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สาส์ นจากคณบดี
คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ได้เล็งเห็ นความสาคัญของการ
เผยแพร่ ผลงานวิชาการต่อสาธารณะ ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู ้และความคิดเห็ นระหว่างนักศึกษา
คณาจารย์และนักวิจยั จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ทางานวิชาการในสาขาการบริ หารการพัฒนา
สังคมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนาไปสู่ การพัฒนาผลงานวิชาการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเป็ นประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต โดยนัย นี้ ค ณะพัฒนาสัง คมฯ จึ ง จัดการประชุ มวิชาการระดับ ชาติ การบริ หารการพัฒนาสัง คมและ
ยุทธศาสตร์ การบริ หาร ครั้ ง ที่ 3 ประจาปี 2561 ในหัวข้อ “การบริ หารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์ การ
บริ หาร” ในวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
เวทีในการนาเสนอและเผยแพร่ ผลงานวิชาการสู่ สาธารณะ เพื่อเสริ มสร้ างความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพแก่นกั ศึกษาและผูส้ นใจ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ
การประชุ มวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกี ยรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิ ชย์ ประธานสถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒ นาประเทศไทย (TDRI) นพ.พลเดช ปิ่ นประที ป เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ ง ชาติ และ
ดร.เดชรัต สุ ขกาเนิ ด อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นวิทยากรร่ วมเสวนาใน
หัวข้อ เรื่ อง “การพัฒนาสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 : โอกาสและความท้าทาย” สาหรับจานวนบทความที่ได้ส่ง
มาเข้าร่ วมนาเสนอมีจานวน 9 เรื่ อง เป็ นบทความจากภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จานวน 8 เรื่ อง
และบทความจากภายในสถาบันฯ จานวน 1 เรื่ อง โดยคณะกรรมการประเมินบทความวิชาการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีบทความที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อในการประชุ มวิชาการและควรนาเสนอได้ จานวน 6 บทความ
จากนักวิชาการทัว่ ประเทศ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการประชุ มวิชาการในครั้ งนี้ ให้สาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการประชุ ม
วิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งทาหน้าที่กลัน่ กรองและประเมินบทความ ตลอดจนทาหน้าที่วิพากษ์ผนู ้ าเสนอบทความ
ผูส้ ่ งบทความ ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ มทุ กท่าน และสุ ดท้ายคื อกองบรรณาธิ การจัดท ารายงานสื บเนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ได้สละเวลาอันทรงคุณค่าเพื่อให้งานนี้ประสบผลสาเร็ จอย่างดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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คำสั่งคณะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ ๐๐๐๒๓ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรกำรบริหำรกำรพัฒนำสังคม
และยุทธศำสตร์กำรบริหำร ระดับชำติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กาหนดจัดการประชุม
วิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อ
“การพั ฒ นาสั งคมไทยในยุ คไทยแลนด์ ๔.๐: โอกาสและความท้าทาย” ในวันเสาร์ที่ ๑๔กรกฎาคม ๒๕๖๑
เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เพื่อให้การจัดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๕
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑. ประธำนจัดกำรประชุม
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
๒. คณะที่ปรึกษำ
๑) ศ.ดร.ดวงเดือน
พันธุมนาวิน
๒) รศ.ดร.สากล
จริยวิทยานนท์
๓) คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
๓. คณะกรรมกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ประจำปี ๒๕๖๑
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษา
๒) คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการ
๓) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
๔) อาจารย์ ดร.ปิยะวดี
โรหิตารชุน
กรรมการ
๕) ผศ.ชเนตตี
พิพัฒนางกูร
กรรมการ
๖) รศ.สิริกร
กาญจนสุนทร
กรรมการ
๗) รศ.ดร.บัวพันธ์
พรหมพักพิง
กรรมการ
๘) ผศ.ดร.คมพล
สุวรรณกูฏ
กรรมการ
๙) อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
กรรมการ
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๑๐) อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
กรรมการ
๑๑) อาจารย์ ดร.เมธี
ธรรมวัฒนะ
กรรมการ
๑๒) ผศ.ดร.ชูวงศ์
อุบาลี
กรรมการ
๑๓) อาจารย์ ดร.ไชยะ
เทพา
กรรมการ
๑๔) อาจารย์ ดร.ล่าสัน
เลิศกูลประหยัด
กรรมการ
๑๕) ผศ.ดร.ชุ่มจิตต์
แซ่ฉั่น
กรรมการ
๑๖) รศ.ดร.นพพร
จันทรนาชู
กรรมการ
๑๗) เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ
๑๘) หัวหน้างานกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑) กาหนดนโยบาย รูปแบบการดาเนินงาน กาหนดการ และการนาเสนอผลงาน สาหรับการ
จัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ
๒) ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อให้มี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุมวิช าการการบริ ห ารการพัฒ นาสั งคมและยุทธศาสตร์การบริห าร
ระดับชาติ
๓) จั ดท าโครงการประชุ มวิ ช าการการบริห ารการพั ฒ นาสั งคมและยุ ทธศาสตร์การบริ ห าร
ระดับชาติ ติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ สรุปผล
๔) ดูแลความเรียบร้อยในภาพรวมของการจัดประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ
๔. คณะทำงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ประจำปี ๒๕๖๑
๑) คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษา
๒) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
๓) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
๔) ผศ.ดร.สุวิชา
เป้าอารีย์
กรรมการ
๕) อาจารย์ ดร.หลี่
เหรินเหลียง
กรรมการ
๖) อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
กรรมการ
๗) ผศ.ดร.สุจิตรา
สามัคคีธรรม
กรรมการ
๘) ผศ.ดร.สุชาดา
พงศ์กิตติวิบูลย์
กรรมการ
๙) รศ.สิริกร
กาญจนสุนทร
กรรมการ
๑๐) รศ.ดร.บัวพันธ์
พรหมพักพิง
กรรมการ
๑๑) อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
กรรมการ
๑๒) อาจารย์ ดร.เมธี
ธรรมวัฒนะ
กรรมการ
๑๓) อาจารย์ ดร.ไชยะ
เทพา
กรรมการ
๑๔) ผศ.ผจงศักดิ์
หมวดสง
กรรมการ
๑๕) ผศ.ดร.ชุ่มจิตต์
แซ่ฉั่น
กรรมการ
๑๖) อาจารย์ ดร.ปิยะวดี
โรหิตารชุน
กรรมการ
๑๗) รศ.ดร.นพพร
จันทรนาชู
กรรมการ
๑๘) เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ
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๑๙) หัวหน้างานกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐) นางสาวปทุมวดี
โลศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑) นายอานนท์
เทพสาเริง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ดาเนิ น งานจั ด ประชุ ม วิ ช าการการบริ ห ารการพั ฒ นาสั ง คมและยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ร่วมจัดประชุม เพื่อให้การ
จัดประชุมสาเร็จตามวัตถุประสงค์
๕. คณะกรรมกำรประเมินบทควำมวิชำกำรและคัดเลือกบทควำมดีเด่น
๑) รศ.ดร.สุรสิทธิ์
วชิรขจร
ประธานกรรมการ
๒) รศ.ดร.สุพรรณี
ไชยอาพร
กรรมการ
๓) อาจารย์ ดร.หลี่
เหรินเหลียง
กรรมการ
๔) รศ.ดร.เพ็ญประภา
ภัทรานุกรม
กรรมการ
๕) อาจารย์ ดร.สมพันธ์
เตชะอธิก
กรรมการ
๖) ผศ.ดร.ศรัณย์
พิมพ์ทอง
กรรมการ
๗) รศ.ดร.ชัยยนต์
ประดิษฐศิลป์
กรรมการ
๘) ผศ.ดร.คมพล
สุวรรณกูฏ
กรรมการ
๙) ผศ.ดร.สุชาดา
พงศ์กิตติวิบูลย์
กรรมการ
๑๐) อาจารย์ ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
กรรมการ
๑๑) อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์
วงศ์กิจรุ่งเรือง
กรรมการ
๑๒) เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) หัวหน้างานกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ประเมินและคัดเลือกบทความวิชาการที่จะนาเสนอในการประชุมวิช าการการบริหารการ
พัฒ นาสั งคมและยุ ทธศาสตร์การบริห าร ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ ให้ มีความถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
๖. กองบรรณำธิกำรจัดทำรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บรรณาธิการ
๒) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
๓) รศ.ดร.สุพรรณี
ไชยอาพร
กรรมการ
๔) รศ.ดร.สมศักดิ์
สามัคคีธรรม
กรรมการ
๕) รศ.ดร.ดุจเดือน
พันธุมนาวิน
กรรมการ
๖) ผศ.ดร.พงษ์เทพ
จันทสุวรรณ
กรรมการ
๗) อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
กรรมการ
๘) เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ
๙) หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐) นางสาวปทุมวดี
โลศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑) นายอานนท์
เทพสาเริง
ผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
พิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคาหรือรูปแบบการ
นาเสนอให้ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการบริหารการ
พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ
ทั้งนี ้ ตั้งแต่บ ัดนี ้เป็น ต้น ไป จนเสร็จสิ ้นการประชุม วิช าการการบริหารการพัฒ นาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ
สั่ง ณ วันที่ ๑๙

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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องค์ ประกอบของความสาเร็จแบบยัง่ ยืนของกลุ่มทอเสื่ อกก: กรณีศึกษาบ้ านหนองกก ตาบลทัพราช
อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
Components of Sustainable Success ofSueakok Products Group: A Case Study of Ban
Nongkok, Tub rad Sub - District, Tapraya District, Sa Kaew Province
พณี พรรณ สมบัติ1 ภาวิณี ทองแย้ม2 ณัฐกรณ์ กานคาน3 ประวิทย์ พุม่ พา4
1

อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ
2
อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ
3
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ
4
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ ศึ กษาองค์ประกอบของความส าเร็ จแบบยัง่ ยืนของกลุ่ มทอเสื่ อกก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ สมาชิกกลุ่มทอเสื่ อกก ผูน้ ากลุ่ม ผูน้ าชุมชน เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิจยั ใช้สถิติแบบพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของความสาเร็ จแบบยัง่ ยืนของกลุ่มทอเสื่ อกก คือ การรวมกลุ่มทอเสื่ อ
กกเพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปหรื อในชุ มชนของตนเองสามารถซื้ อสิ นค้าได้ในราคาเท่ากับท้องตลาด สามารถ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิตและมีความตั้งใจที่จะรวมตัวกันต่อไปในอนาคต ด้านความคิดเห็ นเกี่ยวกับภาวะผูน้ า และ
การมีส่วนร่ วมของกลุ่ม พบว่าสมาชิ กกลุ่มทอเสื่ อกก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูน้ าที่เคารพในความคิดของผูอ้ ื่น
ระดับมากที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี รายรับ รายจ่ายที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั อยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด การระดมทุนทั้งภายในและภายนอก อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด การประสานงาน ประชาสัมพันธ์ผลงาน อยูใ่ น
ระดับน้อย การพัฒนาความรู ้เบื้องต้นในการดาเนิ นงานให้แก่สมาชิ ก ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่ วมในการ
คัดเลื อก แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่ วมในการกาหนดระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่ วมในการวางแผนดาเนิ นงานกลุ่ม ใน
ระดับมากที่สุด และการเข้าร่ วมในการประชุ มกลุ่มอย่างสม่าเสมอเป็ นแนวทางให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้ามาส่ งเสริ ม
รวมถึงการเข้ามาพัฒนาฝี มือตลอดจนนาเทคนิ คต่างๆ มาให้ความรู ้กบั กลุ่มอาชี พการทอเสื่ อกก และเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งสาหรับชุมชนต่อไป
คาสาคัญ องค์ประกอบของความสาเร็ จ, ความสาเร็ จแบบยัง่ ยืน, ผลิตภัณฑ์เสื่ อกก
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Abstract
The study aims to investigate the capability of the Sueakok products group to reach the factors of
sustainable success. The population was the members and the leaders of Sueakok products group. The
questionnaires, in-depth interview and Descriptive Statistic were used as the research instrument and statistic
device.
The results revealed that the components of sustainable success of Sueakok products group were
democratic leader factor was at the highest level, current and accurate book keeping factor was at the lowest
level, internal and external fund raising factor was at the lowest level, coordination and public relation on
Sueakok products were at the low level, basic operating skills development to members was at the highest
level, participating in group committee appointment was at the highest level, participating in creating rules
and regulations, including giving opinions was at the highest level, operation planning was at the highest
level, and attending group meeting was at high level. The result could be used to develop and create the
sustainable community.
Keywords

Component to success, Sustainable success, Sueakok product
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บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ทุกภาคส่ วนในสังคมไทยเห็ น
พ้องร่ วมกันน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อมุ่งให้เกิ ดภูมิคุม้ กันและมี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ ความ
สมดุลและยัง่ ยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2556) จึงส่ งผลให้ทุกภาค
ส่ วนได้น้อมนาเอาแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกภาคส่ วน อาทิ
ครอบครัว ชุ มชน สังคม และประเทศ ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างให้มีภูมิคุม้ กันและช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งและ
มัน่ คง สามารถเผชิญกับปั ญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ ง นโยบายของ
รัฐบาลที่ให้การสนับสนุ น หลายๆ พื้นที่ สิ นค้าท้องถิ่ นได้รับการยกระดับจนประสบความสาเร็ จ ผูเ้ ข้าร่ วมมี
รายได้เพิ่ มมากขึ้ น แต่ก็มีอีกหลายพื้นที่ ประสบความล้มเหลวด้วยหลายๆ ปั จจัย เช่ น วัตถุ ดิบ ความชานาญ
การตลาด และบทบาทของผูน้ าท้องถิ่ นในการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ให้ประสบ
ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน (อนุรักษ์ ผ่องโอสถ, 2550)
จากสภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บ ันที่ สิ่ ง ต่ า งๆ เริ่ ม เปลี่ ย นแปลงไปทั้ง สภาพแวดล้อ มภายนอกและภายใน
องค์ก ารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา ทั้ง การเปลี่ ย นแปลงในด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทางานขององค์การ ทาให้เกิดการแข่งขันกันสู งขึ้น เพื่อให้องค์การสามารถด าเนิ น
กิจการได้ องค์การจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งพัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่ งผลให้ ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ตอ้ งหันกลับมา
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรขององค์การมากขึ้น รวมถึงกลุ่มธุ รกิจขนาดย่อมหรื อกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
ก็จ าเป็ นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบธุ รกิ จ
ในปั จจุบนั เพื่อเป็ นการพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารู ปแบบของวิสาหกิ จชุ มชนให้มีความ
เข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันในอนาคต และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชี พของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน ให้
มีศกั ยภาพในการดารงอยู่ เพื่อเป็ นการสร้างความอยูร่ อดและพึ่งพาตนเองได้ ให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน รวมไป
ถึงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป เพราะวิสาหกิจ
ชุ ม ชนถื อว่า มี ค วามส าคัญในการสร้ างฐานมัน่ คงให้ก ับประเทศได้ โดยกระตุ น้ เศรษฐกิ จระดับรากหญ้าให้
เข้ม แข็ง และกระจายโอกาสการประกอบอาชี พ ให้เกิ ดการสร้ า งงาน สร้ า งรายได้และลดภาระค่ าใช้จ่า ยให้
ประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น บุคลากรถือเป็ น ปั จจัยสาคัญในการผลักดันให้
เกิ ด การด าเนิ น งาน และน าพาองค์ก ารให้บ รรลุ จุ ดประสงค์แ ละเป้ าหมายของ องค์ก ารได้ บุ ค ลากรจึ ง
มีความสาคัญในการสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้กบั องค์การ หากองค์การมีบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ
ก็จะทาให้องค์การมีการพัฒนาและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้
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การสนับสนุนจากองค์กรผูน้ าชุมชนในท้องถิ่น ทาให้ผปู ้ ระกอบอาชีพเข้ามามีส่วนร่ วมในการรวมกลุ่มเกิดความ
พึงพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับทาให้เกิดผลกาไร มีการขยายเครื อข่ายมีสมาชิ กเพิ่มในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
กลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง สมาชิกมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทาให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุ ด (กรมพัฒนาชุมชน, 2539) นอกเหนือจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการนานโยบายมาปฏิบตั ิแล้ว ส่ วนสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาความเป็ นอยู่ ความอยูด่ ีกินดีของประชาชน
คือประชาชนจะต้องให้ความร่ วมมื ออย่างจริ งจังกับทางรั ฐบาลรวมทั้งหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ดาเนิ นงานตามนโยบายแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ประชาชนหรื อคนในท้องถิ่นจะต้องร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
ต่อนโยบายแนวทางที่ได้ปฎิบตั ิร่วมกันเพื่อจะนาไปสู่ การปรับปรุ งพัฒนาชุ มชนหมู่บา้ นหรื อท้องถิ่นของตนเอง
ในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด อันจะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการพัฒนาในระดับประเทศต่อไป
(อันนา อ่อนมาก, 2553) ในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของชาวบ้านหนองกก ตาบลทัพ
ราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในการทอเสื่ อกก ซึ่ งได้มีการรวมกลุ่มทอเสื่ อกกภายหลังจากฤดูการเก็บ
เกี่ยวเพื่อทาเป็ นอาชี พเสริ มในการเสริ มสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว โดยส่ งผลให้ชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึน
จากการด าเนิ น โครงการถ่ า ยทอดความรู ้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ สู่ ชุ ม ชน คณะบริ ห ารธุ ร กิ จและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ณ หอประชุ มหมู่บา้ น
หนองกก พบว่า มีปัญหาทางด้านการจัดการเกี่ ยวกับความสาเร็ จของการรวมกลุ่มทอเสื่ อกก เพราะสมาชิ กใน
กลุ่มมีจานวนไม่มากนักเพราะไม่ได้ทาเป็ นอาชีพหลัก และสมาชิกส่ วนใหญ่นิยมทอเสื่ อกกในช่วงเวลาที่วา่ งเว้น
จากการทางานหลัก อี กทั้งปั ญหาในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดจึงส่ งผลทาให้ผลผลิ ตได้ไม่มากตามที่ตอ้ งการ
นอกจากนี้ยงั มีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานซึ่ งเป็ นแรงงานของกลุ่มสตรี ในหมู่บา้ นที่รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชี พหลัง
ฤดูทานา และทาไร่ มนั สาปะหลังเท่านั้น ซึ่ งจะส่ งผลทาให้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทอเสื่ อกกอาจจะสู ญหายไป
ส่ วนปั ญหาด้านการตลาดพบว่าผลิ ตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั ของผูซ้ ้ื อกันอย่างกว้างขวางนัก โดยกลุ่มฯ จะนาไป
ขายในงานกาชาดของจังหวัดหรื องานแสดงสิ นค้าของชาวบ้านตามที่ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้จดั ขึ้นใน
แต่ละปี (สวิง คะนารัมย์, สัมภาษณ์ ) ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวอาจทาให้กลุ่มทอเสื่ อกก มีอาชี พและรายได้ที่ไม่ยงั่ ยืน
การวิจยั นี้จะเป็ นแนวทางในการรวมกลุ่มสร้างอาชีพและเสริ มสร้างรายได้ให้กลุ่มทอเสื่ อกกต่อไป นาข้อมูลและ
ผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
เพื่อศึ กษาองค์ประกอบของความสาเร็ จแบบยัง่ ยืนของกลุ่ มทอเสื่ อกก ได้แก่ ด้านข้อมูลลักษณะการ
ประกอบอาชี พ ด้านลักษณะของกลุ่มที่ประสบความสาเร็ จ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับผูน้ ากลุ่ม ของกลุ่มทอเสื่ อ
กก บ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล

องค์ ประกอบของความสาเร็จ

เพศ
สถานภาพ
อาชีพหลัก







ด้ านข้ อมูลลักษณะการประกอบอาชีพ
ด้ านลักษณะของกลุม่ ที่ประสบความสาเร็ จ
ด้ านความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้นากลุม่
การพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาสินค้ าอย่างต่อเนื่อง
การมีสว่ นร่วม

รายได้ สทุ ธิตอ่ เดือน

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
สุ ภาพร สาธรพันธ์ (2553) กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในระดับรากหญ้าจาเป็ นจะต้องมีวิธีการเฉพาะ
ในการวางแผนจัดหาและให้บริ การเรี ยกวิธีการเฉพาะนี้ ว่า “การวางแผนยุทธวิธีการให้บริ การ” การวางแผน
ยุทธวิธีการให้บริ การนี้เป็ นกรอบแนวทางที่กาหนดให้หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน และองค์กรอื่นๆ ในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดและจัดหาวิธีการให้บริ การอย่างยุติธรรมสนับสนุนให้มีความคิดริ เริ่ มจากชุมชน
และให้สามารถป้ องกันความเสื่ อมโทรมของระบบนิ เวศน์ท้ งั ในระดับท้องถิ่ น ภูมิภาค และระดับโลก ซึ่ งการ
จัดการและพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นการใช้ทรัพยากรให้อยูภ่ ายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกินสมรรถนะการยอมมีได้
ของโครงสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เคยมีอยู่ อันมีผลให้กลไกการทางานของระบบเหมือนปกติหรื อใกล้เคียงเดิมให้การ
เอื้อประโยชน์สูงสุ ดต่อมนุษย์อย่างยัง่ ยืน
ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร (2542) กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นการเรี ยกร้ องรู ปแบบของการ
พัฒนาที่ตระหนักหรื อคานึ งถึ งปั ญหาทางสิ่ งแวดล้อมและคานึ งถึ งคนรุ่ นหลัง การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจึงเท่ากับ
เป็ นการผสานเอาทั้งสองสิ่ งที่ขดั แย้ง คือ การพัฒนากับการอนุ รักษ์มารวมอยูด่ ว้ ยกัน อย่างไรก็ตามในทางการ
ปฏิ บ ตั ิ ยัง อยู่ภายใต้เป้ าหมายของการพัฒ นาที่ มุ่ ง เน้นความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ แต่ ไ ด้เ พิ่ ม มิ ติข องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด ไม่สูญเปล่าธรรมชาติจึงมีฐานะเป็ นเพียงต้นทุนชนิ ดใหม่ของ
การพัฒ นา ความยัง่ ยืน ที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง เป็ นความยัง่ ยื น ของการพัฒนามากกว่า ความยัง่ ยื น ของธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม
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องค์ ประกอบของความสาเร็จของชุมชน
สายชล ทองคา (2550: 34) กล่าวว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการประกอบอาชี พประกอบด้วย
การสนับสนุ นเงิ นทุนจากหน่ วยงานราชการการสนับสนุ นจากองค์กรผูน้ าชุ มชนในท้องถิ่ น ความพึงพอใจใน
ผลประโยชน์ที่ได้รับ มีรายได้จากการประกอบอาชี พและสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีเงินทุน การพัฒนาคุณภาพ
และการพัฒนาสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง
อันนา อ่อนมาก (2553) กล่าวว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของวิสาหกิจชุ มชนของธุ รกิจผลิตภัณฑ์
เสื่ อกกตาบลแพง อาเภอโกสุ ม พิ สัย จังหวัดมหาสารคาม มี จานวน 4 ปั จจัย คื อ ภาวะผูน้ า นโยบายรัฐบาล
สื่ อมวลชน และ ระดับการศึกษา
ถวิลวดี บุรีกุล (2551) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมในชุ มชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีท้ งั สิ ทธิ และ
หน้าที่ ที่จะเข้าร่ วมในการแก้ปัญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสารวจตรวจสอบความจาเป็ นในเรื่ อง
ต่างๆ การระดมทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนวทางแก้ไขใหม่ๆ เช่นเดียวกับการก่อตั้งและดารงรักษาองค์กร
ต่างๆ ในท้องถิ่น
อุราพร เกิ ดมีทรัพย์ (2551: 33) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมและลักษณะของการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนได้วา่ การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบและ
ตัดสิ นใจในขั้นตอนต่างๆ ของการดาเนิ นกิจกรรมโดยสมัครในเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มโดยในการมี
ส่ วนร่ วมของกลุ่มจะต้องมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่ วมใน
การด าเนิ น งานและการมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บ ัติ ข องกลุ่ ม ด้ว ยโดยทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตอ้ งการและเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
จากการศึ กษาแนวคิดข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปว่า ความสาเร็ จแบบอย่างยัง่ ยืน คื อ วิธีการจัดการให้ชุมชน
ท้องถิ่น ประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุ มชนให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประหยัด ไม่สูญเปล่า และไม่เกินสมรรถนะของ
โครงสร้างสิ่ งแวดล้อมที่มีอยู่ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่ งประกอบด้วย 5 ปั จจัย ดังต่อไปนี้ 1)
การสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานราชการ 2) ภาวะผูน้ า 3) มีรายได้จากการประกอบอาชีพและสามารถพึงพา
ตนเองได้ 4) การพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง 5) การมีส่วนร่ วม

