
                                       
 

  

 
 

 
 

 

“วารสารพัฒนาสังคม” ฉบับที่ 2 ปีที่ 20  พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจหลากหลาย
ประเด็นจ านวน 9 บทความ เริ่มต้นด้วยบทความของ ชยุต อินทร์พรหม ที่ได้ศึกษาและน าเสนอกระบวนการ
และแนวทางการน าเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ท านา 1 ไร่ ได้ 1 แสน ไปปฏิบัติให้ส าเร็จตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการที่ดินขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นแนวทางในการศึกษา ตลอดจนผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จต่อเกษตรกรที่มีที่ดิน 
ท ากินขนาดเล็ก 
 บทความต่อมาเป็นการส ารวจการจัดท าบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้เขียนคือ 
ปาริชาติ มณีมัย และคณะ ได้ศึกษาประเด็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการวางแผนทาง
การเงิน รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ นอกจากนี้ผู้เขียนได้สรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญในการจัดท าบัญชีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดท าและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิผล 
 บทความที่สาม เกี่ยวข้องกับประเด็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น โดย อุทิศ ทาหอม  
และคณะ ได้ศึกษารูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ของชุมชนบ้าน
เสม็ด ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
รวมถึงการสรุปรูปแบบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มและกลายเป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 บทความที่สี่ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่งเชื่อมโยงแม่น้ าแม่กลอง เพื่อใช้เป็น
ทางเลือกในการขนส่งในภาคตะวันตก ผู้เขียน สุมาลี สุขดานนท์ และคณะ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ขนส่งเชื่อมโยงแม่น้ าแม่กลอง เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งน้ าตาล โดยวิเคราะห์ต้นทุนเทียบกับการขนส่งปัจจุบัน 
ซึ่งผู้เขียนได้สรุปไว้ว่า การขนส่งเชื่อมโยงแม่น้ าแม่กลองนั้นมีต้นทุนต่ ากว่าในทุกปลายทางการขนส่ง และ
ยังให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการอีกด้วย 
 บทความที่ห้า หลี่ เหรินเหลียง และคณะ ได้ศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟทางคู่สาย
อีสาน โดยศึกษาเฉพาะกรณีช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ ซึ่งผู้เขียนได้สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ 
 บทความที่หก เป็นบทความที่ศึกษาถึงการให้ความหมายของค าว่า “สันติวิธีเชิงรุก” ผู้เขียน  
นัสเซอร์ ยีหมะ ได้ศึกษาการให้ความหมายของค าว่าสันติวิธีเชิงรุกในสังคมไทยและรูปแบบการเคลื่อนไหว
ของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ 
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จากการศึกษาพบว่า สันติวิธีเชิงรุกเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และมียุทธวิธีที่น่าสนใจ และ
ผู้เขียนยังให้ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยอันเนื่องมาจากบทเรียนการเคลื่อนไหวของ คปท. 
 บทความที่เจ็ด เป็นประเด็นเกี่ยวกับการสถาปนาอ านาจของกลุ่มอ่อนไหว โดย สุรางค์ อาจณรงค์ 
ได้ท าการศึกษารูปแบบและเงื่อนไขของการสถาปนาอ านาจของหญิงขายบริการทางเพศในอ าเภอเบตง ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ ผลการศึกษาพบว่า หญิงขายบริการประสบความส าเร็จในการ
เสริมสร้างอ านาจ และยังค้นพบเงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยต่อการสถาปนาอ านาจและการขยายตัวของวาทกรรม
สตรีนิยมและวาทกรรมความเป็นปกติของอาชีพขายบริการทางเพศ 
 บทความที่แปด มุ่งศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวและพลวัตของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นฐานทุนทางสงัคม โดย ธีระพงษ์ วงษ์นา และอาแว มะแส ได้ศึกษาการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบา้น
ชุมชนคลองทะเล จังหวัดพังงา เพื่อวิเคราะห์ผลของการน าทุนทางสังคมมาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  
ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางสังคมในชุมชนมีการพัฒนาไปสู่ปฏิบัติการภาคประชาสั งคมในรูปของการ
เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน นอกจากนี้ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ  
ต่อชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จ าเป็น  
 บทความสุดท้าย เป็นการศึกษาในประเด็นการบูรณาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เขียน เกตุชพรรณ์  
ค าพุฒ ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาด้วยชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นภายใต้บริบทของ
ชุมชนชายแดนส าหรับโรงเรียนชายแดน ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยได้ค้นพบประเด็นส าคัญ
ส าหรับการบูรณาการการเรียนรู้อาเซียนศึกษาภายใต้อาณาบริเวณชายแดน ภายใต้กรอบแนวคิด  
การพัฒนาหลักสูตรเชิงพื้นที่ ผ่านมิติความรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่น  
 สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านและสมาชิกวารสารทุกท่านได้โปรดมีส่วนร่วมด้วยการให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์และส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน “วารสารพัฒนาสังคม” ให้มีการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและแนวทางการน าเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ ท านา 1 ไร่ ได้ 1 แสนไปปฏิบัติให้ส าเร็จ และเพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างการท า
เกษตรกรรมตามแนวทางนี้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย การถอดบทเรียน
จากกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรรมตามแนวทางนี้ มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นกสิกรรม ประมงและปศุสัตว์ในพื้นที่ขนาดเล็ก ให้จัดการ
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหารใน
ครัวเรือน เงื่อนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย บุคคล การตลาด  การสืบทอด ถ่ายทอดความรู้ เครือข่าย 
และการพึ่งตนเองของเกษตรกร ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในที่ดินท ากินขนาดเล็ก 
มีกระบวนการพัฒนาเกษตรกร เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ และมีการจัดตั้งสถาบันหรือองค์กรรับผิดชอบ
ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
 
ค ำส ำคัญ: เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่  
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Abstract 

The objectives of this research are to examine the process and successful 
application of the new theory to a one-rai plot of land generating an income of 100,000 
baht and to explore the consistency of agricultural practices related to the application of 
the new theory with sufficiency economy. It employs qualitative research with participant 
observation, in-depth interview, focus group meeting, and case study analysis.  The result 
indicates that the application of the new theory is consistent with sufficiency economy and 
the new theory. It improves and recovers agroecology, creating food security in household, 
knowledge transfer, network, and self-reliance. Recommendations are the promotion of 
building food security in small scale land, creation of farmer development, knowledge 
distribution, and establishment of an institute or organization to be responsible for the 
application of the new theory. 
 
