอฮอล์มีฤทธ์ิกดประสาท ทําให้

ความสามารถในการขับข่ีลดลง การมองเห็นลดลง การตอบสนองช้ากว่าปกติ  การป้องกันหากด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ควรขับรถ
ด้วยตนเอง ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ หรือให้ผู้ท่ีไม่ได้ด่ืมเป็นผู้ขับ หรืออาจรอจนสร่างเมา หากขับรถเวลากลางคืนต้องเพิ่ม 
ความระมัดระวังให้มากเพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการขับรถเร็วปัจจัยเสี่ยง อาจเกิดความเคยชินในการขับรถเร็ว เพราะเม่ือขับ
รถเร็วจะใช้ระยะทางในการหยุดรถเพ่ิมมากข้ึน ทําให้การตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าน้อยลง หากเกิดอุบัติเหตุแรงปะทะจะ
มากข้ึน การป้องกัน ควรใช้อัตราความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนด สัมพันธ์กับสภาพถนน อากาศ และการจราจรโดยเฉพาะการขับข่ีใน
ชุมชน โรงเรียน ทางโค้ง ไม่ควรใช้ความเร็วสูงในเวลาพลบค่ําหรือทัศนะวิสัยการมองเห็นไม่ดี รวมท้ังการง่วงแล้วขับ ปัจจัยเสี่ยง 
คนหลับในเปรียบเสมือนคนหมดสติชั่วคราว หากวูบหลับจะทําให้รถว่ิงโดยปราศจากการบังคับควบคุมเม่ือเกิดเหตุฉกุเฉินจะไม่สามารถ
หยุดรถได้ การป้องกัน ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงกลางคืน ควรหยุดพักเป็น
ระยะๆ ทุก 150 กิโลเมตรหรือ 2 ชั่วโมง เพ่ือปรับเปลี่ยนอิริยาบถ จะช่วยคลายความง่วงนอน ไม่ควรขับรถติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน เพราะจะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียจนหลับในขณะขับรถ 
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2) ด้านรถ/ยานพาหนะ การเปล่ียนแปลงสภาพรถ เช่นการเพิ่ม ทําให้ผู้ขับข่ีคะนองและขับรถเร็ว การแปลงสภาพรถ
ตามความพอใจ โดยไม่คํานึงถึงสภาพรถท่ีได้รับการออกแบบมาอุปกรณ์ประจํารถชํารุดหรือขัดข้อง เช่นไม่มีไฟหน้า-หลัง ไฟใหญ่ 
มีข้างเดียว หรือไม่มีเลย ไฟเลี้ยวชํารุด ไม่ได้ซ่อมแซมหรือแก้ไข พวงมาลัยสั่นขณะขับ เป็นต้น 

3) ด้านสภาพถนน ท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ มีโครนตม มีเคร่ืองกีดขวางมากๆ หรือถนนท่ีแคบ ถนนท่ีลื่น มีส่วนทําให้เกิด
อุบัติเหตุข้ึนได้สภาพแสงสว่างบนถนน เช่น แสงสว่างท่ีส่องจากรถคันท่ีว่ิงสวนมา โดยการเปิดไฟสูงและอาจมีการสว่างสูง ทําให้ตามัว
มองไม่ชัดเจน หรือไม่มีไฟส่องสัญญาณทางแยก บนถนนมืดไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแสงสว่าง ทําให้มองไม่เห็นทางหรือมองไกลไม่ได้ชัด  
ย่อมเป็นอันตรายต่อการขับรถ อย่างไรก็ตามแสงสว่างในเวลากลางวัน หรือความสว่างของถนน ก็มักทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าเวลา
กลางคืน แต่ความรุนแรงจะเกิดในเวลากลางคืนมากกว่า 

4) ด้านสภาพแวดล้อม ฝนตกหนัก น้ําท่วม ทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นหลุมโคน ถนนลื่น ทําให้รถตกถนนพลิกควํ่า 
รวมท้ังสภาพดินฟ้าอากาศ อุบัติเหตุมักเกิดข้ึนจากสภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่ดี มีหมอกหนาทําให้มองไม่เห็นทางในระยะปลอดภัยจุดเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดข้ึนบ่อยในพ้ืนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม   

พ้ืนท่ีจุดเสี่ยงและสภาพปัญหา  
ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม พบว่า มีจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และมีคนเสียชีวิตมาก ได้แก่ 

สามแยก อบต. แยกตัวทีถนนท่ีเข้ามาจากถนนสายเอเชียมาบรรจบกับถนนเลียบคันคลองมหาราช  ลักษณะจุดเสี่ยง ขาดสัญญาณไฟ
เต่ือนบอกทางแยก ไฟแยกมีความสว่างไม่พอ และบริเวณแยกไฟแดงทางเข้าถนนสายเอเชีย ทางเข้าตลาดอินทร์บุรี ลักษณะจุดเสี่ยง
ดังกล่าวเป็นสี่แยกไฟแดงของถนนสายเอเชีย บริเวณน้ีผู้ท่ีขับรถจักรยานยนต์ท่ีมาจากตลาดอินทร์บุรีไม่ยอมไปกลับรถในจุดท่ี
กําหนดให้กลับรถแต่จะขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแล้วข่ีย้อนศรไปยังฝั่งตรงข้าม 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน 
การดําเนินการท่ีผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน องค์กรบริหารส่วนตําบลท่างาม ได้มี

การจัดต้ังเป็นคณะทํางานในการศึกษาถึงปัญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรอินทร์บุรี เจ้าหน้าท่ี
แขวงการทางสิงห์บุรี กรมทางหลวง เจ้าหน้าท่ีอปพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
นายอําเภอเป็นประธาน โดยมีข้อสรุปร่วมกันเพ่ือแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน ดังนี้  

1) การประชุมประจําเดือน เพ่ือสรุปข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ของแต่ละหน่วยงานในพ้ืนท่ีให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ รวมท้ังร่วมกันเสนอแนวคิดเพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมท้ังจัดทํารายงานการประชุม เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้รับทราบถึงผลของการประชุมเพ่ือดําเนินการต่อไปในระดับท่ีสูงข้ึนไป 

2) การประชุมเร่งด่วน ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ มีประชาชนเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ให้นายอําเภอ หรือผู้ท่ี ไ ด้ รั บ ม อ บ
หมายเรียกผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องประชุมโดยด่วน เพ่ือหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน แล้วรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

3) การประชุมเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล โดยตั้งเป็นคณะทํางาน ซ่ึงจะมีการประชุมเป็นคร้ังๆ ไป  
ตอนเฉพาะในช่วงท่ีมีเทศกาล โดยมีหลายภาคส่วนราชการ และเอกชนร่วมกันประชุมและรณรงค์เพ่ือมิให้เกิดอุบัติเหตุ 

นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า แนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนดําเนินการในส่วนท่ีเกิด
อุบัติเหตุบ่อยท่ีสุดในพ้ืนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม ดังนี้ 

1) ประชุมเพ่ือหาสาเหตุ เป็นการจัดประชุมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถึงอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีได้
ร่วมกันประเมิน ว่าเป็นพ้ืนท่ีอันตราย มีดังนี้ 

 1.1 บริเวณแยกถนนสายเอเชีย(ถนนสายหลัก) ทางเข้าตลาดอินทร์บุรี มีอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้ง ทําให้ประชาชน 
บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก สาเหตุมาจาก “คน” ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถย้อนศร ขับรถตัดหนา้ในระยะกระชั้นชิด ไม่ใช้จุดกลับ
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รถ  ฝ่าฝืนกฎจราจร  ไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ถนน มักง่าย ไม่มีความรู้ในการใช้รถใช้ถนน มีอาการเมาสุรา ขับรถเร็ว ง่วง สภาพ 
“ถนน”ไม่มีการปรับปรุงเพ่ือให้ใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันซ่ึงมีปริมานจํานวนรถท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล  

 1.2   บริเวณถนนเลียบคันคลองมหาราช (ถนนสายรอง) สามแยกหน้า อบต.เป็นแยกตัวทีเป็นถนนท่ีเชื่อมต่อมาจาก
ถนนสายเอเชีย มีอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง ทําให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สาเหตุมาจาก คน ถนน สภาพแวดล้อม  

 1.3 บริเวณถนนในหมู่บ้าน เป็นทางตัดจากถนนเลียบคลองมหาราชเข้ามาใน ซอยสุดใจ 2 ซ่ึงเป็นทางโค้งหักศอก 2 
โค้ง ซ้อนกัน โดยผู้ขับข่ีไปและมาในซอยนี้จะมองไม่เห็นรถที่กําลังว่ิงสวนทางมา สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอ้ืออํานวยต่อการขับ
ข่ียานพาหนะ เพราะถูกบังด้วย กําแพงรั้ว บ้านเรือนประชาชน ถ้าไม่ใช้ความระวังและไม่ชํานาญพ้ืนท่ีโดยเฉพาะคนนอกพ้ืนท่ีก็จะเกิด
อุบัติเหตุได้ 

2. ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เป็นการประชุมเชิงวิชาการ มีหลักการและเหตุผลนํามา
เสนอ เพ่ือสู่การแก้ไขและเปลี่ยนแปลง สถานท่ีเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางป้องกันแก้ไข โดยบริเวณแยกถนนสายเอเชีย 
(ถนนสายหลัก) เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง ทางคณะทํางานได้ร่วมกันเสนอ แก้ไขปัญหาอย่างถาวร โดยเสนอให้ทําอุโมงค์ลอดใต้ถนนสาย
เอเชีย เพ่ือให้ประชาชนท้ังสองฝั่งได้ลอดอุโมงค์ไป-มา โดยไม่ต้องขับรถย้อนศรและ ขับตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด รวมท้ังได้เสนอให้
ทําทางสะพานยกระดับเพ่ือเชื่อมถนนฝั่งตลาดอินทร์บุรีเชื่อมกับทางถนนฝั่งหมู่ 10 หัวดงเข้าหากัน โดยมอบหมายให้แขวงการทาง
สิงห์บุรีเป็นผู้ออกแบบ และเสนอยกเลิกสัญญาณไฟจราจรแยกจุดนี้ ร่วมท้ังปิดแยกนี้เป็นการถาวร เพ่ือเป็นการป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนบนแยกนี้ ส่วนบริเวณถนนเลียบคันคลองมหาราช (ถนนสายรอง) สามแยกหน้า อบต. คณะทํางานได้เสนอให้ติดต้ัง
ไฟสัญญาณเตือนบอกแยก และเพ่ิมไฟส่องสว่างให้มีความสว่างมากยิ่งข้ึน โดยได้มอบหมายและประสานทางหลวงชนบท ให้เป็น
ผู้ดําเนินการและติดต้ัง และบริเวณถนนในหมู่บ้าน ท่ีมีโค้งหักศอก ซ้อนกันถึง2โค้ง ทําให้รถไม่สามารถมองเห็นรถท่ีว่ิงสวนมาได้  
ทางคณะทํางาน ได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือพูดคุยกับเจ้าของบ้าน ท่ีอยู่ในบริเวณน้ัน และรั้วกําแพงบ้านท่ีบังสายตาผู้ท่ีขับข่ีไปมาโดยได้ขออนุญาต 
ทาสีกําแพงร้ัว  และตัดต้นไม้บางส่วน รวมท้ังติดป้ายจราจรเพ่ือเตือนจุดเสี่ยง เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัย 

3. นําเสนออนุมัติงบประมานเพ่ือก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ถนนสายเอเชีย และทําทางสะพานยกระดับข้ามถนนสายเอชีย 
เนื่องจากการเสนอการก่อสร้างดังกล่าวต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากในการก่อสร้าง จึงได้ทําเร่ืองไปยังผู้แทนราษฎร เพ่ือเสนอไป
ยังรัฐบาลเพื่ออนุมัติเงินในการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างในส่วนของการขุดอุโมงค์ลอดใต้ถนนสายเอเชีย โดยจะแล้วเสร็จ
ประมาณปี พ.ศ.2562 โดยแขวงการทางสิงห์บุรี กรมทางหลวงเป็นผู้ออกแบบ 

4.  ศึกษาและประเมินความเสี่ยง สถานท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคต เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือมิให้เกิด
อุบัติเหตุ จากการประชุมคณะทํางานแต่ละคร้ังได้มีการนําเสนอจุดเสี่ยงและประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพ่ือไปสู่
กระบวนการแก้ไขและจัดการปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวต่อไป       
 
สรุปและข้อเสนอแนะ   

การศึกษาเร่ือง การจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน เขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี เป็นการศึกษาท่ีจะได้รู้ถึงแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถึงการจัดการ 
การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี และเพ่ือประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน ในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดการสูญเสียท้ังชีวิต
และทรัพย์สินท้ังของราชการและของประชาชน ในการจัดการแก้ไขปัญหาจะต้องประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานในพ้ืนท่ีร่วมกัน
ประชุมหาสาเหตุท่ีแท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว จากการศึกษาได้รู้ถึง
การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในพื้นท่ีอย่างมีระบบมีข้ันตอน มีการวางแผนงานในการร่วมประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
นําเสนอต่อรัฐบาลถึงความจําเป็นในการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ถนนสายเอเชีย เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอย่างมีหลักการ
และเหตุผล จึงทําให้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ถนนสายเอเชีย เพ่ือเป็นการไขปัญหาอย่างถาวร  
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การแก้ไขปัญหาและการประเมินความเสี่ยงจะเกิดข้ึนได้ต้องมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานในพ้ืนท่ีร่วมกันทํางาน จึงจะได้ข้อมูลและ
ปัญหาท่ีแท้จริง ตรงจุด ตรงประเด็น เพ่ือทําให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน นั้นก็หมายรวมถึงจะไม่ทําให้การพัฒนาประเทศต้องล่าช้าและหยุดชะงัก จากการเกิดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนนอีกด้วย 

จากการศึกษาแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ประชาชน ส่วนมากไม่มีความรู้ใน
การใช้รถใช้ถนนเท่าท่ีควร บางส่วนยังไม่มีใบขับข่ี ไม่เคยผ่านการอบรม ภาครัฐจะต้องให้ความสําคัญในส่วนนี้ให้มาก เพราะอุบัติเหตุ
ส่วนมากมาจากคน การก่อสร้างสิ่งต่างๆ  เพ่ือลด หรือเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หากคนไม่ให้ความสําคัญของความปลอดภัยแล้ว อุบัติเหตุ
ย่อมไม่ลดลงแน่นอนควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ท้ังภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี โดยการเข้าหาประชาชน
ในพ้ืนท่ี เช่น กรมขนส่งทางบก จัดให้มีการสอบและต่อใบขับข่ีถึงในชุมชน  เพ่ืออํานวยความสะดวก และเพ่ือให้คนท่ีไม่มีใบขับข่ีได้ทํา 
ร่วมถึงมีการจัดแสดงกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูลทางกฎหมายและประชาชนจะได้รับความรู้ไปในตัว  2) การก่อสร้างถนนหรือแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องคํานึงถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน จากผลกระทบในการก่อสร้าง เพราะบางครั้งอาจจะแก้ปัญหาท่ีเป็นอยู่ได้ 
แต่อาจไปกระทบกับภาพรวม ซ่ึงอาจทําให้คนอีกกลุ่มเดือดร้อน ฉะนั้นก่อนจะดําเนินการทําอะไร ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน 
การแสดงความคิดเห็น และสะท้อนปัญหาให้ทราบถึงผลกระทบต่างๆ 
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“สนัติสขุในเมืองยะลา” จะเกิดขึ้นได้อย่างไร พังกําแพงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ด้วยการพัฒนาท้องถ่ินชายแดนภาคใต้  

“Yala in Harmony”, How would that Happen? Breaking the Wall of Cultural Differences Using 
Methodology of Development. In the Southern Border Locality 

 
เซียนทพิย์ รัตนทอง* 

Siantip Rattanatong 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทของเทศบาลนครยะลามีพัฒนาการการอยู่ ร่วมกันในสังคม  
พหุวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 2) เพ่ือศึกษาบทบาทการขับเคล่ือนแผนการพัฒนาท้องถ่ิน และ
การจัดการปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครยะลา 3) ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาล
นครยะลา โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครยะลามีการเรียนรู้และการปรับตัวต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม มีพัฒนาการแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ 1) ยุคการสร้างเมืองยะลาในอดีตยุคการขยายเมืองยะลา ปี 2460 ท่ีชาวไทยพุทธ 
ชาวมุสลิม และชาวจีนอพยพมาต้ังถ่ินฐานบริเวณรอบเมืองยะลา 2) ยุคชุมชนย่านการค้าเม่ือสถานีรถไปสร้างผ่านใจกลางเมืองยะลา 
การเดินทางขนส่งสินค้าสะดวกมากย่ิงข้ึนมีต้ังชุมชนการค้าจนเมืองยะลาได้รับการขนานนามให้ศูนย์กลางทางการค้าในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 3) ยุคหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ ปี 2547 ประชาชนได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนบทบาท
การขับเคล่ือนแผนการพัฒนาท้องถ่ิน และการจัดการปัญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครยะลา พบว่า 1) บทบาทหลัก:  
การพัฒนาคนในท้องถ่ิน ชุมชนเป็นฐานการพัฒนา สร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองท่ีดี 2) บทบาทรอง: เดินหน้าการพัฒนาเมืองยะลา 
ภายใต้เหตุการณ์ความรุนแรง เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองยะลาแห่งสันติสุข ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวในสังคม  
พหุวัฒนธรรมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินผ่าน โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ แนวทาง 
การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลนครยะลา พบว่า 1) การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน การใช้ชุมชนเป็นฐาน 
การพัฒนา สร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิด 2) การมีส่วนร่วมและการตัดสนิใจของประชาชนใช้ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา เปิดพ้ืนท่ีกลางให้
ประชาชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 3) การเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม เคารพความแตกต่าง สร้างค่านิยมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 4) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้ชุมชนจัดการตนเองได้ 
5) การแสวงหาช่องทางในการทํางานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ดึงภาคส่วนต่างๆ ทํางานเชื่อมประสานต่อกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท้องถ่ิน 
คําสําคัญ: สันติสุข ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชายแดนภาคใต้ เทศบาลนครยะลา 

 
 
 
 
 

                                                            
*นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the context of multicultural society evolution that 
influence peace and reconciliation promotion in the city municipality of Yala. 2) to study mobilizing roles of local 
developing plan and violence management in the area of the city municipality of Yala and 3) to study peace and 
reconciliation promoting guideline by using qualitative research method to collect information from both formal 
and informal interview, focus group, participant observation and non-participant observation together with studying 
related documents and researches and use the information gain to descriptively analyze.  
 The Findings of this research showed people lived in the Yala city municipality had learned and adapt 
their life periodically, from time to time, to be able to fit into differences of one another and finally were able to 
form a multicultural society from time to time which could be divided into 3 major periods as follow: 1) Settlement 
era-started from 1917 when the Thais, the Muslims, and the Chinese migrated to Yala which resulted in expanding 
residential areas, 2) Developing era, precisely economy started once the railway was built through heart of the 
city accrued the convenience of traveling and goods carriage that marked Yala ‘the center of trading’ in the three 
southern border provinces, 3) Unrested era-begun since 2004 that violence has occurred in the three southern 
border provinces. From that, many people were mentally and physically effected. Fear has driven people to tear 
and finally built a wall to separate themselves from other religion believers which decreased the interaction and 
public space of people who live in the city. 
 For the local development plan and violence management strategies in mobilizing of Yala city 
municipality, finding showed hereinafter: 1) building capacity for the locals and community -based development 
were the fundamental development in raising awareness on good citizenship played a key role 2) the secondary 
role was to continue developing Yala under the unrested circumstance in order to changed its image to a peaceful 
multicultural society that people lived together in harmony through peace and reconciliation building related 
project.  
 For the guideline on peace and reconciliation promotion, findings showed as follow:  1) 
decentralization using community-based development, created the sense of hometown loving 2) providing people 
opportunity to interact and take part in decision making for problems solving would allow people to learn and 
share from one another 3) learning to adapt to multicultural society by respecting the other’s differences, added 
more value in living together in peace 4)  allowing people to create new innovation that can be managed by 
themselves could strengthen the community 5)  finding ways to connect with other organizations within the 
network for collaboration could drive toward goals.  
Keywords: Peace, Cultural Differences, Southern Border, Yala city municipality 
 
บทนํา 

สถานการณ์ความขัดแย้งเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างของ เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ทางการเมือง  การพัฒนาโลกให้มีความทันสมัย ท่ีเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําให้ผู้คนในสังคมเกิด
พยายามลากเส้นแบ่งแยกชัดเจนข้ึน ความหลากหลายของประชาชน ในแต่ละภูมิภาคโลกส่งผลต่อสถานการณ์โลกมีความตึงเครียด  
สิ่งท่ีท้าท้ายการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์ คือ การแสวงหาความสันติสุขให้เกิดแก่โลกใบนี้ท่ีเป็นการพัฒนาท่ีทําให้ทุกอย่างกลมกลืนท้ัง
ในระดับโลกจนถึงระดับท้องถ่ิน 
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พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสี่อําเภอของจังหวัดสงขลา 
เหมือนระเบิดเวลาท่ีปะทุข้ึนจากรากเหง้าของความขัดแย้ง คือ ความหลากหลายของประชากรในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ75 นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอ่ืนๆร้อยละ 25 ด้วยสภาพบริบทแวดล้อมของชายแดนใต้ ท่ีมีความแตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืน
ของประเทศ ท้ังทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา และวิถีชีวิต จากการรวมชาติของรัฐไทยในอดีตของดินแดนสยามและ
ดินแดนปาตานีเข้าด้วยกัน ภายใต้กระบวนทัศน์ชาตินิยมแบบเหมารวมท่ีพยายาม ทําให้คนในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกลืน
กลายให้เป็นไทยแบบเดียวกันท้ังประเทศ เป็นปัญหาใจกลางท่ีทําให้เกิดการสร้างความอคติและความเกลียดชัง องค์ประกอบท้ัง 3 
ด้าน คือ ชาติพันธ์ุมลายูแสดงออกในการใช้ภาษามลายูและวัฒนธรรมท้องถ่ิน สํานึกในประวัติศาสตร์ของรัฐมลายูปาตานี ท่ีมีวิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาเป็นตัวเชื่อมโยง สิ่งท่ีเกิดข้ึนในการหนุนเสริมความขัดแย้งโดยการสร้างความจริงอีกชุดหนึ่ง คือ ความรู้สึก
ไม่เป็นธรรมท่ีอัตลักษณ์ตัวตนถูกปิดกั้น (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, วัฒนา สุกัณศีล และ อาคม โสวณา, 2553, น. 28)  

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึน ย่ิงทําให้ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีให้ความสําคัญกับปัญหา นําไปสู่ข้อเสนอ
จากชุมชนท้องถ่ินในจังหวัดชายแดนใต้ท่ีว่า “การพัฒนาคือการไม่พัฒนามุ่งสะท้อนว่า การพัฒนาท้องถ่ิน ชายแดนใต้ท่ีมุ่งตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติจากส่วนกลาง เป็นการทําลายอัตลักษณ์ท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรม และลดทอนศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินลง
ไป จึงทําให้ท้องถ่ินไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง” (ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, มณีรัตน์ มิตรปราสาท และ แวรอมลี แวบูละ, 2555,  
น. 29) การเผชิญอยู่ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งท่ีสั่งสมมายาวนานกว่า 12 ปี “เป็นการทําลายความสุขของคนในพ้ืนท่ี” เหมือนกับโรคท่ี
กําลังรุมเร้าให้พ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้เปราะบางประชาชน ขาดศักยภาพในการพัฒนาท้ังตนเอง จนกระทั่งชุมชนท้องถ่ินอ่อนแอลงไป 
ทุกวัน บทเรียนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในอดีตท่ีเน้นการนโยบายการพัฒนาแนวด่ิง ซ่ึงเป็นการพัฒนาจากภายนอกท่ีส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน รวมท้ัง ผลกระทบท่ีนับเป็นตัวเงินจากงบประมาณของรัฐท่ีลงมาในพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาและบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาจํานวนมากมายมหาศาล แต่แสงแห่งสันติสุขยังอยู่ท่ีปลายอุโมงค์จึงต้องกระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนาชุมชนชายแดนใต้ 
ในขณะที่ ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นท่ี 1, 2552) มองว่า แต่ละ
ชุมชนถึงแม้จะอยู่ประเทศเดียวมีวัฒนธรรมเดียวเท่านั้นจึงเป็นเร่ืองยากและนําไปสู่ความขัดแย้งและรุนแรงในท่ีสุด ดังนั้น “ถ้าการนํา
วัฒนธรรมเป็นตัวต้ัง ทุกชุมชนท้องถ่ินและประเทศจะมีเกียรติและศักด์ิศรีเสมอกัน ไม่มีใครเหนือกว่าใคร เพราะวัฒนธรรมมี 
ความหลากหลายไม่ได้รวมศูนย์ การยอมรับและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถ่ิน จึงเป็นการกระจายเกียรติและศักด์ิศรีเปิดทางออกอัน
หลากหลาย ทําให้ท้องถ่ินเข้มแข็งและย่ังยืน” 

เทศบาลนครยะลา มีครอบคลุมพ้ืนท่ี 19.4 ตารางกิโลเมตร อัตลักษณ์ของเทศบาลนครยะลา คือ การออกแบบผังเมืองท่ีมี
ความเป็นระเบียบ มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย และประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันในท้องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย 
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม อดีตถึงแม้ประชาชนมีความแตกต่างท้ังชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน แต่
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นไม่มีการแบ่งแยกศาสนา และเกิดการปรับตัวเรียนรู้ในการในการไปมาหาสู่ การเกื้อกูลต่อ
กันในชุมชน การปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมท่ีส่งผลให้การดําเนินชีวิตท่ีพ่ึงพิงสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น  
จุดเปล่ียนท่ีสร้างผลกระทบในเมืองยะลาช่วงระยะหลังปี 2550 กลุ่มก่อความไม่สงบเร่ิมพุ่งเป้าก่อความรุนแรงในพ้ืนท่ีเมืองยะลามากข้ึน 
จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดคาร์บอม วางเพลิงในย่านการค้าใจกลางเมืองหลายครั้ง สร้างความเสียหายท้ังต่อชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน ทําให้เมืองยะลามีภาพลักษณ์ เป็นพ้ืนท่ีแห่งความรุนแรง ประชาชนมีความรู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประชาชนไม่กล้าออกนอกบ้าน ข้าราชการและบุคลากรของรัฐบางส่วนเริ่มย้ายออกจากพ้ืนท่ี ชาวไทยพุทธทยอยย้ายถ่ินฐานไปอาศัย
อยู่ในจังหวัดอ่ืน หรือส่งบุตรหลานไปศึกษาในสถานศึกษานอกพ้ืนท่ี รวมท้ังเหตุการณ์ท่ีทวีความรุนแรงได้ทําให้สังคมมีความแปลกแยก 
ประชาชนเกิดความหวาดระแวงต่อกันท้ังผู้ท่ีนับถือศาสนาเดียวกัน และต่างศาสนา จนในพ้ืนท่ีขาดการทํากิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน 
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจท่ีหยุดชะงักและความขัดแย้งในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ย่ิงในช่วงท่ีมีเหตุการณ์ 
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ความรุนแรงเป็นระลอกแบบพลิกไปพลิกมา ทําให้รายได้ของเทศบาลลดลง ไม่สามารถเก็บเงินภาษีได้จํานวนอย่างเต็มท่ี จึงเป็น
อุปสรรคท่ีสําคัญในการบริหารจัดการพัฒนาเมืองยะลา  

โจทย์ท้าทายความสามารถของผู้บริหารเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ เข้ามาบริหารงานพัฒนาเมือง
ยะลาในช่วงเดียวกับวิกฤตการณ์ “ไฟใต้” ท่ีเร่ิมปะทุข้ึน แม้ความรุนแรงในเมืองยะลายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาดังกล่าวจะยุติและ
สิ้นสุดลงในเวลาอันใกล้  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากเท่าสุด เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และเป็นผู้นําท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไว้วางใจเลือกเข้ามาบริหารเมืองยะลา จากความคาดหวังของประชาชนในช่วงวิกฤต
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน แต่การพัฒนาเมืองยะลาไม่สามารถเดินยํ้าอยู่กับท่ีได้ เทศบาลนครยะลาจึงขับเคล่ือนแผนการพัฒนาต่อไป  
สร้างนวัตกรรมการพัฒนาเมืองยะลา เพ่ือเปล่ียนภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองยะลาว่า“ยะลาไม่ได้น่ากลัวอย่างท่ีคิด” เป็นการการสร้าง
ความเชื่อม่ันกับประชาชนในพ้ืนท่ี และการสร้างความเชื่อถือกับประชาชนนอกพ้ืนท่ี ด้วยเหตุนี้เทศบาลนครยะลาต้องมีการขับเคลื่อน
โครงการต่างๆท่ีเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ทําให้เทศบาลนครยะลาต้องรับภารกิจทํางานหนักเพ่ิมมากข้ึน ในการบริหารงาน
พัฒนาเมืองยะลา จึงเป็นการวางรากฐานพัฒนาเมืองยะลาในอนาคต คือ ทําอย่างไรให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปรองดอง 
และมีจิตสํานึกความเป็นพลเมืองท่ีดีผนึกพลังสู่เครือข่ายชุมชนสันติสุข (Community of Peace) เพ่ือให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันพร้อมต่อ
การรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างมีสติ  

บทความชิ้นนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของเทศบาลนครยะลามีพัฒนาการของการอยู่ร่วมกัน ในสังคม 
พหุวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครยะลา บทบาทของเทศบาลนครยะลาใน 
การบริหารงานพัฒนาท้องถ่ินและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ี และศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ของเทศบาลนครยะลา บทความนี้มีการนําเนื้อหาท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการท่ีครอบคลุมแนวคิด 
การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน และแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงให้ความสําคัญต่อบทบาทของเทศบาลนครยะลาใน 
การจัดการท้องถ่ินท่ามกลางความรุนแรง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานให้เหมาะสมกับบริบทแวดล้อม ผ่านการขับเคล่ือน
โครงการแก้ไขปัญหาท้ังเชิงรุกและเชิงรับ โดยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และศาสตร์ของการพัฒนาชุมชนมาอธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีเข้าไป
กระทบต่อการบริหารงานของเทศบาลนครยะลา วิเคราะห์การดําเนินโครงการในมิติต่างๆ และถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชมท้องถ่ิน 
เพ่ือให้เห็นกลไกการทํางานของท้องถ่ินในการสร้างสังคมสันติสุข ด้วยการใชก้ระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นเคร่ืองมือสานความสัมพันธ์ท่ี
ดีต่อกัน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทของเทศบาลนครยะลามีพัฒนาการการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง
สันติสุขและความสมานฉันท์ 

2. เพ่ือศึกษาบทบาทการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาท้องถ่ิน และการจัดการปัญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 
นครยะลา 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลนครยะลา 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน (โกวิทย์ พวงงาม, 2550, น. 13) ท่ีอธิบาย 
การปกครองท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีอิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลัง รวมท้ังมีอํานาจหน้าท่ีในการให้บริการแก่ประชาชน  
ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถ่ินท่ีกระจายอํานาจให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาผ่านตัวแทนจาก
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การเลือกต้ัง คือ สภาท้องถ่ินท่ีมาจากคนในชุมชน เพ่ือให้เกิดพลังขีดความสามารถ ในการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 

ในขณะที่ วุฒิสาร ตันไชย (2557, น. 17-18) อธิบายว่า การบริหารปกครองท้องถ่ิน คือ กิจกรรมของระบบการปกครอง
อย่างเป็นทางการท่ีเกิดข้ึนในขอบข่ายของการบริหารท่ีเฉพาะเจาะจง เกี่ยวพันกับการบริหารอํานาจและหน้าท่ีท่ีได้รับจากการเลือกต้ัง
อย่างเป็นทางการ มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ แบบหลวมๆของการกําหนดทิศทางท้องถ่ิน เนื่องจากทํางานท้องถ่ิน
เกี่ยวข้องกับขอบข่ายภูมิภาคหลายภาคส่วน และมีความเกี่ยวข้องกับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลาย (Multiple-Stakeholder) และ 
การแก้ไขปัญหาในการแสวงหาทางออกร่วมกัน สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งการบริหารในท้องถ่ินโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีหลากหลาย และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียมีจิตสํานึกร่วม
ในการเป็นเจ้าของงานพัฒนารักท้องถ่ินของตนเอง 

สอดคล้องกับแนวคิดพหุลักษณ์ในงานพัฒนาชุมชน (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2557, น. 12-13) อธิบายว่า การพัฒนา
ชุมชนไม่ควรจํากัดองค์ประกอบท่ีตายตัว ชุมชนจึงมีพลวัตท่ีสัมพันธ์กับเงื่อนไข และโครงสร้างทางสังคมท่ีซับซ้อน และเป็นกลไก 
การขับเคล่ือนงานพัฒนาท่ีมิได้ดํารงอยู่อย่างโดดเด่ียว ซ่ึงในช่วงหลังมักได้ยินคําว่าพหุวัฒนธรรม พหุลักษณ์ท่ีพยายามทํางานกับ 
ความแตกต่างอย่างบูรณาการ เพ่ือให้อํานาจมีการกระจายในหลายกลุ่มไม่ข้ึนอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเกิดการประนีประนอม 
เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน หรือทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงท่ีเห็นพ้องกันในสังคม ดังนั้นการส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจอํานาจการปกครอง
ตนเองของท้องถ่ินจะสอดคล้องกับทัศนะของพหุลกัษณ์ คือ การจัดการความสัมพันธ์ของความแตกต่างในสังคมให้เกิดดุลยภาพ 

เม่ือนําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับเร่ืองท่ีศึกษาอธิบายได้ว่า การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินของเทศบาลนครยะลา 
เป็นกระบวนการท่ีคืนอํานาจให้แก่ประชาชนในระดับล่าง เพราะชุมชนเป็นหน่วยทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุดในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ท้องถ่ิน โดยยกระดับให้ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง จากการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนให้สามารถกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาชุมชนของตนเองในการระดมความคิดเห็น การตัดสินใจ การทําแผนชุมชน การดําเนินกิจกรรม และการประเมินผล ซ่ึงเป็น 
การพัฒนาท้องถ่ินให้ชุมชนเป็นอิสระในการทํากําหนดอนาคตของตนเอง ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหา และสอดคล้องกับบริบทในสังคม
พหุวัฒนธรรม ดังนั้น เทศบาลนครยะลาที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงจําเป็นต้องเปิดพ้ืนท่ีให้ประชาชนท่ีหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองยะลาให้มาก ในขณะเดียวกันการบริหารท้องถ่ินท่ีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และภายใต้
สถานการณ์ความรุนแรง การแบ่งแยกในสังคมนั้น จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับมิติท่ีแตกต่างหลากหลาย โดยวิสัยทัศน์ของ
นายกเทศมนตรีนครยะลาท่ีไม่นําความแตกต่างหลากหลายมาเป็นข้อจํากัดการพัฒนา แต่นํามาสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถ่ินท่ี
สามารถออกแบบระบบของสังคมให้มีความครอบคลุมการตอบสนองต่อศักยภาพ ความสามารถ และความต้องการท่ีหลากหลาย  
โดยประชาชนท่ีแตกต่างต้องได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเท่าเทียม ใช้ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความต้องการด้วยการใช้
พลังชุมชนสร้างเกราะคุ้มกันท่ีแข็งแรง (Social Immunization) เพ่ือสร้างความสันติสุขและความสมานฉันท์ในเมืองยะลา 
 
วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยกําหนดระเบียบวิธีวิจัย โดยแหล่ง ข้อมูลด้านพ้ืนท่ี
การวิจัย ผู้วิจัยสนใจศึกษาในประเด็นการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเทศบาลนครยะลาเป็นองค์กรท่ีให้ความสําคัญต่อการบริหารการพัฒนาท้องถ่ิน ภายใต้สถานการณ ์
ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง การปรับรูปแบบการทํางานพัฒนาเมืองยะลาท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างสรรค์
นวัตกรรมการพัฒนาเมืองยะลาให้มีชื่อเสียง และได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน ท่ีบ่งบอกถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่หยุด 
การพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านความสันติสุขและความสมานฉันท์ จากการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลนครยะลา โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหาร
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ท้องถ่ิน สมาชิกสภา และพนักงานของเทศบาลนครยะลา 2) สถาบันทางสังคม ผู้นําทางศาสนา นักวิชาการ และองค์กรภาคีท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้องในการเสริม สร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครยะลา 3) กลุ่มผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครยะลา ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน โดยใช้เคร่ืองมือในการศึกษา ได้แก่ 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม รวมท้ังการสังเกตแบบไม่มี 
ส่วนร่วม ในระหว่างการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลภาคสนาม ประกอบกับค้นคว้าจากเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง นํามาใช้ในการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม
ควบคู่กับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการศึกษา 

เทศบาลนครยะลา  ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดยะลา ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลสะเตง โดยมีเนื้อท่ีท้ังหมด 19.4 
ตารางกิโลเมตร ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลนครยะลาท่ีเป็นจุดเด่นของการพัฒนาเมือง คือ การสร้างผังเมืองยะลาท่ีเป็น
ระเบียบและสวยงาม มีการตัดถนนกว่า 400 สาย ตัดเชื่อมต่อกัน ให้ถนนทุกสายไปรวมกันท่ีวงเวียนหลักเมืองเป็นท่ีต้ังสถานทีสําคัญ
ทางราชการ ซ่ึงเป็นการออกแบบแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยเป็นโซนนิ่งท่ีชัดเจน และสวนสาธารณะหรือพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง ช่วยให้การสร้าง
อาคาร ตึกแถวเป็นแนวเดียวกัน เนื่องจากการวางผังเมืองท่ีดีส่งผลให้เทศบาลนครยะลามีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้เป็น
อย่างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นเมืองท่ีสวยงามร่มร่ืน อีกท้ังเป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ในจุดศูนย์กลางของโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
ของ5จังหวัดชายแดนใต้ ลักษณะประชากรเทศบาลนครยะลา สํารวจเมื่อเดือนตุลาคม 2558 มีจํานวนท้ังสิ้น 61,478 คน แยกเป็นเพศ
ชาย 32,409 คน และเพศหญิง 29,069 คน อัตลักษณ์ท่ีสําคัญของเทศบาลนครยะลา คือ วิถีชีวิตของประชาชน โดยประกอบด้วย 
ประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 55 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 43 และร้อยละ 2 นับถือศาสนาอ่ืนๆ 

การเรียนรู้และการปรับตัวต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีพัฒนาการแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ 
ยุคการสร้างเมืองยะลา ในอดีตยุคการขยายเมืองยะลา ปี 2460 เดิมเมืองยะลา เรียกว่า นิบง คําภาษามลายู หมายถึง

ต้นหลาวชะโอน ชุมชนชาวไทยมุสลิมต้ังถ่ินฐานบริเวณย่านตลาดเก่าใกล้กับสถานีรถไฟ เป็นชุมชนแห่งแรกท่ีชาวไทยมุสลิมด้ังเดิมและ
บางส่วนอพยพย้ายมาจากอําเภอต่างๆ ในปัตตานี ต่อมาชาวจีนท่ีเดินทางโดยเรือจากเมืองจีนทําการค้าท่ีเมืองปัตตานี และคนจีนท่ี
อาศัยอยู่บริเวณอําเภอรอบนอกเมืองได้อพยพมาต้ังถ่ินฐานอยู่เมืองยะลาเพิ่มข้ึน ทําให้เมืองยะลามีชาวจีนเป็นจํานวนมาก ส่วนชาวไทย
พุทธเป็นกลุ่มคนด้ังเดิมท่ีอาศัยอยู่บริเวณชุมชนสะเตงรอบนอกเมืองยะลา  คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ียะลาด้ังเดิมในอดีตจะอาศัยอยู่ในอําเภอ
ต่างๆ รอบนอกเมืองนิบง เนื่องจากคนมุสลิมและคนไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกสวนยางพารา สวนผลไม้ และการเดินทางเข้า
มายังเมืองนิบงไม่ได้ลําบาก ส่วนคนไทยที่ย้ายมาต้ังถ่ินฐานกลุ่มแรกในปี 2469 คือ พระยารัฐกิจวิจารณ์และเครือญาติมาจากอําเภอนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีการสร้างทางรถไฟ พระรัฐกิจวิจารณ์เข้ามาควบคุมแรงงานก่อสร้างทางรถไฟท่ีทางรถไฟตัดผ่าน
เมือง และเป็นท่ีต้ังของสถานีรถไฟ เม่ือสร้างทางรถไฟเสร็จจึงต้ังหลักปักฐานอยู่เมืองนิบง ภายหลังจากเกษียณอายุราชการได้รับสมัคร
รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีระหว่าง พ.ศ. 2480-2488 เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกได้
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกองโยธาเทศบาลออกแบบร่างผังเมือง ส่วนการเรียนรู้และการปรับตัวของผู้คนในยุคสร้างเมืองยะลายังเกิดข้ึนแบบ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นช่วงท่ีผู้คนมีการอพยพโยกย้ายเข้ามาต้ังถ่ินฐานในเมืองยะลา เร่ิมต้นการสร้างเมืองยะลาผู้คนจึง
มีความต้องการท่ีดินสร้างหลักปักฐานทํามาหากิน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธ์ุจึงเกิดข้ึนในรูปแบบการปรับตัวต่อการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน เช่น การอพยพมาแต่งงานกับคนในท้องถ่ิน การพ่ึงพาอาศัยของคนในท้องถ่ินเดียวกัน  

ยุคชุมชนย่านการค้า เม่ือสถานีรถไปสร้างผ่านใจกลางเมืองยะลา และในปี 2505 มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําปัตตานี 
ทําให้การเดินทาง ขนส่งสินค้าสะดวกมาย่ิงข้ึน ผู้คนชาวไทย ชาวมลายู และชาวจีนท่ีอาศัยอยู่อําเภอรอบนอกเมืองนิบง เร่ิมเข้ามาต้ังถ่ิน
ฐานกันมากข้ึน เกิดชุมชนแห่งใหม่ท่ีผู้คนต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมอพยพเข้ามาต้ังอยู่ ท่ีฝั่งด้านใต้ของสถานีรถไฟยะลา เรียกว่า “สาย
กลาง” ย่านการค้าท่ีสร้างบ้านห้องแถวไม้สองชั้น กลายเป็นศูนย์กลางการค้าอยู่ใกล้กับตลาดสด ในอดีตจะจําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง และ
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ผลไม้ในท้องถ่ิน (แพร ศิริศักด์ิดําเกิง, 2546 น.57) ในปัจจุบันย่านสายกลางเปลี่ยนมาเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้น บ้านตึกแถวจําหน่าย
สินค้ า  ซ่ึ ง เป็นช่ วง ท่ี เ มืองยะลามีความเจ ริญเ ติบโตของเศรษฐกิจ  การค้ าขาย ท่ี มีกํ าลั งหลักสํ าคัญจากกลุ่มชาวไทย 
เชื้อสายจีนท่ีเข้ามาอยู่ในเมืองยะลา จนเมืองยะลาได้รับการขนานนามให้ศูนย์กลางทางการค้าในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

การเรียนรู้และการปรับตัวต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนการค้า ย่านสายกลาง มีระบบความสัมพันธ์ของชาวไทยมุสลิม  
ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยพุทธผ่านช่องทางการใช้ประโยชน์ด้านการค้าขาย ร้านค้าในตลาด ร้านกาแฟ บริเวณย่านสายกลาง ตลาด
สดรอบถนนรถไฟส่วนใหญ่ชาวไทยมุสิลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มาก การปฏิสัมพันธ์ ต่อกันชาวไทยเชื้อสายจีนจะเดินทางซ้ือ
ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในพ้ืนท่ีต่างๆ จึงมีการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมได้เร็ว การค้าขายในพื้นท่ีชาวไทย 
เชื้อสายจีนปรับตัวพูดภาษามลายูในการติดต่อค้าขายกับชาวไทยมุสลิม ขณะเดียวกันชาวไทยมุสลิมจะพูดภาษาไทยกลางในการค้าขาย 
ในยุคนี้ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีนมีการเดินทางไปมาหาสู่กันเสมอ การเดินทางไปยังชุมชนหมู่บ้านได้สัมผัส
วิถีชีวิตของผู้คนต่างศาสนา จนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกันในเร่ืองของศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม รวมท้ังข้อห้ามและหลักปฏิบัติ
ของผู้คนต่างศาสนา เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม การติดต่อสื่อสานมีความสัมพันธ์กันอย่างราบร่ืน จนเกดิการเกื้อกูล การพ่ึงพาอาศัยกัน
ในชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีบูรณาการทางวัฒนธรรมกันอย่างแน่นแฟ้นเสมือนด่ังญาติ  

ยุคหลังเหตุการณ์ความไม่สงบ ปี 2547 ช่วงเริ่มแรกของเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ พ้ืนท่ีเทศบาลนครยะลา
ยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง เนื่องจากกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบได้ก่อเหตุความรุนแรงบริเวณพื้นท่ีรอบนอก
อําเภอเมืองยะลา กลุ่มก่อความไม่สงบเร่ิมพุ่งเป้าก่อความรุนแรงในพ้ืนท่ีเมืองยะลามากขึ้น จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในชุมชนกลาง
นครยะลาอีกหลายคร้ัง ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนได้สร้างความเสียหายท้ังต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน  ประชาชนมีความรู้สึกไม่มี 
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนไม่กล้าออกนอกบ้าน ข้าราชการและบุคลากรของรัฐบางส่วนเร่ิมย้ายออกจากพ้ืนท่ี  
ชาวไทยพุทธทยอยย้ายถ่ินฐานไปอาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืนเป็นจํานวนมาก  หรือส่งบุตรหลานไปศึกษาในสถานศึกษานอกพ้ืนท่ี การดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากเดิมสภาพบริบทเมืองยะลามีพ้ืนท่ีแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือ ชุมชนในพ้ืนท่ี
ใจกลางเมืองยะลา ย่านการค้าส่วนใหญ่ชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีนพักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ส่วนชาวไทยมุสลิมพักอาศัยอยู่
บริเวณพ้ืนท่ีย่านตลาดเก่าและรอบเมืองยะลา เม่ือเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงข้ึนการเดินทางไปมาหาสู่ของประชาชนต่างศาสนาเร่ิมลด
น้อยลง ความหวาดระแวงของประชาชนต่างศาสนา ในขณะเดียวกันการย้ายถ่ินฐานออกไปนอกพ้ืนท่ี ทําให้เกิดปัญหาการว่างงาน  
ทําให้ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลา มีกลุ่มช่วงอายุท่ีขาดความสมดุลส่วนใหญ่เป็นประชากรกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ใน
พ้ืนท่ี 
 
บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการขับเคล่ือนแผนการพัฒนาท้องถ่ิน และการจัดการปัญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
นครยะลา  

เร่ิมจากการมีส่วนร่วมของพลเมืองผ่านการเรียนรู้วิกฤตความรุนแรงของเครือข่ายสันติสุขและสมานฉันท์ จึงเป็นการ
เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท่ีอ่อนแอจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้มีกําลังใจมีพลังท่ีลุกข้ึนมาต่อสู้กับปัญหาท่ีเผชิญอยู่ คนในชุมชนมี
ความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง ทุกคนมีจิตสํานึกความเป็นพลเมืองท่ีดีในการจัดการตนเอง เทศบาลนครยะลาภายใต ้
การบริหารงานของ นายพงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ต้ังแต่ปี 2546 ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความไว้วางใจจนได้รับการเลือกต้ัง เป็นช่วงเดียวกับวิกฤตการณ์ “ไฟใต้” ท่ีเร่ิมปะทุข้ึน  แม้ความรุนแรงในเมืองยะลายังไม่มีสัญญาณ
บ่งชี้ถึงปัญหาดังกล่าวจะยุติและสิ้นสุดลงในเวลาอันใกล้  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมาก 
เท่าสุด และเข้าใจปัญหา ความต้องการของประชาชน ในฐานะเป็นองค์กรใกล้ชิดกับประชาชน และเข้าใจปัญหาท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ิน
ด้วยสาเหตุนี้ทําให้เทศบาลนครยะลาต้องรับภารกิจทํางานหนักเพ่ิมมากข้ึน ในบริบทของเมืองยะลาท่ีมีความหลากหลายทางภาษาศาสนา 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ดังนั้น เทศบาลนครยะลาจึงเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมกัน (Community Development Aspects) 
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กลไกการพัฒนาด้วยการใช้ศักยภาพของท้องถ่ิน เป็นตัวกลางการจัดการความสัมพันธ์ท่ีมีแตกต่างอย่างมีความสมดุล ขับเคล่ือน 
การพัฒนาท้องถ่ินผ่านกิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ได้แก่ 

บทบาทหลัก: การพัฒนาคนในท้องถ่ิน ชุมชนเป็นฐานการพัฒนา สร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองท่ีดี 
เทศบาลนครยะลามุ่งเน้นการพัฒนาคน เพราะเชื่อม่ันในศักยภาพ ความสามารถของคนในท้องถ่ิน อันเป็นทรัพยากร

สําคัญของการพัฒนาเมืองยะลาในอนาคต เนื่องจากการพัฒนาท้องถ่ินท่ีดีจะเกิดข้ึนได้จากการปูทางให้คนชุมชนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ตนเอง ชุมชน และสังคม อันจะนําไปสู่การทําความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทําให้คนในชุมชนมีเป้าหมายการพัฒนา
ร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ของคนในชุมชน โดยการเรียนรู้ร่วมกันจากการมีส่วนร่วม 
ประสบการณ์ และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน จะช่วยให้คนในชุมชนเห็นภาพรวม ในสภาพความเป็นจริงของชุมชน คือ การกระตุ้น
ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ ท่ีเป็นภัยคุกคามท้องถ่ิน โดยให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
“ชุมชนเป็นฐานการพัฒนา” นําไปสู่การปรับตัวต่อระบบความสัมพันธ์ของผู้คนต่างศาสนา วัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาคนท่ีเร่ิมจาก
การเรียนรู้ร่วมกันต่อการเผชิญกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นจุดเร่ิมต้นของสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมใน 
การแก้ไขปัญหา จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน กรณีศึกษา: เทศบาลนครยะลาติดต้ังกล้องวงจรปิดในชุมชนรอบเขตเทศบาล 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในความปลอดภัย ขณะเดียวกันคนในชุมชนชุมชนมีการจัดต้ังกลุ่มโครงการตาสัปปะรด คนในชุมชน
ร่วมมือกันดูแลปลอดภัยบริเวณหน้าบ้าน ร้านค้าของตนเอง เพ่ือสอดส่องความสงบเรียบร้อยในชุมชน และเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส
ให้กับเจ้าหน้าท่ีความม่ันคงอีกทางหนึ่ง ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท่ีนําไปสู่การปรับตัวต่อการจัดการความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองให้ดําเนินไปอย่างปกติสุข   

บทบาทรอง: เดินหน้าการพัฒนาเมืองยะลา ภายใต้เหตุการณ์ความรุนแรง 
การเปล่ียนภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองยะลาแห่งสันติสุข ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว (Harmonized City) ใน

สังคมพหุวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของเมืองยะลา “เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส จากความเกลียดชัง เปลี่ยนเป็นความร่วมมือ สร้างเมือง
ต้นแบบการลดความขัดแย้ง” ว่าด้วยสถานการณ์ความรุนแรง 12 ปี กับความหวังของประชาชนกับการเฝ้ารอความสงบสุข ในขณะท่ี
เมืองยะลามีเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นระลอกแบบพลิกผันตลอด ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการเมืองยะลาอย่างมีพลวัตร (Dynamic) 
การพัฒนาเมืองยะลาอย่างสร้างสรรค์ในทุกมิติ ได้แก่  

การจัดการด้านสังคม ศาสนาให้ความสําคัญอย่างเท่าเทียม เทศบาลนครยะลามีประชากรนับถือศาสนาท่ีหลากหลาย 
คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน ภายใต้ประเด็นปัญหาความไม่สงบท่ีเกิดข้ึน ทําให้คนในพ้ืนท่ีชายแดนใต ้
ต่างวัฒนธรรมเกิดความไม่เข้าใจต่อกัน และกลุ่มก่อความไม่สงบได้หยิบยกประเด็นการพัฒนาในอดีต ท่ีไม่เกิดความเท่าเทียมและ 
ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ดังนั้น การพัฒนาเมืองยะลาให้เกิดความสันติสุขและความสมานฉันท์จึงต้องให้ความสําคัญใน
ทุกๆ ศาสนา ความเชื่อ และส่งเสริมการทํากิจกรรมทางศาสนาร่วมกับชุมชน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกท่ีดี ลดอคติ และผู้คนต่างความเชื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข เปลี่ยนจากความเกลียดชังเป็นความร่วมมือ โดยการลง
พ้ืนท่ีทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันสําคัญของทุกศาสนา เช่น การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา การจัดงานเทศกาลไหว้
พระจันทร์ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ร่วมถือศีลอด เป็นต้น และการจัดโครงการ Malayu day@ Yala 
การจัดงานมลายู เป็นการสนับสนุนการทํากิจกรรมของศาสนาอิสลาม โดยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติศาสนกิจ
อย่างถูกต้อง เปิดพ้ืนท่ีให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีนับถือศาสนาอ่ืน เรียนรู้เปิดโลกทัศน์ของชาวมลายู โครงการธรรมสัญจรท่ีคัดเลือก
ครอบครัวท่ีสมัครมาร่วมกิจกรรม คือ ครอบครัวชาวไทยพุทธ และครอบครัวชาวไทยมุสลิมเข้ามาเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวท้ัง 2 ศาสนา โดยใช้ครอบครัวเป็นฐานการพัฒนาคนด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ท่ีดีในสถาบันครอบครัว หากอนาคตเทศบาลนครยะลามีความสามารถเข้าใจความแตกต่าง ออกแบบการพัฒนาให้ครอบคลุม
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ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย ทําให้ผู้คนท่ีแตกต่างเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง เป็นพลังในการรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีผันแปรได้ เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ (Social Quality) 

การจัดการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากทรัพยากรในท้องถ่ิน โครงการ Yala: Bird City เกิดจากการใช้ทุนในชุมชน
ท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน โดยการจัดมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ท่ีเร่ิมต้ังแต่ปี 2529 
เนื่องจากวิถีชีวิตของคนภาคใต้ท่ีนิยมเลี้ยงนกเขาชวาและนกกรงหัวจุกกันทุกครัวเรือน ทุกเช้าผู้คนจะถือกรงนกออกมาพบปะกับเพ่ือน
ท่ีร้านน้ําชา เพ่ือประชันเสียงนกและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงนกระหว่างกัน เป็นความชื่นชอบท่ีไม่แบ่งพรมแดนกั้น
ระหว่างกัน ทําให้เทศบาลนครยะลาคิดต่อยอดโครงการ “ยะลาเมืองนก” เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้องค์ความรู้  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีซบเซาในเมืองยะลา ผลักดันให้เกิดธุรกิจการเลี้ยงนกเติบโตอย่างครบวงจร ต้ังแต่
จุดเร่ิมต้นจนสิ้นสุดธุรกิจการเลี้ยงนก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทําให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สร้างงาน 
สร้างรายได้จากการต่อยอดไปสู่การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน นําทุนทางสังคมไปประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าท้องถ่ิน (Local Products) คือ 
กล้วยหิน ส้มโชกุน จัดต้ังกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งขายภายในชุมชน และภายนอกชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ชุมชน 

การจัดการความปลอดภัย เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน การพัฒนาเมืองยะลาภายใต้ข้อจํากัดของเหตุการณ์ความรุนแรงท่ี
ผันแปรอยู่ตลอด เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าผู้ก่อความไม่สงบจะเข้ามาก่อเหตุร้ายในเมืองยะลาอีกเม่ือไหร่ ส่งผลให้
ประชาชนดําเนินชีวิตด้วยความหวาดกลัว ไม่กล้าออกนอกบ้าน ขณะเดียวกันสภาพเศรษฐกิจเติบโตช้าผู้ประกอบการร้านค้าขาดทุนปิด
กิจการ ร้านค้าถูกรอบวางเพลิง วางระเบิดในย่านใจกลางเมืองยะลา “ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่กับความรุนแรง”
ดังนั้น ภารกิจความพยายามป้องกันความรุนแรงไม่ให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เพราะหากความรุนแรงเกิดข้ึนในเมืองยะลาพ้ืนท่ีเปราะบางย่อม
ส่งผลกระทบกระเทือนในทุกมิติ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือความร่วมมือในการทํางานรักษาความปลอดภัย และการป้องกันภัย  
โดยเป็นหน่วยงานหลักประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการกับเครือข่ายจิตอาสา เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความปลอดภัย
ในเมืองยะลา เน้นให้ประชาชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณชุมชนของตนเอง การเฝ้าระวังเหตุร้ายในชุมชน และเป็นหูเป็นตาแจ้ง
เบาะแส  ให้ทางเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ทหาร เช่น โครงการตาสัปปะรด เซฟต้ีโซน ท่ีเกิดจากการร่วมกลุ่มจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังภัย เช่น 
ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชนรอบเมืองยะลา    

การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ทักษะวัฒนธรรมร่วมกัน วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองยะลาให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
คน เพราะ การสร้างคนเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาเมือง กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต คือ เด็ก เยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
เนื่องจากเยาวชนเติบโตมาในสถานการณ์ความรุนแรงและอยู่ในสังคมที่มีความแปลกแยก และการรับรู้เร่ืองราวประวัติศาสตร์ท่ี
แตกต่างกัน รวมท้ังปัญหายาเสพติด ขาดโอกาสทางการศึกษา อาจเป็นปัจจัยผลักให้เยาวชนเข้าไปเป็นแนวร่วมขบวนการก่อ 
ความไม่สงบหรือสร้างปัญหาทางสังคม ซ่ึงการทํากิจกรรมร่วมกันของเยาวชนชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีน  
เกิดการเรียนรู้ ทําความเข้าใจ และปรับตัวต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให้คนต่างศาสนาเข้าใจซ่ึงกันและกันสามารถทํา
กิจกรรมร่วมกันได้อย่างไม่แบ่งแยก จุดเน้น คือ การป้องกันความขัดแย้งและพยายามลดความรุนแรง สร้างเยาวชนต้นกล้าสํานึกรัก
ท้องถ่ิน เข้าร่วมการพัฒนาท้องถ่ินผ่านช่องทางการแสดงความคิดเห็นในเวทีสภาเยาวชน จึงทําให้เทศบาลนครยะลามุ่งขับเคล่ือน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ โครงการวงดนตรีออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา (Yala City 
Municipality Youth Orchestra: YMO) ภายใต้แนวความคิด “ดนตรีสื่อสันติสุข”  สามารถเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนท่ีมีจิตใจ
อ่อนโยน พัฒนาสมอง มีสุนทรียภาพ สามารถทํางานเป็นทีมด้วยความสามัคคี การคัดเลือกเด็กท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ศาสนา 
วัฒนธรรม มาจากสถาบันการศึกษาท่ีต่างกัน  และทุกคนมีความสนใจด้านดนตรีเข้ามาฝึกอบรมมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฝึกซ้อมในช่วง 10 
เดือน เป้าหมายเพ่ือจัดการแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงการจัดต้ังวงออร์เคสตร้า จึงเป็นการนําเอา
ดนตรีเป็นเคร่ืองมือการพัฒนาจิตใจ คือ การปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนท่ีนับถือศาสนาต่างกันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในวันข้างหน้า และ
ปรับตัวในการทํากิจกรรมร่วมกัน (ชลัท ประเทืองรัตนา, 2553, น. 18)  
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การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองยะลา โครงการคืนยะลาให้คนยะลา 
เอกลักษณ์เมืองยะลาท่ีมีความสะอาด ผังเมืองท่ีเป็นระเบียบ สิ่งแวดล้อมดี ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาความรุนแรง และปัญหา 
การจัดการขยะทําให้เมืองยะลาไม่น่าอยู่เหมือนในอดีต พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครยะลามีการขยายตัวของเมือง และการเคลื่อนย้าย
ประชากรเข้ามา ทําให้พ้ืนท่ีสาธารณะถูกรุกล้ําจากการสร้างบ้านเรือน ร้านค้า การติดป้ายโฆษณา ย่อมทําให้ประชาชนขาดความรู้ 
ความเข้าในในเร่ืองจิตสาธารณะ เทศบาลนครยะลาต้องปรับกลยุทธการพัฒนาเมืองยะลา คือ สร้างเมืองยะลาให้กลับมาสะอาด  
น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว น่าอยู่อาศัยให้บรรยากาศเดิมกลับคืนมา เป็นจุดเร่ิมต้นโครงการคืนยะลาให้คนยะลาขับเคล่ือนงานร่วมกับ 
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐร่วมจัดระเบียบคืนพ้ืนทีทางเท้า ถนนในย่านชุมชน สร้างมาตรการดูแลรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ภูมิทัศน์ทางเดินทางเท้า โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท่ีดีในการบริหารบ้านเมืองท่ีสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ดังนั้น การขยายตัวของเมืองท่ีถูกสร้างตามกรอบผัง
เมืองท่ีเป็นระเบียบย่อมทําให้เมืองยะลามีการจัดโซนนิ่งท่ีสวยงาม และไม่เป็นภัยต่อความม่ันคงในพ้ืนท่ี อีกท้ังกระตุ้นให้คนในท้องถ่ิน
เห็นความสําคัญต่อการพัฒนาเพ่ือผลประโยชนส่วนรวม มองข้ามประโยชน์ส่วนตน  
 
แนวทางการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลนครยะลา  

การกระจายอํานาจสู่ชุมชนท้องถ่ิน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้จากการรู้จักชุมชนของ
ตนเอง และมีประสบการณ์ในการปกครองตนเอง “หากท้องถ่ินมีการกระจายอํานาจให้แก่ประชาชนมากข้ึนเท่าไหร่ การเสริมสร้าง
พลังประชาชนย่ิงมากข้ึนเท่านั้น” โดยท้องถ่ินมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจแก่ประชาชนได้กําหนดอนาคตของตนเองที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ความต้องการ และบริบทความแตกต่างของแต่ละชุมชน เทศบาลนครยะลาได้ยึดหลักการกระจาย
อํานาจ เพ่ือให้เกิดกระบวนการจัดการตนเองของชุมชน จึงเป็นการแบ่งเบาภาระการทํางานของเทศบาลนครยะลาให้ประชาชนม ี
ความรับผิดชอบดูแลชุมชนของตนเอง กลไกสําคัญของการพัฒนาเมืองยะลากระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต่ืนตัวต่อการลุกข้ึนมา
ดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน นําไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือ เมืองแห่งสันติสุข เช่น การกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณของชุมชนท้ัง 
40 ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา ให้ชุมชนละ 50,000 บาท เพ่ือให้ชุมชนบริหารจัดการแก้ไขปัญหาชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน นายพงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ ได้กล่าว “จากการให้งบประมาณแก่ชุมชน จะให้สิทธิกับชุมชนบริหารจัดการตนเอง โดยไม่เข้าไป
ก้าวก่าย ไม่เคยไปสั่งการว่าชุมชนจะต้องทําอะไร เพียงแต่มีข้อตกลงร่วมกัน และชุมชนจะต้องคิดเสนอโครงการ วางแผน ดําเนิน
โครงการ และรับผลประโยชน์”  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นการระดมขีดความสามารถในการพัฒนาประชาชา/ชุมชนด้านความรู้ ทักษะ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ่านการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม/องค์กรท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน โดยประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาต้ังแต่เร่ิมต้นจน
สิ้นสุดโครงการมากกว่าให้ชุมชนเป็นฝ่ายต้ังรับการพัฒนา สามารถกําหนดการดํารงชีวิตของตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
การพัฒนาเมืองยะลาระหว่างประชาชนกับเทศบาลนครยะลาอย่างมีส่วนร่วม ในการเป็นผู้ให้ข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
การตัดสินใจดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยการสร้างพ้ืนท่ีกลางท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการมีส่วนร่วม คือ เวทีประชาคม สภากาแฟ เวทีสภา
ประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ประเด็นสําคัญของเมือง (Agenda) ท่ีสะท้อนจากเสียงของประชาชน 
และมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกวัย ทุกศาสนา ทุกกลุ่มองค์กร ทุกสาขาอาชีพร่วมระดมความคิดเห็น กําหนดแผนการพัฒนาชุมชนไปสู่
แผนการพัฒนาเมืองยะลา ผ่านเวทีท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันเป็นประจําทุกเดือน 
การนําเสนอผลการพัฒนา ในขณะเดียวกันเวทีประชาคมจะทําหน้าท่ีเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กระจายข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนา 
เช่น การจัดกิจกรรมของเทศบาลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การรับซ้ือขยะรีไซเคิล ชุมชนในเขตเทศบาลจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆเป็นต้น 
การมีส่วนร่วมจึงเป็นการลดบทบาทของเทศบาลให้แก่ประชาชนได้กําหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง และลดภาระการทํางานของ
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เทศบาลให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในการรวมกลุ่มทํางานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนบ้านเกิด ปูรากฐานการพัฒนาเมืองในอนาคต
สร้างพลเมืองท่ีดี    

การเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีนมี
วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสาน จากการเรียนรู้ การปรับตัว ผู้คนท่ีแตกต่างไปมาหาสู่เหมือนพ่ีน้องกัน มีส่วนร่วมการทําบุญใน
งานประเพณีของต่างศาสนา  เป็นคนในชุมชนเดียวกัน การยอมรับ เคารพซ่ึงกันและกัน ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความเข้าใจ 
การเอ้ืออาทรและการเรียนรู้ในการปรับตัวเข้าหากัน จากพลวัตของชุมชนท้องถ่ินในการใช้ความศรัทธาทางศาสนา เร่ืองเล่า
ประวัติศาสตร์ เป็นพลังสถาบันทางสังคมของ วัด มัสยิด สถาบันปอเนาะ โรงเรียน มีการขัดเกลาค่านิยมการอยู่ร่วมกันเชื่อมโยงสังคมพหุ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

การจัดทําหลักสูตรพหุปัญญาในสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลนครยะลาสนับสนุนร่วมกับทีมนักวิจัยท้องถ่ิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยการนําผลการวิจัยมาปรับใช้ในการเรียนการสอน การจัดทําหนังสืออ่านนอกเวลาใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล หนังสือ
นิทานเรื่อง “ไข่นุ้ยกับแพะน้อย เมืองน่าอยู่ท่ีหนูรัก” และสร้างอุทยานการเรียนรู้ TK Park เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวในท้องถ่ิน เรียนรู้
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้าน ซ่ึงการสร้างค่านิยมของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นแนวทางท่ีสําคัญต่อการขัดเกลา 
ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี ความปรองดองของประชาชน เพ่ือลบภาพความทรงจําท่ีไม่ดีในอดีต ลดความแปลกแยกในสังคม ด้วย
การถ่ายทอดระบบความสัมพันธ์ในท้องถ่ิน ความรู้สึกท่ีดีของพี่น้องชาวยะลา โดยเทศบาลนครยะลาให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชนท่ีเป็นเสมือนทูตทางวัฒนธรรม ให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อ่ืนอย่างลึกซ้ึง เพ่ือให้ทุกคนสามารถปรับตัวต่อการอยู่
ร่วมกันในชุมชน ใช้วัฒนธรรมเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนท่ีแตกต่าง 

การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง “คนรุ่นเก่า มองว่า เมืองยะลาวันนี้ไม่เหมือนเดิม ความสะอาดของเมืองน้อยลง ปริมาณขยะท่ี
เพ่ิมข้ึน และเศรษฐกิจซบเซา เม่ือเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจของเมืองปัตตานีกับเมืองนราธิวาสมีการบริโภคมากกว่า เมืองยะลามี
ประชากรน้อยและมีการบริโภคน้อยลง ธุรกิจการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรง ในขณะท่ี
เมืองปัตตานี เมืองนราธิวาสมีทรัพยากรทางทะเล การทําประมงท่ีเอ้ือต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ผมขอเรียกร้องให้ชาวยะลากลับมาต้ัง
สติกันใหม่ มาฟ้ืนฟูเมืองยะลาให้กลับมาย่ิงใหญ่อีกคร้ัง” (เทปบันทึกภาพ นายพงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ กล่าวในเวทีสภาประชาชน  
เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2559) 

นายกเทศมนตรีนครยะลาได้สะท้อนปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ประชาชนเมืองยะลาเกิดความต่ืนตัวต่อปัญหาการปลุกจิตสํานึก
ท่ีประชาชนเรียนรู้จากปัญหา ความผิดหวัง ความเจ็บปวด โดยการเปลี่ยนวิธีคิดของประชาชนใหม่ให้มีความรู้สึกรักและหวงแหนชุมชน
ของตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้ดีข้ึน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้จะช่วยให้เห็นภาพรวมของชุมชน เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมขีดความสามารถของคน สร้างพลังกลุ่ม/องค์กร (Empowerment) เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามรถพ่ึงตนเองได้ โดยการส่งเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จากการรวมกลุ่ม
ทํากิจกรรมพัฒนาสินค้าพ้ืนเมือง เช่น กลุ่มผ้าบาติก กลุ่มทํากล้วยหิน กลุ่มเยาวชนแฮนเพ้นท์บาติก กลุ่มรองเท้ากาบกล้วย โดยให้ 
การสนับสนุนช่องทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการต่อยอดจากโครงการ Yala Bird City การสร้างนวัตกรรม การพัฒนา
สินค้าท่ีมีคุณภาพ โดยใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี คิดค้นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยะลา เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า และ    
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  

การแสวงหาช่องทางในการทํางานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย การเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถ่ิน และ 
การจัดการแก้ไขปัญหาในรูปแบบหุ้นส่วนการพัฒนา ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ จากการแสวงหา 
ความร่วมมือขององค์กรต่างๆในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา เชื่อมประสานการทํางานระหว่างกัน โดนการทํางานอย่างบูรณาการแผนงาน ซ่ึงมี
เป้าหมายร่วมกันท่ีตอบสนองความต้องการในการพัฒนาท้องถ่ิน  
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บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการแสวงหาช่องทางการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย เนื่องจากเป็นท่ี
รับรู้ของสังคมว่าในพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพต่อการแก้ไขปัญหา จึงจําเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทํางานขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
เทศบาลนครยะลาเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ในขณะเดียวกันการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆขาดทรัพยากร เช่น บุคลากรท่ีมีความรู้ด้านต่างๆ เทคโนโลยี งบประมาณ จึงต้องแสวงหาความร่วมมือการพัฒนาท้ังในพ้ืนท่ีและ
นอกพ้ืนท่ี เพ่ือให้ภารกิจการทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบกับนายกเทศมนตรีท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ประสบการณ์ทํางาน
ท่ีได้รับการยอมรับ มีบุคลิกภาพท่ีสร้างความน่าเชื่อถือสามารถเชิญผู้ท่ีมีความรู้ มีความสามารถดึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมงาน 
และความสามารถในการประสานเครือข่ายเข้ามาทํางานร่วมกับทางเทศบาลอย่างบูรณาการความร่วมมือ  
 
การอภิปรายผลการศึกษา  

จากผลการศึกษาเร่ือง เมืองยะลาจะสันติสุขได้อย่างไร พังกําแพงความแตกต่างด้วยการพัฒนาท้องถ่ินชายแดนภาคใต้ 
โดยศึกษาในเทศบาลนครยะลา มีข้อค้นพบท่ีสามารถนํามาอภิปรายได้ดังต่อไปน้ี 

บริบทของพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครยะลา ชุมชนมีการแบ่งแยกออกเป็นสองฝั่ง ชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัย
อยู่บริเวณชุมชนกลางเมืองยะลา ส่วนชุมชนบริเวณรอบนอกเมืองชาวไทยมุสลิมพักอาศัยอยู่สถานการณ์  ความไม่สงบ ส่งผลกระทบต่อ 
การดํารงชีวิตของประชาชน สังคมภายนอกมองว่าในสภาวะอยู่กับความรุนแรงเมืองยะลาเกิดความแตกแยกในสังคม แต่จากการศึกษา
พัฒนาการในแต่ละยุค ประกอบกับผู้ศึกษาเกิดและเติบโตในเมืองยะลาท่ีสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนท่ีแตกต่าง ผู้ศึกษาพบว่า ประชาชน
ในเทศบาลนครยะลามีความแตกต่างในการนับถือศาสนา ท่ีถูกเชื่อมโยงต่อการขายตัวทางเศรษฐกิจ และฐานะทางสังคมที่มองว่า 
ชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นชนชั้นนํา ส่วนชาวไทยมุสลิมมีฐานะทางสังคมที่ตํ่ากว่า ถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียม
ในทางเศรษฐกิจแต่ไม่ได้เป็นการกดข่ีข่มเหงทางความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนต่างศาสนา ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา เช่น 
ชุมชนสามัคคี ชุมชนผังเมือง มีการปรับตัวอยู่ร่วมกันของผู้คนท่ีหลากหลายวัฒนธรรม ประชาชนต่างศาสนาเปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อ 
พ่ีน้องชาวไทยมุสลิมในสังคมผ่านคู่ความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันและความพยายามในการเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อ่ืนมากข้ึนจากอดีต 
จนนําไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งได้ โดยการบูรณาการทางวัฒนธรรมและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ชุมชนอย่างไม่ปิดกั้น มีการทํากิจกรรมเพื่อถักทอสายสัมพันธ์ในชุมชน เช่น อาสาสมัครเครือข่ายตาสัปปะรด ตลาดนัดสองพันปี 
การเย่ียมผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าชุมชนใดเข้มแข็ง หรือชุมชนใดแตกแยก แม้ในพ้ืนท่ีแห่งความรุนแรงก็ไม่มีผลต่อ
การพัฒนา หากชุมชนม่ีพ้ืนท่ีการเรียนรู้ต่อการอยู่ร่วมกันและเคารพในความแตกต่าง ส่วนการปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้นผู้คนต่างศาสนายังมี
แรงยึดเหนี่ยวซ่ึงกันและกัน ในระบบความสัมพันธ์ท่ีถูกเชื่อมร้อยมาต้ังแต่อดีต ผ่านการใช้ทรัพยากรร่วมกันในชุมชน การนับถือบรรพ
บุรุษเดียวกัน และการสื่อสารภาษาเดียวกัน จึงเห็นได้ว่าในพ้ืนท่ีเมืองยะลาชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิมมีการไปมาหาสู่กัน
มากกว่าชาวไทยพุทธมุสลิม เนื่องคนจีนท่ีอพยพมาในอดีตมีการเรียนรู้ การปรับตัวของคนจีนกับคนท้องถ่ิน ประกอบอาชีพค้าขาย  
เพ่ือการแลกเปลี่ยนสินค้า การติดต่อค้าขาย จึงทําให้ชาวจีนเรียนรู้การพูดภาษามลายูกับคนมุสลิมได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกว่าชาวไทยพุทธ สอดคล้องกับ (สิริไพลิน สิงห์อินทร์, 2556, น. 125) สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างก็ไม่ใช่เงื่อนไขท่ี
สามารถปิดกั้นผู้คนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ผู้คนท่ีแตกต่างกันกลับกลายเป็นญาติพ่ีน้อง บ้างรักกันฉันเพ่ือนสนิท เป็นคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน
เดียวกัน ใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีร่วมกันสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนได้ เพราะการพยายามทําและเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อ่ืน จนคนในสังคมเกิด 
การยอมรับและเคารพในวิถีของผู้อ่ืน ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน เป็นด่ังใบผ่านแดนท่ีทําให้ผู้คนท่ีแตกต่างหลากหลายสามารถเดินทาง
ร่วมกันบนถนนท่ีชื่อว่า สังคมพหุลักษณ์ 

จากการศึกษาบทบาทของเทศบาลนครยะลา ได้ข้อค้นพบท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาชุมชนแบบพหุลักษณ์ (Multidimensional) 
การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาท้องถ่ิน และบทบาทการสร้างภาพลักษณ์เมืองยะลาให้ดี ท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของบุคคลท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย จึงเป็นการจัดการความสัมพันธ์ของความแตกต่างอย่างมีความสมดุล 
พหุลักษณ์ในงานพัฒนาชุมชน คือ การทํางานพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานความแตกต่างของเพศ อายุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ 
ความเชื่อ ด้วยการหาจุดประนีประนอมอย่างลงตัวเพ่ือประสานประโยชน์ร่วมกัน โดยการใช้เคร่ืองมือการทํางานพัฒนาชุมชน 
อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการพัฒนาจากฐานล่าง (Bottop up) เพ่ือให้ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อม
ท่ีแตกต่างกันได้อย่างลงตัว ซ่ึงการพัฒนาในทุกมิติไปพร้อมกันแบบองค์รวมในการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ มุ่งตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน ท่ีเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาในมิติอ่ืนๆเพ่ือให้ผลลัพธ์การพัฒนาทุกด้านเข้าไปประสานรอยรา้ว แทรกแซง
ปัญหา และเปลี่ยนภาพลักษณ์เมืองยะลาสู่ความสันติสุขท่ีสามารถจับต้องได้ การตระหนักถึงภัยคุกคามจนเกิดความร่วมมือ ร่วมแรง 
ร่วมใจสร้างพลังในการทํางานพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง จึงเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้ชุมชนพหุลักษณ์ จึงมุ่งส่งเสริมให้เกิด 
การกระจายอํานาจในการทํางานพัฒนาท่ีตอบโจทย์ในมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม และลดเงื่อนไขของความแตกแยกในสังคม  

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น สภาประชาชน สภากาแฟ และการให้งบประมาณสนับสนุนการทํากิจกรรมใน
ชุมชนท้ัง 40 ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา เป็นการให้ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ทุกมิติ เพราะเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนา การกระจายอํานาจสู่ชุมชนท้องถ่ินจะทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาคนท่ีเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาวิกฤติ เป็นการมองปัญหาในชุมชน
เป็นตัวต้ัง โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้จากการรู้จักชุมชนของตนเอง และมีประสบการณ์ใน
การปกครองตนเองหากท้องถ่ินมีการกระจายอํานาจให้แก่ประชาชนมากขึ้นเท่าไหร่ การเสริมสร้างพลังประชาชน 
ย่ิงมากข้ึนเท่านั้น (พงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 14 มิถุนายน 2559, 
เทศบาลนครยะลา,เทปบันทึกเสียง)  
หากเทศบาลนครยะลาสามารถพัฒนาท้องถ่ินให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และดําเนินการพัฒนาท่ีมี 

ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ บริบททางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ก็ย่ิงเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
อย่างทวีคูณ โดยการเปิดพ้ืนท่ีกลางให้ประชาชนท่ีแตกต่างทางวัฒนธรรมท่ีเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนา และเห็นเป้าหมายในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง มองข้ามความแตกต่าง จากการพัฒนาชุมชนด้วยการบรูณาการทุกภาคส่วน โดยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหา
เหตุการณ์ความรุนแรงท่ีสร้างความสูญเสีย สร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของงานพัฒนาชุมชน เพราะคนในชุมชนเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริงกับการจัดการตนเอง และเป็นเข้าใจบริบทในชุมชนของตนเองมากกว่าคนภายนอก และเสริมสร้างชุมชนให้มีภูมิคุ้มกัน
พร้อมต่อการรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างมีสติ มีความเข้มแข็งในการต้ังรับ ในยามท่ีเกิดปัญหา ดังนั้น การหาจุดร่วมในสีสันของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม นําเอาความสร้างสรรค์แห่งการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินด้วยศักยภาพของชุมชนซ่ึงคนในชุมชนเกิด 
การเรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมของผู้อ่ืนมีประโยชน์อย่างมากท่ีทําให้เกิดความสันติสุขและความสมานฉันท์  
 
บทสรุป 

แม้บริบทของเมืองยะลาท่ีถูกแบ่งแยกเป็นสองฝั่ง แสดงให้เห็นว่าประชาชนท้ังสองศาสนามีการแบ่งแยกการพักอาศัย
อย่างเด่นชัดในระยะช่วงระยะหลัง 20 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงชุมชนสํานึกร่วมท่ีมีความรู้สึกร่วมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม “จิตวิญญาณ
ชุมชน” จะทําให้สมาชิกในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มทํากิจกรรมที่เอ้ือต่อวิถีการดําเนินชีวิตของสมาชิกท่ีนับถือศาสนาเดียวกันเกิด
ความรู้สึกร่วมกัน ในช่วงหลังประชาชนท่ีนับถือศาสนาต่างกัน เปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมในสังคมผ่านคู่ความสัมพันธ์
แบบเท่าเทียมกันและความพยายามในการเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อ่ืนมากข้ึนจากอดีต ถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมในทาง
เศรษฐกิจมองว่าชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นชนชั้นนํามีฐานะดีในสังคม ส่วนชาวไทยมุสลิมมีฐานะทางสังคมที่ตํ่ากว่า  
แต่ไม่ได้เป็นการกดข่ีข่มเหงทางความเชื่อและวัฒนธรรมของประชาชนท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นการรักษาระบบความสัมพันธ์ของผู้คนท่ี
ต่างศาสนาให้มีความรู้สึกพ่ึงพาอาศัยผู้คนไปมาหาสู่กันด่ังเดิม แต่ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในปี 2547 มายาวนานเป็นเวลา 
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12 ปี ความรุนแรงได้กลบเอาอัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันของประชาชนท่ีแตกต่างทางศาสนาอย่างกลมกลืน และได้ทดทอนศักยภาพของ
เมืองยะลา เหตุการณ์ท่ีทวีความรุนแรงได้ทําให้สังคมมีความแปลกแยก ประชาชนเกิดความหวาดระแวงต่อกันท้ังผู้ท่ีนับถือศาสนา
เดียวกัน และต่างศาสนา จนในพ้ืนท่ีขาดการทํากิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจท่ีหยุดชะงัก
และความขัดแย้งในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ย่ิงในช่วงท่ีมีเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นระลอกแบบพลิกไปพลิกมา ทําให้รายได้ของ
เทศบาลลดลง ไม่สามารถเก็บเงินภาษีได้จํานวนอย่างเต็มท่ี จึงเป็นอุปสรรคท่ีสําคัญในการบริหารจัดการพัฒนาเมืองยะลา อย่างไร     
ก็ตาม การพัฒนาเทศบาลนครยะลาจะต้องเดินหน้าต่อไป ไม่สามารถหยุดยํ้าอยู่กับท่ีได้ ว่าด้วยสถานการณ์ความรุนแรง 12 ปี กับ
ความหวังของประชาชนกับการเฝ้ารอความสงบสุขกลับคืนมา ในขณะที่เมืองยะลามีเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นระลอกแบบพลิกผัน
ตลอดเวลา จึงเป็นโจทย์ท้าทายความสามารถของผู้บริหารเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ กับภารกิจการเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองยะลาแห่งสันติสุขท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว (Harmonized City) ในสังคม
พหุวัฒนธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมโครงการพัฒนา เช่น โครงการวงดนตรีออร์เคสตร้า โครงการค่ายเยาวชนสํานึก 
รักท้องถ่ิน โครงการYala Bird City เป็นต้น ซ่ึงเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินและคํานึงถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เทศบาลนครยะลาสามารถพัฒนาท้องถ่ินให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และดําเนินการพัฒนาท่ีมี
ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ บริบททางสังคมก็ย่ิงเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างทวีคูณ โดย 
การเปิดพ้ืนท่ีกลางให้ประชาชนท่ีแตกต่างทางวัฒนธรรมท่ีเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนา และเห็นเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
มองข้ามความแตกต่าง จากการพัฒนาชุมชนด้วยการบรูณาการทุกภาคส่วน โดยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาเหตุการณ์ 
ความรุนแรงท่ีสร้างความสูญเสีย สร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของงานพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้มีภูมิคุ้มกัน
พร้อมต่อการรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้ศึกษาเสนอว่า รัฐบาลและหน่วยงานในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรให้ความสําคัญต่อการจัดทํานโยบายการแก้ไขปัญหา โดยการกระจายอํานาจให้ชุมชนท้องถ่ินจัดการ
ตนเองอย่างเต็มท่ีสอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมชายแดนใต้ ผ่านการให้สิทธิแก่ท้องถ่ินในรูปของการวางแผนและจัดทํา
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม นโยบายท่ีเกิดจากการพัฒนาฐานล่าง คือ ใช้ชุมชนเป็นต้ังตัวมากกว่ารอรับนโยบายจากส่วนกลาง เพ่ือลด
ปัญหาและลดเงื่อนไขความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน นําไปสู่การผลักดันวาระการพัฒนาชายแดนใต้อย่างจริงจัง โดยการปฏิรูปหน่วยงาน 
บทบาท แบบแผนการทํางานในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ท้ังระบบอย่างจริงจัง โดยใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพหุลักษณ์ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับท้องถ่ิน ผู้ศึกษาเสนอว่า การสร้างเครือข่ายสังคมสันติสุขอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีเป็น
การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานการแก้ไขและพัฒนาชายแดนใต้ในระดับปฏิบัติการ ท้ังกลุ่มการพัฒนาจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนา เจ้าหน้าท่ี
ทหาร ตํารวจในพ้ืนท่ีและศูนย์อํานายการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) มีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถ่ินชายแดนใต้ ด้วยการสร้าง
พ้ืนท่ีกลาง“ เวทีสภาประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”ในการแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาด้วยพลังของประชาชน นําไปสู่
กระบวนการสร้างพันธสัญญาทางสังคมชายแดนใต้ร่วมกัน (MOU) คือ กลไกท่ีกระตุ้นให้หน่วยงานในท้องถ่ินท่ีภาคส่วนประสาน 
การทํางานอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขบวนการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ให้เกิดข้ึนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

3. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาคร้ังต่อไป การศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้นําเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในบริบทของชุมชนใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครยะลา อาจจะแตกต่างไปจากชุมชนเมืองแห่งอ่ืนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเทศบาลนครยะลาท่ี
ประกอบไปด้วย ประชากรชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีมีมาก รองลงมา คือประชาการชาวไทยมุสลิม ดังนั้น การศึกษาต่อ
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ประเด็นดังกล่าวจึงควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินโครงการพัฒนาของเทศบาลนครยะลาให้ประสบความสําเร็จ ตลอดจนหาข้อ
ค้นพบ บทเรียนท่ีได้จากการบริหารงานพัฒนาท้องถ่ินในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ ภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกัน เพ่ือเป็นต้นแบบให้ท้องถ่ินอ่ืน
นําๆไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (Best Practice)  
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งานท่ีมีคุณค่าและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
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โอกาสในการจ้างงานและงานท่ีมีคณุคา่ของคนพิการทางการเห็น 
Opportunities for Employment and Decent Work for People with Visual Impairment. 

 
ปาณสิรา บารมีสกุลชัย* 

Panisara Barrameesakunchai 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโอกาสในการจ้างงาน และระดับความคิดเห็นด้วยของคนพิการทางการเห็น
ต่อลักษณะงานท่ีมีคุณค่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นคนพิการทางการเห็นท่ีทํางานกับ สถานประกอบการในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน เป็นชาย 41 คน หญิง 19 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสในการจ้างงานของคนพิการ
ทางการเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านครอบครัวนั้นมีผลต่อโอกาสในการจ้างานของคน
พิการทางการเห็นมากท่ีสุด ส่วนผลการศึกษาลักษณะงานท่ีมีคุณค่าของคนพิการทางการเห็นพบว่าในภาพรวมด้านการบริการในการ
จ้างงาน ด้านการบริหารจัดการความพิการ ด้านการฝึกอบรมสําหรับการจ้างงาน และด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคและส่วนบุคคล 
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการสนับสนุนทางการเงินอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีน่าสนใจ พบว่า สัดส่วนจ้างงานคนปกติ 
100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน เป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมแล้ว และโอกาสของคนพิการกับสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่า มีหน่วยงาน องค์กร 
และรัฐบาลเข้ามาให้ความช่วยเหลือ มีกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติท่ีมอบโอกาสและเล็งเห็นถึงความสําคัญของคนพิการมากข้ึน ทํา
ให้เจตคติของสังคมต่อคนพิการดีข้ึนจากการวิจัยในคร้ังนี้ ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการให้ถูกต้องจัดต้ังหน่วย
บริการผู้ช่วยคนพิการศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีการจัดประชุมสัมมนาระหว่างรัฐ สถาน
ประกอบการ และคนพิการทุกๆ ปี และมีการสํารวจความต้องการของคนพิการเพ่ือนําไปวางแผนช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการที่
แท้จริงมากท่ีสุดต่อไป 
คําสําคัญ: โอกาสในการจ้างงาน, งานท่ีมีคุณค่า, คนพิการทางการเห็น 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were to study Employment Opportunities of disabled and Satisfaction 
Level of disabled to Decent Work.  A sample was selected from Optical Disabled that working at company in 
Bangkok Area number 60 persons, 41 men and 19 women. The Results of the Study were as follow that Factor 
that involve overview employment Occasion that have moderate level wherewith Examination Results Indicates 
that family factor affect employment opportunities at the farthest.  Satisfaction Examination Results for Decent 
Work that overview of Employment Services, Disability Management, Training for Employment, Technical Support 
and Personalized have satisfaction at moderate level except Financial Support which have satisfaction at high 
level. Other Interesting Issues have that The Employment Ratio100 normal people per 1 disabled is reasonable. 
There are organization and government help and give a chance to disabled that affect social attitudes to disabled 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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better than past. There is creation knowledge about disabled. Establishing service hub for helping disabled, Career 
Center and facilities to cover all area. There is annual symposium among government, organization and disabled. 
There is survey the needs of disabled for planning to help disabled..correct.  
Keyword: Employment Opportunities, Decent Work and Optical Disabled 
 
บทนํา 

ในยุคปัจจุบันเป็นโลกของความเสมอภาคและความเท่าเทียม ท้ังความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ เชื้อชาติ  
ความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนสภาพร่างกายความพิการ นอกจากสิทธิประโยชน์ทางสังคมที่เท่าเทียมกัน ย่อมหมายความรวมถึงการ
ได้รับโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน การประกาศยกเลิกใช้พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 มาเป็น
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ประเทศไทยได้นําแนวคิดด้านสิทธิของคนพิการในระดับสากลมา
เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านสิทธิของคนพิการภายในประเทศ รวมท้ังนํากฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองสิทธิและโอกาสของคนพิการมาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมาย โดยรัฐบาลนั้นแสดงให้เห็นถึงการปฏิรูประบบ 
การบริหารท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรคนพิการ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ส่งผลต่อสถานการณ์ 
การจ้างงานคนพิการในประเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงมาตรการท่ีเพ่ิมโอกาสการประกอบอาชีพการทํางานให้แก่คนพิการ 
ตามมาตรา 33 ท่ีกําหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 100 คนข้ึนไปต้องรับคนพิการเข้าทํางานในอัตราส่วนลูกจ้างต่อ 
คนพิการ 100 ต่อ 1 ซ่ึงในปัจจุบันโดยท่ัวประเทศมีคนพิการทุกประเภทรวมกันประมาณ 1,568,847 คน และในจํานวนนี้ มีคนพิการท่ี
อยู่ในวัยแรงงาน อายุต้ังแต่ 15-60 ปี ประมาณ 748,941 คน (กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559) ดังภาพท่ี 1 และ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 จาก สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย. โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติข้อมูล ณ วันท่ี 31 
เดือนมีนาคม 2559. 
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ภาพท่ี 2 จาก สัดส่วนของคนพิการท่ีประกอบอาชีพ. โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม 
2559. 
 

การให้โอกาสและสิทธิการเข้าถึงการจ้างงานคนพิการ การเข้าถึงเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการดํารงชีวิตให้เหมือนคนปกติ หรือใกล้เคียงคนปกติท่ัวไป อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีศักด์ิศรี  
มีความเสมอภาค ทัดเทียมคนปกติท่ัวไป พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซ่ึงส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ มีบทบัญญัติเพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทําของคนพิการ ไม่ว่า
จะเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 33 อย่างเดียว หรือเลือกปฏิบัติควบคู่ไปกับมาตราอ่ืน ได้แก่ มาตรา 33, 34 มาตรา 33, 35 และมาตรา 
33, 34 และ35 ทําให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ สร้างรายได้ พ่ึงพาตนเองได้ และแบ่งเบาภาระของครอบครัวและสังคมท่ี
ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสําคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ 

การท่ีผู้ศึกษาโครงการมุ่งท่ีจะศึกษาประเด็นของแรงงานคนพิการทางการเห็นนั้น เนื่องจากคนพิการซ่ึงมีสภาพ 
ความพิการทางการเห็นพบได้มากในสังคมเรา โดยมีอาชีพท่ีส่วนใหญ่ท่ีรู้จักกันไม่ว่าจะเป็นนักร้อง นักดนตรี พนักงานบริษัท พนักงาน
รับสายโทรศัพท์ เป็นต้น อีกท้ังสภาพความพิการทางการเห็นนั้น มีความหลากหลายซับซ้อน ต้ังแต่ตาบอดสนิท ตาบอดไม่สนิท ไป
จนถึงพร่ามัว จึงทําให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาประเด็นของแรงงานคนพิการทางการเห็น ว่าคนพิการทางการเห็นจะสามารถ
ทํางานเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างไร หรือคนพิการทางการเห็นจะสามารถทํางานประเภทใดได้บ้างหากอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาถึงโอกาสในการจ้างงานของคนพิการทางการเห็น ท่ีทํางานในสถานประกอบการท่ีปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการทํางานและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

2) ศึกษาถึงระดับความคิดเห็นด้วยต่อลักษณะงานท่ีมีคุณค่าของคนพิการทางการเห็น ท่ีหวังว่าจะได้ทราบถึงโอกาส
ในการจ้างงาน  

3) ลักษณะงานท่ีมีคุณค่าของคนพิการทางการเห็นท่ีทํางานกับสถานประกอบการ 
 
 

ไม่ได้ประกอบอาชีพเน่ืองจาก
ประกอบอาชีพไม่ได้  

137,245 คน

ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
535,045 คน

ประกอบอาชีพ  
213,896 คน



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
594 

แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นสาระสําคัญได้ดังนี้ 
ความหมายของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ให้ความหมายของคนพิการว่า หมายถึง บุคคลซ่ึงมี

ข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน 
การเคล่ือนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้าน
ต่างๆ และมีความจําเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป (กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559) 

มาตรการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีบทบัญญัติ เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเกี่ยวกับ

การส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทําของคนพิการเพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการสร้างรายได้และพ่ึงพาตนเอง 
แบ่งเบาภาระของครอบครัวและสังคมในการอุปการะเลี้ยงดู รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นกําลังท่ีช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซ่ึงมีข้อกฎหมายท่ีน่าสนใจและเก่ียวข้องกับโอกาสการจ้างงานคนพิการโดยตรง ดังนี้ มาตรา 33 กําหนดให้นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วน 100 ต่อ 1 (เศษของ
100 คน ถ้าเกิน 50 คนต้องรับคนพิการเพ่ิมอีก 1 คน) มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีมิได้รับคนพิการเข้าทํางาน
ตามจํานวนท่ีกําหนดตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 24 (การคํานวณเงินส่งเข้ากองทุนคนพิการเท่ากับ อัตราค่าจ้าง
ตํ่าสุดของประเทศX 365 วันX จํานวนคนพิการท่ีไม่ได้จ้าง) มาตรา 35 กําหนดว่าหากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา 33 และไม่มีความประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ อาจให้สัมปทาน  จัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน 
ฝึกงาน หรือการให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 
2552) 

งานท่ีมีคุณค่า (Decent Work)  
งานท่ีมีคุณค่า คือ งานท่ีทําให้ความปรารถนาของผู้ทํางานเป็นจริง ซ่ึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการเกี่ยวกับ

ชีวิตการทํางานไม่ว่าจะของคนปกติ หรือของคนพิการเองก็ตาม ท้ังในด้านการมีสิทธิในด้านต่างๆ การได้แสดงออกถึงข้อเรียกร้องและ
ร่วมเจรจาต่อรองกับนายจ้าง การได้รับความยุติธรรมจากการทํางาน การไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือมีสภาพการทํางานท่ีไม่เป็นธรรม อันมี
สาเหตุจาก สัญชาติ เชื้อชาติ พ้ืนฐานทางสังคม ตลอดจนสภาพร่างกายความพิการเองก็ตาม 

สําหรับคนพิการ แนวคิดเรื่อง “งานท่ีมีคุณค่า” สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี เช่น การปรับสถานท่ีการทํางาน
ให้มีลักษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับคนพิการ ต้ังแต่มีราวจับให้คนพิการใช้ยามข้ึน ลงบันได การปรับพ้ืนท่ีให้เหมาะสม ไม่ให้มี 
สิ่งกีดขว้างทางเดิน และให้พ้ืนท่ีทํางานไม่ห่างจากห้องน้ํามากนัก ตลอดจนการสวัสดิการท่ียืดหยุ่นสําหรับคนพิการ อาทิ เวลาใน 
การเข้างาน เพ่ือหลีกเลี่ยงความแออัดในการเดินทางพร้อมคนปกติ ซ่ึงเป็นการช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่คนพิการ การจัด
สวัสดิการรถรับ-ส่ง ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์กับคนพิการแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่พนักงานสูงวัย ถือป็นการเตรียมแผนรองรับ
สังคมผู้สูงวัยในท่ีสถานประกอบการอีกด้วย ท้ังนี้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่คนพิการในการทํางาน รวมถึงรับฟัง ทําความเข้าใจกับ
ปัญหาท่ีคนพิการมีในการทํางาน เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ดีข้ึน และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อกันระหว่างนายจ้างกับคนพิการ พนักงานปกติกับคน
พิการ และที่สําคัญคือการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อคนพิการ 
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ท้ังนี้สังคมไทยควรจะช่วยกันสร้างความตระหนักการในคุณค่ากับงานอย่างแท้จริงได้ด้วยการระดมทุกภาคส่วนมา
ร่วมกันกําหนดแผนงานระดับชาติว่าด้วย งานท่ีมีคุณค่า (Decent Work) เพ่ือเป็นกรอบการทํางานสนับสนุนและช่วยรัฐบาลไทยใน
การทําแผนงานระดับชาติ โดยจะต้องมุ่งม่ันจากผู้ร่วมดําเนินการท้ังหมด ประกอบด้วย รัฐบาลไทย สถานประกอบการ แรงงานท้ัง 
คนปกติ และคนพิการ ตลอดจนต้องมีกลไกท่ีได้ผลในความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในทุกระดับและทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน  
มีข้อกําหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับงานท่ีมีคุณค่าด้วย ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีเป็นสากลท่ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศกําหนดไว้ แต่ต้อง
คํานึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแรงงานไทยด้วย (ธีรนุช เผดิมปราชญ์, 2554) 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา  

รูปแบบการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Study) โดยศึกษาจากการค้นคว้าเอกสาร (Documentary 
Study) และศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 60 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้พิการทางการเห็นมา
ติดต่อสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ทํางานกับสถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ พ.ศ.2550 และเป็นสถานประกอบการท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ แบ่งเป็น 5 ส่วน 
นําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตลอดจนจัดกลุ่มประเภทของ
ข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับความคิดเห็นด้วยต่อปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อโอกาสในการจ้างงาน และระดับความคิดเห็นด้วยต่อลักษณะงานท่ีมีคุณค่า
ของคนพิการทางการเห็นสามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยน้อย 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยมากท่ีสุด 
หลังจากที่ได้ทําการเก็บรวมรวมข้อมูลจากคนพิการทางการเห็น และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในท่ีนี้สรุปการวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็น คือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน / อุปสรรคต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมและลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อโอกาสในการจ้างงาน 2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะงานท่ีมีคุณค่าของคนพิการทางการเห็น 

 
ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอมถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้พิการทางการเห็นท่ีทํางานกับสถานประกอบการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพ โดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จํานวน 60 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 41 คน และ 
เพศหญิง จํานวน 19 คน อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 23 – 30 ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและมีสถานภาพโสด โดยสาเหตุ
หลักท่ีทําให้คนเหล่านี้เป็นผู้พิการทางการเห็น เนื่องมาจากกรรมพันธ์ุและมีลักษณะความพิการท่ีผู้เก็บข้อมูลเห็นส่วนใหญ่คือ ตาบอด
สนิทสองข้าง ซ่ึงเป็นความพิการท่ีมีมาแต่กําเนิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การทํางานต้ังแต่ 3–5 ปี และก่อนท่ีคนพิการ
ทางการเห็นจะได้มาทํางานในปัจจุบัน พวกเขาเคยได้รับการฝึกอบรมอาชพีมาก่อน 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมและลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อโอกาสในการจ้างงาน 
ตารางท่ี 1 ระดับความคิดเห็นด้วยของคนพิการทางการเห็นต่อปัจจัยสนับสนุน / อุปสรรคต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม 

และลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อโอกาสในการจ้างงาน 

ความเห็นด้วยของคนพิการ 
ระดับความคิดเห็นด้วยเฉลี่ยของคนพิการ

ทางการเห็น (Mean) 
แปลผล 

1. ด้านครอบครัว 3.40 ปานกลาง 

2. ด้านสถาบัน / สังคม 2.96 ปานกลาง 
2.1 ศูนย์ฝึกอบรม/การศึกษา 3.32 ปานกลาง 
2.2 สภาพแวดล้อมทางสังคม 2.92 ปานกลาง 
2.3 กฎหมาย 2.65 ปานกลาง 

3. ลักษณะทางกายภาพ : สถานประกอบการ 2.50 ปานกลาง 
รวม 2.95 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 1 กล่าวได้ว่าระดับความคิดเห็นด้วยของคนพิการทางการเห็นต่อปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อ

สภาพแวดล้อมทางสังคมและลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อโอกาสในการจ้างงานนั้น ภาพรวมอยู่ในปานกลางท่ีระดับ 2.95 ซ่ึงปัจจุบัน
คนพิการมีความสามารถท่ีจะตัดสินใจประกอบอาชีพเอง โดยครอบครัว สถาบัน/สังคม และสถานประกอบการไม่ได้สนับสนุนอย่าง
ชดัเจน หรือเป็นอุปสรรคต่อการเลือกประกอบอาชีพ  

ส่วนท่ี 3 ลักษณะงานท่ีมีคุณค่าของคนพิการทางการเห็น 
 

ตารางท่ี 2 
ระดับความคิดเห็นด้วยของคนพิการทางการเห็นต่อลักษณะงานท่ีมีคุณค่า 

ความเห็นด้วยของคนพิการ 
ระดับความคิดเห็นด้วยเฉลี่ยของคน

พิการทางการเห็น (Mean) 
การแปลผล 

 

1. ด้านการสนับสนุนทางการเงิน 3.50 มาก 
2. ด้านการบริการในการจ้างงาน 3.25 ปานกลาง 
3. ด้านการฝึกอบรมสําหรับการจ้างงาน 3.21 ปานกลาง 
4. ด้านการบริหารจัดการความพิการ 2.80 ปานกลาง 
5. ด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคและส่วนบุคคล 1.89 น้อย 

รวม 2.93 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 2 กล่าวได้ว่าระดับความคิดเห็นด้วยของคนพิการทางการเห็นต่อลักษณะงานท่ีมีคุณค่า ภาพรวมอยู่ในปาน
กลางท่ีระดับ 2.93 เม่ือพิจารณาด้านการสนับสนุนทางการเงิน ซ่ึงคนพิการทางการเห็นมีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากนั้น 
พบว่านายจ้างจ่ายค่าจ้างตรงตามเวลาท่ีระบุในสัญญาการจ้างงาน ด้านการบริการในการจ้างงาน ด้านการฝึกอบรมสําหรับการจ้างงาน 
และด้านการบริหารจัดการความพิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงด้านการบริการในการจ้างงานแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ถึง
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สิทธิความเท่าเทียมในการได้รับการจ้างงานและการแนะแนวอาชีพท่ีคนพิการทางการเห็นได้รับนั้น มีกลุ่มคนพิการบางส่วนท่ีรับรู้ และ
กลุ่มคนพิการอีกบางส่วนท่ียังไม่รับรู้ถึงสิทธิดังกล่าว ด้านการฝึกอบรมสําหรับการจ้างงานแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะ
และการฝึกอบรมในช่วงระยะทํางาน, งานท่ีทําเป็นงานท่ีตรงกับความสามารถและการส่งเสริมศักยภาพการทํางาน มีคนพิการทาง 
การเห็นบางกลุ่มท่ีได้รับบริการ แต่อีกบางกลุ่มท่ียังมองว่า สังคม รวมท้ังนายจ้างยังเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าถึงได้น้อย และยังไม่รับ
การส่งเสริมศักยภาพท่ีจําเป็นต่อการทํางานอยู่ และด้านการบริหารจัดการความพิการสะท้อนถึงความม่ันคงในงานของคนพิการ
ทางการเห็น ชี้ให้เห็นว่า งานท่ีคนพิการทํานั้นยังไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ หรือยังไม่ได้สร้างความม่ันคงแก่คนพิการนัก  
ส่วนการสนับสนุนด้านเทคนิคและส่วนบุคคล คนพิการทางการเห็นมีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงพิจารณาจากสวัสดิการ
ท่ีสถานประกอบการจัดให้นอกเหนือกฎหมาย พบว่า คนพิการได้รับเท่ากับคนปกติ  นายจ้างไม่ได้จัดสวัสดิการท่ียืดหยุ่นสําหรับ 
คนพิการแต่อย่างใด 

จากการศึกษาเร่ือง “โอกาสในการจ้างงานและงานท่ีมีคุณค่าของคนพิการทางการเห็น” ประเด็นสําหรับการอภิปราย
ผลท่ีสําคัญและน่าสนใจ มีดังนี้ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสในการจ้างงานของคนพิการทางการเห็น 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงโอกาสการทํางานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านสถาบัน สังคม และด้าน

สภาพแวดล้อม ผลการศึกษา พบว่า ด้านครอบครัว อยู่ในปานกลางท่ีระดับ 3.40 ซ่ึงครอบครัวของผู้พิการมีความเชื่อท่ีว่าคนพิการ
สามารถทํางานได้เป็นอย่างดี ท้ังยังสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรวรรณ 
สิริวัฒน์ธนกุล (2553) แต่คําแนะนําของครอบครัว ท่ีช่วยให้คนพิการได้งานนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากคนพิการเป็น 
ผู้ตัดสินใจเลือกอาชีพเอง ด้านสถาบัน สังคม คนพิการมีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในปานกลางที่ระดับ 2.96 ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 ด้าน
ย่อย คือ ด้านศูนย์ฝึกอบรม/การศึกษา คนพิการมีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในปานกลางท่ีระดับ 3.32 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุภาพร พุ่มพวง (2546) คนพิการส่วนใหญ่จะมีความกระตือรือร้น และพยายามเรียนรู้งานจากนายจ้าง แต่ทางสถานประกอบการยัง
ไม่ค่อยมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให้กับคนพิการมากนัก ในส่วนย่อยระยะเวลาท่ีฝึกอบรมอาชีพเพียงพอท่ีจะทําให้
เกิดความชํานาญอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับหลักสูตรท่ีฝึกอบรมมาตรงกับความต้องการของนายจ้าง แต่ท้ังนี้พ้ืนฐานทาง
การศึกษาท่ีผ่านมา ช่วยให้คนพิการสามารถทํางานได้เป็นอย่างดีซ่ึงอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีคนพิการ
ได้รับนั้น สามารถช่วยในการทํางานได้ดี ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม คนพิการมีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในปานกลางท่ีระดับ  2.92 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศักดิธร อุบลวัตร (2545) คนพิการส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดีทางสังคม และมีเจตคติทางบวกต่อผู้บริหาร
และเพ่ือนร่วมงาน แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งท่ียังมีความรู้สึกด้อยและรู้สึกไม่สบายใจต่อสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ ในส่วนย่อยความเข้าใจของ
นายจ้างในการทํางานร่วมกับคนพิการมีผลต่อโอกาสได้รับการจ้างงานของคนพิการอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สายวรุณ วิเชียรเลิศ (2542) ซ่ึงนายจ้างส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีและยอมรับความสามารถของคนพิการ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่คนพิการ แต่นโยบายของสถานประกอบการนั้นยังไม่เปิดกว้างเท่าท่ีควร เนื่องจากอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของผลประโยชน์ทางธุรกิจ ปัจจุบันสังคมไทยเปิดโอกาสในการทํางานแก่คนพิการมากข้ึนอยู่ในระดับปานกลาง คําแนะนําจาก
เพ่ือนมีผลต่อการเลือกงานของคนพิการทางการเห็นอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงเท่ากับคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฝึกอบรมทําให้ได้งาน
ท่ีเหมาะสม และการชักชวนของเจ้าของสถานประกอบการทําให้คนพิการทางการเห็นได้งานน้ีอยู่ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน
สังคมไทยเปิดใจยอมรับคนพิการมากข้ึน แต่ถ้าเจาะจงลงไปในเรื่องการแนะนําด้านวิชาชีพยังถือว่าน้อยอยู่ และด้านกฎหมาย คนพิการ
มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในปานกลางท่ีระดับ 2.65 ซ่ึงความเข้าใจต่อการรับรู้กฎหมายการจ้างงานคนพิการของนายจ้างอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาสนา ตะเภาพงษ์ (2537) โดยนายจ้างมีเจตคติท่ีดีในการรับคนพิการเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของบทกฎหมายในการจ้างงานคนพิการเข้าทํางาน แต่ท้ังนี้สัดส่วนการจ้างงานคนพิการในอัตรา
คนปกติหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคนอยู่ในระดับน้อย ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรวรรณ สิริวัฒน์ธนกุล (2553) ท่ีอยู่ใน
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ระดับปานกลาง ด้วยคนพิการมีความเห็นว่าเป็นสัดส่วนท่ีน้อยเกิน เพราะพวกเขาก็มีความสามารถและความตั้งใจในการทํางาน 
อย่างย่ิง  

ด้านสถานประกอบการ คนพิการมีระดับความคิดเห็นด้วยภาพรวมอยู่ในปานกลางท่ีระดับ 2.50 ไม่สอดล้องกับ 
ผลการศึกษาของศักดิธร อุบลวัตร (2545) ท่ีว่าสถานประกอบการส่วนมากเมินเฉยต่อการจัดหาอุปกรณ์ช่วยสําหรับคนพิการ ได้รับ
ความสนใจและความคาดหวังจากผู้บริหารน้อยมาก รวมถึงมีความยากลําบากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะซ่ึงไม่มีการปรับปรุง 
เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อคนพิการทางสายตาซ่ึงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับส่วนอ่ืน อาทิ ลักษณะทางกายภาพภายในสถาน
ประกอบการ พบว่า ทางเดินในสถานประกอบการไม่มีสิ่งกีดขวาง, ระยะทางระหว่างโต๊ะทํางานกับห้องน้ําไม่เป็นอุปสรรค, การได้รับ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรมภายในสถานประกอบการ, สวัสดิการ เป็นต้นอยู่ในระดับมาก และความสะดวกในการมาทํางาน
ของคนพิการทางการเห็นมีระดับความคิดเห็นด้วยในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสายวรุณ วิเชียรเลิศ (2542) ซ่ึง 
ส่วนใหญ่พึงพอใจกับการเดินทางมาทํางานโดยไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการทํางาน สวัสดิการท่ีสถานประกอบการจัดให้คนพิการ
ทางการเห็นนั้น พบว่า คนพิการสามารถเดินไปท่ีจุดบริการน้ําด่ืมเองได้, บันไดมีราวจับ และอยู่ในสภาพท่ีแข็งแรง คนพิการทางการ
เห็นมีระดับความคิดเห็นด้วยในระดับปานกลาง  ในส่วนสถานประกอบการมีบริการด้านรถรับส่ง, การจัดบริการด้านท่ีพักอาศัย และ
การแจกเคร่ืองอุปโภค บริโภคเป็นคร้ังคราวนั้น คนพิการทางการเห็นมีระดับความคิดเห็นด้วยในระดับน้อย ส่วนทุนการศึกษาสําหรับ
คนพิการ, สวัสดิการเงินกู้ยืม และมีอัตราดอกเบี้ยท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีเงินสงเคราะห์ หรือเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน คนพิการ
ทางการเห็นมีระดับความคิดเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันสถานประกอบการไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้ 
คนพิการเท่าไหร่นัก แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาในการทํางานของคนพิการแต่อย่างใด 

ระดับความคิดเห็นด้วยของคนพิการทางการเห็นต่อลักษณะงานท่ีมีคุณค่า 
ลักษณะงานท่ีมีคุณค่า ประกอบด้วยด้าน 5 ได้แก่ ด้านการสนับสนุนทางการเงิน ด้านการบริการในการจ้างงาน ด้าน

การฝึกอบรมสําหรับการจ้างงาน ด้านการบริหารจัดการความพิการ และด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคและส่วนบุคคล  
ด้านการสนับสนุนทางการเงิน พบว่า มีความสอดคล้องกับ นาตยา แจ้งอุบล (2554) เนื่องจากสถานประกอบการมี

กําหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามโครงสร้างขององค์กร และมีกําหนดการจ่ายท่ีสมํ่าเสมอ ทําให้คนพิการทางการเห็นมีระดับ 
ความคิดเห็นด้วยมากท่ีระดับ 3.50 ด้านการบริการในการจ้างงาน คนพิการทางการเห็นมีระดับความคิดเห็นด้วยในระดับปานกลางที่ 
3.25 โดยท่ัวไปคนพิการรับรู้ถึงสิทธิและความเท่าเทียมในการจ้างดี แต่ขาดการได้รับการแนะแนวอาชีพ ทําให้คนพิการทาง 
การมองเห็นส่วนใหญ่มองว่าตนไม่สามารถเลือกอาชีพได้นัก ซ่ึงมีผลการศึกษาสอดคล้องกับ อลิศรา ตะวังทัน (2554) ระบุถึงงานรับ
สายโทรศัพท์เป็นงานบริการท่ีนายจ้างจัดให้คนพิการทางการเห็น ด้านการฝึกอบรมสําหรับการจ้างงาน คนพิการทางการเห็นมีระดับ
ความคิดเห็นด้วยในระดับปานกลางท่ี 3.21 โดยส่วนมากคนพิการจะเข้าทํางานกับสถานประกอบการโดยคํานึงถึงความสามารถของตน
ท่ีมีต่อการทํางานเป็นหลัก ซ่ึงการฝึกอบรมเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะเฉพาะงานท่ีสถานประกอบการนั้นๆจัดให้มี ด้านการบริหาร
จัดการความพิการ คนพิการทางการเห็นมีระดับความคิดเห็นด้วยในระดับปานกลางที่ 2.80 ซ่ึงบ่งบอกถึงความม่ันคงในงาน เส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) การทํางานกับสถานประกอบการจนถึงวัยเกษียญอายุ มีความไม่สอดคล้องกับนาตยา แจ้งอุบล 
(2554) ซ่ึงมีค่าความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อสื่อสารถูก
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังถูกพัฒนาให้ช่วยเหลือคนพิการได้ดีข้ึนกว่าในอดีต ทําให้คนพิการทางการเห็นสามารถเลือกงานได้ ไม่ยึด
ติดกับการทํางานกับสถานประกอบการเพียงแห่งเดียว และด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคและส่วนบุคคล คนพิการทางการเห็นมีระดับ
ความคิดเห็นด้วยในระดับน้อยท่ี 1.89 ซ่ึงหมายถึงการรู้สึกถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการ สัมพันธภาพในหน่วยงาน ก็มี 
ความสอดคล้องกับนาตยา แจ้งอุบล (2554) เช่นกันอยู่ในระดับปานกลาง แต่การได้รับสวัสดิการท่ีนอกเหนือกฎหมายกําหนดอยู่ใน
ระดับน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วสถานประกอบการจัดสวัสดิการให้เท่าเทียมกับคนปกติ 
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ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
1. สัดส่วนจ้างงานคนปกติ 100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน เป็นอัตราท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

จากผลการวิจัย พบว่า คนพิการมีความพึงพอใจต่อสัดส่วนการจ้างงานคนพิการท่ีกฎหมายกําหนด 100 คน ต่อคน
พิการ 1 คน อยู่ในระดับน้อย แล้วสัดส่วนเท่าใดจึงจะเหมาะสม ซ่ึงพบว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556) ได้กําหนดมาตรการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมี
ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 100 คนข้ึนไป เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน ใน 3 วิธี ดังต่อไปน้ี 1. รับคนพิการ
เข้าทํางาน 2. ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ 3. ให้สัมปทาน หรือสิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ โดยเศษของ 100 ท่ีเกิน 50 คน ให้รับคนพิการเพ่ิมอีก 1 คน แต่ในความเป็นจริงมี
สถานประกอบการท่ีรับคนพิการเข้าทํางาน ตาม ม.33 มีจํานวนน้อยมาก โดยส่วนมากจะใช้วิธีส่งเงินเข้ากองทุนฯตาม ม.34 เนื่อง
สถานประกอบการส่วนมากมีข้อจํากัดบางประการ เช่น สถานท่ียังไม่พร้อม ซ่ึงหากรับคนพิการเข้าทํางาน ต้องจัดทําห้องน้ําใหม่ท่ีมี
ขนาดกว้างพอให้รถวีลแชร์สามารถเข้าไปได้, มีทางลาดและราวจับสําหรับคนพิการ เป็นต้น 

การท่ีกฎหมายกําหนดให้มีการจ้างงานผู้พิการไม่ใช่เร่ืองใหม่ มีอยู่ใน พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  
แต่เป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือ ให้มีการจ้างคนพิการ 1 คนต่อจํานวนลูกจ้างทุก 200 คน ซ่ึงก็ไม่ได้รับความร่วมมือ ทําให้ต้องมี 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ข้ึนมาบังคับ ส่วนเรื่องสัดส่วนการจ้างงานน้ันก็ปรับให้อยู่ท่ี 1% ซ่ึงถ้าเทียบ
กับในต่างประเทศถือว่าล้าสมัยมาก เพราะบางประเทศในยุโรปกําหนดการจ้างงานคนพิการไว้ท่ี 7% และในประเทศญ่ีปุ่น 2% 

ดังนั้นแล้วสัดส่วนการจ้างงานคนปกติ 100 คนต่อผู้พิการ 1 คน เป็นส่วนสัดการจ้างงานผู้พิการท่ีเหมาะสมแล้ว ณ 
ขณะนี้ เนื่องจากเป็นสัดส่วนท่ีตํ่าท่ีสุดในกลุ่มอาเซียนแล้ว ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนให้ลดตํ่าลง อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศได้ รวมท้ังจะชี้แจงเหตุผลต่อสังคมและกลุ่มผู้พิการได้ยาก และเป็นสัดส่วนท่ีไม่สร้างความลําบากต่อสถาน
ประกอบการจนเกินไปนักในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 
คนพิการกับสังคมไทยในปัจจุบัน 

ภาพท่ี 3 การจ้างงานและให้สัมปทาน 2554-2558  
 

 
ท่ีมา: ระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันท่ี 5 เดือนตุลาคม 2557. 
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จากแผนภาพที่ 3 ซ่ึงต้ังแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทําให้ปี 
2554 มีคนพิการได้รับการจ้างงาน 6,838 คน  และจากนั้นก็เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ปีละ 6 พันคนโดยประมาณ (กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2557) จนมาเพิ่มข้ึนในปี 2559 มีคนพิการได้รับการจ้างงาน 34,383 คน จากสถานประกอบการต้อง
จ้าง มีจํานวน 55,283 หรือคิดเป็น 64% (ไมตรี อินทุสุต, 2559) นับว่าเป็นสัญญาณท่ีดีและอาจกล่าวได้ว่าโอกาสการจ้างงานคนพิการ
ทางการเห็นนั้นมีแนวโน้มได้รับโอกาสการจ้างงานที่สูงเช่นกัน และลักษณะงานของคนพิการทางการเห็นจากท่ีส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ
อาชีพบริการนวด พนักงานรับสายโทยศัพท์นั้น ปัจจุบันก็มีความหลากหลายข้ึนมาก เช่น นักวิชาการ อาจารย์สอนกฎหมาย นักพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ ครูสอนภาษาอังกฤษ พนักงานเก็บเงิน พนักงานสลับสายโทรศัพท์ พนักงานในบริษัทห้างร้าน เจ้าของกิจการห้อง
เช่า เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ เจ้าของบริษัทจําหน่ายเคมีภัณฑ์ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์โอกาสในการจ้างงาน และสร้างงานท่ีมี
คุณค่าให้แก่คนพิการ เพ่ือให้พวกเขามีพ้ืนท่ีในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจอย่างแท้จริง สามารถทํางานเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และที่
สําคัญคือกําลังในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลของการวิจัยพบว่า คนพิการทางการเห็นมีความพึงพอใจระดับปานกลางต่อปัจจัยด้านสังคมโดยรวม ท้ัง
สภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านครอบครัว ด้านกฎหมาย ด้านศูนย์ฝึกอบรม และด้านสถานประกอบการ ส่วนด้านลักษณะงานท่ีมีคุณค่า 
พบว่าคนพิการทางการเห็นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังด้านการบริการในการจ้างงาน ด้านการบริหารจัดการ
ความพิการ ด้านการฝึกอบรม แม้ส่วนมากจะมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง แต่กลับมีอยู่ 2 ด้านท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างจาก
กลุ่ม คือด้านการสนับสนุนทางการเงินท่ีมีความพึงพอใจในระดับสูงตรงกันข้ามกับด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคและส่วนบุคคลที่มี
ระดับความพึงพอใจในระดับตํ่า  

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการวางกลยุทธ์ส่งเสริมวิชาชีพของคนพิการอย่างจริงจัง โดยการเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าทํางานในทุก
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นแม่แบบในการรณรงค์มุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เห็นของคนพิการ ควรจัดต้ังศูนย์
ฝึกวิชาชีพของทางรัฐโดยตรง พร้อมท้ังประสานงาน ติดต่อทางสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือหางานท่ีคนพิการจะสามารถใช้
ความสามารถในการทํางานได้อย่างเต็มท่ี ควรมีการจัดแบ่งแบ่งอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการในแต่ละประเภทเช่นคนพิการ
ทางการเห็น เหมาะสมกับอาชีพ พนักงานสลับสายโทรศัพท์ เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ พนักงานนวดแผนไทย เป็นต้น เพ่ือท่ีคนพิการจะ
สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพท่ีสุดรวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบการใส่ใจ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การทํางานของคนพิการมากย่ิงข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้คนพิการ และควรมีการสํารวจความต้องการของคนพิการในทุกพ้ืนท่ี 
โดยให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินนั้นๆ เป็นแม่งานคอยประสานงาน ประเมินและติดตามผล เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และย่ังยืน
ต่อไป 
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โอกาสในการมีงานทําของคนพิการทางจิตเวช: กรณศีกึษาสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทเุลาบ้านก่ึงวิถี 
Employment Opportunities of Persons with Psychiatry Disabilities: A Case Study of Half-Way Home  

 
อรวรรณ คาํสาํแดง* 

 Orawan kumsumdang 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเร่ือง “โอกาสในการมีงานทําของคนพิการทางจิตเวช กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา 
บ้านกึ่งวิถี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโอกาสในการมีงานทําของคนพิการทางจิตเวช โดยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 3 กลุ่ม คือ คนพิการทางจิตเวช จํานวน 196 คนผู้ประกอบการ จํานวน 15 คน และเจ้าหน้าท่ี
ครูฝึกอาชีพ จํานวน 12 คน รวม 223 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า คนพิการทางจิตเวชมีความคาดหวังในการทํางานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนายจ้าง/
ผู้ประกอบการมีความคาดหวังในการทํางานของคนพิการทางจิตเวชอยู่ในระดับมาก และเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพมีการดําเนินงาน 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมโอกาสการมีงานทําของผู้พิการทางจิตเวชอยู่ในระดับปานกลาง  
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะใน
การทํางานสําหรับผู้พิการทางจิตเวช สนับสนุนให้ผู้พิการทางจิตเวชเข้ารับการฝึกอบรม หรือสัมมนาทางวิชาการจากหน่วยงาน หรือ
องค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ และทักษะในการทํางานให้มีความหลากหลาย รวมท้ังได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์จากสภาพปัญหาท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควรเปิดโอกาสให้คนพิการทางจิตเวชได้เข้าไปทํางานตามศักยภาพ  
โดยสร้างมุมมอง และทัศนคติของผู้ประกอบการให้เลือกวิธีการจ้างงานคนพิการทางจิตเวชมากกว่าการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีการติดตามและประเมินผลติดตามคนพิการทางจิตเวชตามสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต่อไป 
คําสําคัญ: การมีงานทํา, คนพิการทางจิตเวช, บ้านกึ่งวิถี 

 
ABSTRACT 

 The objectives of The to opportunity to work of people with psychiatric disabilities: Case Study At 
Half-Way Home For men.  The objectives of this research were to study the opportunities for employment of 
people with psychiatric disabilities. The data was collected by questionnaire from a sample of 3 groups: disabled 
people 196 persons, Employers or Entrepreneurs 15 persons and Assistant Job Coach 12 persons included 223 
persons. The researched result was analyzed by Frequency, Percentage and Standard Deviation.  