วิธีการวิจัย
ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา โดยศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสาเร็ จ
แบบยัง่ ยืนของกลุ่มทอเสื่ อกก: กรณี ศึกษาบ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จากการ
ดาเนินโครงการถ่ายทอดความรู ้บริ หารธุ รกิจสู่ ชุมชน คณะบริ หารธุ รกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู วนารถ ณ หอประชุ มหมู่บา้ นหนองกก พบว่า มี ปัญหา
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ทางด้านการจัดการเกี่ ยวกับความสาเร็ จของการรวมกลุ่มทอเสื่ อกก เพราะสมาชิ กในกลุ่มมีจานวนไม่มากนัก
เพราะไม่ได้ทาเป็ นอาชีพหลัก และสมาชิกส่ วนใหญ่นิยมทอเสื่ อกกในช่วงเวลาที่วา่ งเว้นจากการทางานหลัก

ขั้นตอนการศึกษา
เครื่องมือในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งผสมผสาน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก (In-depth interviews) ร่ วมกับ
การวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความครบถ้วนประกอบด้วย ผูน้ ากลุ่ม
ผูน้ าชุมชน และสมาชิกกลุ่มทอเสื่ อกก บ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูล เชิ ง คุ ณภาพ ใช้ก ารสั มภาษณ์ เชิ ง ลึ ก การสนทนากลุ่ ม ประกอบด้วย ข้อมู ลจากการสั ม ภาษณ์
สมาชิกกลุ่มทอเสื่ อกก เกี่ยวกับแนวทางของความสาเร็ จของหมู่บา้ นหนองกก ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม
ได้แก่ มูลเหตุจูงใจที่ทาให้ท่านเข้าเป็ นสมาชิ ก วัตถุ ประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม การเข้าเป็ นสมาชิ กกลุ่ม เหตุผลใน
การเข้าเป็ นสมาชิ ก ประโยชน์ที่ ได้รับ การเข้ารั บคาปรึ กษา การแก้ไ ขปั ญหา ความช่ วยเหลื อที่ ต้องการจาก
หน่วยงาน การปรับปรุ งกลุ่ม การประสบความสาเร็ จของกลุ่ม และวิธีการสร้างความยัง่ ยืนให้กลุ่ม
ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ข้อมูลลักษณะการประกอบอาชี พ ส่ วนที่ 3 ลักษณะของกลุ่มที่ประสบความสาเร็ จ ส่ วน
ที่ 4 แนวทางความสาเร็ จ ส่ วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก สมาชิ กกลุ่ มที่ ตอบแบบสัมภาษณ์ พบว่า มูลเหตุจูงใจที่ทาให้เข้ามาเป็ น
สมาชิ ก คื อ ส่ วนใหญ่อยากเข้ามาเพราะอยากมี รายได้เสริ มหลังฤดู เก็บเกี่ ยว วัตถุ ประสงค์การจัดตั้งกลุ่ มคื อ
มีวตั ถุ ดิบในท้องถิ่ น (ต้นกก) เป็ นจานวนมากทาให้กลุ่มสมาชิ กทอเสื่ อไว้ใช้ในครัวเรื อน หรื ออาจทอขาย เป็ น
การสร้างรายได้และเป็ นการรวมกลุ่มเพื่อสร้ างอาชี พเสริ มภายหลังจากการเก็บเกี่ ยว เพิ่มรายได้ให้สมาชิ กเพิ่ง
ตนเองได้ การเข้ามาเป็ นสมาชิ กลุ่มทอเสื่ อกก สมาชิ กส่ วนใหญ่เข้ามาเป็ นสมาชิ กกลุ่มทอเสื่ อกกตั้งแต่แรกเริ่ มมี
การรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม เหตุผลของการเข้ามาเป็ นสมาชิ กกลุ่มเสื่ อกก มีความสนใจในการทอเสื่ อกก และอยากมี
อาชี พเสริ ม และอยากมีรายได้เสริ มรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์หลังจากฤดูทานา ทาไร่ ประโยชน์ที่ได้คือ
การได้รับความรู ้ จาการถ่ายทอดวิธีการทอเสื่ อ มีรายได้จากการขายเสื่ อ มีรายได้เสริ มหลังทานา มีการพบปะ
สมาชิ กกลุ่ มมี การแลกเปลี่ ยนซึ่ งกันและกัน เกิ ดความสามัคคี กนั ในหมู่คณะ ทาให้เกิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงใน
ชุมชน การเข้ารับคาปรึ กษา เมื่อมีเรื่ องเดื อดร้อนเกี่ ยวกับการผลิ ตเสื่ อกก หากมีเรื่ องเดือนร้อนหรื อมีปัญหาใน
การผลิตเสื่ อกก สมาชิกจะมีการปรึ กษากันเองภายในกลุ่ม บุคคลที่สมาชิ กเข้าไปขอคาปรึ กษาสามารถช่วยแก้ไข
ปั ญหาได้ จะช่วยในด้านการหาข้อสรุ ปของปั ญหา ช่วยคิดแนะนาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา สมาชิ กต้องการ
ความช่วยเหลื อจากพัฒนาชุ มชน ช่ วยในสนับสนุ นในเรื่ องกองทุนในการผลิ ตเสื่ อ อยากให้มีการประสานงาน
กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้ อเสื่ อกก ปรับปรุ งกลุ่มโดยการรวมตัวกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ศึกษาปรับปรุ งลาย และ
รู ปแบบ มาตรฐานการทอเสื่ อให้ตรงตามความต้องการของตลาด กลุ่มทอเสื่ อกก จะประสบความสาเร็ จได้น้ นั
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เริ่ มต้นจากความสามัคคี กนั ในกลุ่ม มี ความรักใคร่ กลมเกลี ยวกัน ผลิ ตเสื่ อกกให้มีมาตรฐาน มี คุณภาพ ราคา
ยุติธรรม มีความคงทนถาวร มีการพัฒนาฝี มือของสมาชิก และวิธีการสร้างความยัง่ ยืนให้กลุ่มคือมีการจัดตั้งกลุ่ม
ให้เข้มแข็ง จาหน่ายเสื่ อกก หรื อผลิ ตภัณฑ์เกี่ ยวกับเสื่ อกก จากที่เป็ นรายได้เสริ ม ให้เป็ นรายได้ประจา พัฒนา
ฝี มื ออย่า งต่ อเนื่ อง ถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ ไ ปสู่ ลู ก หลานในชุ ม ชน โดยวัตถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม คื อ ผลิ ตเสื่ อกก
จาหน่ายเพื่อเป็ นอาชีพเสริ ม ถ้าหากมีการรวมกลุ่มก็จะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ ช่วยให้ประชากรในชุ มชนไม่
เกิ ดการว่างงาน ความสามารถในการจัดการการดาเนิ นงานของกลุ่ มให้บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์ สามารถจัดการ
ดาเนิ นงานกลุ่มให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ได้ แต่อาจจะเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพราะสมาชิ กส่ วนใหญ่มีแต่
ผูส้ ู งอายุ หากมีวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านของการพัฒนาฝี มือ ตลอดจนสอนเทคนิ ค วิธีการทอเสื่ อ แปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ให้กบั สมาชิก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผนู ้ าชุ มชน เกี่ ยวกับนโยบายส่ งเสริ มกลุ่ มทอเสื่ อกก ผลการศึกษาพบว่า การ
สนับสนุ นการรวมตัวของสมาชิ กกลุ่มทอเสื่ อกก ส่ งเสริ มทางด้านการรวมกลุ่ มโดยให้สถานที่สาหรับดาเนิ น
กิจกรรมของกลุ่มทอเสื่ อ การสนับสนุ นการสร้างความยัง่ ยืนในอาชี พเสริ มกับกลุ่มทอเสื่ อกกระดมชาวบ้านให้
มาทาเสื่ อกก เพื่อสร้างรายได้ การประชาสัมพันธ์สถานที่จดั จาหน่ายหรื องานเทศกาลในตาบล อาเภอ จังหวัด มี
การบอกกล่าวผ่านไปยังหัวหน้ากลุ่มโดยให้กลุ่มสมาชิกเข้าร่ วมจาหน่ายผลิตภัณฑ์ นโยบายการสนับสนุ นแหล่ง
เงินทุนสาหรับกลุ่มทอเสื่ อกก เป็ นตัวกลางในการของบสนับสนุ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลให้กบั กลุ่มทอ
เสื่ อกก
การวิจยั เชิ งปริ มาณ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มทอเสื่ อกกส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง สถานภาพ
สมรส ประกอบอาชี พหลักเกษตรกร มีรายได้สุทธิ ที่ได้รับต่อเดื อน ตั้งแต่ 5,000 -10,000 บาท ทางด้านข้อมูล
ลักษณะการประกอบอาชีพ ที่ต้ งั ทาการเป็ นบ้านของสมาชิ กกลุ่ม สถานที่จาหน่ายสิ นค้าของกลุ่ม มีคนมารับซื้ อ
มากที่สุด รายได้จากการจัดจาหน่ายเสื่ อกกของกลุ่มที่ได้รับต่อเดือนต่ากว่า 2,000 บาท ภายหลังการดาเนินงาน
ทางกลุ่มทอเสื่ อกกไม่มีการไปขอรับเงินทุนสนับสนุ นการประกอบอาชี พจากหน่วยงานอื่น คิดเป็ น ปั ญหาและ
อุปสรรคที่สาคัญในการดาเนิ นงานของกลุ่ม ขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่มีตลาดรองรับสิ นค้า และขาดนักวิชาการ
ถ่ายทอดความรู ้ มากที่สุด ด้านลักษณะของกลุ่มที่ประสบความสาเร็ จ ในชุ มชนมีวตั ถุดิบที่เพียงพอ เพื่อการผลิต
สิ นค้าจาหน่าย โดยไม่จาเป็ นต้องซื้ อจากภายนอก มีการส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมทางด้านอาชี พจากภายในและ
ภายนอกแก่ สมาชิ กเพื่อไปประกอบอาชี พได้ สามารถช่ วยให้สมาชิ ก มีการพบปะช่ วยเหลื อและทากิ จกรรม
ร่ วมกันในด้านการประกอบอาชี พมากขึ้น การเข้าเป็ นสมาชิ กกลุ่ม ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น การเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
ทาให้มีงานทา ลดปั ญหาการว่างงานได้ และการรวมกลุ่มประกอบอาชี พ ทาให้สมาชิ กมีอาชี พที่มนั่ คง และยัง
สามารถพัฒนาเป็ นอาชี พหลักได้ ด้านแนวทางความสาเร็ จ กลุ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปหรื อในชุ มชน
ของตนเองสามารถซื้ อสิ นค้าได้ในราคาเท่ากันท้องตลาด กลุ่มที่ต้ งั ขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชี วิตผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่ม
และกลุ่มมีความตั้งใจที่จะรวมตัวกันต่อไปในอนาคต ด้านความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ า และการ
มีส่วนร่ วมของกลุ่มพบว่า สมาชิกกลุ่มทอเสื่ อกก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูน้ าที่เคารพในความคิดของผูอ้ ื่น ระดับ
มากที่สุด ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานหรื อหัวหน้ากลุ่ม คณะกรรมการ ที่มีความเหมาะสมในการ
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ทางาน ระดับปานกลาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถผลิตและจาหน่ายสิ นค้าได้อย่างต่อเนื่ อง ระดับปาน
กลาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี รายรับ – รายจ่าย ที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด การ
ระดมทุนทั้งภายในและภายนอก อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด การประสานงาน ประชาสัมพันธ์ผลงานอยูใ่ นระดับน้อย
การพัฒนาความรู ้ เบื้องต้นในการดาเนิ นงานให้แก่ สมาชิ ก ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่ วมในการคัดเลื อก
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มในระดับมากที่ สุด การมีส่วนร่ วมในการกาหนดระเบี ยบ ข้อบังคับ และข้อคิ ดเห็ น
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ มในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่ วมในการวางแผนดาเนิ นงานกลุ่ มในระดับมาก
ที่สุด และการเข้าร่ วมในการประชุมกลุ่มอย่างสม่าเสมอในระดับมาก

การอภิปรายผล
ลักษณะของกลุ่มทีป่ ระสบความสาเร็จ
ในชุมชนมีวตั ถุดิบที่เพียงพอ ทาให้การผลิตเสื่ อกกเพื่อจาหน่าย มีการส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมทางด้าน
อาชีพจากภายในและภายนอกแก่สมาชิกเพื่อไปประกอบอาชีพได้ สามารถช่วยให้สมาชิ ก มีการพบปะช่วยเหลือ
และทากิ จกรรมร่ วมกันในด้านการประกอบอาชี พมากขึ้น การเข้าเป็ นสมาชิ กกลุ่ม ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น การ
เป็ นสมาชิ กกลุ่ม ทาให้มีงานทา ลดปั ญหาการว่างงานได้ การรวมกลุ่มประกอบอาชี พ ทาให้สมาชิ กมีอาชี พที่
มัน่ คง และยังสามารถพัฒนาเป็ นอาชี พหลักได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สายชล ทองคา, 2550) ที่พบว่า
แนวทางที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการประกอบอาชี พการผลิ ตน้ าตาลมะพร้าวในตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านความคาดหวังต่ออาชี พ คือ การรณรงค์ให้คนหันมารับประทานน้ าตาลมะพร้ าว
มากขึ้น รองลงมามีความคาดหวังว่าการผลิตน้ าตาลมะพร้าวเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว
องค์ ประกอบของความสาเร็จ
การจัดตั้งกลุ่มขึ้นสามารถพัฒนาคุณภาพชี วิตผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่ม และกลุ่มมีความตั้งใจที่จะรวมตัวกันต่อไป
ในอนาคต ด้านความคิดเห็ นความคิดเห็ นเกี่ยวกับภาวะผูน้ า และการมีส่วนร่ วมของกลุ่มพบว่าสมาชิ กกลุ่มทอ
เสื่ อกก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูน้ าที่เคารพในความคิดของผูอ้ ื่น ระดับมากที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ประธานหรื อหัวหน้ากลุ่ม คณะกรรมการที่มีความเหมาะสมในการทางาน ระดับปานกลาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสามารถผลิตและจาหน่ ายสิ นค้าได้อย่างต่อเนื่ อง ระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (อุราพร
เกิดมีทรัพย์, 2551) ศึกษาถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของกลุ่มสตรี สหกรณ์ จังหวัด
นครศรี ธรรมราช พบว่า 1) ด้านคุ ณลักษณะของผูน้ ากลุ่ม ผูน้ าที่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการทากิ จกรรมกลุ่ม 2) ด้านการ
บริ หารจัดการ กลุ่มต้องจัดทาบัญชี รายรับ – รายจ่ายประจาทุกเดื อน 3) ด้านทรัพยากรในท้องถิ่ น สมาชิ กนา
ทรัพยากรในท้องถิ่ นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิ ตสิ นค้า 4) ด้านการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก สมาชิ กควรมี
ส่ วนร่ วมในการประชุ มกลุ่ม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ธนิ ต เลิ ศพันธุ์พรหม, 2554) ที่ พบว่า แนวทาง
ภายนอกที่มีผลต่อความเข้มแข็งและความยัง่ ยืนของกลุ่มอาชีพ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ประเด็นที่มี
ค่า เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด คื อ ผูน้ ามี ค วามรอบรู ้ ใ นงานหน้าที่ ที่ ตนเองรั บ ผิดชอบและนโยบายกิ จการที่ ตนเองมี ส่ วน
บริ หารงานอยูแ่ ล้ว อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ผูน้ ามีความคิดริ เริ่ ม มีการค้นคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ อยู่ในระดับ
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มาก 3) ระดับความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนของกลุ่มอาชี พ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สู งที่ สุดคื อ กลุ่มที่ จดั ตั้งขึ้ นต้องมีวตั ถุ ประสงค์ที่แน่ นอนและสมาชิ กทุ กคนจะต้องทราบว่ามารวมตัวกันเพื่อ
ประโยชน์อนั ใด และระเบี ย บข้อบัง คับ ต้องมาจากมติ ข องสมาชิ ก หรื อให้ ส มาชิ ก ยอมรั บ อยู่ใ นระดับ มาก
รองลงมาคือ กลุ่มจะต้องมีขอ้ ตกลงร่ วม มีการจัดระบบบัญชี เอกสารต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิของ
สมาชิ ก และกลุ่มต้องมีระเบียบข้อบังคับหรื อกติการะเบียบข้อบังคับเป็ นเรื่ องกาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน
กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกไว้พร้อม อยูใ่ นระดับมาก
การระดมทุนทั้งภายในและภายนอก อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด การประสานงาน ประชาสัมพันธ์ผลงานอยู่
ในระดับน้อย การพัฒนาความรู ้เบื้องต้นในการดาเนินงานให้แก่สมาชิ ก ในระดับมากที่สุดและระดับมากเท่ากัน
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ (เฉลิ ม พล ธารประเสริ ฐ, 2550) แนวทางของความส าเร็ จเพื่ อพัฒนากลุ่ มอาชี พ
ลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอื่น ได้แก่ การพัฒนาด้านการผลิตอย่างสม่าเสมอ การประยุกต์ใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่น
การขยายแรงงานกาลัง การผลิ ต การได้รับการสนับสนุ นและส่ งเสริ ม จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ องของ
งบประมาณ และการจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ ส่ วนการก าหนดระเบี ยบ ข้อบังคับ และข้อคิ ดเห็ นต่า งๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อกลุ่มในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่ วมในการวางแผนดาเนิ นงานกลุ่มในระดับมากที่สุด และการ
เข้าร่ วมในการประชุ มกลุ่มอย่างสม่าเสมอในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สุ ภาพร สาธรพันธ์, 2553)
พบว่า แนวทางที่ส่งผลต่อผลสาเร็ จแบบยัง่ ยืนของกลุ่มสตรี ทุกแนวทาง คือ คุณลักษณะของสมาชิ ก ลักษณะ
ของกลุ่มสตรี การตัดสิ นใจ และการวางแผน ระดับการมีส่วนร่ วม การตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และทัศนคติที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อยูใ่ น
ระดับ มาก โดยแนวทางที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ คุ ณ ลัก ษณะของสมาชิ ก และแนวทางที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด
คื อ ความสามารถในการแก้ปั ญหา และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ (จันทนา โอสกกระพันธ์ , 2538) พบว่า
แนวทางเกี่ ยวกับลักษณะของกลุ่ม คือ การจัดประชุ มพร้ อมทั้งให้สมาชิ กร่ วมกันดาเนิ นกิ จกรรมเดื อนละครั้ ง
และกลุ่ มให้สมาชิ กร่ วมกันแสดงความคิ ดแก้ไขปั ญหาต่างๆ ขณะร่ วมกันดาเนิ นกิ จกรรม 4 ปั จจัยเกี่ ยวกับ
สถานการณ์กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลเฉลี่ยคืนตามหุ ้นให้แก่สมาชิ กอย่าง
ยุติธรรม และกลุ่มเก็บไว้เป็ นทุนสารองเพื่อดาเนิ นงานกลุ่มปี ต่อไป สมาชิ กมีความรู ้สึกพอใจและภูมิในชื่ อเสี ยง
ของกลุ่มในสังคมมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรของกลุ่มอื่นๆ ที่สมาชิกรู ้จกั

ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่ งเสริ มการพัฒนากลุ่มทอเสื่ อกกให้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและเป็ น
รู ปธรรม ควรส่ งเสริ มให้มีการสื บทอดเป็ นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอเสื่ อกก เพื่อการอนุ รักษ์และ
สื บทอดสู่ คนรุ่ นหลัง
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการพัฒนากลุ่มสตรี ควรมีการเสริ มพลังอานาจของกลุ่มสตรี ในด้าน
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา ด้านการตัดสิ นใจ และด้านการวางแผน อันจะส่ งผลให้กลุ่มทอเสื่ อกก
เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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3. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุ นด้านการพัฒนาฝี มือ เทคนิ คการย้อมสี ฯลฯ ให้กบั กลุ่มทอ
เสื่ อกก เพื่อที่จะสามารถสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์พฒั นาไปสู่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไปในอนาคต

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาถึงระบบกระบวนการของกลุ่มทอเสื่ อกก เพื่อเพิ่มศักยภาพของการทอเสื่ อกก ขยายขอบเขต
ของการศึกษาในระดับตาบล อาเภอ จังหวัด
2. ศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านอื่นๆ เช่น ระบบการบริ หารการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ ระบบบริ หารจัดการในด้านเครื อข่ายข้อมูลและการสื่ อสาร
3. ควรศึกษาแนวทางเสริ มสร้างพลังอานาจให้กบั กลุ่มทอเสื่ อกก ด้านความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
ด้านการตัดสิ นใจ และการวางแผน
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ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ให้การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนเงินงบประมาณผลประโยชน์
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บทคัดย่ อ
องค์การการกุศลมีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมปั จจุบนั แต่ความสาเร็ จใน
การดาเนิ นงานขององค์การประเภทนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ความสามารถปรั บตัวในการขับเคลื่ อน เพื่อให้สอดคล้องกับ
พลวัตทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรมทางสังคมมาใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่ที่แต่ละ
องค์ ก ารปฏิ บ ัติ ง านอยู่ การวิ จ ัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข ององค์ก ารการกุ ศ ลมุ ส ลิ ม องค์ก ารหนึ่ ง ซึ่ ง
ดาเนิ นงานในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวขององค์การด้วยการนา
นวัต กรรมทางสั ง คมมาใช้ การรวบรวมข้อ มู ล ใช้วิ ธี ก ารสั งเกตและการสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ นทางการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธีการทาความเข้าใจความหมาย การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์เหตุผลเชิ งตรรกะและ
การสังเคราะห์ขอ้ มูล ผลการศึ กษาพบว่า การนาแนวคิดใหม่ๆมาใช้ในการริ เริ่ มและในกระบวนการดาเนิ น
โครงการต่างๆ โดยเฉพาะการนาแนวคิดการประกอบการทางสังคมควบคู่กบั กับการประยุกต์ใช้เทคนิ ควิธีการ
สื่ อสารใหม่ๆ ผ่านสื่ อทางสังคมบนอินเตอร์ เนตและการใช้เครื อข่ายทางสังคม ส่ งผลให้การดาเนิ นงานประสบ
ผลสาเร็ จอย่างน่าพอใจ ทั้งในด้านการหาทุนสนับสนุนและการนาส่ งความช่วยเหลือ
คาสาคัญ องค์การการกุศลมุสลิม นวัตกรรมทางสังคม การประกอบการทางสังคม สื่ อทางสังคม เครื อข่ายทาง
สังคม
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Abstract
Charitable organizations play important roles in helping underprivilege groups in the present day.
However, achievements of their operation require adaptability in their mobilization to suit social dynamics.
This research is a case study research of a Muslim charitable organization operated in southern border
provinces of Thailand aiming at investigating adaptation of the organization through adoption of social
innovation. Data collection was undertaken by means of observation and informal interview. Data analysis
was done by clarifying meanings, typological analysis, logical reasoning and data synthesis. Findings show
that adoption of new ideas both in the initiation and in the operational process of related projects, especially
the adoption of social entrepreneurship concepts together with application of new communication techniques
via social media on the internet as well as utilization of social networks, results in satisfactory achievements
in its operation, both with respect to fund raising and service delivery.