Keywords: Application of the New Theory, Sufficiency Economy, and the New Theory 
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ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย 
เมื่อภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการ

เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตเกษตรกรรมในชนบทแบบดั้งเดิมมาเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว ส่งผลให้เกิดกลุ่มนายทุนที่
ครอบครองทุนและธุรกิจการเกษตรกรขนาดใหญ่ นายทุนเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกลไกทางการตลาด การ
ก าหนดราคา ระบบขนส่ง และมีโรงงานขนาดใหญ่รองรับการผลิตปริมาณมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาของ
เกษตรกรรมรายย่อยส่วนใหญ่ในประเทศ เช่น มีความเสี่ยง ต้นทุนการผลิตสูง ราคาสินค้าเกษตรกรรมตกต่ า 
(Siamrath. 2016.) เกิดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ การขาดคุณภาพชีวิตที่ดี ความยากจน ปัญหาหนี้สิน ไม่มี
ที่ดินท ากิน ท าให้เกษตรกรไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับครัวเรือน จ าเป็นต้องทิ้งถิ่นฐานไปเป็นแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ จนท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและมุ่งส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพา
ตนเองและครอบครัว ต่อมาจึงได้น าไปประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรกรรมในชนบท ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต
อาหาร พืชผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ไว้บริโภคในครัวเรือนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลผลิตที่ได้ น าไป
จ าหน่ายในตลาดหรือสหกรณ์ ซึ่งได้มีการพัฒนาความรู้ เทคนิค รูปแบบการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ จนน าไปสู่
การพัฒนาเป็น “เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์” “ท านา 1 ไร่ ได้ 1 แสน หรือ “เกษตรสรรพสิ่ง” ต่อไปจะ
เรียกว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์” มีการจัดการพื้นที่ท ากินแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่ท านา 
พื้นที่กักเก็บน้ า พื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่ส าหรับอยู่อาศัย ในพื้นที่ท ากินขนาดเล็กเพียง 1 ไร่ ใช้กระบวนการ
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพราะฉะนั้น เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์จึงส่งเสริมให้
เกษตรกรรายย่อยพึ่งตนเอง ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

ผู้ศึกษาได้น าองค์ประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์ การตีความร่วมกับ
กระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่ออธิบายถึงระบบความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับวิธีคิด การประพฤติ
ปฏิบัติ กระบวนการ วิธีการ ผลลัพธ์ ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น  

ก าหนดค าถามในการวิจัย คือ 1) กระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ มีรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน
และองค์ความรู้อะไรบ้าง 2) ความส าเร็จของเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ มีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วย
อะไรบ้าง 3) ปัจจัยที่ท าให้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์เกิดผลส าเร็จ ประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง 4) เกษตร
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ มีสภาพของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะอะไรบ้าง 5) เกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ มีรูปแบบของเครือข่ายเป็นอย่างไร มีลักษณะความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการ แนวทางการน าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ไปปฏิบัติให้ส าเร็จ และ 2) เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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วิธีกำรวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
โดยผู้วิจัยได้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชาวนาในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์” ซึ่ง
จัดการอบรมโดยชมรมเกษตรสรรพสิ่ง ที่สวนสรรพสิ่ง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รวม
ระยะเวลา 5 เดือนติดต่อกัน นอกจากนี้ ได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากวิทยากร อาจารย์ เพื่อนนักเรียน
ชาวนา และเกษตรกรทั่วไปที่ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ จ านวน 30 คน นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
เกษตรกรที่ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ประสบความส าเร็จ จ านวน 8 คน โดยใช้วิธีการถอดบทเรียน 
(Lesson – learned) การสังเกตการณ์เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ในพื้นที่ 7 จังหวัด ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการวิเคราะห์ และ
เขียนรายงาน ซึ่งใช้วิธีการตีความข้อมูลตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 
ผลการวจิัย 

วิเครำะห์องค์ควำมรู้ของเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า
เกษตรกรที่น าแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์มาใช้ มีองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ ที่สอดคล้องกับ   
“กระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์” ซึ่งเป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ วางรากฐานจัดการที่ดินท ากินในพื้นที่ 1 ไร่ ประกอบด้วย 3 วิชา คือ วิชากสิกรรม วิชาประมง 
และวิชาปศุสัตว์ แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1) พื้นที่นำข้ำวตรงกลำง มีคันคูน้ าล้อมรอบ เกษตรกรปลูกพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ทั้งข้าว
เจ้าและข้าวเหนียว เช่น ข้าวหอมนิล ข้าวหอมกัญญา ข้าวลืมผัว ข้าวสังข์หยด และอ่ืน  ๆ มีอายุช่วง
เพาะปลูกข้าว จ านวน 90 - 120 วัน  

2) พื้นที่กักเก็บน้ ำ ท าเป็นคันคูร่องน้ าขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 2 เมตร รอบพื้นที่ปลูก
ข้าว เพื่อใช้น้ าเลี้ยงต้นข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด กบ หอย พืชน้ า อื่น ๆ  