 The results of this study indicate people with psychiatric disabilities are expected to work in medium 
level. The Employers or Entrepreneurs are expected to work of people with psychiatric disabilities in more leval. 
And Assistant Job Coach are trained professionals to support its operations and promote opportunities for 
employment of people with psychiatric disabilities in medium level. 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 The suggestions from the study are that, Should be encouraged to organize a workshop on the 
development of knowledge and skills to work for a psychiatric disability. Support the psychiatric disabilities receive 
training or conferences from the authorities or the external organizations continues for opportunities to develop 
knowledge and skills in working with diversity.  Including share experience which always change.  Should allow 
psychiatric disabilities have the potential to work by creating vision and manager's attitude to choose the people 
with psychiatric disabilities in employment more than to subsidize for psychiatric disabilities. And the monitoring 
and evaluation of psychiatric disability in the workplace continuous for the quality development guideline to 
improve the efficient job. 
Keywords: Employment, Persons with Psychiatry Disabilities, Half-Way Home  
 
บทนํา 

รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ต่อเนื่องมาจนถึงพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 นั้นทําให้เกิดแรงกระเพ่ือมในสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน 
มองเห็นปัญหาและกลับมาฉุกคิดเร่ืองของคนพิการในมุมมองใหม่ สาระสําคัญคือการท่ีจะได้รับการเข้าถึงบริการ หรือโอกาสต่างๆ ท่ี
เท่าเทียมกับคนท่ัวไปคือสิ่งท่ีคนพิการต้องการอย่างแท้จริง เช่นการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โอกาสในการมีรายได้มีงานทําภายใต้
ข้อจํากัดของสภาพด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ให้คนพิการให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
อย่างเป็นปกติสุข หากจะกล่าวถึงความพิการอย่างเฉพาะเจาะจงน้ัน สามารถแบ่งประเภทความพิการได้ 7 ประเภท คือ พิการทาง 
การเห็น พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย พิการจิตใจหรือพฤติกรรม  พิการทาง
สติปัญญา  พิการทางการเรียนรู้ พิการทางการออทิสติก ความพิการแต่ละประเภทนั้นส่งผลกระทบให้คนพิการเหล่านี้ มีข้อจํากัดใน
ด้านการดํารงชีวิต ท่ีแตกต่างกัน การขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐ กย่็อมแตกต่างกัน การศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มของ 
ผู้พิการทางด้านจิตใจและพฤติกรรม หรือเพ่ือให้เข้าใจง่ายข้ึน คือกลุ่มผู้ป่วยท่ีเจ็บป่วยทางจิต ท่ีเรียกว่า “คนพิการทางจิตเวช” 

โรคทางจิตเวชเป็นปัญหาสําคัญด้านสาธารณสุข ปัจจุบันคนไทย มีแนวโน้มเป็นโรคจิต มากข้ึนทุกปี ส่วนมากคนกลุ่มนี้
เร่ิมป่วยในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้น การดําเนินของโรคในผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกันแต่โอกาสเป็นปกติมีน้อย มักมีความผิดปกติของ
บุคลิกภาพเหลืออยู่ สุวัทนา อารีพรรค (2542) เนื่องจากมีอัตราการกําเริบสูงถึงร้อยละ 70 ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนเป็นภาระด้านสาธารณสุขครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม (กรมสุขภาพจิต, 2557) การท่ีผู้ป่วยกําเริบต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลซํ้าแล้วซํ้าอีก ทําให้ญาติรู้สึกเบื่อหน่าย และตอนท่ีมีการอาการท่ีไม่พึงประสงค์ขณะมีอาการรุนแรงมักสร้างความเสียหาย
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่ญาติ ชุมชน ทําให้ญาติไม่ต้องการรับผู้ป่วยกลับไปดูแล ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจําหน่ายออกของโรงพยาบาล 
ดังนั้น หน่วยงานทางด้านสังคม ท่ีรับช่วงต่อจาก โรงพยาบาลคือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คือสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวีถี ซ่ึงทําหน้าท่ี รับคนกลุ่มนี้เข้ามาดูแลต่อเนื่องระยะยาว  
ทําหน้าท่ีตรงกลางระหว่างบ้าน และโรงพยาบาล เป็นสถานสงเคราะห์ท่ีดูฟ้ืนฟูคนกลุ่มนี้ ให้มีสมรรถภาพดานอ่ืนๆ พยายามผลักดันให้
กลับเข้าสู้สังคม โดยใช้หลักชุมชนเป็นฐาน เนื่องจากภาวการณ์เจ็บป่วยทําให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถหลายด้าน โดยเฉพาะเม่ือป่วย
เป็นระยะเวลานานและอาการทางจิตกําเริบบ่อยคร้ังทําให้ผู้ป่วยขาดทักษะทางสังคมและอาชีพบางรายต้องออกจากงาน ทําให้ญาติ
ส่วนหนึ่งเกิดความอับอาย  

บุคคลท่ัวไปไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ ไม่มีคุณค่าซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ป่วยขาด
ความกระตือรือร้น ขาดแรงจูงใจกลายเป็นบุคคลไร้คุณค่าไม่เป็นท่ียอมรับของครอบครัวและสังคม ดังนั้น นอกจากการรักษาด้วยยาแก่
ผู้ป่วยแล้ว จําเป็นต้องดําเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพควบคู่กันไปด้วย 
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คนพิการทางจิตเวชกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มทีเป็นวัยรุ่นเพ่ิมมากข้ึน เป็นวัยแรงงาน ท่ีสามารถพัฒนาสมรรถภาพด้าน 
การประกอบอาชีพได้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเองของผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณค่า ทําให้คนในสังคมยอมรับคนกลุ่มนี้ได้ 
มากข้ึน และเป็นการเพ่ิมโอกาส ให้กับคนกลุ่มน้ี เพ่ือให้ทราบถึงการเข้าถึงโอกาสในการมีงานทําในตลาดแรงงานของคนพิการทางจิต
เวชซ่ึงเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีคนพิการทุกคนควรได้รับ เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีควรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและสร้างรายได้ 
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเหมือนคนปกติท่ัวไป โดยการส่งเสริมให้คนพิการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ในทุกด้าน
เป็นแนวทางในการนําไปสู่การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างเป็นปกติสุข จึงเห็นควรว่าให้มีการศึกษาในเร่ืองนี้ให้เฉพาะเจาะจง 
เพราะกลุ่มคนพิการทางจิตเวชเป็นพิการท่ีไม่ใช่พิการทางด้านร่างกาย แต่เป็นความสูญเสีย เนื่องจากปัญหาสําคัญของโรคทางจิตเวช 
คือ ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากความผิดปกติของสภาพจิตใจ การดําเนินโรคของผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้ มักส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม รวมถึงการได้รับโอกาสต่างๆ ท่ีเหมือนคนพิการด้านอ่ืนๆดังเช่นคนท่ัวไป โดยเฉพาะการได้รับโอกาสในการเข้าทํางาน ถึงแม้
จะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ตาม จึงทําให้ขาดโอกาสในการทํางาน  การศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลท่ี
สําคัญในการนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคนพิการทางจิตเวชให้มีโอกาสในการมีงานทําเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาโอกาสในการมีงานทําของคนพิการทางจติเวช 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษา “โอกาสการมีงานทําของคนพิการทางจิตเวช” ศึกษาเฉพาะกรณี  สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้าน 
กึ่งวิถี มีความจําเป็นอย่างย่ิงในการศึกษา ทบทวน แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ ความคาดหวัง การจ้างงานคนพิการ การดํารงชีพ 
อย่างอิสระ โครงการนิวไลฟ (New Life) ศึกษาการฟ้ืนฟูคนไร้ท่ีพ่ึงในต่างประเทศ ทราบถึง ภาวการณ์เจ็บป่วยและสามารถทํา 
ความเข้าใจในบริบทของกลุ่มคนพิการทางจิตเวชได้ชัดเจนย่ิงข้ึน และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
คร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 3 ประเภทคือ การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในคนพิการทางจิตเวช ความคาดหวัง
หรือข้อคิดเห็นต่อคนพิการของสถานประกอบการ/นายจ้าง และการให้การสนับสนุนของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพหรือ
ฟ้ืนฟูศักยภาพคนพิการ 

 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาคร้ังนี้ได้ทําการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คนพิการในสถานสงเคราะห์ ศึกษาในกลุ่ม
ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานฝึกอาชีพในสถานสงเคราะห์ จํานวนท้ังหมด 223 รายประกอบด้วย กลุ่มคนพิการในสถาน
สงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชายศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยกลุ่ม A และกลุ่ม B จํานวน 196 คน  (กลุ่ม A จํานวน 96 คน ส่วน
กลุ่ม B จํานวน 100 คน) กลุ่มผู้ประกอบการภายนอก ในตลาดสดการเคหะ คลอง 6 ธัญบุรีจํานวน 15 รายและ ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานฝึกอาชีพในสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีจํานวน 12 ราย (กลุ่ม A หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ กลุ่ม B หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ต้องได้รับการกระตุ้นในการทํากิจวัตรประจําวัน) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามความคาดหวังต่อการทํางานของคนพิการด้านจิตเวช กลุ่ม A และ

กลุ่ม B ท่ีอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา ความคาดหวังของสถานประกอบการที่ต้ังอยู่โดยรอบสถานสงเคราะห์  
และการสนับสนุน ติดตามของเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพท่ีปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ซ่ึงผู้ศึกษาสร้างแบบสอบถามขึ้น 3 ชุด ได้แก่ 
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ชุดท่ี 1 แบบสอบถามความคาดหวังต่อการทํางานของคนพิการด้านจิตเวช ท่ีอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์
คนไข้โรคจิตทุเลา โดยมีเนื้อหาของแบบสอบถามการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นําวิธีการวัดแบบลิเกิรต สเกล (Likert Scale) มาใช้ใน
การศึกษาความคาดหวังของคนพิการด้านจิตเวช ประกอบด้วย 5 ระดับ เพ่ือให้คนพิการมีตัวเลือกท่ีตรงตามความต้องการเลือกตอบ
ของตนเองมากท่ีสุด แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
ประสบการณ์ในการทํางานในอดีต ระยะเวลาท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ ส่วนท่ี 2 ระดับความคาดหวังในการประกอบอาชีพ มีงานทํา
ของคนพิการด้านจิตเวชประกอบด้วย 5 ระดับ เพ่ือให้คนพิการมีตัวเลือกท่ีตรงตามความต้องการเลือกตอบของตนเองมากท่ีสุดและ
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามความความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อคนพิการด้านจิตเวช โดยมีเนื้อหาของแบบสอบถาม
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นําวิธีการวัดแบบลิเกิรต สเกล (Likert Scale) มาใช้ในการศึกษาความคาดหวังของคนพิการด้านจิตเวช 
ประกอบด้วย 5 ระดับ เพ่ือให้คนพิการมีตัวเลือกท่ีตรงตามความต้องการเลือกตอบของตนเองมากท่ีสุด แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส สถานภาพบุคคล ประเภทกิจการ จํานวน
พนักงาน ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ ระยะเวลาในการจ้างงานคนพิการจิตเวช  ส่วนท่ี 2 ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อ
คนพิการด้านจิตเวช ในการรับเข้าทํางานในสถานประกอบการ โดยประกอบด้วย 5 ระดับ เพ่ือให้ประกอบการมีตัวเลือกท่ีตรงตาม
ความต้องการเลือกตอบของตนเองมากท่ีสุด และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ชุดท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ โดยมีเนื้อหาของแบบสอบถามการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้นํา
วิธีการวัดแบบลิเกิรต สเกล (Likert Scale) มาใช้ในการศึกษาความคาดหวังของเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน และอายุงาน ส่วนท่ี 2 การ
ดําเนินงานในสถานสงเคราะห์ ท่ีมีส่วนในการสนับสนุนให้ คนพิการมีโอกาสในการมีงานทํา โดยประกอบด้วย 5 ระดับ เพ่ือให้
ประกอบการมีตัวเลือกท่ีตรงตามความต้องการเลือกตอบของตนเองมากท่ีสุด และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา ข้ันตอนแรกศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องจาก
งานวิจัยต่างๆ กําหนดโครงสร้างเนื้อหาแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด นําแบบสอบถามที่สร้าง
เสร็จแล้วเสนอต่อคณะกรรมการสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบเพ่ือแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความชัดเจน
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการศึกษา นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) 
และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มคนพิการด้านจิตเวชในสถานสงเคราะห์  
ท่ีเข้ารับการฝึกอาชีวะบําบัด ณ สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือทดสอบความเข้าใจในแบบสอบถาม 
โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบราค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้ผลการทดสอบดังนี้ แบบสอบถามสําหรับ 
คนพิการทางจิตเวช คือ 0.9628  แบบสอบถามสําหรับผู้ประกอบการ คือ 0.9785 และแบบสอบถามสําหรับเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ คือ 
0.7533 ตามลําดับ  

การเก็บรบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการติดต่อขอความร่วมมือจากคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือทําหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลไปยังสถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี เพ่ือขออนุญาต
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประสานแจ้งเร่ืองวัน เวลากับเจ้าหน้าท่ีสถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีก่อนเข้าไปเก็บข้อมูล นําแบบสอบถาม
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท้ังสิ้น
จํานวน 223 ราย  ประกอบด้วย ผู้ป่วยกลุ่ม A จํานวน 96 คน ผู้ป่วยกลุ่ม B จํานวน 100 คน  ผู้ประกอบการภายนอก ในตลาดสด 
การเคหะ คลอง 6 ธัญบุรีจํานวน 15 ราย และเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพในสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี จํานวน 12 ราย  
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ข้ันตอนต่อมาคือการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษานําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) และใช้วิธีทางสถิติดังนี้การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย  
และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการนําเสนอข้อมูล  สําหรับการนําเสนอข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาจะนําเสนอในรูปแบบการบรรยายประกอบ
ตาราง  

 
ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “โอกาสการมีงานทําของคนพิการทางจิตเวช  ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา 
บ้านกึ่งวิถี” ผู้ศึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 3 กลุ่ม คือ คนพิการทางจิตเวช จํานวน 
196 คน, ผู้ประกอบการ จํานวน 15 คน และเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ จํานวน 12 คน สําหรับการนําเสนอผลการศึกษา และการอภิปราย
ผลการศึกษา สามารถแบ่งผลการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย รายละเอียด 3 กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1  คนพิการทางจิตเวช  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และมีค่าอายุเฉลี่ยเท่ากับ 45.25 

ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีสถานภาพโสด ระยะเวลาการเข้ารับการสงเคราะห์ตํ่ากว่า 5 ปี ระดับความคาดหวังในการทํางาน
ของคนพิการทางจิตเวช  

 
ตารางท่ี 1   
ระดับความคาดหวังในการทํางานของคนพิการทางจิตเวช 

ความคาดหวังของคนพิการทางจิตเวชในการมีงานทํา M S.D. การแปลผล 
1. ลักษณะการทํางาน 3.02 1.15 ปานกลาง 
2. ช่วงเวลาในการทํางาน 3.17 1.07 ปานกลาง 
3. ค่าตอบแทน 2.99 1.22 ปานกลาง 
4. ความก้าวหน้าในการทํางาน 3.42 1.25 ปานกลาง 
5. ความม่ันคง และสวัสดิการในการทํางาน 3.13 1.15 ปานกลาง 
6. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และนายจ้าง 3.51 1.18 มาก 
7. ความสําเร็จในการทํางาน 3.47 1.15 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.93 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า คนพิการทางจิตเวชมีความคาดหวังในการทํางานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า คนพิการทางจิตเวชมีความคาดหวังในการทํางานด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และนายจ้าง อยู่ในระดับมาก  
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ความสําเร็จในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง ความก้าวหน้าในการทํางาน ช่วงเวลาในการทํางาน 
ความม่ันคง และสวัสดิการในการทํางาน ลักษณะการทํางาน และค่าตอบแทน ตามลําดับ 

กลุ่มท่ี 2 ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40  ปี โดยมีอายุสูงสุด 60 ปี มีอายุ

ตํ่าสุด 26 ปี และมีค่าอายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ลักษณะสถานประกอบการเป็นร้านค้า 
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 11-20 ปี มีจํานวนพนักงานในกิจการ 1-2 คน ระดับความคาดหวังของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ 
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ตารางท่ี 2  
ระดับความคาดหวังของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ 

ความคาดหวังสําหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการต่อคนพิการ M S.D. การแปลผล 
1. ด้านบุคลิกภาพของคนพิการ 4.27 0.43 มาก 
2. ด้านคุณธรรม 3.96 0.82 มาก 
3. ความพร้อมด้านจิตใจ 4.11 0.67 มาก 
4. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ทํางาน 3.97 0.84 มาก 
5. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 4.50 0.44 มาก 

รวม 4.16 0.48 มาก 
 
จากตารางท่ี 2 พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพของคนพิการ ความพร้อมด้านจิตใจ 
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ทํางาน และด้านคุณธรรม ตามลําดับ 

เจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ ท่ีศึกษาประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ในการครองชีพ/เดือน ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท้ังหมดเป็นเพศชายร้อยละ 100.0 อายุ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40  ปี ร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 25.0 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 16.และอายุตํ่ากว่า 31 ปี ร้อยละ 8.3 (ตามลําดับ) โดยมีอายุสูงสุด 59 ปี มีอายุตํ่าสุด 25 ปี และมีค่าอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 42.33 ปีตําแหน่งท่ีปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในตําแหน่งลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
ร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ จ้างเหมา ร้อยละ 16.7 (ตามลําดับ)ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 25.0 ปวส.และปริญญาตรี ร้อยละ 16.7 และ
ประถมศึกษา ร้อยละ 8.3 (ตามลําดับ)สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 41.7 รองลงมา 
คือ สมรส ร้อยละ 33.3 หม้าย/หย่าร้าง และแยกกันอยู่ ร้อยละ 8.3รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 33.และ 20,0001-30,000 บาท ร้อยละ 
16.7 (ตามลําดับ) และรายได้ต่อเดือนสูงสุด 23,340 บาท ตํ่าสุด 9,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14,015.83 บาทระยะเวลาใน 
การทํางานในสถานสงเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่ทํางานในสถานสงเคราะห์เป็นเวลาตํ่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 50.0 
รองลงมา คือ ระยะเวลา 10-20 ปี, 21-30 ปี และ 31 ปีข้ึนไป ร้อยละ 16.7 (ตามลําดับ) และมีระยะเวลาในการทํางานใน 
สถานสงเคราะห์สูงสุด 39 ปี ตํ่าสุด 1 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.58 ปีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมโอกาสการมีงานทําของ
เจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพจากการศึกษา 

ระดับความคาดหวังในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม โอกาสการมีงานทําของเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ  
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ตารางท่ี 3  
การดําเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม โอกาสการมีงานทําของเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ 

การดําเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม โอกาสการมีงานทํา 
ของเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ 

M 
 

S.D. 
 

การแปลผล 
 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทํางาน 2.98 0.89 ปานกลาง 
2. การประชาสัมพันธ์ สร้างโอกาสในการทํางานของคนพิการ 2.42 0.78 น้อย 
3. การติดตาม และประเมินผลการทํางานของคนพิการ 2.75 0.75 ปานกลาง 

รวม 2.71 0.74 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า เจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การติดตาม และประเมินผลการทํางาน
ของคนพิการ และการประชาสัมพันธ์ สร้างโอกาสในการทํางานของคนพิการ ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษา เร่ือง “โอกาสการมีงานทําของคนพิการทางจิตเวช ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา
บ้านกึ่งวิถี”ผลการศึกษาท้ังหมด พบประเด็นท่ีสําคัญเพ่ือนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผู้พิการทางจิตเวช 
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี โดยมีอายุสูงสุด 77 ปี มีอายุตํ่าสุด 16ปี และมี 

ค่าอายุเฉลี่ยเท่ากับ 45.25ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา โสด ระยะเวลาการเข้ารับการสงเคราะห์ตํ่ากว่า 5 ปี และเคยทํางานมาก่อน 
โดยมีระยะเวลาทํางานตํ่ากว่า 5 ปีซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่มอายุท่ีมากท่ีสุดท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ ระดับการศึกษาประถมศึกษา  
ซ่ึงชี้ให้เห็นว่าคนพิการเหล่านี้มีทักษะในการเรียนรู้ก่อนเจ็บป่วยและสามารถอ่านออกเขียนได้ ผ่านการศึกษาข้ันต้นมาก่อน การส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเพ่ิมเติม หรือสิ่งท่ีสนใจย่อมจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาการเข้ารับการสงเคราะห์ตํ่ากว่า 5 
ปี แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนพิการเหล่านี้ท่ีเพ่ิงได้รับการสังเคราะห์ ในปีแรกๆจะอยู่ในกลุ่ม A ,Bซ่ึงสามารถฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สังคมได้  
มากท่ีสุดเพราะเป็นกลุ่มท่ียังมีการรับรู้ท่ีดีและเป็นกลุ่มวัยแรงงานท่ียังสมารถ ประกอบอาชีพได้ ควรมีการฟ้ืนฟูในกลุ่มนี้อย่างเร็วท่ีสุด 
เพ่ือให้กลับคืนสู่สังคม ครอบครัว และชุมชน  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยทํางานมาก่อน โดยมีระยะเวลาทํางานตํ่ากว่า 5 ปี ข้อมูล
ดังกล่าวบ่งชี้ว่าคนพิการทางจิตเวช มีประสบการณ์ในการทํางานเป็นส่วนใหญ่และ สามารถพ่ึงพิงตนเองได้ก่อนเจ็บป่วย 

ผลการศึกษาพบว่าคนพิการทางจิตเวชมีความคาดหวังท่ีจะมีความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงานและนายจ้างแสดงให้เห็นว่า
ในสถานท่ีทํางานจริง เพ่ือนร่วมงานและนายจ้างยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ท่ีดี มีการพูดคุยหรือให้การยอมรับเท่าท่ีควร การได้รับโอกาส
และการยอมรับจากสังคม ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกศกนก นรเดชานนท์ (2554) ท่ีพบว่า คนพิการมีสามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้อ่ืนได้ ท้ังผู้พิการรู้สึกว่าพวกเขาเป็นสมาชิกหรือส่วนหนึ่งในสังคม จึงทําให้ความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานในสถาน
ประกอบการต่างๆซ่ึงลักษณะดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยของ จิรภา วรรณะเลิศ (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง
ผลสัมฤทธ์ิของการประกอบอาชีพคนพิการท่ีเคยรับการฟ้ืนฟูอาชีพ:กรณีศึกษา ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนพบว่า ผู้พิการไม่มี
ปัญหาอุปสรรคเมื่อไปทํางานและผู้พิการสามารถทํางานได้เหมือนคนปกติทําให้บุคคลท่ีพบเห็นและเพื่อนๆยอมรับในความสามารถและ
ให้ความช่วยเหลือในการทํางาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวัลย์ คงถาวร (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองความเป็นไปได้ในการจ้างงาน 
คนพิการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จํากัด พบว่า ความคาดหวังของผู้บริหารต่อการทํางานของคนพิการ ด้าน 
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ความชํานาญ ด้านความต้ังใจ และด้านการช่วยเหลือตนเองและการปรับตัวอยู่ในระดับสูงซ่ึงอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกัน
และพื้นท่ีแตกต่างกัน 

นายจ้าง/ผู้ประกอบการ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี โดยมีอายุสูงสุด 60 ปี มีอายุตํ่าสุด 26ปี และมี 

ค่าอายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสลักษณะสถานประกอบการเป็นร้านค้า ระยะเวลาใน 
การดําเนินกิจการ 11-20 ปี มีจํานวนพนักงานในกิจการ 1-2 คนจากข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นว่า 
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายเป็นเจ้าของกจิการ มีอายุเฉลี่ยคือช่วงวัยกลางคนเป็นช่วงอายุท่ีใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยคนพิการทาจิตเวช 
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานประกอบการเป็นลักษณะร้านค้าของชํา เป็นธุรกิจครอบครัว ซ่ึงดําเนินกิจการเป็น
เวลานาน นับ10-22ปี มีจํานวนพนักงานในกิจการ 1-2คน กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในตลาดหรือแหล่งชุมชมท่ีคุ้นเคยกับคนพิการ
ด้านจิตเวช ร้านท่ีรับคนพิการทางจิตเวชส่วนใหญ่จะรับไปทํางานในลักษณะ ใช้แรงงาน หรือแรงงานไร้ผีมือ และงานท่ีผู้ว่าจ้าง  
ให้คนพิการทางจิตเวชทํางานแบบอิสระไม่มีการควบคุมกํากับด้วยเวลา ให้อิสระในการทํางานแก่คนพิการทางจิตเวช เช่นงานแบกหาม 
งานทําสวน งานขนสง่สินค้า 

ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของนายจ้าง/ผู้ประกอบการต่อการทํางานของคนพิการทางจิตเวชในการทํางานนั้น 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ัง 5 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ด้านความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้  ด้านบุคลิกภาพคนพิการ และความพร้อมด้านจิตใจชี้ให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง มองว่าการจ้างงานคนพิการ
ทางจิตเวช ก็ยังคํานึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ จากงานผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นายจ้างต้องการแรงงานท่ีมีคุณภาพ ท่ีสามารถทํางาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ เหมาะสมกับค่าจ้าง คนพิการทางจิตเวชท่ีต้องการทํางานเข้าทํางาน ในสถานประกอบการ การสร้างโอกาสใน 
การทํางานแก่คนพิการทางจิตเวชนั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจ นายจ้างส่วนใหญ่แม้จะยอมรับการจ้างงานคนพิการทางจิตเวช ก็ยัง
คาดหวังต่อคนพิการทางจิตเวชอยู่ในระดับมาก  ยังมองว่าการจ้างงานคนพิการทางจิตเวชก็ยังเล็งเห็นความคุ้มทุนคุ้มค่าในการจ้างงาน
คนพิการทางจิตเวชในฐานะลูกจ้างท่ัวไปสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชลลดา (2548) ในการศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อม 
ผู้พิการก่อนการฝึกอาชีพ พบว่า ความคาดหวังต่อความพร้อมด้านสังคมนั้น ในระดับมาก โดยในรายละเอียดคือการไม่สร้างภาระให้แก่
นายจ้าง การมีความม่ันใจในตัวเองเม่ือยยู่กับเพ่ือนร่วมงานไปในระยะหนึ่ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็เป็นสิ่งท่ีนายจ้างเอง
คาดหวังต่อคนพิการในการทํางาน ดังนั้นหากจะเพิ่มโอกาสในการทํางานของคนพิการทางจิตเวช ต้องบรรลุความคาดหวังของผู้ว่าจ้าง
หรือผู้ประกอบการให้ได้เสียก่อน 

การดําเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมโอกาสการมีงานทําเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี โดยมีอายุสูงสุด 59 ปี มีอายุตํ่าสุด 25ปี และมี 

ค่าอายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.33 ปี ตําแหน่งท่ีปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีสถานภาพโสด รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ระยะเวลาในการทํางานในสถานสงเคราะห์ตํ่ากว่า 10 ปีจากข้อมูล 
ส่วนบุคคลของครูฝึกอาชีพ แสดงให้เห็นว่า ครูฝึกอาชีพ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40ปีซ่ึงเป็นอายุท่ีใกล้เคียงกับ คนพิการทาง 
จิตเวชท่ีเป็นส่วนใหญ่ในสถานสงเคราะห์ ครูฝึกอาชีพในสถานสงเคราะห์นั้นมีทําหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลคนพิการทางจิตเวชด้วย ทําให้ครูฝึก 
แต่ละคนจะคุ้นเคยกับคนพิการจิตเวช จึงเห็นทักษะ ความสามารถรายบุคคลของคนพิการทางจิตเวช จึงง่ายต่อการควบคุมกํากับ 
ติดตามคนพิการทางจิตเวชเป็นอย่างดี ครูฝึกอาชีพจะปฏิบัติงานในตําแหน่งครูฝึกอาชีพและตําแหน่งพนักงานราชการ ระดับการศึกษา
อยู่ในมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพโสด รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีระยะเวลาในการทํางานในสถาน
สงเคราะห์ตํ่ากว่า 10 ปีซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีมีความชํานาญในเรื่องการฝึกอาชีพ มีทักษะในการถ่ายทอด และติดตามความก้าวหน้าของ
กลุ่มคนพิการทางจิตเวชได้ เป็นอย่างดี 
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ภาพรวมของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมโอกาสการมีงานทําของเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การดําเนินงานเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมโอกาสการมีงานทําของผู้พิการทางจิตเวชท้ัง 3 ด้านในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 
2.71) จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ ยังมีส่วนในการสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสในการทํางานได้ไม่มากนัก โดยเฉพาะเร่ือง
ของการประชาสัมพันธ์ ให้กับภายนอกได้รับรู้ศักยภาพของคนพิการทางจิตเวชการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงศักยภาพทักษะด้านอาชีพของ
คนพิการเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การทําไม้กวาดดอกหญ้า พรมเช็ดเท้า และอื่นๆ ท่ีสามารถนําไปจําหน่าย
ออกร้าน ผลิตภัณฑ์ของคนพิการตามงานแสดงสินค้าต่างๆ อาจเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ท่ีดีให้กับทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมกันเป็น
วงกว้างมากข้ึน ซ่ึงขัดแย้งงานวิจัยของ ชลลดา(2548)ในการศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมผู้พิการก่อนการฝึกอาชีพ พบว่าใน
ประเด็น ของคนพิการมีความเห็นต่อการได้รับการสนับสนุนจากสถานสงเคราะห์ให้นําผลงานจากการฝึกอาชีพไปแสดงในโอกาสต่างๆ 
มีในระดับมากส่วนความคิดเห็นเจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพส่วนประเด็นของรายละเอียดเรื่องการท่ีสถานสงเคราะห์เปิดโอกาส ให้คนพิการ
จดัจําหน่ายแสดงผลงานจากการฝึกอาชีพต่อภาคเอกชน องค์กรท้องถ่ินและชุมชนภายนอกมีระดับมาก  

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการเตรียมความพร้อมคนพิการสู่อาชีพ ของทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้าน
กึ่งวิถี ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม โดยกระบวนการทํางานของทีมสหวิชาชีพ 
ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ครูฝึกอาชีพ พยาบาล มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ัง 4 ด้านและทีมสหวิชาชีพ 
ยังมีความสําคัญในการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ การให้คําปรึกษาแก่ผู้รับบริการรับฟังปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหาใน 
การประกอบอาชีพของคนพิการ หาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาเฉพาะรายบุคคล การสร้างโอกาสในการทํางานสําหรับคนพิการ
ทางจิตเวช นอกจากจะให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมแล้ว การติดตามประเมินผล และการสร้างความเข้าใจระหว่าง
ผู้ประกอบการ  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การฝึกอาชีพมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อผู้ป่วยจิตเวช
เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคท่ีมีผลต่อกระบวนการคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ป่วยอย่างรุนแรง ส่งผลต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการใช้ชีวิตในสังคม ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นคนว่างงาน จึงมักได้งานท่ีไม่เหมาะสมกับศักยภาพและความสนใจ หรืองาน
อาจส่งผลกระทบต่อความเจ็บปวดของตนเนื่องจากผู้ป่วยมักไม่สามารถแข่งขันกับบุคคลท่ัวไปในตลาดแรงงานได้จึงมัก ถูกเลือกปฏิบัติ
และบางคร้ังผู้ป่วยถูกปฏิเสธให้เข้าทํางาน อันเป็นผลมาจากความเชื่อ และทัศนคติในแง่ลบท่ีสังคมมีต่อผู้ปวยจิตเวชด้วยขาดความรู้
ความเข้าใจ สภาพการณ์ด้านอาชีพเหล่านี้ นํามาซ่ึงความรู้สึกด้อยคุณค่า ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงจนอาจกลายเป็นภาระของ
ครอบครัวและสังคมในท่ีสุดท่ีผ่านมาหน่วยบริการต่างๆ ได้จัดบริการให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านสังคมจิตใจและอาชีพควบคู่ไปกับ 
การรักษา เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติท่ัวไป อีกท้ังยังมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่อย่างมีศักด์ิศรีเท่าท่ีควร แต่การทําให้ผู้ป่วยกลับไปสร้างชีวิตของตนเองเช่นเดียวกันบุคคลท่ัวไปยังไม่บรรลุผล ท้ังนี้เนื่องจาก 
การฝึกฝนอาชีพให้กับผู้ป่วยมีข้อจํากัดหลายประการท้ังด้านประเภทงานท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมเมือง บุคลากรทางสาธารณสุขและ
งบประมาณ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีท่ียืนในสังคมอย่างมีศักด์ิศรี และมีคุณค่าจําเป็นอย่างย่ิงต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน และ
สังคมที่ควรเอ้ือโอกาสด้านอาชีพให้แก่ผู้ป่วย สอดคล้องกับแนวคิดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการทางจิตว่า สิ่งท่ีต้องคํานึงถึง คือ 
การให้ความม่ันใจกับนายจ้างว่า ผู้ป่วยท่ีกินยาอย่างเหมาะสมและทํางานท่ีเหมาะสม สามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อตนเองและ
ผู้ร่วมงาน คล้ายกับการดูแลผู้ป่วยท่ีเป็นลมชัก การให้ข้อมูลและความรู้กับนายจ้าง ผู้ร่วมงาน เป็นข้ันตอนท่ีสําคัญ การได้รับยาอย่าง
ต่อเนื่องตามกําหนดเวลา จะส่งเสริมให้คนพิการทางจิตเวชสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเพ่ือนร่วมงานได้ สามารถทํางาน
พ่ึงพาตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป และเป็นการเพิ่มโอกาสในการทํางานของคนพิการทางจิตเวช  
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง “โอกาสการมีงานทําของคนพิการทางจิตเวช ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้าน

กึ่งวิถี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโอกาสในการมีงานทําของคนพิการทางจิตเวชผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ผู้พิการทางจิตเวชมีงานทําดังนี้ 

1. สถานสงเคราะห์ควรมีการจัดบริการด้านการศึกษาแก่คนพิการทางจิตเวชให้ได้รับการศึกษาท้ังในระบบและ 
นอกระบบการศึกษาเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีวุฒิการศึกษา เพ่ือท่ีจะได้รับโอกาสในการทํางานในสถาน
ประกอบการภายนอก เป็นแรงงานมีฝีมือได้รับค่าตอบแทนท่ีสมเหตุสมผล เพ่ือส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามลําดับ 

2. สถานสงเคราะห์ควรมีแผนฟ้ืนฟูท่ีเป็นระบบและเป็นข้ันเป็นข้ันตอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลใน 
การดําเนินงาน เพราะแนวโน้นในอนาคตจะมีคนพิการทางจิตเวชเพิ่มสูงข้ึนทุกปี และขอเข้ารับการสงเคราะห์เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก  

3. สถานสงเคราะห์ควรมีการวางแผนฟ้ืนฟูคนพิการในกลุ่ม A, B  เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีการรับรู้ค่อนข้างดี สถานสงเคราะห์
ควรมีการฟ้ืนฟูคนกลุ่มนี้อย่างเร็วท่ีสุด เพ่ือผลักดันคนกลุ่มนี้ให้คงศักยภาพ และมีโอกาสในการมีงานทํา วางแผนประกอบอาชีพต่อไป 

4. สถานสงเคราะห์ควรมีการขยายหรือพัฒนารูปแบบของโรงงานในอารักษ์ เพ่ือให้คนพิการทางจิตเวชได้สามารถพ่ึงพา
ตนเองอย่างย่ังยืนภายใต้ข้อจํากัด 

5. สถานสงเคราะห์ ควรมีการการระดมทุน ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการทํางานของ
องค์กรหรือทํา Corporation Social Responsibility (CSR) เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานด้านการฝึกอาชีพ 

6. นายจ้าง/ผู้ประกอบการควรทําความเข้าใจในเร่ืองข้อจํากัดและอาการของโรคจิตเวชของคนพิการทางจิตเวช  
ควรคํานึงถึงการได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ควรหาตําแหน่งงานท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการทางจิตเวช อาจเร่ิมจากงานท่ีไม่ซับซ้อนก่อน 
เพ่ือง่ายต่อการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ท่ีไม่ใช่รูปแบบสถาบัน โรงพยาบาล และบ้านกึงวิถี 

7. นายจ้าง/ผู้ประกอบ ควรมีนโยบายในการจ้างงานคนพิการทางจิตเวชในสถานประกอบการต้ังแต่ 2คนข้ึนไป เพราะ
คนพิการเหล่านี้มีข้อจํากัดด้านการปรับตัว การท่ีรับเข้าทํางานเพียงตําแหน่งเดียวในสถานประกอบการ อาจทําให้คนพิการ 
ขาดความมั่นใจ และเกิดความเครียดข้ึนได้ ส่งผลต่ออัตลักษณ์ ดังนั้นการมีเพ่ือนท่ีพูดคุยให้คําปรึกษา อาจทําให้คนพิการทางจิตเวช
คลายความกังวล และไม่ดูแปลกแยกเท่าท่ีควร 

8.เจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารกับคนพิการทางจิตเวช เพราะเป็นสิ่งสําคัญใน
การเรียนการสอน รวมท้ังทักษะด้านการสอน การสังเกตุพฤติกรรมท่ีผิดปกติท่ีต้องเฝ้าระวัง การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าใน
การฝึกทักษะอาชีพของคนพิการทางจิตเวชในการประกอบอาชีพ  

9. .เจ้าหน้าท่ีครูฝึกอาชีพ ควรมีหลักสูตรท่ีทันสมัย มีอาชีพท่ีหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทางจิต ได้มี 
การทดลองทํางานท่ีตนเองสนใจ เพ่ือค้นหาความถนัดของตนเอง และต้องกับความต้องของตนเองให้มากท่ีสุด 

10. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรมีการจัดการความรู้ในเรื่องการทํางานหรือการประกอบอาชีพ
ของคนพิการทางจิตเวช และคนพิการประเภทอ่ืนๆท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีเปิดกว้างให้แก่ภาคประชาชนรับทราบร่วมกันและ 
ร่วมกันพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกัน 

11. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรมีฐานข้อมูลคนพิการท่ีประสงค์จะทํางานประกอบอาชีพ เพ่ือให้
เกิดการจับกับผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะจ้างงานคนพิการ หรือการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีตลาดนัดพบแรงงานคนพิการกับ
ผู้ประกอบการ 

12. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ในการทํางานสําหรับคนพิการทางจิตเวช 
บทสรุป  
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ปัญหาคนพิการกาลังทวีความรุนแรงข้ึน ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลก ในเม่ือมนุษย์ทุกคน
ถูกมองว่าการท่ีมนุษย์ทุกคนเกิดมา จะต้องมีศักยภาพในการผลิตมีรายได้เพ่ือเลี้ยงชีพ การทํางานเพื่อก่อให้เกิดรายได้นั้นไม่เพียงแสดง
ถึงศักยภาพของตัวบุคคลแต่ยังแสดงถึงความมีศักด์ิศรี ความม่ันคงทางฐานะเศรษฐกิจ ความม่ันคงในชีวิต และสําคัญท่ีสุดคือการมี
คุณค่า ท่ีส่งผลให้ชีวิตมีความหมายมากย่ิงข้ึน คนพิการเองก็ต้องการมีงานทํามีรายได้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคมท่ีต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงโอกาสในการมีงานทําของคนพิการยังมี
ส่วนประกอบหรือปัจจัยด้านอ่ืนๆได้แก่ คนพิการเอง แรงสนับสนุนทางสังคม สถานประกอบการที่รับเข้าทํางาน ท่ีเอ้ืออํานวยให้ 
คนพิการเหล่านี้ ได้มีโอกาสในการมีงานทําหรือประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถ มีกลุ่มคนพิการจํานวนหนึ่งท่ียัง ถูกสังคมมอง
ว่าไม่มีศักยภาพในการผลิต จึงถูกปล่อยปละละเลยจากสังคมและการกระทําดังกล่าวเป็นการลดทอนศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และ
ยังลดโอกาสในการมีงานทํามีรายได้  

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายให้รับคนพิการเข้าทํางานในสถานประกอบการ แต่ส่วนมากก็มักจะเลือกกลุ่มคนพิการทางกาย 
แต่คนพิการทางจิตจะได้รับโอกาสน้อยมาก ซ่ึงการรักษาคนไข้ทางจิตนั้น โรงพยาบาล 70% และอีก 30% คือบทบาทของครอบครัว สังคม 
ชุมชน มีส่วนช่วยกัน มีท่ีให้ยืนสังคม สังคมต้องยอมรับ ให้โอกาส คนพิการทางจิตไม่ต้องการอยากให้ใครสงสาร แต่อยากได้รับโอกาส โรคทาง
จิตเวช คือ ความสูญท่ีเกิดจากความผิดปกติของสภาพจิตใจ การดําเนินโรคของผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้ มักส่งผลกระทบต่อตนเอง และครอบครัว 
รวมถึงการได้รับโอกาสต่างๆ ท่ีเหมือนคนปกติ โดยเฉพาะการได้รับโอกาสในการเข้าทํางาน เปิดโอกาสให้การเรียนรู้การปรับตัว พัฒนา 
ด้านศักยภาพให้อยู่ในสังคมได้เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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Career Counseling: The Promotion Guidelines of Employment for Persons With Disabilities 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้นําเสนอสาระเก่ียวกับความหมาย ลักษณะและกระบวนการให้คําปรึกษาด้านอาชีพสําหรับ คนพิการ ซ่ึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการมีงานทําสําหรับคนพิการ และเป็นบริการท่ีดําเนินงานโดยรัฐหรือเอกชนสําหรับจัดหางานให้แก ่
คนพิการ ผ่านการติดต่อขอใช้บริการโดยตรง ทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ ซ่ึงหน่วยงานท่ีให้บริการดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น 
สํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ศูนย์บริการ คนพิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ และช่องทางออนไลน์โดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
คนพิการไทย เป็นต้น ท้ังนี้ ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และอนุสัญญาฉบับท่ี 159 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศได้กําหนดให้ประเทศท่ีลงนามและให้สัตยาบันไว้ ต้องนําแนวทางตามอนุสัญญาข้างต้นรับไปปฏิบัติ  
ซ่ึงอนุสัญญาดังกล่าว ได้กําหนดให้มีการสนับสนุนการให้บริการจัดหางานแก่ คนพิการ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพและการจ้าง
งานให้คนพิการ สามารถพ่ึงพาตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว และออกสู่สังคมได้และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ การให้คําปรึกษาด้านอาชีพ
จึงมีความสําคัญต่อการสร้างโอกาสแก่คนพิการให้ได้รับการจ้างงานอย่างเป็นธรรม คนพิการสามารถทํางานและมีรายได้ท้ังจาก 
การทํางานในสถานประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจนกระท่ังสร้างความม่ันคงทางรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไปได้ 
คําสําคัญ: คนพิการ, การให้คําปรึกษาด้านอาชีพ, การมีงานทํา 
 

ABSTRACT 
 This article presents about the meaning, kind and process of career counseling for persons with 
disabilities which is the way to promotion guidelines of employment for persons with disabilities. The service is 
operated by public or private for persons with disabilities employment which they can directly contact via 
telephone or online. The agencies that provide such services: for example: Employment Office, Department of 
Employment, Ministry of Labour , Department for Empowerment of Persons with Disabilities, Office of Social Development and 
Human Security, the Redemptorist Foundation for Developmental Disabilities and online by Thai Disabled 
Development Foundation. According to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Convention 
No. 159 of the International Labour Organization. As international law requires countries to sign and ratify it. And 
the above convention must be was implemented. This convention defines the supporting of disabled employment 
services in order to promote career and employment for disabled person which can help them to be self-reliance, 
not burden to family and live in society with non-discrimination.Career counseling is important to create opportunities for 
Persons with Disabilities to gainthe fairly employment. Persons with Disabilities can work andearn income from 
work in enterprises or self-employed until they can make a stable income for themselves and their families.  
Keywords: Persons with Disabilities, career counseling, employment  
 
บทนํา 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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นับได้ว่าการมีงานทําและมีรายได้ของคนพิการมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดํารงชีวิตและนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนพิการและครอบครัวได้ การประกอบอาชีพตามความเหมาะสมแก่ศักยภาพ ความสามารถหรือสภาพความพิการ ทําให้คนพิการ
สามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างต่อเนื่อง คนพิการจํานวนมากสามารถปฏิบัติงานได้ไม่ต่างจากคนท่ีมีร่างกายปกติ เพียงแต่สังคม
ต้องให้โอกาสและหยิบย่ืนงานท่ีเหมาะสมแก่ความสามารถของคนพิการ ไม่เลือกปฏิบัติและให้ความช่วยเหลือเพ่ืออํานวยให้เกิด 
ความสะดวกแก่คนพิการ  

จากสถิติการจ้างงานคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่า มีนายจ้างรับ
คนพิการเข้าทํางานตามมาตรา 33 ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ. 2550 ท่ีระบุว่า เพ่ือประโยชน์ใน 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตาม
ลักษณะของงานในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานออกกฏกระทรวงกําหนดจํานวนท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ                 
คนพิการตามมาตรา 35 ท่ีระบุว่า ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา 33 และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดย
วิธีการณีพิเศษ ฝึกงานหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล            
คนพิการก็ได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ มีรายละเอียดแสดงสถิติในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 
สถิติการจ้างงานคนพิการ ปี 2555-2559 

สถิติการจ้างงานคนพิการ  ปี 2555-2559 
ปีการ 
จ้างงาน 

สถานประกอบการ
(แห่ง) 

ปฏิบัติครบ
(ร้อยละ) 

จ้างคนพิการ 
33 (คน) 

สัมปทาน     
ม.35 (สัญญา) 

ส่งเงินแทน ม.34  
(คน) 

เป็นเงิน  
(ล้านบาท) 

2555 12,335 73.61 17,943 1,633 25,936 1,544 
2556 11,806 84.48 22,203 3,412 25,089 2,043 
2557 12,459 84.87 26,478 5,369 22,758 2,494 
2558 12,770 84.73 29,154 6,411 21,393 2,345 
2559 13,244 75.62 28,621 5,416 19,268 2,110 

 
จากสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มในการจ้างงานคนพิการท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงนอกจากอาชีพในตลาดแรงงาน

หลักคือการทํางานในสถานประกอบการแล้ว อาชีพอิสระก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนพิการท่ีสามารถช่วยให้มีรายได้ในการดํารงชีพ
ของคนพิการและครอบครัวได้ สําหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีเงินทุนสําหรับ 
การเริ่มต้นกิจการหรือการต่อยอดอาชีพอิสระได้อย่างเพียงพอนั้น สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ทุกจังหวัดมีบริการ
สนับสนุนการกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ด้วยท้ังนี้หากมีการช่วยให้เกิดการจ้างงานหรือสนับสนุนให้มี 
การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามความถนัดของคนพิการเองผ่านการแนะนําและให้คําปรึกษาด้านอาชีพ จะสามารถ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิทางด้านอาชีพของคนพิการและช่วยให้สถานประกอบการได้มีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอีกทางหนึ่ง ซ่ึง
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ในบทความนี้จะขอนําเสนอตัวอย่างรูปแบบกระบวนการให้คําปรึกษาด้านอาชีพสําหรับคนพิการของสํานักงานพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการไว้ในโอกาสน้ีด้วย 
 i 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 

การส่งเสริมอาชีพและการจัดหางานให้คนพิการมีความสําคัญในระดับนานาชาติ ดังท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ (2556, น. 79-81) กล่าวถึง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 27 งานและการจ้างงาน ระบุให้ประเทศภาคี
ดําเนินการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามวรรค (เอ) ห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านท่ีเกี่ยวกับการจ้างงาน 
รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง และการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพการงานและสภาพการทํางานท่ี
ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย วรรค(ดี) สามารถทําให้คนพิการเข้าถึงโปรแกรมแนะแนวอาชีพ และแนะแนวท่ัวไป บริการจัดหางาน และ
การฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล และ (อี) ส่งเสริมโอกาสการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพสําหรับคนพิการใน
ตลาดแรงงาน รวมท้ังการช่วยเหลือในการหางานได้งานและคงสภาพการจ้างงาน รวมท้ังการกลับเข้าทํางาน นอกจากนั้น อนุสัญญา
ฉบับท่ี 159 ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ มาตรา 9 ระบุว่า รัฐภาคีต้องมุ่งเน้นให้มีการจัดฝึกอบรมและจัดให้มีท่ีปรึกษาด้าน 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ  
การบรรจุงาน และการจ้างงานคนพิการ 

จากอนุสัญญาฯ ข้างต้นท่ีกล่าวถึงบริการจัดหางานแก่คนพิการเป็นแนวทางในการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ของประเทศไทย ดังมาตราท่ี 20(3) ระบุถึง 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการท่ีมีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพ่ือการมีงานทํา ตลอดจนได้รับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือ ความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือการทํางานและประกอบ
อาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด นอกจากนั้นมาตรา 20/1 
(5) ระบุให้องค์กรคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คนพิการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการตามาตรา 6(10) มี
สิทธิดําเนินการให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่คนพิการโดยอาจได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน ภายใต้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวนั้น มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ.2555-2559 ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีใช้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําโดยการจัดหางานให้คนพิการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดังนั้นระบบบริการให้คําปรึกษาด้านอาชีพ
ของคนพิการจึงมีท่ีมาจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เช่นกัน  

 
ความหมาย ลักษณะของการให้คําปรึกษาด้านอาชีพสําหรับคนพิการ 

การให้คําปรึกษาด้านอาชีพมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกอาชีพของผู้ขอคําปรึกษา ซ่ึงคนพิการสามารถเข้าถึง
โอกาสการทํางานในสถานประกอบการได้นั้น นอกจากการรู้ถึงวิธีการเข้าถึงบริการทางด้านอาชีพแล้ว ยังจําเป็นต้องมีการวางแผน 
การเลือกอาชีพอย่างรอบคอบเหมาะสม โดยตระหนักและยอมรับถึงความเป็นจริงขององค์ประกอบต่างๆ ในหลายๆ ด้านของตนให้
มากท่ีสุด อันได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถ ความชอบ ความสนใจ และความถนัดของตน  Frank Parsons  (มะแอบ ราโอบ, 2551,                       
น. 33-35) ผู้ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการแนะแนวอาชีพ” กล่าวถึงหลักการเลือกอาชีพไว้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ตนเอง บุคคลจะวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ และองค์ประกอบของตนเอง เป็นต้นว่า ความสามารถ  
ความสนใจ ความถนัด บุคลิกภาพ ฐานะเศรษฐกิจ สภาพการณ์ต่างๆ ในครอบครัว 

2. การวิเคราะห์อาชีพ บุคคลจะแสวงหาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพ เป็นต้นว่าความรู้เกี่ยวกับลักษณะของอาชีพ  
ความต้องการของตลาดแรงงานเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เวลาและทุนทรัพย์ท่ีใช้ในการเตรียมตัวประกอบอาชีพ รายได้ ความม่ันคง และ
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพต่างๆ 
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3. การใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์อาชีพประกอบกัน 
ดังนั้น การช่วยเหลือให้เกิดการตัดสินใจเลือกอาชีพได้นั้นจึงต้องมีบริการให้คําปรึกษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงนอกจากการให้

คําปรึกษาโดยท่ัวไปแล้ว ยังมีการให้คําปรึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน คือ การให้คําปรึกษาด้านอาชีพ โดย ปรัชญา ปิยะมโนธรรม 
(2556, น. 169) ได้กล่าวถึง การให้คําปรึกษาในรูปแบบดังกล่าวไว้ดังนี้  

การให้คําปรึกษาด้านอาชีพ(Career-Counseling) เป็นกระบวนการทางเลือกหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือ หรือแนะ
แนวอาชีพ โดยนักให้คําปรึกษาวิชาชีพ เพ่ือก่อให้เกิดความตระหนักในการประกอบอาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพ 
ความสามารถ ความสนใจในบุคคลนั้นๆ รวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการวางแผนพัฒนาตนเองใน
การประกอบอาชีพนั้นๆให้ประสบความสําเร็จ 

เดิมทีการให้คําปรึกษาด้านอาชีพสําหรับคนพิการจะพบในหน่วยงานท่ีให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ สําหรับ
กระบวนการให้คําปรึกษาฟ้ืนฟูด้านอาชีพ (Vocational Rehabilitation Process) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. การสร้างสัมพันธภาพท่ีดี จุดเร่ิมต้นของการให้คําปรึกษา คือ การสร้างสัมพันธภาพท่ีดี  (Rapport Building) และ
ผู้รับคําปรึกษาเกิดความไว้วางใจ ฉะนั้นจะต้องสร้างสัมพันธภาพด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแสดงความสนใจ การยอมรับ ความจริงใจ 
รักษาความลับของข้อมูล ตลอดจนแนะนําตัวเอง และชี้แจงกระบวนการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาไม่เคร่งเครียด   
คลายจากความกังวล จะได้กล้าพิจารณาตนเองได้อย่างถูกต้องและเปิดรับประสบการณ์ต่างๆ โดยผู้ให้คําปรึกษาจะต้องสร้าง
สัมพันธภาพตลอดกระบวนการ และยอมรับผู้รับคําปรึกษาโดยปราศจากเงื่ยนไข ไม่รังเกียจ   

2. การสํารวจข้อมูล การทราบข้อมูลส่วนบุคคล สภาพการทํางานจะช่วยให้รู้ภูมิหลัง เข้าใจคนพิการและสามารถ
วางแผนหรือเตรียมการให้บริการเบื้องต้นได้ ซ่ึงข้อมูลพ้ืนฐานท่ีควรรู้ 

3. การรวบรวมข้อมูลและประเมิน ในการรวบรวมข้อมูล นักให้คําปรึกษาจะรวบรวมข้อมูล ด้านจิตวิทยา สังคม  เศรษฐกิจ 
การศึกษาและข้อมูลด้านอาชีพ จากนั้นผู้ให้คําปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินว่าผู้รับคําปรึกษามีความต้อง มีปัญหาและอุปสรรค
ในการทํางานอย่างไร และนําไปสู่ข้ันตอน  การวางแผนบริการ 

4. การวางแผนบริการ เม่ือผู้ให้คําปรึกษาได้ประเมินข้อมูลต่างๆ  ทําให้ทราบปัญหา ข้อจํากัด ความต้องการ สภาพทาง
จิตใจ ของผู้รับคําปรึกษาแล้ว ข้ันต่อมาคือ การวางแผนบริการ ผู้ให้คําปรึกษาและผู้รับคําปรึกษาจะร่วมกันวางแผนบริการท่ีมี
เป้าหมายตรงกันเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองกับความต้องการของผู้รับคําปรึกษา ท้ังนี้ผู้ให้คําปรึกษาต้องพยายามให้ผู้รับคําปรึกษา
พ่ึงตัวเองให้มากท่ีสุด ให้ตระหนักว่าถึงการมีนิสัยการทํางานท่ีดี คุณค่าของการทํางาน สนับสนุนให้กําลังใจ เพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้รับ
คําปรึกษา 

5. การให้บริการผู้ให้คําปรึกษาสามารถให้บริการให้ข้อมูลการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ หรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับ 
การทํางานร่วมกับคนพิการทางการได้ยินให้แก่นายจ้างและเพ่ือนร่วมงาน หรือปรับเปลี่ยนงานให้เหมาะสมและรวมถึงให้กําลังใจ
ส่งเสริมความมั่นใจในการทํางานให้กับผู้รับคําปรึกษาผู้ให้คําปรึกษาจะต้องรับฟังเร่ืองราวและช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาเกิดความกระจ่าง
ในเรื่องของตนโดยใช้ทักษะการสะท้อนเนื้อหา  (Reflect  Content) สนับสนุนให้ผู้รับ คําปรึกษาได้ระบายความรู้สึกมากข้ึนสะท้อน
ความรู้สึก (Reflect Feeling) ให้ผู้รับคําปรึกษาเข้าใจความรู้สึกของตนเอง ยอมรับความจริง  และพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาของตนใน 
การให้คําปรึกษาอาจมีการให้ข้อมูล ข้อมูลนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการรับรู้ของ ผู้รับคําปรึกษา จึงควรให้ข้อมูท่ีถูกต้อง และ 
ถูกจังหวะ ถ้าการให้ข้อมูลเป็นการคุกคามความรู้สึกของผู้รับคําปรึกษาจะทําให้เขาปฏิเสธและบิดเบือนข้อมูลนั้น ดังนั้นเวลาท่ีผู้ให้
คําปรึกษาให้ข้อมูล จึงควรจัดบรรยากาศและสภาพการณ์ให้ผู้รับคําปรึกษาลดความรู้สึกคุกคาม 

6. การติดตามบริการ ผู้ให้คําปรึกษาต้องติดตามบริการอย่างสมํ่าเสมอ  ผู้ให้คําปรึกษาควรติดตามบริการ โดยการออก
เย่ียมในสถานประกอบการหรือโทรศัพท์สอบถาม  เพ่ือติดตามสภาพการปรับตัวในการทํางานโดยสอบถามจากนายจ้างและเพ่ือน
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ร่วมงาน  หาวิธีท่ีจะลดท่ีเกิดจากทัศนคติของนายจ้าง สามารถให้ข้อมูลให้คําปรึกษาแก่นายจ้างและเพ่ือนร่วมงานในการทํางานร่วมกับ
คนพิการทางการได้ยิน  และการให้คําปรึกษากับผู้ท่ียังไม่สามารถปรับตัวได้ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ซ่ึงในการให้คําปรึกษาด้านอาชีพนั้น เป็นอีกกระบวนการหนึ่งท่ีจะช่วยเหลือผู้รับคําปรึกษาให้
สามารถสํารวจ พัฒนาทักษะ ใช้ศักยภาพของตนในการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม การให้คําปรึกษาด้านอาชีพใช้ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพ่ือช่วยสํารวจปัญหา แก้ไขและอํานวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยเริ่มต้ังแต่
การสร้างสัมพันธภาพ วิเคราะห์ความต้องการ วางแผน ตัดสินใจและติดตามผล ท้ังยังช่วยเตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาระหว่าง
ทํางานและปรับตัวเข้ากับงานได้ การให้คําปรึกษาดังกล่าวจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการสร้างโอกาสการเข้าถึงสิทธิในการจ้างงานของ
คนพิการ ท้ังในส่วนของการทํางานในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและ
ความถนัดของคนพิการ ท้ังยังเป็นการช่วยสร้างตัวเลือกและพิจารณาทางเลือกท่ีมีความหลากหลายอย่างมีกระบวนการ เพ่ือให้ 
คนพิการสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีตนเองต้องการได้ด้วยความสมัครใจ 
 