Keywords : Muslim charitable organization, social innovation, social entrepreneurship, social media, social
network.
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1. บทนา
ความสาคัญของนวัตกรรมที่ มีต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมเป็ นที่ ยอมรั บอย่างกว้างขวางในปั จจุ บนั
แต่เมื่อกล่าวถึงนวัตกรรม (innovation) โดยทัว่ ไปแล้ว คนส่ วนใหญ่มกั จะเข้าใจว่าเป็ นสิ่ งใหม่ๆทางเทคโนโลยี
(technological innovation) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเครื่ องมือเครื่ องใช้สมัยใหม่ต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมา แล้วนามาใช้ในการ
ดาเนิ นการต่าง ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม (Williams & Edge, 1996) อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจ
ดังกล่าวนี้เริ่ มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อคาว่านวัตกรรมทางสังคม หรื อ social innovation ได้เข้ามาอยู่
ในความสนใจของนักวิชาการและนักเคลื่ อนไหวทางสังคม โดยที่นวัตกรรมทางสังคมนี้ ถูกมองว่าสาคัญมาก
สาหรับการบริ หารจัดการสังคมในระดับต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มคน ชุ มชนหรื อองค์การ ภายใต้บริ บทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว (Bruce, 1993; Dawson & Daniel, 2010) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนามาใช้กบั การบริ หาร
จัดการองค์การ โดยไม่ได้จากัดเฉพาะองค์การธุ รกิ จที่มุ่งแสวงหากาไรเท่านั้น แต่รวมถึ งองค์การของรั ฐที่มุ่ง
จัดบริ การเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน หรื อองค์การการกุศลที่พยายามทางานช่วยเหลือสังคมในมิติต่าง ๆ โดย
ไม่แสวงหากาไรทางการเงินเพื่อตอบแทนกลับมายังผูป้ ระกอบการหรื อผูล้ งทุน (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009)
ในปั จจุบนั นี้ เป็ นที่ยอมรับว่าองค์การที่ไม่แสวงหากาไร (nonprofit organization) หรื อองค์การการกุศล
(charitable organization) จานวนมากได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาทางสังคม โดยมักจะอาศัยงบประมาณ
ที่ได้จากการขอรั บบริ จาค ในขณะเดี ยวกัน ผูท้ างานมัก จะเสี ย สละ ทางานด้วยจิ ตอาสาเป็ นหลัก แต่ ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว องค์การเหล่านี้ มกั จะต้องปรับตัวอย่างมาก โดยการ
หันไปดาเนินการในเชิงธุ รกิจมากขึ้น เพื่อให้การดาเนินการได้ผลและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งเชื่ อว่าจะส่ งผล
ต่อความยัง่ ยืนขององค์การ การปรับตัวดังกล่าวนี้ อาจเกิดขึ้นได้ท้ งั ในส่ วนของการหาทุนและการบริ หารจัดการ
รวมถึงการนาส่ งบริ การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลเป้ าหมาย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปั ญหาทางสังคมตรง
กับที่บุคคลเป้ าหมายต้องการความช่วยเหลือและทันการณ์ (Weerawardena, McDonald & Mort, 2010; Perrini
& Vurro, 2006). องค์การการกุศลมีหลายประเภท หากแบ่งตามฐานที่มาของการก่อตั้ง องค์การการกุศลจานวน
หนึ่ งตั้งขึ้นมาบนฐานของความเชื่ อทางศาสนา โดยมีหลักการและวิธีการบริ หารจัดการที่อิงหลักคาสอนของ
ศาสนาที่กลุ่มตนนับถือและศรัทธา องค์การการกุศลประเภทนี้มกั จะมีกรอบในการทางานเฉพาะที่อิงอยูก่ บั หลัก
คาสอนของศาสนา คนทางานและบุคคลเป้ าหมายที่ให้ความช่ วยเหลื อก็มกั จะถูกกาหนดให้อยู่ภายในกรอบนี้
เช่นกัน ซึ่ งในอดี ต รู ปแบบของการจัดองค์การ การบริ หารจัดการ ตลอดจนกิ จกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นมักจะจากัด
เป็ นไปตามประเพณี ที่อิงหลักการดังกล่าวนี้ ดว้ ย แต่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ ยนไปอย่างรวดเร็ ว
องค์การเหล่านี้ จาเป็ นต้องปรับตัว เพื่อความอยูร่ อดในระยะสั้นและเพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้อย่างต่อเนื่ อง
และยัง่ ยืน (Clerkin & GrØnbjerg, 2007)
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องค์การการกุศลมุสลิมเป็ นตัวอย่างขององค์การที่ไม่แสวงหากาไรซึ่ งอิงหลักศาสนาอิสลาม ที่ผา่ นมาการ
ดาเนินงานมักจะประสบปัญหาที่ทา้ ทายด้านการหาทุนและความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงาน จึงต้องมีการปรับตัว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์การการกุศลมุสลิมในประเทศไทย ซึ่ งมีประชากรมุสลิมเป็ นกลุ่มน้อย อย่างไรก็ตาม จาก
การติดตามองค์การการกุศลมุสลิมในประเทศไทยจานวนหนึ่ ง ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปี ที่ผา่ นมา พบว่ามี
หลายองค์การที่พยายามปรับตัวอย่างน่าสนใจ โดยมีการพัฒนาเชิงนวัตกรรมในการดาเนิ นงานเพื่อที่จะเผชิ ญกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนไป (ณรงค์ ฉิ มวิเศษ, อาแว มะแส และพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2555; Masae,
2014) หนึ่งในนั้นคือมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้ งั ขึ้นมาเมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผา่ นมา โดย
มี พ นั ธกิ จเพื่ อช่ วยเหลื อเด็ก ก าพร้ าและครอบครั วที่ มีฐานะยากจน แม้จะตั้ง ขึ้ นมาเป็ นระยะเวลาไม่ นานนัก
แต่มีการขับเคลื่อนจนประสบผลสาเร็ จอย่างน่าสนใจยิ่ง จึงทาให้น่าสนใจศึกษาการขับเคลื่อนและการปรับตัว
ขององค์การนี้ โดยมีคาถามวิจยั ว่า องค์การการกุศลมุสลิมมีการขับเคลื่อนการดาเนินงานช่วยเหลือสังคมอย่างไร
ในบริ บทของพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มีการปรับตัวและนาแนวคิดใหม่ ๆ หรื อนวัตกรรมทางสังคมมาใช้
อย่างไรบ้าง และความสาเร็ จอันเป็ นผลจากการนาแนวคิดนี้มาใช้เป็ นอย่างไรบ้าง
บทความชิ้นนี้มุ่งนาเสนอผลการวิจยั เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและการปรับตัวขององค์การการกุศลมุสลิม
ภายใต้ชื่อของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลที่นาเสนอได้มาจากการวิจยั แบบกรณี ศึกษา
ขององค์การนี้ ที่ช่วงชิ งโอกาสในการนาเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในยุคของการสื่ อสารไร้พรหมแดนมา
ประยุก ต์ไ ช้ ภายใต้บ ริ บ ทของพื้ น ที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งมี ปัญ หาทางสัง คมมากมาย อันเป็ นผลจาก
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่มีมาอย่างต่อเนื่องและท้าทายการทางานขององค์การ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์สาคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนขององค์การการกุศลมุสลิม ด้วย
การนานวัตกรรมทางสังคมมาใช้ในการปรับตัว ให้สามารถดาเนิ นงานตามพันธกิ จที่ มุ่งช่ วยเหลื อสังคมอย่าง
ต่อเนื่ อง ภายใต้บริ บทของพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งและผลกระทบทางสังคมที่เกี่ ยวข้อง ในจังว้ดชายแดน
ภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาความสาเร็ จในการขับเคลื่อนองค์การและการสนับสนุ นของเครื อข่ายที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ

3. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาเฉพาะกรณี ของมูลนิ ธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ น
องค์การการกุศลมุ สลิ มที่จดทะเบียนและมีที่ต้ งั อยูในจังหวัดยะลา กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครอบคลุ ม
ผูบ้ ริ หารโครงการ ผูท้ ี่ทางานกับองค์การ แกนนาเครื อข่ายความร่ วมมือ และผูไ้ ด้รับความช่วยเหลือจากองค์การ
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่องค์การเริ่ มก่อตั้งอย่างเป็ นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี
พ.ศ. 2561 แต่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเข้มข้นในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560
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4. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
4.1 องค์ การการกุศล: ความหมาย เป้าหมายและการขับเคลือ่ น
องค์การการกุศล (charitable organization) หรื อองค์การที่ไม่แสวงหากาไร (non-profit organization)
โดยทัว่ ไปแล้วหมายถึ งองค์การที่ก่อตัวขึ้นมาโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง เพื่อมุ่งดาเนินงานไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
โดยไม่ต้ งั ใจที่จะกระจายผลตอบแทนส่ วนเกินไปยังผูส้ นับสนุ นด้านต่าง ๆ รวมทั้งผูน้ าองค์การ (Anheier, 2005;
Stecker, 2014) โดยนัยนี้ การดาเนิ นงานขององค์การการกุศลมักจะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยมีกาไรชักนา แต่ถูก
ผลัก ดันโดยการอุ ทิศ ตัวเพื่ อ จัด หารายได้และทรั พยากร อันเป็ นปั จจัย สาคัญในการดาเนิ นงานขององค์ก าร
ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
เป้ าหมายสาคัญของการดาเนินงานขององค์การการกุศลมักจะมุ่งยกระดับสังคมในมิติต่าง ๆ ส่ วนใหญ่
เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สั ง คม ด้ว ยการจัด หาและน าส่ ง ทรั พ ยากรหรื อ สิ่ ง ที่ จ าเป็ นต่ อ การด ารงชี วิ ต ไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายที่มีความต้องการ แต่มีความยากจนหรื อขัดสน ซึ่ งมักจะเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสหรื อประสบปั ญหาความ
ขาดแคลนในสิ่ งที่พวกเขาต้องการ (Helmig, Ingerfurth & Pinz, 2014) การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ดังกล่าวมมักจะมีการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายรู ปแบบ เช่น กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม
เพื่อปรับปรุ งการดารงชี พ กิ จกรรมด้านศาสนาหรื อการพัฒาจิตใจ ฯลฯ โดยที่บางองค์การอาจจะทากิ จกรรม
หลายด้านควบคู่กนั ไป จึงมีความซับซ้อนในการดาเนินการไม่นอ้ ย (Anheier, 2014)
4.2 องค์ การการกุศลฐานศาสนา: เป้าหมายและพันธกิจ
องค์การการกุศลฐานศาสนา (religion or faith-based nonprofit organizations) เป็ นองค์การการกุศลที่
พบในอัตราส่ วนที่สูงในประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย โดยมีท้ งั องค์การที่ต้ งั ขึ้นมาในระดับท้องถิ่ น
ระดับประเทศ และองค์การที่มีความเชื่อมโยงเป็ นสาขาหนึ่งขององค์การการกุศลระดับนานาชาติ (Masae, 2014)
โดยทัว่ ไปแล้ว มักจะตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มคนที่ได้รับแรงจูงใจจากความศรัทธาในศาสนาใดศาสนาหนึ่ งอย่างแรง
กล้า และมี ความเชื่ อมโยงกับชุ มชนทางศาสนา หรื อมี ฐานทางอุ ดมการณ์ จากศาสนาใดศาสนาหนึ่ งเป็ นการ
เฉพาะ (Wuthnow, 2000) เป้ าหมายสาคัญของการตั้งองค์การการกุศลประเภทนี้ คือ มุ่งให้ความช่วยเหลือทาง
สังคมแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสและเผยแผ่ความดีตามอุดมการณ์ของศาสนา โดยเฉพาะการแก้ปัญหาของกลุ่มคนที่นบั ถือ
ศาสนาเดี ยวกันกับที่ แต่ละองค์การอิ งอยู่ ด้วยการจัดทากิ จกรรมสาธารณกุศล เพื่อมุ่ง ให้ได้บุญกุศลจากการ
กระทาตามกรอบของแต่ละศาสนาด้วย (Moyer, Sinclair & Spaling, 2012; Belefeld & Cleveland, 2013)
องค์การการกุศลมุสลิมถือเป็ นองค์การการกุศลฐานศาสนาประเภทหนึ่ง ตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งทาความดีตาม
คาสอนของศาสนาอิสลาม มีเป้ าหมายเพื่อช่วยเหลือผูไ้ ด้รับความเดือดร้อน โดยหวังให้ได้ผลบุญของการกระทา
ตามความเชื่อในศาสนาอิสลาม อันจะเป็ นการเผยแผ่ความดีให้แก่สังคมด้วย (Lambarraa & Riener, 2012) ส่ วน
หนึ่ งอาจเนื่ องมาจากปั ญหาบางปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับชาวมุสลิ มนั้นมีความเฉพาะเจาะจงและอ่อนไหว ยากที่จะ
ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลหรื อองค์การกุศลทัว่ ไปอย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกัน ปั ญหาดังกล่าวนี้ ยงั เกี่ยวข้อง
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กับมนุ ษยธรรม ซึ่ งทุกศาสนาเน้นให้ความช่ วยเหลื อ ดังนั้นองค์การการกุศลมุสลิ มจึงมักจะมีแรงผลักดันจาก
ความศรัทธาในศาสนาอิสลามในการดาเนิ นพันธกิ จหลายด้านเพื่อส่ งเสริ มการทาความดี ซึ่ งมีขอบเขตที่กว้าง
กว่าความเกี่ยวข้องในแง่มนุ ษยธรรมเพียงอย่างเดี ยว เช่ นเดียวกับองค์การการกุศลฐานศาสนาอื่น ๆ อันมีนยั ที่
แสดงถึ งการท าหน้าที่ ที่สาคัญในฐานะผูศ้ รั ท ธา โดยจะต้องให้ค วามช่ วยเหลื อแก่ ผูย้ ากไร้ และผูด้ ้อยโอกาส
ตามที่บญั ญัติไว้ในคาสอนของแต่ละศาสนา (Ferris, 2005)
องค์การการกุศลฐานศาสนาที่อิงความเชื่อและศรัทธาในศาสนาอิสลาม หรื ออาจเรี ยกสั้นๆว่า “องค์การ
การกุศลมุสลิม” มักจะพบได้โดยทัว่ ไปในสังคมที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยูจ่ านวนมากพอสมควร ไม่ได้จากัดเฉพาะ
ในประเทศที่มีประชากรที่นบั ถือศาสนาอิสลามในอัตราส่ วนที่สูงเท่านั้น แม้ในประเทศที่มีมุสลิมเป็ นประชากร
ส่ วนน้อย แต่มีเสรี ภาพในการนับถือศาสนาสู ง ดังเช่นในประเทศสหราชอาณาจักร และในประเทศไทย แม้จะยัง
ไม่มีการศึกษาที่ระบุชัดเจนถึ งจานวนขององค์การการกุศลที่อิงศาสนาอิสลามในประเทศไทย แต่ก็มีรายงาน
การศึกษาที่เกี่ ยวข้องอยูบ่ า้ ง เช่น งานวิจยั ของ ณรงค์ ฉิ มวิเศษ อาแว มะแส และพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(2554)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกาพร้า และงานวิจยั ของ Masae (2014)
ที่รายงานการปรับตัวของ 2 องค์การการกุศลมุสลิมในประเทศไทยไปสู่ การประกอบการสังคม ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาของสุ รสิ ทธิ์ วชิรขจร (2544) ที่ศึกษาการระดมทุนขององค์การการกุศลมุสลิมในกรุ งเทพฯ ผลจาก
การศึ ก ษาเหล่ า นี้ ส ะท้อนถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมที่ ท้าทายองค์ก ารการกุ ศลมุ ส ลิ มในการดาเนิ นงาน
ไม่เฉพาะแต่การหาทุ น ซึ่ งจะต้องปรั บตัวจากเดิ มที่ เน้นการขอรั บบริ จาคด้วยการจัดงานหาทุ นตามประเพณี
ไปสู่ วธิ ี การอื่น ๆ ที่บูรณการการดาเนินการเชิงธุ รกิจมากขึ้น
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั มี องค์การการกุศลมุ สลิ มขนาดต่าง ๆ จานวนมากตั้งอยู่กระจัดกระจายทัว่
ประเทศไทย แต่ที่พบได้มากคือ ในกรุ งเทพฯ และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งมีจานวนประชากรมุสลิม
อาศัย อยู่ในสัดส่ วนที่ ม าก เมื่ อเที ยบกับ พื้นที่ อื่น ๆ ในประเทศ การที่ ม กั จะพบองค์การการกุ ศลฐานศาสนา
จานวนมากในสังคมมุส ลิ ม นี้ น่ า จะมี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับการที่ คาสอนของศาสนาอิสลามเน้นการท าทานเพื่ อ
ช่วยเหลื อสังคม โดยเฉพาะการช่ วยเหลื อผูย้ ากไร้ และผูท้ าหน้าที่เผยแผ่ความดี องค์การการกุศลเหล่านี้ จะช่ วย
เป็ นตัวกลางในการรวบรวมเงินทองและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับบริ จาค ทั้งในลักษณะของซากาต (ทานบังคับ
สาหรับผูท้ ี่ มีทรั พย์สินครบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้) และซอดาเกาะฮ์ (การบริ จาคด้วยความสมัครใจ) เพื่อนา
ส่ งไปยังบุคคลหรื อกลุ่มคนที่สมควรจะได้รับ การดาเนินงานขององค์การเหล่านี้มกั จะครอบคลุมการเคลื่อนไหว
ในรู ป ของการท ากิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ มุ่ งแก้หรื อบรรเทาปั ญหาสั งคมในหลาย ๆ ลัก ษณะและรู ปแบบ รวมถึ ง
กิจกรรมการจัดหาทุนเพื่อนามาใช้ในการช่วยเหลือสังคมและการบริ หารจัดการ โดยอาจนาทุนที่หามาได้ไปใช้
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ในกิจการที่เพิ่มมูลค่าด้วยก็ได้ (Singer, 2006; Lambarraa & Riener, 2012; Alim, 2015; Abdelsalam & Qassem,
2016) เมื่อองค์การมีการพัฒนา ขนาดองค์การจะเติบโตขึ้น ขอบเขตของการทางานและการบุคคลเป้ าหมายที่ให้
ความช่วยเหลือขยายกว้างขึ้น ความต้องการทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ในการดาเนิ นงานจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย
ในขณะเดียวกันสภาพทางสังคมมักจะมีพลวัตเช่นกัน องค์การมักจะต้องเผชิ ญกับความท้าทายในการดาเนินงาน
ไปสู่ ความยัง่ ยืน หากไม่มีการปรับตัวที่ดีพอ โดยอาจต้องสร้างหรื อนานวัตกรรมทางสังคมมาใช้ดว้ ย เพื่อให้
สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ ให้การดาเนิ นงานเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่ อง (McDonald, 2007; Weerawardena,
McDonald & Mort, 2010).
4.3 แนวคิดเกีย่ วกับนวัตกรรมทางสั งคม
Scott (2007) กล่าวว่า นวัตกรรมทางสังคมหมายถึงความคิดใหม่และโครงสร้างชนิ ดใหม่ ๆ ทางสังคม
ซึ่ ง สอดคล้องกับคานิ ยามที่ปรากฏใน Pol & Ville (2009 อ้างถึง Center for Social Innovation, 2008) ที่อธิ บาย
ว่า นวัต กรรมทางสั ง คมหมายถึ ง ความคิ ด ใหม่ ๆ ที่ ส ามารถน ามาใช้ใ นการแก้ปั ญ หาที่ ท ้า ทายทางสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของผูค้ นและโลก นอกจากนี้ ยังมีมุมมองที่เน้นการปฏิบตั ิ
ทางสังคมที่อธิ บายว่า นวัตกรรมทางสังคมครอบคลุมการปฏิบตั ิใหม่ ๆ ทางสังคมที่ ถูกสร้างขึ้นจากการกระทา
ร่ วมกัน (collective action) อย่างมีความตั้งใจ และมุ่งเน้นเป้ าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างทัน
การณ์ (Cajaiba-Santana, 2014) โดยอาจมี รายละเอี ยดของเป้ าหมายที่หลากหลาย แต่ทา้ ยที่สุดก็เพื่อยกระดับ
สวัสดิการของผูค้ นและชุมชน ผ่านการสร้างงาน การบริ โภคหรื อการมีส่วนร่ วมของคนและชุ มชนเหล่านี้ อันจะ
นาไปสู่ ก ารได้มาซึ่ ง แนวทางในการแก้ปั ญหา ทั้ง ในระดับ บุ ค คลและชุ มชน (LEED Forum on Social
Innovation, 2000 อ้างถึงใน Murray, Caulier-Grice & Mulgan, 2010) จะเห็นได้ว่าความหมายดังกล่าวนี้
บางความหมายมีมุมมองที่แคบ ในขณะที่บางความหมายมีมุมมองที่กว้าง อย่างไรก็ตาม การที่จะนาไปเชื่ อมโยง
กับการดาเนิ นงานขององค์การการกุศล ความหมายที่ให้โดย Cajaiba-Santana (2014) ซึ่ งให้ความสาคัญกับการ
ปฏิบตั ิใหม่ ๆ ในรู ปของการกระทาร่ วมกันทางสังคมอย่างมีเป้ าหมาย จัดว่าเป็ นความหมายสะท้อนให้เห็นถึง
วิธีการที่ตอ้ งดาเนินไปอย่างเป็ นกระบวนการ ผ่านการคิดและการวางแผนอย่างมีส่วนร่ วมและเป็ นระบบ
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมเป็ นแนวคิดที่ซบั ซ้อนและมีหลายมิติ ซึ่ งสามารถใช้ในการแสดงถึง
กลไกต่ า ง ๆ ทางสั ง คม ที่ ม ัก จะเกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ เท็จจริ ง ซึ่ งมี ก ารพัฒ นาและใช้ป ระโยชน์ ใ นกาสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การกระจายและการใช้นวัตกรรมเกิ ดขึ้น ภายใต้บริ บททางสังคมและเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับการปฏิ บตั ิของคน ตลอดจนค่านิ ยมและบรรทัดฐานทางสังคม (Bock, 2012) แม้ว่าการใช้นวัตกรรมทาง
สังคมอาจมีวตั ถุ ประสงค์ที่หลากหลาย แต่ต่างก็มุ่งแก้ปัญหาทางสังคม โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้ างหรื อยกระดับ
สวัสดิการของคนและชุมชน (LEED Forum on Social Innovation, 2000 อ้างถึงใน Murray, Caulier-Grice and
Mulgan, 2010) ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นาไปใช้ในแต่ละสังคมนั้นจะต้องเป็ นที่ยอมรับของสมาชิ กของสังคมนั้น ๆ
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โดยต้องมีความเกี่ยวข้องและเหมาะสมทางจริ ยธรรมด้วย นอกจากนี้ นวัตกรรมทางสังคมยังเกี่ยวข้องกับการชัก
นาให้เกิดการจัดระบบสังคมใหม่ (reorganizing society) ที่มุ่งให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมมากขึ้น
ในสังคม ดังนั้นจึงอาจเรี ยกได้วา่ แนวคิดนวัตกรรมทางสังคมไม่เพียงแต่เป็ นแนวคิดเชิ งวิเคราะห์ในทางวิชาการ
เท่านั้น แต่มนั สามารถนาไปใช้ในเชิ งบรรทัดฐาน (normative way) ที่ให้ความสาคัญกับการเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมและการเมืองด้วย ดังนั้นเมื่อนาไปใช้ในสังคมใหญ่จึงต้องคานึ งถึงความสอดคล้องกับบริ บททางการเมือง
และนโยบายของรัฐในแต่ละสังคมด้วย (Bock, 2012)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยการนานวัตกรรมทางสังคมมาใช้ในการทางาน เพื่อช่ วยเหลื อยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นที่กล่าวขานกันมากในระยะหลัง ส่ วนมากจะเกี่ยวพันกับองค์การที่ไม่แสวงหา
กาไร ซึ่ งมุ่ งทางานเพื่ อแก้ปัญหาความยากจน ตัวอย่า งสาคัญสามารถเห็ นได้จากการริ เริ่ มของศาสตราจารย์
มูฮมั หมัด ยุนุส ในการสร้างธนาคารกรามีน (Gremeen Bank) ที่ดาเนินการโดยให้คนจนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศเป็ นผูถ้ ือหุ น้ และมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ เพื่อส่ งเสริ มการออมและเปิ ดโอกาสให้เข้าถึง
สิ นเชื่ อโดยง่ าย รวมทั้งเป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดการสร้ างเสริ มพลัง (empowerment) ในหมู่คนจน จนประสบ
ผลสาเร็ จอย่างมหาศาล สามารถขยายกิจการกระจายออกไปทัว่ ประเทศ อีกทั้งยังนาไปสู่ การพัฒนาโครงการอื่น
ๆ อีก เช่น โครงการผลิตโยเกิร์ต ภายใต้ชื่อ Grameen Danone Foods ซึ่ งดาเนิ นการในรู ปแบบของการลงทุนร่ วม
(joint venture) กับ บรรษัทข้ามชาติ Groupe Danone ผลิตโยเกิร์ตเสริ มสารอาหารที่เยาวชนในประเทศบังคลา
เทศมัก จะขาด มาจาหน่ า ยในราคาถู ก เพื่ อให้เยาวชนมี ก าลัง สามารถเข้าถึ งสิ นค้าที่ มีป ระโยชน์น้ ี ไ ด้ แต่ ย งั
สามารถมีกาไรเพื่อการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยุนุสยังได้พยายามขยายงานไปแก้ปัญหาสังคมด้าน
อื่นๆอีก โดยการประยุกต์แนวคิดธุ รกิจเพื่อสังคมต่อ (Yunus, 2010) แนวคิดของเขาไม่ได้จากัดเฉพาะในประเทศ
บังคลาเทศเท่านั้น แต่ถูกนาไปขยายผลทัว่ โลก ผ่านกระบวนการดาเนิ นงานเชิ งการประกอบการที่เขาเรี ยกว่า
Social Business ที่มุ่งส่ งเสริ มให้เกิดการประกอบการเชิ งธุ รกิจที่มีเป้ าหมายเพื่อช่วยเหลือสังคม หรื อ อาจเรี ยก
อีกชื่ อหนึ่ งว่า การประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) ซึ่ งถือว่าเป็ นนวัตกรรมทางสังคมลักษณะ
หนึ่ง (Cajaiba-Santana, 2014)
นอกจากนี้ ในช่วงหลังมีงานวิจยั ที่กล่าวถึงบทบาทของสื่ อทางสังคม (social media) ในการดาเนินงาน
ขององค์การที่ไม่แสวงหากาไรว่ามีมากขึ้น และเป็ นที่ยอมรับว่าช่วยให้การทางานด้านการประชาสัมพันธ์และ
การแสวงหาการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ได้ผลและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น (Curtis et al., 2009) อีกทั้งยังมีการ
นาไปใช้ในการสื่ อสารเพื่อสร้างพันธกิ จสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและชุมชน ซึ่ งไม่เพียงแต่มีจุดมุงหมาย
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเท่านั้น แต่มุ่งปฎิบตั ิเพื่อสร้างความร่ วมมือกันในรู ปแบบของชุมชน
ผูม้ ีความสนใจร่ วมด้วย (Lovejoy and Saxton, 2012).
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5. แนวคิดนาในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้อง สามารถสรุ ป เป็ นแนวคิ ดนาในการศึ ก ษานี้
ดังแสดงในภาพที่ 1
การปรับตัวและนานวัตกรรม
ทางสังคมมาใช้
ปั ญหาสังคมของเด็กกาพร้ า
และครอบครัวยากจน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เครื อข่ายทางสังคมและผู้
มีความสนใจ่วม