3) พื้นที่คันนำปลูกพืชผัก ยกคันดินให้สูงจากร่องน้ า 1.5 - 2 เมตร กว้าง 2 เมตร 
ปลูกพืชผสมผสานหลากหลายชนิด อาทิเช่น พืชคลุมดิน ไม้ใบ ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร พืชไร่  

4) ที่อยู่อำศัยและเลี้ยงสัตว์ สร้างกระท่อมที่พักขนาดเล็กส าหรับพักผ่อน เก็บอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่าง ๆ เลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เช่น เล้าไก่ เป็ด คอกหมู 
 นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์น้ า ปุ๋ยจุลินทรีย์แห้ง ปุ๋ยจุลินทรีย์ก้อน น้ าหมัก
ฮอร์โมน เทคนิคการท าปุ๋ยพืชสดต่าง ๆ การท าอาหารส าหรับสัตว์ไว้ใช้เอง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สอดคล้องกับแนวทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืนที่ไม่ใช้สารเคมีใน
ทุกขั้นตอน (Support and Research Coordination Division. Sustainable Agriculture Foundation 
(Thailand). 2004.) 
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 เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์คาดหวังให้เกษตรกรพึ่งตนเองและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่
ขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพของดินและน้ าให้มีความสมดุล การดูแล ป้องกัน รักษาโรคข้าว พืช สัตว์ และ
แมลงศัตรูพืช การเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและฤดูกาล การเก็บเกี่ยวพืช การจ าหน่าย
ผลผลิตในตลาดหรือช่องทางอ่ืน  ๆ จึงต้องจัดการและใช้ทุนต่าง ๆ ทั้งความรู้ ภูมิปัญญา แรงงาน 
เทคโนโลยีเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสม  

กำรวิเครำะห์เชิงระบบที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาครั้งนี้ 
พบว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์ถึงความสอดคล้องขั้นต้น โดยจะได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงระบบ ซึ่งจ าแนกออกเป็น  
4 ส่วน ดังจะได้เสนอตามล าดับ ดังนี้ (Suwanee Khamman. 2012.)   

1) ส่วนป้อนเข้ำ (Input) ประกอบด้วย  
1.1) เงื่อนไขควำมรู้ (Knowledge Condition) เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ใช้เงื่อนไขความรู้ใน

ทุกขั้นตอน มีกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management process) ด้วยการน าความรู้ฝัง
ลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เช่น ภูมิปัญญา ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ น ามาปรับใช้กับความรู้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) เพื่อพัฒนาต่อยอด
ความรู้ มีความรู้ใน 4 ระดับ (Wichan, Badin. 2004) คือ 1) ความรู้เชิงทฤษฎี (Know-What) ซึ่งเป็น
ความรู้แจ้งชัด เช่น ความรู้เก่ียวกับง้วนดิน1 หลักเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เกษตรกรรมแบบอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน 2) ความรู้เชิงทฤษฎีและ
เชิงบริบท (Know-How) เป็นการน าความรู้แจ้งชัดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละแห่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยความรู้ด้านกสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง จุลินทรีย์  การจัดการ การตลาด เครือข่าย เป็นต้น  
3) ความรู้ในระดับอธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอด
และปลูกฝังความรู้ลงในตัวบคุคล โดยเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ได้ด าเนินการในรูปแบบของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้สนใจมีการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
4) ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Can-Why) เป็นการพัฒนาและต่อยอดความรู้ของบุคคล จากการน า
ความรู้แจ้งชัดและความรู้ฝังลึกในตนเองมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็น
การพัฒนาเชิงเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งในกระบวนการนี้มักจะเกิดนวัตกรรมไปพร้อม ๆ กัน
ด้วย ซึ่งพบว่าเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์มีความเชื่อมั่น มั่นใจต่อการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์
สรรพสิ่งและกระบวนการผลิตตามแนวทางนี้ 

                                                           
1 Inprom, Chayoot. (2016, pp. 93-94) วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้น โดยมี “ง้วนดิน” เป็นอาหาร จน

กลายมาเป็นกระบิดิน เครือดิน ข้าวสาลีและข้าวมีเปลือกในที่สุด มีการกล่าวถึงการเกิดขึ้นของวรรณะต่างๆ ตั้งแต่กษัตริย์ ราชา 
พราหมณ์ แพศย์และสูทร เป็นรูปแบบการปกครองและแบ่งบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างทางสังคม เพราะฉะนั้นเกษตรสรรพสิ่ง เมื่อ
กล่าวถึง “ง้วนดิน” แล้ว จะหมายถึง หัวเช้ือจุลินทรีย์ หรือนางพญาจุลินทรีย์ชั้นดีที่น ามาเป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์1 พระสุตตันตปิฎก 
ฉบับหลวง ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พิมพ์เฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 เล่มที่ 11 หน้าที่ 89 - 96 ข้อที่ 120 – 130.  
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กระบวนการสร้างความรู้ของเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการ
พูดคุยสนทนาร่วมกันในลักษณะที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ ช่วยให้สมาชิกเกิดการใช้ความรู้ 
ผสมผสานความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาความรู้ การขัดเกลาทางสังคมให้แก่สมาชิกใหม่และ
สมาชิกเก่าได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน  