กระบวนการให้คําปรึกษาด้านอาชีพสําหรับคนพิการ 

การให้คําปรึกษาด้านอาชีพสําหรับคนพิการท่ีเป็นการจัดหางานเพื่อส่งเสริมการจ้างงานตามมาตรา 33 แห่ง พรบ. ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2556 นั้น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ สังกัด
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด เพ่ือ
ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆ รวมท้ังการจัดหางานให้แก่คนพิการ ท่ีแบ่งได้เป็น 4 
ข้ันตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การจับคู่งาน การนิเทศและการติดตามงานคนพิการในสถานประกอบการ นอกจากนั้นมีการประเมิน 
การให้บริการท้ังในส่วนคนพิการและสถานประกอบการท่ีมารับบริการ ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน มีการให้คําปรึกษาเพ่ือเสริมพลังแก่คนพิการ ประเด็นเร่ืองสิทธิสวัสดิการ การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสัมภาษณ์และ
ทํางาน รวมท้ังการให้คําปรึกษาแก่นายจ้างหรือสถานประกอบการเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสําหรับ 
คนพิการก่อนการเข้าสัมภาษณ์และทํางานในสถานประกอบการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ ข้อกฏหมาย ข้ันตอนวิธีการและระเบียบ
เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดหางานแก่คนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐตามภารกิจของ
สํานักงานพัฒนาสังคมฯ 

ในการนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงการให้คําปรึกษาด้านอาชีพของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
สมุทรปราการ เนื่องจากผู้เขียนได้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานดังกล่าว พบว่า จากการท่ีจังหวัดสมุทรปราการมีสถานประกอบการจํานวน
มาก จึงทําให้ระบบบริการให้คําปรึกษาด้านอาชีพและการจัดหางานแก่คนพิการเพ่ือเข้าทํางานในสถานประกอบการมีความสําคัญ
อย่างย่ิง ซ่ึงการดําเนินการให้คําปรึกษาด้านอาชีพของสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดสมุทรปราการได้ดําเนินการตามแนวทางของ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2557 โดยระบบบริการดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ คือ การสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไปและประวัติการทํางานของคนพิการโดยใช้แบบข้ึนทะเบียนหา
งานคนพิการตามมาตรา 33 เป็นเคร่ืองมือวัตถุประสงค์เพ่ือทราบข้อมูลคนพิการการศึกษาประสบการณใ์นการทํางานความสามารถท่ีมี
อยู่และวิเคราะห์ความสามารถทุนทางสังคมและความต้องการช่วยเหลือของคนพิการซ่ึงการสัมภาษณ์ระยะเร่ิมต้นเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างคนพิการและเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นไปในลักษณะของการพูดคุยท่ัวไปก่อนแล้วจึงเป็นการให้คําปรึกษาประเด็นท่ี 
คนพิการต้องการ ขอความช่วยเหลือโดยเป็นการพูดคุยท่ีไม่ทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเครียด 

ข้ันตอนท่ี 2 การจับคู่งาน คือ การพิจารณาจัดหางานท่ีเหมาะสมระหว่างคนพิการและสถานประกอบการ  เพ่ือเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการตามมาตรา 33 ซ่ึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการจะมีข้อมูลสถานประกอบการท่ี
แจ้งตําแหน่งงานว่างสําหรับคนพิการไว้เจ้าหน้าท่ีจะคอยให้คําแนะนําหากผู้ใช้บริการมีคําถามท่ีสงสัยหรือต้องการทางเลือกเพื่อ
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ขั้นตอนท่ี 1  
การวิเคราะห์ 
- สัมภาษณ์ 
สร้าง
สัมพันธภาพ
สอบประวัติ
คนพิการ 

ขั้นตอนท่ี 3            
การนิเทศงาน 
- ให้แนะนําเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
สําหรับการติดต่อ
สัมภาษณ์งาน การ
ปรับตัว การเตรียม
ความพร้อมทํางาน 

ขั้นตอนท่ี 2    
การจับคู่งาน 
- ดูข้อมูลจาก
แฟ้มฐานข้อมูล
ตําแหน่งงานว่าง
ของสถาน
ประกอบการ 

ประกอบการตัดสินใจซ่ึงเม่ือคนพิการมีความสนใจในตําแหน่งใดเจ้าหน้าท่ีจะประสานสถานประกอบการในเบื้องต้นเพ่ือนัด 
การสัมภาษณ์งานและส่งต่อไปยังสถานประกอบการ 

ข้ันตอนท่ี 3 การนิเทศงาน คือ การเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการก่อนการทํางานภายหลังการจับคู่งานแล้ว 
ซ่ึงคนพิการอาจจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการก่อนหรือการได้เข้าฝึกงานในทันทีโดยเจ้าหน้าท่ีจะให้คําแนะนํา
ต่างๆเช่นการเตรียมเอกสารสมัครงานการติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลบุคลิกภาพท่ีดีสําหรับการสัมภาษณ์งานการเดินทางไป
ยังสถานประกอบการความรู้เกี่ยวกับอาชีพหรือตําแหน่งนั้นๆ เป็นต้น 

ข้ันตอนท่ี 4 การติดตามผล คือ การติดตามผลสําเร็จในการจัดหางานแก่คนพิการซ่ึงทําให้ทราบว่าคนพิการได้งาน
หรือไม่และหากได้บรรจุงานแล้วสามารถปรับตัวได้มากน้อยเพียงใดและหากการจัดหางานไม่สําเร็จจะต้องวิเคราะห์สาเหตุเพ่ือจับ 
คู่งานใหม่ ประสานหน่วยงานอ่ืนหรือรอการจับคู่ท่ีเหมาะสมต่อไปตลอดจนการแนะนําอาชีพอิสระท่ีเหมาะสมกับคนพิการ ตาม
ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดหางานในสถานประกอบการได้หรือไม่สามารถจับคู่งานตามมาตรา 35  
แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 

16 
แผนผังกระบวนการให้คําปรึกษาด้านอาชีพสําหรับคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 

จากแผนผังจะเห็นได้ว่ากระบวนการให้คําปรึกษาด้านอาชีพสําหรับคนพิการข้างต้น ท่ีมีข้ันตอนท่ีเริ่มจากการสร้าง
สัมพันธภาพ วิเคราะห์ความต้องการ วางแผน การเตรียมความพร้อมและติดตามผลนั้นเป็นการช่วยเหลือหรือแนะแนวอาชีพโดยท่ีใช้
ข้อมูลท่ีมีอยู่ของหน่วยงาน และภายหลังการจัดหางานท่ีเหมาะสมให้แก่คนพิการ ยังมีการประเมินความสําเร็จซ่ึงเป็นการติดตาม 
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางานของคนพิการ หากว่าคนพิการไม่สามารถเข้าทํางานหรือปรับตัวได้ จะมีแนวทางอื่น
ในการสนับสนุน คือ การจับคู่งานใหม่หรือแนะนําอาชีพอ่ืนท่ีเหมาะสมให้แก่คนพิการด้วย ท้ังนี้จากการติดตามการให้บริการของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ณ เดือน ตุลาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2559 พบว่า มีคนพิการ
มาข้ึนทะเบียนหางานตามมาตรา 33 ท้ังหมด 109 ราย และมีสถานประกอบการแจ้งตําแหน่งงานว่างของคนพิการท้ังหมด 65 แห่ง 
โดยสามารถจับคู่งานคนพิการได้รับการบรรจุงานแล้ว 25 ราย  
                                                            

 

หากสําเร็จ 
- ได้งาน 
- ปรับตัวและทํางานได้ตาม
ความเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 4     
การติดตามผล 

- สอบถามผล   
การสัมภาษณ์
และบรรจุงาน

- สอบถาม
เร่ืองการ
ทํางาน 

หากไม่สําเร็จ 
- วิเคราะห์และรอจับคู่งานใหม่ 
-  ประสานหน่วยงานอ่ืน 
- แนะนําอาชีพอ่ืนท่ีเหมาะสม 
(อาชีพอิสระ/สัมปทานมาตรา
35) 
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บทสรุป 
 การให้คําปรึกษาด้านอาชีพหรือการจัดหางานให้คนพิการในปัจจุบัน มีท้ังการดําเนินการโดยรัฐ เอกชน หรือมูลนิธิ 

โดยการแจ้งรับบริการจัดหางานท่ีศูนย์จัดหางาน ของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานท่ีอยู่ใกล้บ้าน สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ทุกจังหวัดเพ่ือขอคําแนะนําด้านการจ้างงานคนพิการตามสิทธิคนพิการ หรือแจ้งองค์กรด้านคนพิการท่ีบริการจัดหา
งานให้คนพิการ เช่น ศูนย์จัดหางาน คนพิการพระมหาไถ่ พัทยาและมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เป็นต้น หรือสมัครงานท่ีหน่วยงานซ่ึง
ประกาศกําหนดจากท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยหากมองในเชิงระบบแล้ว บริการให้คําปรึกษาด้านอาชีพอาจเร่ิมต้นจากการนํากฎหมายและ
นโยบายท่ีสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการมากําหนดแนวทางบริหารจัดการและปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ซ่ึงอาจเป็น
การปฏิบัติงานเชิงรุกของเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงาน และการอํานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการและเข้าสู่กระบวนการ
ได้ตามลําดับข้ันตอน และภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการให้คําปรึกษาจะต้องมีการติดตามและประเมินผลสําเร็จ ท้ังนี้หากคนพิการได้
บรรจุงานแล้วควรมีการติดตามการปรับตัวในการทํางาน แต่หากการจัดหางานไม่สําเร็จจะต้องวิเคราะห์สาเหตุจับคู่งานซํ้า (การวิเคราะห์สาเหตุ
และจับคู่งานใหม่) โดยประสานหน่วยงานอ่ืนหรือรอการจับคู่ท่ีเหมาะสม ตลอดจนการแนะนําอาชีพอิสระตามความสามารถและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ หรืออาจใช้แนวทางตามมาตรา 35 แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก่อน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการให้คําปรึกษาด้าน
อาชีพนั้นมีความสําคัญอย่างมากในการสร้างโอกาสการมีงานทําให้แก่คนพิการอีกแนวทางหนึ่ง ซ่ึงหากพิจารณาเชิงระบบต้ังแต่เร่ิมต้น
ท่ีนําเข้าสู่บริการให้คําปรึกษาเพ่ือส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํานั้น โดยสรุปแล้วระบบบริการให้คําปรึกษาด้านอาชีพสําหรับ                
คนพิการ มีดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

(2) กระบวนการให้
คําปรึกษา 

 

(4) การจัดหางานซํ้า 

 

(3) การประเมินผล (1) นโยบาย การบริหาร     
การปฏิบัติงานเชงิรุก และ   
การเข้าถึงบริการ 

(5)การบูรณาการทํางาน
และการประสานส่งต่อ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. สนันสนุนให้มีการทํางานเชิงรุก คือ การส่งเสริมให้มีหน่วยงานในชุมชน ท้องถ่ิน ท่ีสามารถให้บริการจัดหางานหรือให้

ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางานแก่คนพิการได้ มีเจ้าหน้าท่ีเย่ียมบ้านคนพิการเพื่อให้คําปรึกษาด้านอาชีพ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
และบริการจัดหางานแก่คนพิการเพื่อให้คนพิการรับรู้สิทธิ และทราบช่องทางในการเข้ารับบริการมากข้ึน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เสียงตามสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การมีเจ้าหน้าท่ีจัดหางานหรืออาสาสมัครให้ข้อมูลข่าวสารแก่คนพิการ เป็นต้น เพ่ือลง
พ้ืนท่ีไปหาคนพิการท่ียากลําบากในการเดินทางหรือไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหางานให้คนพิการท้ังนี้เพราะคนพิการในจังหวัด
สมุทรปราการมีจํานวนมาก และแม้ว่าจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมกลับพบว่าโอกาสในการเข้าถึงการทํางานในสถานประกอบการ 
ยังไม่มากเท่าท่ีควร 

2. พัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการให้คําปรึกษาและการสื่อสารกับกลุ่ม คนพิการบางกลุ่มหรือ
ประเภทความพิการ สนับสนุนอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น ตู้ TTRS สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ 
การโซเชียลมีเดีย LINE  Application สําหรับสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ี และเพ่ิมบุคลากรที่สามารถให้คําปรึกษาด้านการจัดหางานแก่ 
คนพิการได้ 

3. มีการติดตามผลการให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดระยะเวลาติดตามและจัดระเบียบข้ันตอนอย่างชัดเจน 
มีระบบตรวจสอบว่าสถานประกอบการได้จ้างงานคนพิการจริงหรือไม่โดยเชื่อมโยงกับระบบประกันสังคม ในกรณีท่ีได้รับการบรรจุจ้าง
เข้าทํางานระบบจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ 

4. ให้ความรู้แก่คนพิการ แนะนําวิธีการหรือมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดสัมปทาน เพ่ือให้คนพิการได้งานท่ี
เหมาะสมและสะดวกหรือการให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดตามมาตรา 35 การประกอบอาชีพอิสระและการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือลงทุนในการประกอบอาชีพตามความถนัด เป็นต้น 
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The Better Quality of Life at Work of World Vision Foundation of Thailand 
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Amonpajee Auppamai 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของบทความทางวิชาการนี้ก็เพ่ือเป็นการนําเสนอประเด็นท่ีมีความสําคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ี
ทํางาน รวมถึงองค์ประกอบ ปัจจัย และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน เนื่องจากองค์การมี
ทรัพยากรท่ีสําคัญคือ ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์การให้สามารถดําเนินงานต่อไปได้ และโดยพ้ืนฐานของมนุษย์
นั้นย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในหน้าท่ีการงาน มีเสถียรภาพทางสังคม รวมถึงมีความสามารถในการดํารงชีวิตได้
อย่างม่ันคงและมีคุณภาพ ท้ังนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกําไรท่ีทํางานเพ่ือสังคมและ
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงแม้ว่าค่าตอบแทนจะไม่ได้เทียบเท่าองค์การอ่ืนๆ แต่องค์การก็ได้จัดให้มีสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับชีวิตการทํางานของ
บุคลากร อันนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีและความผูกพันกับองค์การ เสมือนเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันระหว่างการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ี
ทํางานของบุคลากรกับการดํารงอยู่ขององค์การเพ่ือการดําเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต, บุคลากร, องค์การ, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
 The objective of this academic article is to present about the main point of having a better quality of 
life at work and including elements, factors and social surrounding that contributes to having a better quality of 
life at work. Due to the organization has the important resource that is human resource which is considered as 
the propel of organization to the further. And the basically of human needs that wants to have better quality of 
life, stability in work and society and along with the ability to live a secure and quality. World Vision Foundation 
of Thailand is a private and nonprofit organization that works for social and target group.  Although the 
compensation is not equivalent to other organizations but the organization also provides proper welfare to the 
working lives of the personnel. It brings about a better quality of life and a deep bond in the organization. It is the 
same as mutually depend on each other, between having a better quality of life at work of personnel and the 
existence of the organization to the further more effectively. 
Keywords: Quality of work life, Employee, Organization, World Vision Foundation of Thailand  
 
บทนํา  

ในปัจจุบันกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานได้รับความสนใจในองค์การต่างๆ ท่ัวโลก รวมท้ังองค์การใน
ประเทศไทยเองก็ได้มีการยอมรับและตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานให้กับบุคลากรในองค์การ
เช่นกัน (ณัฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551, น. 109) ซ่ึงปัจจัยท่ีทําให้องค์การหันมาให้ความสําคัญของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานนั้น 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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สืบเนื่องมาจากลักษณะทางสังคมที่มีการเคล่ือนไหวอย่างเป็นพลวัตอยู่เสมอ ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี โดยท่ีปัจจัยดังกล่าวล้วนมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาขององค์การท้ังสิ้น ตลอดจน
ความสามารถในการรองรับต่อสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในบริบททางสังคม ด้วยเหตุนี้เององค์การจึงต้องมีการปรับตัวให้มี
ความสอดคล้องกับความไม่หยุดนิ่งท่ีเกิดข้ึนในบริบททางสังคม ท้ังนี้ก็เพ่ือความอยู่รอดขององค์การในการขับเคลื่อนงานให้สามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ ซ่ึงส่วนประกอบท่ีสําคัญอย่างบุคลากรนั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีขาดไม่ได้เลย เพราะมีความเชื่อท่ีว่าทรัพยากรมนุษย์
เป็นต้นทุนท่ีสําคัญในการพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้าและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อระบบโครงสร้างทางสังคมได้ เปรียบเสมือน
เคร่ืองจักรกลท่ีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้องค์การสามารถดําเนินแนวทางตามเป้าประสงค์ต่อไปได้ ดังนั้นองค์การจึงมุ่งเน้นให้
ความสําคัญไปท่ีสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ โดยให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ท้ังด้านจิตใจและตัวบุคคล
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพทางกายและจิตใจท่ีดี มีความสุขกับการทํางาน รวมถึงมีสวัสดิภาพในการ
ดํารงชีวิตท่ีดี สามารถดึงศักยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ ตลอดจนเกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน
และชีวิตส่วนตัวด้วยเช่นกัน ซ่ึงท้ังหมดนี้ทําให้องค์การต่างๆท้ังในส่วนขององค์การภาครัฐ (Government Organization) องค์การ
เอกชนท่ีไม่แสวงผลกําไร (Non – Governmental Organization) และภาคธุรกิจ (Private Sector) ได้ให้ความสําคัญและส่งเสริม
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากรในองค์การของตนเองเป็นอย่างย่ิง 

โดยองค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลกําไร (NGO) ก็มีความพยายามในการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์การ 
และการสร้างมาตรฐานสําหรับองค์การให้มีความทัดเทียมกับองค์การอ่ืนๆ ท่ีมีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงจะเห็นได้จากผล
การสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ีมีการรายงานผลทุกๆ 5 ปี พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีจํานวน
องค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลกําไร (NGO) ประมาณ 65,457 และ 76,685 แห่งท่ัวประเทศ ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือทําการเปรียบเทียบแล้ว
จึงพบว่ามีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 17.2 ของจํานวนองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกําไร (NGO) ท้ังหมดในประเทศไทย 
(สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, 2556) อีกท้ังยังพบว่าในหลายองค์การได้มีการดําเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน เช่น มูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย ท่ีได้มีการก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยมีการดําเนินงานในลักษณะของการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และ
ชุมชน ซ่ึงมีการขยายขอบเขตงานท้ังในระดับส่วนกลาง และระดับพ้ืนท่ีกว่า 70 แห่งท่ัวประเทศ มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 632 คน 
(ข้อมูลในปี พ.ศ.2558) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกําไร (NGO) ท่ีมีขนาดใหญ่และได้สั่งสมประสบการณ์ใน 
การดําเนินงานมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 

สําหรับองค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลกําไร (NGO) อย่างมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเอง ท่ีมีการมุ่งเน้นไปท่ีหลัก
สมรรถนะของบุคลากร มองว่าต้นทุนมนุษย์สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มีกลไกในการใช้กําลังมนุษย์อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ดังนั้นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง ต่อการรักษาบุคลากรให้ยังทํางาน 
อยู่ในองค์การต่อไปได้ องค์การจึงได้คํานึงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร โดยได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้กระตุ้นความคิด กล้าลงมือทํา และกล้าแสดงออกใน 
สิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆ ส่งเสริมศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลให้สามารถนําเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การได้ สอดแทรกการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงยังมีวัฒนธรรมให้เป็นองค์การแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ยอมรับ
ในความแตกต่างระหว่างกัน อันจะนําไปสู่ความรัก ความสามัคคี ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ จนกลายมาเป็น 
ความผูกพันต่อองค์การในท่ีสุด 

อีกท้ังองค์การยังมีการจัดสวัสดิการท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพอย่าง
สมเหตุสมผลให้สําหรับบุคลากร ซ่ึงจะนําไปสู่ความสามารถในการดํารงชีวิตในสังคมและความม่ันคงในชีวิตตามมาด้วย แม้องค์การ
อย่างมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยนั้นมิได้มีค่าตอบแทนที่มากมายเหมือนกับองค์การเอกชนท่ัวไป แต่สิ่งท่ีหล่อหลอมให้บุคลากรยัง
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ธํารงอยู่ในองค์การแห่งนี้ได้ ก็คือพลังแห่งความรัก ความเชื่อ และความศรัทธาท่ีมีต่อเพ่ือนมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ี
เป็นเป้าหมายหลักในการดําเนินงานช่วยเหลือและพัฒนาขององค์การแห่งนี้ 
 
ความสําคัญของคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน 

อันท่ีจริงแล้วคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานน้ันมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อบุคลากรในองค์การ เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะใช้
เวลาเกือบท้ังหมดไปกับการทํางานขององค์การ เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ การประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย รวมถึง
การนํารายได้มาสู่ตนเองได้มากข้ึน ฉะนั้นการทํางานจึงถือเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน 
เพราะหากมนุษย์ไม่ทํางานหรือไม่สนใจท่ีจะทํางานแล้วนั้น ก็จะทําให้ร่างกายขาดความกระปรี้กระเปร่า ระบบความคิดและ 
การตัดสินใจก็จะเชื่องช้าตามไปด้วย อีกท้ังยังส่งผลต่อการรับรู้ว่าศักยภาพและความสามารถท่ีมีอยู่ภายในตนเองนั้นจะสามารถนําเอา
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร รวมถึงการมองเห็นคุณค่าของตนเองก็เป็นสิ่งสําคัญย่ิงท่ีจะเป็นตัวกําหนดแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความหมาย ซ่ึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (2552, อ้างถึงใน ปวีณา หัตขุนทด, 2557, น. 44) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

1. ความสําคัญต่อบุคลากร สําหรับผลประโยชน์ท่ีได้รับในด้านคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยตรงก็คือบุคลากรในองค์การ เพราะ
ทางองค์การจะต้องมีหน้าท่ีในการคุ้มครองและดูแลอย่างครอบคลุมสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน คือ กาย จิตวิญญาณ อารมณ์ และสังคม 
ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้รับ นั่นก็คือ การมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี มีความสมดุลในภาวะทางอารมณ์ เกิดสัมพันธภาพท่ีดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน มีความสุขในเวลาทํางาน ทําให้ผลการปฏิบัติงานออกมาดี ตลอดจนเกิดความม่ันคงในชีวิตการทํางานและสามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ ท้ังนี้ก็เป็นผลมาจากการมีสวัสดิการท่ีเหมาะสมและการเห็นความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตท่ีของบุคลากร 

2. ความสําคัญต่อองค์การ เม่ือองค์การมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแล้วนั้น สิ่งท่ีตามมาก็คือบุคลากรมี
ความสุขในการทํางาน ลดภาวะความเครียดจากการทํางานท่ีส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ บุคลากรมีความต้องการท่ีจะ
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การ ท้ังนี้ยังเป็นการช่วยลดอัตราการขาด ลา มาสาย และลด
การลาออก ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การต่อองค์การและบุคคลภายนอก อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการภายในและภายนอกองค์การ ทําให้งานมีการขยายผลและมีประสิทธิภาพข้ึน ตลอดจนการให้บริการก็จะมีคุณภาพมากขึ้นตาม
ไปด้วย  

3. ความสําคัญต่อประเทศชาติ การท่ีบุคลากรในหลายๆ องค์การในประเทศมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจท่ีดี ก็จะ
ส่งผลให้สังคมกลายเป็นสังคมแห่งการมีสุขภาวะท่ีดีตามมาด้วย ซ่ึงสิ่งท่ีมีความสําคัญต่อประเทศชาตินั้น ก็คือ ผลสัมฤทธ์ิขององค์การ
ในประเทศ จากการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรในองค์การ ท่ีสามารถนําไปเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างในการบริหาร
จัดการให้กับองค์การอ่ืนๆ ท้ังในและต่างประเทศได้ ซ่ึงจะทําให้องค์การมีความเจริญเติบโต สามารถสร้างผลลัพท์ท่ีดีได้ รวมถึงการช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากร ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเองก็เป็นองค์การหนึ่งท่ีได้ให้ความสําคัญกับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน และ 
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบุคลากรในองค์การนั้นจะต้องมีการรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวได้ 
อย่างเหมาะสม โดยมีการจัดการเวลาในชีวิตและรู้จักการแบ่งเวลาให้มีความพอดี ให้เวลากับชีวิตส่วนตัวสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ  
มีเวลาดูแลตนเองและครอบครัว และให้เวลากับการทํางานอย่างเต็มท่ี โดยไม่เอาเวลาไปทําสิ่งอ่ืนสิ่งใดมากจนเกินไป ซ่ึงท้ังหมดนี้จะ
ส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขกับการทํางาน ช่วยลดความตึงเครียดจากภาวะกดดัน ปราศจากความเจ็บป่วย
ท่ีเกิดจากการทํางาน ตลอดจนทําให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ มีความสนใจในงานมากขึ้น และประสิทธิผลของงานก็จะมีคุณภาพ
ตามไปด้วย 
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จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานมีความสําคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้ังบุคลากร องค์การ และ
ประเทศชาติ ท้ังนี้เป็นผลมาจากการท่ีองค์การเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ีช่วยให้บุคลากรมีสมดุลท้ังสภาวะ
ทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในการทํางาน ก่อเกิดความม่ันคงในหน้าท่ีการงานและชีวิต
ส่วนตัว อีกท้ังมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน คํานึงถึงการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร รวมถึงการให้
ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการท่ีมีเหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยให้บุคลากรและองค์การมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน บุคลากร
เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานขององค์การ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและน่าเชื่อถือ
ขององค์การท่ีมีต่อสมาชิก สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน 

ความเหมาะสมของการมีองค์ประกอบคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเป็นองค์การท่ีมี 
ความตระหนักในเร่ืองคุณภาพชีวิตของบุคลากร เนื่องจากทุกองค์การมีความแตกต่างกันในแต่ละบริบทและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
องค์ประกอบต่างๆที่ก่อตัวข้ึนนั้นก็จะมีความเฉพาะเจาะจงกลายเป็นอัตลักษณ์ขององค์การนั้นๆไป สําหรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทยนั้น มีกรอบแนวคิดท่ีเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับบุคลากร ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับนักวิชาการท่านหนึ่ง คือ 
ริชาร์ด อี วอลตัน (Richard E. Walton, 1973, pp. 12-16) โดยได้กําหนดองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน ดังนี้ 

การได้รับค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) การท่ีบุคลากรได้รับค่าจ้าง
จากการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม เท่าเทียม และเหมาะสมกับกับตําแหน่งและงานท่ีรับผิดชอบ โดยท่ีค่าตอบแทนท่ีได้รับนั้นจะต้อง
มีความเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ตามมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ในสังคมที่ยอมรับโดยท่ัวไป ซ่ึงค่าตอบแทนจะเป็นสิ่งหนึ่ง
ท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร เพราะหากมองในมุมมองของบุคลากรย่อมมีความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ 
เพ่ือการดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขในสังคม อีกท้ังยังมุ่งหวังท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าจากการทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ 

การพัฒนาความสามารถของบุคลากร (Development of Human Capacities) เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ในตนเองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงยังได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้
ของตนเองไปในตัว ซ่ึงจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และรู้สึกท้าทายจากการทํางานของตนเอง ซ่ึงองค์การจะให้
ความสําคัญกับการจัดศึกษาอบรม และส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ และกระตุ้นให้
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทํางานตามศักยภาพของตนเอง 

ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน (Growth and Security) บุคลากรเกิดความรู้สึกม่ันคงในหน้าท่ีการงาน 
เนื่องจากได้รับโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งในกาทํางานและรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน สามารถสร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรในการดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ 

ธรรมนูญในองค์การ (Constitutionalism) องค์การจะมีการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของบุคลากรด้วยการใช้หลัก
ธรรมนูญ หรือข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารขององค์การจะต้องเข้าร่วมในการพิจารณาและการตัดสินใจในส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง
กับบุคลากร บางคร้ังอาจมีการเรียกร้องสิทธิท่ีพึงได้ให้กับบุคลากร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและได้รับผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม โดย
คํานึงถึงพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรม เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย และมีส่วนร่วมในการบริหารอย่าง
เหมาะสม อีกท้ังยังส่งเสริมให้มีการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเสริมสร้างหลักความเสมอภาคระหว่างกัน 

สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working Condition) บุคลากรอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือประโยชน์และมีความปลอดภัยในการทํางาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อสุขภาพกายและจิตใจ โดยมี
การกําหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การควบคุมเกี่ยวกับเสียง กลิ่น การรบกวนทางสายตา เป็น
ต้น ซ่ึงช่วยให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึน นอกจากนี้องค์การยังให้ความสําคัญในเร่ืองสุขภาพและภาวะ
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โภชนาการ โดยมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อาทิ การบริโภคอาหารอย่างถูกหลักอนามัย และการออกกําลังกาย 
เพ่ือสุขภาพหลังเวลาเลิกงาน ฯลฯ อันจะนํามาสู่การมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีร่างกายที่แข็งแรง ลดภาวะการเจ็บป่วยและความตึงเครียด
จากการทํางาน อีกท้ังยังช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย ทําให้เกิดสมาธิในการทํางานอย่างประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

การบูรณาการด้านสังคม (Social Integration) โดยธรรมชาติของมนุษย์กับการทํางานนั้นมีความสัมพันธ์อย่าง 
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซ่ึงการทํางานท่ีจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้นั้นจะต้องอาศัยลักษณะของงานท่ีจะเอ้ือให้บุคลากรได้มี
โอกาสสร้างความสัมพันธภาพระหว่างกัน ท้ังในสังคมกลุ่มเพ่ือนร่วมงานและกลุ่มผู้บริหาร โดยจัดให้มีการทํางานท่ีมีความสําคัญ
ร่วมกัน ซ่ึงจะทําให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่า สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อองค์การได้อย่างเต็มท่ี รวมถึงมี 
การยอมรับและประสานงานร่วมกันอย่างเป็นภาคี 

ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตด้านส่วนตัว (The Total Life Space) การแบ่งเวลาให้เหมาะสมมี
ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของบุคลากรอย่างย่ิง เพราะหากบุคคลแสดงบทบาทในด้านชีวิตการทํางานมากเกินไป ก็จะทําให้เกิดผล
กระทบหรือขัดแย้งกับชีวิตครอบครัวได้ ดังนั้นจึงต้องหาเวลาท่ีใช้สําหรับชีวิตส่วนตัว เช่น การดูหนัง ฟังเพลง หาเวลาไปพักผ่อนหย่อน
ใจกับครอบครัว ก็จะช่วยให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล มีเวลาพักผ่อนท่ีเพียงพอและเหมาะสม และไม่ทํางานจนเคร่งเครียด
เกินไป  

การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) เป็นการท่ีบุคลากรเกิดความรู้สึกว่างานหรือกิจกรรมของ
องค์การนั้น ดําเนินไปในลักษณะของการรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือการเกษตรและส่งเสริมการมีอาชีพให้กับ
เยาวชนและครอบครัว ส่งเสริมงานพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้สามารถส่งออกสู่ตลาดและเพ่ิมรายได้กลับสู่ชุมชน (มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย, 2557) ซ่ึงการมีกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรมีภาคภูมิใจและเพ่ิมคุณค่าจากการให้ความหมายของงานและอาชีพท่ี
ตนทําอยู่ อีกท้ังยังทําให้รู้สึกมีเกียรติมีศักด์ิศรี ตลอดจนเกิดความรู้สึกในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การในการมีส่วนร่วมกับ
การพัฒนางานเพื่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน 
   

จากภาพดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีมีความเชื่อมโยงกันระหว่างบุคลากร องค์การ และคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขององค์การมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงท้ัง 3 ส่วนนี้จะต้องอาศัยองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีสําคัญ กล่าวคือ ในด้านของบุคลากรจะมี
การบูรณาการด้านสังคม การพัฒนาความสามารถของบุคลากร การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม และความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน

ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตด้านส่วนตัว

ธรรมนูญในองค์การ 

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

บุคลากร องค์การ

การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และการส่งเสริมสุขภาพ

การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม 

การบูรณาการด้านสังคม 

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
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และชีวิตด้านส่วนตัว ส่วนในด้านขององค์การนั้นจะมีการได้รับค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ มีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและการ
ส่งเสริมสุขภาพ ธรรมนูญในองค์การ และความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน โดยองค์ประกอบท่ีกล่าวมานี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
คุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานท้ังต่อบุคลากรและองค์การด้วยเช่นกัน  

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน 

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานจําเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยด้วยกัน ท้ังในด้านพฤติกรรมและการจัดการของตัวบุคคล 
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์การและบุคลากรกับองค์การเอง ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรในองค์กรท้ังสิ้น โดยจากแนวคิดของเดลามอทเต้และเทเคซาวา (Delamotte & Takezawa, 
1984, อ้างถึงใน ภาวิน ชินะโชติ, 2557, น. 12-13) ท่ีได้แสดงมิติปัจจัยของคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานขององค์การอยู่ 5 มิติด้วยกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

มิติแรก เป้าหมายของประเพณี (Traditional Goals) หมายถึง การรองรับต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสําเร็จขององค์การได้ ซ่ึงทุกคนย่อมเผชิญกับสถานการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อการทํางานท่ีมีความแตกต่าง
กันไป บางคนก็อาจต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์เหล่านั้นมาได้ หรือบางคนก็ใช้ระยะเวลาอันสั้น
ในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตนเองกําลังเผชิญอยู่ ซ่ึงองค์การอาจมีการคิดค้นรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง 
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

มิติท่ีสอง การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Fair Treatment at Work) หมายถึง บุคลากรในองค์กรจะได้รับการตอบสนอง
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ปราศจากอคติและการถูกกีดกัน ไม่ทําให้เกิดความรู้สึกถูกแบ่งแยกหรือความน้อยเนื้อตํ่าใจ 

มิติท่ีสาม อิทธิพลของการตัดสินใจ (Influence of Decision) หมายถึง อํานาจในการตัดสินใจของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาตัวคน พัฒนางาน ตลอดจนการยกระดับให้องค์การมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

มิติท่ีสี่ ความท้าทายในการทํางาน (Challenge of Work Content) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวและ 
การดํารงอยู่ในท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง ระบบการดําเนินงานขององค์การ หรือแม้แต่เกิดความรู้สึกท้าทายจากการ
ได้รับมอบหมายงานท่ีมีความรับผิดชอบมากข้ึนและมีตําแหน่งสูงข้ึน  

มิติสุดท้าย ชีวิตการทํางาน (Work Life) คือ การจัดการระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสมดุล 
บุคลากรสามารถแบ่งเวลาชีวิตได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากชีวิตการทํางานนั้นมีความเชื่อมโยงกับชีวิตส่วนตัวอย่างแยกออกจากกัน
ไม่ได้ ดังนั้น การรู้จักจัดการเวลาให้มีความสมดุล จะช่วยให้บุคลากรสามารถดําเนินชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุข ซ่ึงจะส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานด้วยอีกเช่นกัน  

ซ่ึงมิติต่างๆ เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานของบุคลากรในมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง ท้ังในระดับปัจจัยท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใจ โดยจะแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมว่ามีความพึง
พอใจมากน้อยเพียงใด สิ่งใดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการกระทําบางอย่างเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมถึงระดับปัจจัย
ท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
ระบบการบริหารงานให้องค์การ เป็นต้น ซ่ึงท้ังหมดนี้ย่อมมีผลต่อบุคลากรและองค์การท้ังในแง่เชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น การวางแผน
ในการบริหารและการจัดการจึงเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงมิได้ต่อการรักษาความสมดุลและความพยายามคงไว้ซ่ึงความม่ันคงขององค์การ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
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สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน 
สภาพแวดล้อมในท่ีทํางาน (สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.) มีผลต่อสุขภาพของบุคลากรในท่ีทํางานอย่างย่ิง กล่าวคือ 

หากบุคลากรทํางานอยู่ในองค์การท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือประโยชน์ในการทํางาน ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจท่ีดีตามไปด้วย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมในท่ีทํางานมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  
แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การไม่เห็นความสําคัญของการมีสภาพแวดล้อมท่ีดี สิ่งท่ีเกิดข้ึน คือ ผลท่ีส่งต่อความไม่สบายต่อร่างกาย
และจิตใจ ไม่มีความสุขในการทํางาน ต้องเผชิญกับภาวะความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางาน อีกท้ังยังก่อให้เกิดความวิตกกังวลจน
สั่งสมกลายเป็นความเครียดหรือเกิดโรคต่างๆ ตามมา ดังนั้นการมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานจึงเป็นสิ่งท่ี
พึงตระหนักเห็นถึงความสําคัญอยู่เสมอ ซ่ึงข้อค้นพบท่ีได้จากการมีสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน
ขององค์การศุภนิมิตแห่งประเทศไทยน้ัน ปรากฏอยู่สองประการด้วยกัน ประการแรกคือทางกายภาพ และประการท่ีสอง คือ ทาง
จิตวิทยาสังคม โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

ทางกายภาพ คือ สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวบุคลากรในขณะท่ีกําลังทํางานอยู่ในสถานท่ีทํางานล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อ
บุคลากรทั้งสิ้น เช่น การทํางานอยู่ในท่ีท่ีมีเสียงดังจนเกินไปและเป็นเวลานาน จะทําให้เกิดอาการหูตึงหรือหูหนวกได้ การได้รับ 
ความสั่นสะเทือนจากการทํางานของเคร่ืองจักรกลก็อาจทําให้เกิดการรบกวนต่อสมาธิในการทํางานได้ ส่วนอุณหภูมิและแสงสว่างของ
สถานท่ีทํางานก็มีผลต่อการทํางานของบุคลากรด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออํานวย 
ความสะดวกในการทํางานและบริเวณตัวอาคารของสถานท่ีทํางาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีองค์การควรให้ความสําคัญเพ่ือท่ีจะ
สามารถควบคุมไม่ให้เกิดข้ึนได้ 

นอกจากนี้การมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีดีในท่ีทํางาน จะช่วยให้องค์การสามารถกําหนดกิจกรรมท่ี
เอ้ือประโยชน์ต่อการมีสุขภาพท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน โดยการพัฒนานโยบาย กฎ ระเบียบท่ีเอ้ืออํานวยต่อการมีสุขภาพดี 
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี รวมถึงการมีความสัมพันธ์ท่ีดีในการสร้างกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์สุขภาพ มีการ
ปรับเปลี่ยนบริการทางด้านสุขภาพ ให้เน้นในเร่ืองการรักสุขภาพและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของบุคลากร
ให้มีการรักษาความสมดุลชีวิต ท้ังในด้านการทํางาน การใช้ชีวิตในองค์กร ชีวิตส่วนตัว การใส่ใจและดูแลสุขภาพ รวมถึงการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับบริบทแวดล้อมภายนอก เช่น องค์การอ่ืนๆ ชุมชน และสังคม 

ทางจิตวิทยาสงัคม คือ สิ่งท่ีอยู่ภายในจิตใจหรืออยู่ภายใต้ความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงสามารถปรากฏออกมาเป็นการแสดงออก
ทางพฤติกรรม เนื่องจากการทํางานในบางคร้ังอาจได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น ความกดดัน ความวิตกกังวล ฯลฯ ท้ังจากเพ่ือน
ร่วมงาน หัวหน้างาน ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบท่ีอาจหนักมากเกินไป รวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ หรือความสัมพันธ์ของครอบครัว 
ก็เป็นตัวแปรสําคัญท่ีสามารถนํามาสู่สาเหตุของความเครียดได้ ซ่ึงอาจทําให้เกิดภาวะของการซึมเศร้า กินไม่ได้ นอนไม่หลับ และส่งผล
ให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมในท่ีสุด 

ซ่ึงองค์การได้มีการส่งเสริมการป้องกันและขจัดความเครียดจากการทํางาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถทํางานได้ตามความ
เหมาะสมตามกําลังของตนเอง อาทิ การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีแผนกการให้คําปรึกษากับปัญหาสําหรับบุคลากร โดยปราศจากการตําหนิติเตียน ถึงแม้ว่าปัญหาท่ีบุคลากร
นํามาปรึกษานั้นจะเป็นเร่ืองท่ีเล็กน้อยก็ตาม เน้นการส่งเสริมการให้กําลังใจและการเสริมสร้างพลังอํานาจเชิงบวก เพ่ือให้เกิด 
ความม่ันคงทางด้านจิตใจ รวมถึงมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความคิดในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยท่ีสําคัญ
สําหรับบุคลากรเพ่ือให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายจากสภาวะต่างๆที่รบกวนอยู่ภายในจิตใจได้เป็นอย่างดี  
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กล่าวโดยสรุป หากนําสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานมาอธิบายตามหลักทฤษฎี
แรงจูงใจมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow's Theory of Human Motivation)1 นั้นจะพบว่า บุคคลย่อมมีความต้องการ มีความปรารถนา
ท่ีจะได้รับการตอบสนองและมีความหมายต่อตนเอง และเม่ือบุคคลได้รับสิ่งท่ีตอบสนองตามความพึงพอใจแล้วนั้น สิ่งท่ีตามมาคือ 
การความต้องการและความปรารถนาต่อสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงถือเป็นคุณลักษณะท่ัวไปของมนุษย์ สําหรับสิ่งท่ีบุคลากรต้องการเพ่ือท่ีจะได้
มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานนั้น คงเป็นความต้องการในข้ันของความปลอดภัย (Safety 
Needs) และความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Needs) เนื่องจากลักษณะทางกายภาพท่ี
ปรากฏอยู่รอบตัวของบุคลากรในระหว่างการทํางานนั้น ย่อมเป็นสิ่งท่ีควรคํานึงถึงความปลอดภัยต่อทางร่างกายและจิตใจ อีกท้ังยัง
สามารถสร้างความเชื่อม่ันได้ว่าบุคลากรจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ จากการทาํงานในสถานท่ีทํางาน ส่วนในลักษณะทางจิตวิทยาสังคมนั้น 
บุคคลย่อมมีความต้องการในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม โดยมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้ตนเองได้รับการยอมรับใน
การดํารงอยู่ในองค์การต่อไป แต่สําหรับบางคนก็อาจมีความต้องการถึงระดับข้ันของการได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลอ่ืน 
(Esteem Needs) อันจะนํามาซ่ึงความรู้สึกว่าตนเองมีเกียรติยศ ศักด์ิศรี และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

จากผลการศึกษาย้อนหลังต้ังแต่ปี 2553-2557 พบว่า บุคลากรจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานได้นั้น จําเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกัน ซ่ึงผลการศึกษาของ เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) ได้มีการอธิบายว่าปัจจัยท่ีผลส่งให้บคุลากรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานนั้นมาจากทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากรเอง รวมถึงภาวะของผู้นําองค์การในการเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนาหรือการประชุมในเวทีต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สําหรับผลการศึกษาของ ณานิกา วงษ์สุรีย์รัตน์ (2554) พบว่า การเพ่ิมทักษะความรู้ในเร่ือง
งานให้กับบุคลากร จะช่วยให้ลดความวิตกกังวลในการทํางานท่ีมีความท้าทายได้มากข้ึน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การทํางานได้มากข้ึน รวมถึงยังสามารถบูรณาการทํางานร่วมกับแผนกอ่ืนๆ ได้อีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภชัย  
วงศ์วรกาญจน์ (2555) ท่ีเล็งเห็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน คือ การส่งเสริมการทํางานของบุคลากร
โดยการตอบสนองความพึงพอใจ และเสริมแรงจูงใจในการจัดสวัสดิการท่ีส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร อันจะนําไปสู่
ความสําเร็จในการทํางานร่วมกันในแต่ละแผนกขององค์การ ขณะท่ี ณัฐวรรณ แก้วมณี (2556) ได้ข้อค้นพบว่าคุณภาพชีวิตการทํางาน 
มีความเกี่ยวเนื่องกับการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยองค์การจะต้องมีการสร้างความเข้าใจในเร่ืองแนวทาง 
การดําเนินงานขององค์การท่ีชัดเจนให้กับบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานให้กับบุคลากร ซ่ึงจะทําให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การเพ่ิมข้ึน ส่วนผลการศึกษาของ นิศารัตน์ ค้าพลอย (2557) ท่ีได้มองเห็นถึงปัจจัยท่ีทําให้มี
ความสุขในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรในองค์การ โดยเน้นไปท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดูแลและรักษาบุคลากรให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน ซ่ึงจะผลต่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

จะเห็นได้ว่าผลงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นการนําเสนอปัจจัยท่ีช่วยให้บุคลากรในองค์การมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีในท่ีทํางาน ซ่ึงมีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจในหลายประเด็นท่ีสามารถนํามาศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และนํามาพัฒนาให้เป็นแบบอย่างของ
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานให้กับองค์การอ่ืนๆได้ ยกตัวอย่างเช่น การท่ีบุคลากรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมจาก
องค์การนั้น อาจเป็นสิ่งท่ีต้องค้นหาคําตอบต่อว่าหากบุคลากรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมแล้ว สิ่งท่ีตามมาคือบุคลากร

                                                            
1
 ทฤษฎีแรงจูงใจมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow's Theory of Human Motivation) คือ การเรียงลําดับความต้องการต้ังแต่ข้ันพ้ืนฐาน
ไปสู่ความปรารถนาในข้ันสูงสุด โดยมีตามลําดับดังต่อไปนี้ 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 2. ความ
ต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Needs) 4. 
ความต้องการได้รับการยกย่อง มีเกียรติยศและศักด์ิศรี (Esteem Needs) 5. ความต้องการในการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Need for 
Self-Actulization) 
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จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานได้อย่างไร องค์การมีแนวทางการดําเนินงานในรูปแบบไหนท่ีจะช่วยตอบสนองต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ในท่ีทํางานของบุคลากร เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

การดํารงอยู่ขององค์การนั้นจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญอย่างบุคลากร เพราะบุคลากรจะเป็น
ผู้บริหารจัดการและดําเนินงานท้ังหมดท่ีอยู่ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การ ดังนั้นการให้ความสําคัญกับการมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีจึงเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ในการท่ีจะรักษาบุคลากรให้ธํารงอยู่เพ่ือทํางานต่อในองค์การ อีกท้ังการทํางานให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
ได้นั้น สิ่งสําคัญคือ บุคลากรจะต้องคํานึงถึงความสามารถและศักยภาพของตนเอง ว่าตนเองสามารถทํางานได้ในปริมาณมากน้อย
เพียงใด พิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้อม และองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตนเอง รวมถึงความใส่ใจในเรื่องสุขภาพท่ีจะต้องหมั่น
ตรวจเช็คสภาพร่างกายอยู่เสมอ เนื่องจากการทํางานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถน้ัน บุคคลจะต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีอยู่ใน
สภาวะความสมดุล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเตรียมความพร้อมในตนเอง และบริหารจัดการเวลาท่ีเหมาะสมระหว่างชีวิตการทํางานกับ
ชีวิตส่วนตัว  

อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพในตนเองอย่างสมํ่าเสมอก็เป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงต่อการเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลักดันให้
องค์การสามารถขับเคล่ือนงานต่อไปได้ ซ่ึงสิ่งท่ีขาดไม่ได้เลยคือบุคลากรจะต้องหม่ันทบทวนองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการเข้าร่วม 
การอบรมต่างๆ การเรียนรู้งานจากหัวหน้างาน หรือเพ่ือนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์มาก่อน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของตนเองในการปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการดูแลสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจให้มี 
ความพร้อมอยู่เสมอ ก็จะส่งผลทําให้มีอารมณ์ดี มีความสุขกับการทํางาน และอยากท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานขององค์การต่อไป 

นอกจากนี้ทางองค์การจะต้องมีการจัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ โดยมีการคํานึงถึง
องค์ประกอบ ท้ังในด้านองค์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะช่วยให้ 
การดําเนินงานขององค์การเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทางการทํางาน และการตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบนั้น ก็จะทําให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองมากย่ิงข้ึน 
ซ่ึงท้ังหมดนี้ถือเป็นกลยุทธ์สําหรับองค์การเพ่ือให้สามารถผลิตงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วยเช่นกัน 
 
บทส่งท้าย 

การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างท่ีเป็นตัวกําหนดว่าบุคลากรจะมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานได้อย่างไร อาทิ ปัจจัยด้านพฤติกรรมและการจัดการของตัวบุคคล ท้ังในเรื่องของการจัดการทางความคิด
และความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใจ ท่ีจะทําให้บุคคลสามารถแสดงออกต่อระดับความพึงพอใจและการตัดสินใจเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของตนเองได้ รวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคม
และส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างขององค์การนั้น ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญและมีความท้าทายกับองค์การไม่น้อยเช่นกัน อีกท้ังยัง
มีปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์การ ซ่ึงจะเป็นสิ่งท่ีช่วยยึดโยงให้บุคลากรสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ 
และเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนางานขององค์การให้เดินหน้าต่อไป จะเห็นได้ว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่ส่งผลต่อ 
ความต้องการท่ีจะธํารงอยู่ในองค์การต่อไปของบุคลากร รวมถึงการก่อเกิดความรัก พลังศรัทธา และความผูกพันท่ีมีต่อองค์การ อีกท้ัง
การคํานึงความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวก็เป็นสิ่งสําคัญท่ีไม่อาจละเลยไปได้เช่นกัน เนื่องจากชีวิตท้ังสองส่วนนั้นมี
ความเกี่ยวพันกันและสามารถส่งผลกระทบระหว่างกันได้อยู่เสมอ ดังนั้นบุคลากรจึงจําเป็นต้องมีการจัดการเวลาในการรักษา 
ความสมดุลให้กับชีวิตอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ตนเองสามารถดําเนินชีวิตได้เป็นไปตามแบบแผนท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สําหรับองค์การมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยท่ีได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานนั้น 
เป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นต่อบุคลากรอย่างย่ิง เพราะนั้นหมายความว่าองค์การมีความใส่ใจและคํานึงถึงคุณค่าของบุคลากรอย่างแท้จริง 
องค์การจึงได้มีการพัฒนา และปรับปรุงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางานสําหรับบุคลากรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยมองว่า
บุคลากรเป็นปัจจัยหลักท่ีเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีทํางาน จึงเป็นสิ่งท่ีมีความคุ้มค่าอย่างย่ิงต่อผลลัพธ์ท่ีได้ขององค์การ  
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คุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันในองค์กร ตลอดจนปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัยฯ ระเบียบวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยปริมาณเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ลูกจ้าง ในมหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย ท้ัง 7 วิทยาเขต ซ่ึงประกอบด้วย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิริน
ธรราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วิทยาเขตล้านนา วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช วิทยาเขตร้อยเอ็ด และวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประมวลผล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการแจกแจงความถ่ีแบบ 2 ทาง (Crosstabs) ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 โดยเฉพาะด้านลักษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงมีในระดับมาก โดยลูกจ้างมีความรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตนเองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการรักษาไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย ส่วนความผูกพันในองค์กรมีในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 โดยเฉพาะด้าน
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ท่ีลูกจ้างเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด  
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน, ความผูกพันในองค์กร 
 

ABSTRACT 
 This research has objectives to Study quality of working life and organizational commitment of 
employee, including, study relational factor with quality of working life in Mahamakut Buddhist University. Research 
Methodology was survey research.The data were collected using questionnaire from employee who worked for 
Mahamakut Buddhist University which consisted of 7 campuses; Mahavjiralongkorn Rajavidyalaya Campus, 
Sirindhorn Rajavidyalaya Campus, Isan Campus, Lanna Campus, Srithammasokkaraj Campus, Roi-Et Compus and 
Srilanchang Campus. The collected data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and crosstabs. 
The results of the research were as follows: In overall, opinions towards quality of working life of Employee were 
in high level that was accounting 3.75 While considering each aspect, aspect of workings that were beneficial to 
society was in high level is social responsibility such as preserving of arts and culture which was Thai national 
treasure. The level of organizational commitment was in high that was accounting 4.10%.  
Keyword: The quality of working life, organizational commitment. 
 
 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทนํา 
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการแข่งขัน

ในโลกธุรกรรมสมัยใหม่ เพราะโลกสมัยใหม่ ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นทรัพยากรมนุษย์แทน เพราะ
มนุษย์คือต้นทุนทางสังคมอันทรงคุณค่า  สามารถบริหารจัดการกับเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ท่ีอยู่รอบข้าง และสร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพสูงสุดได้ ดังนั้นองค์กรควรให้ความสําคัญทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรในองค์กร ให้มีความพอใจในการทํางาน เพ่ือผลผลิตท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) จะเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช้ใน 
การบริหารคนและช่วยขับเคล่ือนองค์กรให้ไปสู่ผลสําเร็จได้  

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) คือ กลไกท่ีสามารถส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร 3 
ประการ ดังนี้คือ ประการแรก ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์กร ประการท่ีสอง ช่วยเพ่ิมขวัญและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็น
แรงจูงใจในการทํางาน ประการสุดท้าย คุณภาพชีวิตการทํางานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย (Huse & Cummingม 
1985, pp. 198199) ซ่ึงในการทํางานจะเน้นไปท่ีการสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภัย โดยเฉพาะพยายาม
สร้างให้คนทํางานมีความสุขกับงานอันจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี  ส่งผล
ไปสู่การมีแรงจูงใจในการทํางาน  และช่วยเพ่ิมผลผลิตให้สูงข้ึนตามไปด้วย (Cascio, 2003, pp. 27-28) มหาวิทยาลัย เป็นองค์กร
ประเภทหนึ่ง ท่ีมีทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก  ถือเป็นแหล่งให้ความรู้ บริการทางวิชาการและวิชาชีพระดับสูง บทบาท
หน้าท่ีของมหาวิทยาลัยต่อสังคม นอกจากการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ออกสู่ตลาดแรงงานแล้ว ยังมีหน้าท่ีในด้าน การวิจัย ทํานุบํารุง
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ศีลธรรม จริยธรรม รวมท้ังวัฒนธรรม (ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541) 
การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยมีบทบาทภาระงานท้ังสิ้น 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ  2) ด้านงบประมาณ  3) ด้านบุคลากร 
และ 4) ด้านการบริหารท่ัวไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545)  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นองค์กรด้านการศึกษาขนาดกลาง ท่ีมีระบบการบริหารงานโดยใช้ทรัพยากร
มนุษย์ส่วนใหญ่ในการดําเนินงานเช่นเดียวกับองค์กรอ่ืนๆท่ัวไป คือมีปฏิบัติภารกิจด้านผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่
ชุมชนและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยการเป็นสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ จึงเป็นสาเหตุให้
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต้องพ่ึงพาตนเองมากย่ิงข้ึน และต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ามกลางกระแสสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานหลายๆอย่าง ยังส่งผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กรท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ สร้างภาวะ
ความเครียด และความพึงพอใจในการทํางานลดลง ท้ายท่ีสุดก็ส่งผลมาถึงคุณภาพชีวิตของการทํางานลดลงด้วยตามลําดับ  ในทาง
กลับกันถ้าบุคลากรมีความพึงพอใจในชีวิตการทํางาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ย่อมส่งผลท่ีดีต่อมหาวิทยาลัย ทําให้มหาวิทยาลัย
สามารถขับเคล่ือนงานไปได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

จะเห็นได้ว่า องค์กรควรให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มลูกจ้าง ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมี
จํานวนมากซ่ึงมีผลอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานต่างๆภายในองค์กร แต่ในช่วง 3 ปีงบประมาณย้อนหลังต้ังแต่ ปี 2556-ปีงบประมาณ 
2558 มีจํานวนของลูกจ้างท่ีลดลงเพียง 1.39 %  กิตติภพ สุขวรรณ(ฐานข้อมูลจากสารบรรณฝ่ายบุคคล มมร., วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 
2559) ถือว่าเป็นสถิติการออกจากงานท่ีน้อยมาก สถานการณ์ข้างต้น ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หากในอีกมุมมองหนึ่งท่ีเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจคือ ด้วยปัจจัยของคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสิ่งท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การและความผูกพันในงานของลูกจ้างหรือไม่ เพราะ
หากลูกจ้างมีความผูกพันต่อองค์การย่อมความหมายว่าลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท 
ความพยายามอย่างมากให้กับองค์การและต้ังใจท่ีจะอยู่ในองค์การตลอดไป  
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การศึกษาคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันในองค์กร และปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การทํางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัยท้ัง 7 วิทยาเขตท่ัวประเทศ นิยามท่ีใช้ประกอบด้วยคือ คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) เป็น 
ส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต  (Quality of Life)  ท่ีให้ความสําคัญกับคนทํางานเป็นหลักในมิติ 1) การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานท่ี
เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  
4) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 5) การบูรณาการทางสังคม หรือ การทํางานร่วมกัน 6) ประชาธิปไตยในองค์การ  
7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 8) ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนความผูกพันในองค์กร เป็นความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อองค์กรซ่ึงมีลักษณะของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและเป็นไปในทิศทางท่ีดี โดยแสดงออกมาในรูปของการกระทําตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้วยลักษณะ 3 ประการคือ 1) ความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร 2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และ 3) ความปรารถนาอย่างย่ิงท่ีจะรักษาไว้  
ซ่ึงความเป็นสมาชิกในองค์กร ลูกจ้าง หมายถึง บุคคลท่ีท่ีมีสถานภาพทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ อายุไม่เกิน 60 ปี ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มีสัญญาจ้างงานชั่วคราวเป็นรายปี อาศัยตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540  ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนการทํางานจากงบประมาณเงินนอกงบ หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย  ท้ายสุดคือคําว่า  มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท้ัง 7 วิทยาเขต คือ 1) วิทยาเขต 
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 2) วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 3) วิทยาเขตอีสาน 4) วิทยาเขตล้านนา 5) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
6) วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ 7) วิทยาเขตศรีล้านช้าง   