การขับเคลือ่ น
องค์การการกุศลมุสลิม
เพื่อช่วยเหลือสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบความช่วยแหลือ/แก้ ปัญหา
และการนาส่งความช่วยเหลือ

6. วิธีวทิ ยาการวิจยั
การวิ จ ัย นี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative research) ที่ ด าเนิ น การตามแนวทางกรณี ศึ ก ษา
(case study approach) โดยได้ทาการเลือกมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทัพยากรมนุ ษย์ แบบพาะเจาะจงเป็ น
กรณี ศึกษา เนื่องจากเป็ นองค์การที่มีผลการดาเนินงานที่กา้ วหน้า โดยมีโครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ใน
เวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่ก่อตั้งขึ้นมา อีกทั้งยังเป็ นองค์การที่นาความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในสังคมไทยมาใช้
ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผูด้ อ้ ยโอกาสและผูป้ ระสบปั ญหาทางสังคม โดยเฉพาะ
เด็กกาพร้ าและครอบครัว ยากจนในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกระตุ ้นคนในสั งคมให้ม าสนใจต่ อ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การดาเนิ นการ โดยการร่ วมร่ วมให้การสนับสนุ นในรู ปแบบต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลใช้
วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (nonparticipant observation) เป็ นหลัก เสริ มด้วยการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ น
ทางการกับผูเ้ กี่ยวข้อง 12 คน ซึ่ งครอบคลุมผูบ้ ริ หารมูลนิ ธิ ที่ปรึ กษา ตัวแทนเครื อข่าย ผูใ้ ห้การสนับสนุ นทาง
การเงิน ตลอดจนตัวแทนของผูไ้ ด้รับความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยงั รวบรวมข้อมูลจากสื่ อต่าง ๆ ที่องค์การเหล่านี้
ใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กิจกรรม ทาการตรวจสอบความสอดคล้องกันด้วยเทคนิ คแบบสามเส้ า
ระหว่างข้อมูลที่ได้จากแหล่งและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต่างกัน หลังจากนั้นจึงนามาวิเคราะห์ดว้ ยการทาความ
เข้าใจกับเนื้ อหาในเรื่ องต่าง ๆ การจัดหมวดหมู่ของเนื้ อหา การวิเคราะห์เหตุผลเชิ งตรรกะ การตีความและการ
สร้างข้อสรุ ปเชิ งอุปนัย โดยพยายามเชื่ อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องและบริ บทเฉพาะของกลุ่มและของ
พื้นที่ศึกษา
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7. ผลการศึกษา
7.1 บริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาความไม่ สงบและผลกระทบต่ อสตรีหม้ ายและเด็กกาพร้ า
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุ มพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส ปั ตตานี ยะลา สตูล และ 4 อาเภอของ
สงขลา เป็ นพื้นที่ที่มีประชากรเชื้อสายมลายูและนับถือศาสนาอิสลาม (ไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู) อาศัยอยูจ่ านวน
มาก โดยเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ของพื้นที่ ที่น่าสนใจคือ ชาวไทยมุสลิมเชื้ อสายมลายูในพื้นที่น้ ี มีวิถีชีวิตและ
โลกทัศน์ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชดั จากชาวไทยในพื้นที่อื่น ๆ ส่ วนใหญ่ ทั้งนี้ เพราะได้รับอิทธิ พลจากความเชื่ อ
ในศาสนาอิสลามผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งภาษา ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนชาติมลายูในประเทศ
มาเลเซี ยและประเทศใกล้เคี ยง (Bajunid, 2005 และ Gilquin, 2005) ส่ งผลให้เกิดช่องว่างในกระบวนการพัฒนา
จนเป็ นที่ ก ล่ า วขานกันว่า เป็ นกลุ่ ม คนที่ ถู ก ทอดทิ้ ง ล้า หลัง และยากจนมากที่ สุ ด กลุ่ ม หนึ่ ง ในประเทศไทย
สภาพการณ์เช่นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับปั ญหาความขัดแย้งและความรุ นแรงที่มีมาอย่างยาวนานในพื้นที่
ปั ญหาความขัดแย้งและความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมานานแล้ว เริ่ มตั้งแต่เกิ ดเหตุการณ์ ที่
เรี ยกกันว่า “กบฏดุซงญอ” ซึ่ งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2491 หลังจากนั้น สถานการณ์ได้เกิ ดขึ้นเป็ นระยะ ๆ มีท้ งั การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับความไม่เป็ นธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มลายู และการก่อเหตุสร้างความรุ นแรงใน
ระดับต่าง ๆ แต่ความไม่สงบที่เกิดอย่างต่อเนื่องและบานปลายเริ่ มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา โดยมี
เหตุการณ์ปล้นปื นครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ที่กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส อันเป็ นปฐมบทของความรุ นแรงรอบใหม่น้ ี จนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีท่าที่วา่ จะ
ยุติได้ง่าย (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2549) สร้างความเสี ยหายมหาศาลแก่ชีวิตและทรัพย์สินของทั้งเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทุกกลุ่ม และยังส่ งผลกระทบให้เกิดปั ญหาอื่นๆตามมาอีกมาก ที่สาคัญคือปั ญหาความยากจน ซึ่ งมีอยู่
ก่อนแล้วก็ยงิ่ เพิ่มขึ้นอีกในคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะในครอบครัวของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการเสี ยชี วิตของผูท้ ี่
เป็ นหัวหน้าครอบครัว ซึ่ ง มักจะทิ้งภรรยาหม้ายและลูกให้กลายเป็ นเด็กกาพร้ าเป็ นจานวนมาก คนเหล่านี้ ตอ้ ง
เผชิญกับปั ญหาการดาเนินชีวติ อันยากลาบาก โดยมีรายงานจากการประชุมเรื่ อง “สถานการณ์เด็กกาพร้าในพื้นที่
ความรุ นแรงจังหวัดชายแดนใต้” ว่า ในช่วงตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 - 30 กันยายน 2558 จานวนเด็กกาพร้าได้เพิ่ม
มากขึ้น ตามจานวนของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และข้อมูลล่าสุ ดพบว่ามีลูกกาพร้าจากพ่อแม่ที่เสี ยชี วิต
ในเหตุกาณ์ความไม่สงบในพื้นที่น้ ี เป็ นทั้งสิ้ น 9,806 คน กระจายหนาแน่นอยูใ่ นสามจังหวัด คือ ปั ตตานี ยะลา
และนราธิ วาส ตามลาดับ (ฐิ ติ น บ โกมลนิ มิ , 2559) ปั ญหาเหล่านี้ มีมากจนเป็ นที่สนใจขององค์การการกุศล
หลายองค์การที่ทางานในพื้นที่โดยอิงคาสอนของศาสนาอิสลาม เพราะในศาสนาอิสลามถือว่าปั ญหาเด็กกาพร้า
เป็ นปั ญหาที่ตอ้ งให้ความสาคัญมากและเร่ งด่วน คนเหล่านี้จึงต้องได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องความจาเป็ นพื้นฐานและด้านการศึกษา มิฉะนั้นจะมีปัญหาสังคมตามมาอีกมาก ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว (ณรงค์ ฉิ มวิเศษ, อาแว มะแส และพิชาย รัตนดิ ลก ณ ภูเก็ต, 2555; กนกนวล กาญจน
เพชร และชนิษฎา ชู สุข, 2558)
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7.2 มูลนิธิเพือ่ การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กบั งานช่ วยเหลือเด็กกาพร้ าและครอบครัวที่ยากจน
มูลนิ ธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นองค์การการกุศลที่ ค่อนข้างใหม่ ตั้งขึ้นมาเมื่อ 10
กว่าปี ที่แล้ว โดยนักกิจกรรมทางสังคมคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นมุสลิมรุ่ นใหม่ที่มีประสบการณ์การทางานสังคมร่ วมกับ
องค์การการกุศลอื่น ๆ มามากพอสมควร และได้รับ การศึ กษาในสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนาสัง คม โดย
ส่ วนมากทางานในพี้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อได้ทางานในฐานะอาสาสมัครแถวหน้าในองค์การอื่น ๆ มา
ระยะหนึ่ งแล้ว ได้เห็ นทั้งแนวทางที่เป็ นทั้งจุดแข็ง โอกาส และข้อจากัดในการทางานขององค์การการกุศลใน
การพัฒ นางานให้ ตอบสนองกับ ปั ญ หาได้ และขยายงานให้ ค รอบคลุ ม ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ นับ วัน จะมี ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบอย่างยืดเยื้อมากว่า
10 ปี รวมทั้งได้เห็นปั ญหาความมัน่ คงทางทรัพยากร ทั้งทรัพยากรการเงินและทรัพยากรบุคคล ภายใต้วิถีการ
ทางานแบบเดิ ม ในการที่จะนาพาองค์การไปสู่ ความยัง่ ยืน จึงได้แยกตัวออกมาจากองค์การเดิ มมาตั้งองค์การ
ใหม่ ข้ ึ น มา และจดทะเบี ย นขึ้ น ที่ จ ัง หวัด ยะลา ในปี พ.ศ. 2552 โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ในช่ ว งแรกคื อ
เพื่อประสานงานและช่ วยเหลื อจัดหาสถานศึ กษาและทุ นการศึ กษา แก่ เยาวชนในพื้นที่ที่ประสบปั ญหาเรื่ อง
สถานที่ศึกษาและกาลังทรัพย์ แต่เมื่อดาเนิ นการมาระยะหนึ่ ง กลับพบปั ญหาใหม่ที่หนักกว่าและมีผทู ้ ี่ประสบ
ปั ญหาจานวนมากกว่า คือปั ญหาความยากจนและความขัดสนในการดารงชี วิตของเด็กกาพร้ าและครอบครั ว
กาพร้ าในพื้นที่น้ ี โดยครอบครัวเหล่านี้ มกั จะขาดปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี วิตและโอกาสในการหางานทา
จนไม่สามารถจัดการเรื่ องพื้นฐานทัว่ ไปได้อย่างเพียงพอ จึงปรับวัตถุประสงค์มาเน้นช่วยเหลือเรื่ องเหล่านี้ เป็ น
อันดับต้น ๆ ทั้งนี้ สิ่งที่มูลนิ ธิน้ ี พยายามทาก็คือการริ เริ่ มแนวทางใหม่ ๆ ที่มีความเป็ นไปได้ อีกทั้งยังสามารถ
ขับเคลื่ อนองค์การได้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้บริ บททางสังคม วัฒนธรรม และการเมื องของพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยไม่ได้ละทิ้งค่านิ ยมเดิ ม ๆ แต่กลับนามาใช้เป็ นฐานเพื่อต่อเติมขยายส่ วน โดยปรับเอาแนวคิดและ
วิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างมีพลวัตมาต่อยอด
แนวคิดแบบดั้งเดิมที่ใช้คือการหาทุนก้อนใหญ่มาประเดิมในระยะแรก โดยใช้วิธีการจัดงานเลี้ยงน้ าชา
ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยมกันมากในพื้นที่ หลังจากก่อตั้งองค์การไม่นาน แต่แทนที่จะจัดงานเล็ก ๆ เหมือนที่มกั จะพบเห็น
ทัว่ ไป กลับเป็ นการจัดงานใหญ่ที่ระดมคนจากหลายภาคส่ วน ทั้งภาคชุมชน ภาคราชการ ภาควิช าการและภาค
การเมือง ให้เข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งต่างจากงานการกุศลทัว่ ไปที่มกั จะเน้นการร่ วมมมือจากเครื อข่ายชุ มชนและ
ญาติพี่นอ้ งเป็ นหลัก ผลจากการจัดงานครั้งแรกนี้ ทาให้ได้เงินบริ จาคมาจานวนมากพอที่จะจัดหาสถานที่เพื่อทา
เป็ นสานักงานและจัดกิจกรรมแนวใหม่ รวมทั้งจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการทางานและที่ดินอีกส่ วนหนึ่ ง
เพื่อเป็ นทุนสาหรับการขยายงานในอนาคต ส่ วนแนวคิดใหม่ที่นามาใช้อย่างสาคัญ เป็ นแนวคิดที่ได้จากการเรี ยน
ในระดับบัณฑิตศึกษา มี 2 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดการประกอบการทางสังคม (social entrepreneurship) และ
การใช้เครื อข่ายทางสังคม (social network) ซึ่ งเป็ นการขยายฐานความสัมพันธ์ที่กว้างกว่าฐานญาติพี่น้องและ
ชุ ม ชน ไปสู่ ฐานเพื่ อนฝูง และผูท้ ี่ มี ค วามสนใจร่ วม ควบคู่ ก ับ การใช้สื่ อ สมัย ใหม่ ไม่ ว่า จะสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ วิท ยุ
โทรทัศน์ และสื่ อสังคม (social media) ผ่านอิ นเทอร์ เนตที่มีการใช้อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั โดยใช้เป็ น
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ช่ องทางในการสื่ อสารและประชาสัม พันธ์ รวมทั้งการประสานงานต่ างๆในการดาเนิ นกิ จกรรมให้มีค วาม
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
จากแนวคิดดังกล่าว มูลนิ ธิน้ ี จึงได้เน้นการดาเนิ นการช่วยเหลือสังคม โดยจัดแบ่งเป็ น 3 โครงการหลัก
ด้วยกัน ได้แก่ โครงการจัดหาชุดรายอ (ชุดเสื้ อผ้าใหม่สาหรับสวมใส่ ในวันตรุ ษอีด หรื อ “ฮารี รายอ” ของผูท้ ี่นบั
ถือศาสนาอิสลาม) แก่เด็กกาพร้าและยากจน โครงการร้านค้าเพื่อการกุศล ที่เรี ยกว่า “ร้านวากัฟ” และโครงการ
ช่วยเสร้างและซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยแก่รอบครัวยากจน แม้วา่ 3 โครงการนี้จะแยกการดาเนิ นงานออกจากกัน แต่มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างมาก โดยมีโครงการร้านวากัฟเป็ นแกนกลางของการขับเคลื่อนองค์การให้สามารถยึดโยง
กันและดาเนิ นการได้อย่างต่อเนื่ อง ทั้ง 3 โครงการนี้ ได้มีการดาเนิ นการควบคู่กนั มาหลายปี แล้ว และมีการ
พัฒนาการดานิ นงานจนเห็ นผลเป็ นที่ประจักษ์ ทั้งในแง่ของจานวนผูไ้ ด้รับความช่ วยเหลื อ วิธีการจัดการและ
นาส่ งความช่ วยเหลื อแก่คนจานวนมาก ตลอดจนการระดมทรั พยากรด้านต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง ด้วยแนวคิ ดและ
วิธีการใหม่ ๆ ที่ เรี ยกได้ว่าเป็ น “นวัตกรรมทางสังคม” สาหรับองค์การการกุศลมุ สลิ ม โดยเฉพาะองค์การที่
ดาเนินงานในพื้นที่พิเศษซึ่ งอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ของความไม่สงบอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้
7.3 การขับเคลือ่ นและการปรับตัวขององค์ การผ่านนวัตกรรมทางสั งคม
การขับเคลื่อนองค์การของของมูลนิ ธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถดาเนิ น
พันธกิ จในการทางานสังคมได้อย่างต่อเนื่ องและตรงกับปั ญหาที่สนใจในพื้นที่ ได้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และปรับตัวพอสมควรของคณะกรรมการมูลนิ ธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูก้ ่อตั้งซึ่ งดารงตาแหน่งประธานมูลนิ ธิดว้ ย
ที่ได้ทุมเท่ทางานอย่างหนักตลอดเวลาตั้งแต่ได้ต้ งั มูลนิธิน้ ีข้ ึนมา มีการประสานงานและปรึ กษาหารื อกับบุคคลที่
มีชื่อเสี ยงจากหลายภาคส่ วน ส่ งผลให้มีการนาแนวคิดและวิธีการที่ถือว่าใหม่ในวงการขององค์การที่ไม่แสวงหา
กาไรในพื้นที่น้ ี ที่เห็นได้ชดั ใน 3 โครงการหลักที่กล่าวมาข้างต้น คือ โครงการร้านวากัฟ โครงการจัดหาชุดรา
ยอ และโครงการช่วยเสร้างและซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยแก่รอบครัวยากจน
ที่เด่นชัดที่สุดคือการจัดตั้งร้านวากัฟ ซึ่งเป็ นความพยายามเอาแนวคิดการประกอบการทางสังคม (social
entrepreneurship concept) มาใช้ในการหาทุนเพิ่มเติม มาต่อยอดเงินบริ จาคที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ด้วยการ
ให้มีกิจการเชิ งธุ รกิจ ที่ไม่เพียงแต่ดาเนิ นการจัดหาสิ นค้ามาจาหน่ายเพื่อหารายได้ในลักษณะของร้านค้าเท่านั้น
แต่ยงั มีการผลิ ตหรื อบรรจุสินค้าพื้นฐานหลายชนิ ด มาจาหน่ ายในราคาย่อมเยา อีกทั้งยังได้จา้ งแรงงานในการ
ผลิตและบริ การจากครอบครัวกาพร้ าและยากจนที่พอมีทกั ษะแล้วนามาฝึ กพัฒนาต่อให้มาทางานที่ เกี่ ยวข้อง
สิ นค้าที่ผลิตเอง เริ่ มด้วยการผลิตน้ าดื่มและการนาข้าวสารมาบรรจุถุงจาหน่าย แล้วขยายต่อไปยังการผลิตเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ป ขนมจาพวกเค้ก และเฟอร์ นิเจอร์ อลูมิเนี ยม ส่ วนใหญ่ของกาไรที่ได้จากการจาหน่ ายสิ นค้าเหล่านี้ จะ
นามาใช้เป็ นค่าจ้างของคนทางานที่ช่วยในการผลิตสิ นค้าและบริ การที่เกี่ ยวข้อง ที่เหลือนามาใช้ในการบริ หาร
องค์การ รวมทั้งไปสมทบกับเงินทุนที่ระดมมาเฉพาะกิจแต่ละครั้งเพื่อนาไปช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ ยงั มีการ
นาสิ นค้าไปบริ จาคแก่ผทู ้ ี่เดือดร้อนยามมีเหตุการณ์ภยั พิบตั ิต่าง ๆ ด้วย ในขณะเดียวกัน คนทางานในร้านค้าและ
กิจการที่เกี่ยวข้องก็จะถูกดึงไปช่วยงานอาสาสมัครขององค์การในยามที่จาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเวลามีงาน
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ที่ตอ้ งการอาสาสมัครจานวนมาก คนเหล่านี้ จะต้องไปสมทบกับอาสาสมัครอื่ น ๆ ด้วย หรื อหากเป็ นการจัด
กิจกรรมเฉพาะที่เร่ งด่วน คนทางานเหล่านี้ จะทาหน้าที่เป็ นกาลังหลัก โดยอาจต้องพักงานประจาชัว่ คราวลงมา
ช่วยงาน เช่น ในงานเลี้ยงน้ าชาหาทุน งานเลี้ยงอาหารเด็กกาพร้าประจาปี ฯลฯ
โครงการจัดหาชุดรายอเน้นการจัดหาเสื้ อผ้าเพื่อให้เด็กกาพร้าที่ยากจนได้สวมใส่ ในวันรายอ ซึ่ งเป็ นวัน
แห่งการเฉลิมฉลองประจาปี ของชาวมุสลิม ซึ่ งนิยมนาเสื้ อผ้าใหม่มาสวมใส่ แต่เนื่ องจากเด็กกาพร้าจานวนหนึ่ ง
อยูใ่ นครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงไม่สามารถจัดหาเสื้ อผ้าใหม่ได้ จนเกิดความรู ้สึกแย่ถึงขนาดผูป้ กครองบาง
คนกล่าวแก่ประธานมูลนิ ธิอย่างน่ าสงสารว่า “ไม่อยากให้มีวนั รายอ เพราะไม่มีเงิ นซื้ อเสื้ อรายอให้ลูก” ทาง
มูลนิธิฯ จึงได้จดั ทาโครงการนี้ มาเป็ นเวลาสิ บปี แล้ว โดยในระยะแรกได้ดาเนินการด้วยการระดมทุนจากผูม้ ีจิต
ศรัทธา แล้วนาไปซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในท้องตลาดมาแจกจานวนหนึ่ ง แต่ประสบปั ญหาบางประการ โดยเฉพาะ
ขนาดของเสื้ อผ้าที่ไม่พอดีกบั เด็กบางคน จึงได้พยายามหาวิธีใหม่ดว้ ยการตัดเสื้ อผ้าให้ได้ขนาดพอดีกบั ตัวของ
เด็ ก แต่ ล ะคน รวมทั้ง จัดท าให้มี รูป แบบเดี ย วกันตามสไตล์ย อดนิ ย มของคนในพื้ นที่ ซึ่ ง ในการตัดเสื้ อผ้า นี้
ในระยะแรกได้จดั ซื้ อผ้าจากร้านและจ้างช่างตัดเย็บที่รับทางานนี้ โดยทัว่ ไปซึ่ งหาได้ในพื้นที่ แต่พบว่าต้นทุนใน
การจัดการค่อนข้างสู ง กอปรกับมีจานวนความต้องการเสื้ อผ้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังพบว่ามารดาของเด็กกาพร้ าบาง
รายมีทกั ษะในการตัดเย็บเสื้ อผ้า แต่ไม่มีทุนและเครื่ องมือที่จะทางานนี้ จึงได้พยายามหาเครื่ องมือและอุปกรณ์
การตัดเย็บ โดยเฉพาะจักรเย็บผ้า ด้วยการประสานกับองค์การปกครองท้องถิ่นบางแห่ งที่มีจกั รเย็บผ้า ซึ่ งได้มา
จากการจัดทาโครงการส่ งเสริ มอาชี พสตรี ในท้องถิ่น แต่ไม่สามารถดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง จึงนาจักรเย็บผ้ามา
เก็บรักษาไว้ ทางมูลนิธิฯจึงขอยืมมาใช้งานก่อน และให้มารดาของเด็กกาพร้าที่มีทกั ษะในการตัดเย็บดีมาทางาน
ตัดเย็บ โดยได้รับค่าจ้างตามสมควร ส่ วนผ้าที่ใช้ได้ปรับมาสั่งจากแหล่งใหญ่ในกรุ งเทพฯ ทาให้ได้ราคาต่ากว่า
ที่ซ้ื อจากร้านค้าผ้าในพื้นที่ หลังจากนั้นไม่นาน มีผบู้ ริ จาคจักรเย็บผ้ามาให้เป็ นของมูลนิธิ ฯ แต่ก็ยงั ต้องพยายาม
ระดมทุ นเพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีความต้องการเสื้ อผ้าเพิ่มขึ้นทุกปี จึงได้ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านช่ องทางต่าง ๆ
โดยเฉพาะการใช้เครื อข่ายทางสังคมสมัยใหม่ คือ เฟสบุ๊คและกลุ่มไลน์ ทาให้ได้รับการสนับสนุ นในวงกว้าง
ไม่จากัดเฉพาะคนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีท้ งั การปรับวิธีการจัดการในการนัดวัดตัวเด็กและการแจกจ่ายเสื้ อผ้า
ให้มีความสะดวกแก่เด็กกาพร้าและครอบครัวในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งมีการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น ด้วยการกระจายเป็ นหน่วยย่อยๆ 10 กว่าหน่วยไปยังทัองถิ่นต่าง ๆ และมีการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายความ
ร่ ว มมื อ ช่ ว ยในการบริ ห ารจัด การในแต่ ล ะท้อ งถิ่ น ดัง ค าอธิ บ ายของแกนน าเครื อ ข่ า ยรายหนึ่ ง ซึ่ งช่ ว ย
ประสานงานในจังหวัดนราธิ วาสว่า “การคัดเลื อกเด็กกาพร้า การวัดและแจกเสื้ อรายอ เป็ นงานใหญ่ กิ นพื้นที่
กว้าง และมีเวลาจากัด พวกเราต้องไปช่วย ... ลาพังประธานกับคนทางานที่มูลนิธิฯ จะทาไม่ไหว”
โครงการสุ ดท้าย คือ โครงการสร้ างและซ่ อมแซมบ้านของครอบครัวเด็กกาพร้ าและยากจน ซึ่ งเป็ น
โครงการที่เกิดขึ้นภายหลัง เนื่องจากมีผพู้ บเห็นความเดือดร้อนของบางครอบครัวมาเรี ยนให้ทราบถึงปั ญหาด้าน
นี้ของเด็กกาพร้าที่ยากจนบางรายว่าบ้านที่พวกเขาอยูใ่ นสภาพที่แย่มาก บางกรณี ถึงขั้นมีปัญหาความไม่ปลอดภัย
ที่ จ ะอยู่อ าศัย ต่ อ ทางมู ล นิ ธิ ฯ จึ ง ได้ไ ปท าการส ารวจและพยายามรวบรวมเงิ น จากผูม้ ี จิ ตกุ ศ ลเป็ นระยะ ๆ
เพื่อนาไปสร้ างหรื อซ่ อมแซมบ้านดังกล่ า วตามสภาพและความจาเป็ น ส่ วนใหญ่ เป็ นการซ่ อมแซมมากกว่า
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สร้ างใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาได้ดาเนิ นการซ่ อมแซมบ้านไปแล้วกว่า 20 หลัง และสร้ างบ้านให้ใหม่
จานวน 6 หลัง
7.4 ความสาเร็จทีไ่ ด้ รับการการสนับสนุนจากหลายภาคส่ วน
ความพยายามในการดาเนินงานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ ด้วยการใช้วิธีการ
ต่าง ๆ ที่หลากหลายในการดาเนิ นงาน เพื่อระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
และประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องและสาธารณะ วิธีการที่ใช้เป็ นการผสมผสานวิธีแบบดั้งเดิมกับวิธีการแบบใหม่
วิธีการแบบดั้งเดิมที่ใช้คือการเข้าหาบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ของสังคม โดยครอบคลุมนักกิจกรรมทาง
สังคม นักวิชาการ ผูร้ ู ้ และผูน้ าทางศาสนา ข้าราชการอาวุโส นักการเมืองระดับต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งองค์การ
กุ ศ ลในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ รู้ จ ัก ทั้ง ในประเทศไทยและในประเทศเพื่ อ นบ้า น โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซี ย
เพื่อแนะนาองค์การและหาแนวทางการขอความสนับสนุน ส่ วนวิธีการแบบใหม่คือการใช้เครื่ องมือและพยายาม
เข้าถึงช่องทางการสื่ อสารสมัยใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การและกิจกรรมที่ทา โดยทางมูลนิธิฯมีเฟสบุ๊ค
และกลุ่มไลน์ ที่มกั จะมีการโพสต์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่กาลังจะดาเนิ นการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ดาเนิ นการไปแล้วเป็ นระยะ ๆ ในส่ วนของกลุ่ มไลน์ นอกจากจะมี กลุ่ มของมูลนิ ธิฯแล้ว ประธานมูลนิ ธิ ฯ
ยังเป็ นสมาชิกของกลุ่มไลน์อื่น ๆ อีกหลายกลุ่ม ทั้งที่เป็ นกลุ่มเพื่อนและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม โดยมักจะใช้
เป็ นช่ องทางในการประชาสัมพันธ์ ด้วย ในขณะเดี ย วกัน ยัง มี สื่อมวลชนให้ความสนใจช่ วยประชาสัมพันธ์
ทั้งทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุและสื่ อโทรทัศน์ ดังจะเห็นได้จากข่าวและเรื่ องราวเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมของ
มูลนิ ธิฯปรากฏในหนังสื อพิมพ์หรื อวารสารหลายฉบับ เช่ น หนังสื อพิมพ์ผูจ้ ดั การ หนังสื อพิมพ์ชายแดนใต้
วารสารโรงเรี ยนนักข่าวชายแดนใต้ ฯลฯ ส่ วนช่องวิทยุและโทรทัศน์ที่เคยออกข่าวเกี่ยวกับมูลนิ ธิฯ ได้แก่ สถานี
วิทยุ อสมท. และ สถานีโทรทัศน์ NBT
การสนับสนุนจากบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและสนใจช่วยเหลืองานของมูลนิ ธิฯ ปรากฏให้เห็น
ในหลายรู ปแบบ ทั้งการช่วยประสานงานอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ช่วยให้คาปรึ กษา ช่วยระดมทุน
ในการบริ จาค ให้ยมื อุปกรณ์และสถานที่ในการจัดกิจกรรม บุคคลที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งให้ความช่วยเหลือมีหลายกลุ่ม
ตั้งแต่นกั การเมืองอาวุโสระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่ น นักวิชาการ ข้าราชการระดับสู ง ผูน้ าศาสนาในพื้นที่
และท้องถิ่น ตลอดจนองค์การการกุศลทั้งจากภายในและต่างประเทศ “แม้กระทัง่ มูลนิธิของนักแสดงใหญ่ระดับ
โลกอย่าง เฉิ น หลง ยังเคยแสดงความจานงบริ จาคเงินช่วยเหลื อมูลนิ ธิมาครั้งหนี่ ง” ประธานมูลนิ ธิฯเล่าให้ฟัง
นอกจากนี้ ยังเคยมีกลุ่มนักกิจกรรมสังคมจากนอกพื้นที่ช่วยจัดงานทอล์กโชว์เพื่อหารายได้ให้มูลนิ ธิน้ ี ดว้ ย คน
นอกพื้นที่เหล่านี้ส่วนมากทราบข่าวจากสื่ อสมัยใหม่ โดยเฉพาะหนังสื อพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ และเฟสบุ๊ค พลังของ
การสนับสนุ นจากบุคคลและกลุ่มบุคคลที่หลากหลายนี้ สามารถเห็นได้ในเวลาที่จดั กิ จกรรมต่างๆ ซึ่ งมักจะมี
ผูใ้ ห้การสนับสนุ นช่วยเหลื อจานวนมาก เฉพาะการจัดงานหารายได้ดว้ ยการเลี้ยงน้ าชา 2 ครั้ง ที่จงั หวัดยะลา
ได้รับเงิ นบริ จาครวมครั้ งละมากกว่า 1 ล้านบาท ซึ่ งจัดว่าเป็ นจานวนเงิ นที่สูงสาหรับการจัดงานการกุศลใน
รู ปแบบนี้ ในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยังมี ผูบ้ ริ จาคเฉพาะกิ จอี กจานวนหนึ่ งที่ทาให้มีเงิ นทุน
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จากการสอบถามประธานมูนิธิฯ ทราบว่า การช่วยเหลือส่ วนหนึ่ งมาจาก
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คนที่อยูน่ อกพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งที่บริ จาคเป็ นรายคนและรวมกลุ่มกันบริ จาค โดยผูท้ ี่บริ จาคจานวน
หนึ่ งเป็ นผูม้ ีจิตกุศลที่ไม่ใช่ผนู ้ บั ถือศาสนาอิสลามรวมอยูด่ ว้ ย โดยในปี ล่าสุ ด คือ พ.ศ. 2561 เฉพาะในโครงการ
จัดหาเสื้ อผ้ารายอโครงการเดียว ได้รับเงินบริ จาคเพียงพอสาหรับการจัดหาเสื้ อผ้าแจกจ่ายทั้งหมดกว่า 3,000 ชุด
คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น กว่า 900,000 บาท
การที่ได้รับการสนับสนุ นอย่างกว้างขวางและในหลายรู ปแบบเช่นนี้ ทาให้การดาเนิ นงานของมูลนิ ธิฯ
มีความต่อเนื่ องและก้าวหน้ามาตลอด 10 กว่าปี ที่ ผ่านมา อี กทั้งยังมีแผนที่จะขยายงานไปสู่ การสร้ างศูนย์เด็ก
กาพร้ า ซึ่ งประกอบด้วยที่ พกั โรงเรี ยน และกิ จการเชิ งธุ รกิ จเพิ่มเติมในอนาคต บนที่ ดินที่ จดั หาไว้แล้วเนื้ อที่
26 ไร่ ใกล้ตวั เมืองยะลา