1.2) เงื่อนไขคุณธรรม (Integrity Condition) เกษตรกรเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
เป็นบุคคลผู้มีคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุข 6 ประการ คือ 1) การไม่ดื่มน้ าเมา 2) การไม่เที่ยวกลางคืน 
3) การไม่เที่ยวดูการละเล่นต่าง ๆ 4) ไม่เล่นการพนัน 5) ไม่คบคนชั่วเป็นมิตร และ 6) ไม่เกียจคร้านการ
ท างาน เป็นหลักจริยธรรมให้บุคคลด ารงชีวิตเรียบง่าย สมถะ มีศีลธรรมพื้นฐานที่ไม่เบียดเบียนตนเองและ
บุคคลอื่น อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมอย่างเก้ือกูล ส่งผลให้เกษตรกรเป็นผู้ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ รู้จัก
ประหยัดอดออม ใช้จ่ายประหยัด พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และส่งผลให้สมาชิกในเครือข่ายมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี การรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีความกตัญญูรู้คุณ การเสียสละประโยชน์ส่วน
ตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

2) วิธีกำรหรือกระบวนกำร (Means) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  
2.1) ควำมมี เหตุผล (Reasonableness) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง  ๆ  

ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม มีความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งต้องอาศัย
การมีสติ มีความรอบรู้ คิดกว้าง คิดไกล คิดลึก มีการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาวที่ค านึงถึง
เป้าหมายความส าเร็จในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย (Samukethum. S. 2016: 
pp.42.) โดยได้น้อมน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและ
บุคคลทั่วไป คาดหวังว่าจะช่วยลดปัญหาโครงสร้างทางสังคม เช่น ปัญหาความยากจน หนี้สิน ความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การขาดความรู้ของเกษตรกร การฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตร 

เหตุผลที่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปตัดสินใจเข้าอบรมหลักสูตร เนื่องจากต้องการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้แก่ตนเอง ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาสู่เกษตรอินทรีย์และมีการวางแผนชีวิต
เพื่อสร้างความมั่นคงในการระยะยาว เช่น การจัดการที่ดินท ากิน การมีความรู้และประสบการณ์ในการท า
เกษตรกรรม การสร้างรายได้ การพึ่งตนเอง การผลิตอาหารปลอดภัยต่อการบริโภคในครัวเรือน การแก้ไข
ปัญหาชีวิตให้มีความสุข และเกิดความพอเพียงตามศักยภาพที่มี 
 เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลในทุกขั้นตอน มีการวางแผน
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น มีการบริหารจัดการฟาร์มเชิงบวก ลดต้นทุนการผลิต ไม่ใช้สารเคมี 
มีความสมดุลของระบบนิเวศเกษตร ดิน น้ า อากาศ พืชและสัตว์ มีอาหารบริโภคอย่า งเพียงพอและ
ปลอดภัย มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีช่องทางจ าหน่ายผลผลิตในตลาดหลายรูปแบบ (Phengphinit, 
Thawatchai et al. 2011.)  

2.2) ควำมพอประมำณ (Moderate) เป็นหลักการพิจารณาถึงความพอเพียงและทางสาย
กลาง โดยพบว่าสัมพันธ์กับเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ใน 2 ระดับด้วยกัน คือ (1) ระดับบุคคล เห็นได้
จากลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของเกษตรกร เช่น นิสัยประหยัดอดออม การรู้จักและเข้าใจตนเอง  
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มีความขยัน อดทน มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ศึกษา การฝึกฝนให้เป็นปราชญ์ รู้จักคิด ฟัง ถาม และเขียน   
(2) ระดับกลุ่ม องค์กร เครือข่าย อุดมการณ์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์น าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่  
3 ขั้น เป็นแนวทางการพัฒนาเครือข่าย เริ่มตั้งแต่การพึ่งตนเอง การรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย
ตลาด มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในระดับพื้นที่ และมีการสื่อสารที่ดี กระจายข้อมูลให้แก่สมาชิกในเครือข่าย  

2.3) กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี  (Self-Immunity) เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สร้าง
ภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรรู้จักวางแผนในทุกขั้นตอน เช่น วางแผนการจัดการที่ดิน
ท ากิน จัดการทุน เตรียมความพร้อมก่อนการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การวางแผนชีวิตและปรับบทบาทเป็น
ผู้ประกอบการจ าหน่ายผลผลิตในตลาดได้เอง หรือเป็นผู้จัดการนา ผู้ประกอบการไร่/สวน ผู้ประกอบการ
ในตลาดท้องถิ่น ผู้ประกอบการในตลาดรูปแบบใหม่ หรือผู้ประกอบการตลาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาด
เล็ก (Sattayanurak.U, 2016.) 

สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์เกาะเกี่ยว ช่วยเหลือพึ่งพากัน ก่อตั้งเป็นกลุ่ม องค์กร ดูแล
ช่วยเหลือสมาชิก และมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่ให้การสนับสนุน เช่น การ
วิจัยและพัฒนาความรู้ การผลิตสื่อเผยแพร่ การบริการวิชาการ งบประมาณ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกเครือข่าย เป็นต้น  

3) ผลลัพธ์ (Outcome) ระบบความสัมพันธ์ในสังคมมีลักษณะเป็นองค์รวม มีพลวัตร มีความ
ซับซ้อน มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสัมพันธ์กับ 4 มิติ ดังนี้คือ  

3.1) มิติทำงด้ำนวัตถุ (Material) เน้นการลดรายจ่ายการลงทุนผลิต ใช้ทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่นมาประยุกต์กับการใช้แรงงานในครอบครัว รู้จักใช้ทุนด้านการเงินและเทคโนโลยีเท่าที่จ าเป็น ซึ่ง
จะช่วยสร้างรายได้จากผลผลิตให้แก่เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นอาหารส าหรับ
บริโภคในครัวเรือนและอีกส่วนหนึ่งน าไปจ าหน่ายในตลาดต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างอีกด้วย 