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน เป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็น
ความรู้สึกทางจิตวิทยาของบุคคลต่อสภาวะความเป็นอยู่ (Well-being) หรือความสุขของชีวิตโดยรวม ซ่ึงเป็นความพอใจต่อชีวิตหรือมี
แนวโน้มต่อชีวิตในทางบวก บรีฟ (Brief, 1981, p. 8, อ้างถึงใน วรเทพ  เวียงแก, 2558, น. 12) ให้นิยามว่าเป็นกระบวนการท่ีองค์กร
จัดให้มีข้ึนเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานทํางานมีความสุขและมีสุขภาพจิตท่ีดี โดยพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกพึงพอใจกับ 
การตอบแทนท้ังในรูปแบบค่าจ้าง สิทธิสวัสดิการ หรือปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีดี จากการทํางานท่ีสามารถตอบสนองตามความคาดหวังและความ
ต้องการท้ังด้านร่างกายและจิตใจ (ดุสิตา เครือคําปิว, 2551, น. 23-25) เป็นความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวข้องกับทุกมิติของการทํางาน 
เชน่ ความรู้สึกต่อผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ความม่ันคง สภาพแวดล้อมการทํางาน ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวกับองค์กร
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และคุณค่าท่ีแฝงอยู่ภายในการทํางานในชีวิตของบุคคล เกส (Guest, 1992, p. 76, อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง, 2551 น. 20-21)  เป็นลักษณะแนวทางของบุคคล สภาพตัว
บุคคลกับสังคมการทํางาน เป็นเร่ืองของสังคมในองค์กรท่ีมีผลทําให้งานประสบผลสําเร็จ วอลตัน (Walton, 1973, อ้างถึงใน มาลินี 
ธรรมบุตร, 2550, น. 22)  เป็นการให้ความสําคัญแก่บุคลากรในองค์กรต่อกระบวนการต่างๆ ท่ีทําให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีความสุข
มีความพึงพอใจในงาน เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสมาชิกทุกระดับขององค์กร หรือเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน วิธีการบริหารงานให้ดีข้ึน โดยยึดหลักค่านิยมร่วมกัน มุ่งบรรลุเป้าหมายสองมิติ คือ ด้านประสิทธิผลขององค์กร และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกในองค์กร ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและเพ่ิมคุณค่าให้กับบุคลากรได้ ราโอ (Rao, 1992, อ้างถึงใน 
วราภรณ์ สกุลรัมย์, 2555, น. 31) ทฤษฎีท่ีสนับสนุนแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslor’s 
Hierarchy of Needs Theory)  มาสโลว์ (Maslow, 1954, pp. 80-84, อ้างถึงใน วรเทพ เวียงแก, 2558 น.30) ได้เสนอทฤษฎีลําดับ
ข้ันตอนตามความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ไว้คือ 1) ความต้องการทางร่างกายหรือความต้องการทางกายภาพ 
(Physiological Needs) 2) ความต้องการความปลอดภัย (Security Needs) 3) ความต้องการทางสังคม (Social or Belonging 
Needs) 4) ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องในสังคมหรือความต้องการยอมรับในสังคม (Egoistic or Esteem Needs) 5) ความ
ต้องการที่จะได้รับความสําเร็จตามความนึกคิดหรือความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization or Self-Realization) 
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ต่อมาคือ ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม ของเฮอร์ซเบิร์ก  (Herzberg) ทฤษฎีนี้ได้ศึกษาถึงจิตวิทยาของ บุคคลเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะจูงใจให้
บุคคลท่ีประกอบอาชีพต่างๆ มักจะประกอบด้วยปัจจัยท่ีเรียกว่า ปัจจัยในการกระตุ้น (Motivation Factors) 6 ประการ ได้แก่  
1) ความสําเร็จของงาน 2) การได้รับการยอมรับ 3) ความก้าวหน้า 4) ลักษณะของงาน 5) โอกาสท่ีจะก้าวหน้า และ6) ความรับผิดชอบ  
ปัจจัยนี้จะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานนั้นอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  นอกจากนี้ ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม 
อธิบายถึงแรงจูงใจทางสังคมว่าเป็นรางวัลหรือผลตอบแทนท่ีบุคคลจะได้รับมาจากท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และทํากิจกรรมท่ี
บุคคลได้กระทําล้วนแต่เป็นเร่ืองของการแลกเปลี่ยนท้ังสิ้น ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีเร่ิมจาก 1) บุคคลมีความคาดหวังในผลกําไรจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 2) กระบวนการกิจกรรมจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 3) บุคคลท่ีเสียเปรียบเม่ือเกิดการแลกเปลี่ยนจะหลีกเลี่ยงกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยน 4) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของบุคคลที่ขาดทุน หรือไม่บรรลุในวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ในกิจกรรมนั้นจะลดน้อยลง  
5) หากการกระทํากิจกรรมบรรลุเป้าหมาย บุคคลก็จะกระทํากิจกรรมนั้นต่อไป และจะกําหนดระเบียบกฎเกณฑ์สําหรับกิจกรรมนั้น 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการแลกเปลี่ยน 6) หากการแลกเปลี่ยนเป็นท่ีพอใจของบุคคลท้ังสองฝ่าย ย่อมหมายถึงความสมดุลใน 
การแลกเปลี่ยนมากข้ึน และทําให้ความรู้สึกท่ีไม่ดีของฝ่ายเสียเปรียบลดน้อยลง 7) ระบบสังคมที่ขาดความยืดหยุ่น ย่อมก่อให้เกิด 
ความไม่สมดุลหรือขาดความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยน 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กร  ความผูกพันในองค์กร คือ ระดับท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการของ
บุคลากรท่ีจะมีส่วนร่วมในองค์กรต่อไป และเป็นเคร่ืองวัดความตั้งใจของบุคลากรท่ีจะคงอยู่กับองค์กรต่อไปในอนาคต นิวสตอร์ม และ 
เดวิล (Newsrom & Davis, อ้างถึงใน จิรัสย์ พุฒิจรัสพงศ์, 2551) เป็นความรู้สึกท่ีมีความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายของบุคคลกับ
เป้าหมายขององค์การ ในลักษณะท่ีพนักงานจะแสดงตนและพยายามเพื่อองค์การได้บรรลุเป้าหมาย Scott เห็นว่าความผูกพันทางใจนี้
ม่ันคงมาก ถึงข้ันท่ีว่าพนักงานอาจรักษาความจงรักภักดีต่อองค์การแม้ว่าจะถูกองค์การลงโทษก็ตาม สก็อต (Scott, อ้างถึงใน พิชิต 
พิทักษ์เทพสมบัติ, 2552) เป็นความสัมพันธ์อย่างลึกซ้ึง ระหว่างบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับองค์การ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้   
1) มีศรัทธาและเชื่อม่ันในเป้าหมายและคุณค่าขององค์การ 2) มีความต้ังใจและความพร้อมท่ีจะใช้ความพยายามท่ีมีอยู่เพ่ือองค์การ  
3) มีความต้ังใจท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ นอร์ทคราฟ และ นิล (Northcrafi & Neale อ้างถึงใน จิรัสย์ พุฒิจรัสพงศ์ 2551)                  
เป็นความรู้สึกจงรักภักดี (Loyalty) ของสมาชิกต่อองค์กร และมีทัศนคติในทางท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร และเม่ือสมาชิก
ในองค์กรเกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร จะมีผลทําให้สมาชิกในองค์การเกิดความรัก ผูกพันกับองค์กรของตน  โรเบิร์ต และ  
แมนนารี (Robert and Mannari, 1997, pp. 57-75; อ้างถึงใน พิรินทร์ชา สมานสินธ์ุ, 2554, น. 22) ทฤษฎีท่ีสนับสนุนแนวคิด 
ความผูกพันในองค์กร คือ ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Herzberg’s Two Factor Theory) เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ซ่ึงสรุปว่ามีปัจจัย
สําคัญ 2 ประการ ท่ีสัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ 1) ปัจจัยกระตุ้นดลใจหรือปัจจัยจูงใจ 
(Motivator factors) เป็นตัวท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจ เป็นตัวสนับสนุนให้บุคคลทํางานเพิ่มมากข้ึน อันเนื่องมาจากแรงจูงใจภายในท่ี
เกิดจากการทํางาน เป็นปัจจัยนําไปสู่การพัฒนาทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แท้จริง เช่น ความสําเร็จของงาน ความก้าวหน้า  
การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ เละ ลักษณะของงาน 2) ปัจจัยสุขวิทยาหรือปัจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) เป็นตัวป้องกันไม่ให้
เกิดความไม่พึงพอใจในงานเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดจากสภาวะแวดล้อมในการทํางานเป็นตัวท่ีมีความสําคัญน้อยมากเม่ือเทียบกับ
ปัจจัยจูงใจ เช่น เงินเดือน โอกาสก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา สถานภาพ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพแวดล้อมในการทํางาน สภาพความเป็นอยู่ และความมั่นคง
ปลอดภัยในการทํางาน 

 
เครื่องมือและวิธีการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึง
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ระดับการศึกษา ประเภท
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บุคลากร (ลูกจ้างสายวิชาการ/ลูกจ้างสายสนับสนุน) และระยะเวลาในการทํางาน ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บุคลากร ประกอบไปด้วย รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน เงินฝาก/เงินออมสะสม/สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อเดือน ประเภทท่ีพักอาศัย 
และสวัสดิการท่ีได้รับ ส่วนท่ี 3 คุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบได้ด้วย คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้าน คือ 1) ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2) ด้านสภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้าน
ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 4) ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 5) ด้านการบูรณาการทางสังคม หรือ  
การทํางานร่วมกัน 6) ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 8) ด้านลักษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  ส่วนท่ี 4 ความผูกพันในองค์กร 3 ประการคือ 1) ความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  
2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และ 3) ความปรารถนาอย่างย่ิงท่ีจะรักษาไว้ ซ่ึงความเป็น
สมาชิกในองค์กร โดยใช้มาตรประเมินค่าแบบ Likert Scale ขนาดกลุ่มประชากร จํานวนท้ังสิ้น 257 รูป/คน  คิดเป็น 100 %  ของ
จํานวนลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท้ัง 7 วิทยาเขต โดยมีเกณฑ์การคัดออกโดยวิธีการเลือกลูกจ้างท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ต้ังแต่ 3 เดือนข้ึน ซ่ึงหากมีลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานไม่ถึง 3 เดือน ผู้วิจัยจะคัดออก แต่ประชากรท้ัง 257 รูป/คน ล้วนแต่ปฏิบัติงานมากกว่า 
3 เดือน จึงไม่มีกระบวนการคัดออก หลังจากที่มีการทดสอบเคร่ืองมือ เพ่ือหาค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ จึงมีการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มประชากร โดยการทําหนังสือถึง ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตท้ัง 7 วิทยาเขต ซ่ึงเป็นหัวหน้างานฝ่ายบุคคล เพ่ือขออนุญาต
และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และแจกแบบสอบถามในการประชุมประเดือนแต่ละวิทยาโดยผู้ช่วยนักวิจัย ส่วน 
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)  

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 52.9 เป็นเพศชาย ในขณะท่ี ร้อยละ 
47.1 เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉลี่ย 35 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.4 เป็นคฤหัสถ์ และร้อยละ 29.2 เป็นบรรพชิต ส่วนมากลูกจ้างจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  มีระยะเวลาการทํางานอยู่ในช่วง 1-5 ปี  ได้รับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนจากการทํางาน โดยเฉล่ีย 
14,296 บาท ในขณะที่รายจ่ายมีต้ังแต่ 5,000-15,000 ต่อเดือน อย่างไรก็ตามลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯมีเงินฝากฯ ไม่เกิน 500 บาทต่อ
เดือน ท้ังนี้ยังพบอีกว่าลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเป็นคฤหัสถ์เช่าหอพักเป็นท่ีอาศัย ส่วนบรรพชิตพักอาศัยอยู่ท่ีวัดและอารามสงฆ์    

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) พบว่าลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯภาพรวม มีคุณภาพชีวิต 
การทํางานในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.57  โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยการเห็นด้วยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด พบว่า ด้านลักษณะ
งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เห็นด้วยในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.97 ประเด็นท่ีส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ความรู้สึกภูมิใจ
ในองค์กรของตนเองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการรักษาไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย  เห็นด้วยใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) รองลงมาคือ ด้านความสมดุลระหว่างกับชีวิตส่วนตัว  เห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) ซ่ึงประเด็นท่ี
ลูกจ้างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุดคือ การทําหน้าท่ีตามบทบาทของตนเองในครอบครัวและในสถานท่ีทํางานได้อย่างเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 3.93) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม เห็นด้วยระดับปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย 2.86)  และประเด็นท่ีส่วนใหญ่ท่ีเห็นด้วยมี 2 ประเด็น คือ ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมกับ 
ค่าครองชีพและค่าตอบแทนทีมีความเพียงพอในการดํารงชีวิต ซ่ึงท้ัง 2 ประเด็นนี้ เป็นการเห็นด้วย ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.76 
เท่ากัน)  

เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้วยการแจก
แจงความถี่แบบ 2 ทาง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับ
คุณภาพชีวิตด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม หรือ การทํางานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยใน
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องค์การ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ส่วนด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ท่ีเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย  

สําหรับผลการศึกษาความผูกพันในองค์กร พบว่า ระดับความผูกพันในองค์กรในภาพรวมมีในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.10 โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยการเห็นด้วยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ส่วนใหญ่ท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ด้านความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.33)  รองลงมาคือ ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.09) เห็นด้วยในระดับมาก  

เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กร ของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการแจกแจงความถี่แบบ 2 ทาง 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กร ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก แต่ด้านความปรารถนา
อย่างย่ิงท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกในองค์กร มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กร ด้าน มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เหมือนกันท้ัง 3 ด้าน    
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) ในภาพรวมของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ มีในระดับมาก 
โดยเฉพาะด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงสามารถอภิปรายเป็นรายด้าน ตามท่ี  ริชาร์ด วอลตัล (Walton, 1973,  
pp. 12-16, อ้างถึงใน นริศรา วิสุทธ์ิศักดา, 2553, น. 18)  ท่ีได้สรุปไว้ว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน มี 8 ด้าน คือ  

1) การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation)  จากภาพรวม
พบว่า ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเฉพาะประเด็นค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและยุติธรรม
เม่ือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ประเด็นค่าตอบแทนท่ีได้มีความเหมาะสม
และยุติธรรมกับตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ เห็นด้วยในระดับปานกลางเช่นกัน 

2) สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working Condition) จาก
ภาพรวม พบว่า ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ประเด็นสภาพแวดล้ออมในสถานท่ีทํางานมีความปลอดภัย
สําหรับการทํางาน เป็นประเด็นท่ีมีลูกจ้างเห็นด้วยมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือประเด็นสถานที่ทํางานมีมาตรฐานด้านแสง
สว่างอย่างเพียงพอสําหรับการงาน อยู่ในระดับมากเช่นกนั 

3) ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน (Growth and Security) จากภาพรวม พบว่า ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ  
ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจาณาเป็นรายข้อ ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ มหาวิทยาเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้าร่วมอบรม 
เพ่ือพัฒนาสายงานภายในองค์กร กลับมีระดับการเห็นด้วยในระดับมาก นั้นสะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ จะให้มีการอบรมหรือ
กิจกรรมในการพัฒนาตัวบุคลากรนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนาเพ่ือผลประโยชน์สําหรับบุคคลเท่านั้น  แต่เป็นการพัฒนาบุคคลเพื่อ
ผลประโยชน์ขององค์กร 

4) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) จากภาพรวม พบว่า ลูกจ้าง
ในมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับมากประเด็นท่ีลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุดมี 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นการได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการทํางาน  และประเด็นความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและรู้สึกท้าทายในการทํางาน ซ่ึงท้ัง 
2 ประเด็นนี้ มีการเห็นด้วยอยู่ในระดับมากเท่ากัน  แสดงให้เห็นว่า เม่ือองค์กรให้การพัฒนาทักษะการทํางานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
บุคลากรจะเกิดแรงผลักดันต่อการทดสอบให้ทักษะท่ีได้รับการพัฒนาหรืออบรมมาใช้กับการทํางานให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม  
จึงกลายเป็นความรู้สึกท้าทายในการทํางาน 
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5) การบูรณาการทางสังคม หรือ การทํางานร่วมกัน (Social Integration) จากภาพรวมพบว่า ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุดมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นการได้รับ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานต่างๆ และประเด็นความรู้สึกว่าตนเองเปน็ส่วนหนึ่งของเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงท้ัง 2 ประเด็น
นี้ มีการเห็นด้วยในระดับมากเท่ากัน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรเห็นคุณค่าในตนเองท้ังในการดําเนินชีวิตและการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงสอดคล้องกับ เฮาส์ และ คัมม่ิง (House & Cumming, 1985c, pp. 235-238, อ้างถึงใน วรเทพ เวียงแก, 2558) ท่ีได้กําหนด
คุณสมบัติของคุณภาพชีวิตของการทํางาน ด้านการบูรณาการทางสังคม (Social integration) ท่ีว่าด้วย การท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึก
ว่าตนมีความสําคัญและเห็นว่าตนเองมีคุณค่า อันจะมีผลทําให้บุคคลนั้นมีความเป็นอิสระในความรู้สึกว่า ชุมชนหรือสังคมมีความสําคัญ
ต่อตน กล้าเปิดเผยตนเองกับผู้อ่ืน มีความรู้สึกว่า ไม่มีการแข่งขันในองค์การ และมีความรู้สึกว่าองค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ท่ีดีข้ึนกว่าเดิม 

6) ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism) จากภาพรวม พบว่า ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่
ในระดับมาก ประเด็นท่ีลูกจ้างให้การเห็นด้วยสูงท่ีสุดคือ ท่ีมหาวิยาลัยมีการจัดเตรียมงามให้เกิดความเหมาะสมกันในระบบของ 
การทํางาน เห็นด้วยในระดับมาก รองลงมาคือ การมีอิสระในการทํางานตามกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เห็นด้วยในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีอิสรภาพอย่างเต็มท่ีในการทํางานภายใต้ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติตามแนวทางท่ีองค์กรได้กําหนดไว้  
ซ่ึงสอดคล้องกับ เฮอริคและแมคคาบี (Herrick & Maccaby, 1975, pp. 63-67, อ้างถึงใน วไลพร เจริญพร, 2546) ได้อธิบายถึง 
หลักการสําคัญในการทําให้คนงานมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานภายใต้หลักการเบื้องต้น 4 ประการ 
หนึ่งในนั้นคือหลักประชาธิปไตยในการทํางาน ท่ีให้เสรีภาพของบุคคลเรื่องสิทธิในการพูดหรือการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงในการทํางาน
จะให้เปิดโอกาสให้คนงานมีส่วนร่วมในทุกๆ ข้ันตอนการทํางานเพื่อรับผิดชอบต่องานของตนอย่างเต็มท่ีกล่าวคือ เป็นการให้โอกาส
คนงานได้ใช้อํานาจตัดสินใจด้วยตนเองท่ีมีการควบคุมและร่วมมือในการทํางานเป็นทีม  

7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Total Life Space)  จากภาพรวม พบว่า ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีลูกจ้างให้การเห็นด้วยสูงท่ีสุดคือ การทําหน้าท่ีตามบทบาทของตนเองในครอบครัวและในสถานท่ี
ทํางานได้อย่างเหมาะสม เห็นด้วยในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดสรรเวลาในท่ีทํางานและเวลาว่างของตนเองสําหรับครอบครัว  
เห็นด้วยในระดับมากเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า องค์กรไม่มีการแทรกแซงวิถีการดําเนินชีวิตของบุคลากร ตามเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพชีวิต 
การทํางาน เกี่ยวกับบทบาทของการทํางานท่ีมีความสมดุล (Balanced role of work) เกณฑ์ข้อนี้มุ่งท่ีจะให้องค์การหลีกเลี่ยงการเข้า
ไปแทรกแซงพนักงานในเรื่องความสมดุลท่ีเหมาะสมระหว่างงานกับวิถีชีวิต เช่น ความเป็นอยู่ภายในครอบครัว เป็นการแบ่งเวลาท่ี
เหมาะสมสําหรับตัวเอง งาน ครอบครัวและอ่ืนๆ ควรมีสัดส่วนการใช้เวลาอย่างเหมาะสม  

8) ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คุณภาพชีวิตกการทํางานในด้านนี้มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ท่ีมากกว่าทุกด้าน ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 ซ่ึงประเด็น
ท่ีลูกจ้างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ความรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตนเองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการรักษาไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย  เห็นด้วยในระดับมาก รองลงมาคือ ความรู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบได้
ทําประโยชน์ต่อสังคม สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
คือการเป็นสถาบันการศึกษาทางศาสนาที่คงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองพุทธของสังคมไทยได้อย่างชัดเจน เป็นองค์กรท่ีช่วยอนุรักษ์  
สืบสานวัฒนธรรมของคนไทยไว้อย่างย่ังยืน จึงส่งผลให้บุคลากรในองค์กรรู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบได้ทําประโยชน์ต่อสังคม 

ในขณะท่ีระดับความผูกพันในองค์กรในภาพรวม พบว่า ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความผูกพันใน
องค์กรอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้    

1) ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก ซ่ึงประเด็นท่ี
ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุดมี 2 ประเด็น คือ การยอมรับและมีความเชื่อม่ันในทิศทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
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ในการทํางานขององค์กร และประเด็นการได้รับความเมตตา ความเอื้อเฟ้ือ และความใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยจากผู้บังคับบัญชา   
ท้ัง 2 ประเด็น มีการเห็นด้วยในระดับมากเท่ากัน  แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กร เกิดความผูกพันทางอารมณ์และความรู้สึก ท่ีเชื่อ
และยอมรับในแนวทางการทํางาน และวิถีการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน เช่นการเอาใจใส่เพียงเรื่องเล็กน้อย ระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชา ข้อมูลนี้มีความสอดคล้องกับ จิรัสย์ พุฒิจรัสพงศ์ (2551, น. 31) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ 
ในประเด็น ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Commitment) หมายถึง เป้าหมายของปัจเจกบุคคล และเป้าหมายขององค์การท่ี
สอดคล้องกัน ด้วยความแรงกล้าของความปรารถนาของบุคคลท่ีจะทํางานอย่างต่อเนื่องกับองค์การ เนื่องจากเห็นด้วยหรือต้องการจะ
ทําเช่นนั้น เป็นการผูกมัดทางอารมณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งและเกี่ยวข้องกับองค์การ  

2) ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ลูกจ้างส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ประเด็นท่ีลูกจ้างให้การเห็นด้วยมากท่ีสุดคือ ความเต็มใจทุ่มเทแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ดีท่ีสุด เห็นด้วยใน
ระดับมาก รองลงมา คือความต้องการให้งานบรรลุผลสําเร็จ เพ่ือความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์กร และประเด็นการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากข้อค้นพบ แสดงให้เห็นว่า ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ยอมเสียสละส่วนตน เพ่ือผลประโยชน์โดยรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซ่ึงมีความหมายไปในทางเดียวกับ กัปแมน (Gubman, 
1998, อ้างถึงใน ซัลวานา ฮะซานี, 2550, น. 18) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า คือการทุ่มเทพลังกาย พลังใจอย่าง
เต็มท่ี และมากย่ิงข้ึนเร่ือยๆ ให้กับงานท่ีตนได้รับมอบหมาย ซ่ึงพลังกายและพลังใจ จะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เช่น การทํางาน
สร้างสรรค์และมีคุณค่า เกินความคาดหมายของลูกค้าและองค์การ  

3) ด้านความปรารถนาอย่างย่ิงท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกในองค์กร ส่วนใหญ่ลูกจ้างเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
ประเด็นท่ีลูกจ้างให้การเห็นด้วยมากท่ีสุดคือ ความรู้สึกไม่พอใจ หากมีคนดูหม่ิน กล่าวร้าย หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อองค์กร 
โดยเห็นด้วยในระดับมาก รองลงมาคือ การทํางานก่อนเวลาและเลิกงานหลังเวลาท่ีองค์กรกําหนด เห็นด้วยในระดับมาก จากข้อค้นพบ
ชี้ให้เห็นว่า ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจในองค์การและประสงค์ท่ีจะอยู่กับองค์การ สอดคล้องกับท่ี แชตแมน 
(Chatman, อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2552) ให้คํานิยามความผูกพันต่อองค์การ ด้านการแสดงตัว (Identification) หมายถึง 
การมีความภาคภูมิใจในองค์การและความประสงค์ท่ีจะอยู่กับองค์การ มีความกล้าท่ีจะแสดงให้บุคคลอ่ืนทราบว่าตนเองเป็นส่วนของ
องค์กร  
 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากกลุ่มประชากร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลคําถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) จํานวน 257 ชุด ในภาพรวม พบว่า มี
ข้อเสนอแนะมากท่ีสุด 4 อันดับแรก คือ ควรเปิดโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการทํางานและด้านอ่ืนๆ  
คิดเป็นร้อยละ 22.1 รองลงมา คือ ค่าตอบแทนมีเพียงพอต่อค่าครองชีพ แต่ไม่พอสําหรับการออมทรัพย์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควร
พิจารณาปรับเพ่ิมค่าตอบแทนท่ีมากกว่าปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 18.3  มหาวิทยาลัยฯ ควรเปิดอัตราการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยฯ ให้กับลูกจ้าง ตามตําแหน่งงานและวุฒิการศึกษามหาวิทยาลัยฯควรสนับสนุนทุนการศึกษาลูกจ้างให้ศึกษาต่อ  
เพ่ือกลับมาพัฒนาองค์ คิดเป็นร้อยละ 11.7 และมหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนทุนการศึกษาลูกจ้างให้ศึกษาต่อ เพ่ือกลับมาพัฒนา
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 10.5  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนพัฒนาและรูปแบบการพัฒนา QWL ให้ชัดเจนโดยเฉพาะ ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ จัดโครงการนําร่อง หรือการจัดทํากิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ลูกจ้างหรือบุคลากร ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการในการคิดวางแผน หาแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างบุคคลากร
ในมหาวิทยาลัย  
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- ควรมีการทําสัญญาจ้างกับลูกจ้าง มากกว่าสัญญารายปี   
- การเพ่ิมค่าตอบแทนให้มีความเพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน 
- การเปิดอัตราการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ให้กับลูกจ้าง 
- การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ลูกจ้างให้ศึกษาต่อ เพ่ือกลับมาพัฒนาองค์กร 

 
บทสรุป 

คุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามฏราชวิทยาลัย มีในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านลักษณะ
งานที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงประเด็นท่ีลูกจ้างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ความรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตนเองท่ีมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการรักษาไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย ในขณะท่ีความผูกพันในองค์กรของ
ลูกจ้างก็มีในระดับมากเช่นกัน โดยเฉพาะด้าน ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร  และเม่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ กลับมีในระดับปานกลางเกือบทุกด้านมีเพียงด้าน
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล เท่านั้นท่ีอยู่ในระดับน้อย และยังไม่เป็นท่ีพอใจตามความต้องการของลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะการให้โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคลกร แม้กระนั้นลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ก็ยังยินยอมพร้อม
ใจท่ีจะอยู่กับองค์กร มีความผูกพันกับองค์กร เชื่อม่ันและยอมรับเป้าหมายรวมท้ังค่านิยมขององค์กร มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท 
ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์ขององค์กร และปรารถนาอย่างย่ิงท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกในองค์กร ท้ังนี้มีข้อมูลบ่งชี้ 
ท่ีแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ดังกล่าวจากปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมคือ ลูกจ้างส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 24-35 
ปี ถือว่าเป็นช่วงอายุของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนถ่ายเข้ามาเร่ิมเรียนรู้และปฏิบัติงานใหม่จึงเกิดความตระหนักท่ีอยากจะเร่ิมสร้าง
ผลงาน หรือชิ้นงานของตนเองให้ประสบความสําเร็จและเกิดเป็นรูปธรรมแก่องค์กร เพ่ือการได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนในองค์กร 
รวมท้ังการมีระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ปี และ 6-10 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควร ทําให้เกิดความผูกพันกับองค์กร
มากข้ึนตามอายุการทํางาน 
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การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสาํนักงบประมาณ 
The Bureau of the Budget Action Plan for Gender Equality 
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Sirintip Suwannarat 
 

บทคัดย่อ 
  ความเสมอภาคหญิงชายเป็นท้ังกระบวนการและจุดมุ่งหมายท่ีทําให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะแสดงออกได้ โดยไม่ถูก
จํากัดด้วยเหตุผลเร่ืองเพศและเป็นนโยบายท่ีกําหนดไว้ท้ังในระดับสากลและในประเทศไทยก็มีการกําหนดกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 
และแนวปฏิบัติเพ่ือไม่ให้บุคคลถูกแบ่งแยก กีดกัน และจํากัดสิทธิ หากไม่มีการส่งเสริมให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน ความเสมอภาคหญิงชาย
อาจข้ึนอยู่กับความคิด การรับรู้ ค่านิยมของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองเพศ นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายจึงช่วยสร้าง 
ความม่ันคง ปลอดภัยให้แก่ทุกคน และในระยะยาวจะเกิดความย่ังยืนในประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร 
 นโยบายของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยมีกลไกขับเคล่ือน
ระดับประเทศและระดับหน่วยงาน ซ่ึงในส่วนราชการมีท้ังผู้บริหารส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (CEGO) ศูนย์ประสานงานด้าน 
การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย (GFP) และแผนแม่บทท่ีระบุโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงาน ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
จากการศึกษาการดําเนินงานในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของสํานักงบประมาณพบว่า หน่วยงานได้ดําเนินโครงการโดย 
มีท้ังนโยบาย ผู้บริหาร และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ และได้ดําเนินโครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายตามแนวทางของนโยบาย 
เป็นไปตามแนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายกับการพัฒนา (GAD) และเน้นโครงการเกี่ยวกับการวางแผนและการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ เช่น การจัดเก็บข้อมูลแยกเพศและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารบุคคล การวางแผนและกําหนดแผนปฏิบัติการของ
สํานักงบประมาณ รวมไปถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติในเรื่องการทบทวนสัดส่วนของคณะทํางานต่างๆ กฎระเบียบท่ีมีการเลือกปฏิบัติ 
การประชาสัมพันธ์ และการสอดแทรกความรู้ผ่านการอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
คําสําคัญ: การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการ, แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของ สํานักงบประมาณ 
 

ABSTRACT 
 Gender equality is both a process and aims at giving individuals the freedom to express themselves. 

Without being limited for reasons of gender, both international and Thailand already have set the laws, regulations, 
policies and guidelines to against discrimination. In the gap between individual and office policies. Gender equality 
can be based on the cognitive, concept and value of the individual.  So that the policies to promote gender 
equality can be creating stability and safety for everyone and long - term sustainability in the performance of the 
organization. 

 Gender equality in the government are clear because they concrete mechanisms driven by national 
and international agencies. The government has an Chief Gender Equality Officer (CEGO) and Gender Focal Point 
(GFP) and a master plan to identify projects / activities. The literature found that the Bureau of the Budget Has 
operated since 2004. According to a study the office has been proposed by both the administration and the policy 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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of responsibility. Projects promoting gender equality, according to the guidelines of the policy is based on the 
concept of Gender and Development (GAD) and the action plan focused on planning and implementation, for 
example: database gender segregation and administration personnel, reviewed the plan and action, reviewed the 
various regulations that may be discrimination, public relations and training. 
Keywords: gender equality of decent work, a master plan for promoting gender equality in the Bureau of the budget 
 
บทนํา  

จะดีหรือไม่ถ้าหน่วยงานของท่านมีการดูแลความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคลากรหรือมีกฎระเบียบรองรับเพ่ือป้องกันปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนในท่ีทํางาน เพ่ือให้บุคลากรมีความม่ันคง ปลอดภัย มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของบุคคล จะดีไม่น้อยหาก
บุคคลท่ีมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน เช่น หญิงและชายจะได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสมเพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคลากรทุกเพศสามารถ
เข้าถึงการพัฒนาได้อย่างแท้จริง การสร้างความเสมอภาคหญิงชายเป็นอีกหนึ่งนโยบายท่ีคํานึงถึงความเสมอภาคภายใต้กฎหมายและ
โอกาส เพ่ือให้บุคคลสามารถแสดงออกและมีบทบาททางสังคมได้อย่างเสมอภาคกัน ซ่ึงประเทศไทยเพ่ิงเร่ิมมีพระราชบัญญัติ 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แต่การส่งเสริมความเสมอภาคนั้นได้ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนาน ตามความเป็นมาของนโยบาย
อย่างเป็นทางการท้ังในระดับสากลและระดับประเทศ ดังนี้ 

ความเป็นมาของนโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
สังคมไทยได้ตระหนักถึงเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายซ่ึงองค์การสหประชาชาติได้ริเร่ิมใช้ในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด

การเลือกปฏิบัติสตรีทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women-CEDAW) 
และประเทศไทยเข้าร่วมเม่ือปี พ.ศ. 2528 ตามพันธกรณีระหว่างประเทศรัฐต้องกําหนดแนวทาง นโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับ 
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง และให้หลักประกันว่าผู้หญิงจะได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสต่างๆ จากรัฐ บนพ้ืนฐานของ 
ความเสมอภาคหญิงชาย ซ่ึงใจความสําคัญของอนุสัญญาได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีอิสระและเสมอภาคกัน มีเกียรติและสิทธิโดยไม่มี
ความแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งเพศ ประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
บริบทการเมือง โดยเชื่อว่าการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบของประเทศจําเป็นต้องให้สตรีได้เข้าร่วมอย่างเสมอภาคในทุกๆ สาขา  
การคํานึงถึงสตรีมีส่วนสําคัญท่ีช่วยให้เกิดสวัสดิการครอบครัวและส่งผลต่อการพัฒนาของสังคม ซ่ึงยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มท่ี 
ความสําคัญทางสังคมของการเป็นมารดาและเด็กผู้หญิง บทบาทการเลี้ยงดูบุตรจําต้องได้รับผิดชอบร่วมกันท้ังหญิงชาย  

ประเทศไทยให้การรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง จากการประชุมระดับโลกว่าด้วยเร่ืองสตรี เม่ือปี พ.ศ. 
2538 เพ่ือความก้าวหน้าของสตรี ซ่ึงระบุประเด็นปัญหาของสตรีท่ีเป็นอุปสรรคต่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และการเสริมพลัง
ให้สตรี รวม 12 ประเด็นปัญหา ได้แก่ ความยากจน การศึกษาและการฝึกอบรมสตรี สุขภาพ ความรุนแรงต่อสตรี ความขัดแย้งท่ีมี 
การใช้อาวุธ เศรษฐกิจ อํานาจและการตัดสินใจกลไกเชิงสถาบันเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี สิทธิมนุษยชนของสตรี สตรีกับสื่อมวลชน 
สตรีกับสิ่งแวดล้อมเด็กผู้หญิง และประเด็นในสถานการณ์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม จากการประชุมในปี พ.ศ. 2543 ได้แก่ โลกาภิวัตน์ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเคล่ือนย้ายแรงงาน ภาวะประชากรผู้สูงอายุ การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการแบ่งภาระความรับผิดชอบระหว่างหญิงชาย เป็นจุดเน้นการท่ีมองว่าความเสมอภาคเป็นเร่ือสิทธิมนุษยชนและความ
เป็นธรรมทางสังคม ผลักดันให้ความเสมอภาคทางเพศเป็นกระแสหลักของการพัฒนาขับเคลื่อนความเสมอภาคหญิงชายไปสู่การปฏิบัติ  

และในปีเดียวกันสหประชาชาติได้จัดประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2543 กําหนดเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) เพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาคน ภายในปี 
2533-2558 มีท้ังหมด 8 ประการ ซ่ึงมีประเด็นข้อท่ี 3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทหญิงชาย ท่ีผู้นําของ
ประเทศไทยร่วมรับรองคําประกาศดังกล่าว  
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อย่างไรก็ตามความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการ ไม่อาจเกิดข้ึนจากการรับรู้สิทธิของปัจเจกบุคคล เพราะปัญหา
ความเสมอภาคระหว่างเพศได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม การขัดเกลา การรับรู้ในบทบาทต่อความเสมอภาคระหว่างเพศท่ีแตกต่างกัน  
จึงเกิดมาตรการและกลไกส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายข้ึน ซ่ึงเร่ิมบังคับใช้ในส่วนราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2544 เร่ืองพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2555, น. 52-56) ซ่ึงกว่าจะมาเป็นนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม ประเทศไทยใช้เวลาถึง 16 ปี (พ.ศ. 2528-2544) สังคม
ค่อยเปลี่ยนแปลงไปและยอมรับความคิดเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ข้อกําหนดในอนุสัญญาท่ีไม่ยอมรับต้ังแต่คร้ังแรก 
ก็ค่อยๆ ยกเลิกข้อกําหนดท่ีสงวนไว้ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาส่วนราชการได้สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ปรับแผนพัฒนาสตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การส่งเสริมในระดับนโยบายได้แทรกซึมไปในแผน 
การพัฒนาต่างๆ  

ต่อมาเม่ือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษสิ้นสุดลงใน สหประชาชาติได้กําหนดแผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นทิศทางการพัฒนาต้ังแต่ปี 2558-2573 ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมาย
ท่ี 5 เพ่ือบรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศและเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน ด้วยการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและ
เด็กหญิงในทุกรูปแบบ และปรับปรุงและเพ่ิมความเข้มแข็งของนโยบายและการบังคับใช้กฎระเบียบสําหรับการส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศและการเพิ่มบทบาทสตรีและเด็กหญิงในทุกระดับ 

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซ่ึงได้ให้ความสําคัญกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ โดยห้ามองค์กรของรัฐ องค์กรของเอกชนและบุคคล ท่ีกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ
หรือวิธีปฏิบัติท่ีมีลักษณะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นเหตุให้บุคคลถูกแบ่งแยก กีดกัน และถูกจํากัดสิทธิอันชอบธรรม
เพราะมีความแตกต่างระหว่างเพศ ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีสังคมไทยมีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และ
จัดต้ังกลไกคือ "คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบาย มาตรการ และแผน 
การปฏิบัติงาน เสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลจําแนกเพศ ส่งเสริมการศึกษา  
การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี “คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” เพ่ือวินิจฉัยปัญหาท่ีมีการย่ืนคําร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และ “กองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ท่ีดําเนินการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ย่ิงตอกยํ้าให้การดําเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิง
ชายในส่วนราชการย่ิงต้องให้ความสําคัญท้ังกระบวนการและผลการดําเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการท่ี
เกิดข้ึนจะช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจ มีความตระหนักถึงแนวคิดความเสมอภาคหญิงชาย และปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนไม่แบ่งแยก กีดกัน 
จํากัดสิทธิต่อกันในการทํางาน 

การเขียนบทความคร้ังนี้จึงเป็นการศึกษานโยบาย แนวคิด วิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของ
สํานักงบประมาณซ่ึงเป็นกรณีศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคหญิงชายและเรียนรู้การส่งเสริมความเสมอภาคหญิง
ชายของสํานักงบประมาณ 
 
แนวคิดการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

รูปแบบของนโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย มีท้ังพันธกรณีระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ก.พ. มติคณะรัฐมนตรี และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงการขับเคล่ือนดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิด WID และ GAD 
นําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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จากแนวคิดผู้หญิงกับการพัฒนา (Women in development หรือ WID) สู่แนวคิดความสัมพันธ์หญิงชายกับ
การพัฒนา (Gender and development หรือ GAD) 

แนวคิดเร่ิมแรกในการส่งเสริมสตรีคือผู้หญิงกับการพัฒนา (Women in development หรือ WID) จากแนวคิดนัก
เศรษฐศาสตร์ชื่อ Boserup (1970) แนวคิดนี้เร่ิมจากการมองเห็นว่าในการพัฒนานั้นผู้หญิงมักไม่ได้รับการยอมรับ จําเป็นต้องให้ผู้หญิง
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและเป็นเป้าหมายในการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้หญิงมากข้ึน โดยยังคงไว้ซ่ึงบทบาทเดิมใน
สังคม อาทิ การสร้างโครงการท่ีมีผู้หญิงเป็นเป้าหมาย การเพ่ิมรายได้และให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการผลิตมากข้ึน พัฒนาศักยภาพของ
ผู้หญิงในการทําหน้าท่ีในครอบครัว เช่น การอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนคุมกําเนิด แต่แนวคิดนี้ไม่ได้พูดถึงสาเหตุของการเลือก
ปฏิบัติและการกีดกันแบ่งแยกท่ีเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาและแนวคิดดังกล่าวยังคาดหวัง
ต่อผู้หญิงมากข้ึน เป็นภาระให้ผู้หญิงต้องทํางานหนักข้ึน แต่ผู้หญิงก็ยังขาดอํานาจในการควบคุมทรัพยากรและการตัดสินใจ กลายเป็น
กลุ่มคนชายขอบและคนยากจนในสังคมหรือเป็นกลุ่มชนชั้นท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม แนวคิดการพัฒนา (Women in 
Development-WID) จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพบทบาทของผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายได้  

แนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายกับการพัฒนา (Gender and Development หรือ GAD) ในปี ค.ศ. 1980 มีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา โดยเปล่ียนมาเน้นถึงเร่ืองของความเป็นธรรมและความย่ังยืนในการพัฒนาการพัฒนาผู้หญิงก็
เช่นกัน ได้มีการเปลี่ยนจาก WID เป็น GAD คือจากเดิมท่ีเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและการขจัดความยากจนท่ีตัวผู้หญิง เปลี่ยนเป็น
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิงให้ดีข้ึนด้วยการทําให้ผู้หญิงมีศักยภาพในการตัดสินใจ และได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเลือก
ปฏิบัติในสังคมมากขึ้น ซ่ึงจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงบทบาทและความต้องการของท้ังหญิงและชาย ดังนั้นแนวคิดนี้สนใจในเรื่อง
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจท่ีไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงกับชาย และจึงพยายามให้หญิงและชายมีส่วนร่วมในการพัฒนา การตัดสินใจ และ
การแบ่งปันประโยชน์ท่ีได้รับร่วมกัน (นาถฤดี เด่นดวง อ้างถึงใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ออนไลน์) 

แนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
การนํามิติหญิงชายให้อยู่ในกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming) เป็นแนวทางท่ีครอบคลุมแนวคิดของ 

(Gender and Development หรือ GAD) มีจุดเน้นท่ีการพิจารณาและปรับความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงและชายในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมและใช้ทรัพยากร การตัดสินใจและการได้รับประโยชน์ต่างๆ ภายใต้ระบบใดระบบหนึ่ง โดยระบบน้ันอาจเป็น
หน่วยงาน องค์การ ชุมชน หรือสังคมก็ได้ แนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาจึงเป็นแนวทางท่ี
ต้องคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสและความเท่าเทียมกันในการรับประโยชน์ เป็นแนวทางท่ีเอ้ือให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทุกข้ันตอนของ
โครงการ โดยพิจารณาข้อแตกต่างและความไม่เท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชาย (เมธินี พงษ์เวช, 2544, น. 7) 

นโยบายส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการถือเป็นโยบายสังคม (Social Policy) ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ปรับปรุงความเป็นดีอยู่ดีหรือมีสวัสดิภาพท่ีดีของข้าราชการท้ังหญิงชาย โดยในการวิเคราะห์นโยบายจากกรอบแนวคิดวงจรชีวิต
นโยบาย (Policy Life Cycle) มี 3 ข้ันตอน (ศุภชัย ยาวประภาษ, 2552, น. 34) คือ ข้ันตอนของการกําหนดนโยบาย (Policy 
Formulation) ข้ันตอนของการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) และขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย (Policy 
Evaluation) ท้ังนี้การนําวงจรชีวิตนโยบายมาใช้เป็นการวิเคราะห์ต้ังแต่จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดของนโยบาย มีประโยชน์ในการ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักของการพัฒนา (Gender 
Mainstreaming) หรือการดําเนินการเพื่อให้ความเสมอภาคหญิงชายบรรจุอยู่ในทุกแผนงาน/โครงการขององค์การ 

สําหรับแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายท่ีกล่าวไว้ข้างต้น เป็นสิ่งท่ีจะต้องมีในการส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชายในส่วนราชการ อาจต้องใช้หลายเคร่ืองมือประกอบกัน เช่น นโยบาย กฎหมาย การรณรงค์ การวิเคราะห์และการรวบรวม
ข้อมูลการแยกเพศ เป็นต้น ส่วนกระบวนการท่ีว่าจะทําอย่างไรให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ มี
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นักคิดได้คิดรูปแบบหรือกระบวนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายไว้ เพ่ือท่ีจะกําหนดได้ว่าการส่งเสริมนั้นจะต้องทําอย่างไรบ้าง 
(How to) 

ข้ันตอนหรือวิธีการส่งเสริมความเสมอภาคให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา มีหน่วยงานหรือนักวิชาการได้กําหนดไว้
แตกต่างกัน แต่สามารถอธิบายตามวงจรชีวิตของนโยบาย ผู้ศึกษาจึงสามารถสรุปไว้ในกระบวนการกําหนดนโยบายได้ดังนี้ 

 
ผู้ศึกษาเห็นว่าตามกรอบแนวคิดการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของกรวิภา บุญซ่ือ เป็นข้ันตอนท่ีเหมาะสมกับ 

การพัฒนาแนวคิดความเสมอภาคหญิงชายเข้าไปในกระแสหลักในระดับของส่วนราชการ และสามารถเป็นแนวทางในการใช้บทบาท
หญิงชายเป็นกระแสหลักในการส่งเสริมความเสมอภาคได้ อีกท้ังยังสอดคล้องกับเพ่ือการขับเคล่ือนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิง
ชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาในการขับเคล่ือนงานของส่วนราชการตามคู่มือผู้ปฏิบัติงาน (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว, 2550, น. 9-11) ซ่ึงข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นนี้จะช่วยให้เข้าใจการดําเนินงานของสํานักงบประมาณใน
ฐานะของส่วนราชการท่ีจะต้องปฏิบัติตามแนวคิด แนวทาง นโยบายในระดับชาติและระดับสากล การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ของสํานักงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของสํานักงบประมาณ 

สํานักงบประมาณ คือหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานส่วนกลางท่ีทําหน้าท่ีหลัก 3 ด้าน คือ 
ด้านการจัดทํางบประมาณ ซ่ึงทําหน้าท่ีพิจารณาและต้ังงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ท่ีสอดคล้องกับการงบประมาณโดยคํานึงถึงวินัยทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ
และรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลระดับประเทศเพ่ือเข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้วยการให้คําปรึกษาและดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และด้าน 
การติดตามและประเมินผล ท้ังติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวบรวมและเสนอแนะแนวทางให้กับรัฐบาล ลักษณะงานของสํานักงบประมาณจึงเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลเอกสาร 

 การวางแผนนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 
Oxfam 1. การวิเคราะห์สถานการณ ์

2. วางแผน 
3. การประเมินผลกระทบของ

โครงการต่อมิติหญิงชาย 

4. การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 5. การติดตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 

UNDP 1. ระบุปัญหา 
2. การสร้างโครงการ 
3. การประเมินโครงการ 

4. การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 5. การติดตามและการดําเนินงาน 
6. การประเมินผล 
7. การประเมินผลกระทบและ

บทเรียน 
Joana M.D. Vitor  1. ทบทวนแนวทาง 

2  ชักนําให้ผู้นําขององค์กร 
3.สนับสนุนพัฒนาแนวทางและ

วิธีการ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. คณะทํางานเสนอแนะแนว

ทางการส่งเสริม  

3. การประเมินผล 

กรวิภา บุญซ่ือ 1. การเก็บข้อมูลแยกเพศ 
2. การวางแผน 

3. การนําแผนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 

4. การติดตามผล 
5. การแลกเปลี่ยน บทเรียน 
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การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ส่วนใหญ่บุคคลากรจึงเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (ข้าราชการ 830 คน เพศชาย 257 คน เพศหญิง 573 
คน) 

โครงสร้างหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี แบ่งเป็น 16 ฝ่าย เช่น 
สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 ซ่ึงแต่ละฝ่ายประกอบด้วย
ผู้บริหารถึง 5 ระดับ  ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อํานวยการระดับสูง นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ นักวิเคราะห์งบประมาณ
เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษหรือระดับอาวุโส ส่วนในระดับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ตําแหน่งนักวิเคราะห์
งบประมาณชํานาญการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ และระดับชํานาญงานกับระดับปฏิบัติงาน ลักษณะการทํางานในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตามแต่ละหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายและทุกคนมีลักษณะงานเช่นเดียวกันคือทําท้ังจัดทํา
งบประมาณ บริหารงบประมาณและติดตามและประเมินผล ซ่ึงหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง 
การดําเนินงานตามสถานการณ์อยู่เสมอ การปฏิบัติงานของข้าราชการจึงต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงและบางคร้ังต้องทํางานหนักเป็น
เวลาติดต่อกัน การส่งเสริมสวัสดิการให้บุคลากรจึงความสําคัญอย่างย่ิง ซ่ึงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายเป็นอีกทางหนึ่งท่ีสํานัก
งบประมาณได้ดําเนินงานมาต้ังแต่ปี 2547 ตามพันธกรณีระหว่างประเทศและนโยบายรัฐบาล โดยขับเคลื่อนให้สอดคล้องการแนวคิด 
Gender and Development (GAD นําประเด็นท่ีเป็นความแตกต่างในบทบาทหญิงชายในท่ีทํางานให้ลดน้อยลง เช่น ลดช่องว่างเรื่อง
ค่าตอบแทน เร่ืองการทํางานล่วงเวลา และสามารถสร้างสมดุลในอํานาจในการทํางานด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน จากกาวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคของสํานักงบประมาณด้วยวงจรนโยบายและ 
แนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายท่ีกล่าวไว้ข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

การวางแผนนโยบาย 
1. การเก็บข้อมูลแยกเพศ  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกเพศเพ่ือใช้ในการวางแผน วิเคราะห์บทบาทหญิงชาย ซ่ึงจะต้องทําความเข้าใจ 
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานและความต้องการเชิงโครงสร้างของผู้หญิงและผู้ชาย มีข้อมูลท่ีเป็นการแจกแจง การแบ่งงานระหว่างหญิงชาย 
การเข้าถึง ควบคุมทรัพยากรและผลประโยชน์ ข้อจํากัดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม   

สํานักงบประมาณได้ดําเนินการเก็บข้อมูลแยกเพศเพ่ือนํามาใช้วิเคราะห์บทบาทหญิงชายและเป็นข้อมูลใน 
การวางแผน ซ่ึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลของสํานักงบประมาณ มีฐานข้อมูลบุคลากรในมิติต่างๆ  
จํานวน 9  ด้าน ได้แก่ ข้อมูลการบรรจุเข้ารับราชการ ข้อมูลการเลื่อนระดับตําแหน่ง ข้อมูลการย้ายสํานัก/กอง และสายงาน ข้อมูลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา และดูงาน ข้อมูลการลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
ข้อมูลการได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ข้อมูลการลา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการพัฒนาข้าราชการ ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลในมิติ
ต่างๆ โดยแสดงสัดส่วนหญิงชาย อาทิ ข้อมูลด้านการศึกษา/การศึกษาต่อการฝึกอบรม เป็นต้น 

1.1 การวางแผน  
      เม่ือได้ข้อมูลหรือเตรียมข้อมูลในการดําเนินงานจําแนกตามเพศ สามารถนําไปใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผน

งาน ประกอบกับ การวางนโยบายท่ีสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและระดับสากล จนเกิดการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์หญิงชาย หน่วยงานจําเป็นจะต้องปรับแผนแม่บทเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ เช่น แผนพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจแห่งชาติ และแผนในระดับสากล เช่น แผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน เม่ือได้ข้อมูลแยกเพศและการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนไป จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ คือ “สํานักงบประมาณเป็นองค์กรท่ีส่งเสริม สนับสนุนความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอย่างเป็น
รูปธรรม” 
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พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลและทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเสมอ

ภาคระหว่างหญิงชาย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดสรรงบประมาณด้านความเสมอภาคหญิงชายอย่างเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์

ของแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซ่ึงแผนเหล่านี้ให้ความสาํคัญกับเร่ืองการตระหนักรู้และมีเจตคติท่ีดี การเข้าถึงสุขภาวะท่ีดี และการพัฒนาศักยภาพ

สตรี สํานักงบประมาณได้จัดทํานโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า แผนแม่บท ซ่ึงได้แบ่งตามช่วงเวลาท่ีกําหนดแผนแม่บท 
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายได้ดังนี้  

แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสํานักงบประมาณ ประจําปี 2547-2549  
1. ด้านการพัฒนาข้าราชการ จัดส่งบุคลากรของสํานักงบประมาณเข้าร่วมรับฟัง และฝึกอบรมหลักสูตร 

การพัฒนาจิตสํานึกในบทบาทหญิงชาย ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทความเสมอภาคหญิงชาย 
2. ด้านการพัฒนากลไกในการทํางาน ทบทวนคําสั่งและข้อปฏิบัติท่ีขาดมุมมองด้านบทบาทหญิงชายทบทวนรายชื่อ

คณะทํางาน และองค์คณะต่างๆ ของสํานักงบประมาณให้มีสัดส่วนของหญิงชายเท่าเทียมกันสร้างแนวทางการวิเคราะห์งบประมาณ 
3. ด้านข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย สร้างฐานข้อมูลแยกเพศของข้าราชการของสํานัก

งบประมาณ เช่น การมอบหมายงาน การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน ฯลฯ 
4. ด้านการสร้างเครือข่าย สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงานตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน 
แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสํานักงบประมาณ ประจําปี 2550-2554  
1. ด้านการพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา ดูงานหลักสูตรต่างๆ โดยพิจารณาถึงสัดส่วนหญิงชาย 

และนําสัดส่วนหญิงชายมาเป็นองค์ประกอบการบริหารงานบุคคล เช่น การมอบหมายงาน การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง 
2. ด้านการพัฒนากลไกในการทํางาน ทบทวนคําสั่งและข้อปฏิบัติท่ีขาดมุมมองด้านบทบาทหญิงชายทบทวนรายชื่อ

คณะทํางาน และองค์คณะต่างๆ ของสํานักงบประมาณให้มีสัดส่วนของหญิงชายเท่าเทียมกันสร้างแนวทางการวิเคราะห์งบประมาณ 
3. ด้านข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย สร้างฐานข้อมูลแยกเพศของข้าราชการของสํานัก

งบประมาณและผู้รับบริการ (ข้าราชการต่างหน่วยงาน)   
4. ด้านการสร้างเครือข่าย การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศหญิงชายผ่านทาง www.bb.go.th และจุลสารสํานัก

งบประมาณ 
แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสํานักงบประมาณ ประจําปี 2555-2559  
เสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เป็นการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายผ่านสื่อต่างๆ ภายในหน่วยงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลของสํานัก
งบประมาณ การพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลในมิติต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคภาคระหว่างหญิงชาย ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย ในวารสารการงบประมาณ   
e-Journal บนเว็บไซต์ www.bb.go.th และ bbintranet  มีฐานข้อมูลบุคลากรในมิติต่างๆ โดยแสดงสัดส่วนหญิงชาย เช่น ข้อมูล
ด้านการศึกษา/การศึกษาต่อ  การฝึกอบรม ข้อมูลการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นต้น โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงบประมาณได้มี
การสอดแทรกการให้ความรู้ในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการบรรจุ
ใหม่ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สําหรับเจ้าหน้าท่ีสํานักงบประมาณ (KM)  โครงการฝึกอบรมสัมมนา
การปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม 
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เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในภารกิจด้านต่างๆ อย่างเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ตลอดจน
การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หลักสูตรต่างๆ 
โดยพิจารณาถึงสัดส่วนหญิงชาย การพัฒนากลไกในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนาสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรสํานัก
งบประมาณ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การออกแบบการก่อสร้างอาคารท่ีทําการแห่งใหม่ของสํานักงบประมาณ 
โดยคํานึงถึงมิติหญิงชาย ผลการดําเนินงานรวบรวมข้อมูลบุคลากรท่ีผ่านการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแบบแยกเพศ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยโดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับ
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ท้ังหญิงและชายมีสิทธิในการรับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การจัดรถยนต์ส่วนกลางรับ-ส่ง ร้านอาหาร
สวัสดิการ เงนิสวัสดิการให้เปล่า กรณีถึงแก่กรรม การสมรส อุปสมบทหรือคลอดบุตร เป็นต้น 

การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทย ด้วยการสร้างความตระหนักรับรู้ และ
เผยแพร่แนวความคิดการจัดทํางบประมาณท่ีคํานึงถึงมิติหญิงชาย การจัดทําแผนบูรณาการด้านการจัดสรรงบประมาณในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับมิติหญิงชาย การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดทํางบประมาณ
ท่ีคํานึงถึงมิติหญิงชาย ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ระดับนานาชาติ สํานักงบประมาณจัดการประชุมสัมมนามอบนโยบายการจัดทํา
งบประมาณและการจัดทํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี
ของสํานักงบประมาณ โดยมียุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับมิติหญิงชาย ซ่ึงได้เผยแพร่ให้ส่วนราชการต่อไป  

จะเห็นได้ว่าแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสํานักงบประมาณมีการปรับกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับการขับเคลื่อนในระดับชาติท่ีเปลี่ยนแปลงไป แต่มีข้อสังเกตว่าแผนยังไม่มุ่งเน้นไปท่ีผู้ท่ีอาจประสบปัญหา
การถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับความไม่เสมอภาค ซ่ึงควรให้ความสนใจกับปัญหาบางประการเกิดกับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ เช่น การ
ต้ังครรภ์  การล่วงเกินทางเพศในที่ทํางาน และปัญหาอนามัยเจริญพันธ์ุ ซ่ึงเชื่อมโยงกับสุขภาพโดยรวมของผู้หญิง และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อบทบาทและสถานภาพในการทํางานของผู้หญิงได้ จึงต้องมีประเด็นเหล่านี้ในการวางแผนด้วย 
 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ  
กลไกการดําเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2544 และการดําเนินการแต่งต้ังผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารด้าน

การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) ในหน่วยงาน รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงาน
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน (Gender Focal Point) และจัดทําแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายในแผนงาน/โครงการของและหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 3 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2545 เร่ืองการกําหนดคุณสมบัติ
อํานาจหน้าท่ีของผู้บริหารด้านการเสมอภาคระหว่างหญิงชายและบทบาทหน้าท่ีของศูนย์ประสานงานความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
รวมไปถึงการมอบหมายให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในการดําเนินงานส่งเสริมความเสมอภาค 
หญิงชาย การขับเคลื่อนงานผ่านกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยกลไกท่ีสําคัญ 
ดังนี้ (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2555, น. 57) 
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กลไกหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ในระดับกระทรวง และ
สํานักงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (กสพ.) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์  มีหน้าท่ีสนับสนนุกลไกระดับกระทรวง/กรม ผลักดันให้มีการบูรณาการมิติหญิงชายในภารกิจของหน่วยงาน    

ส่วนกลไกระดับหน่วยงานมี 2 ระดับ คือ ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality 
OfficerCGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน (Gender Focal Point-GFP) ซ่ึงสํานัก
งบประมาณกําหนดให้มีแผนกท่ีรับผิดชอบด้านบทบาทหญิงชายมีการแต่งต้ังผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชาย (CGEO) ได้แก่ ผู้บริหารตําแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ มีหน้าท่ีริเร่ิมโครงการ/กิจกรรมที่ผสมแนวคิด
บทบาทหญิงชายในส่วนราชการ การบริหารบุคคลท้ังการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง การมอบหมายงาน เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักความ
เสมอภาค สร้างเครือข่ายและกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานต่อไปจัดต้ังคณะกรรมการ
กํากับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงาน
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน (Gender Focal Point) ได้แก่ สํานักอํานวยการหรือส่วนการวางแผนและ
งบประมาณและส่วนการบริหารงานบุคลากร ทําหน้าท่ีดําเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีตามคําสั่งสํานักงบประมาณท่ี 62-63/2557 เร่ืองแต่งต้ังผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิง
ชายและจัดต้ังศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
 
การประเมินผลนโยบาย 

การติดตามผลการดําเนินงาน 
เม่ือดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ สํานักงบประมาณจะต้องรายงานผลการดําเนินงานประจําปีให้แก่กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานแก่คณะรัฐมนตรีต่อไป ซ่ึงในการติดตามผลการดําเนินงาน สํานักงบประมาณได้
รายงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการกิจกรรมต่างๆ ท่ีมาจากการทบทวนศักยภาพองค์กรในการส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ตรวจสอบว่าองค์กรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีความรู้ความเข้าใจในการนําบทบาทความสัมพันธ์หญิง
ชายไปใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดําเนินงาน ตระหนักว่ากิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีได้รับการวางแผนมีการร่วมมือกันผสมผสาน
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การวางแผนและการดําเนินกิจกรรมแต่ยังขาดการสะท้อนผลการดําเนินงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือข้าราชการของสํานัก
งบประมาณเพื่อประเมินและติดตามผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยใช้รูปแบบการประเมินหลังสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ 

การแลกเปลี่ยนบทเรียน 
การประชุมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกัน 

โดยทางคณะกรรมการกํากับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จะมีการจัดประชุมประมาณปีละ 5 คร้ัง เพ่ือทบทวนการ
ดําเนินงานท่ีผ่านมา ติดตามโครงการท่ีดําเนินงานอยู่ การแจกแจงงาน ซ่ึงคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยข้าราชการท่ีมาจาก
หลายฝ่ายงาน ทําให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามโครงการท่ีกําหนดข้ึน 
 
บทส่งท้าย 

ในการนําเสนอเนื้อหาท้ังความเป็นมา แนวคิด แนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของส่วนราชการและ 
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของสํานักงบประมาณ ทําให้ทราบว่าสํานักงบประมาณได้ดําเนินงานสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
แผนงานระดับชาติ สอดคล้องกับแนวคิด GAD และแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย แต่มีการประเมินผลนโยบายน้อย มี
กิจกรรมน้อยในข้ันตอนของการติดตามผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนบทเรียน สํานักงบประมาณควรมีการติดตามผลโครงการ/
กิจกรรมท่ีศึกษาความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ่ึงจะทําให้มีการดําเนินงานความย่ังยืน ซ่ึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ทําโครงการและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมสามารถดําเนินการ สนับสนุนและร่วมติดตามประเมินผล และควรประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดในแผนแม่บทการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายด้วย เพราะข้าราชการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียขาด 
การรับรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการท่ีต้องการพัฒนาจะต้องได้รับการส่งเสริมท้ังสถานภาพ บทบาท ความสัมพันธ์หญิงชาย
ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้ผู้หญิงมีโอกาสและสิทธิได้รับความเสมอภาคและเพ่ือให้ผู้หญิงได้สะสมบ่มเพาะความม่ันใจ และพร้อมท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพ ชีวิต สุขภาพ ความเป็นอยู่ของตน ซ่ึงในประเด็นดังกล่าวควรคํานึงถึงการรับรู้ของข้าราชการของสํานักงบประมาณด้วย  
ท้ังความรู้ ทัศนคติ และการเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงควรมีการสํารวจการรับรู้ของข้าราชการต่อนโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคของ
สํานักงบประมาณ หรือทบทวนการดําเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของส่วนราชการอ่ืนๆ ต่อไป  
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ความเครียดของเจ้าหน้าทีร่บัเรื่องทางโทรศัพท์ ศนูย์ช่วยเหลือสังคม (1300) 
Stress of Operators at the Social Assistance Centre 1300 

 
ภาพรรณ พุทธิยาวัฒน*์ 

Phaphun Phutthiyawat 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเครียด ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียด และวิธีจัดการความเครียด

ของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) การรวบรวมข้อมูลกระทําโดยการสอบถามตัวอย่างจากเจ้าหน้าท่ีรับ
เร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จํานวน 60 คน 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่ส่งผลให้เกิดความเครียดจากการทํางานแตกต่างกัน สําหรับปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเครียด 
มากท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบในงานและความกังวลในด้านความก้าวหน้าและความไม่ม่ันคงในงาน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียด
โดยเฉล่ียสูงกว่าปกติเล็กน้อย ซ่ึงอาจเกี่ยวข้องกับการปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่อันเป็นอาการท่ีพบ 
มากท่ีสุด ในส่วนของวิธีการจัดการความเครียด ตัวอย่างกลุ่มนี้ใช้วิธีการทําความดี เพ่ือให้รู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นผู้มีน้ําใจแก่ผู้อ่ืนและ
สังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยการเจรจาอย่างเป็นมิตร การมองโลกในแง่ดี และทําจิตใจให้เบิกบานอยู่
เสมอ ตามลําดับ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่าองค์กรควรจัดให้มีสถานท่ีผ่อนคลายความเครียด และจัดสวัสดิการด้านสุขภาพและ 
ความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) ประกอบกับการกําหนดนโยบายรองรับสภาวะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเครียดอย่างเป็นระบบ ส่วนเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) ควรปรึกษาและพูดคุยกับ
ผู้บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ เรียนรู้ท่ีจะปรับเปลี่ยนอิริยาบทและหาวิธีการจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสม รวมท้ังแสวงหา
หลักประกันทางสังคมอื่นๆ เพ่ิมเติมจากท่ีได้รับอยู่  
คําสําคัญ: ความเครียด, เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องทางโทรศัพท์, ศูนย์ชว่ยเหลือสังคม 
 

ABSTRACT 
 Stress levels, factors, and management methods for telephone operators at the Social Assistance 
Centre 1300, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security, were studied. 
Data was collected by in-depth interviews with all 60 operators at Social Assistance Centre 1300. Results were 
that personal factors had no effect on work stress. Most subjects reported that the factors causing the most stress 
were responsibilities on duty, anxiety about progress, and job insecurity. The Subject’s stress levels were slightly 
above normal on average, possibly related to muscular pain or spasms on the occipital bone, back, and shoulder, 
frequently reported symptoms. These subjects managed stress most often by adopting good habits to be proud 
of being helpful. The second most popular stress-management approach was to engage in human relations with 
others by friendly conversations, positive thinking, and deciding to be happy and carefree. To further improve 
conditions, the Social Assistance Centre 1300 might create a staff recreational center and promote health and 
security welfare for operators. Policies should systematically address stress-causing issues. Operators should always 
                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวสัดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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consult and confer with supervisors, learning to adjust their work approach and find appropriate stress-
management strategies, including seeking further increases in social guarantees from the past. 
Keywords: Stress, Operators, Social Assistance Centre 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ เพ่ือ
รองรับความต้องการและอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน ซ่ึงการพัฒนาเหล่านั้นล้วนส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมา จะเห็นได้จากสภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ มีส่วนกดดันให้เกิดปัญหา
สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น ความขัดสนทําให้เกิดปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงการก่อปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาส่ิงเสพติด ปัญหาความรุนแรงต่างๆ รวมถึงปัญหาอ่ืนๆ ท่ีกระทบตามมาเป็นลูกโซ่ เม่ือคนในสังคมให้ความสําคัญหรือให้คุณค่า
แก่วัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ แตกต่างจากสังคมไทยในอดีต ทําให้ในปัจจุบันคนในสังคมจึงมีปัญหาด้านจิตใจเพ่ิมข้ึน  

นอกจากนี้ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยคนในสังคมจะต้องปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ
กับการพัฒนาอีกข้ัน ซ่ึงการพัฒนาหลักประกอบด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนคือคนใน
สังคมต้องปรับตัวให้เกิดความเป็นกลาง เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา วัฒนธรรม อาชีพ ผู้ท่ีอยู่ในภาค
แรงงานต้องพัฒนาศักยภาพให้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงต้องปรับบริการสาธารณะหรือโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้
สามารถรองรับจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ท้ังประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ มีความเครียดเพ่ิมมากข้ึน 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ร่วมกันสํารวจสุขภาพจิต 
(ความสุข) ของคนไทย โดยให้กลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีข้ึนไป ทําแบบสอบถามโดยใช้ข้อคําถามสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ พบว่า 
ในเดือนกรกฎาคม 2558 คนไทยมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตลดลง 0.13 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในเดือนพฤษภาคม 
2558 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ชี้ให้เห็นว่าคนไทยมีความสุขลดลง และอาจอนุมานได้ว่าคนไทยมีความเครียดเพ่ิมมากข้ึน โดย
ความเครียดนั้นสามารถเกิดข้ึนได้ท้ังแบบฉับพลัน และความเครียดแบบต่อเนื่อง (ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร, 2547 อ้างถึงใน นัทธมน 
แก้วไทย, 2552) ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายในแง่ของการเพิ่มความถ่ีของความเจ็บป่วยทางร่างกาย ทําให้เกิดโรครุนแรง รวมถึง
ทําให้ชีวิตสั้นลง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในแง่ของความกังวล ความคับข้องใจ ท่ีจะทําให้เกิดการตอบสนองในเชิงลบ (สมยศ 
นาวีการ, 2543, อ้างถึงใน สมทรง นุ่นจันทร์, 2548) อาจทําให้กระทบไปยังเร่ืองอ่ืนๆ ในชีวิตจนเกิดเป็นปัญหาตามมา 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม เพ่ือดูแลคนทุกช่วงวัย (ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม, 2557) รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม จึงมีแนวคิดท่ีอยากจะให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดความเสมอภาคในสังคมข้ึน รวมท้ังการส่งเสริมคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชน จึงได้มี 
การบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือสังคมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
โดยจะมีบริการให้คําปรึกษาแนะนํา ให้ความช่วยเหลือ ประสานส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และ
ให้การช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ  

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจึงเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐบาลช่องทางหนึ่ง โดยเป็นจุดให้บริการแบบ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เพ่ือรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ หน่วยรับแจ้งเหตุกว่า 
20,000 แห่งท่ัวประเทศ เว็บไซต์ Mobile Application และโทรศัพท์สายด่วน โดยมีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์เพ่ือให้บริการใน
การแจ้งเหตุต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ จึงเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นส่วนสําคัญในการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบปัญหาสังคม โดยต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ประสบปัญหาสังคมโดยตรง ต้องรับแรงกดดันและปัจจัยต่างๆ ท่ีก่อให้เกดิความเครียด 
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ท้ังจากแรงกดดันส่วนบุคคล และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงหากเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์มีความเครียดในระดับสูงกว่าปกติ 
อาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานได้ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับความเครียด เพ่ือหาแนวทางลดความเครียด อันจะทําให้เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ซ่ึงเป็นตัวกลางในการให้ 
ความช่วยเหลือ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประสบปัญหาสังคมและหน่วยงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) 
3. เพ่ือศึกษาวิธีจัดการความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300)  

 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง “ความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300)” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เร่ิมให้บริการเม่ือ 9 
เมษายน 2556 ทําหน้าท่ีในการรับแจ้งเหตุ เร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแสเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และ 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมีความเป็นมาจากปัญหาเร่งด่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสตรีและเด็กในปัจจุบัน อดีตนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
จึงได้ให้จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือสังคมขึ้น เพ่ือปรับระบบการให้บริการประชาชนใน 4 กลุ่มปัญหาหลัก ประกอบด้วย  

1) การกระทํารุนแรงต่อเด็ก สตรี (รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส)  
2) การกระทํารุนแรงทางเพศ (รวมถึงปัญหาท้องไม่พร้อม/คุณแม่วัยใส)  
3) การใช้แรงงานเด็ก และ  
4) การค้ามนุษย์  
ซ่ึงการทํางานจะยึดหลักการบูรณาการให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน มูลนิธิ และ

เครือข่ายภาคประชาชน โดยกําหนดให้มีจุดรับบริการ (Front Line) ระบบส่งต่อ (Gate Way) มีหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
หรือประเภทปัญหา โดยให้นํารูปแบบการให้บริการของทุกหน่วยงาน/กระทรวง มาบูรณาการออกแบบใหม่ให้เป็นระบบเดียวกัน และ
ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือรองรับระบบการดําเนินการของศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้แก่  
1) เพ่ือให้สามารถมีจุดรับแจ้งเหตุท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีต่อไป 
2) เพ่ือให้มีระบบในการบูรณาการการประสานแจ้งเหตุ และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้

ทันท่วงที 
3) เพ่ือให้มีระบบข้อมูลท่ีบูรณาการภาพรวมข้อมูลของท้ังประเทศ เพ่ือวางนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก สตรี 

และผู้สูงอายุต่อไป 
เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานหลัก มีหน้าท่ีหลักในการให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ เป็น

อัตราจ้างเหมาบริการ ซ่ึงการจ้างเป็นการทําสัญญาแบบปีต่อปี จึงไม่มีสวัสดิการตามกฎหมาย ปัจจุบันมีท้ังสิ้น จํานวน 60 อัตรา โดย
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ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ได้แก่ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศ
ศาสตร์ โดยการปฏิบัติงานจะปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง แบ่งเป็นวันละ 3 ผลัด ได้แก่  

1) ผลัดเช้า ต้ังแต่ 06.00-14.00 น.  
2) ผลัดบ่าย ต้ังแต่ 14.00-22.00 น.   
3) ผลัดดึก ต้ังแต่ 22.00-06.00 น.   
ท้ังนี้การทํางานของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์นั้นจะต้องมาผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันทําให้สภาพของการทํางานท่ี

ต้องเปลี่ยนแปลงเวลาการทํางานและการพักผ่อนอาจจะเกิดผลกระทบข้ึน สําหรับผลัดเช้าและผลัดบ่าย จะแบ่งเจ้าหน้าท่ีออกเป็น 4 
หน้าท่ี ได้แก่ 

1) Co-ordinator ให้บริการปรึกษาแนะนําและรับเร่ืองแก่ผู้ใช้บริการท่ีเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง 
2) Media Monitor เฝ้าระวังจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ เว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์  
3) Administration เป็นผู้จัดทําแบบส่งต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทาง

โทรสารและอีเมล  
4) Hotline ให้บริการปรึกษาแนะนํา รับแจ้งเหตุ/เร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียนทางโทรศัพท์  
ส่วนในผลัดดึกจะไม่มี Co-ordinator และ Administration 
การทํางานของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์จะมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (หัวหน้าผลัด) ในการให้คําแนะนําและแก้ไข

ปัญหาเบื้องต้น หากปัญหามีความซับซ้อนจะนําเร่ืองปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ รวมถึงมีระบบ Supervision ซ่ึงมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ได้แก่ ด้านความรุนแรงในครอบครัว ด้านการค้ามนุษย์ ด้านเด็ก ด้านคนพิการ และด้านกฎหมาย เพ่ือให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี
ให้คําปรึกษาแนะนําทางโทรศัพท์ เพ่ือให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาได้ นอกจากน้ี ยังมีล่ามอาสาสมัคร จํานวน 6 
ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และภาษามลายู (ยาวี) เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม
ชาวต่างชาติและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยให้บริการในรูปแบบการประชุมสาย (Tele-
Conference) 

ในการศึกษามีแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนี้ 
นวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียด 
ความเครียด (Stress) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินจากคําว่า Strictus แปลว่า ความตึงแน่น (Bound Tight) คํานี ้

ถูกใช้คร้ังแรกโดย Cannon ในปี 1932 (จําลอง ดิษยวณิช และ พร้ิมเพรา ดิษยวณิช, 2545) ซ่ึง Cannon จะใช้คําว่า “ความเครียด” 
ก็ต่อเม่ือมีสิ่งเร้าไปกระตุ้น ทําให้เกิดปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวข้องกับการสู้หรือการหนี (Fight or Flight) โดยกรมสุขภาพจิต (2545, อ้างถึงใน 
พัชญา มาสินทพันธ์ุ, 2549) ได้ให้คําจํากัดความของความเครียดว่าหมายถึง ภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ ท่ีทําให้รู้สึกไม่สบายใจ คับข้องใจ หรือถูกบีบคั้นกดดัน จนทําให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจ สับสน โกรธ หรือเสียใจ  
ซ่ึงความเครียดท่ีเป็นอันตราย คือ ความเครียดในระดับสูงท่ีคงอยู่เป็นเวลานาน จะส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรม 
ครอบครัว การทํางาน และสังคมได้ 

จําลอง ดิษยวณิช และ พร้ิมเพรา ดิษยวณิช (2545) ศึกษาสาเหตุท่ีทําให้เกิดความเครียดตามแนวคิดของ Engel พบว่า
มีปัจจัยหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย  

1) ปัจจัยทางชีวภาพ (Biological Factors) ได้แก่ ระบบประสาท ประสาทชีวเคมี พันธุกรรม และบุคลิกภาพของแต่ละ
บคุคล  

2) ปัจจัยทางจิตใจ (Psychological Factors) ได้แก่ ความกดดัน ความคับข้องใจ ความขัดแย้ง เจตคติและความเชื่อ
ของแต่ละบุคคล และ  
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3) ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) ได้แก่ เหตุการณ์ในชีวิต เร่ืองรบกวนเล็กน้อย และชนชั้นทางสังคม ซ่ึงเป็นปัญหา
ท่ีแต่ละบุคคลประสบ นอกจากนี้อาจมีสาเหตุอ่ืนๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การว่างงาน การสูญเสีย หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ร่วมด้วย 

โดยปกติความเครียดท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลมี 2 ประเภท คือ ความเครียดทางด้านร่างกายและความเครียดด้านจิตใจ (Bell, 
Janice M., 1977, อ้างถึงใน ธรณินทร์ กองสุข และคณะ, 2549) หรืออาจแบ่งตามลักษณะการเกิดข้ึนของความเครียด คือ 
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนแบบฉับพลันและความเครียดแบบเร้ือรัง (ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร, 2547, อ้างถึงใน นัทธมน แก้วไทย, 2552) 
โดย Dubrin (1984, อ้างถึงใน วันวิสาข์ พันธ์ุพานิช, 2553) ได้แบ่งระดับความเครียดท่ีสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 
ความเครียดระดับตํ่า ระดับปานกลาง และระดับสูง ซ่ึงความเครียดในแต่ละระดับจะมีความแตกต่างเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีบุคคลประสบ
กับความเครียด รวมถึงมีผลกระทบท่ีเกิดกับร่างกายและจิตใจท่ีรุนแรงต่างกัน 
 
ผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

ทัศนวรรณ สุทธิวรา (2546) ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในกองสวัสดิการ
สังคม สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะงาน และศึกษาสาเหตุและวิธีการจัดการกับ
ความเครียดของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน โดยทําการศึกษาข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในกองสวัสดิการสังคม สํานักงานกําลัง
พล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศึกษาเฉพาะกองกํากับการอํานวยการ กองกํากับการ 1 และฝ่ายส่งเสริมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ตํารวจ ซ่ึงมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 86 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่ความเครียดโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปัจจัยการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะปัจจัยด้านความม่ันคงในงานและ
ปัจจัยด้านความขัดแย้งในบทบาท และเม่ือเกิดความเครียดข้ึน กลุ่มตัวอย่างมีวิธีการจัดการกับความเครียดท่ีเกิดข้ึนโดยการนอนหลับ  
การพักผ่อนหย่อนใจและการออกกําลังกาย และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามลําดับ 

รุ่งระวี พันธานนท์ (2548) ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์รับโทรศัพท์สายด่วน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยทําการศึกษาพนักงานศูนย์
รับโทรศัพท์สายด่วนของบริษัท โปรเฟสชั่นนอลคอลเซ็นเตอร์ จํากัด และบริษัท แคปิตอล โอเค จํากัด มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 138 คน 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานศูนย์รับโทรศัพท์สายด่วนมีความเครียดในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซ่ึงเป็นความเครียดท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ และความรู้สึก โดยปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจต่องาน
บริการ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงาน ปัจจัยด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน และปัจจัยด้านสภาพของสถานท่ีทํางาน 

สมทรง นุ่นจันทร์ (2548) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการทํางานของบุคลากร ด้านบัญชีและการเงิน สํานักงาน
ใหญ่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการทํางาน และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการทํางานของบุคลากรเพศหญิงและเพศชาย โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน 
สํานักงานใหญ่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํานวน 80 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความเครียดในการทํางานในระดับสูงกว่า
ปกติเล็กน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านความสําเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนปัจจัยด้านสัมพันธภาพ และ
ปัจจัยด้านโครงสร้างนโยบายและบรรยากาศขององค์กรนั้น ส่งผลให้เกิดความเครียดในระดับปกติ  จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยใน
การทํางานในบุคลากรเพศหญิงและเพศชาย พบว่า ระดับความเครียดของบุคลากรเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกันในทุกปัจจัย 
การทํางาน 

ต้องใจ การมันคี (2549) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงานดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ
โทรคมนาคม กรณีศึกษา องค์กรเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเครียด และเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงาน โดยแยก เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา คือ พนักงานตําแหน่งดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ ประเภทธุรกิจโทรคมนาคม บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
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292 คน ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย จากระดับความเครียดท้ัง 4 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการทํางาน ด้านความรู้ ด้านการเงิน และด้านการบริการลูกค้า พบว่า ระดับความเครียดด้านความรู้และด้าน
การเงินของพนักงานแตกต่างกันตามอายุ ระดับความเครียดด้านการทํางานแตกต่างกันตามสถานภาพและระดับการศึกษา ส่วนระดับ
ความเครียดในทุกด้านของพนักงานไม่แตกต่างกันตามเงินเดือนปัจจุบัน 

สราวุธ ฉายาวิริยะ (2549) ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน และศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 114 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดในระดับตํ่า ปัจจัยด้านบุคคลท่ี
แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และประสบการณ์การทํางาน มีความเครียดไม่แตกต่างกัน 
ส่วนปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการปฏิบัติงาน คือ ด้านบทบาทหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ แต่ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และความยืดหยุ่นของ
กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

สุทธิพงษ์ เสวกสูตร (2549) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานรับสาย 1111: ศึกษากรณี บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเครียด และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงาน โดยศึกษา
พนักงานรับสาย 1111 ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 160 คน ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ใน
ระดับปกติ โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียด ได้แก่ สภาพปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความม่ันคง
ในการทํางาน ด้านการจัดการด้านเน้ือหาข้อมูลท่ีถูกต้อง และด้านความยุติธรรมของช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่งงาน อายุการทํางาน ภาระความรับผิดชอบในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กบความเครียดอย่างมี
นัยสําคัญ 

สุภวรรณ กรเพ็ชร์ (2550) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ กรณึศึกษา บริษัทด้าน
โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเครียด และปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่าง 
คือ พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัทด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง จํานวน 330 คน 
พบว่า ภาพรวมความเครียดในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน มีความเครียดไม่แตกต่างกัน แต่ภาระความรับผิดชอบในครอบครัวท่ีแตกต่างกัน มีความเครียด
แตกต่างกัน 

ปติภา จันทร์สม (2552) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเครียด ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติหน้าท่ี และเสนอแนะแนวทาง
ในการบริหารความเครียดแก่เจ้าหน้าท่ี โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าทีสํานักข่าวกรองแห่งชาติ จํานวน 284 คน พบว่า ปัจจัย 
ส่วนบุคคลท่ีมีผลกับความเครียดในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย อายุ ระดับรายได้ อายุราชการ และสุขภาพส่วนบุคคล  
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นความเครียดในการปฏิบัติงานท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านบทบาทในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในการปฏิบัติงาน และ
ด้านโครงสร้างและบรรยากาศการทํางาน ตามลําดับ โดยแนวทางในการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ การให้ผู้บริหาร
ระดับสูงถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับทราบ ทําความเข้าใจเร่ืองความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเฉพาะความเป็น
ธรรมการเลื่อนข้ันเงินเดือน และควรมีการจัดกิจกรรมในแง่ของการจัดโปรแกรมพัฒนาสุขภาพกายและอารมณ์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีสํานัก
ข่าวกรองแห่งชาติ 
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วีรวุฒิ จงวิไลเกษม (2552) ศึกษาการจัดการความเครียดของพนักงานขายภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาลักษณะงานที่ทําให้พนักงานขายเกิดความเครียด รวมถึงวิธีการจัดการความเครียดท่ีเกิดข้ึน ศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 
คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยสาเหตุของความเครียดมาจากลักษณะงาน ท้ังในด้านของการขาย 
และการแก้ปัญหาและการติดต่อ ซ่ึงปัจจัยเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อค่าเฉลี่ยความเครียดจากลักษณะงานของพนักงานขาย และ
วิธีการจัดการความเครียดท่ีพนักงานขายเลือกปฏิบัติมากท่ีสุด ได้แก่ การพักผ่อนด้วยการดูหนัง การฟังเพลง และการร้องคาราโอเกะ 

ขนิษฐา แพรต่วน (2555) ศึกษาเร่ืองความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเครียด และปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ ข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด จากโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ โรงเรียนวัดบางพลัด โรงเรียนวัดรวก 
และโรงเรียนสามัคคีสุทธาวาส จํานวน 80 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูมี
ความเครียดอยู่ในระดับน้อย โดยปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของความเครียด ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านบทบาทหน้าท่ี ปัจจัย
ความสําเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยด้านโครงสร้าง นโยบายและบรรยากาศขององค์การ และปัจจัยด้านสัมพันธภาพ 
ตามลําดับ ส่วนการจัดการความเครียดท่ีข้าราชการครูเลือกใช้มากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยการเจรจาอย่างเป็นมิตร 
รองลงมา คือ การสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตด้วยการทํางานและสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในงานท่ีตนเองทํา ส่วนการออกกําลังกายเป็น
วิธีการจัดการความเครียดท่ีข้าราชการครูใช้น้อยท่ีสุด 

มณิสา สุดิรัตน์ (2556) ศึกษาเร่ืองความเครียดจากการทํางานของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติงาน ศูนย์การจัดสวัสดิการและ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุ และปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความเครียดในการทํางาน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี
ศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติงานของศูนย์การจัดสวัสดิการและสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จํานวน 75 คน พบว่า สาเหตุของ
ความเครียดในการทํางานมากท่ีสุด 3 อันดับแรก มาจาก สัมพันธภาพในท่ีทํางาน การตัดสินใจ และความเสี่ยงจากการทํางาน ส่วน
สาเหตุอ่ืนๆ ประกอบด้วย การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในท่ีทํางาน สภาพการทํางาน เทคโนโลยี กะการทํางาน ชั่วโมงการทํางาน การ
เดินทาง และภาระงาน ซ่ึงตัวแปรสําคัญนั้นข้ึนอยู่กับลักษณะของงานและการปรับตัวของแต่ละบุคคล ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความเครียด ได้แก่ รายได้ อายุงาน อายุ เพศ สถานภาพการสมรส และวุฒิการศึกษา แต่ตําแหน่งงานเป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อ
ความเครียด นอกจากนี้ยังพบว่าอาจมีปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากสภาพการทํางานท่ีมีผลให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความเครียด ได้แก่ ปัญหา
ส่วนตัว และปัญหาด้านสุขภาพ 
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา  

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมีวิธีการศึกษาโดยการศึกษาจากเอกสารและการสํารวจภาคสนาม และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามที่มีท้ังคําถามปลายปิดและคําถามปลายเปิด แบ่งเป็น 5 
ส่วนหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการทํางานท่ีมีผลต่อความเครียด แบบประเมินความเครียด การจัดการ
ความเครียด และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจจะนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแจกแจงแบบ t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  และในส่วนของประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาคือ เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซ่ึงมีจํานวน
ท้ังสิ้น 60 คน ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 
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ผลการศึกษา 
ข้อมูลท่ัวไปด้านปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ได้แก่ เพศ อายุ สาขาการศึกษา สถานภาพสมรส 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ ภาระรับผิดชอบในครอบครัว และอายุงาน โดยผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ ในด้านเพศพบว่าเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ด้านอายุพบว่าอยู่ในช่วง 20-25 ปี ด้านการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา ด้านสถานภาพสมรส
ส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีรายได้พอเพียง และไม่ต้อง
รับผิดชอบภาระในครอบครัว ด้านอายุงานส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์มีอายุงานไม่เกิน 1 ปีคร่ึง แต่จากการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย พบว่า ทุกปัจจัยส่วนบุคคลข้างต้นไม่ส่งผลให้เกิด
ความเครียดจากการทํางานท่ีแตกต่างกัน 

ผลการศึกษาปัจจัยในการทํางานท่ีมีผลต่อความเครียดในภาพรวมของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ พบว่า เจ้าหน้าท่ี
ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยท่ีทําให้เกิดภาวะความเครียดในการทํางานมากท่ีสุด คือ ปัญหาด้านลักษณะงาน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 2.09 โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในเร่ืองของลักษณะงานท่ีมีความรับผิดชอบสูง และงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีต้องการความละเอียดมาก รองลงมาคือ 
ปัญหาด้านความก้าวหน้าในอาชีพและปัญหาด้านสัมพันธภาพ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 1.59 และ 1.03 ตามลําดับ  

และจากการทําแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองของกรมสุขภาพจิต พบว่า ความเครียดของเจ้าหน้าท่ี
รับเร่ืองทางโทรศัพท์ มีคะแนนความเครียดเฉลี่ย 20.38 ซ่ึงความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย โดยอาการท่ีแสดงออก 
ส่วนใหญ่ คือ อาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลังหรือ ไหล่ รองลงมามีอาการปวดหัวข้างเดียวหรือปวดบริเวณขมับท้ังสอง
ข้าง รวมถึงมึนงง หรือเวียนศีรษะ  

ส่วนวิธีการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ใช้วิธีการจัดการความเครียดด้วยการทําความดี 
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นผู้มีน้ําใจแก่ผู้อ่ืน และสังคม มีค่าเฉลี่ย 2.68 รองลงมาคือ วิธีการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้วย
การเจรจาอย่างเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ย 2.63 และวิธีการมองโลกในแง่ดี ทําจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 2.57 ส่วนวิธีการท่ี
เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์เลือกใช้น้อยท่ีสุด คือ วิธีการพักผ่อนร่างกายและจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลาย มีค่าเฉลี่ย 2.17 รองลงมาคือ 
วิธีการพ่ึงพาธรรมะ เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 1.73 และวิธีการออกกําลังกาย มีค่าเฉลี่ย 1.53 ตามลําดับ 
และมีค่าเฉลี่ยวิธีการจัดการความเครียดอยู่ท่ี 2.34 นั่นคือ มีการใช้วิธีการจัดการความเครียดเป็นบางคร้ัง  

นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านสวัสดิการและด้านการ
บริหารจัดการเป็นหลัก 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พบประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
ปัจจัยในการทํางานท่ีมีผลต่อความเครียด 
จากการศึกษา ปรากฏว่า ปัจจัยในการทํางานท่ีมีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ลักษณะงาน และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ โดยปัจจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อความเครียดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
2.085 และพบว่าลักษณะงานท่ีมีผลต่อความเครียดในระดับปานกลาง ได้แก่ งานท่ีทําเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง ปริมาณงานท่ีทําใน
แต่ละวันมากเกินไป การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ภายในหน่วยงาน งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีต้องการความละเอียดมาก งานท่ีทํามี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป งานท่ีทําในปัจจุบันมีความซํ้าซาก จําเจ ช่วงเวลาการทํางานแต่ละกะทําให้เหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย 
เนื่องจากลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานท่ีต้องทํากับผู้ประสบปัญหาทางสังคมจํานวนมาก เจ้าหน้าท่ีต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะเป็นงานมี
ข้ันตอนในการปฏิบัติงานและต้องใช้ความละเอียดมาก หากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนจะเกิดผลกระทบต่อหลายภาคส่วน อีกท้ังลักษณะงานท่ีทํา
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นั้นมีความซํ้าซากจําเจ เป็นเพราะลักษณะงานและเนื้องานท่ีต้องทําเหมือนกันทุกวัน อาจทําให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิด
ความเครียดข้ึนได้  

ส่วนปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีผลต่อความเครียดในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.591 และพบว่า ความก้าวหน้าด้าน
อาชีพท่ีมีผลต่อความเครียดในระดับปานกลาง ได้แก่ การขาดโอกาสในการเล่ือนตําแหน่งหน้าท่ีการงาน และงานท่ีทําไม่มีความม่ันคง ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะสัญญาจ้างมีระยะสั้น  ส่วนความก้าวหน้าด้านอาชีพท่ีมีผลต่อความเครียดในระดับน้อย ได้แก่ อาจไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง และ
การขาดโอกาสในการฝึกทักษะเพ่ิมเติมในตําแหน่งงาน เนื่องจากตําแหน่งงานของเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องทางโทรศัพท์เป็นตําแหน่งงานท่ีสามารถ
เลื่อนตําแหน่งได้ยาก เพราะในสายงานจะมีเพียงการเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าผลัด นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ียังคิดว่างานท่ีทําไม่มีความม่ันคง 
เพราะสัญญาจ้างงานนั้นเป็นสัญญาจ้างรายปี จึงมีโอกาสไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างได้ 

จากปัจจัยในการทํางานด้านลักษณะงาน และด้านความก้าวหน้าในอาชีพท่ีมีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องทาง
โทรศัพท์ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมทรง นุ่นจันทร์ (2558) ท่ีพบว่า ปัจจัยในการทํางานด้านลักษณะงานและด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทํางาน 

ในส่วนของปัจจัยในการทํางานด้านสวัสดิการถึงจะไม่มีผลปรากฏนัยสําคัญทางสถิติ แต่จากผลการศึกษาปรากฏว่า ไม่ได้รับ
สวัสดิการ ยกตัวอย่างเช่น ประกันสังคม การประกันสุขภาพหมู่ ประกันชีวิต ยา เวชภัณฑ์ท่ีจําเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจในท่ีทํางาน เป็นต้น เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ค่อนข้างท่ีจะกังวลเกี่ยวกับเร่ืองสวัสดิการในด้านของการรักษาพยาบาล
มากท่ีสุด และรองลงมาคือเร่ืองของการกําหนดวันลางาน สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในท่ีทํางาน สถานท่ีรับประทานอาหาร และการจ่าย
เงินเด ือน ในส่วนของสวัสดิการการรักษาพยาบาลนั้นเนื่องด้วยในปัจจุบันยังไม่มีการจัดสวัสดิการส่วนนี้ให้ ทําให้เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทาง
โทรศัพท์มีความกังวลด้วยลักษณะงานท่ีไม่ได้มีเพียงการนั่งรับโทรศัพท์ในหน่วยงานแต่ต้องออกหน่วยเคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาสังคมซ่ึงมีความเสี่ยงเช่นกัน ส่งผลให้ทําให้เกิดความกังวลและความเครียดในการทํางานได้    

ระดับความเครียด 
จากการศึกษา ปรากฏว่า ความเครียดในภาพรวมของเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ อยู่ในระดับเครียดสูงกว่าปกติ

เล็กน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.20 และพบว่า ในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมานั้น เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์มีการแสดงออกเมื่อเกิด
ความเครียด โดยพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่ ปวดหัวข้างเดียว
หรือปวดบริเวณขมับท้ัง มึนงงหรือเวียนศีรษะ ซ่ึงอาจเป็นเพราะลักษณะการทํางานท่ีต้องนั่งทํางานในสถานท่ีจํากัดเป็นเวลานาน ท้ังยัง
ต้องเป็นผู้รับเรื่องราวปัญหาต่างๆ จากผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาอ่ืนๆ ในชีวิตท่ีอาจก่อให้เกดิความเครียด จนมีพฤติกรรม
แสดงออกเช่นนี้ และพบว่าพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด 3 อันดับ คือ ความสุขทางเพศลดลง รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า 
และรู้สึกหมดหวังในชีวิต  

การจัดการความเครียด 
จากการศึกษาความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการความเครียดจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ปรากฏว่า เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่

เลือกใช้วิธีการจัดการความเครียดเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.337 โดยวิธีการจัดการความเครียดท่ีเจ้าหน้าท่ีเลือกใช้มากท่ีสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ วิธีการทําความดีเพ่ือให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นผู้มีน้ําใจแก่ผู้อ่ืนและสังคม วิธีการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วย
การเจรจาอย่างเป็นมิตร และวิธีการมองโลกในแง่ดี ทําจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ส่วนวิธีการจัดการความเครียดท่ีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทาง
โทรศัพท์เลือกใช้น้อยท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ วิธีการพักผ่อนร่างกายและจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลาย วิธีการพึ่งพาธรรมะ เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ 
นั่งสมาธิ เป็นต้น และวิธีการออกกําลังกาย 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20-25 ปี โดยเจ้าหน้าท่ี

ท้ังหมดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาท่ีสําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ คือ สาขาจิตวิทยา เกือบท้ังหมดมีสถานภาพโสด และ 
ส่วนใหญ่มีรายได้พอใช้ ไม่ต้องรับผิดชอบภาระในครอบครัว และมีอายุงานอยู่ในช่วง 1 ปี 1 เดือน-1 ปี 6 เดือน 

ปัจจัยในการทํางาน 
การศึกษาปัจจัยท่ีทําให้เกิดภาวะความเครียดในการทํางาน มีดังนี้ 
1. ภาพรวมปัจจัยด้านลักษณะงานอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีผลต่อ

ภาวะความเครียดในระดับปานกลาง คือ งานท่ีทําเป็นงานท่ีมีความรับผิดชอบสูง รองลงมาคือ งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีต้องการ
ความละเอียดมาก ปริมาณงานท่ีทําในแต่ละวันมากเกินไป ส่วนปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีผลต่อภาวะความเครียดในระดับน้อย คือ 
การปฏิบัติงานของท่านต้องเกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมายเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทางวินัย รองลงมาคือ งานท่ีทํามีระยะเวลาท่ี 
นานเกินไปในแต่ละวัน  และนอนไม่หลับหลังจากเข้าทํางานในผลัดกลางคืน  

2. ภาพรวมปัจจัยด้านสัมพันธภาพอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยในด้านสัมพันธภาพท่ีมีผลต่อ
ภาวะความเครียดในระดับน้อย คือ หน่วยงานอ่ืนไม่ให้ความร่วมมือในการทํางาน รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงานไม่ให้ความช่วยเหลือ 
ความร่วมมือ และขาดความสามัคคีในการทํางาน และเพ่ือนร่วมงานไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและละท้ิงงาน ส่วนปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพท่ีไม่มีผลต่อภาวะความเครียด ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหา มีปัญหาขัดแย้งกับเพ่ือน
ร่วมงาน และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชาไม่ดี 

3. ภาพรวมปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยในด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพท่ีมีผลต่อภาวะความเครียดในระดับปานกลาง คือ งานท่ีทําไม่มีความม่ันคง รองลงมาคือ การขาดโอกาสในการ
เลื่อนตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ส่วนปัจจัยในด้านความก้าวหน้าในอาชีพท่ีมีผลต่อภาวะความเครียดในระดับน้อย คือ อาจไม่ได้รับการต่อ
สัญญาจ้าง รองลงมาคือ การขาดโอกาสในการฝึกทักษะเพ่ิมเติมในตําแหน่งงาน และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพท่ีไม่มีผลต่อ
ภาวะความเครียด ประกอบด้วย ไม่มีควาภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และการไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทํางานด้วยตนเอง 

4. ภาพรวมปัจจัยด้านสวัดสดิการในภาพรวมนั้นไม่ได้รับสวัสดิการ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ทางโทรศัทพ์ไม่ได้รับปัจจัยในด้านสวัสดิการเกือบท้ังหมด ประกอบด้วย ประกันสังคม การประกันสุขภาพหมู่และประกันชีวิต ยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีจําเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานท่ีออกกําลังกาย สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในท่ีทํางาน การให้การสนับสนุน
การศึกษาต่อ การมีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา อบรม หรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 

ระดับความเครียด 
จากการทําแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดของกรมสุขภาพจิต พบว่า เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์มีระดับ

ความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยผลคะแนนรวมอยู่ท่ี 20.38 ในส่วนของพฤติกรรมการแสดงออกเม่ือ
เกิดความเครียดในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า พฤติกรรมท่ีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัทพ์แสดงออกเมื่อเกิดความเครียด โดย
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอง หลัง หรือไหล่ รองลงมาคือ ปวดหัวข้างเดียวหรือปวดบริเวณ
ขมับท้ัง  2 ข้าง และมึนงงหรือเวียนศีรษะ  

การจัดการความเครียด 
เจ้าหน้ารับเร่ืองทางโทรศัพท์ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการจัดการความเครียด โดยวิธีการทําความดี เพ่ือให้เกิดความรู้สึก

ภาคภูมิใจ และเป็นผู้มีน้ําใจแก่ผู้อ่ืน และสังคม รองลงมาคือ วิธีการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้วยการเจรจาอย่างเป็นมิตร และวิธีการ
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มองโลกในแง่ดี ทําจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 2.57 ส่วนวิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์เลือกใช้น้อยท่ีสุด คือ วิธีการ
พักผ่อนร่างกายและจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลาย รองลงมาคือ วิธีการพ่ึงพาธรรมะ เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ เป็นต้น และวิธีการออก
กําลังกาย ตามลําดับ  

ความคิดเห็นอื่นๆ และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องทางโทรศัพท์ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สามารถจําแนกเป็นด้านใหญ่ๆ ได้ ดังนี้ 
ด้านสวัสดิการ พบว่า เจ้าหน้าท่ีต้องการให้องค์กรจัดสวัสดิการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล คือ 

ประกันสงัคมให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
ด้านความม่ันคงในอาชีพ พบว่า เจ้าหน้าท่ีต้องการให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาความมั่นคงในอาชีพให้มีความม่ันคง 

มากย่ิงข้ึน จากเดิมท่ีมีการจ้างงานแบบสัญญาจ้างรายปี 
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า เจ้าหน้าท่ีต้องการให้มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าจ้าง และ

ต้องการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีมากข้ึน 
ด้านความสัมพันธ์ พบว่า เจ้าหน้าท่ีต้องการให้มีการการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
ด้านสถานท่ี พบว่า เจ้าหน้าท่ีต้องการให้มีการจัดห้องผ่อนคลายความเครียดและห้องอาหาร เพ่ืออํานวยความสะดวก

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีมากข้ึน 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จากการศึกษา พบว่า  

ทุกปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สาขาท่ีจบการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ ภาระรับผิดชอบในครอบครัว และ
อายุงาน มีผลต่อปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเครียดจากการทํางานไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านการทํางานท่ีมีผลต่อความเครียด ได้แก่ 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะต่อองค์กรและข้อเสนอแนะ
ต่อเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องทางโทรศัพท์ มีดังนี้ 

ข้อเสนอแนะระดับองค์กร 
1. องค์กรควรจัดให้มีสถานท่ีผ่อนคลายความเครียดให้กับเจ้าหน้าท่ี เพ่ือลดความเครียดจากการทํางาน เนื่องด้วยการ

รับฟังปัญหาสังคมของผู้ใช้บริการนั้น ทําให้เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัพท์เกิดความเครียดข้ึนได้  
2. องค์กรควรจัดให้เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองทางโทรศัทพ์ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

สิทธิข้ันพ้ืนฐาน ยกตัวอย่างเช่น สิทธิประกันสังคม การทําประกันสุขภาพหมู่หรือประกันชีวิต เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงาน 
ท่ีรวมถึงการออกหน่วยเคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนั้นเป็นการทํางานมีความเสี่ยง 

3. องค์กรควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน โดยมีนโยบายรองรับสภาวะท่ีอาจก่อให้เกิดความเครียดแก่
เจ้าหน้าท่ี เช่น ควรมีการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในการทํางาน ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายค่าจ้าง การจัดตําแหน่งงานอย่าง 
เป็นกลาง รวมถึงควรมีการรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีในด้านการสร้างเสริมแรงจูงใจ สวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ข้อเสนอแนะระดับเจ้าหน้าท่ี 
1. ควรมีการปรึกษาและพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอในการทํางานและรายงานให้ทราบเกี่ยวกับงานท่ีทํา 

และเสนอให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
2. ควรมีการปรับเปลี่ยนอริยาบทและหาวิธีการจัดการกับความเครียดให้ได้อย่างเหมาะสม 
3. สมัครประกันสังคมรูปแบบอ่ืนๆ 
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ความเสมอภาคในที่ทํางานของคนพิการในสถานประกอบการและหนว่ยงานของรัฐ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้นําเสนอเก่ียวกับ ความเสมอภาคในท่ีทํางานของคนพิการท่ีปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐ อันเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ท่ีได้รับการจ้างงานเนื่องจากการมีการบังคับให้สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐท่ีมีจํานวน
ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป ต้องจ้างงานคนพิการในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงาน 100 คนต่อคนพิการ 1 คน และนายจ้างต้องรายงาน
ผลการจ้างงานคนพิการในทุกๆ ปี หากสถานประกอบการใดไม่สามารถจ้างงานคนพิการ ครบตามอัตราส่วนได้ต้องจ่ายเงินแทนการ
จ้างงานคนพิการในหนึ่งปีท่ีนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายจํานวนมาก ทําให้นายจ้างส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้นโยบายการจ้างงานคนพิการแทนการ
จ่ายเงิน ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความต้องการแรงงานคนพิการให้เกิดข้ึนใน
ตลาดแรงงาน แต่อย่างไรก็ตามความย่ังยืนในอาชีพ กลับเป็นหลักประกันด้านรายได้แก่คนพิการได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น ความ
เสมอภาคในการมีส่วนร่วมต่อสังคมท่ีทํางาน โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ การได้รับสวัสดิการที่
ถูกต้องเหมาะสม และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เพ่ือนําไปสู่ความม่ันคงในอาชีพ ดังนั้น ความเสมอภาคในท่ีทํางานของลูกจ้างคนพิการก็
เป็นกุญแจสําคัญท่ีสร้างจุดยืนในสังคม เพ่ือกระตุ้นความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองให้แก่พวกเขา เพ่ือช่วยเสริมสร้างพลังอํานาจใน
การพิทักษ์และปกป้องสิทธ์ิของตนเองให้เกิดข้ึนในกลุ่มลูกจ้างคนพิการ 
คําสําคัญ: ความเสมอภาคในท่ีทํางาน, ลูกจ้างคนพิการ, การจ้างงานคนพิการ 

 
ABSTRACT 

 This scholarly article presentations about equality in the workplace for persons with disabilities who 
work in the company and the Government resulting from the law enforcement employment persons with 
disabilities in accordance with article 33 of Act to promote and improve the quality of life for disabilities 2550.Refers 
to companies and Government agencies that have the number of employees from 100 or more people. Need to 
hire people with disabilities, in the ratio of people per 100 workers and people with disabilities, employers must 
report the result of the employment of persons with disabilities in every year. What if the company is unable to 
comply with the employment ratio of people with disabilities have to pay instead of hiring people with disabilities 
in one year, that is a lot of expense.  Make employers used employment policies for persons with disabilities, 
instead of to spend money. Result in legal enforcement of employment of persons with disabilities is one of the 
mechanisms to create demand for labour for persons with disabilities in the labour market. However, sustainability 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ศนูย์ลําปาง) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  



 สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
664 

in career is collateral income for people with disabilities can be real. Whether it's equality to engage society at 
work, the opportunity to develop their potential career advancement opportunities. To get proper benefits and 
to have access to it. In order to contribute to stability in the profession. Therefore, equality in the workplace of 
employees with disabilities, it is the key to building a position in society. To stimulate awareness of self-worth to 
them. The empowerment in protecting and defending the rights of the disabled employees in the Group. 
Keywords: equality at work, disabled workers, employment of people with disabilities. 
 
บทนํา 

ในปัจจุบันการเคล่ือนไหวด้านสิทธิและเสรีภาพของคนพิการ กลายเป็นประเด็นเร่งด่วนท่ีสังคมต่างให้ความสนใจ 
โดยเฉพาะ  “สิทธิความเสมอภาคของคนพิการ” ซ่ึงเหตุการณ์สําคัญท่ีเป็นจุดเปล่ียนของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการไทยเกิดข้ึน
คร้ังแรกในปีพ.ศ. 2541 รัฐบาลได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการฯ เพ่ือคนพิการ ได้รับสิทธิและเสรีภาพเหมือนบุคคลท่ัวไป  
ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐในการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมให้กับคนพิการ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี10 พฤศจิกายน 2541 และมีการประกาศใช้ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2541 มีสาระสําคัญอันเกี่ยวเนื่องในเรื่องสิทธิ
และความเสมอภาคในท่ีทํางานของคนพิการ โดยสังเขป กล่าวคือ   

คนพิการ  มีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ และเสรีภาพแห่งบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครองในฐานะพลเมืองไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมีสิทธิต่างๆ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ และโดยปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ 
ศาสนา การเมือง ภาษา ถ่ินกําเนิด เพศ อายุ หรือสถานะอ่ืนใด และคนพิการ มีสิทธิและโอกาสได้รับการเตรียม 
ความพร้อมด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพทุกประเภท ได้รับการจ้างงานหรือว่าจ้างงานเข้าทํางานตาม
ความต้องการและความสามารถ  โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้รับความก้าวหน้า รวมท้ังได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานโดยไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ  
ซ่ึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย กระบวนการและแนวทาง อยู่เร่ือยมาเพ่ือให้เอ้ือต่อการสร้าง ความเสมอ

ภาคให้เกิดข้ึนกับคนพิการ และการจัดสัวสดิการสังคมสําหรับคนพิการได้อย่างย่ังยืนมากย่ิงข้ึน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ข้ึนเป็นคร้ังแรก ด้วยเล็งเห็นว่าคนพิการเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งของประเทศท่ีมีความจําเป็นต้อง
พัฒนาและสร้างการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตามประเด็นสําคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการมุ่งเน้นไปในเรื่องการขจัด
อุปสรรคในการดํารงชีวิตอิสระ การประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปตามสมควร 
จนปัจจุบันได้มีการเเปลี่ยนแปลงไปของวัฒนธรรมทางสังคม บริบทสังคม ค่านิยม ความจําเป็นพ้ืนฐาน และรูปแบบในการดํารงชีวิต 
และความต้องการของมนึษย์ท่ีซับซ้อนหลากหลายมากข้ึน เพ่ือความทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐจึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2556) ข้ึนเพ่ือใช้แทน
พระราชบัญญัติเดิม โดยกําหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
และกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพ่ือมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการด้วย
เหตุแห่งความพิการ รวมท้ังให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนของรัฐ เพ่ือให้ 
คนพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เกิดการปฏิบัติต่อคนพิการอย่าง เสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทํางานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความม่ันคงของมนุษย์ ให้เอ้ือต่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของคนพิการมากข้ึน ปัจจุบันจึงมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระ
สาธารณะสุข และกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลัก ท่ีได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมและสนับสนุนผลประโยชน์ของคนพิการร่วมกัน 
เพ่ือรับรองและคุ้มครองให้คนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการท่ีพึงมีและพึงได้รับดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ว่า
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จะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550 หรือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2556 ก็ได้มีการกําหนดห้ามมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความพิการ เพ่ือให้คนพิการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไป นอกจากนี้ ในกฎหมายอื่น 
ยังได้มีการบัญญัติรองรับหลักการตามรัฐธรรมนูญไว้ด้วย เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2556) ได้กําหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับคนพิการหลายประการด้วยกัน เพ่ือสร้าง
หลักประกันว่าคนพิการจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป ให้นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สามารถดําเนินไปได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “คนพิการ” ไว้ตามมาตรา 4 ความว่า “คนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีข้อจํากัดใน 
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว 
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมี 
ความจําเป็นพิเศษท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป” จึงได้มีการกําหนดประเภทความพิการไว้ 7 ประเภท ได้แก่ (1)  ความพิการทางการเห็น (2)  ความพิการทางการ
ได้ยินหรือสื่อความหมาย (3) ความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว (4) ความพิการทางจิตใจ พฤติกรรม (5) ความพิการทางสติปัญญา (6) ความพิการ
ทางการเรียนรู้ และ (7) ออทิสติก ดังนั้น เห็นได้ว่าการเคล่ือนไหวด้านสิทธิและสวัสดิการสําหรับคนพิการได้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ท้ังนี้ในระยะเร่ิมแรก
เป็นการมุ่งเน้นเพ่ือสร้างจุดยืนและพ้ืนท่ีในสังคมใหเกิดข้ึนแก่คนพิการก่อน ในลําดับต่อมาจึงเกิดการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องความเสมอภาคให้เกิดข้ึน 
เพ่ือคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิและสวัสดิการสําหรับตนเองได้ ภายใต้การจัดสวัสดิการท่ีรัฐเป็นผู้จัดให้ อย่างไรก็ตาม  
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นล้วนเกิดข้ึนภายใต้เป้าประสงค์หลัก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระได้ 

เนื่องด้วยเป้าประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการดํารงชีวิตอิสระให้เกิดข้ึนแก่คนพิการได้นั้น นอกจากการ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ บริการสาธารณะ แล้ว คนพิการต้องสามารถเลี้ยงดูตนเองและไม่เป็นภาระของครอบครัวด้วย จึงหมายถึง
เป็นประเด็นเร่ืองความม่ันคงทางอาชีพและรายได้ของคนพิการเป็นตัวแปรสําคัญในการทําให้เป้าประสงค์ของคนพิการเป็นจริงได้  
อีกท้ังยังจัดว่าเป็นหนึ่งในสวัสดิการสังคมในความหมายแบบกว้าง เพ่ือให้เกิดการบรรลุตามเป้าประสงค์ รัฐจึงกําหนดวิธีการเพ่ือให้ 
คนพิการสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพในรูปแบบท่ีผู้ดขียนขอเรียกว่า “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ” ท่ีกําหนด
ทางเลือกไว้ 3 แนวทางกล่าวคือ แนวทางท่ี 1 การรับคนพิการเขาทํางาน โดยกําหนดจํานวนคนพิการท่ีต้องรับเข้าทํางาน ในอัตราส่วน
ผู้ปฏิบัติงาน 100 คนต่อคนพิการ 1 คน และเศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเข้าทํางานเพ่ิมอีกหนึ่งคน1 ซ่ึงถือว่า
เป็นบทหลักของมาตรการนี้ แนวทางท่ี 2 การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นทางเลือกสําหรับสถาน
ประกอบการท่ีไม่สามารถรับคนพิการเข้าทํางานในอัตราส่วนภายใต้กําหนดระยะเวลาได้ สามารถส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคํานวณจากอัตราตํ่าสุดของอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานท่ีใช้บังคับ
คร้ังหลังสุดในปีก่อนหน้าในอัตราส่วนจํานวนคนพิการท่ีต้องรับเข้าทํางานคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าและคูณด้วยจํานวนคนพิการท่ีไม่ได้
รับเข้าทํางาน เพ่ือนํารายได้ส่วนดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (300 x 365 x จํานวนคน
พิการท่ีต้องรับเข้าทํางาน)2 และแนวทางที่ 3 การจัดสัมปทาน หรือจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้าง
เหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก ่
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการมีพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการ ตามทักษะความสามารถที่
ตนเองมีซ่ึงเป็นการร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

                                                            
1
 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 (2556) 

2
 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 (2556) 
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และสํานักงานจัดหางานกระทรวงแรงงาน ในการสํารวจตรวจสอบการจัดสัมปทานให้แก่คนพิการในท้องท่ีแต่ละจังหวัด3 หากกรณี
นายจ้างหรือสถานประกอบการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว ไม่ครบถ้วนถูกต้องภายในวันท่ี 31 มกราคม ของแต่ละปี จะต้องชําระ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินต้นท่ีต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป  

ดังนั้น การกําหนดมาตรการสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทําของคนพิการเหล่านี้ล้วนเพ่ือให้
คนพิการ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ เพ่ือสร้างรายได้ เพ่ือเป็นปัจจัยในการดํารงชีพ และลดภาวะพึ่งพิงให้แก่ครอบครัวและสังคมท่ี
ต้องให้การอุปการะ รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสําคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ตาม 
มาตรการเหล่านี้เป็นเพียงกลไกส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนพิการ มีอาชีพมีงานทําเป็นเพียงเคร่ืองมือแรกท่ีทําให้คนพิการสามารถ 
เข้าสู่การทํางานในสถานประกอบการท่ีเข้าถึงตลาดแรงงานได้ง่ายข้ึนเท่านั้น จากมาตรการเหล่านี้ จึงเกิดสถานการณ์การจ้างงาน 
คนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่นานนัก ลําดับต่อไปคือนําโอกาสท่ีคน
พิการได้รับจากมาตรการท่ีรัฐสร้างข้ึน มาเป็นหลักประกันเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับคนพิการสามารถทํางานในสถานประกอบการ
นั้นๆ ได้อย่างม่ันคง และเสมอภาค โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ จึงถือว่าเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงหลักประกันความม่ันคง
ทางอาชีพและรายได้ให้เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง 

ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่าง สถานการณ์ด้านการมีงานทําและการทํางานของคนพิการของจังหวัดแพร่ ซ่ึงได้มีการจัดต้ัง
ศูนย์บริการคนพิการประจําจังหวัดข้ึน เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานย่อยในระดับจังหวัด ปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ รวมถึงการกํากับดูแลเร่ืองการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิต 
คนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 (2556) จากการรวบข้อมูลของผู้เขียนพบว่า จากสถานการณ์คนพิการจังหวัดแพร่
ประจําปี 2558 จากจํานวนประชากรทั้งจังหวัด จํานวน 456,318 คน มีจํานวนคนพิการถึง 24,395 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5.01ของ
จํานวนประชากรท้ังจังหวัด โดยจากคนพิการท้ัง 7 ประเภท เป็นคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวมากท่ีสุดถึง 15,607 คนคิดเป็น
ร้อยละ 65 ของจํานวนคนพิการท้ังจังหวัด ซ่ึงมีคนพิการท่ีอยู่ในวัยทํางาน (กลุ่มวัยทํางานเป็นกลุ่มประชากรท่ีอยู่ในช่วงวัย 15-60 ปี 
อ้างอิงจากเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข) จํานวน 5,289 คนคิดเป็นร้อยละ 74 ของจํานวนคนพิการท้ังหมด อีกท้ัง
อัตราจํานวนคนพิการมีการเพ่ิมสูงข้ึนในทุกๆ ปี และมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต สังเกตได้จาก อัตราการเพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม 
2558 ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี คิดเป็นคนพิการท่ีมีการจดทะเบียนประมาณ 305 คนต่อเดือน ประกอบกับจังหวัดแพร่ เป็นจังหวัด
ท่ีมีขนาดเล็กแต่กลับมีอัตราส่วน การเพ่ิมข้ึนของจํานวนคนพิการท่ีขยายตัวมากข้ึนอย่างรวดเร็ว  กลุ่มคนพิการจึงเป็นกลุ่มประชากรท่ี
น่าสนใจ และอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดได้ ในขณะเดียวกัน 
จังหวัดแพร่ มีการกํากับดูแลเร่ืองการจ้างงานคนพิการนับต้ังแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐท่ีมี
เกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานคนพิการในจังหวัดแพร่ จํานวน 15 แห่ง โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนทุกแห่งใน
ปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2559 สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ท่ีเข้าเกณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคน
พิการ มีการจ้างงานคนพิการแทนการจัดสัมปทานและการจ่ายเงินฯ โดยวุฒิการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุเข้าทํางานมากท่ีสุดคือระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

 
 
 

 

                                                            
3
 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 (2556) 
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แผนภูมิท่ี 1 จาก จํานวนคนพิการท่ีได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จังหวัดแพร่. โดย ศูนย์บริการ 
คนพิการประจําจังหวัดแพร่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดแพร่, ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2559. 
 

จากแผนภูมิดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจํานวนคนพิการท่ีได้รับการจ้างงาน อันเนื่องจากการบังคับใช้มาตรการกฎหมาย
เรื่องการจ้างงานคนพิการ ท่ีมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ นับต้ังแต่  ปี 2554 ท่ีเริ่มการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จนถึงปีใน 2559  และ
เนื่องด้วยการขยายตัวของชุมชนเมือง และการขยายตัวของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีมีจํานวนลูกจ้างจํานวนร้อย
คนเพิ่มมากข้ึน ในอนาคตการจ้างงานคนพิการจึงอาจมีอัตราท่ีสูงข้ึนด้วยเช่นกันดังนั้น ความม่ันคงในอาชีพ และรายได้ของคนพิการจึง
เป็นสิ่งสําคัญต่อการดํารงชีวิตอิสะของคนพิการ และการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจได้  ซ่ึงความมั่นคงทางอาชีพและรายได้
เหล่านั้น ย่อมเกิดข้ึนได้จากการได้รับความเสมอภาคในท่ีทํางานของคนพิการ นั่นเอง 

จากความสําคัญของการสร้างความเสมอภาคในท่ีทํางานของคนพิการ เกิดเป็นคําถามข้ึนมาว่า แล้วอย่างไรจึงถือว่าเป็น
การเกิดข้ึนของความเสมอภาค ในมุมมอง ทัศนะ สําหรับคนพิการได้ จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ทัศนะเร่ืองคนพิการ ความพิการ 
เพ่ือสร้างความเสมอภาคนนั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 มุมมองไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายหรือด้านสังคม ท่ีแต่เดิมมีการมองเป็นด้านสังคม
เพียงอย่างเดียว โดยเกิดการแบ่งแยกเมื่อมีการบัญญัติตัวบทกฎหมายเพ่ือคุ้มครองและขจัดความด้อยโอกาสท่ีคนพิการได้รับ ภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกันเพ่ือขจัดกลไกการกีดกันท่ีมีอยู่ในสังคม เพ่ือส่งเสริมโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในสังคม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าแนวคิดเร่ืองนี้ได้
แตกออกเป็นสองประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรกให้ความสนใจว่า ใครเป็นคนพิการ แต่ไม่ใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพหรือ
สังคม โดยประเด็นนี้เป็นแนวคิดความพิการในระดับบุคคล (The Individual of Disability) ซ่ึงเป็นการพิจารณาท่ีมุ่งแยกประเภท 
คนพิการตามความพิการด้วยลักษณะความแตกต่างด้านร่างกายและกายภาพเท่านั้น ในอีกประเด็นหนึ่งท่ีมองด้านสังคมกลับมองว่า
ความพิการเป็นผลท่ีเกิดจากความล้มเหลวของสังคมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและสังคมท่ีไม่สามารถรองรับต่อ 
ความต้องการพิเศษท่ีเกิดข้ึนของแต่ละบุคคลได้ เป็นเหตุให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นกลายเป็น กลุ่มคนชายขอบของสิทธิและสวัสดิการ 
ท่ีไม่สามารถเข้าถึงการจัดสวัสดิการในสังคมได้ ถือเป็นแนวคิดในระดับสังคมสําหรับนิยามความพิการจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน 
เป็นการตีความจากการปฏิบัติต่อคนพิการในลักษณะของการจัดสวัสดิการสังคมที่ได้รับจากรัฐ ท่ีเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อท่ี
ยึดถือเป็นการท่ัวไปว่าคนพิการต้องการการเอาใจใส่และความช่วยเหลือเป็นพิเศษ คนพิการยังมีขีดจํากัดท่ีไม่สามารถยืนอยู่บนลําแข้ง
ของตัวเองโดยลําพังได้ ทําให้ยังคงจัดคนพิการว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการในระบบงานสวัสดิการสังคมกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากความเป็นชายขอบ
ในสังคมที่ถูกลืม รวมท้ังอคติท่ีคนท่ัวไปบางส่วนยังคงมีต่อความพิการทางร่างกายและกายภาพ คนพิการจึงไม่ได้รับการเข้าถึงสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิในท่ีทํางานท่ีดีเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้เกิดความเปล่ียนแปลงในกระบวนทัศน์ จากการมองคนพิการว่า
เป็นเรื่องความต้องการทางสวัสดิการสังคมเพียงอย่างเดียวมาเป็นเรื่องการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนในระดับชาติและระดับภูมิภาคมากข้ึน 
อันสังเกตได้จากการประกาศใช้กฎระเบียบ และกฎหมายใหม่ๆ เพ่ือสร้างตาข่ายสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและเน้นการคุ้มครอง 
คนพิการมากย่ิงข้ึนในส่วนความคิดความเชื่อของสังคมไทยเกี่ยวกับ “คนพิการ” กับ “ความพิการ” ยังคงมีการให้นิยามแก่คนพิการ ว่า
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เป็นกลุ่มบุคคลซ่ึงจําต้องได้รับการช่วยเหลือตามความจําเป็นพิเศษเพ่ิมข้ึนจากบุคคลท่ัวไป เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตประจําวันเฉกเช่น
บุคคลอ่ืนได้ สังเกตได้จากการกําหนดนิยามคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวินคนพิการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2556) ว่า คนพิการ หมายถึง “บุคคลซ่ึงมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมี 
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหวการสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา
และการเรียนรู้หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมคีวามจําเป็นเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป ...” เป็นการต้ัง
ความหมายของคนพิการ โดยการจําแนกตามลักษณะความตามแนวคิดความพิการในระดับบุคคล (The Individual of Disability)  
ท่ีมุ่งแยกประเภทคนพิการตามความพิการด้วยลักษณะความแตกต่างด้านร่างกายและกายภาพ และมีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญคือ 
ความพิการนั้นต้องเกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของบุคคล จนมีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการได้อย่างบุคคลท่ัวไป เป็นแนวคิดความพิการในระดับสังคมที่เน้นเร่ืองความบกพร่องของสังคมท่ีไม่สามารถทําให้กลุ่มคน
เหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้เฉกเช่นบุคคลอ่ืนอันเนื่องจากสังคมพิการ  ทําให้กลุ่มคนพิการกลายเป็นกลุ่มชายขอบของ
กรอบสวัสดิการ โดยการจัดและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของไทย เป็นไปในรูปแบบท่ีรัฐเป็นผู้จัดสวัสดิการให้ มิได้เกิดข้ึน
จากการร่วมมือของทุกคนในสังคมแบบพหุรัฐอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเคร่ืองมือในการปฏิบัติผ่านการกําหนดนโยบาย   

สรุปได้ว่า ทัศนะในการมองคนพิการ และความแตกต่างด้านความพิการ เป็นสิ่งแรกในการสร้างหลักเกณฑ์ของ 
ความเสมอภาค ท่ียึดถือแต่ต่างกันไปตามบริบทของแต่ละสังคม หากเป็นมุมมองแบบกฎหมาย ท่ีเกิดข้ึนจากการตีความด้วยหลักท่ีเป็น
รูปธรรม ต้องมองเห็นและสัมผัสได้ และต้องมีความเด็ดขาดชัดเจน การกําหนดกฎเกณฑ์ของคนพิการและความพิการจึงมี 
ความจําเป็นต้องยึดหลักตามลักษณะทางกายภาพ ท่ีถือเป็นพยานหลักฐานท่ีไม่สามารถปฏิเสธได้ และชัดเจนท่ีสุด ในขณะเดียวกัน 
การพิจารณาด้านสังคมเป็นตัวกําหนดคนพิการและความพิการ กลับใช้เกณฑ์เร่ืองการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมมาเป็นบท
หลัก เพ่ือสร้างมารตฐานในการกําหนดบุคคลท่ีแตกต่างว่าเป็นผู้ท่ีมีความพิการ มิใช่ด้วยลักษณะความแตกต่างทางกายภาพเพียงอย่าง
เดียว เรียกว่าเป็นแนวคิดในระดับสังคม อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่อง ความพิการท้ังในระดับบุคคลและในระดับสังคมนั้น มีท้ังจุดเด่นและ
จุดด้อย ข้ึนอยู่กับเจตจํานงของกฎหมาย และปัจจัยเกี่ยวเนื่องของแต่ละสังคมทั้งวัฒนธรรม เวลา และสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม 

แต่ไม่ว่าจะเป็นคนพิการภายใต้นิยามตามบริบทใด สิ่งสําคัญคือการใช้ทัศนะในการมองคนพิการเฉกเช่นสมาชิกคนหนึ่ง
ในสังคมสมควรเข้าถึงความต้องการจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน เพียงแต่นอกเหนือจากความต้องการเหล่านั้นแล้ว การได้รับการยอมรับจาก
สังคม และยังมีความต้องการตามความจําเป็นพิเศษเพ่ือทดแทน และขจัดอุปสรรคอันเกิดจากความพิการของตน ซ่ึงมีประเด็นท่ี
น่าสนใจ จํานวน 4 ด้าน กล่าวคือ  

- ความต้องการทางการแพทย์ ท่ีต้องการได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้ตนเองสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
- ความต้องการทางการรักษาพยาบาล เป็นประเด็นเร่ืองการเข้าถึงระบบการศึกษา มีโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 

รวมถึงการอบรมพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยเป้นการัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อความพิการโดยไม่เป็นการถูกกีดกันออกจาก
สังคม 

- ความต้องการด้านสังคม คนพิการมีความต้องการ และกระตือรือร้นต่อการเข้าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมเฉกเช่น
บุคคลท่ัวไป ซ่ึงอุปกรณ์สําคัญให้คนพิการเหล่านั้นได้รับการตอบสนองต่อความต้องการคือการจัดทําให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการอันควรมีการจัดทําในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

- ความต้องการด้านการทํางาน คนพิการมีความต้องการในการเข้าถึงสิทธิด้านการมีอาชีพ มีรายได้ และการมีงานทํา
เพ่ือหาเลี้ยงตนเองปละครอบครัวได้ ท้ังการประกอบอาชีพอิสระ และโอกาสในการเข้าทํางานในฐานะลูกจ้าง ท่ีเป็นท่ียอมรับและ 
เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ และอีกประการหนึ่งนายจ้างและหน่วยงานของรัฐ ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ืออํานวยต่อ
การทํางานของคนพิการ 
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จากรายละเอียดเหล่านี้ สังเกตได้ว่าในความต้องการทุกสิ่งมีนัยยะท่ีเหมือนกัน คือ คนพิการต้องการ “โอกาส” ในการ
ดํารงชีวิตอิสระ และพึ่งพาตนเองได้แม้ต้องอยู่เพียงลําพัง และต้องการเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสร้างคุณประโยชน์ต่อรัฐท่ีตนพักอาศัย  
แต่ด้วยทัศนคติเร่ืองความพิการถูกหล่อหลอมมาเนิ่นนานว่าคนพิการเป็นกลุ่มคนเปราะบางและต้องการความช่วยเหลือ ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับบุคลลในสังคมได้อย่างเป็นปกติเฉกเช่นบุคคลอื่นๆ ด้วยความคิดเช่นนี้เป็นสิ่งท่ีทําให้คนพิการถูกตีค่า ทําให้คนพิการไทยจํานวน
ไม่น้อยถูกกีดกันออกจากสังคมโดยท่ัวไป ยกพ้ืนท่ีในการเป็นบุคคลเปราะบาง และต้องตกอยู่ในฐานะการเป็นผู้รอรับความช่วยเหลือ
เพียงอย่างเดียว รวมท้ังการถูกมองว่าเป็นภาระท่ีต้องการการดูแลช่วยเหลือ แม้ในปัจจุบันมีการเปิดโอกาศให้พวกเขาได้ใช้สิทธิใช้เสียง
มากย่ิงข้ึน เกิดการับฟังและให้โอกาสไม่ว่าจเป็นด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมท้ังการทํางาน แต่ปัญหาเร่ือง 
การได้รับความเป็นธรรม อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม การเข้าถึงความเสมอภาคโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการก็ยังคง
มีอยู่ และเป็นอีกประเด็นท่ีไม่ควรมองข้าม 

สําหรับการเข้าถึงความมั่นคงในการทํางานและมีรายได้ของคนพิการ ซ่ึงเกิดจากการได้รับความเสมอภาคใน  ท่ีทํางาน
ตามหลักสากลได้กําหนดมาตรฐานระดับสากลตาม ตามอนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO- 
International Labor Office) ซ่ึงเป็นองค์กรชํานาญพิเศษชององค์การสหประชาชาติ ท่ีมุ่งสร้างหลักประกันและสภาพแวดล้อมการ
ทํางานท่ีดีให้กับแรงงานไม่ว่าเป็นผู้ใด มีพันธกิจหลัก คือ การกําหนดมาตรฐาน และผลักดันให้ชาติต่างๆ รับรองอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านแรงงาน และข้อเสนอแนะด้านต่างๆ โดยเร่ิมต้นจาก “คําประกาศแห่งฟิลาเดลเฟียในปี พ.ศ.2487” ระบุว่า “มนุษย์ทุก
คน ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธ์ุใด ความเชื่อใด หรือเพศใดก็ตามต่างมีสิทธิได้รับความเป็นอยู่ท่ีดี และสามารถพัฒนาด้านจิตวิญญาณใน
สภาวะแวดล้อมท่ีมีเสรีภาพและเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน...” ประกอบ
กับมีการเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ในเรื่องการบริการจัดหางาน ได้แก่ การฝึกอาชีพ และการให้คําปรึกษา โดยองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้เสนอว่าคนพิการไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนเม่ือใดก็ตาม ควรได้รับการฝึกอบรมร่วมกับบุคคลอ่ืน ภายใต้เงื่อนไข และค่าตอบแทน 
ในมาตรฐานเดียวกัน ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่าหลักการเร่ืองการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเป็นหัวใจสําคัญของการจ้างงานคนพิการ 
ประกอบกับในปัจจุบัน ILO มีการประกาศใช้ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพ้ืนฐานในการทํางาน (The ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work (1998)) และหลักปฏิบัติในการจัดการกับความพิการในสถานท่ีทํางาน (The ILO 
Code of Practice on Managing Disabilityin the Workplace (2002)) เพ่ือความเท่าเทียมและเสมอภาคระหว่างคนพิการ และ
ทุกคนในสังคมได้ใช้ร่วมกันซ่ึงภายหลังท่ีไทยได้รับปฏิณญาสากลว่าด้วยหลักการและสิทธิพ้ืนฐานในการทํางาน (The ILO Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work (1998)) และ หลักปฏิบัติในการจัดการกับความพิการในสถานท่ีทํางาน (The 
ILO Code of Practice on Managing Disability in the Workplace (2002)) จึงได้เกิดการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิและสวัสดิการ
ในการทํางานของคนพิการ และกลุ่มผู้มีความหลากหลายอย่างกว้างขวาง จนเป็นแรงผลักดันให้เกิดการตราพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างพ้ืนท่ีการแสดงออกทางความคิดของความพิการ 
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ เพ่ือคนพิการสามารถดูแลตนเอง และคนรอบข้างได้ และเป็นอีกพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  

แนวคิดเร่ืองความเสมอภาคของคนพิการในท่ีทํางานยังเป็นแนวคิดยากต่อการสร้างหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนและชัดเจนได้
ในทุกๆ เร่ืองท่ีแม้เกิดการเก็บรสบรวมข้อมูลแนวคิดจากนักคิดหลายท่าน ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถมีชุดความรู้ใดท่ีสมบูรณ์แบบทฤษฎี
แรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG theory) โดย เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer) ได้เสนอทฤษฎีว่าด้วยความต้องการ
ของมนุษย์ข้ึนมาเรียกว่า ทฤษฎี อี. อาร์ จี (ERG Theory) ซ่ึงคลายคลึงกับแนวคิดจองมาสโลว์ แต่เขาได้แบ่งความต้องการของมนุษย์
ออกเป็น  3 ประเภท คือ 

1. ความต้องการเพ่ือดํารงชีพ  (Existence Needs: E) เป็นความต้องการที่จําเป็นในการอยู่รอดของชีวิต ได้แก่ 
ความต้องการอาหาร น้ํา ท่ีอยู่อาศัย เสื้อผ้า สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี ค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ความต้องการเพ่ือ
ดํารงชีพนี้เทียบได้กับความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการทางด้านความปลอดภัยของมาสโลว์นั่นเอง 
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 คนพิการก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งท่ีมีความต้องการด้านปัจจัยในการดํารงชีพเช่นบุคคลอื่นแต่ด้วยความแตกต่างทาง
ร่างกาย และลักษณะทางกายภาพ เป็นเหตุผลให้คนพิการต้องการการช่วยเหลือพิเศษทางปัจจัยในการดํารงชีพท่ีเพ่ิมข้ึนจากบุคคลอ่ืน 
เพ่ือให้ตนเองสามารถเข้าถึงซ่ึงสิทธิ และสวัสดิการได้อย่าเสมอภาค สิ่งท่ีเห็นอย่างเป็นรูปธรรมในการเพิ่มปัจจัยพิเศษสําหรับคนพิการ 
คือการเข้าถึงบริการสาธารณะ เช่น การสร้างทางลากสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือให้คนพิการสามารถออกมาใช้ชีวิตอิสระ
ได้ 

2. ความต้องด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness Needs: R) เป็นความต้องการท่ีจะมีความสัมพันธ์กับสังคม
รอบด้าน เช่น เพ่ือนรวมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา การได้รับการยอมรับยกย่องจากผู้อ่ืน ต้องการเป็นผู้นํา เป็นหัวหน้า  
เป็นผู้ตาม ความต้องด้านความสัมพันธ์ทางสังคมนี้ถ้าเทียบกับความต้องการท่ีมาสโลว์กําหนดไว้ ก็คือ ความต้องการสังคมและความรกั 

 ดังนั้น การมองคนพิการด้วยทัศนะใหม่ท่ียอมรับในความแตกต่างจึงเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างสัมพันธภาพ และความ
รักระหว่างปัจเจกชนได้เช่นกัน 

3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs: G) เป็นความต้องท่ีจะพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต้องการเป็นผู้มีความคิดริเริม บุกเบิก และใช้ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นความต้องการข้ันสูงสุด  
ความต้องการประเภทนี้เหมือนกับความต้องการความสําเร็จสมหวังในชีวิตของมาสโลว์ 

ปัจจัยด้านนี้เป็นปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมด้านความม่ันคงคงามเสมอภาคในท่ีทํางานด้านความม่ันคงในตําแหน่งงาน เพ่ือ
ความม่ันคงทางอาชีพและรายได้ของคนพิการได้ 

ทฤษฎี ERG นี้จะมีข้อสมมติฐาน 3 ประการ เป็นกลไกสําคัญ คือ 
1. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนอง นั่นคือ หากความต้องการระดับใดได้รับการตอบสนองความต้องการประเภทนั้น

จะมีอยู่สูง ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกจ้างคนพิการได้รับการตอบสนองด้านเงินเดือนน้อยเกินไป ความต้องการด้านเงินเดือนก็จะยังมีอยู่สูง 
2. ขนาดของความต้องการ ถ้าหากความต้องการประเภทท่ีอยู่ตํ่ากว่า (เช่น ความต้องการเพ่ือดํารงชีพ) ได้รับ 

การตอบสนองมากพอแล้ว ก็ย่ิงจะทําให้ความต้องการประเภทท่ีอยู่สูงกว่า (เช่น ความต้องการความเจริญก้าวหน้า) มีมากย่ิงข้ึน 
ตัวอย่างเช่น ถ้าหัวหน้ากลุ่มงานได้รับการตอบแทนด้านค่าจ้างแรงงานและอื่นๆ (ความต้องการเพ่ือดําลงชีพ) มากพอแล้ว หัวหน้ากลุ่ม
งานคนนั้นก็จะต้องได้รับการยอมรับและนับถือจากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน (ความสัมพันธ์ทางสังคม) 

3. ความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง ถ้าหากความต้องการประเภทที่อยู่สูงมากอุปสรรคติดขัดได้รับการตอบสนอง
น้อยก็จะทําให้ความต้องการประเภทท่ีอยู่ตํ่าลงไปมีความสําคัญมากข้ึน ตัวอย่างเช่นถ้าหัวหน้ากลุ่มงานไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนไปทํางาน
ใหม่ท่ีท้าทายหรือรับตําแหน่งใหม่ (ความเจริญก้าวหน้าเม่ือเป็นเช่นนั้นหัวหน้ากลุ่มงานคนนี้ก็จะหันมาสนใจและต้องการท่ีจะได้รับ
ความอบอุ่นสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพ่ือนร่วมงานและลูกน้อง (ความสัมพันธ์ทางสังคม) 

ดังนั้น ทฤษฎีการสร้างความเสมอภาคด้วยแรงจูงใจ จึงเป็นไปเพ่ือทดสอบทฤษฎีความคาดหวังท่ีมีแตกต่างกันไปในแต่ละตัว
บุคคล ทําให้การใช้ทฤษฎีนี้ในทางปฏิบัติมีความยุ่งยาก เพราะว่าเราไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่ากลุ่มอ้างอิงท่ีบุคคลน้ันใช้เปรียบเทียบนั้นคือใคร 
และความรู้สึกหรือการรับรู้ ในความเสมอภาคของเขาเป็นอย่างไร แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังมีประโยชน์ถ้าหากนําไปใช้โดยมีข้อแนะนําท่ัวไป ดังนี้ 

- หัวหน้างานจะต้องตระหนักว่าความเสมอภาคเป็นเพียงการรับรู้ของพนักงาน ซ่ึงอาจไม่ถูกต้องก็ได้ หัวหน้างานอาจทํา
ให้พนักงานรู้สึกถึงความเสมอภาคหรือความไม่เสมอภาคได้ เช่น หัวหน้าบางคนมีพนักงานท่ีตัวเองโปรดปรานเป็นคนใกล้ชิด ได้รับ 
การดูแลเป็นพิเศษ ในขณะที่ละเลยต่อคนอ่ืนๆ เป็นต้น  

- การให้ผลตอบแทนหรือรางวัลต้องมีความเหมาะสม ถ้าหากพนักงานรับรู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างลําเอียง จะเกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจข้ึน  

- ผลการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพสูงต้องได้รับการตอบแทนหรือรางวัล แต่พนักงานต้องมีความเข้าใจว่าเขาควรใช้
ความสามารถหรือตัวป้อนในระดับใดเพ่ือบรรลุถึงผลท่ีต้องการ 
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ทฤษฎีสองปัจจัย (Herzberg’ Two-actor Theory)  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545, น. 313-315) ได้กล่าวถึงทฤษฎีสองปัจจัย (Herzberg’ Two-Tactor Theory) ว่า

เป็นทฤษฎีท่ีเสนอแนะว่าความพึงพอใจในการทํางานประกอบด้วยสองแนวคิด คือ  
1.  แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยังความพึงพอใจ (Satisfaction) และได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)  
2.  แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ  (Dissatisfaction)  ไปยังความไม่มีความไม่พอใจ  (no  dissatisfaction) 

และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอนามัย  (Hygiene Factor) ทฤษฎีนี้ได้มีการพัฒนาโดย  เฮอร์เบิร์ก  ในปี ค.ศ.1950-1959  และใน
ช่วงแรกของปี ค.ศ.1960-1969  ทฤษฎีสองปัจจัย ประกอบด้วย   

 2.1 ปัจจัยการจูงหรือตัวจูงใจ (Motivation Factor หรือ Motivators) เป็นปัจจัยภายนอก (ความต้องการภายใน) 
ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการทํางาน  (Job Satisfiers) เช่น ความก้าวหน้า ความสําเร็จ การยกย่อง เป็นต้น 

 2.2 ปัจจัยการธํารงรักษา (Maintenance  Factor) หรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยภายนอกที่
ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน  การเสนอสุขอนามัยไม่ใช่วิธีการจูงใจท่ีดีท่ีสุดในทัศนะของ เฮอร์เบิร์ก แต่เป็น
การป้องกันความไม่พอใจ ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานหรือการขาดงานของพนักงาน เช่น นโยบายบริษัท การบังคับ
บัญชา ความม่ันคงในงาน ค่าตอบแทน สภาพการทํางาน เป็นต้น 

แนวคิดเร่ืองความเสมอภาคโดยปกติ จะอธิบายว่า บุคคลจะทําการเปรียบเทียบในสิ่งท่ีตนเองได้รับกับสิ่งท่ีผู้อ่ืนได้รับ 
ภายใต้บริบทของการกระทําในมาตรฐานและหลักเกณฑ์เดียวกัน ปัจจัยเหล่านั้น เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ 
สติปัญญาความสามารถ และอื่นๆ กับผลตอบแทนท่ีได้รับ เช่น การยกย่องชมเชย คํานิยม ค่าจ้างค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่งและ
สถานภาพ การยอมรับจากหัวหน้างาน กับบุคคลอ่ืนท่ีทํางานประเภทเดียวกัน ซ่ึงอาจเป็นเพ่ือนร่วมงานคนใดคนหน่ึง หรือกลุ่ม
พนักงานท่ีทํางานในแผนกเดียวกันหรือต่างแผนก หรือแม้แต่บุคคลใดในความคิดของเขาก็ได้ ว่ามีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน
หรือไม่ ซ่ึงผลการเทียบเคียงเหล่านั้น เป็นการตัดสินใจโดนผ่านความนึกคิดของตนเอง ไม่ใช่ความเป็นจริง แม้ความเป็นจริงจะมีความ
เสมอภาค แต่เขาอาจรับรู้ว่าไม่เสมอภาคก็ได้ เม่ือเป็นเช่นนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเพ่ือทําให้รู้สึกว่าเกิดความเสมอภาค 
ดังนั้นในการปฏิบัติต่อพนักงาน หัวหน้างานจะต้องทําให้เขารับรู้ว่า เขาได้รับการปฏิบัติต่ออย่างยุติธรรมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับ
คนอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ่ืน  

ซ่ึงพนักงานส่วนมากมักประเมินว่าตนเองทํางานหนักและทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากกว่าคนอื่น ขณะเดียวกัน  ก็มักคิด
ว่าคนอ่ืนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตน เขาจะพอใจในการทํางานและมีแรงจูงใจในการทํางานสูงตราบเท่าท่ีเขายังรับรู้ว่ามีความเสมอ
ภาคเม่ือเปรียบเทียบกับพนักงานคนอ่ืน แต่ถ้าพนักงานพบว่าผู้ท่ีทํางาน ในระนาบเดียวกับเขาได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเขา หรือได้รับ
ผลตอบแทนเท่ากันแต่ทํางานน้อยกว่า ความพอใจและแรงจูงใจในการทํางานจะน้อยลง เม่ือใดท่ีพนักงานเกิดการรับรู้ความไม่เสมอ
ภาคเขาจะพยายามทําให้เกิดความเสมอภาคโดยการลดระดับตัวป้อนหรือไม่ก็เรียกร้องผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นท่ีทํางานในระนาบเดียวกัน 
การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อ่ืนท่ีทํางานในระนาบเดียวกัน ทําให้เกิดการรับรู้ 3 แบบ คือ ผลตอบแทนเหมาะสม 

ผลตอบแทนตํ่าไป ผลตอบแทนสูงไป 
ผลตอบแทนเหมาะสม (Equitably Rewarded) พนักงานรับรู้ว่าตัวป้อนและผลตอบแทนมีความเหมาะสมกัน แรงจูงใจ

ยังคงมีอยู่ เชื่อว่าคนอ่ืนท่ีได้ผลตอบแทนสูงกว่าเป็นเพราะเขามีตัวป้อนท่ีสูงกว่า เช่นมีการศึกษาและประสบการณ์สูงกว่า เป็นต้น 
ผลตอบแทนตํ่าไป (Under-Rewarded) เม่ือพนักงานคนใดรับรู้ว่าตนได้รับผลตอบแทนต่ําไป เขาจะพยายามลดความ

ไม่เสมอภาคด้วยวิธีต่างๆ เช่น พยายามเพิ่มผลตอบแทน (เรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม) ลดตัวป้อน (ทํางานน้อยลง มาสายหรือขาดงานบ่อยคร้ัง 
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พักคร้ังละนานๆ ฯลฯ) อ้างเหตุผลให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวป้อนหรือผลตอบแทนของคนอ่ืน (ให้ทํางานมากขึ้น หรือรับค่าจ้างน้อยลง) 
เปลี่ยนงาน (ขอย้ายไปฝ่ายอ่ืน ออกไปหางานใหม่) เปลี่ยนบุคคลท่ีเปรียบเทียบ (ยังมีคนท่ีได้รับน้อยกว่า) 

ผลตอบแทนสูงไป (Over-Rewarded) การรับรู้ว่าได้รับผลตอบแทนสูงไปไม่มีปัญหาต่อพนักงานมากนัก แต่อย่างไรก็
ตาม พบว่าพนักงานมักจะลดความไม่เสมอภาคด้วยวิธีเหล่านี้ คือ เพ่ิมตัวป้อน (ทํางานหนักข้ึน และอุทิศเวลามากข้ึน) ลดผลตอบแทน 
(ยอมให้หักเงินเดือน) อ้างเหตุผลให้ตัวเอง (เพราะฉันเก่ง) พยายามเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้อ่ืน (เขาควรได้รับเท่าฉัน)  

กล่าวโดยสรุป คือ มุมมองต่อความเสมอภาคในท่ีทํางานของคนพิการที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐ หากพิจารณาตามบริบทของสังคมไทยสามารถแบ่งเกณฑ์ในการพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 8 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. ประเด็นด้านความสัมพันธ์ในท่ีทํางาน เป็นการพิจารณาเร่ืองสถานะภาพของลูกจ้างคนพิการในที่ทํางานเกี่ยวกับ 
การสร้างปฎิสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าได้รับการแบ่งแยก หรือกีดกันออกจากสังคมที่ทํางานด้วย
เหตุแห่งความพิการหรือไม่ และหากมีส่วร่วมอยู่ในฐานะใด ผู้ขอรับการช่วยเหลือ หรือผู้ให้การช่วยเหลือ 

2. ประเด็นด้านสถานภาพการทํางาน กล่าวถึงการพิจารณาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านภาระงานในตําแหน่งเดียวกันระหว่าง
ลูกจ้างคนพิการกับลูกจ้างท่ัวไปว่าได้เท่าเทียมกันหรือไม่ หรือได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมด้านการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือไม่รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงระหว่างอยู่ในตําแหน่งงาน การโยกย้าย ปรับเปลี่ยนภาระงาน 

3. ด้านการบังคับบัญชา เป็นการพิจารณาเรืองคําสัง หรือการปฏิบัติท่ีได้รับในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาว่าหัวหน้างาน หรือ
นายจ้างมีการประเมินการทํางานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเช่นลูกจ้างคนอ่ืนหรือไม่ 

4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในหลายครั้งว่า คนพิการมีความจําเป็นพิเศษท่ีมากกว่าบุคคล
ท่ัวไป เพ่ือเติมเต็มในส่วนท่ีขาดหายให้เอ้ือต่อการทํางานและดํารงชีวิต อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน จึงมีความจําเป็นต้องมีการจัดทํา 
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนรวมถึงการสร้างความปลอดภันในการทํางาน ได้รับการจัดสรรภาระงานอย่าง
เหมาะวมต่อความพิการท่ีแตกต่างกัน 

5. ด้านความม่ันคงในการทํางาน เป็นการกล่าวถึงความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสถานะลูกจ้างในหน่วยงานว่ามี
การต่อสัญญา หรือพิจารณาประเมินการทํางานอย่างเหมาะสมหรือไม่ ตามศักยภาพและความสามารถของคนพิการ มีหลักประกันใน
ตําแหน่งงานอย่างไร รวมถึงความเสี่ยงอันเกิดจากเหตุการณ์เลิกจ้างด้วย 

6. ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน พิจารณาเร่ืองการนําเสนอสู่การพัฒนาศักยภาพของลูกจ้างคนพิการ เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถในการทํางานให้เพ่ิมมากข้ึนหรือไม่ เคยได้รับรางวัล การเลื่อนข้ัน เพ่ิมเงินค่าตอบแทนหรือไม่ เป็นต้น 

7. ด้านค่าตอบแทน พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนการจ้างงานท่ีเป็นธรรม ในอัตราตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม่ รวมถึง
ความสามารถในการเข้าถึงและใช้บริการสวัสดิการสําหรับพนักงานเช่นลูกจ้างคนอ่ืน และลูกจ้างคนพิการหรือไม่ 

8. ด้านการพัฒนาศักยภาพ พิจารณาเร่ืองการเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพท่ีหน่วยงานจัดข้ึนร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน 
รวมถึงการส่งเสริมฟ้ืนฟูทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานเช่นบุคคลอ่ืนรวมท้ังการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสําคัญหรือไม่ 

นอกจากนี้ สําหรับคนพิการท่ีทํางานในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ในฐานะลูกจ้างคนพิการ การรับรู้และ
ตระหนักถึงสิทธิ และสวัสดิการท่ีตนเองพึงมีและพึงได้รับ เป็นองค์ประกอบด้านคลังความรู้ในการพิทักษ์สิทธิของตนเอง แต่สิ่งสําคัญ
ท่ีสุดท่ีเป็นแรงผลักดันให้คนพิการลุกข้ึนมปกป้องตนอง และสร้างความเสมอภาคในท่ีทํางานให้กับตนเองได้อ่างแท้จริงคือ การเสริม
พลังอํานาจให้กับคนพิการท่ีเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการทําให้คนพิการได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองในการสร้างแรงขับเคลื่อนในสังคม 
เนื่องด้วยตัวคนพิการเอง เป็นกลไกสําคัญในการดํารงไว้ซ่ึงความเสมอภาคและพลังอํานาจให้แก่ตนเองได้อย่างดีท่ีสุด เพ่ือสร้างอํานาจ
ในการต่อรองให้เกิดข้ึน การเสริมสร้างพลังอํานาจ เป็นสิ่งท่ีช่วยให้บุคคลมีความสามารถหรือทักษะเพ่ิมมากข้ึน การเสริมสร้างพลัง
อํานาจเป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับการให้อํานาจหรือ เป็นผลลัพธ์ของการให้อํานาจ (To Give Power or Authority to, 
Authorize) พบว่า เป็นการช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการเพ่ิมทักษะตนเอง การเสริมสร้างพลังอํานาจเป็นแนวคิดนามธรรมซ่ึง
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ข้ึนกับเวลาและสถานท่ีในขณะนั้น (Reynolds cited in Gibson, 1993) เป็นการให้อํานาจหรือ การเพ่ิมความสามารถของบุคคลให้มี
อํานาจในการควบคุมจัดการและการใช้ทรัพยากรหรือความรู้ ความสามารถของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมมองแง่ของ
ผลลัพธ์ของการให้อํานาจเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์นะหว่างบุคคลในการพัฒนาทรัพยากร เคร่ืองมือ สิ่งแวดล้อมและเป็น
กระบวนการท่ีเพ่ิมความสามารถ และความมีประสิทธิภาพในการจะไปให้ถึงเป้าหมายสําหรับบุคคลและไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดของ
สังคม การเสริมสร้างพลังอํานาจเป็นกระบวนการส่วนบุคคล (Interpersonal Process) ท่ีก่อให้เกิดการเสริมสร้างพลังและพัฒนา
ศักยภาพความสามารถของตนเองในการท่ีจะควบคุมและจัดสถานการณ์ได้เกิดความพึงพอใจในความสามารถของตนเองมีการพัฒนา
ตนเอง มีเป้าหมายและมีความหมายในชีวิตของตนเอง สามารถใช้ความรู้ทรัพยากร หรือแหล่งประโยชนะที่อยู่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติงาน  ท่ีมีความเหมาะสมในแต่ละบริบทของบุคคลแตกต่างกันไป 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างพลังอํานาจ  
1. ความเชื่อ (Beliefs) ความเชื่อเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างมากในการท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับปัญหา 

อุปสรรค และความยากลําบาก การท่ีบุคคลมีความเชื่อท่ีดีต่อความพิการของตนเองว่าสามารถดูแลตนเองได้ ความเชื่อเหล่านั้นจะทํา
ให้บุคคลมีความรู้สึกเกิดพลังในการท่ีจะพยายามแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองได้ 

2. ค่านิยม (Values) ค่านิยมของตนเอง การมีความรักในตนเอง นับว่าเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล ท่ีเป็นพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบในการท่ีจะดูแลตนเอง  

3. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ท่ีผ่านมาเป็นสิ่งสําคัญต่อกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจซ่ึงรวมถึง
ประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีผ่านมาและประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาอ่านจากตํารา วารสารวิชาการ ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลมี
แนวทางสําหรับการจัดการควบคุมสถานการณ์ 

4. เป้าหมายในชีวิต (Determination) เป้าหมายในชีวิตของตนเองเกิดจากการท่ีบุคคลมีพลังความ เข้มแข็งและ
แรงจูงใจ (Strong and motivation) ท่ีจะกระทําพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายโดยท่ีจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ตนเองได้
รับสิ่งท่ีดีท่ีสุด แม้ว่าจะมีอุปสรรค สําหรับปัจจัยภายในบุคคลยังรวมถึงการยอมรับในบทบาท ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนคุณสมบัติของบุคคล ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับตนเองในด้านบวก ทักษะการรับรู้ ภาวะสุขภาพ ความสามารถ
ในการปรับตัวความกล้าหาญ อดทน ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเด่ียวกัน 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอาจเป็นกระบวนการท่ีช่วยเสริมสร้างให้ลูกจ้างคนพิการ มีการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการควบคุม การตัดสินใจเลือกและจัดการกับสถานการณ์ในชีวิต ทําให้เกิดความรู้สึกเชื่อม่ัน และมีคุณค่าใน
ตนเอง ตลอดจนการรู้สึกถึงการมีพลังอํานาจท่ีจะกระทําหรือปฏิบัติสิ่งต่างๆ เพ่ือเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางท่ีดีข้ึน นําไปสู ่
การสร้างและจัดการความเสมอมภาคในท่ีทํางานของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมในท่ีทํางานให้ตระหนักถึงการ
ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในท่ีทํางานของคนพิการได้อย่างแท้จริง    

 
บทส่งท้าย 

จากข้อมูลและสถานการณ์เหล่านี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่า ความเสมอภาคในท่ีทํางานของคนพิการเป็นกลไกสําคัญในการทํา
ให้คนพิการสามารถทํางานได้อย่างเท่าเทียม สามารถพัฒนาการทํางาน เป็นหนทางสู่ความก้าวหน้าด้านอาชีพ เป็นแรงส่งเสริมและ
ผลักดันให้คนพิการสามารถสร้างจุดยืนและคุณค่าให้แก่ตนเอง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ามาตรการท่ีภาครัฐสร้างข้ึนเป็นเพียงเคร่ืองมือชิ้น
แรกท่ีช่วยสร้างหนทาง การเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือขจัดอุปสรรคตามความจําเป็นพิเศษแก่คนพิการ ประกอบกับการศึกษาวิจัยใน
ด้านดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลติดตามผลกระทบอย่างจริงจังในเรื่องความเสมอภาคในที่ทํางานของคนพิการใน
จังหวัดแพร่ ภายหลังคนพิการเข้าทํางานในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า ประเด็น
เร่ืองความเสมอภาคในท่ีทํางานของคนพิการ เป็นเร่ืองสําคัญท่ีควรมีการศึกษาและติดตามผล รวมถึงควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์
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ด้านความเสมอภาคในท่ีทํางานของคนพิการ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลใน
การติดตามการจ้างงานของนายจ้าง และผู้บังคับบัญชาของคนพิการ อีกท้ังสามารถนําไปเป็นข้อมูลต่อยอดเพ่ือพิจารณาแนวทาง 
นโยบาย มาตรการท่ีเหมาะสมกับท้ังคนพิการและหน่วยงานองค์กรท่ีมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ 
เพ่ือให้คนพิการและผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสมอภาคโดยอย่างเท่าเทียมกัน จากข้อกฎหมายเดียวกัน ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการทางศึกษา ของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงการให้บริการทางการศึกษาเป็นภารกิจหนึ่งท่ีทุกสถาบันการศึกษาจะต้องจัดบริการให้กับนักเรียนหรือ
นักศึกษา การให้บริการท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยการประกันคุณภาพทางการศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก  
คําสําคัญ คุณภาพการบริการ, การให้บริการทางการศึกษา, ธรรมศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 This article aims to describe the quality of educational services and the quality improvement of 

service of the Office of the Registrar Thammasat University in order to meet the needs of clients at a maximum 
customer satisfaction. Educational service is the important mission that every educational institution must provide 
services with quality standards by ensuring the quality of education guided by the Education Act of 2542, as 
amended ( No.  2)  Act 2545 to establish systems and mechanisms of control, monitor and evaluate the 
implementation of the education policy to be based on objective quality, and standards set by the education 
system of quality assurance in education.  
Keyword: Quality of service, Educational service, Thammasat. 
 
บทนํา 

ในสภาวการณ์ปัจจุบันการศึกษานับเป็นเคร่ืองมือ และรากฐานท่ีสําคัญสําหรับกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และช่วยให้มีการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ ตลอดชีวิตเป็นกระบวนการท่ีทําให้คนมีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา โดยบทบาทของ
อุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงมหาวิทยาลัยจะต้องสร้างกําลังคน สร้างปัญญา สร้างความรู้ เ พ่ือให้คําตอบแก่สังคมให้ได้  
การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่ออุดมศึกษาอย่างมากในท่ี ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศพัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนา 
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ และบทบาทใน
ความเป็นท่ีพ่ึงของสังคมที่เด่นชัดข้ึน ในการจัดการศึกษาของประเทศต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8-11   
ซ่ึงเป็นจุดเปล่ียนสําคัญของการวางแผนพัฒนาและบริหารประเทศ และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ท่ีให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียม 
ความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได ้

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขท่ีย่ังยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี   

สําหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นท่ียอมรับว่ามีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ การบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย มีลักษณะต่างจากการบริหารกิจการอ่ืน เพราะผลผลิตของมหาวิทยาลัยเกิดข้ึนเป็นนามธรรมจากบุคคลผู้เป็น
อาจารย์และนิสิต เสรีภาพทางความคิดจึงเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย ย่ิงมหาวิทยาลัยไทย ซ่ึงอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอ การบริหารท่ีจะให้
บรรลุเกิดประสิทธิภาพก็ย่ิงทําได้ยากข้ึน ดังนั้นการให้บริการเป็นการบริการสิ่งท่ีมีคุณค่าเป็นพิเศษในงานด้านต่างๆ และเป็นยุคแห่ง
ระบบข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้การบริหารงานในทุกองค์กรต้องปรับเปล่ียนตนเอง เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทุกองค์กรมุ่งเน้นในเร่ืองของคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน อย่างน้อยท่ีสุดให้เท่ากับความคาดหวังของผู้รับบริการ 
จึงจะตอบสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้ ซ่ึงหากผลของบริการท่ีได้รับตํ่ากว่าความคาดหวังหรือไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้จะทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดของการบริการ  
 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นความมุ่งหวังเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การบริการท่ีดีขององค์กรในสายตาของผู้รับบริการ กล่าวคือ ในการให้บริการขององค์กรต่างๆ จะมี 
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเร่ืองคุณภาพการบริการจะต้องคํานึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการ และสามารถสร้างความพึงพอใจในการรับบริการน้ันๆ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากท่ีสุด ซ่ึงความ
พึงพอใจของผู้รับบริการจะเป็นตัวบ่งชี้ภาพลักษณ์การให้บริการขององค์กรนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี การให้บริการทางการศึกษาเป็นภารกิจ
หนึ่งท่ีทุกสถาบันการศึกษาจะต้องจัดบริการให้กับนักเรียนหรือนักศึกษา การให้บริการท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 การประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการ ควบคุม ตรวจสอบและประเมินการ ดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามนโยบาย 
เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ 
สถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงมาตรา 48 กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน 
คุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 
กลไกระดับนโยบาย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดําเนินภารกิจตามพันธกิจหลักและมีวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4 ประการ ได้แก่  
ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellence) ความเสมอภาค เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ (Equity) ความมีคุณธรรม จริยธรรม (Ethics) และ
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) การท่ีมหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4 ประการดังกล่าวจําเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 
ประการคือ การสอน/การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม รวมท้ัง
ประกันคุณภาพปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ให้โอกาสความเสมอภาคในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและ
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ดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างจุดเด่นให้แข็งแกร่งอันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยย่ิงข้ึน 
 
กลไกระดับปฏิบัติการ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีภารกิจหลักในการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยคํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคล และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่  
การบริหารข้อมูลท่ีเกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา (Academic Records) การจัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ การจัดการ
ระบบการรับและคืนค่าธรรมเนียมทางการศึกษา การดูแลให้คําปรึกษา และการให้บริการอ่ืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

ในปีการศึกษา 2557 สํานักทะเบียนและประมวลผล ให้บริการทุกกลุ่ม โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับความประทับใจ
บริการในทุกมิติ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถพร้อมให้บริการ ให้คําปรึกษาบริการทางการศึกษา ได้อย่างสมบูรณ์  
การให้บริการอย่างเป็นข้ันตอนชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และมีพ้ืนท่ีสําหรับการให้บริการมีความเหมาะสม คุณภาพการให้บริการระบบ
สารสนเทศมีความเสถียร ถูกต้อง เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และคุณภาพบริการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ และ Facebook ซ่ึงเป็น
ช่องทางหลักท่ีผู้ใช้บริการรับรู้ข่าวสารจากสํานักทะเบียนและประมวลผล ซ่ึงสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างจํานวน 2,247 คน เพ่ือนําท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ
ผู้ใช้บริการมากท่ีสุด โดยสํารวจผู้ใช้บริการออกเป็น 3  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา จํานวน 1,892 คน  กลุ่มบุคลากรภายใน 
ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีประจําคณะ สํานัก จํานวน 279 คน และกลุ่มบุคคลภายนอก ประกอบด้วย ศิษย์เก่า บุคคลท่ีสนใจ
เข้าศึกษา จํานวน 76 คน พบว่า มีความพึงพอใจการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.60 ท่ีมา : รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 2557 

 
ตารางท่ี 1 
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่ีมีต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล  ปีการศึกษา 2557 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ คะแนนเต็ม ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลําปาง 
กลุ่มนักศึกษา     
1. ด้านการให้บริการของสํานักทะเบียนฯ  5 3.62 3.52 3.61 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 5 3.66 3.68 3.71 
3. ด้านคุณภาพการให้บริการข้อมูล 5 3.59 3.34 3.53 
กลุ่มบุคลากรภายใน     
1. ด้านการให้บริการของสํานักทะเบียนฯ  5 3.77 3.74 3.43 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 5 3.98 3.88 4.22 
3. ด้านคุณภาพการให้บริการข้อมูล 5 3.60 3.58 2.97 
กลุ่มบุคคลภายนอก     
1. ด้านการให้บริการของสํานักทะเบียนฯ  5 4.10   
2. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 5 4.41   
3. ด้านคุณภาพการให้บริการข้อมูล 5 3.75   

นอกจากนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผล ยังมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการท่ียึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ 
ดังนี้  
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ด้านบริการ  
การจัดการความรู้ นํามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการบริการทางการศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องในด้านงานทะเบียน โดยการสร้างสถานีให้ความรู้และบริการใน Youtube ชื่อ “NuREG Thammasat” เป็นสื่อใน 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงสอดคล้องกับรูปแบบบริการแบบ Self-Service เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ด้านบริหารจัดการ  
พัฒนาฐานความรู้ให้กับบุคลากร ให้มีทักษะด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน วางแผนให้บุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น สัมมนาเชิงปกิบัติการ ประชุมวิชาการ หรือการฟังบรรยายพิเศษต่างๆ โดยจัดสรร
งบประมาณให้บุคลากรคนละ 3,000 บาท/คน/คร้ัง/ป ี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการท่ีมีความหลากหลายให้บริการด้วยความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ

ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เช่น พัฒนาเคร่ืองผลิตใบรับรองอัตโนมัติ (Automatic Document Machine) จัดทํา  Clip VDO  พร้อม 
คําแปล (Subtitle) ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านงานบริการทางการศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) 

พัฒนาช่องทางการให้บริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ในการชําระค่าธรรมเนียมทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการจากท่ีเคยชําระผ่านธนาคารกรุงไทย จํากัด ได้ร่วมมือกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
และ 7-eleven ทุกสาขาท่ัวประเทศ ในการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 
หลักในการให้บริการงานบริการการศึกษา 

งานบริการด้านการศึกษานับว่ามีความสําคัญมาก เม่ือมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าการศึกษาเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความสามารถเพิ่มข้ึน ดังนั้นการให้บริการด้านการศึกษาท่ีดี จึงถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจท่ีจะศึกษา
ต่อไป งานบริการทางการศึกษาได้มีนักวิชาการศึกษาใช้คําท่ีแตกต่างกัน แต่มีความหมายเดียวกัน ได้แก่ งานบริการการศึกษา 
(Student Personnel Service) งานกิจการนักศึกษา  (Student Affairs)  และงานบุคลากรนักศึกษา (Student Personnel Work) 
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (อุไร สุทธิแย้ม, 2540, น. 10) โดยงานบริการทางการศึกษาเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาในแง่ของ
การให้สวัสดิการและพัฒนาการของศึกษา ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากวิชาสังคมศาสตร์ ในด้านการตั้งสมมติฐานการวิจัยตลอดจนการเกิด
มโนภาพซ่ึงวิธีการจัดจะยึดหลักการทางกฎหมายและอุตสาหกรรมเป็นพ้ืนฐาน ลีซี ได๊ทตัน (Drittan, อ้างถึงใน อุไร สุทธิแย้ม, 2540, 
น. 11) ส่วน อี จี วิลเลี่ยมสัน (Williamson, อ้างถึงใน ทวิช สิงห์ปลอด, 2542, น. 9) ให้ความหมายว่างานบุคลากรนักศึกษาเป็น
โปรแกรม การดําเนินงานสําหรับนักศึกษาแก้ปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับคาร์เอตร์ วี กู๊ด (Good, อ้างถึงใน กรนิภา หลีกุล, 2544, น. 24) 
กล่าวว่า งานบุคลากรนักศึกษา หมายถึงโปรแกรมเฉพาะอย่างท่ีจัดให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยไม่ครอบคลุมถึงการเรียนการ
สอนในห้องเรียน ลักษณะการจัดจะเป็นการให้คําปรึกษาและเกี่ยวข้องกับสวัสดิการท้ังหมดของนักศึกษา ซ่ึงอาจจัดเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม เช่น การให้คําปรึกษาแนะแนวการศึกษา นอกจากนี้ วิลเลี่ยม อี โฮป (Hoop, อ้างถึงใน ดรุณี คงสุวรรณ์, 2549, น. 12) ได้
เพ่ิมเติมว่างานบริการนักศึกษาหมายถึงโปรแกรมหรือบริการท่ีทางสถาบันจัดข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของความใฝ่ฝันใน
สถาบัน ความเจริญงอกงามของนักศึกษาในด้านสติปัญญา ร่างกาย สังคม และจิตใจ ท้ังนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบความสําเร็จตาม
ความมุ่งหมายของตนและสังคม 

นอกจากนี้ สภาการศึกษาแห่งอเมริกา (กรนิภา หลีกุล, 2544, น. 27) ได้เสนอแนวคิดซ่ึงถือเป็นหลักในการฝึกบุคลากร
เพ่ือการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษาไม่ควรมองเป็นเพียงนิสิตนักศึกษา แต่ควรมอง
ถึงความเป็นคนคือควรพิจารณาถึงพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา นิสิตนักศึกษา 
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แต่ละคนควรได้รับการยอมรับในความมีเอกลักษณ์ของตนเอง สิ่งแวดล้อมของนิสิตนักศึกษาเป็นเร่ืองของการศึกษา และควรนํามาใช้
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางพัฒนาการอย่างสูงสุด และความรับผิดชอบหลักของความเจริญเติบโตในเร่ืองส่วนตัว และสังคมของนิสิต
นักศึกษาข้ึนอยู่กับตัวของเขา และคุณสมบัติของเขาเอง เพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งหวังไว้ และสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้รับนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ เพ่ือรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ความสําคัญของคุณภาพการบริการ พิจารณาได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 
เชิงคุณภาพ เป็นการสร้างความพอใจ ทําให้ลูกค้าติดใจและรู้สึกพอใจ ต้องการมาใช้บริการครั้งต่อไป และลูกค้าเกิด

ความจงรักภักดี ช่วยลดความผิดพลาดในการให้บริการมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ ทําให้ลูกค้าชื่นชมธุรกิจ ซ่ึงมีอิทธิพล 
ต่อข้ันตอน การตัดสินใจใช้บริการ เนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการใช้บริการ การออกบริการใหม่ เช่น 
บริการบัตรเครดิตของแต่ละธนาคาร บริการของโรงพยาบาล บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เป็นต้น  

เชิงปริมาณ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการให้บริการท่ีทําให้เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาและ
การสูญเสียลูกค้า เป็นการปรับปรุงธุรกิจเพ่ือสร้างคุณภาพในการให้บริการย่อมช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลา ซ่ึงมีการลงทุนท่ีถูกกว่าแต่ได้
ประโยชน์คุ้มค่ากว่า เม่ือลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการท่ีจะได้รับแล้วคุ้มค่า คุณภาพของสินค้าหรือบริการ เป็นปัจจัยสําคัญใน 
การกําหนดความอยู่รอดและอนาคตของธุรกิจ องค์การท่ีผลิตสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพจะมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจาก
ลูกค้าและสังคม โดยลูกค้าจะมีความเชื่อม่ันและซ่ือสัตย์ต่อสินค้าและบริการของธุรกิจ ปกติการสร้างชื่อเสียงต้องใช้ระยะเวลา  
ความอดทน และความเพียรในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า หรือบริการจนเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าสูง หรือท่ี
เรียกว่า “ค่าความนิยม” (Goodwill) และธุรกิจจะไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาด และเสียชื่อเสียงข้ึน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เขาเลือกใช้บริการ  

องค์ประกอบของคุณภาพการบริการ สามารถมองได้ 3 ประเด็น ดังนี้   
คุณภาพบริการเชิงแสดงออก ได้แก่  ด้านการดูแลท่ีผู้รับบริการต้องการ คือ ความเมตตากรุณา ความพอใจ การยอมรับ 

ความร่วมมือ ความสุภาพ และมีอัธยาศัยไมตรี ด้านวิชาชีพท่ีผู้รับบริการต้องการคือ ให้ความอบอุ่น ความสะดวกสบาย มีจิตใจท่ีเปิด
กว้างและมีความจริงใจ และด้านสมรรถนะท่ีผู้รับบริการต้องการคือ การใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีข้อเสนอแนะในการให้บริการแก่ผู้รับบริการว่าผู้ให้บริการมักให้ความสําคัญแก่คุณภาพเชิงการแสดงออกน้อยกว่า
ผู้รับบริการ  

คุณภาพตามความเป็นจริงและคุณภาพตามการรับรู้ เป็นสิ่งท่ีผู้ให้บริการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน และเป็น
สิ่งผู้รับบริการได้รับบริการจากผู้ให้บริการเป็นประสบการณ์จริง ดังนั้นการประเมินคุณภาพบริการได้รับรู้สามารถประเมินได้จาก 
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  

การบริการท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค สถานท่ีบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมท้ังรู้สึกประทับใจเม่ือแรกพบ (First Impression) และ 
สิ่งอํานวยความสะดวก เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการการเลือกใช้ประเภทใด ก็ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในงานบริการ
และสิ่งสําคัญท่ีละเลยไม่ได้คือการบํารุงรักษาดูแลเคร่ืองมืออุปกรณ์เหล่านั้นให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ไช่ว่ามีเคร่ืองมืออุปกรณ์พร้อม
แต่ใช้งานไม่ได้เลยสักเคร่ืองเดียว ความเชื่อถือได้ของบริการ (Reliability) คือ ให้บริการได้ถูกต้อง การตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (Responsiveness) คือการท่ีผู้ให้บริการยินดีและมีความพร้อมท่ีจะให้บริการการตอบสนองข้อเรียกร้องของผู้รับบริการโดยเร็ว
และการให้บริการตรงเวลา ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence)  คือผู้ให้บริการต้องมีทักษะและความรู้ในการให้บริการ  

การบริการ (Services) หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล หรือองค์กร เพ่ือ
สนองความต้องการของบุคคลอ่ืนและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลกระทํานั้น ดังนั้นผู้ให้บริการ หรือผู้ทําให้เกิดการบริการควรมี 
(จิรัติศักด์ิ วาสะศิริ, 2545, น. 14-15) 
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S- Satisfaction คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้ท่ีมาติดต่อ หรือมาขอใช้บริการ และรับบริการ เพราะ 
การให้บริการท่ีดีต่อลูกค้านั่นเป็นหน้าท่ีโดยตรง และต้องพยายามทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้มากท่ีสุด 

E- Enthusiasm คือ ความกระตือรือร้นท่ีคอยสังเกตลูกค้าตลอดเวลาว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้าง หรือต้องการให้
ช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วรีบบริการทันที 

R-Rapidness คือ ความรวดเร็ว และมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการให้บริการ 
V-Values คือ ความมีคุณค่าในการบริการ นั่นคือการทําทุกวิถีทางท่ีจะทําให้ผู้มาใช้บริการเกิดความรู้สึกเสมอว่า 

ไม่ผิดหวัง และเห็นว่าบริการนั้นมีคุณค่าสําหรับเขา/เธอ 
I-Impressive คือ ความประทับใจ ท่ีผู้ให้บริการให้ความสนใจอย่างจริงจังต่อลูกค้าในทุกระดับ และทุกคนโดยไม่เลือก

ท่ีรักมักท่ีชัง หรือแบ่งชั้นวรรณะ โดยปฏิบัติให้เสมอภาคกัน 
C-Courtesy/Cleanliness คือ ความมีไมตรีจิต/ความสะอาด ผู้ให้บริการต้องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดง 

ความเป็นมิตรสุภาพอ่อนน้อม และพร้อมท่ีจะฟังผู้มาใช้บริการอย่างต้ังใจ ในขณะเดียวกันสถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาด มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

E-Endurance คือ ความอดทนอดกล้ัน และการรู้จักควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)   
S-Smiling/Sincerity คือ การย้ิมแย้มแจ่มใส/ความจริงใจ โดยแสดงให้ผู้ท่ีมาใช้บริการได้เห็นท้ังโดยวาจาท่าทาง

ตลอดจนสีหน้าและแววตาว่ามีความจริงใจท่ีจะให้บริการ 
 

การประเมินคุณภาพการบริการขององค์กร  
การประเมินเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกิดข้ึน เม่ือต้องมีการตัดสินใจหรือพิจารณาว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมีคุณค่า

หรือไม่ ซ่ึงการประเมินจะประกอบด้วยการเปรียบเทียบ “สิ่งท่ีเป็นอยู่” กับ “สิ่งท่ีควรจะเป็น” และถือว่าเปรียบเสมือนแบบฝึกหัดของ
การวินิจฉัยตัดสิน การประเมินจึงต้องมีหลักหรือกระบวนการเพ่ือช่วยให้การตัดสินใจมีความเหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
ความเป็น การประเมินคุณภาพของการบริการจะพิจารณาจากปัจจัยคุณภาพต่างๆ และทําในลักษณะท่ีสามารถตรวจสอบ ประเมินค่า 
ให้คะแนนระดับความพึงพอใจ หรือในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับได้ (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2545, น. 15) โดยประเมินตลอด
ระยะเวลาท่ีลูกค้าใช้บริการจนเสร็จสิ้นกระบวนการรับบริการหนึ่งๆ ซ่ึงเป็นการประเมินคุณภาพการบริการโดยอาศัยมุมมองของลูกค้า 
โดยอาศัยเกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ (Tangible) คือการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพท่ีทําให้ผู้ใช้รับ 
ความสะดวก ได้แก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุในการติดต่อสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถ
กระทําตามสัญญาท่ีแจ้งว่าจะให้บริการเกิดข้ึน และสร้างความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความสมํ่าเสมอ การตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ (Responsiveness) คือความปรารถนาในการช่วยหลือผู้ใช้บริการ และจัดหาบริการมาให้ตามท่ีได้สัญญาตกลงไว้ 
ความไว้วางใจ (Assurance) คือ การมีความรู้ ความสามารถ และความสุภาพอ่อนโยนของผู้ให้บริการ การให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ 
และการสร้างให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ การเข้าใจถึงจิตใจ (Empathy) คือ การให้ความเป็นห่วงและสนใจผู้รับบริการแต่ละคน 
และมีความต้ังใจท่ีจะจัดหาส่ิงท่ีผู้ใช้ต้องการมาตอบสนองได้ ซ่ึงคําตอบท่ีได้จะบ่งบอกถึงความพึงพอใจของลูกค้าได้ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริง  

 
จากการประเมินคุณภาพการบริการ จะให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้านการบริหาร การวางแผนกลยุทธ์ด้าน

การบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ ข้อมูลอาจอยู่ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น ทัศนคติ ความคิดเห็น การรับรู้ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้เม่ือได้รับ 
การวิเคราะห์วินิจฉัยของฝ่ายบริหารแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการดําเนินการต่างๆ ต่อไปการกําหนด “คุณค่า” ของ
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กิจกรรมบริการต่างๆ (Service Value Determination) สรุปการประเมินคุณภาพการให้บริการ คือเป็นการเปรียบเทียบการบริการ
ตามคุณภาพตามความเป็นจริงกับคุณภาพตามความรับรู้เป็นจริงท่ีได้รับบริการ การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และก่อให้เกิดการให้บริการท่ีดีตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพเป็นเรื่องท่ีสลับซับซ้อนและมีองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายอย่างท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง อันส่งผลให้การมองคุณภาพ
จําเป็นต้องทําการมองจากหลายด้าน ดังท่ีสมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 50) อธิบายให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริการ โดยพ้ืนฐานแล้ว
นับเป็นเร่ืองท่ียากเนื่องจากธรรมชาติความไม่แน่นอนของงานบริการท่ีจับต้องไม่ได้และคาดหมายลําบาก จึงได้มีความพยายามจาก
นักวิชาการมาโดยต่อเนื่องในการพยายามค้นหาแนวทางการประเมินหรือวัดคุณภาพการให้บริการท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติของ
การปฏิบัติและสามารถนําไปสู่การพัฒนา กรอนรูส (Gronroos, 1984) ได้เสนอแนวคิดคุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) และ
คุณภาพเชิงหน้าท่ี (functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพท่ีส่งผลกระทบไปถึงท้ังความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพ
การให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับระดับของ คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าท่ีนั่นเอง 
ท้ังนี้ กรอนรูส ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ตามหลัก 6 ประการ คือ (ธีรกิติ  
นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, น. 182)  

1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (Professionalism and Skill) เป็นการพิจารณาว่า ผู้รับบริการ
สามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการท่ีมีความรู้และทักษะในงานบริการ  

2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Attitude and Behavior) ผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้จากการ ท่ีผู้
ให้บริการสนใจท่ีจะดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

3. การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (Accessibility and Flexibility) ผู้รับบริการจะ  
พิจารณาจากสถานท่ีต้ังไว้ให้บริการ และเวลาท่ีได้รับบริการจากผู้ให้บริการ รวมถึงระบบการบริการท่ีจัดเตรียมไว้ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับผู้รับบริการ  

4. ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ (Reliability and Trustworthiness) ผู้รับบริการจะทําการพิจารณาหลังจากท่ีได
รับบริการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับการตกลงกัน  

5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (Recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
เกิดข้ึนหรือเกิดเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการนั้นๆ ได้ทันท่วงที  

6. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (Reputation and Credibility) ผู้รับบริการจะเชื่อถือในชื่อเสียง  
 
การประกันคุณภาพการศึกษากับมาตรฐานการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ สําหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (พ.ศ. 2557-2561) และในปี พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระท่ีเกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551- 
2565) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา เป็นระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเป็นระบบท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ต้ังแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็น
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ระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น(คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

รูปแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยได้กําหนดองค์ประกอบท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยอยู่
ภายใต้การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย 3 ระบบหลักตามภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน ดังนี้  

ระบบท่ี 1 การประกันคุณภาพคณะ/หน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระดับหลักสูตร ใช้ระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามระบบของ สกอ.ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน สามารถเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในได้ 2 ระบบ คือ ระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และระบบ EdPEx 

ระบบท่ี 2 การประกันคุณภาพสถาบันวิจัย 
ระบบท่ี 3 การประกันคุณภาพสาํนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการทางการศึกษา ท่ีสนับสนุนวิชาการ จึงต้องปฏิบัติตาม

ระบบท่ี 3 ในปีการศึกษา 2557 โดยมีองค์ประกอบท่ีใช้เกณฑ์การวัดคุณภาพ 2 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 5 การบริหาร
จัดการ องค์ประกอบท่ี 6 ภารกิจหลัก องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้ มธ.10 ระบบการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ มีแผนบริหารบุคคล และมีแผนกลยุทธ์แผน MASS STRATEGY เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญกับบุคลากร 
พยายามสร้างให้เป็น”องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace) สอดคล้องตามกลยุทธ์ด้าน Smile โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับ
รอยย้ิม และความประทับใจบริการในทุกมิติ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ พร้อม คุณภาพการให้บริการระบบสารสนเทศ  
มีความเสถียร ถูกต้อง เข้าถึงได้รวดเร็ว ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม(Audit) ในการจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา จัด
ก็บสถิติลักษณะความเสี่ยง พร้อมท้ังสรุปรายงานผลต่อผู้อํานวยการ  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
การให้บริการตามองค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จะเกิดข้ึนได้ต้องมี

องค์ประกอบด้วยกัน 3 ด้าน คือ ด้านผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้บริการ  
ซ่ึงถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งไปจะไม่ตอบสนองและก่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการ ดังนั้น คุณภาพการให้บริการทางการศึกษาของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล จึงได้คํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก มีการจัดสถานท่ีให้บริการและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
แก่ผู้มาใช้บริการ  การให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ องค์ประกอบท่ีสําคัญประกอบด้วยกัน 3 ด้าน ดังนี้  

ด้านผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสาร คือ มีความรู้ความสามารถ เป็นท่ี
น่าเชื่อถือได้ของบริการ มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ สนใจและเอาใจใส่กับผู้ใช้บริการทุกคน สามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน 
และมีความอดทนอดกลั้นสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี บริการด้วยมิตรไมตรีต่อทุกคนมีกิริยามารยาทอ่อนโยน ย้ิมแย้มแจ่มใสอยู่
เสมอ การให้บริการท่ีตอบสนองหรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการซ่ึงเกิดข้ึนจริง หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการรู้สึกว่า
บริการท่ีเขาได้รับมานั้น สอดคล้องกับความคาดหวังท่ีวางไว้ หรือท่ีได้รับรู้มา เช่น การได้รับบริการจากบุคคลโดยตรง (The one-on-
one) เป็นการได้รับบริการแบบเผชิญหน้า (face-to-face) และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ  

ด้านกระบวนการให้บริการ ประกอบด้วย ความถูกต้อง ความสะดวก ความรวดเร็ว คือ คุณภาพการให้บริการทาง
การศึกษาการให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นยํา สะดวก และรวดเร็ว ผู้รับบริการไม่ต้องให้รอคิวนาน และต้องรีบต้อนรับให้ 
การช่วยเหลือ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
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ด้านจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย อาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี คือ พร้อม
ทางด้านกายภาพของหน่วยงาน การจัดสถานท่ี และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน และสิ่งสําคัญต้องมีการบํารุงรักษาดูแลเคร่ืองมืออุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึง
พอใจในการให้บริการ เนื่องจากการบริการเป็นสิ่งท่ีสัมผัสไม่ได้ ผู้ใช้บริการจึงประเมินค่าคุณภาพของการบริการด้วยสิ่งท่ีสัมผัสได้เป็น
สิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมความพร้อม 

 
ตารางท่ี 2 
แผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

แผนระยะสั้น แผนระยาว แผนพัฒนาบุคลากร 
1. จัดระบบและพัฒนากระบวนการดําเนินงาน
ตามพันธกจิหลักของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

1. ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการปรับ
โครงสร้างองค์กร เพื่อสรา้งหน่วยงานท่ีรองรับ
การดาํเนินงานในการบริหารจดัการ และ
พัฒนาระบบการให้บริการ 

1. สนับสนุนและสง่เสริมใหบุ้คลากรของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล มกีาร
พัฒนาศักยภาพ ดา้นภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ
สํานักทะเบียนและประมวลผลให้เปน็ระบบ
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย รวมท้ังพัฒนา
เว็บไซต์ของสํานักทะเบียนและประมวลผล และ
ระบบการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือใหก้ารบรกิารเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาระบบการดําเนินงานดา้นการ
ให้บริการแก่นักศึกษาปัจจบุันและศิษย์เก่าท่ี
ต้องการใช้ข้อมูล หรือเอกสารต่างๆ 

2. สนับสนุนและสง่เสริมการพัฒนา
ทักษะในการเรียนรู้ (Skill Learner) 
การพัฒนาทักษะในการแก้ปญัหา  
และทักษะในการปรับปรงุกระบวนการ
ทํางาน เพื่อให้เกดิความเท่าเทียมกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิต ิ

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้
บุคลากรหรอืหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลได้ง่าย รวดเรว็ และถูกต้อง 
ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวทิยาลัย 

3. พัฒนาระบบการดําเนินงานในการ
ให้บริการสาํหรบันักศึกษาต่างชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน และนักศึกษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยท่ีม ีMOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

3. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้  
การบรหิารความเสี่ยงขององค์กรและ
การประกันคุณภาพ โดยเน้นให้บุคลากร
มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่อง 
การจัดการความรูก้ารบริหารความเสี่ยง 
และการดําเนินงานตามหลักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4. พัฒนาระบบบริหารและจดัการในทุกๆดา้น
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
ให้เกดิความคล่องตัวร่วมกับการใช้ 
หลักธรรมาภิบาลและหลกัการมสี่วนร่วม 

4. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาท่ี
เสถียรและย่ังยืน 

 

5. พัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นธรรม 

  

 
บทส่งท้าย 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาน้ันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างท่ีเป็นตัวกําหนดว่ามีคุณภาพใน 
การให้บริการ อาทิ ปัจจัยนโยบายองค์กร ปัจจัยด้านพฤติกรรมและจัดการของตัวบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร ซ่ึงองค์กรท่ีมีภารกิจหลักในการให้บริการมักจะมีการกําหนดเป้าหมายในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการภายใน
องค์กร ความตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ จึงเป็นเร่ืองท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปในองค์กรภาคเอกชน ท่ีขยาย
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มายังหน่วยงานภาครัฐในระยะหลังมานี้ ความตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพนี้ เป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งมาจากแรงกดดันจาก
การแข่งขัน ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและโลกาภิวัตน์ รวมไปถึงการแข่งขันและการประเมินสัมฤทธ์ิผลจากการปฏิบัติงานของ
องค์กรอย่างแข็งขันเข้มข้น โดยนัยประการหนึ่งเพ่ือสร้างความอยู่รอดให้กับองค์กร และคุณภาพเอง เป็นเคร่ืองชี้บ่งถึงความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลวขององค์กรได้เป็นอย่างดี กล่าวโดยเน้นถึงองค์ภาครัฐในปัจจุบัน ได้ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานจากเดิมท่ี
ผู้รับบริการเป็นเพียงผู้จําเป็นต้องรับบริการท่ีรัฐจัดให้ มาเป็นลูกค้าท่ีองค์การภาครัฐพึงให้ความสนใจจัดบริการตามขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพการบริการ  

แนวทางการให้บริการทางการศึกษา จะต่อยอดระบบงานทะเบียนและสารสนเทศ ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
ท่ีมุ่งให้เป็ผู้นําระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลและความเป็นธรรมศาสตร์ ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้านสารสนเทศของสํานักทะเบียนและประมวลผลต้องพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีทําให้พ่ึงพาตนเองได้ให้มากย่ิงข้ึน และเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาคมธรรมศาสตร์ 

รูปแบบระบบงานทะเบียนและสารสนเทศของสํานักทะเบียนและประมวลผลในอนาคต ถือเป็นกลไกส่วนหนึ่งท่ีสําคัญ
ในการขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดําเนินงานเพ่ือบรรลุตามพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และการท่ีมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสภาพจากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระ 
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการนั้นในส่วนงานทะเบียนและสารสนเทศ จะต้องดําเนินการให้สอดรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือยกระดับการให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ คณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ในอนาคต มหาวิทยาลัยมีแผนในการปรับระบบฐานข้อมูลและการบริการข้อมูล ให้มีความเป็นเอกภาพมากข้ึน  
ท้ังทางด้านรูปแบบและด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้การบริการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มีความจําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่การเป็นสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชีย และของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การให้บริการทางการศึกษาต้องรองรับและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะและวิทยาลัยต่างๆ ในหลักสูตรหลาก
หาลายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจน
หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัย เร่ือง กระบวนการตลาดอาริยะของชุมชนราชธานีอโศก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชาวอโศก 
และศึกษากระบวนการของตลาดอาริยะ ต้ังแต่แนวคิด ความเป็นมา รูปแบบ เพ่ือสะท้อนภาพชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนอโศกว่ามีฐาน
ความคิด ความเชื่อ วิถีปฏิบัติ ท่ีนํามาสู่การพ่ึงตนเองได้อย่างไร โดยเลือกศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ชุมชนราชธานีอโศก อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นสถานท่ีจัดงานตลาดอาริยะ ท่ีชาวอโศกจากทุกชุมชนท่ัวประเทศจะต้องมารวมตัวกัน 
เพ่ือร่วมกันจัดงานดังกล่าวเป็นประจําทุกปี ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

 ผลการศึกษาสรุปว่า 1.กระบวนการสร้างคนของชาวอโศก: ชาวอโศกมีการสร้างคนจากแนวคิดระบบบุญนิยม และสา
ธารณโภคี ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตท่ีถือปฏิบัติอยู่เป็นประจําทําให้ผู้ท่ีเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ขัดเกลาและลดละกิเลส เพ่ือมุ่งสู่จุดหมายสูงสุด
ในทางพระพุทธศาสนาคือ การหลุดพ้น หรือนิพพาน โดยคําสอนท่ีสําคัญคือ ขาดทุนคือกําไร มีเจตนาต้ังใจเสียสละให้ได้มากย่ิงข้ึน
เสมอ ซ่ึงตลาดอาริยะนั้นถือเป็นการเสียสละในรูปแบบหนึ่ง2.กระบวนการตลาดอาริยะ เป็นกระบวนการท่ีเกิดจาดวิถีความคิด  
ความเชื่อ แนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แนวคิดหลักคือบุญนิยม โดยมี สาธารณโภคีเป็นพ้ืนฐานในการสร้างระบบ รักษาสมดุลของ
ทรัพยากร เพ่ือนําไปสู่การจัดงานตลาดอาริยะท่ีได้รับความร่วมมือจากชาวอโศกท้ังหมด 3.จากงานตลาดอาริยะสามารถสะท้อน 
การพ่ึงตนเองของชาวอโศกได้ 3 ข้ันตอนตามแนวทางทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ 1. การพ่ึงตนเองใน
ระดับครัวเรือน 2. การพ่ึงกันเองภายในชุมชน 3. การพ่ึงพิงสัมพันธ์กับภายนอก 
คําสําคัญ: ตลาดอาริยะการพ่ึงตนเอง ชุมชนอโศก 
 

ABSTRACT 
 This research is an investigation to explore the “ Process of Ariya Market at RatchathaniAsoke 
Community”. The objective of thesis is to study inasoke community way of life and process of ariya market to 
represent a source of Self-Reliance Asoke community consisting of concept of community, religion and social 
norm be the cause of the Self-Reliance community process. This study is focus on RatchathaniAsoke Community, 
Warinchumlap district, Ubonratchathani province where is a center of Annual Ariya Market that is an important 
event of who lived in Asoke community in Thailand have to participate in this event. This thesis was study by 
Qualitative research. 
 The result of research is following: 
 1.  Process ofcreating sense of Asoke Community among people:  Boonniyom system and 
Sataranapokee are a structure in this community. This concept is socializedAsoke people to live with a decreasing 
defilement and practice themselves lead to an Extinguished by the main concept is ‘Our loss is our gain’ that 
make Asoke people abide by their belief. 