8. สรุป และอภิปรายผล
การดาเนินงานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยาการมนุษย์มีลกั ษณะที่เป็ นพลวัต ปรับตัวอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งในเรื่ องของจัดหาเงินทุนและทรัพยากรต่างๆ และการจัดการกับปั ญหาและความ
ต้องการของบุ คคลเป้ าหมายที่ ให้ความช่ วยเหลื อ ภายใต้บริ บทที่ มี ลกั ษณะเฉพาะของพื้นที่ จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ในปั จจุบนั ซึ่ งมีปัญหาทางสังคมหลายประการ โดยเฉพาะปั ยหาที่ประสบกับเด็กกาพร้าและครอบครัวที่
ยากจน อันเป็ นผลกระทบจากสถานการณ์ ค วามไม่ส งบที่ ยืดเยื้อมายาวนาน ซึ่ งเป็ นสภาวการณ์ ที่ ไ ม่ง่า ยนัก
สาหรั บคนในแต่ล ะชุ มชนและท้องถิ่ นที่จะดาเนิ นการแก้หรื อบรรเทาปั ญหาได้ด้วยตัวเอง ในขณะเดี ยวกัน
ยังเป็ นการยากสาหรับหน่ วยงานภาครัฐและองค์การภาคเอกชนที่เกี่ ยวข้อง จะเข้าไปให้ความช่ วยเหลื ออย่าง
เหมาะสมกับบริ บท หากปราศจากองค์การที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่เป็ นตัวขับเคลื่อนหลัก
เนื่ องจากปั ญหาสังคมในพื้นที่มีหลายประการ ลักษณะการดาเนิ นงานที่น่าสนใจขององค์การนี้ คือการ
หยิบ ยกประเด็นปั ญหาสาคัญที่ อยู่ใ นความสนใจของหลายฝ่ าย ตรงกับอุ ดมการณ์ ของกลุ่ ม และจุ ดเน้นของ
ศาสนาอิสลามที่คนส่ วนใหญ่ในพื้นที่ น้ ี นับถื อ อีกทั้งยังเป็ นปั ญหาที่ ตอ้ งได้รับการแก้ไขโดยเร่ งด่วน หากไม่
ดาเนินการก็จะส่ งผลต่ออนาคตของคนในสังคม คือ ปั ญหาเด็กกาพร้าและครอบครัวที่ยากจน ซึ่ งพบได้มากและ
มักจะเชื่ อมโยงกับสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ แม้จะมี กลุ่ มหรื อองค์การอื่ น ๆ อีกจานวนมากพยายาม
ทางานช่วยเหลื อเด็กกาพร้ า แต่รูปแบบการดาเนิ นการยังคงเป็ นแบบดั้งเดิ ม ที่มกั จะเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ดาเนิ นการ
จัดหาสถานที่พกั พิงชัว่ คราว ดูแลความเป็ นอยู่และให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการหาเงิ นสนับสนุ นจากการ
ขอรับบริ จาค ซึ่ งมีขอ้ จากัดในการดาเนิ นงานค่อนข้างมาก อีกทั้งยังจากัดขอบเขตของพื้นที่ที่ครอบคลุม ต่างกับ
การดาเนินงานขององค์การนี้ที่มีการนาแนวคิดและเครื่ องมือใหม่ ๆ ที่องค์การลักษณะเดียวกันในพื้นที่ไม่ได้ใช้
หรื อใช้กนั น้อย คือ แนวคิดการประกอบการทางสังคม และแนวคิ ดเครื อข่ายทางสังคมผ่านการเชื่ อมโยงกับ
เครื่ องมือสื่ อสารสมัยใหม่
การนาแนวคิดทั้งสองแนวคิดดังกล่าว รวมทั้งเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกันกับ
สภาพทรัพยากรที่องค์การมีและสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนสภาพปั ญหาและความต้องการของบุคคลเป้ าหมาย
ในพื้นที่ จนเรี ยกได้วา่ เป็ นนวัตกรรมทางสังคมสาหรับองค์การลักษณะนี้ ส่ งผลให้องค์การนี้ประสบผลสาเร็ จใน
การขับเคลื่อนการดาเนิ นงาน ทั้งในแง่ของการมีทรัพยากรเพิ่มขึ้น ความสามารถในการระดมทุนอย่างต่อเนื่ อง
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การขยายกิจกรรมเชิงธุ รกิจ การขยายเครื อข่ายความร่ วมมือช่วยเหลือ และการขยายจานวนของบุคคลเป้ าหมายที่
องค์การเข้าไปช่วยเหลือ จนสามารถสังเกตได้เป็ นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังสามารถสื่ อสารในวงกว้างให้เป็ นที่สนใจ
ของกลุ่มและองค์การอื่น ๆ รวมทั้งสื่ อมวลชนต่าง ๆ ที่มีความสนใจ ได้มาติดตามทาข่าวและเผยแพร่ ต่อ อันช่วย
ให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานและการพัฒนาองค์การมีโอกาสอย่างยัง่ ยืนได้ ข้อค้นพบดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ที่ผา่ นมา ซึ่ งชี้ ให้เห็นความจาเป็ นที่องค์การการกุศลจะต้องปรับตัวในการดาเนิ นงาน ด้วยการปรับการ
ประกอบการให้ขยายไปในแนวทางที่เป็ นธุ รกิจหรื อวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น จึงจะขับคลื่อนอย่างมีพลังและมี
ความหวังว่าจะสามารถดาเนิ นการอย่างยัง่ ยืนได้ ตามแนวคิดที่มูฮาหมัด ยุนุส ได้ริเริ่ มและทาเป็ นตัวอย่างใน
ประเทศบังคลาเทศ (Yunus, 2010) และมีการดาเนินการบ้างแล้วในบางองค์การในประเทศไทย ดังที่รายงานโดย
ณรงค์ ฉิ มวิเศษ อาแว มะแส และพิชาย รั ตนดิ ลก ณ ภูเก็ต (2555) และ Masae (2014) แม้จะมีรายละเอียด
บางอย่างต่างกันบ้างก็ตาม แต่ก็สะท้อนให้เห็ นถึงความความพยายามปรับตัวขององค์การการกุศลประเภทนี้
อย่างมีพลวัต ในขณะเดี ยวกัน การทางานที่มีขอบเขตกว้าง ทั้งในแง่พ้ืนที่ พันธกิจและบุคคลเป้ าหมาย ทาให้
จาเป็ นต้องมีการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและสังคมวงกว้าง บทบาทของ
ของสื่ อทางสังคมสมัยใหม่ (social media) และเครื อข่ายทางสังคม (social network) ทั้งในการประชาสัมพันธ์
ให้ข ้อ มู ล ข่ า วสาร การแสวงหาการสนับ สนุ นด้า นต่ า ง ๆ และการสร้ า งความรู ้ สึ ก ร่ ว มที่ จะช่ วยปฏิ บ ัติง าน
ช่วยเหลือสังคม มีส่วนช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ผลและเพิม่ ประสิ ทธภาพในการดาเนินงานขององค์การนี้ ที่นบั วันจะ
ขยายตัวมากขึ้น ความพยายามใช้ช่องทางในการสานความสัมพันธ์เหล่านี้ เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบเกี่ยวกับบทบาทของสื่ อทางสังคม ในการเชื่อมประสานการทางานขององค์การกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
และสังคมวงกว้างให้เป็ นที่รับรู้ ยอมรับและให้การช่วยเหลือ (Curtis et al., 2009; Lovejoy & Saxton, 2012)
ส่ วนกิ จกรรมบางอย่างที่ดาเนิ นการ โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กกาพร้ าและครอบครัวที่ยากจน ด้วยการทาโครงการ
แจกชุ ดเสื้ อผ้าวันรายอและการตั้งร้านวากัฟ อีกทั้งยังพยายามดึ งผูป้ กครองเด็กกาพร้าที่มีฐานะยากจนบางส่ วน
เข้ามาทางานเป็ นผูท้ างานในโครงการด้วยนั้น เป็ นการดาเนินการให้สอดคล้องกับบริ บทเฉพาะและสภาพปั ญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปั จจุบนั ที่ปัญหาเด็กกาพร้าและยากจนพบได้อย่างกว้างขวางในหมู่ชาวมุสลิม พวก
เขาเหล่านี้ มีความลาบากในการร่ วมเฉลิมมฉลองวันสาคัญประจาปี ของศาสนาอิสลามและในการดารงชี พ การ
ช่วยเหลื อด้วยการดึงผูป้ กครองของเด็กส่ วนหนึ่ งมาทางานเป็ นพนักงานจึงเป็ นการช่วยเหลือในระยะยาวที่เกิ ด
ไประโยชน์แก่ท้ งั สองฝ่ าย

9. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจยั นี้ มีดงั นี้ 1) องค์การการกุศลที่ทางานในพื้นที่ควรคิดและหาวิธีการใหม่ๆ
ในการทางานให้สามารถดาเนิ นการในเชิ งธุ รกิ จ เพื่อมาสนับสนุ นการทางานสังคมขององค์การ โดยพยายาม
เชื่อมโยงปั ญหาที่พบกับโอกาสในการหาทุนเพิ่มเติมผ่านธุ รกิจที่มีความเป็ นไปได้ ซึ่ งช่วยเพิ่มความสามารถใน
การหาเงิ นเพิ่มเติมมาดาเนิ นการช่ วยเหลื อสังคมและนาเงิ นที่หาได้บางส่ วนไปลงทุนต่อในการทาธุ รกิ จ ยิ่งถ้า
เป็ นธุ รกิจที่สามารถสร้างงานให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสด้วยแล้วจะยิง่ ดี เพราะเป็ นการช่วยเหลือพวกเขาให้มีงานทา อัน
จะเป็ นผลดี ในระยะยาวด้วย 2) องค์การการกุศลในปั จจุบนั ควรเรี ยนรู้ที่จะพัฒนาการใช้สื่อทางสังคมควบคู่กบั
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติการบริ หารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์ การบริ หารครั้งที่ 3 ประจาปี 2561
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เครื อข่ายทางสังคมอย่างเหมาะสม อันจะช่วยให้การสื่ อสารและการประสานงานในการดาเนิ นงานขององค์การ
ได้ผลและมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น เพราะสามารถเข้าถึ งผูท้ ี่เกี่ ยวข้องและสนในได้เร็ วและกว้าง อีกทั้งยังสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการได้มาก 3) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรหาทางสนับสนุ นให้องค์การการ
กุศลในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการทางานสังคมและเป็ นตัวกลางในการดาเนินงานของรัฐบาล โดยการสนับสนุ น
เชิ งนโยบาย เพื่อเปิ ดพื้นที่ อานวยความสะดวกและจัดสรรงบประมาณในการดาเนิ นงานบางส่ วนแก่องค์การ
เหล่านี้ให้ได้ทางานแก้ปัญหาสังคม จะได้ช่วยลดภาระของรัฐ แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนและปั ญหาได้ดีกว่า
สาหรับการวิจยั ในอนาคต ควรมีการวิจยั เรื่ องการปรับตัวขององค์การการกุศลหลายประเภทผ่านการใช้
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับประเภทและลักษณะขององค์การ รวมทั้งบริ บทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้
เพิ่มข้อมูลด้านนี้ ให้มากขึ้ น เนื่ องจากยังมีการศึ กษาน้อยในปั จจุบนั ในขณะเดี ยวกัน ควรมีการศึ กษาในเรื่ อง
ดังกล่าวนี้ในเชิงปริ มาณด้วย เพื่อที่จะได้นาข้อค้นพบที่มีนยั เชิงสามัญการได้ดว้ ย
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ควำมคงเส้นคงวำของกำรจัดกำรกำรค้ำแผงลอยในกรุงเทพมหำนคร5
Consistency in the Administration of Street Vending in Bangkok
Metropolitan
รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล นิรำทร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ เสนอว่าการบริหารจัดการการค้าแผงลอยของกรุงเทพมหานครมีความคงเส้นคงวา และไม่
สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ เศรษฐกิ จสั งคม ข้ อสนับสนุ นคื อ ข้อมูลเอกสารด้ านนโยบายและ
มาตรการจัดการแผงลอยตั้งแต่สถาปนากรุงเทพมหานครในปี 2516 การเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงานที่เกิดจากการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงานซึ่งมีความชัดเจนตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สี่ และผล
การศึกษาสถานการณ์การค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครในปี 2559 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผู้ค้าและผู้ซื้อในเขตบางรัก
ปทุมวัน พระนคร สัมพันธวงศ์ ตัวอย่างผู้ค้ากาหนดไว้ที่เขตละ 100 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ รวมจานวน
ตัวอย่างผู้ค้าในสี่เขตเท่ากับ 400 คน ส่วนผู้ซื้อกาหนดจานวนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่จานวน 50 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
รายสะดวกจากผู้ที่กาลังซื้อสินค้าจากผู้ค้าแผงลอย รวมจานวนตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มผู้ซื้อ 200 คน จากการศึกษา
เอกสารและผลการวิจัยภาคสนาม บทความมีข้อเสนอว่ากรุงเทพมหานครควรปรับแนวทางในการจัดการการค้าแผงลอย
เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตของเศรษฐกิจและสังคม
คำสำคัญ : ความคงเส้นคงวา การบริหารจัดการการค้าแผงลอย พลวัตเศรษฐกิจและสังคม