3.2) มิติสังคม (Social) ปัจจุบันมีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ มีสมาชิก
เกษตรกรในเครือข่ายประมาณ 400 คน เป็นกลไกช่วยขยายองค์ความรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
เผยแพร่สู่สังคม รวมถึงหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ใช้กิจกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนให้สมาชิกเกิด
ปฏิสัมพันธ์ในเครือข่าย เช่น กลุ่มออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก นอกจากนี้ได้ช่วยให้
เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคมให้แก่สมาชิกในเครือข่ายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการละเว้น
จากอบายมุข 6 ประการ การช่วยเผยแพร่ความรู้และขยายผลให้แก่สังคม ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ให้แก่บุคคลที่สนใจ การแนะน าเผยแพร่ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3.3) มิติ วัฒนธรรม (Cultural) เป็นวิธีคิดและกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของเกษตรกร เช่น การใช้ภูมิปัญญาในการท านาสวนดั้งเดิม มีความเคารพต่อธรรมชาติ รักษา
ความเชื่อ ประเพณีที่ดีงาม เช่น พิธีกรรมท าขวัญข้าว การเคารพต่อเทวดาที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม เช่น 
แม่พระโพสพ แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระธรณี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงธาตุทั้ง 
4 คือ ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุดิน  
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ขณะเดียวกันมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ในการเป็นชาวนายุคใหม่ที่แตกต่างจากชาวนาแบบ
ดั้งเดิม เรียกว่า “ชาวนาอัจฉริยะ” หมายถึง ชาวนาที่มีความรู้ มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
การตลาด และการเชื่อมโยงทางเครือข่าย มีนวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างไปจากการท าเกษตรกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ 
คือ การคิดค้นเทคโนโลยีอะตอมมิคนาโนหรือจุลินทรีย์สรรพสิ่ง  

3.4) มิติสิ่ งแวดล้อม (Environmental) ให้ความส าคัญ ในการรักษา อนุ รักษ์  ฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศการเกษตร มีการจัดปรับสมดุลธรรมชาติเป็นกลไกส าคัญ น าจุลินทรีย์มาใช้
ท าหน้าที่ย่อยซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นอินทรียวัตถุ ปรับโครงสร้างดิน น้ า อากาศในระบบนิเวศน์ให้
เกิดความสมดุล อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรไปเพาะปลกู เช่น ข้าวหอมอุบล ข้าว
หอมนิล ข้าวเล้าแตก ข้าวลืมผัว เป็นต้น  

4) เป้ำหมำย (Goal) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี เป้ าหมายสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 

(Sustainable Development) ประกอบด้วยความสมดุล (Balance) ความมั่นคง (Stable) และความ
ยั่งยืน (Sustainable) โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างมิติ ทั้ง 4 ด้าน ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น  

เมื่อประเทศไทยปรับทิศทางการพัฒนาไปตามแนวทางของธนาคารโลก (World Bank) เป็นการ
พัฒนากระแสหลักที่ก าหนดให้มีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแนวทางอุตสาหกรรม
ใหม่ ส่งผลให้ชาวนาชาวไร่และเกษตรกรในชนบทต่างอพยพมาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดปัญหาและผลกระทบที่ตามมามากมาย เช่น การอพยพย้ายถิ่น  
การจ้างงาน การว่างงาน การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม และปัญหาหนี้สิน ซึ่งนับวันจะท าให้
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  

ข้อมูลองค์การอ็อกแฟม (Oxfam) ได้รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 
พบว่ารายได้ 1 ปีของคนรวยที่สุดในประเทศไทย น ามาใช้ลดความยากจนของคนท้ังประเทศได้ โดยคน
รวยที่สุด 10% แรก มีรายได้มากกว่าคนที่จนที่สุด 10% สุดท้ายถึง 35 เท่า โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา 
เศรษฐีระดับพันล้านของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 28 คน จาก 5 คน และทั้งหมดมีทรัพย์สินรวมกันถึง 9142000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประชากรของไทย 7 ล้านคนยังอยู่ใต้เส้นความยากจน นอกจากนี้ยังพบว่าคน
รวยที่สุด 10% เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 79% ของประเทศ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคนรวยที่สุด 1% เป็น
เจ้าของความมั่งคั่งมากกว่าคนที่เหลือทั้งประเทศรวมกัน  ขณะเดียวกัน พบว่าเกษตรกร 2.2 ล้านคนมี
ปัญหาเร่ืองที่ดินท ากิน โดย 40% ไม่มีที่ดินท ากินของตัวเอง และ 37% ไม่มีโฉนดที่ดิน ที่เหลือที่ดินไม่พอ
ท ากิน (Prachatai Newspaper. n.d. Retrieved March 2, 2017) 

ปัจจุบัน ได้มีการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนะคติของเกษตรกร ด้วยการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยการสร้างความมั่นคง มีภูมิคุ้มกัน 
ส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2538 ความว่า  
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“... ฉะนั้นจึงท้ำทฤษฎีใหม่เพื่อที่จะให้ประชำชนมีโอกำสท้ำเกษตรกรรมให้พอกิน ถ้ำน้้ำมี
พอดีในปีไหน ก็สำมำรถที่จะประกอบกำรเกษตร หรือปลูกข้ำว ที่เรียกว่ำนำปีได้ ถ้ำต่อไปใน
หน้ำแล้ง น้้ำมีน้อย ก็สำมำรถที่จะใช้น้้ำ ที่กักไว้ในสระเก็บน้้ำของแต่ละแปลงมำท้ำ กำร
เพำะปลูก แม้แต่ข้ำวก็ยังปลูกได้ ไม่ต้องไปเบียดเบียนชลประทำนระบบใหญ่ เพรำะมีของตัวเอง 
แต่ก็อำจจะปลูกผัก หรือเลี้ยงปลำ หรือท้ำอะไรอื่นๆ ก็ได้ ทฤษฎีใหม่นี่มีไว้ส้ำหรับป้องกันควำม
ขำดแคลน ในยำมปกติก็จะท้ำให้ร่้ำรวยมำกขึ้น ในยำมที่มีอุทกภัย ก็สำมำรถที่จะฟื้นตัวได้ เร็ว 
โดยไม่ต้องให้ทำงรำชกำรไปช่วยมำกเกินไป ท้ำให้ประชำชนมีโอกำสพึ่งตนเองได้อย่ำงดี...” 
(Royal Development Project Coordination. Rice Department. 2017) 