                                                            
*
 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 2. Process of building Ariya Market: Boonniyom and Sataranapokee are a core system of market. 
Ariya Market position on a natural friendly market and reduce the personal accumulation that effect to people 
will concern and work for community more than private asset. 
 3. The Reflection of Self-Sufficient at Asoke Community: This community has follow the Sufficient 
economy theory and proceed in three process; dependent, Independent and Inter-dependent. 
Keywords: Ariya MarketSelf-Sufficient and Asoke Community 
 
บทนํา 

เม่ือพูดถึงการพัฒนา คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการพัฒนาในทางกระแสหลัก (Main Stream Development) ท่ีเน้น 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นฐานสําคัญ สังคมจึงมุ่งเน้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ หรือกล่าวได้ว่า เป็นสังคม “ทุนนิยม” ท่ีเน้น 
การสะสมทุน วัตถุนิยม บริโภคนิยม และภาวะทันสมัย โดยสิ่งสําคัญประการหนึ่งในสังคมทุนนิยมนี้คือ “เงินตรา” ท่ีถูกใช้เป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนซ่ึงกลายมาเป็นสรณะท่ีผู้คนยึดถือและให้ความสําคัญในการชี้วัดคุณค่าของชีวิต เป้าหมายสูงสุดของชีวิตผู้คนใน
สังคมนี้จึงเป็นการสร้างหรือสะสมทรัพย์สินเงินทองให้เกิดความมั่งคั่งรํ่ารวย (ยศ สันตสมบัติ: 2540, 71) ในขณะที่การพัฒนาต่างๆ 
ในสังคมเน้นทุนและวัตถุ ทําให้กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมไปสู่สังคมท่ีทันสมัย (Modernization)  จากเดิมท่ีเป็นสังคม
ประเพณีนิยมท่ีมีรูปแบบการยังชีพท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ค่านิยมและวัฒนธรรมต่างๆ เป็นแบบจารีตนิยม ท่ีไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัว
บทกฎหมายมากไปกว่าวิถีท่ีชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ยึดถือและปฏิบัติมามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  ซ่ึงส่วนมากจะใช้หลักทางศาสนาและ
คุณธรรมศีลธรรมเป็นพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต เม่ือกลายมาเปน็สังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรมท่ีกระบวนทัศน์ของผู้คนในสังคมหัน
ไปให้ความสําคัญกับโลกแห่งวัตถุแทน    

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสการพัฒนากระแสหลักนี้ ได้มีการเกิดข้ึนของความคิดท่ีว่าการพัฒนาท่ีเน้นเงิน หรือ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญนี้ อาจไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของการพัฒนากระแส
ทางเลือก หรือกระแสรองท่ีถูกมองว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนมากกว่า ซ่ึงในการพัฒนากระแสนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาท่ียึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ได้ถูกหยิบยกมาเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาหลาย
ฉบับ เพ่ือมุ่งเน้นให้คนในสังคมสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ดังเช่นแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน  ท่ีได้เน้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ท่ีทรงเน้นเร่ืองความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และความพอประมาณ ตลอดจนการมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของความรู้ 
คู่คุณธรรมมาใช้เพ่ือการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนท่ัวประเทศให้ดีข้ึน ดังนั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งเน้นการพ่ึงตนเอง
จึงนับเป็นทิศทางสําคัญในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของคนในชาติได้อย่างย่ังยืน  

จากแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีเน้นการพ่ึงตนเองและความพอเพียงดังท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษา
ชุมชนท่ีมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน 
ซ่ึงจากค้นคว้าและศึกษาข้อมูลพบว่า มีชุมชนหนึ่งท่ีเป็นตัวอย่างของการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพ่ึงตนเองใน 
การดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมอยู่หลายชุมชน ซ่ึงหนึ่งในชุมชนเหล่านั้น คือ “ชุมชนชาวอโศก” นําโดยสมณะโพธิรักษ์ ซ่ึงมีแนวคิด
และวิถีปฏิบัติของชุมชนที่มุ่งเน้นเร่ืองศีลและวินัย กล่าวคือมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย และปฏิเสธความหรูหราฟุ่มเฟือย มีการใช้
ทรัพยากรเท่าท่ีจําเป็นและเป็นไปเพ่ือการสาธารณะรวมท้ังใช้ระบบสาธารณโภคีในการจัดการทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสร้างความเป็น
ชุมชนพ่ึงตนเอง  

ชุมชนชาวอโศกกระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัดท่ัวประเทศ เช่น กรุงเทพฯ (สันติอโศก) นครปฐม (ปฐมอโศก)  เชียงใหม่ 
(ภูผาฟ้าน้ํา) อุบลราชธานี (ราชธานีอโศก) ศรีสะเกษ (ศรีษะอโศก) เป็นต้น โดยชุมชนอโศกในจังหวัดต่างๆ นี้มีลักษณะโดยทั่วไป คือ  
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มีพ้ืนท่ีสําหรับทํากสิกรรมเพ่ือการพ่ึงตนเอง มีการทํานา ปลูกผัก ทําสวนผลไม้ ฯลฯ (กนกศักด์ิ แก้วเทพ 2547:7) เป็นการทํา
การเกษตรแบบไร้สารพิษ โดยเรียกตนเองว่า “ชุมชนชาวกสิกรรมไร้สารพิษ” ท่ีทํามาต้ังแต่ พ.ศ.2515 โดยเริ่มจากการมาร่วมกันศึกษา
และปฏิบัติธรรม เน้นการถือศีลเคร่ง ซ่ือสัตย์เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ยึดม่ันวัฒนธรรมไทย การพ่ึงตนเอง งดบริโภคในสิ่งท่ีไม่จําเป็น 
และการอยู่ร่วมกันแบบพ่ีน้อง นอกจากนี้ โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน หรือท่ีเรียกว่า “บวร” หลัก
สําคัญของชุมชนในการทําหน้าท่ีผสมผสานอุดมการณ์และวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนได้อย่างผสมกลมกลืน จะเห็นได้จากกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีคนในชุมชนท้ังสมณะ คนวัด ชาวชุมชน และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ: 
2550, น. 103) 

ท้ังนี้ หลักสําคัญอันเป็นแนวคิดของชุมชนอโศก คือ “ระบบบุญนิยม” ท่ีเน้นเร่ืองการมี “บุญญาวุธ1” ซ่ึงปัจจุบัน 
ชาวอโศกได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาศีลอยู่หลายข้อ แต่บุญญาวุธในลักษณะสําคัญ 3 ข้อแรก ถือได้ว่าเป็นรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาความเป็นชุมชนของชาวอโศก ซ่ึงได้แก่  

บุญญาวุธ หมายเลข  1 เร่ืองอาหารมังสวิรัติ  
บุญญาวุธ หมายเลข 2 เร่ืองตลาดอาริยะ  
บุญญาวุธ หมายเลข 3 เร่ืองกสิกรรมไร้สารพิษ 
โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกศึกษาบุญญาวุธ หมายเลข 2 คือ “ตลาดอาริยะ” ซ่ึงเป็นงานหลักท่ีชาวอโศกมี

ความสัมพันธ์กับสังคมอย่างเห็นได้ชัด และมีการเป็นประกาศลักษณะของบุญนิยมระดับสําคัญ คือ การขายตํ่ากว่าท้องตลาด การขาย
สินค้าราคาเท่าทุน การขายสินค้าราคาตํ่ากว่าทุน และการแจกฟรี  

สมณะโพธิรักษ์  อธิบายว่า “ให้ความสําคัญกับตลาดอาริยะเพ่ือเป็นกิจกรรมนําร่องของสังคมมนุษยชาติเพราะมองเห็น
ว่า การพาณิชย์ หรือธุรกิจการค้า นับวันจะเป็นเส้นเลือดของการดําเนินชีวิตของมนุษย์แล้ว สมัยโบราณใช้วิธีแลกของกัน แจกกัน 
เกื้อกูลกัน แค่ประมาณ 200 ปีท่ีผ่านมา ก็ยังไม่ได้จัดจ้านอะไร ยังมีประเภทแลกของให้คนนั้นไปใช้ให้คนนั้นไปกินเกื้อกูลกันไปก็ยังมี
อยู่ โดยเฉพาะเรื่องเงินทองธนบัตรยังไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญ ธุรกิจก็ยังไม่มีบทบาทอะไรมากมาย เพราะอาหารและวัตถุดิบมีอยู่มากยัง
ไม่กระเบียดกระเสียรนัก ทุกวันนี้คนมากขึ้น ความต้องการเพ่ิมข้ึน การแย่งชิงก็มีมากข้ึนตามต้องกระเบียดกระเสียรกันมากข้ึนต่างๆ 
นานา การค้าขายกลายเป็นเร่ืองท่ีขับเคี่ยวเข้มข้น ต่อไปในอนาคตอีกกี่ร้อยปีก็แล้วแต่ ธุรกิจนี้จะไม่ซาลงมีแต่จะจัดจ้านข้ึนจนถึงจุด
วิกฤต อาตมาจึงเห็นว่าจําเป็นจะต้องเตรียมคนเตรียมจิตนิสัยของคน เตรียมวิธีการให้มีระบบ มีความรู้ความเข้าใจท่ีจะอยู่กับธุรกิจพวก
นี้ได้ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมันเกิดข้ึนของมันโดยธรรม เม่ือความคิดของสัจธรรมบุญนิยมมันถึงรอบมันก็เกิดตามภาวะตลาดแบบนี้  คือ 
ตลาดอาริยะท่ีสร้างตัวอย่างของกิจกรรมอะไรอันหนึ่งซ่ึงพวกเราได้ทํากันอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง เป็นการขายต่ํากว่าทุนก็ขาดทุน  
เราเรียก “กําไรอาริยะ” (สมณะโพธิรักษ์, 2547, น. 16-17) ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ือง 
ขาดทุนคือกําไร ว่า 

“...ขาดทุน คือ กําไร (Our loss is our gain) … การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการท่ีคนอยู่ดีมีสุข 
เป็นการนับท่ีเป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” จากพระราชดํารัสดังกล่าว คือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีมีต่อพสกนิกรไทย  
“การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทําอันมีผลเป็นกําไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซ่ึงสามารถสะท้องให้เห็นเป็นรูปธรรม
ชัดเจนได้ดังพระราชดํารัสท่ีได้พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยท่ีได้เข้าเฝ้าฯถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2534ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า… 

“...ประเทศต่างๆ ในโลกในระยะ 3 ปีมานี้ คนท่ีก่อต้ังประเทศที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติท่ีใช้ในการปกครองประเทศ 
ล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้ว เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือ เมืองไทยนับว่าอยู่ได้มาอย่างดี เม่ือประมาณ 10 วันก่อน 

                                                            
1
 บุญญาวุธ คือ อาวุธหรือเคร่ืองมือสําหรับการทําบุญเพ่ือการชําระล้างกิเลส 
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มีชาวต่างประเทศมาขอพบ เพ่ือขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทําอย่างไร จึงได้แนะนําว่า ให้ปกครอง
แบบคนจน แบบท่ีไม่ติดกับตํารามากเกินไป ทําอย่างมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอด ไม่เหลือกับคนท่ีทําตาม
วิชาการที่เวลาปิดตําราแล้วไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่มต้นใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเราใช้ตํารา
แบบอะลุ้มอล่วยกัน ในท่ีสุดก็เป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่า ขาดทุนเป็นการได้กําไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่า
ไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราทําอะไรท่ีเราเสีย แต่ในท่ีสุดท่ีเราเสียนั้น เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาล
โดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุนต้อง 
สร้างโครงการซ่ึงต้องใช้เงินเป็นร้อย พัน หม่ืนล้าน ถ้าทําไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผล 
ราษฎรอยู่ดีกินดีข้ึน ราษฎรได้กําไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพ่ือให้รัฐบาลได้ทําโครงการต่อไป 
เพ่ือความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้ รัก สามัคคี รู้เสียสละ คือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการท่ีคนอยู่ดี 
มีสุขนั้น เป็นการนับท่ีเป็นมูลค่าเงินไม่ได้... 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากเรื่องตลาดอาริยะท่ีชาวอโศกจัดเป็นกิจกรรมประจําปีแล้วนั้น สิ่งท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของชาวอโศกอีกอย่างหนึ่ง คือ การพ่ึงตนเองได้ในระดับหนึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องพบว่าชุมชนชาวอโศก
เป็นชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได้ เช่น จรัสเรือง ศิริวัฒนรัตน์ (จรัสเรือง ศิริวัฒนรัตน์ ,2542) ศึกษาเร่ือง การพ่ึงตนเองกับการพัฒนาในเชิงพุทธ 
กรณีศึกษาศีรษะอโศก พบว่า หลักคําสอนของพุทธศาสนาน้ันมีหลักการสอนเกี่ยวกับการพ่ึงตนเองเป็นส่วนมาก และชุมชนศีรษะอโศก
มีศักยภาพในการผลิตปัจจัยสี่ใช้เองในชุมชนและมีมากพอท่ีจะผลิตและแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมบนพื้นฐานการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ส่วนงานของ กิตติกร กิตยานุรักษ์ (กิตติกร กิตยานุรักษ์, 2543) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 
กรณีศึกษาชุมชนศีรษะอโศก ให้ผลการศึกษาท่ีแตกต่างออกไปจากของจรัสเรือง ศิริวัฒนรัตน์ คือ การพ่ึงตนเองของชุมชนศีรษะอโศก 
เกิดจากการท่ีภายในชุมชนมีระบบความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็ง ชุมชนมีความพอเพียงในปัจจัยในการดําเนินชีวิต และเป็นชุมชนท่ีสามารถ
รักษาสมดุลในความสัมพันธ์กับภายนอกได้ นอกจากนี้พบว่า ชุมชนบ้านราชธานีอโศก เป็นศูนย์ฝึกด้านการเกษตรอินทรีย์ให้กับ 
ผู้เข้าอบรมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และเป็นท่ีศึกษาดูงานของหลายองค์กร ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนั้นตลาดอาริยะจึงเป็นตลาดท่ีมีแนวคิดและการปฏิบัติท่ีแตกต่างจากตลาดท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันท่ีเน้นในเร่ืองของกําไร
ท่ีเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะกรณีตลาดอาริยะของชุมชนบ้านราชธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม อําเภอ 
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือค้นหาคําตอบภายใต้คําถามวิจัยว่า ตลาดอาริยะสะท้อนภาพการเป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้อย่างไร 
มีฐานความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติอย่างไรท่ีจะนําไปสู่การเป็นท่ีพ่ึงพิงของผู้อ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต
ของชุมชน กระบวนการตลาดอาริยะ และศึกษารูปแบบการพ่ึงตนเอง 
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา  

การศึกษาวิจัย เร่ือง กระบวนการตลาดอาริยะของชุมชนราชธานีอโศก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชาวอโศก 
และศึกษากระบวนการของตลาดอาริยะ ต้ังแต่แนวคิด ความเป็นมา รูปแบบ เพ่ือสะท้อนภาพชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนอโศกว่ามีฐาน
ความคิด ความเชื่อ วิถีปฏิบัติ ท่ีนํามาสู่การพ่ึงตนเองได้อย่างไร โดยเลือกศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ชุมชนราชธานีอโศก อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นสถานท่ีจัดงานตลาดอาริยะ ท่ีชาวอโศกจากทุกชุมชนท่ัวประเทศจะต้องมารวมตัวกัน 
เพ่ือร่วมกันจัดงานดังกล่าวเป็นประจําทุกปี ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ให้ข้อมูลใน
การวิจัยแบ่งออกเป็น 1. สมณะโพธิรักษ์ ผู้นําชาวอโศก 2. คณะกรรมการตลาดอาริยะ (ผู้รับใช้) โดยผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์จากการ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเร่ืองการบริหารจัดการตลาดอาริยะ 3. พ่อให้แม่ให้ 
(พ่อค้าแม่ค้า) 5 คน โดยผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการโดยการชวนพูดคุยเร่ืองท่ีมาของสินค้า ราคาต้นทุน บรรยากาศตลาด
อาริยะในปีต่างๆ 4. ผู้ท่ีมาซ้ือของในตลาด จํานวน 10 คน โดยผู้ศึกษาได้สอบถามในประเด็น รู้จักตลาดอาริยะอย่างไร มากี่คร้ัง เหตุผล
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ท่ีมา และสินค้าท่ีซ้ือ และ 5. ชาวชุมชนบ้านราชธานีอโศกท่ีทํางานตามฐานงาน จํานวน 5 คน โดยผู้ศึกษาได้สอบถามเกี่ยวกับการ
ทํางาน และการนําแนวคิดเร่ืองตลาดอาริยะไปใช้ ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้ท้ังการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการศึกษา
ภาคสนาม โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ และข้อมูลภาคสนาม มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ร่วมกับหลักแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และตอบ
โจทย์ในการทําการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา(Descriptive) เพ่ือบอกเล่าผลการศึกษาดังกล่าวในลักษณะของ
การอธิบายข้อเท็จจริง ท่ี เป็นการอธิบายถึงกระบวนการตลาดอาริยะ ตลอดจนวิถีชี วิต และรูปแบบการพ่ึงตนเองของ 
ชาวอโศก 
 
ผลการศึกษา  

ผลการวิจัยเรื่อง กระบวนการตลาดอาริยะของชุมชนบ้านราชธานีอโศก แบ่งผลการศึกษา ออกเป็น 3 ช่วง คือ  
1. ข้อมูลท่ัวไปและวิถีชีวิต: ชุมชนบ้านราชธานีอโศก เป็นหนึ่งในชุมชน ของผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางการนําของสมณะ

โพธิรักษ์ ซ่ึงก่อนหน้าท่ีจะต้ังเป็นชุมชนราชธานีอโศก ได้เกิดเป็นพุทธสถาน และชุมชนอโศก ณ สถานท่ีต่างๆ มาก่อนหน้านี้ ต้ังแต่ ปี 
พ.ศ. 2519 เช่น ชุมชนศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2519 ชุมชนศาลีอโศก จ.นครราชสีมา พ.ศ.2519 ชุมชนสันติอโศก จ.กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2519 ชุมชนปฐมอโศก จ.นครปฐม พ.ศ. 2523 เป็นต้น เดิมลักษณะพ้ืนท่ีของชุมชนราชธานีอโศกเป็นพ้ืนท่ีนาและพื้นท่ีว่างเปล่า
ท่ียังไม่ได้พัฒนา อยู่ในเขตหมู่บ้านคํากลางใหม่ หมู่ท่ี 6 ตําบลบุ่งไหม อําเภอ วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนท่ีทางฝั่งเหนือติดกับ
แม่น้ํามูล รวมกับส่วนท่ีเป็นร่องน้ํา ซ่ึงภาคอีสานเรียกว่า “บุ่ง”  ในฤดูน้ําหลากน้ําจะท่วมอยู่เสมอ  

 ข้อมูลประชากรของชุมชนราชธานีอโศกมักมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากแต่ละคนสามารถ หมุนเวียน
เคลื่อนย้ายไปอยู่ชุมชนอ่ืนๆ ภายในเครือข่ายชุมชนชาวอโศกตามความต้องการของตนเองบ้าง ตามความต้องการของแต่ละชุมชนบ้าง 
หรือตามความสามารถของงาน เช่น ย้ายมาจากชุมชนศีรษะอโศกเพ่ือมาปลูกผักในช่วงงานตลาดอาริยะ โดยจะมาอยู่ท่ีบ้านราชธานี
อโศก 1-2 เดือนแล้วย้ายกลับ และมีบางส่วนย้ายออกไปประกอบอาชีพและดํารงชีวิตส่วนตัว 

 ลักษณะการปกครองและความสัมพันธ์ภายในชุมชนราชธานีอโศก ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักในการกําหนด ระเบียบ 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนักบวช และฝ่ายฆราวาส ฝ่ายนักบวช นักบวชทําหน้าท่ีถ่ายทอดคําสอนทางพุทธศาสนา 
ดูแลกฎระเบียบ และ ดูแลพฤติกรรมของฆราวาส ไม่ให้ออกนอกกรอบของศีล เป็นผู้ประสานในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ร่วมกับ
คณะกรรมการฆราวาส โดยมีการจัดให้มีคณะสงฆ์ต้ังแต่ 4 รูปข้ึนไปเข้ามาบริหารงาน ซ่ึงฝ่ายนักบวชนับรวมต้ังแต่ ผู้ท่ีเข้ามาอุทิศกาย
และใจทํางานให้วัดในระยะเวลาท่ีกําหนด จนถึงสมณะ โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 1.สมณะ คือ นักบวชชาย 2. สิขมาตุ คือ นักบวช
หญิง ถือศีล 10 เช่นเดียวกับสามเณร 3. สามเณร  4.นาคและกรกั คือ ผู้เตรียมตัวบวชโดยแจ้งความจํานงต่ออุปัชฌาย์เพ่ือให้อุปัชฌาย์
นําเร่ืองเข้าพิจารณาในหมู่สงฆ์เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จึงเลื่อนฐานะเป็น "นาค" สําหรับฝ่ายชายและ "กรัก" สําหรับฝ่าย
หญิง  5. "ปะ" ผู้ปฏิบัติธรรม "ปะชาย" นุ่งกางเกงสีน้ําตาลส่วน "ปะหญิง" นุ่งผ้าถุงสีน้ําตาลสวมเส้ือสีน้ําตาลแบบสุภาพตามท่ีมีอยู่ 
ไม่โกนศีรษะต้องอยู่ปฏิบัติธรรมอย่างน้อย 4 เดือนสําหรับฝ่ายชาย และ6 เดือนสําหรับฝ่ายหญิง 6. อารามิก (คนวัดชาย) อารามิกา 
(คนวัดหญิง) คือ ผู้ท่ีต้องสมาทานรักษาศีล 8 และอยู่ภายในขอบเขตการดูแลของพุทธสถาน 1 ปี แล้วจึงขอเลื่อนฐานะเป็น "ปะ" คือ  
ผู้ปฏิบัติธรรมโดยมีสมณะ 5 รูปรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรและดูแลรับผิดชอบ ส่วนฝ่ายฆราวาส มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล และ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยการคัดเลือกของสมาชิกชุมชน ผ่านความเห็นชอบจากนักบวช ทํา
หน้าท่ี บริหารชุมชนตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โครงสร้างการปกครองของชุมชน โดยมีชาวชุมชนและนักเรียน เป็นสมาชิกของ
ชุมชน ซ่ึงมีคําอธิบาย ดังนี้ 1.ชาวชุมชน คือ ชาวบ้านราชธานีอโศกท่ีอาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านซ่ึงต้องปฏิบัติตามระเบียบของชุมชน  
2. นักเรียน คือกลุ่มเด็กท่ีเป็นลูกหลานญาติธรรมชาวอโศกท่ีมาศึกษาอยู่ในโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก นักเรียนระดับชั้นประถม
พักอยู่ในชุมชนกับผู้ปกครองด้วย ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้องอยู่ประจํา โดยแยกท่ีพักระหว่างชายหญิงอย่างชัดเจน 3.นิสิต หรือ 
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อุดรศึกษา คือสมาชิกชุมชนท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สัมมาสิกขาวิชชาราม ซ่ึงเป็นวิทยาลัยของชาวอโศก และ 4.นิสิต วนบ. ของวิชชาลัยบัณฑิตบุญนิยม จัดข้ึนเพ่ือ “สร้างคน” ให้คน
พัฒนาโดยมีชีวิตท่ีดี ประเสริฐ หรือท่ีเรียกว่า  “อาริยะ” สําหรับผู้สนใจสามารถเรียนได้โดยไม่จํากัดอายุเป็นการได้ศึกษาและปฏิบัติ
ตามหลักของสมณะโพธิรักษ์  

 ชุมชนราชธานีอโศก ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 ส่วนคือ บ้าน วัด (พุทธสถาน) และ โรงเรียน หรือท่ีเรียกว่า 
“บวร” ซ่ึงแต่ละส่วนทํางานสอดประสานกันเป็นองค์รวม เห็นได้จากิจวัตรประจําวันของทุกคนในชุมชน กิจวัตรประจําวันส่วนใหญ่เน้น
เร่ืองการถือศีล ซ่ึงจะต้องถือศีล 5 เป็นอย่างน้อย รับประทานอาหารมังสวิรัติ และการทํางานตามฐานงานต่างๆ ในชุมชน เช่น ฐาน 
กสิกรรม ฐานโรงปุ๋ย ฐานโรงเต้าหู้ เป็นต้น ส่วนการแต่งกายโดยผู้ชายจะแต่งกายด้วยผ้าม่อฮ่อม ผู้หญิงแต่งด้วยผ้าม่อฮ่อมเช่นกัน หรือ
อาจเป็นผ้าถุง ผ้าซ่ินสีสุภาพ ส่วนนักเรียนชายจะใส่เสื้อม่อฮ่อมแขนยาว กางเกงขายาว ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อม่อฮ่อมแขนยาวและ
ผ้าถุงสีเดียวกัน โดยท้ังหมดจะไม่สวมรองเท้า การพูดของชาวอโศก จะกล่าวทักทายกันด้วยคําว่า “เจริญธรรม” 

2. ตลาดอาริยะในชีวิตประจําวัน: วิถีชีวิตของชาวอโศก จะถูกกําหนดด้วยฐานกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงดําเนินไปเป็นกิจวัตร 
โดยฐานกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นกลไกท่ีสร้างรายได้แก่ชาวอโศกผ่านแนวทาง “การค้าบุญนิยม” กล่าวคือ ผลผลิตจากแต่ละฐานงาน
กิจกรรม ถูกนําไปขายในลักษณะ ตํ่ากว่าท้องตลาด เท่าทุน และ ตํ่ากว่าทุน รวมท้ังให้ฟรีในสินค้าบางอย่างและบางโอกาส ซ่ึงกลไก 
การดําเนินงานของแต่ละฐานกิจกรรม ท้ังในการผลิตและการขาย ถือเป็นฐานในการขับเคล่ือนให้เกิดงาน “ตลาดอาริยะ” ท่ีไม่ใช่ 
แค่เพียงกิจกรรมประจําปีเพียงเท่านั้น แต่เม่ือการจัดกิจกรรมงานประจําปีจบลง “กระบวนการตลาดอาริยะ” ก็ยังคงดําเนินอยู่  
ผ่านการขับเคลื่อนงานในฐานกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันของชาวอโศกต่อไป ซ่ึงวิถีชีวิตของชาวอโศกเต็มไปด้วยวิถีแห่งการเรียนรู้ 
เช่น การศึกษาของนักเรียนไม่ได้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเสมอไป ทุกสถานท่ีเป็นฐานงานท่ีนักเรียนทุกระดับสามารถเรียนรู้และฝึกฝน
ตนเองได้ หรือถ้าชาวชุมชนอยากเรียนรู้ฐานงานไหนในชุมชนก็สามารถไปขอความรู้ได้ นอกจากนี้สิ่งท่ีมีส่วนสําคัญต่อวิถีชีวิตของ 
ชาวชุมชน คือ การลงฐานงานต่างๆ ซ่ึงการลงฐานงานนี้จะเป็นการทํางานท่ีไม่ได้รับเงินตอบแทนแต่จะได้เป็นสวัสดิการต่างๆ แทน เช่น 
อาหาร ท่ีอยู่ การรักษาพยาบาล เสื้อผ้า เป็นต้น โดยฐานงานหลักๆ ท่ีทุกชุมชนต้องมี คือ กสิกรรมไร้สารพิษ ปุ๋ยสะอาด และขยะวิทยา  

 ด้วยวิถีการดําเนินชีวิต และกิจกรรมของชาวอโศกตามฐานต่างๆ จะเห็นได้ว่า ดําเนินอยู่บนหลักการของตลาดอาริยะ 
เช่น โรงปุ๋ยพลังชีวิต ขายปุ๋ยในราคา 230 บาท เม่ือมีวัตถุดิบท่ีต้นทุนลดลง ก็จะลดราคาปุ๋ยลง จากราคา 230 บาท เป็น 180 บาท  
แต่ถ้า เครือแห (เครือข่ายชาวอโศก) มาซ้ือไปจําหนายต่อในชุมชน จะลดราคาให้เหลือ 160 บาท  

 โรงแชมพู จะใช้วัตถุดิบท่ีหาง่ายในท้องถ่ิน คิดสูตร ปริมาณ บวกค่าบรรจุภัณฑ์และค่าบริการสิบย่ีสิบเปอร์เซ็นต์ ต้ัง
ราคาจากนําเสนอจากส่วนกลางท่ีสันติอโศก โดยมีคณะกรรมการกลางพิจารณาสินค้าท่ีเข้าสู่ส่วนกลางว่าเหมาะกับสภาพโดยรวม ราคา
อาริยะ ท่ีมีราคาขายต่ํากว่าท้องตลาด 

 ส่วนโรงเต้าหู้ จะผลิตเต้าหู้และส่วนประกอบของเต้าหู้ เฉพาะทานในชุมชน และทําส่งร้านอาหารท่ีอุทยานบุญนิยม 
ถ้าเหลือจึงนําไปวางขายท่ีร้านอุทยานบุญนิยม ส่วนร้านค้าภายในชุมชน ชื่อ ร้านปันบุญ ภายในร้านขายเคร่ืองอุปโภคบริโคท่ีจําเป็นต่อ
การดํารงชีวิตไว้ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสอง  น้ํายาซักผ้า ล้านจาน ปรับผ้านุ่ม ยาดม ยาหม่อง อาหารแห้ง ฯลฯ ซ่ึงขายในราคา
เท่ากับทุน 

 อุทยานบุญนิยม เป็นร้านขายสินค้าของชุมชน ต้ังอยู่ใน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีการขายอาหารราคาถูก 
และมีคุณภาพ รวมท้ังมีขายสินค้าในเครือข่ายของชาวอโศก โดยในบางวันหรือในงานสําคัญมีการแจกอาหารฟรี ซ่ึงถือเป็นตลาดอาริยะ
ข้ันสูงสุด นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอาชีวะท่ีเรียนด้านการตลาด เป็นผู้บริหารจัดการ มีนักเรียนสัมมาสิขาเป็นลูกมือ โดยมีผู้ใหญ่ 
คอยช่วยเหลือ 

3. งานตลาดอาริยะ 2558: งานตลาดอาริยะ เป็นกิจกรรมประจําปีท่ีชาวอโศกจากทุกท่ีมารวมกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดี รวมท้ังเป็นการฝึกใจ และฝึกปฏิบัติธรรมข้ันสูง ตลาดอาริยะเกิดข้ึนคร้ังแรก ในปี พ.ศ.2523 ท่ีพุทธสถานสันติอโศก กรุงเทพฯ มี
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คนริเร่ิมซ้ือขายด้วยการใช้ใบไม้มาแลกอาหาร พ.ศ. 2525 สมณะโพธิรักษ์มีดําริให้มีการซ้ือขายอาหารจานละ 1 บาท และมีการนํา
คูปอง 1 บาทมาใช้ในตลาดอาหารซ่ึงใช้รูปแบบนี้จนถึงปัจจุบัน เร่ิมแรกการซ้ือขายในราคาตํ่ากว่าทุน เป็นตลาดเล็กๆ ซ้ือขายกันเอง
แบบพ่ีน้อง ลูกค้าก็เป็นญาติธรรมภายในเป็นส่วนมาก ในปี พ.ศ.2528 ย้ายการจัดงานไปท่ีชุมชนปฐมอโศก จ.นครปฐม เนื่องจากพ้ืนท่ี
จัดงานท่ีสันติอโศกไม่เพียงพอ พ.ศ. 2539-2540 ประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก ต้ังแต่แยกบ้านแพ้วระยะทางประมาณ 2 
กม.รถเคลื่อนตัวยากและช่วงปากทางเข้าชุมชนปฐมอโศก ระยะประมาณ 500 ม.ก่อนถึงตลาด การจราจรไม่สามารถเคลื่อนตัว เม่ือ
เสร็จงานสมณะโพธิรักษ์ จึงมีดําริให้ย้ายไปจัดงานท่ีชุมชนราชธานีอโศกในปีถัดไป เนื่องจากปฐมอโศกมีความคับแคบ และเห็นว่าควร
จะย้ายไปจัดท่ีชุมชนใหม่เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นการประสานคนนอกเข้ามาหาคนในเป็นกิจกรรมเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งท่ีทํา
ให้เกิดสังคมท่ีดี รวมท้ังบ้านราช (หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก) มีพ้ืนท่ีในการจัดงานมากกว่าปฐมอโศกมาก จึงควรให้ย้ายไปจัดท่ี “ราช
ธานีอโศก” และงานปี ใหม่อโศก  ในปี ต่อๆ  ไปนั้น  พ่อท่านสมณะโพธิ รักษ์  ไ ด้ ใ ห้ เปลี่ ยนชื่ อใหม่ เ รียกว่า  “งานตลาด 
อาริยะ ปีใหม่อโศก 

 รูปแบบการจดังาน มีการจัดเวทีการแสดงดนตรีและการละเล่นพ้ืนเมือง มีตลาดขายอาหาร ราคา 1 บาท มีตลาดขาย
สินค้า เคร่ืองอุปโภคบริโภคราคาต่ํากว่าทุน และมีการฟังเทศน์จากสมณะและสิขมาตุ รวมท้ังมีเวทีเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากผู้ท่ีปฏิบัติหรือชํานาญในประเด็นท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละปี ส่วนรูปแบบการค้ายึดหลักกระบวนการว่า 1.กําไรของ
ชีวิตคือการให้และการเสียสละ 2. สินค้าท่ีขายต้องขายตํ่ากว่าทุนต้ังใจขาดทุนนั่นคือการเสียสละ 3.เจตนาให้ผู้ซ้ือสินค้าได้แสดงน้ําใจ
เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนซ้ืออย่างแบ่งปัน ไม่โลภ 

 การเตรียมงาน: งานตลาดอาริยะ มีการเตรียมงานล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน ต้ังแต่การเตรียมวัตถุดิบ โดยการ 
ปลูกพืชผัก สําหรับงาน เตรียมพ้ืนท่ีจากพื้นท่ีเพาะปลูก ให้เป็นพ้ืนท่ีโล่งสําหรับกางเต้นท์ ส่วนด้านแรงงาน เนื่องจากท่ีชุมชนราชธานี
อโศก มีแรงงานน้อย จึงมีการจัดงานใหญ่ของชาวอโศกท้ังหมด งานก่อนหน้างานตลาดอาริยะ เพ่ือให้มีแรงงานสําหรับงานตลาดอาริยะ 
เช่น ช่วงวันท่ี 30 มีนาคม – 3 เมษายน มีการจัดค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์ (ยอส.) ซ่ึงมีชื่อค่ายว่า “ฟ้ืนวิถีชุมชนเข้มแข็ง” มีเป้าหมาย
เพ่ือให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงวิถีคุณค่าของชุมชนท่ีเรียบง่าย และมีความเจริญอย่างย่ังยืน ซ่ึงเป็นวิถีของชุมชนบุญนิยมท่ีนักเรียนสัมมา
สิขาทุกคนได้สัมผัสอยู่ทุกวัน โดยค่ายท่ีจัดข้ึนมาน้ีนับว่ามีส่วนช่วยงานตลาดอาริยะได้เป็นอย่างมาก เพราะเด็กเหล่านี้เป็นแรงงาน
สําคัญของงาน ไม่ว่าจะเป็นกางเต้นท์ ถอนผัก ขนถ่ายสินค้า เป็นต้น วันท่ี 5-11 เมษายน งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ มีผู้เข้าร่วม
งานจํานวนมาก กิจกรรมส่วนใหญ่ของงาน คือ ทําวัตรเช้า ฟังธรรม มีปฏิบัติกรมาพูดคุยให้ฟัง งานบําเพ็ญคุณเพ่ือเป็นการเติมเต็มงาน
ปลุกเสกฯ ไปสู่สัมมาอริยมรรคได้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน โดยปีนี้มีความเป็นรูปธรรมมากข้ึนกว่าทุกปี โดยมีการบําเพ็ญคุณ (การช่วยงาน คือ 
การปฏิบัติธรรม) ในช่วงเย็น ประมาณ 16.00 น. มีงานให้เลือกหลากหลาย กล่าวคือ จะมีส่วนกลางคอยจัดสรรแรงงานว่า ส่วนไหน
ต้องการคนประมาณเท่าไหร่ เม่ือถึงเวลานัดหมายจะประกาศว่า รถคันท่ี1 ไปไหนต้องการกี่คน เช่น คันท่ี 1 โรงปุ๋ย 30 คน คันท่ี 2 
แปลงผักริมมูล บางงานจํากันเฉพาะผู้ชายเช่นงานก่อสร้าง งานสร้างเรือ เป็นต้น 

ภาพรวมตลาด: มีท้ังร้านค้าใหญ่ และร้านค้าย่อย แบ่งเป็นร้านของส่วนกลางโดยให้ญาติธรรมไปขาย ร้านญาติธรรมท่ีให้
ส่วนกลางจัดหาของให้ มี 47 ร้าน ร้านของเครือแหและร้านท่ีญาติธรรมหาของเอง เช่น มีธุรกิจอยู่แล้ว ชุมชนใกล้เคียงผลิตสินค้า มี 29 
ร้าน และในปี พ.ศ. 2558 ชาวอโศกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และกรมเจ้าท่า จัดงานร่วมกันข้ึนในตัวเมือง  
มีชื่องานว่า “งานสงกรานต์ท่องเที่ยววิถีเมืองอุบล ยลตลาดน้ําอาริยะ” หรือเรียกว่า ตลาดอริยะฝั่งเมือง ของส่วนใหญ่ท่ีขายจะขายอยู่
บนเรือขนาดใหญ่ 7 ลํา และมีเรือรับส่งระหว่างฝั่งบ้านราชธานีและฝั่งเมือง 
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ภาพบรรยากาศงานตลาดอาริยะฝั่งบ้านราชธานีอโศก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพการจัดงานตลาดอาริยะปี 2558 ท่ีฝั่งเมือง 

 
 

ผลสรุปการขายสินค้าในงานตลาดอาริยะ ปี 2558 มีร้านค้าจํานวนท้ังสิ้น 76 ร้าน ขายสินค้าได้เงินท้ังหมด 
32,052,807.00 บาท จากราคาสินค้าท่ีซ้ือมาท้ังหมด 39,019,776.00 บาท ทําให้มีกําไรอาริยะก่อนหักค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน  
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เป็นจํานวนเงิน 6,966,969.00 บาท เม่ือหักค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน เช่นค่าขนส่งสินค้า และค่าเตรียมพ้ืนท่ี เป็นเงิน 1,284,433.00 บาท 
และค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นตัวเงิน (ทุนทางสังคม) ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าบริหารจัดการ ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เป็นเงิน 
2,026,600.00 บาท รวมเป็นกําไรอาริยะท้ังสิ้น 10,278,002.00 บาท 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษา เร่ือง กระบวนการตลาดอาริยะของชุมชนบ้านราชธานีอโศก มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชาวอโศก 
และศึกษากระบวนการของตลาดอาริยะของชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีสะท้อนรูปแบบการพ่ึงตนเองของชุมชน 
ชาวอโศก  

ตลาดอาริยะของชุมชนราชธานีอโศก เป็น วิธีคิดในในเร่ืองการขายสินค้าของชาวอโศก โดยมีการขายสินค้าขายตํ่ากว่า
ท้องตลาด การขายสินค้าราคาเท่าทุน การขายสินค้าราคาตํ่ากว่าทุน และการแจกฟรี ในพ้ืนท่ีของชุมชนอโศกท้ังในรูปแบบของตลาดท่ี
จัดเป็นช่วงเวลา และตลาดที่มีการซ้ือขายในชีวิตประจําวัน โดยตลาดอาริยะท่ีมีพัฒนาการ รูปแบบ กระบวนการทํางานท่ีเป็น 
การพัฒนาคนในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือชําระล้างกิเลส เป็นการฝึกความเสียสละของคนในชุมชน 

ตลาดอาริยะ มีการพัฒนาเป็น 3 ช่วง คือ พ.ศ.2523-2528 จัดท่ีชุมชนสันติอโศก เร่ิมจากการนําสินค้าของแต่ละชุมชน
มาขาย โดยใช้ใบไม้เป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ียน ต่อมามีการขายอาหารจานละ 1 บาท โดยใช้คูปองเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
และจัดข้ึนในหมู่ชาวอโศกด้วยกัน ช่วงระยะท่ีสอง พ.ศ.2528-2540 ย้ายสถานท่ีจัดงานไปท่ีชุมชนปฐมอโศก มีบุคคลภายนอกและ
ชุมชนใกล้เคียงสนใจมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน มีการเพ่ิมช่วงเสวนาท่ีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ 
ผู้ท่ีประสบความสําเร็จ และช่วงท่ีสาม พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายสถานท่ีไปจัดท่ีชุมชนราชธานีอโศกเนื่องจากท่ีชุมชนปฐมอโศกนั้น 
สถานท่ีไม่เพียงพอ เม่ือจัดงานตลาดอาริยะท่ีบ้านราชธานีอโศกรูปแบบงานและสินค้ามีการปรับให้เข้ากับชุมชนใกล้เคียงเช่น มีฮวด
สําหรับนึ่งข้าวเหนียว  มีการพัฒนาความร่วมมือในการจัดงานตลาดอาริยะร่วมกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น 

จากผลการศึกษาพบว่ากระบวนการของตลาดอาริยะของชุมชนบ้านราชธานีอโศก ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะแค่ในชุมชนเท่านั้น แต่
เกิดจากความร่วมมือ และช่วยเหลือกันของชาวชุมชนอโศกท้ังหมด ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการตลาดอาริยะได้ดังนี้ 

1. กระบวนการสร้างคนของชาวอโศก: ชาวอโศกมีการสร้างคนจากแนวคิดระบบบุญนิยม และสาธารโภคี ซ่ึงเป็นวิถี
ชีวิตท่ีถือปฏิบัติอยู่เป็นประจําทําให้ผู้ ท่ีเข้ามาอยู่รวมกันในชุมชนได้ขัดเกลาและลดละกิเลส เพ่ือมุ่งสู่จุดหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนาคือ การหลุดพ้น หรือนิพพาน โดยคําสอนท่ีสําคัญคือ ขาดทุนคือกําไร มีเจตนาต้ังใจเสียสละให้ได้มากท่ีสุดย่ิงๆ ข้ึน
เสมอ ซ่ึงตลาดอาริยะนั้นถือเป็นการเสยีสละในรูปแบบหนึ่ง ภายใต้หลักการแห่งบุญนิยมดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กระบวนการตลาดอาริยะ: ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่า การท่ีชุมชนราชธานีอโศก หรือชุมชนอโศก
อ่ืนๆ สามารถพ่ึงตนเองได้ จากการมีวิธีคิด ความเชื่อ ในแนวคิดเร่ืองบุญนิยมเป็นพ้ืนฐาน ทําให้เกิดการรวมตัวในกันอย่างเหนียวแน่น 

นโยบายการค้า: ขายถูก ไม่ฉวยโอกาส 
ขยัน อุตสาหะ ประณีต ประหยัด

อุดมคติ: ขายถูกกว่าตลาด ขายเท่าทุน 
ขายตํากว่าทุน แจกฟรี

หลักการตลาด: ขายของที่ดี ราคาถูก ซื้อ
สัตย์ มีนํ้าใจ ขายสดงดเช่ือ (เครดิต

เหนือเครดิต)

อุดมการณ์: แรงงานฟรี ปลอดหน้ี ไม่มี
ดอกเบ้ีย เฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญ

หลักการแห่งบุญนิยม
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โดยใช้กระบวนการของ “สาธารณโภคี” การใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเป็นสาธารณะ ลดประโยชน์ส่วนตน ระบบสาธารณโภคีเป็น
ระบบท่ีให้ความเป็นธรรมต่อทุกคนในชุมชนอโศก กล่าวคือ นอกจากจะจัดเตรียมปัจจัยพ้ืนฐานแก่ชาวอโศกแล้ว ยังจัดเตรียมสภาวะ
สังคมที่เกื้อหนุนให้ชาวอโศกสามารถ ปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตและปัญญาด้วยการร่วมพลัง กลุ่มทํางาน  ก่อเกิดคุณภาพทางด้านวัตถุ 
ในขณะเดียวกันก็เกื้อหนุนการพัฒนาตนในโครงสร้างอริยธรรมของชุมชนด้วย ดังนั้นสรุปสภาพของสาธารณโภคีท่ีเกิดเป็นบุญนิยมนั้น 
จะต้องเป็นคนท่ีมีคุณลักษณะหรือมีพฤติกรรมดังนี้ พ่ึงตนเองได้ สร้างสรรค์ ขยัน อดทน ไม่เอาเปรียบใคร ต้ังใจเสียสละ นับได้ว่า 
การพึ่งตนเองแบบชาวอโศก คือ การท่ีชาวอโศกมีวิถีการดําเนินชีวิตพ้ืนฐานด้วย ระบบสาธารณโภคี ท่ีผลผลิตและรายได้เข้าสู่
ส่วนกลาง ทําให้ชุมชนอโศกสามารถท่ีจะควบคุมและรักษาสมดุลของทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการในชุมชนได้ เม่ือมีผลผลิต 
และทรัพยากรส่วนเกินจึงสามารถที่จะเสียสละส่วนเกินเหล่านี้ให้แก่บุคคลอ่ืนภายนอกชุมชนได้ เช่น ในรูปแบบของตลาดอาริยะ   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตลาดอาริยะภาพสะท้อนการพ่ึงตนเองของชาวอโศก: ตลาดอาริยะสามารถสะท้อนรูปแบบการพึ่งตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 3 ระดับคือ การพึ่งตนเอง การพึ่งกันเอง และการพ่ึงพิงสัมพันธ์ ซ่ึงการพัฒนานั้นจะต้องเป็นไปตามลําดับข้ัน 
ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดในคําอธิบายในส่วนของทฤษฎีใหม่ คือ ได้แบ่งข้ันตอนการพัฒนาเป็น 3 ข้ัน  

 ข้ันแรก จะต้องเน้นความสามารถในการพ่ึงตนเองให้ได้เป็นหลักก่อน ความหมายของการพ่ึงตนเองนั้นไม่ได้
หมายความว่าจะต้องทําอะไรเองท้ังหมด แต่พยายามผลิตเพ่ือตนเองส่วนหนึ่ง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานไว้ว่า 
ประมาณหนึ่งในสี่ของกิจกรรมท้ังหมดน่าจะเป็นพ้ืนฐานความม่ันคงหมดได้ ท้ังยังทรงมีความเห็นว่า การพึ่งตนเองท้ังหมดเป็นสิ่ง 
ท่ีไม่จําเป็นและเป็นไปไม่ได้ แต่การพึ่งตลาด (Trade Economy) ท้ังหมดก็เป็นปัญหา พระองค์ไม่ได้ทรงห้ามค้าขาย แต่ควรจะให้
การค้าขายส่วนใหญ่จํากัดอยู่ในระบบอําเภอ  

 ข้ันท่ีสอง หากเข้มแข็งสามารถยืนอยู่บนขาของตนเองได้ หมายความว่าประเทศสามารถผลิตสินค้าและบริการท่ี
สามารถตอบสนองความจําเป็นเบื้องต้นของทุกคนภายในประเทศไทย  

 ข้ันท่ีสาม ถ้าคิดไปขายแข่งนอกประเทศก็ย่อมทําได้ แม้อาจจะขายไม่ได้ตามเป้าแต่ก็ไม่กระทบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เพราะทุกคนอยู่ได้อย่างพอมีพอกินแล้ว (อภิชัย พันธเสน, 2549, น. 3-4) 

Input Process Output

วิธีคิด, ความเช่ือ, 
ความศรัทธา 

ระบบบุญนิยม 

การรวมตัวกันเป็นชุมชนอโศก 

วิถีชีวิต เช่น สาธารณโภคี 

การพ่ึงตนเอง 

ตลาดอาริยะ

กระบวนการตลาดอาริยะ 
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หากพิจารณา “การพ่ึงตนเอง” ตามแนวคิดดังกล่าวกับความเป็นชุมชนของชาวอโศกท่ีเห็นได้จากงานตลาดอาริยะนั้น 
สามารถสรุปรูปแบบการพ่ึงตนเองของชาวอโศกได้ดังนี้ 

1. การพ่ึงตนเองในระดับครัวเรือน: เนื่องจากชาวอโศกอยู่กับแบบสาธารณโภคี คือ ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีหามาได้นั้นจะต้อง
เป็นของส่วนกลาง ทําให้การพ่ึงตนเองในระดับครัวเรือนนั้น คือการทําหน้าท่ีของตนตามท่ีได้รับมอบหมายในฐานงานต่างๆ ของชุมชน 
เพ่ือนําผลผลิตท่ีได้เข้าส่วนกลางเป็นหลัก แต่ถ้าครอบครัวไหนมีกําลัง ความสามารถ ก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองได้  
เม่ือเหลือก็แบ่งปันเพ่ือนบ้าน และเข้าโรงครัวกลางเป็นต้น การพ่ึงตนเองได้ในระดับครัวเรือนนี้ เป็นการฝึกตนขั้นพ้ืนฐานของชาวอโศก
ในการเสียสละแรงกายเพื่อทํางานตามฐานงานต่างๆ ผลผลิตส่วนท่ีได้จะนํามาขายในงานตลาดอาริยะ 

2. การพ่ึงกันเองภายในชุมชน: จากท่ีกล่าวไปข้างต้นว่าระบบสาธารณโภคีนั้นทําให้ชุมชนชาวอโศกมีการพ่ึงกันเอง
ภายในชุมชนสูง ท้ังอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ต้องอาศัยแรงกายแรงใจซ่ึงกันและกัน เช่น เม่ือฐานงานไหนมีปัญหาแรงงาน 
ไม่เพียงพอกับงาน คือ งานมาก งานด่วน แต่คนน้อย ก็มีการโฮมแฮง หรือขอบริจาคแรงผ่านเสียงตามสายของชุมชน ตัวอย่างเช่น  
การถอนกล้า การดํานา การกรอกปุ๋ย การขนปุ๋ยข้ึนรถ เป็นต้น ส่วนการการพ่ึงกันเองระหว่างพุทธสถานหรือชุมชนชาวอโศกในที่ต่างๆ 
รวมท้ังเครือแห (เครือข่ายชุมชนชาวอโศกท่ีไม่มีพุทธศาสนา ข้ึนอยู่กับแม่ข่าย คือ ชุมชนชาวอโศกท่ีมีพุทธสถาน) มีตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัด 
คือ เวลามีงานประจําปีอย่างงานตลาดอาริยะ ชาวชุมชนอโศกท้ังหมดก็จะมาช่วยกัน ท้ังจัดสถานท่ี ฝ่ายอาหาร โรงครัว โดยเฉพาะ
แรงงานต่างๆ ท่ีจะมีการจัดกิจกรรมก่อนงานตลาดอาริยะของท้ังเด็กนักเรียนและของผู้ใหญ่ เพ่ือเป็นการฝึกการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้
ยังมีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ หรือพืชพันธ์ุ ธัญญาหาร เช่น ท่ีพุทธสถานศีรษะอโศก สามารถปลูกฟักทองได้มาก ก็นํามาให้ท่ีชุมชน 
บ้านราชธานี หรือนําผลิตภัณฑ์ในชุมชนตนเองมาออกร้าน เป็นต้น 

3. การพ่ึงพิงสัมพันธ์กับภายนอก: งานตลาดอาริยะในคร้ังนี้มีการร่วมมือกับทางจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงาน
ราชการหลายหน่วยในการจัดงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าได้มากข้ึน 

นอกจากนี้ ตลาออาริยะและระบบสาธารณโภคี ยังเป็นภาพสะท้อนของการเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือสาธารณะประโยชน์ โดยการแก้ไขปัญหาของชุมชน ไม่เน้นการค้าขายท่ีมุ่งกําไรท่ีเป็นตัวเงิน เช่น บริเวณชุมชนบ้าน
ราชธานีอโศก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การมีงานตลาดอาริยะท่ีขายสินค้าในราคาตํ่ากว่าทุนแต่มีคุณภาพดี  
ทําให้ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ส่วนหนึ่ง หากพิจารณาตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าท่ีเป็นของชาวอโศกจะพบว่า สินค้าของ 
ชาวอโศกจําวกสินค้าเกษตร เป็นสินค้าปลอดสารพิษ และเกิดจากกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีศีลเป็นหลักใน 
การปฏิบัติหรือควบคุมคุณภาพของผลผลิต เป็นต้น ท้ังนี้หากมีการศึกษาเพ่ิมในภาพรวมในธุรกิจของชาวอโศกท้ังหมด จะพบว่า  
ชาวอโศก มีธุรกิจในรูปของกิจการเพื่อสังคมเกือบท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการอ้างอิง  
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