5

บทความนาเสนอในการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่
๓ ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุม 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ นั้นในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 และได้รับรางวัลชมเชย
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Abstract
The paper proposes that the administration of street vending in Bangkok is consistent
but not compatible with changes in economic and social situation. To support this argument
the paper presents the policy measures on street vending since the founding of Bangkok in
1973, paradigm shift in employment which took effect since 1997, the effects of the Fourth
Industrial Revolution and the empirical data from a study of street vending in four districts in
Bangkok in 2016. The study collected data from street vendors and buyers in four districts,
namely Bangrak, Pathumwan, Phranakhon and Samphanthawong. The sample size of the
vendors in each district is 100. The samples were selected through random sampling. The
sample of 50 buyers in each district was selected through convenience sampling. From the
documentary study and the field data, the paper recommends that Bangkok Metropolitan
Administration should realign the administration of street vending in accordance with dynamic
of economic and social situation.
Keywords : Consistency, administration of street vending, dynamic of economic and social
situation

รายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติการบริ หารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์ การบริ หารครั้งที่ 3 ประจาปี 2561

40

บทนำ
การค้าแผงลอยเป็นอาชีพที่เห็นได้ชัดเจน แต่กลับปรากฏว่ามีสถิติหรือตัวเลขที่ระบุจานวนชัดเจนได้น้อย
มาก (ILO, 2002, p.51) ในบทความนี้ การค้าแผงลอย หมายถึง “การขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ประจาวันรวมทั้ง
อาหารให้ กับผู้ ซื้ อที่เป็ นสาธารณชนทั่วไป บนถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือพื้นที่ สาธารณะจากที่ตั้งซึ่ งเป็ นที่ตั้ ง
ชั่วคราว” (นฤมล นิราทร, 2548; The Gazette of India, 2014)
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการค้าแผงลอยในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย วนเวียนอยู่ในประเด็นความจาเป็นของ
การค้าแผงลอย การเบียดบังพื้นที่สาธารณะ เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร และความไม่เป็นธรรมด้านการแข่งขัน และทา
ให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น เพราะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ล้าหลัง สร้างรายได้
ให้ท้องถิ่นน้อยกว่าการค้าในระบบ จึงเปรียบเสมือนตัวถ่วงความเจริญ และทาให้เมืองล้าสมัย (Cross, 2000: 40;
สานักผังเมือง, 2555) ด้วยเหตุผลข้างต้น การเบียดขับการค้าแผงลอยจึงเป็นปรากฏการณ์สากล ส่วนสาเหตุการที่
การค้าแผงลอยด ารงอยู่ได้นั้ น เป็ นเพราะว่าการประกอบการใช้ต้นทุนต่าและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ดี และยังตอบโจทย์เรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่มีการศึกษาและทักษะไม่สูง
ในระยะหลังประเด็น “เมืองทั่วถึง” หรือ Inclusive Cities ได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อสนับสนุนอีกข้อหนึ่ง แนวคิด
“เมืองทั่วถึง” ให้ความสาคัญต่อการให้โอกาสที่เท่าเทียมแก่ประชาชน โดยเฉพาะคนยากจน ด้อยโอกาสในการมีชีวิตใน
เมือง ทั้งด้านการทางาน การประกอบอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนโอกาสในการผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Social
inclusion) (The World Bank, 2015) แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 11 ว่าด้วยเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาในช่วงปี
2016-2030 ของสหประชาชาติ (Simon, 2016; Dahmen, Leslie, Bhushan, & Rani, 2014)
ความพยายามของกรุงเทพมหานครในการจากัดการค้าแผงลอยดารงมาอย่างคงเส้นคงวาโดยตลอดนับตั้งแต่
สมั ยผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานครคนแรกในปี 2516 แต่ มีการผ่ อนปรนตามสถานการณ์ เศรษฐกิ จและการเมื อง
แม้จะมีจุดเปลี่ยนสาคัญคือ การประกาศใช้ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรี ยบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งให้อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น (โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร) ผ่อนผันให้
จาหน่ายสินค้าใน “ที่หรือทางสาธารณะ” ก็ตาม จากสถิติพบว่าช่วงที่มีจุดผ่อนผันมากที่สุด คือช่วงปี 2554-2556 ซึ่ง
มีมากกว่า 700 จุด มีผู้ค้าที่จดทะเบียนเป็นทางการมากกว่าสองหมื่นราย แต่ที่ไม่ได้จดทะเบียนมีจานวนมากกว่านี้มาก
(นฤมล นิราทร, 2560) หลังการปฏิวัติในปี 2557 มีการทยอยยกเลิกจุดผ่อนผัน ตามปฏิบัติการ“คืนทางเท้าให้
ประชาชน”กรุงเทพมหานคร จัดหาพื้นที่ขายให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ แต่ในหลายกรณีพื้นที่ที่จัดหาให้ไม่ได้อยู่ในแหล่ง
ที่ผู้ ค้ าสามารถสร้ างรายได้ เพี ยงพอ (นฤมล นิ ราทร, 2560) ในบางจุ ดมี ผู้ ค้ ากลั บมาขาย (กองประชาสั มพั นธ์
กรุงเทพมหานคร, 2560)6
การจัดการการค้าแผงลอยของกรุงเทพมหานครให้ความสาคัญต่อการจัดระเบียบด้านพื้นที่ แม้ในขณะที่การ
พัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) อย่างชัดเจน ภายใต้การขับเคลื่อนของพลังโลกาภิ
วัตน์ และการเปลี่ยนผ่านจากยุคทันสมัยเข้าสู่ยุคหลังความทันสมัย (Post-Modernism) แนวโน้มการมีงานทามุ่งสู่การ
ประกอบอาชีพอิสระอย่างชัดเจนมากขึ้น (Nirathron, 2006) ในขณะเดียวกันการจัดระเบียบเชิงพื้นที่ก็ไม่ได้ประสบ
ความสาเร็จ ผู้ค้าเพิ่มจานวนขึ้นจนกลายเป็นปัญหาการกีดขวางการสัญจร กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคม มีการตั้ง
“กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย” ในสื่อสังคม กดดันให้มีการจัดระเบียบการค้าแผงลอย

6

ณ เดือนธันวาคม 2560 มีการยกเลิกจุดผ่อนผัน 451 จุด จานวนผู้ค้า 10, 578 ราย และมีจุดผ่อนผันเหลือ 232 จุด
มีผู้ค้า 10,064 ราย
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บทความนี้เสนอว่า การบริหารจัดการการค้าแผงลอยของกรุงเทพมหานครมีความคงเส้นคงวา แต่ไม่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม จึงสมควรทบทวนแนวทางบริหารจัดการ เนื้อหาของบทความแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน เริ่มต้นจากพัฒนาการของการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีที่อธิบายการค้าแผง
ลอยในแต่ละช่วง ส่วนที่สองอธิบายความซับซ้อนของการจัดการการค้าแผงลอยและแนวทางของบางประเทศในการ
จัดการกับความซับซ้อนนี้ ส่วนที่สามอธิบายพัฒนาการของการจัดการการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครซึ่งมีความ
คงเส้นคงวาแต่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ส่วนที่สี่
นาเสนอผลการศึกษาผู้ค้าและผู้ซื้อในสี่เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อยืนยันบทบาทหน้าที่ ความสาคัญของการค้าแผง
ลอยทั้งในด้านการสร้างงาน และลดความเหลื่อมล้า ส่วนที่ 5 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะการจัดการการค้าแผงลอยใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
พัฒนำกำรของค้ำแผงลอยในกรุงเทพมหำนคร
การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร ระบุถึงบทบาทสาคัญของการค้าแผง
ลอยที่ทาให้แรงงานอพยพชาวจี นเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อเนื่องมาถึงบทบาททาง
เศรษฐกิจและสังคมต่อแรงงานไทยที่ย้ายถิ่นจากชนบทหลังปี 2523 ในช่วงดังกล่าวการเพิ่มจานวนของผู้ค้าแผงลอย
ชาวไทยในกรุงเทพมหานครอธิบายได้ด้วยข้อเสนอของสานักทวิลักษณ์ (Dualist School) ที่อธิบายว่า การค้าแผงลอย
เป็นกลยุทธ์เพื่อการอยู่รอดของกาลังแรงงานสารองจากชนบท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย การศึกษาต่า เนื่องจาก
แรงงานเหล่านี้ ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในเศรษฐกิจในระบบได้ แสดงนัยว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเพื่อการอยู่
รอด และเป็นอาชีพชั่วคราวตราบเท่าที่ผู้ประกอบอาชีพไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในเศรษฐกิจที่เป็นระบบ ส่วนสานัก
โครงสร้าง (Structuralist School) อธิบายว่าการค้าแผงลอยขยายตัวเนื่องจาก มีบทบาทในการ “ผลิตซ้า” ระบบทุน
นิยมด้วยการเสนอสินค้าและบริการราคาถูกให้แก่แรงงาน ทาให้ช่วยลดค่าครองชีพ แรงงานสามารถดารงชีวิตด้วย
ค่าจ้างแรงงานที่ต่า นายทุนสามารถดึงเอามูลค่าส่วนเกินได้ มากขึ้น และยังลดแรงเสียดทานด้านความเหลื่อมล้าใน
เศรษฐกิจทุนนิยม การเข้าสู่อาชีพ ภาวะนี้ดารงอยู่จนถึงปี 2540 ภาวะเศรษฐกิจตกต่าและการปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตส่งผลให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างจานวนมากหันเข้าสู่การประกอบอาชีพการค้าแผงลอย ในช่วงนี้คาอธิบายชุดใหม่ต่อ
การขยายตัวของการค้าแผงลอย คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงานในระดับสากลจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และการแข่งขันเข้มข้นในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เป็นผลให้ “ความยืดหยุ่น” ในการจ้างงานมีความสาคัญ
การประกอบอาชีพการค้าแผงลอยซึ่งเป็นอาชีพที่มีความยืดหยุ่น มีบทบาทสาคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอัน
เป็นผลจากวิกฤตการณ์การจ้างงาน ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนในการผลิตที่เป็นภาคทางการ ดังพบว่าหลังปี
2540 การปรากฏตัวของผู้ค้าที่ไม่ได้ยากจนชัดเจนขึ้นเป็นลาดับ (นฤมล นิราทร, 2548) มีผู้ค้าที่เป็นคนชั้นกลางเข้า
มาใน “สนามการค้า” มากขึ้น ดังตัวอย่างของ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจ ในปี 2540 และตัดสินใจขายแซนด์วิชข้างทาง (Thaipublica 2012; Siriwat Sandwich, 2013) และคลิป
วิดิทัศน์เกี่ยวกับผู้ค้าชนชั้นกลางที่มีการศึกษาสูง แต่เลือกประกอบอาชีพการค้าแผงลอยเนื่องจากทาให้ชีวิตมีความ
ยืดหยุ่นและมีรายได้ดีกว่า (The Rockefeller Foundation, 2013)
ผู้ค้าที่ไม่ได้ยากจนปรากฏตัวทั้งในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เอกชน ผู้ ค้ากลุ่มนี้ไม่ได้เข้ามาประกอบอาชีพ
เพราะไม่ มี ทางเลื อก แต่ เป็ น เพราะมองเห็ นโอกาสทางธุ รกิ จ และต้ องการความยื ดหยุ่ นในการจั ดการเวลา
(Maneepong and Walsh, 2013; Pruecksamars, 2013) ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับข้อเสนอของสานักกฎหมาย
(Legalist School) ที่เสนอว่าการเข้าสู่อาชีพการค้าแผงลอยเป็นผลจากการที่ผู้ค้าพอใจที่จะเป็นผู้ทางาน “นอกระบบ”
เนื่ องจากขั้ นตอนการเข้ าสู่ ระบบสิ้ นเปลื องเวลาและค่ าใช้ จ่ าย และยั งสอดคล้ องกั บข้ อเสนอของส านั กสมั ครใจ
(Voluntarist School) ที่ระบุว่าการเลือกประกอบอาชีพอิสระเป็นการเลือกโดยสมัครใจ เหตุผลในการประกอบอาชีพ
มิได้เป็นเหตุผลเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีเหตุผลอื่นประกอบด้วย เช่น ความอิสระ และความยืดหยุ่นในการจัดการ
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ด้านเวลา และชีวิต จะเห็นได้ว่าคาอธิบายชุดหลังนี้ สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานในยุคเสรีนิยมใหม่และแนวโน้ม
การประกอบอาชีพของแรงงานรุ่นใหม่ที่เกิดหลังทศวรรษ 1980 ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการชีวิต มากกว่า
การเข้าออกงานตามเวลาภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนในการจ้างงาน คาอธิบายนี้ได้รับการยืนยันจากการสารวจของ
สานักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555 สัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในกลุ่ม
แรงงานทุกระดับการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ในขณะที่ผู้ค้าที่มี
โอกาสจากัดในการประกอบอาชีพก็ยังคงยังชีพด้วยการค้าแผงลอย บทบาทที่สาคัญในด้านสร้างงานและรายได้ให้แก่
ผู้ค้าที่มีฐานะเศรษฐกิจแตกต่างกันจึงมีความชัดเจน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแม้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว (นฤมล นิราทร,
2560)

ควำมซับซ้อนของกำรจัดกำรกำรค้ำแผงลอย
ในฐานะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
การค้าแผงลอยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบายและมาตรการของรัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การจัดการ
การค้าแผงลอยเป็นเรื่องที่มีหลากมิติ และมีความซับซ้อน ด้วยเหตุผลหลายประการ (Bromley, 2000; นฤมล นิราทร,
เพิ่งอ้าง)
1. การค้าแผงลอยมีทั้งศักยภาพและประโยชน์ แต่ก็มีความท้าทายด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากความเป็น
อาชี พ ในเศรษฐกิ จ นอกระบบที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และไม่ มี ส ถิ ติ ที่ ชั ด เจน ท าให้ มี ข้ อ จ ากั ด ในการก ากั บ ดู แ ล
ในขณะเดียวกันการค้าแผงลอยก็มีประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความยากจน พัฒนาผู้ประกอบการ
2. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจานวนมาก ในจานวนนี้กลุ่มที่มีความขัดแย้งอย่างชัดแจ้งที่สุดก็คือประชาชนที่ใช้
พื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะเส้นทางสัญจรในขณะที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาคัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ธุรกิจในระบบตั้งแต่
ห้างร้าน ร้านสะดวกซื้อ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กลับไม่ปรากฏความขัดแย้งอย่างชัดเจน แต่เป็นที่เข้าใจกัน
ว่าผลประโยชน์ขัดกัน
3.บทบาทของรัฐต่อการค้าแผงลอย อาจมีลักษณะย้อนแย้ง กล่าวคือ ในด้านหนึ่งรัฐมีหน้าที่กากับดูแลการ
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ แต่ในขณะเดียวกันรัฐมีหน้าที่สนับสนุนให้ประชาชนมีสัมมาชีพ มี
รายได้ อาจจะเป็นด้วยความซับซ้อนนี้เองที่ทาให้ นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการค้าแผงลอยมีทั้งมิติของการจากัด
และการส่งเสริม ในขณะเดียวกัน ด้วยคุณลักษณะของการค้าแผงลอยที่แม้จะมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน แต่ก็ไปด้วยกัน
ไม่ได้กับแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ให้ความสาคัญกับความทันสมัย ทัศนะของประชาชนต่อการค้าแผงลอยจึงขึ้นอยู่อย่าง
มากกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. มีช่องว่างระหว่างนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากการนานโยบายไปปฏิบัติต้องเกี่ยวข้องกับ
ผู้คนจานวนมาก ทั้งจานวนผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อุปสรรคของการนานโยบายไปปฏิบัติยังเป็นผลจากการขาดข้อมูล
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ค้าแผงลอย การประกอบอาชีพ คุณลักษณะ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการค้าในระบบทาให้การนา
นโยบายไปปฏิบัติมักทาได้ไม่สม่าเสมอหรือถ้วนหน้า และนาไปสู่ผลที่ไม่คาดคิดได้เสมอ
ความซับซ้อนเหล่านี้ปรากฏชัดเจนในการจัดการการค้าแผงลอยในประเทศต่างๆ ความพยายามในการจัดการ
กับความซับซ้อนข้างต้นจึงปรากฏในรูปการผนวกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Inclusion) คือยอมรับความสาคัญ
ของการค้าแผงลอยและความจ าเป็ นในการมีแนวทางการจั ดการที่สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการจัดการปรากฏในรูปการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาคัญคือ ผู้ค้า และในบาง
กรณีมีชุมชนด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (นฤมล นิราทร, 2560)
การจัดการตามแนวทางนี้ปรากฏทั้งในทวีปอัฟริกาและบางประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น สนับสนุนให้ผู้ค้ าตั้ง
สหกรณ์ (สาธารณรัฐรวันดา) วางแผนย้ายพื้นที่การค้าร่วมกัน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ) สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาท
ในการตัดสินใจกาหนดพื้นที่การค้าและกากับดูแลการค้าแผงลอยทั้งในด้านคุณภาพสินค้า การรักษาความเป็นสะอาด
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และความเป็นระเบียบในพื้นที่การค้า (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม) การให้ทุนสนับสนุนเพื่อให้ขยายการประกอบ
อาชีพ(สหพันธรัฐมาเลเซีย) และการจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งให้ความสาคัญต่อการกาหนดตาแหน่งแห่งที่ที่ชัดเจน
ของการค้าแผงลอยและคุณลักษณะของการค้าแผงลอยที่ประสงค์ รวมทั้งการจัดการในเชิงพื้นที่เพื่อรองรับยุทธศาสตร์
(สาธารณรัฐสิงคโปร์) เป็นต้น (David, Ulrich, Zelezeck and Majoe, 2014; The Gazette of India, 2014; Loc
et.al., 2013; Delgosea, 2010; Free Malaysia Today, 2014; Ghani, 2011) การบริหารจัดการในประเทศเหล่านี้
นอกจากจะสะท้อนการปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังสอดคล้องกับ
แนวคิด “เมืองทั่วถึง” หรือ Inclusive Cities และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
ข้อที่ 11 ของสหประชาชาติว่าด้วยชุมชนและเมืองยั่งยืน ส่วนการจัดการของกรุงเทพมหานคร จะได้กล่าวในส่วนต่อไป