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์จึงเป็นการน าภูมิปัญญาของการท านาสวนและเกษตรผสมผสานมา
สร้างรูปธรรมตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน มีที่ดินท ากินน้อย 
อาจารย์อดิศร พวงชมพู ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า  

“เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์เหมือนกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยแก้ไขปัญหำให้แก่เกษตรกรใน
เรื่องกำรขำดแคลนที่ดินท้ำกินและมีที่ดินท้ำกินน้อย มีกำรจัดแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วนเหมือนกัน ต่ำงกัน
เพียงขนำดพื้นที่ ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ช่วยให้เกิดกำรเกื้อกูลของดินและน้้ำ พืชและสัตว์ และมีอำหำร
ไว้บริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี” (Charoensawat.N, 2514. น.19-20) เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
ได้มีการปรับระบบนิเวศเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ มีลักษณะการพัฒนา
ผสมผสานหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนด้วย (Support and Research 
Coordination Division. Sustainable Agriculture Foundation (Thailand). 2004.)  อ า ทิ เ ช่ น 
เกษตรผสมผสำน มีการปลูกพืช ประมงและการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่ เกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้
สารเคมีทุกประเภท เกษตรธรรมชำติ ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ใช้หลักการน าปัจจัยทางธรรมชาติทั้ง 
7 ประเภท ทั้งแสงแดด น้ า ลม ดิน อากาศ ประจุไฟฟ้า จุลินทรีย์ มาใช้เป็นธาตุอาหารบ ารุงพืชและสัตว์ 
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ด ารงอยู่แล้วตามธรรมชาติ วนเกษตร ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
น าระบบวนเกษตรมาใช้ด้วยการปลูกไม้ผสมผสาน เช่น ไม้ยืนต้น ไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้ไผ่ ไม้พะยูง หรือ
ปล่อยให้พื้นที่ท้ายสวนเป็นพื้นที่ปา่ฟื้นตัวตามธรรมชาต ิมีการปลูกพืชอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น พืชสมุนไพร ไม้
ผล เน้นการน ามาใช้ประโยชน์ในอนาคต  

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์จึงเป็นส่วนหนึ่งและมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งแต่ในส่วนป้อนเข้า ประกอบด้วย เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม กระบวนการ 
ประกอบด้วย ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รวมถึงผลลัพธ์ ทั้ง 4 มิติ คือ 
ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม น าไปสู่ผลลัพธ์ของความสมดุล มั่นคง และ
ยั่งยืน ผู้ศึกษาจึงได้สรุปแผนภูมิภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์จากการอภิปรายผลไว้ ดังนี้ 



10
เศ

รษ
ฐก

ิจพ
อเ

พีย
งก

ับเ
กษ

ตร
ทฤ

ษฎ
ีให

ม่ป
ระ

ยุก
ต์ท

�ำน
ำ 

1 
ไร

่ ได
้ 1

 แ
สน

Vo
l.

20
 N

o
.2

 /
 2

01
8

Jo
u

rn
al

 o
f 

So
ci

al
D

ev
el

o
p

m
en

t
  แผ

นภ
ูมิภ

ำพ
ที่ 

1. 
สร

ุปห
ลัก

ปร
ัชญ

าข
อง

เศร
ษฐ

กิจ
พอ

เพ
ียง

กับ
เกษ

ตร
ทฤ

ษฎ
ีให

ม่ป
ระ

ยุก
ต์ 

 
 

                 

- ล
ดค

วา
มเห

ลื่อ
ม

ล้ า
ทา

งเศ
รษ

ฐก
ิจ 

- พ
ัฒน

าคุ
ณภ

าพ
ชีว

ิตเก
ษต

รก
ร 

- ค
วา

มส
 าเร

็จข
อง

เกษ
ตร

ทฤ
ษฎ

ีให
ม่

ปร
ะย

ุกต
์ 

- ต
อบ

สน
อง

นโ
ยบ

าย
เกษ

ตร
กร

รม
ยั่ง

ยืน
แล

ะเก
ษต

รก
รร

ม
อิน

ทร
ีย์ 

 

เป้ำ
หม

ำย
 

เงื่อ
นไ

ขค
วำ

มร
ู้ 

- อ
งค์

คว
าม

รู้เก
ษต

ร
ทฤ

ษฎ
ีให

ม่ป
ระ

ยุก
ต์  

- ว
งแ

ลก
เป

ลี่ย
น

เรีย
นร

ู้ 
เงื่อ

นไ
ขค

ุณธ
รร

ม 
- ร

ะด
ับบ

ุคค
ล 

- ร
ะด

ับก
ลุ่ม

/อ
งค

์กร
 

- ร
ะด

ับเค
รือ

ข่า
ย 

  ส่ว
นป

้อน
เข้ำ

 