กำรจัดกำรกำรค้ำแผงลอยในกรุงเทพมหำนคร : ควำมคงเส้นคงวำที่ไม่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม
การจัดการการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครสะท้อนท่าทีที่ก้ากึ่งระหว่างการยอมรับและการปฏิเสธ
การค้าแผงลอยตลอดมา ในขณะที่นโยบายระดับชาติให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระทั้งเพื่อลดปัญหา
ความยากจน และพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 3
นับแต่การ “สถาปนา” กรุงเทพมหานครในปี 2516 การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเป็นประเด็นที่
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกสมัยให้ความสนใจมาตลอด (กรุงเทพมหานคร, 2538, น. 55) ความพยายามของ
กรุงเทพมหานครในการผลักดันให้การค้าแผงลอยออกจากทางเท้าปรากฏตั้งแต่สมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คนแรกเข้ารับตาแหน่งในปี พ.ศ. 2516 แต่ปัญหาความยากจน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่าอันเนื่องมาจาก
วิกฤตการณ์น้ามันในเวลาต่อมา ทาให้กรุงเทพมหานครผ่อนผันรวมทั้ง “สนับสนุน” การขายอาหารบนทางเท้าเพื่อ
ลดค่าครองชีพของประชาชน เขตต่าง ๆ ส่งเสริมการขายข้าวแกงราคาถูกบนทางเท้า (กรุงเทพมหานคร, 2538)
แม้ในทัศนะของกรุงเทพมหานคร หาบเร่แผงลอยเป็นปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็น
สิ่งที่ขัดกับกระบวนทัศน์สากลของการพัฒนาเมือง แต่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมือง พ.ศ. 2535 ให้อานาจกรุงเทพมหานครด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร กาหนดจุด
ผ่อนผั นให้ป ระกอบการค้า และลงโทษปรับผู้ ค้าที่ขายนอกจุดผ่ อนผัน ในขณะเดียวกันก็มีการร้องเรียนจาก
ประชาชนเกี่ยวกับการค้าในพื้นที่ที่ห้ามประกอบการค้า และมีประชาชนอีกจานวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการ
ดาเนินการกับผู้ค้าอย่างเข้มงวด การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ค้าในรูปของการรับ "ส่วย” จากผู้ค้าเพื่อแลกกับ
การอนุญาตให้ประกอบการค้าก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอ แม้ในช่วงหลังปฏิบัติการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน”
(กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร, 2561)
หลังการปฏิวัติในเดือนพฤษภาคม 2557 กรุงเทพมหานครดาเนินมาตรการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน” มีการ
จัดระเบียบพื้นที่การค้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้า และมีแผนยกเลิกจุดผ่อน
ผั น ทั้ งหมด มาตรการดั งกล่ าวได้ รั บการสนั บสนุ นจากประชาชนที่ เผชิ ญปั ญหาการสั ญจร และที่ ต้ องการให้
กรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
จากการศึกษาพัฒนาการของนโยบายการบริหารจัดการการค้าแผงลอยตั้งแต่ปี 2516 พบว่าแม้ภาพรวม
นโยบายมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แต่แนวทางการจัดการมีความคงเส้นคงวา คือจัดระเบียบในเชิงพื้นที่และ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์โดยไม่คานึงถึงผลกระทบและไม่ปรากฏแนวทางการทางานระยะยาว ซึ่งสะท้อนถึงระดับ
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ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม ทั้งนี้สามารถประมวลสรุปพัฒนานโยบายและมาตรการ
บริหารจัดการการค้าแผงลอยได้ดังนี้ (นฤมล นิราทร, 2560; Yasmeen and Nirathron, 2014)7
1. ช่วง พ.ศ. 2516-2520 เป็นช่วงของความพยายามจัดระเบียบ มีการตราข้อบัญญัติ กาหนดคาจากัดความ
“แผงลอย” และควบคุมแผงลอย การประกอบการค้าต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มีการผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่ มีมาตรการกากับดูแลอย่างจริงจัง ผู้ค้าเดินขบวนและรัฐบาลหาทาง
ประนีประนอม
2. ช่วง พ.ศ. 2520-2524 เริ่มต้นจากการใช้มาตรการเด็ดขาด แต่วิกฤตการณ์น้ามันทาให้กรุงเทพมหานคร
ต้องผ่อนผันให้ผู้ค้าประกอบอาชีพทั้งเพื่อสร้างงานและลดค่าครองชีพ มีความพยายามในการกากับดูแล
ด้วยการตั้ง “ตารวจเทศกิจ” ทาหน้าที่จัดระเบียบ แต่ ถูกยกเลิ กในภายหลั ง มีการจั บกุมผู้ แสวงหา
ประโยชน์จากผู้ค้าที่อ้างว่าสามารถเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ประกอบการค้า
3. ช่วง พ.ศ. 2524-2528 เป็นช่วงของการกากับดูแลอย่างเข้มงวดควบคู่กับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
อิสระ กาหนดจุดผ่อนผันให้ขายได้ แต่ก็ต้องถูกยกเลิกในเวลาต่อมาเนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มีอานาจ
ตามกฎหมายในการกาหนดจุดผ่อนผัน
4. ช่วง พ.ศ. 2528-2535 มีการจัดตั้ง “สานักเทศกิจ” กากับดูแลการค้าที่กีดขวางทางเท้า ในขณะเดียวกัน
ก็ผ่อนผันให้มีการประกอบการค้า มีการกาหนด “จุดจัดระเบียบ” และผ่อนผันภายใต้เงื่อนไข “สะอาด
ปลอดภัย และ สะอาดเรียบร้อย” เพื่อให้ผู้ค้าอยู่ร่วมกับผู้สัญจร ริเริ่มแก้กฎหมายเพื่อกาหนดจุดผ่อนผัน
ให้ ประกอบการค้ าได้ และประสบความส าเร็ จในการแก้ กฎหมาย เป็ นช่ วงเดี ยวกั บที่ แผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ประกาศนโยบายสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระเป็นครั้งแรก
มีการสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระในรูปแบบต่างๆ
5. ช่วง พ.ศ. 2535-2539 เป็ นช่วงเปลี่ ยนผ่ านที่ส าคัญ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส าคัญคือ
พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง ให้ อ านาจ
กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร กาหนดจุดผ่อนผันให้ประกอบการค้าได้ มี
การก าหนดจุ ดผ่ อนผั นและติดป้ ายไว้ ชัดเจน มี การจัดทาบัญชี ผู้ ค้าพร้อมทะเบี ยนประวัติ ผู้ ค้าในจุ ด
ผ่อนผันผู้ค้าที่ขายนอกจุดผ่อนผันถูกปรับ
6. ช่วง พ.ศ. 2539- 2547 เหตุการณ์สาคัญคือ วิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยากุ้ง” ในปี 2540 รัฐบาลจัดตั้ง
โครงการ “ไทยช่วยไทย” สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก มีการสารวจจานวนผู้ค้า เพื่อเสนอ
ขอ “จุดผ่อนผัน” เพิ่มเติม เป็นช่วงที่ให้ความสาคัญกับสุขาภิบาลอาหาร โครงการธนาคารประชาชนเปิด
ดาเนินการสนับสนุนทุนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กโดยเฉพาะผู้ค้าแผงลอย
7. ช่วง พ.ศ. 2547-2551 การจับและปรับผู้ค้าที่ขายนอกจุดผ่อนผันยังคงเป็นไปโดยต่อเนื่อง แต่ก็มีการเพิ่ม
จุดผ่อนผันเพื่อประกอบการค้า พัฒนาการที่สาคัญคือ มีการตั้งคณะกรรมการหาบเร่ -แผงลอยระดับเขต
แสดงถึงการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาคัญมีบทบาทในการบริหารจัดการแต่ก็ในระดับที่จากัด
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ระยะเวลาในแต่ละช่วงกาหนดตามวาระการดารงตาแหน่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปีที่สิ้นสุดของแต่ละช่วงจึงเป็นปี
เดียวกับช่วงถัดไป ส่วนรายละเอียดพัฒนาการของการจัดการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฏในงานวิจัยของ
ผู้เขียน เรื่อง การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย : สถานการณ์ และ ทิศทางนโยบายที่
ควรจะเป็น (นฤมล นิราทร, 2560, น. 66-73)
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8. ช่ ว ง พ.ศ. 2552-2557
การก ากั บดู แลด าเนิ นไปอย่ างต่ อเนื่ อง ผู้ ค้ านอกจุ ดผ่ อนผั นถู กปรั บ
ในขณะเดี ยวกันกรุ งเทพมหานครยอมรับว่าการค้าแผงลอยจะไม่หมดไปจากกรุงเทพมหานคร และ
ตระหนั กถึงความส าคั ญของมิติ วัฒนธรรม มี โครงการ “หาบเร่เสน่ห์ เมื อง”สนับสนุนการท่ องเที่ ยว
กรุงเทพมหานครกาหนดจุดผ่อนผันเพิ่มขึ้นในปี 2556
9. ช่วง กรกฎาคม 2557- มกราคม 2561 มีการจัดระเบียบ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ประกอบการค้า เพื่อ “คืน
ทางเท้าให้ประชาชน” กรุงเทพมหานครจัดพื้นที่ขายใหม่ผู้ค้า ผู้ค้าบางส่วนปฏิเสธการขายในพื้นที่ใหม่
บางส่วนกลับเข้าไปขายในพื้นที่เดิม ยอมเสี่ยงต่อการถูกจับปรับ
การจั ดการข้างต้นสะท้อนความคงเส้ นคงวา ในประเด็นให้ ความส าคัญต่อการจัดการเชิงพื้นที่ และไม่ได้
พิจารณาในเชิงบูรณาการการใช้มาตรการที่เข้มงวดสลับกับผ่อนปรน รวมถึงไม่ได้ให้ความสาคัญต่อการค้าแผงลอยใน
ฐานะกิจกรรมที่สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น8 ส่วนการผ่อนปรนมาจาก
เหตุผลด้านเศรษฐกิจ การเมือง ผสมผสานกับการขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เช่น การรับสินบนจากผู้ค้า
(มติชน, 14 สิงหาคม 2557) ผลของความคงเส้นคงวานี้คือการดารงอยู่ของการค้าแผงลอย แต่ก็เป็นการดารงอยู่โดย
ปราศจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว ที่น่าสนใจก็คือหลังปฏิบัติการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน” มีผู้ค้าจานวน
ไม่น้อยที่ยังคงขายอยู่ ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับข้อเสนอที่ว่าแม้จะเผชิญกับการเบียดขับ การค้าแผงลอยก็ยังดารง
อยู่ (Wongtada, 2015; Bromley, 2000) เนื่องจากการจัดการไม่ได้คานึงถีงมิติอื่นๆที่มีความสาคัญ รวมถึง
ผลกระทบทีจ่ ะเกิด นอกเหนือจากเหตุผลด้านการเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรและเป็นการจัดการในช่วงที่รัฐบาลมีอานาจ
เบ็ ดเสร็จ แต่ที่ส าคัญกว่าก็คือ ความคงเส้นคงวาที่นอกจากจะสะท้อนปั ญหาการบริ หารจัดการแล้ว ยั งสะท้อนถึง
แนวทางจัดการที่ไม่ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจและสังคมและบทบาทด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของการค้าแผงลอย (Reed, Roever & Nirathron, 2017)
ด้านนโยบายระดับชาติ รั ฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ส่วนนโยบายที่สะท้อนอย่างชัดเจนถึงการยอมรับประกอบอาชีพอิสระในฐานะ
เครื่องมือแก้ไขปัญหาความยากจน ปรากฏตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ทัศนะของรั ฐต่ อการประกอบอาชีพการค้าแผงลอยขยายต่อยอดจากการเป็นกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ไปสู่การเป็นกิจกรรม
เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
การจัดตั้งโครงการธนาคารประชาชนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพขนาดเล็กในปี 2544 เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึง
บทบาทความสาคัญของการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กต่อการสร้างรายได้ของประชาชน และท่าทีที่ชัดเจนของรัฐ
ต่ออาชีพนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและการประกอบการ
ขนาดเล็ก โดยฝึกอาชีพและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ในยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคมระบุถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
การสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)

กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมยุคที่ 4 (Fourth Industrial Revolution) และวำระประเทศไทย 4.0
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขัน จะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ต่อการจ้างงานและภาวะการมีงานทา แรงงานที่ใช้ทักษะน้อยและปานกลางและทักษะที่
สามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี จะเผชิญกับการว่างงาน เนื่องจากทักษะความรู้ไม่สอดคล้องกับระบบการผลิ ต
8

ข้อมูลจากธนาคารออมสินยืนยันว่าผู้ค้าแผงลอยจานวนหนึ่งสามารถเลื่อนฐานะจากผู้ค้าระดับยังชีพ เป็นผู้ค้าที่มีเงินออม และ
ขยายกิจการได้ (ธนาคารออมสิน, 2556)
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สมัยใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงจะเข้ามาทดแทนแรงงานเหล่านี้ (Schwab, 2016, pp. 37-40) สาหรับประเทศไทย
แรงงานที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ 1) แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสย้ายฐานการผลิต 2) กลุ่มแรงงานไร้ทักษะ
การศึกษาต่า ซึ่งอาจถูกเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน แรงงานกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของผู้มีงานทาในปี 2560
และ 3) แรงงานอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งมีร้อยละ 50.5 ของผู้มีงานทา และในจานวนนี้แรงงานอายุ 50 ปีขึ้น
มีสัดส่วนร้อยละ 25.38 (ธนิต โสรัตน์, 2560) หากจาแนกตามอาชีพ ก็พบว่า แรงงานในอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น
งานบริการ เช่น แรงงานที่ทางานโรงแรม สถาบันทางการเงิน แรงงานในภาคโลจิสติกส์ มีความเสี่ยงต่อการว่างงานสูง
มากกว่าแรงงานกลุ่มอื่นๆ ซึ่งเท่าที่ปรากฏแรงงานในสถาบันการเงินกาลังเผชิญกับการว่างงานแล้ว จากการประกาศลด
จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ (Post Today, 23 ม.ค. 2561 ) หากสถานการณ์เป็นไปตามวิถีของแรงงานในระบบ
คือเมื่อออกจากการเป็นแรงงานในระบบก็จะเข้าสู่การประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกระบบ ก็พยากรณ์ได้ว่าจะมี
แรงงานจานวนมากเข้าสู่การประกอบอาชีพอิสระ การค้าแผงลอยจึงเป็นแหล่งสร้างงานที่มีความสาคัญในช่วงเปลี่ยน
ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ หรือ วิกฤตการณ์จ้างงานจากการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงานดังได้ที่เกิดแล้ว
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 (Nirathron, 2006, p.15)
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่บริบทของโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 รัฐบาลไทย
วางแผนขับเคลื่อนวาระประเทศไทย 4.0 โดยผ่านกลไกประชารัฐด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
ความเหลื่อมล้าและความไม่สมดุ ล กลไกประชารั ฐที่มีลักษณะการดาเนินงานใกล้เคียงกับการค้าแผงลอยคือตลาด
ประชารั ฐ 9 ประเภทจ านวน 6,447 แห่ งทั่วประเทศ ซึ่งในจานวนนี้มี “ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุ ข ”
ซึ่งดาเนินการโดยกรุงเทพมหานคร รองรั บผู้ค้าได้ประมาณ 10,000 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ ค้ารายใหม่และผู้ค้าที่ ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน” ด้วย เป้าหมาย 10,000 รายนี้มีจานวนไม่ถึงครึ่งของผู้ค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากปฏิบัติการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน”

สถำนกำรณ์กำรค้ำแผงลอยในกรุงเทพมหำนคร : ข้อสนับสนุนบทบำทของกำรค้ำแผงลอยต่อกำร
สร้ำงงำนและลดควำมเหลื่อมล้ำ
ในเดือนเมษายน 2559 ผู้เขียนศึกษาผู้ค้าและผู้ซื้อในเขตบางรัก ปทุมวัน พระนคร สัมพันธวงศ์ ในการศึกษา
ได้กาหนดให้ตัวเลขผู้ค้าในและนอกจุดผ่อนผันตามสถิติของสานักเทศกิจเป็นจานวนประชากรทั้งหมดในแต่ ละเขต
แล้วกาหนดตัวอย่างผู้ค้าในแต่ละพื้นที่จานวน 100 คน ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ รวมจานวนตัวอย่างผู้ค้าในสี่เขตเท่ากับ
400 คน ในส่วนของผู้ซื้อ เนื่องจากไม่สามารถกาหนดขอบเขตประชากรได้ จึงกาหนดจานวนตัวอย่างขั้นต่าของผู้ซื้อใน
แต่ละพื้นที่จานวน 50 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างรายสะดวกจากผู้ที่กาลังซื้อสินค้าจากผู้ค้าแผงลอย รวมจานวนตัวอย่างผู้ ให้
ข้อมูลในกลุ่มผู้ซื้อ 200 คน ผลการศึกษาผู้ค้าปรากฏ ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้ค้า
ข้อมูล
เพศ
หญิง
อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี

บำงรัก (n = 100)
จานวน ร้อยละ

เขตในกรุงเทพมหำนคร
รวม
(n = 400)
ปทุมวัน (n = 100) พระนคร (n = 100) สัมพันธวงศ์ (n =100)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

75

75.00

64

64.00

75

75.00

77

77.00

291

72.75

9
15
35
24

9.00
15.00
35.00
24.00

1
14
21
35
20

1.00
14.00
21.00
35.00
20.00

9
17
30
21

9.00
17.00
30.00
21.00

1
10
22
20
30

1.00
10.00
22.00
20.00
30.00

2
42
75
120
95

0.50
10.50
18.75
30.00
23.75
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บำงรัก (n = 100)
ข้อมูล
จานวน ร้อยละ
60 ปีขึ้นไป
17
17.00
กำรศึกษำสูงสุด
ไม่ได้เรียน-ม.ต้น
70
70.00
ม.ปลาย
15
5.00
สูงกว่า ม.ปลาย
15
15.00
ภูมิลำเนำ
กรุงเทพฯ
39
39.00
กำรค้ำแผงลอยเป็นรำยได้หลักหรือไม่
เป็น
90
90.00
ระยะเวลำประกอบอำชีพ
ไม่ถึง 1 ปี
3
3.00
1-3 ปี
12
12.00
4-5 ปี
7
7.00
6-10 ปี
24
24.00
มากกว่า 10 ปี
54
54.00
เหตุผลที่เลือกประกอบอำชีพ*
จานวนคาตอบ
(n=218)
ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง
74
33.94
เวลายืดหยุ่น
54
24.77
รายได้ดี
34
15.60
หางานอื่นไม่ได้
29
13.30
กำรประเมินสถำนะอำชีพ
รายได้พอเลี้ยงชีพ
49
49.00
มีเงินออม32
32.00
ไม่ต้องการขยาย
มีเงินออม-ต้องการ
19
19.00
ขยาย
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

เขตในกรุงเทพมหำนคร
รวม
(n = 400)
ปทุมวัน (n = 100) พระนคร (n = 100) สัมพันธวงศ์ (n =100)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
9
9.00
23
23.00
17
17.00
66
16.50
64
17
19

64.00
17.00
19.00

65
14
21

65.00
14.00
21.00

64
10
26

64.00
10.00
26.00

263
56
81

65.75
14.00
20.25

30

30.00

50

50.00

49

49.00

168

42.00

89

89.00

87

87.00

90

90.00

356

89.00

4
22
13
35
26

4.00
22.00
13.00
35.00
26.00

1
15
7
19
58

1.00
15.00
7.00
19.00
58.00

1
15
7
22
55

1.00
15.00
7.00
22.00
55.00

9
64
34
100
193

2.25
16.00
8.50
25.00
48.25

(n=205)
80
39.02
40
19.51
45
21.95
18
8.78

(n=181)
56
30.94
33
18.23
38
20.99
20
11.05

(n=192)
56
29.17
44
22.92
28
14.58
26
13.54

(n=796)
266 33.42
171 21.48
145 18.22
93
11.68

50
25

50.00
25.00

56
25

56.00
25.00

50
34

50.00
34.00

205
116

51.25
29.00

25

25.00

19

19.00

16

16.00

79

19.75

คุณลักษณะของผู้ค้าในด้านอายุ ซึ่งพบว่าร้อยละ 11 มีอายุต่ากว่า 30 ปี และเกือบร้อยละ 30 มีอายุ 50 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 65.75 มีการศึกษาสูงสุดเพียงระดับมัธยมต้น สะท้อนถึงความสาคัญของอาชีพนี้ต่อการสร้างงานสาหรับ
ผู้มีการศึกษาไม่สูง และ มีอายุมาก ในขณะเดียวกันการที่ผู้ค้ากว่าร้อยละ 26.75 มีระยะเวลาประกอบอาชีพไม่เกิน 5 ปี
สะท้อนถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ ท าให้มีผู้ ค้า “หน้ าใหม่” จานวนไม่น้อยเข้ามาประกอบอาชีพ และการที่ผู้
ประกอบอาชีพ 10 ปีขึ้นไปมีมากกว่าครึ่งคือร้อยละ 55.0 ย่อมสะท้อนถึงการเป็นแหล่งรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคง
โดยเฉพาะเมื่อสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่ารายได้จากการค้าแผงลอยเป็นรายได้หลักมีถึงร้อยละ 89 สัดส่วนมากกว่าครึ่งของ
ผู้ที่ระบุเหตุผลในการประกอบอาชีพว่า “ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง” และ “เวลายืดหยุ่น” และผู้ประเมินสถานะอาชีพว่ามี
เงินออม ทั้งต้องการและไม่ต้องการขยายอาชีพ สะท้อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ทฤษฎีชุดใหม่ ข้อมูลนี้ถึงความสาคัญของ
การค้าแผงลอยในฐานะแหล่งงานและรายได้รวมทั้งศักยภาพในการพัฒนาด้วย ส่วนผลการสารวจผู้ซื้อสะท้อนบทบาท
สาคัญของการค้าแผงลอยต่อผู้ซื้อ ปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของผู้ซื้อ
ข้อมูล
เพศ
หญิง
อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-59 ปี
60-69 ปี
รวม
อำชีพ

บำงรัก (n = 50)
จานวน ร้อยละ

เขตในกรุงเทพมหำนคร
ปทุมวัน (n = 50) พระนคร (n = 50) สัมพันธวงศ์(n = 50)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

รวม
(n = 200)
จานวน ร้อยละ

25

50.00

21

42.00

34

68.00

31

62.00

111

55.50

7
43
50

14.00
86.00
100.00

11
35
2
50

22.00
58.00
4.00
100.0

9
36
5
50

18.00
54.00
10.00
100.00

8
41
1
50

16.00
82.00
2.00
100.00

35
155
8
200

17.50
62.50
4.00
100.00

9
รับจ้างรายเดือน
16
รับจ้างรายวัน
12
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
ต่ากว่า 9,000
12
9,000-15,000
22
15,001-20,000
7

18.00
32.00
24.00
2.00

20
10
6
4

40.00
20.00
12.00
8.00

17
9
10
6

34.00
18.00
20.00
12.00

17
13
4
6

34.00
26.00
8.00
12.00

63
48
32
17

31.50
24.00
16.00
8.50

24.00
44.00
14.00

28
11
5

56.00
22.00
10.00

16
21
4

32.00
42.00
8.00

14
14
9

28.00
28.00
18.00

70
68
25

35.00
34.00
12.50

20,000 ขึ้นไป
กำรศึกษำสูงสุด
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย- ปวส.

9

18.00

6

12.00

9

18.00

7

14.00

31

15.50

0
7
8
20
15

0.00
14.00
16.00
40.00
30.00

0
8
4
25
13

0.00
16.00
8.00
50.00
26.00

0
11
3
17
19

0.00
22.00
6.00
34.00
38.00

1
2
5
13
29

2.00
4.00
10.00
26.00
58.00

1
28
20
75
76

0.50
14.00
10.00
37.50
38.00

25

50.00

27

54.00

19

38.00

18

36.00

89

44.50

24
14

48.00
28.00

21
24

42.00
48.00

20
11

40.00
22.00

13
20

26.00
40.00

78
69

39.00
34.50

นักเรียน/นักศึกษา

ปริญญาตรี-สูงกว่า

ที่พักอำศัย
บ้านเช่า/ห้องเช่า
ควำมถี่ในกำรซื้อ
ทุกวัน
3-5 วันต่อสัปดาห์

สินค้ำที่ซื้อประจำ*
อาหาร (ร้อยละ 60.37)
จานวนคาตอบ
(n=140)
อาหารปรุงที่จุดขาย
29
20.71
อาหารสด/ผัก/ผลไม้
24
17.14
อาหารปรุงสาเร็จ
22
15.71
อาหารสาเร็จรูป
10
7.14
เหตุผลที่ซื้อ*

(n=148)
26
17.57
21
14.19
27
18.24
12
8.11

(n=118)
21
17.80
20
16.94
19
16.10
6
5.08

(n=129)
22
17.05
21
16.28
18
13.95
15
11.63

(n=535)
98
18.32
86
16.07
86
16.07
43
8.04
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บำงรัก (n = 50)
จานวน ร้อยละ
จานวนคาตอบ
n=146
รำคำ (ร้อยละ 25.31)
ราคาถูก
35
23.97
ต่อรองราคาได้
5
3.42
ควำมสะดวก (ร้อยละ 50.65)
ใกล้บ้าน
21
14.38
ประหยัดเวลา
21
14.38
เป็นทางผ่าน
18
12.33
ใกล้ที่ทางาน
19
13.01
ข้อมูล

เขตในกรุงเทพมหำนคร
ปทุมวัน (n = 50) พระนคร (n = 50) สัมพันธวงศ์(n = 50)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
n=165
n=152
n=155

รวม
(n = 200)
จานวน ร้อยละ
n=618

33
14

20.00
8.48

28
10

18.42
6.58

24
8

15.48
5.16

120
37

19.42
5.99

34
18
15
9

20.61
10.91
9.09
5.45

16
20
20
13

10.53
13.16
13.16
8.55

24
24
29
12

15.48
15.48
18.71
7.74

95
83
82
53

15.37
13.43
13.27
8.58

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ข้อมูลผู้ซื้อสะท้อนความสาคัญของการค้าแผงลอยต่อประชาชน การที่ผู้ซื้อจานวนไม่น้อยมีรายไม่สูง และ
เหตุผลที่ซื้อเป็นเหตุผลด้านราคาและความสะดวก ซึ่งในความเป็นจริงความสะดวกมีมิติเศรษฐกิจด้วย เพราะหมายถึง
การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหาซื้ อสินค้าที่ต้องการ สะท้อนบทบาทของการค้าแผงลอยด้านการลดความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ

สรุปและข้อเสนอแนะ
ความคงเส้นคงวาของการบริหารจัดการการค้าแผงลอยของกรุงเทพมหานคร ผนวกกับการใช้มาตรการเข้มงวด
สลับกับการผ่อนปรน นอกจากจะสะท้อนถึงวิธีคิดที่ให้ความสาคัญเฉพาะกับการจัดการเชิงพื้นที่แล้ว ยังสะท้อนถึงการ
มองข้ามบทบาทหน้าที่ของการค้าแผงลอยทั้งต่อผู้ประกอบอาชีพและผู้บริโภค และเป็นบทบาทในด้านการสร้างงาน
สร้างรายได้รวมถึงการลดความเหลื่อมล้าเชิงเศรษฐกิจ ผลการศึกษาผู้ค้าและผู้ซื้อข้างต้นยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์เศรษฐกิจคือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงาน และสถานการณ์สังคม คือ ทัศนะของแรงงานรุ่นใหม่
ที่แสวงหาความเป็นอิสระ ความยืดหยุ่นในการทางานและการใช้ชีวิต ในขณะที่มาตรการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน”
แม้จะดาเนินการมาโดยต่อเนื่องแต่ก็ยังสะท้อนลักษณะ “เข้มงวดสลับกับผ่อนปรน” พร้อมๆกับการเข้ามาของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ที่ได้ส่งผลกระทบแล้วกับแรงงานในสถาบันการเงิน ทาให้คาดการณ์ได้ว่าจะมีแรงงาน
จ านวนมากเข้ าสู่ การประกอบอาชีพการค้ าแผงลอยภายใต้ สถานการณ์ นี้ ผู้ เขียนเสนอว่ าการจัดการแผงลอยใน
กรุงเทพมหานครควรอยู่บนฐานคิดดังนี้
1. การยืนยันสถานะที่ชัดเจนของการค้าแผงลอยทั้งในด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้า แก้ไข
ปัญหาความยากจนสนับสนุนการประกอบการรวมทั้งเป็นกลไกลดผลกระทบจากการเลิกจ้าง
2. การจัดการในเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ คานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทหน้าที่หรือประโยชน์ของ
การค้าแผงลอยในมิติต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการปัญหาที่เกิดจากการค้าแผงลอย
3. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเมืองที่มีความหลากหลายและเมืองทั่วถึง (Inclusive Cities) ซึ่งจะเชื่อมโยงไป
ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ค้า ชุมชนมีบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
5. ให้ความสาคัญต่อลักษณะเฉพาะของพื้นที่ การบริหารจัดการไม่จาเป็นต้องเหมือนกันในทุกพื้นทีแต่อยู่
ภายใต้ฐานคิดและนโยบายเดียวกัน
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จากฐานคิดข้างต้นข้อเสนอแนะการจัดการเป็นดังนี้
1. กาหนดยุทธศาสตร์การค้าแผงลอยเพื่อความชัดเจนในสถานะของการค้าแผงลอยทั้งด้านการสร้างงาน
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และผู้ประกอบการ กรณีตัวอย่างการจัดการการค้าแผงลอยในบางประเทศเป็นกรณีศึกษาที่
สามารถนามาปรับใช้ได้หากมีการทาความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อการจัดการเชิ งบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งการใช้พื้นที่
คุณลักษณะของผู้ค้า การเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกที่นาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการ
2. จัดตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานทาหน้าที่ดูแลการค้าแผงลอยอย่างจริงจัง (ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานเทศกิจเท่านั้น)
กาหนดหน้าที่ชัดเจนมากกว่าการจัดระเบียบ แต่มีความเข้าใจการค้าแผงลอยอย่างเป็นบูรณาการทั้งมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม
3. สนับสนุนให้เกิดการจัดการที่นาไปสู่ความยั่งยืนมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้ความสาคัญต่อการ
สร้างเมืองทั่วถึงและยั่งยืน ในขณะเดียวกันการจัดการควรพิจารณาความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ท้องถิ่นพึงได้รับทั้งใน
เรื่องภาษีและค่าใช้จ่ายจากการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
4. ศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ค้าที่ยังมีอยู่เพื่อการตัดสินใจจัดสรรพื้นที่ ผู้ค้าที่มีโอกาสน้อยสมควร
ได้รับการสนับสนุนมากกว่า
5. สนับสนุนให้ผู้ค้ารวมกลุ่ม และมีผู้แทนที่ชัดเจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าในการบริหารจัดการบน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
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แนวทำงกลยุทธ์กำรจัดกำรท่องเที่ยวของชุมชน: กรณีศึกษำ ชุมชนบ้ำนน้ำเชี่ยว จังหวัดตรำด
The Strategy Management Tourism community:
A Case study Baan Nam Chiao Trad Province
ปาริฉัตร ศรีหะรัญ9
พรพิมล ขาเพชร10

Abstract
This research aims to study community context, problems, tourism development needs
and strategy management tourism community. Research methodology for this study is
qualitative research based on in-depth interview with the 20 participants via numerous
meetings. The study indicated that community context related to community development of
Ban Nam Chiao community in Trat province is a cultural community with 2 major religions. The
goal of tourism management by the community is to improve the use of the natural resources
available in Ban Nam Chiao. Harmonious relationships among the population is important to
promote tourism. The community needs to get together and be involved in the tourism
activities. Inheritance of cultures and traditions is also one of the key factor to pull in tourists.
With more tourists, people in the community will get additional income. There will also be new
problems and issues with new income. These type of obstacles will be overcome by working
harmoniously. The researchers found out that the community also has political conflicts.
Political views should be put aside when dealing with tourism as both will never move
together. People in the community also do not see the importance of community-based
tourism management. As a few examples, there exists transparency issues, shortage of funds or
shortage of budget to fund the operations and lax of policies from the government and the
related agencies.There will be four (4) strategies for the management of tourism by the
community of Ban Nam Chiao, Trat Province: 1) SO strategy that restoration of religion, arts,
culture, traditions, promotion of tourism activities and product development strategy, and local
knowledge. 2) ST strategy for the development and restoration of sustainable tourism. 3) WO
strategy which for the development of activities that promote tourism. 4) WT strategies which
to develop infrastructures and tourism facilities.
Keyword : Potential, SWOT analysis, Community based tourism
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการพัฒ นาการท่องเที่ย ว
โดยชุมชน และแนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 20 คน
ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ จากการเอกสาร การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
ผลการศึกษาพบว่า บริบทชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้าเชี่ยว
จังหวัดตราด เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม คือ มี 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนประกอบ
อาชีพประมงพื้นบ้าน เป้าหมายในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้าเชี่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ดีขึ้น เกิดความสามัคคีในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ได้มาทากิจกรรมร่วมกัน เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณี และคนในชุมชนมีรายได้เสริม ด้านปัญหา อุปสรรค ของการดาเนินงาน พบว่าชุมชนบ้านน้าเชี่ยวมี
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งคนในชุมชนยังไม่เห็นความสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัญหา
ความไม่โปร่งใส ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน และความต่อเนื่องของนโยบายจากหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้าเชี่ยว
จังหวัดตราด ได้ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริ ม ฟื้นฟู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 2) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 3)
ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์สร้าง
เสริมองค์ความรู้เพื่อส่ งเสริ มกิจ กรรมการท่องเที่ ยว และ4) ยุทธศาสตร์เชิงวิกฤต คือ ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
คำสำคัญ : ศักยภาพ, กลยุทธ์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน
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บทนำ
ในปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าความเจริญทางเทคโนโลยี และด้านการ
สื่อสาร ทาให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากการแสวงหาความบันเทิงมาเป็นแสวงหาประสบการณ์
จากการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ได้แก่ รูปแบบนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขนิยม เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวมี
ความคิดทีเ่ ปิดกว้างมากขึ้น หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่สนใจอารยะธรรมเก่าแก่ ให้ความสาคัญกับ
การอนุรักษ์วัฒนธรรม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น (กังสดาล ศิษย์ธานนท์ และพรพรรณ ประจักรเนตร,
2559) จากการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของนัก ท่อ งเที่ย ว ทาให้ เกิ ดรู ป แบบการท่อ งเที่ย วใหม่ ๆ ขึ้ นมาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวผจญภัย การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น
การท่องเที่ยวโดยชุมชน Community Based Tourism เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทรัพยากรธรรมชาติ
วิถีชีวิตของผู้คน วัฒ นธรรม ความเชื่ อ และมีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน เป็นต้น (ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล,
2551) หากชุมชนนั้นสามารถดาเนินการบริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือการท่องเที่ยวมาขับเคลื่อนงท้องถิ่นใน
รูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - based tourism) ให้ระบบเศรษฐกิจไหลผ่านมายังชุมชนใน
ชนบท (พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์, 2557)
เป็นเหตุให้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่า
จะเติ บ โตขึ้ น ในอนาคต ซึ่ ง จะเป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพท าให้ เ กิ ด การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น หากมองในแง่การตลาดนับว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังเป็นกลุ่มเฉพาะ
(Sarobon and Wongtabtim, 2003) และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มีแนวคิดต่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านการมี ส่วนร่ว มใน
กิจกรรมจากชุมชนท้องถิ่น ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจเมื่อเข้ามาเยือน อีกทั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สามารถสร้างรายได้ เกิดการจ้างงาน มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นาไปสู่เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
(Jitpakdee and Thapa, 2012) ทาให้หน่วยงานภาครัฐบาลได้มุ่งเน้นผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ระบุไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน มีแนวทางในการพัฒนาปรับโครงสร้างภาคบริการ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่
มีศักยภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีกรอบแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอยู่ 2 แนวทางหลักคือ การฟื้นฟูคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนและต้องเป็นมิต รกับสิ่งแวดล้อม (สานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) และกาหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 25592563 เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเป็นอย่างมาก แต่การ
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวยังมีปัญหาสาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาภายในชุมชน ได้แก่
คนในชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการจัดการอย่างถูกต้อง ความขัดแย้งผลประโยชน์ การรุกล้าพื้นที่สงวน
เป็นต้น (สุถี เสริฐศรี, 2557, น. 85-86) รวมทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่ทาให้ชุมชนไม่สามารถทากิจกรรมได้ (อุไรวรรณ สุภานิตย์, 2556, 15)
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ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจเพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชน ปั ญ หา และความต้ อ งการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
โดยชุ มชนและแนวทางการกาหนดยุ ทธศาสตร์ การจัด การท่องเที่ย วโดยชุม ชนของชุ มชนบ้านน้าเชี่ยว จัง หวัด ตราด
เนื่องจาก ชุมชนบ้านน้าเชี่ยวจังหวัดตราดเป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
ด้านแหล่ง ท่องเที่ย วชุม ชนได้รางวัล ดีเด่ น ครั้งที่ 9/2556 ครั้งที่ 10/2558 และครั้งที่ 11/2560 จากสานั กงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ย วแห่งประเทศไทย, 2560) จนมีชื่อเสียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อื่นๆ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้าเชี่ยว
จังหวัดตราด
2. เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด

ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
แนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัยในครั้งนี้ดาเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
2559 ถึง พฤศจิกายน 2560

กำรทบทวนวรรณกรรม
1. กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้คานิยาม ความหมายเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น งานของ Fennell (1999) อธิบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ช่วงชิงการใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน หากแต่มุ่งตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นให้มาก
ที่สุดด้วยการใช้เทคโนโลยีในชุมชนเท่าที่จาเป็น ที่สาคัญยังต้องมีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน กับคนใน
ชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวที่สอนให้นักท่องเที่ยวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
และไม่มองว่าใคร “เจริญกว่า” และใคร“ด้อยกว่ า” ปัญหาที่สาคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิเช่น
การจัดการด้านการตลาดชุมชน บางแห่งแม้จะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแต่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนน้อยเพราะทา
การตลาดไม่ดี ซึ่งเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมองการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมให้ความสาคัญกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และการเมือง (พจนา สวนศรี, 2546) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ตั้งอยู่บน
ฐานคิดว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการนาเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่
ในท้องถิ่น ทั้งด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน มาใช้เป็นปัจจัย
หรือต้นทุนในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม โดยที่ฐานการพัฒนาแท้จริงนั้น ต้องมาจากชุมชนและหรือ
ประชากรในชุมชน ใช้ฐานทรัพยากรและหรือต้นทุนของชุมชน ได้แก่ ทุนทางธรรมชาติ (Natural Resources
Capital) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Capital) ทุนทางภูมิปัญญา (Wisdom Capital)
ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) โดยที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น สามารถนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน (สินธุ์ สโรบล และคณะ, 2546)
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และใช้ ประโยชน์ จากทุ นทางเศรษฐกิ จ ทุ นทางสั งคม ทุ นทางทรั พยากรธรรมชาติ Goodwin, Santilli and
Armstrong (2009) สู่การแก้ปัญหาความยากจน พร้อมกับพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน หากชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลให้กับชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 18 คน โดยเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ที่สามารถให้ข้อมูลหลักได้ ประกอบด้วย ผู้นาชุมชนทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ สมาชิกใน
ชุมชนที่ดาเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผู้แทนส่วนราชการ เป็นต้น
1. เครื่องมือกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus
Group) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
2. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย และด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ในการพิจารณาการตรวจสอบ
แหล่งของข้อมูล โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล 2) การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูล
ต่างกัน และ3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของคาถาม และมีความเข้าใจ
ที่ตรงกัน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบ
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร และ
งานวิจัย โดยมุ่งศึกษาจากหนังสือ ตาราทางวิชาการ เอกสารรายงาน บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งที่มาฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น เพื่อนามาอ้างอิงเป็นข้อ
ค้นพบ (Findings) และทาให้ผลงานวิจัยเกิดความน่าเชื่อถือ (Reliability) และมีความเที่ยงตรง (Validity)
3.2 แหล่ งข้อ มูล ปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ วิจั ยได้จ ากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการส ารวจ
ภาคสนาม (Field Survey) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
และการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้าเชี่ยว โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) และ เทคนิค SWOT Analysis และการจัดทา SWOT Matrix
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สรุปผลกำรวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านน้าเชี่ยว
จังหวัดตราด ปรากฏผลดังนี้
1.1 บริ บท ชุมชนบ้ านน้าเชี่ยว จั งหวัดตราด เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายรวมกันเป็น “2 ศาสนา
3 วั ฒ นธรรม” ซึ่ง ค าว่า 2 ศาสนา คื อ คนในชุ มชนบ้า นน้าเชี่ ยวนั บถื อศาสนาพุท ธ และอิส ลาม ส่ ว นค าว่ า
3 วัฒนธรรม คือ คนในชุมชนบ้านน้าเชี่ยวมีเชื้อชาติไทย อิสลาม และจีน อาศัยอยู่ร่วมกันมานับร้อยปี อาชีพหลัก
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน สวนผลไม้ และสวนยาง เป็นต้น พื้นที่ของชุมชนบ้านน้าเชี่ยว ตั้งอยู่ในพื้นที่คลอง
น้าเชี่ยว ที่เป็นคลองออกไปสู่ทะเลอ่าวไทย บริเวณโดยรอบจึงมีป่าชายเลนหนาแน่น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ
อื่น ๆ ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ในการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การเดิ น สะพานชมธรรมชาติ หอดู น ก ล่ อ งเรื อ เล็ ก ชมวิ ถี ชี วิ ต
ชาวประมง การถีบกระดานเก็บหอยแครง/แมลงภู่ การเลี้ยงปลาในกระชัง การดาหอยปากเป็ด การเลี้ยงหอย
นางรม ชมการสาธิตการทางอบใบจาก ชมการสาธิตการทาน้าตาลชัก ชมวิถีชีวิตชาวพุทธและมุสลิมที่อยู่กันแบบ
สันติ เป็นต้น ตามที่ผู้นากลุ่มบ้านน้าเชี่ยวได้นาเสนอในการประชุมว่า
“วิสาหกิจชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จ.ตราด ความโดดเด่น ในเรื่องความหลากหลาย สองศาสนาสามวัฒนธรรม
มีทังพุทธ อิสลาม 3 วัฒนธรรม พุทธ มุสลิม จีน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เริ่มจากมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
มีผลิตภัณฑ์งอบใบจาก คนไทยพุทธอยู่ดังเดิม ส่วนคนมุสลิมโล้ส้าเภามาจากกัมพงจาง (อาหารพืนถิ่นหลากหลาย
เช่น ข้าวเกรีย บญ่านา) ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา มีการสร้างแบรนด์ กิจกรรมอยู่ริมทะเล รวมคนต้องหา
สิ่งที่ว๊าว ต่อยอดเรื่องของความยั่งยืนโดยให้ความส้าคัญกับเด็ก ไม่ขายของเหมือนที่อื่น มีไปศึกษาดูงาน ต้องเอา
กลับมาไม่ส่งออกขาย การงมหอยปากเป็ด เชิญชมหอยใหญ่ยาว”
(พี่หน่อย, สัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)
1.2 เป้าหมายในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชาวชุมชนบ้านน้าเชี่ยวดาเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อพลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติในเขตบ้านน้าเชี่ยวให้ดีขึ้น จากผลกระทบที่น้าในคลองเริ่มเน่าเหม็นส่งกลิ่น อีกทั้ง
ชาวชุมชนบ้านน้าเชี่ยวเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้นมา เพื่อรักษาป่าชาย
เลนจากการลักลอบตัดไม้ ที่ใช้ การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาคนในชุมชน (พัฒนาคุณภาพชีวิต) คนในชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิด สอดคล้องกับที่ผู้นากลุ่มบ้านน้าเชี่ยว ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“บ้านน้าเชี่ยว เป้าหมายคือ นายกเปิดบ้านให้คนมาเยี่ยมชม ประมาณ 2550 ได้ด้าเนินการท่องเที่ยว
ควบคู่กับเทศบาลแต่เป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกิดจริง ไม่เหมือนที่พูดไว้ รวมกลุ่มปี 2553 มีหน่วยงาน
อพท. เข้ามาถามท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร ต้องมีการร่วมกลุ่ม ท้าเส้นทางการท่องเที่ยว เรียน SWOT ประมาณ
30 คน ต้องมีการพูดจากคนหลากหลาย จุดอ่อนอยุ๋ริมน้า ทิงขยะลงคลอง กุ้ม ปลามีลดลง ป่าชายเลนลดลง
เด็กออกไปท้างานที่อื่น ส่วนเด็กที่ไม่ออกไปก้อมีลูก ยาเสพติด ต้องเอาโอกาส (ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน)”
(พี่หน่อย, สัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)
1.3. กระบวนการดาเนินงานที่ผ่านมา ชาวชุมชนบ้านน้าเชี่ยวเริ่มทาโฮมสเตย์และเปิดให้บริการการ
ท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2547 มีการก่อตั้งกลุ่มฯ เพื่อดาเนินงาน มีการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนที่มาทางาน (เช่น
ฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ด)ี มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เน้นการทางานสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น มีการลงเรือเก็บขยะใน
แม่น้าโดยคนในชุมชน เมื่อแม่น้าสะอาด ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทาให้จานวนสัตว์น้า (กุ้ง ปลา) เพิ่มขึ้น
มีการกาหนดกติกาให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว มีการกาหนดกติกาของกลุ่มฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน • “ค้นหาของดีบ้านฉัน” เพื่อใช้นาเสนอต่อนักท่องเที่ยวและทาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สร้างภาคี
เครือข่าย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามที่พจนา สวนศรี
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(2546: 189-190) ได้กล่าวไว้ว่า ในกระบวนการเตรียมชุมชน จะต้องเป็นการปลุกระดมสานึกของท้องถิ่น ให้คน
ท้องถิ่นอยากรู้จักตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
1.4 ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน เกิดความสามัคคีในชุมชน “กลุ่ม 3 วัย” ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ได้มาทากิจกรรมร่วมกัน คนในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์ เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี คนในชุมชนมีรายได้เสริม สอดคล้องกับ วีระพล ทองมา และ
ประเจต อานาจ (2547, น.17-22) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นและผู้มาเยือน ในการดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน
1.5 ปัญหา อุปสรรค ของการดาเนินงาน ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง คนในชุมชนยังไม่เห็น
ความสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน เกิดปัญหาความไม่
โปร่งใส ทาให้ความเชื่อมั่นของกลุ่มฯ ลดลง ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของรองผู้อานวยการ อพท. ว่า
“หน่วยงานที่ด้าเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีหลายหน่ วยงานที่เข้ามาสนับสนุนมากกว่า 20 หน่วยงาน
แต่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีความเข้าใจถึงรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้าเพื่ออะไร ท้าแล้วชุมชนจะได้อะไร
และเสียอะไร และท้าอย่างไร ส่วนตัวท้าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะเชื่อว่า การท้าการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน
ต้องเกิดจากชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว คีรีวงศ์ นาต้นจั่น เป็นต้น เห็นจากสิ่งที่เชื่อ เราไป
พัฒนาและส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวคุ้มมัยกับสิ่งที่เสียไป”
(รองผู้อานวยการ อพท., สัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)
2. แนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด
ปรากฏผลดังนี้
2.1 SWOT Analysis ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกันค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค
2.1.1 จุดแข็ง (Strengths) มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์
การเกษตรปลอดสารพิษ (มีตลาดเกษตร) มีเส้นทางเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
มีหมู่เกาะจานวน 52 เกาะ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การรบทางทะเล
(ยุทธนาวีเกาะช้าง) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีชุมชนการท่องเที่ยว 21 ชุมชนที่เข้มแข็ง ททท.
ให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ผู้นาชุมชนมีความคิดด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) จังหวัดไม่ใช่ทางผ่าน นักท่องเที่ยวต้อง “ตั้งใจ” ที่จะไปท่องเที่ยว
เป็นพื้นที่ฝนตกชุก “ฝน 8 แดด 4” การคมนาคมอาจจะไม่สะดวก ไม่มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
2.1.3 โอกาส (Opportunities) รัฐบาลให้ความสาคัญกับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บ้านหาดเล็ก
เป็นด่านพรมแดนสากล โครงการท่าเรือน้าลึกคลองใหญ่ (การส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว) เป็นพื้นที่พิเศษของ
องค์การบริห ารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองจะได้รับการยกเว้นภาษี
2.1.4 อุปสรรค (Threats) จังหวัดถูกใช้เป็นเส้นทางหลบหนีของอาชญากร แรงงานต่างด้าวเป็น
ประชากรแฝง ต้องดูแลและควบคุม ภาคเอกชนเข้ามาทาธุรกิจ แข่งขันกับชุมชน ภาวะเศรษฐกิจตกต่า
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2.2 SWOT Matrix
2.2.1 ยุทธศาสตร์เชิงรุก (Aggressive Strategy) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็น
จุดแข็งและโอกาส ที่เอื้อต่อชุมชน ได้ยุทธศาสตร์ที่ต้องเร่งพัฒนาเชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์
ส่ ง เสริ ม ฟื้ น ฟู ศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี ยุ ทธศาสตร์ ส่ ง เสริม กิ จกรรมการ
ท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรกาหนดโครงการดังนี้
1) โครงการส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
2) โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน
3) โครงการจัดอบรม ฝึกอาชีพ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
5) โครงการร่วมมือร่วมใจรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว
2.2.2 ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (Defensive Strategy) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่
เป็นจุดแข็ง แต่สถานการณ์ภายนอกเป็นอุปสรรค ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
2.2.3 ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (Turnaround Strategy) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่
เป็นจุดอ่อน และโอกาส ที่เอื้อต่อชุมชน ได้ยุทธศาสตร์ที่ต้องเร่งพัฒนา คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์สร้างเสริ มองค์
ความรู้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยกาหนดเป็นโครงการ ดังนี้
1) โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
2) โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อการท่องเที่ยวกับชุมชนอื่น
3) โครงการอบรมทาธุรกรรมออนไลน์
2.2.4 ยุทธศาสตร์เชิงวิกฤต ((Retrenchment Strategy) จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค ได้ยุทธศาสตร์ที่ต้องเร่งพัฒนา คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว โดยกาหนด
เป็นโครงการ คือ โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยการศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด พบว่า
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัด
ตราด เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมรวมกันอยู่ในชุมชน คือมี 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรที่สาคัญ ได้แก่ วัดน้าเชี่ยว มัสยิดอัลกุบลอ ป่าชายเลน เป็นต้น
มีกิจกรรมส าหรั บการท่องเที่ย วโดยชุมชน ได้แก่ การดาน้างมหอยปากเป็ด การสานงอบน้าเชี่ยวจากใบจาก
เป็นต้น เป้าหมายในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้าเชี่ยวดาเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตบ้านน้าเชี่ยวให้ดีขึ้น และมีกาหนดโครงสร้างจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหหกิจ ตั้งแต่
ปี 2547 มีการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนด้านการท่องเที่ยว เกิดความสามัคคีในชุมชน “กลุ่ม 3 วัย” ได้เข้ามามี
ส่วนร่วม ได้มาทากิจกรรมร่วมกัน เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี และคนในชุมชนมีรายได้เสริม
ด้านปัญหา อุปสรรค ของการดาเนินงาน พบว่า ชุมชนบ้านน้าเชี่ยวมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง คนในชุมชน
ยังไม่เห็นความสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัญหาความไม่โปร่งใส ทาให้ความเชื่อมั่นของกลุ่มฯ ลดลง
ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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2. ผลการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด ผู้วิจัย
ทาการวิเคราะห์ จากผลการระดมความคิดตามกระบวนการเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในประเด็ น จุ ดแข็ง จุ ด อ่อ น โอกาส และอุ ปสรรคมาท าการ Matrix ในแต่ล ะด้ า น ยุท ธศาสตร์เ ชิ งรุ ก (S+O)
คือ ยุ ทธศาสตร์ ส่ งเสริ ม ฟื้น ฟู ศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี ยุทธศาสตร์ส่ งเสริม กิจกรรมการ ท่องเที่ย ว
และยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S+T) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W+O) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ย ว และยุทธศาสตร์สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์เชิงวิกฤต
(W+T) คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
1. สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทาให้ยังขาดทักษะการเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการ ผู้นา
กลุ่มจึงควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน เช่น การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนอื่น เป็นต้น
2. หน่วยงานภาคเอกชน ควรเข้ามาส่งเสริมทางด้านการตลาด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
กิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และจัดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนน ห้องน้า ที่จอดรถ ร้านค้า เป็นต้น
4. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน เช่น การประชาสัมพันธ์ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวย
ความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง สร้างความเข้าใจในเรื่องกฏระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในการดาเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การบุกรุกพื้นที่ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ถูก
มองว่าเป็นมัคคุเทศก์เถื่อน
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