คว
ำม

มีเห
ตุผ

ล 
- ก

าร
เผย

แพ
ร่ห

ลัก
ปร

ัชญ
าข

อง
เศร

ษฐ
กิจ

พอ
เพี

ยง
แล

ะเก
ษต

ร
ทฤ

ษฎ
ีให

ม่ใ
นส

ังค
ม 

- ช
่วย

แก
้ไขป

ัญห
าท

างเ
ศร

ษฐ
กิจ

ให
้แก

่เกษ
ตร

กร
 

- ว
างแ

ผน
คว

าม
มั่น

คง
ทา

งก
าร

เกษ
ตร

ใน
ระ

ยะ
ยา

ว 
- บ

ริห
าร

จัด
กา

รฟ
าร

์มเช
ิงบ

วก
 

- เ
กษ

ตร
กร

มีก
าร

วา
งแ

ผน
ชีวิ

ต 
กา

รผ
ลิต

 กา
รต

ลา
ด 

กำ
รม

ีภูม
ิคุ้ม

กัน
ใน

ตัว
เอง

ที่ด
ี 

- ก
าร

วา
งแ

ผน
เพื่

อจ
ัดก

าร
 

- ว
างแ

ผน
ชีว

ิต จ
าก

ผู้ผ
ลิต

สู่ผ
ู้ปร

ะก
อบ

กา
ร 

- เ
คร

ือข
่าย

ทา
งส

ังค
ม แ

ลก
เป

ลี่ย
นค

วา
มร

ู้/ป
ระ

สบ
กา

รณ
์ 

คว
ำม

พอ
ปร

ะม
ำณ

 
- ร

ะด
ับบุ

คค
ล 

ปร
ะห

ยัด
 อ

ดอ
อม

 ข
ยัน

 รู้จ
ักต

นเ
อง

 อ
ดท

น 
ขย

ัน 
ใฝ่ร

ู้ใฝ่เ
รีย

น 
- ร

ะด
ับก

ลุ่ม
/อ

งค์
กร

/เค
รือ

ข่า
ย 

อุด
มก

าร
ณ์ 

กา
รร

วม
กล

ุ่ม 
กา

รส
ื่อส

าร
 

 

วิธ
ีกำ

ร/ก
ระ

บว
นก

ำร
  

ผล
ลัพ

ธ ์

1) 
มิต

ิทำ
งว

ัตถ
ุ  

- ใ
ช้วั

ตถ
ุดิบ

/ท
รัพ

ยา
กร

ใน
ท้อ

งถ
ิ่น 

- ใ
ช้เท

คโ
นโ

ลย
ีที่จ

 าเป
็น 

 
-  

มีง
าน

 มีอ
าห

าร
แล

ะม
ีรา

ยได
้ตล

อด
ปี 

- เ
กษ

ตร
อิน

ทร
ีย์ที่

มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
สูง

 
- ต

ลา
ดส

ีเขีย
ว 

2) 
มิต

ิทำ
งส

ังค
ม 

 
- เ

สร
ิมส

ร้า
งเค

รือ
ข่า

ยภ
าย

ใน
/น

อก
 

- เ
ปลี่

ยน
พฤ

ติก
รร

ม เ
ลิก

อบ
าย

มุข
 ลด

ปัญ
หา

สัง
คม

 
- เ

ผย
แพ

ร่ค
วา

มร
ู้/ข

ยา
ยผ

ลสั
งค

ม 
3) 

มิต
ิทำ

งว
ัฒน

ธร
รม

  
- ใ

ช้ภ
ูมิปั

ญญ
า อ

นุร
ักษ

์พัน
ธุ์ข

้าว
พื้น

บ้า
น 

 
- ร

ักษ
าป

ระ
เพ

ณีว
ัฒน

ธร
รม

แล
ะอ

ัตลั
กษ

ณ์ช
าว

นา
 

4) 
มิต

ิทำ
งส

ิ่งแ
วด

ล้อ
ม 

 
- ร

ักษ
าค

วา
มส

มด
ุลข

อง
ระ

บบ
นิเว

ศเก
ษต

ร 
- ใ

ช้ท
รัพ

ยา
กร

คุ้ม
ค่า

 



11ชยุต อินทร์พรหม

ปีที่ 20 ฉบับที ่2 / 2561วารสารพัฒนาสังคม

  แผ
นภ

ูมิภ
ำพ

ที่ 
1. 

สร
ุปห

ลัก
ปร

ัชญ
าข

อง
เศร

ษฐ
กิจ

พอ
เพ

ียง
กับ

เกษ
ตร

ทฤ
ษฎ

ีให
ม่ป

ระ
ยุก

ต์ 
 

 

                 

- ล
ดค

วา
มเห

ลื่อ
ม

ล้ า
ทา

งเศ
รษ

ฐก
ิจ 

- พ
ัฒน

าคุ
ณภ

าพ
ชีว

ิตเก
ษต

รก
ร 

- ค
วา

มส
 าเร

็จข
อง

เกษ
ตร

ทฤ
ษฎ

ีให
ม่

ปร
ะย

ุกต
์ 

- ต
อบ

สน
อง

นโ
ยบ

าย
เกษ

ตร
กร

รม
ยั่ง

ยืน
แล

ะเก
ษต

รก
รร

ม
อิน

ทร
ีย์ 

 

เป้ำ
หม

ำย
 

เงื่อ
นไ

ขค
วำ

มร
ู้ 

- อ
งค์

คว
าม

รู้เก
ษต

ร
ทฤ

ษฎ
ีให

ม่ป
ระ

ยุก
ต์  

- ว
งแ

ลก
เป

ลี่ย
น

เรีย
นร

ู้ 
เงื่อ

นไ
ขค

ุณธ
รร

ม 
- ร

ะด
ับบ

ุคค
ล 

- ร
ะด

ับก
ลุ่ม

/อ
งค

์กร
 

- ร
ะด

ับเค
รือ

ข่า
ย 

  ส่ว
นป

้อน
เข้ำ

 

คว
ำม

มีเห
ตุผ

ล 
- ก

าร
เผย

แพ
ร่ห

ลัก
ปร

ัชญ
าข

อง
เศร

ษฐ
กิจ

พอ
เพี

ยง
แล

ะเก
ษต

ร
ทฤ

ษฎ
ีให

ม่ใ
นส

ังค
ม 

- ช
่วย

แก
้ไขป

ัญห
าท

างเ
ศร

ษฐ
กิจ

ให
้แก

่เกษ
ตร

กร
 

- ว
างแ

ผน
คว

าม
มั่น

คง
ทา

งก
าร

เกษ
ตร

ใน
ระ

ยะ
ยา

ว 
- บ

ริห
าร

จัด
กา

รฟ
าร

์มเช
ิงบ

วก
 

- เ
กษ

ตร
กร

มีก
าร

วา
งแ

ผน
ชีวิ

ต 
กา

รผ
ลิต

 กา
รต

ลา
ด 

กำ
รม

ีภูม
ิคุ้ม

กัน
ใน

ตัว
เอง

ที่ด
ี 

- ก
าร

วา
งแ

ผน
เพื่

อจ
ัดก

าร
 

- ว
างแ

ผน
ชีว

ิต จ
าก

ผู้ผ
ลิต

สู่ผ
ู้ปร

ะก
อบ

กา
ร 

- เ
คร

ือข
่าย

ทา
งส

ังค
ม แ

ลก
เป

ลี่ย
นค

วา
มร

ู้/ป
ระ

สบ
กา

รณ
์ 

คว
ำม

พอ
ปร

ะม
ำณ

 
- ร

ะด
ับบุ

คค
ล 

ปร
ะห

ยัด
 อ

ดอ
อม

 ข
ยัน

 รู้จ
ักต

นเ
อง

 อ
ดท

น 
ขย

ัน 
ใฝ่ร

ู้ใฝ่เ
รีย

น 
- ร

ะด
ับก

ลุ่ม
/อ

งค์
กร

/เค
รือ

ข่า
ย 

อุด
มก

าร
ณ์ 

กา
รร

วม
กล

ุ่ม 
กา

รส
ื่อส

าร
 

 

วิธ
ีกำ

ร/ก
ระ

บว
นก

ำร
  

ผล
ลัพ

ธ ์

1) 
มิต

ิทำ
งว

ัตถ
ุ  

- ใ
ช้วั

ตถ
ุดิบ

/ท
รัพ

ยา
กร

ใน
ท้อ

งถ
ิ่น 

- ใ
ช้เท

คโ
นโ

ลย
ีที่จ

 าเป
็น 

 
-  

มีง
าน

 มีอ
าห

าร
แล

ะม
ีรา

ยได
้ตล

อด
ปี 

- เ
กษ

ตร
อิน

ทร
ีย์ที่

มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
สูง

 
- ต

ลา
ดส

ีเขีย
ว 

2) 
มิต

ิทำ
งส

ังค
ม 

 
- เ

สร
ิมส

ร้า
งเค

รือ
ข่า

ยภ
าย

ใน
/น

อก
 

- เ
ปลี่

ยน
พฤ

ติก
รร

ม เ
ลิก

อบ
าย

มุข
 ลด

ปัญ
หา

สัง
คม

 
- เ

ผย
แพ

ร่ค
วา

มร
ู้/ข

ยา
ยผ

ลสั
งค

ม 
3) 

มิต
ิทำ

งว
ัฒน

ธร
รม

  
- ใ

ช้ภ
ูมิปั

ญญ
า อ

นุร
ักษ

์พัน
ธุ์ข

้าว
พื้น

บ้า
น 

 
- ร

ักษ
าป

ระ
เพ

ณีว
ัฒน

ธร
รม

แล
ะอ

ัตลั
กษ

ณ์ช
าว

นา
 

4) 
มิต

ิทำ
งส

ิ่งแ
วด

ล้อ
ม 

 
- ร

ักษ
าค

วา
มส

มด
ุลข

อง
ระ

บบ
นิเว

ศเก
ษต

ร 
- ใ

ช้ท
รัพ

ยา
กร

คุ้ม
ค่า

 

  

สรุปผลกำรศึกษำ 
 เงื่อนไขที่เอื้ออ ำนวยให้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ประสบผลส ำเร็จ 
 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรที่ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ไปด าเนินการจน
เกิดความส าเร็จในระดับหนึ่ง จ านวน 8 ราย จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) เงื่อนไขตัวบุคคล/เกษตรกร เกษตรกรต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ขยัน อดทน เรียนรู้เกิดการ
ระเบิดจากภายใน ซึ่ งเป็นหลักส าคัญของการเสริมสร้างให้บุคคลมีพฤติกรรมความพอเพียง 
(Bhanthumnavin, D. [Duchduen]. 2016.) เพื่อที่จะจัดการที่ดินท ากินของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
มีการวางแผนจัดการพื้นที่ท ากิน ตามสัดส่วนของหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 4 ส่วนหลัก คือ พื้นที่เพาะปลูก
ข้าว พื้นที่กักเก็บน้ า พื้นที่ปลูกพืชผัก พื้นที่อยู่อาศัยและโรงเรือน 
 เกษตรกรต้องเข้าใจเหตุปัจจัยที่มีส่วนเกื้อหนุนและเป็นอุปสรรคต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ เนื่องจากการท าเกษตรไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว มีเหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับสภาพดิน น้ า อากาศ 
อุณหภูมิ แสงแดด ฤดูกาล สถานที่ จุลินทรีย์ ประจุไฟฟ้าบวกและลบ สัตว์เลี้ยงและพืชผักที่เพาะปลูก 
หากเกษตรกรมีความเข้าใจสามารถจัดปรับสภาพให้ปัจจัยเกื้อกูลกันอย่างสมดุลได้ กระบวนการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ย่อมจะเกิดผลส าเร็จ  
 นอกจากนี้ เกษตรกรต้องมีภาวะผู้น าสาธารณะ (Public Leadership) มีความเสียสละ ท างาน
เพื่อส่วนรวม (Samukkethum, S. 2017.) รู้ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกข้ันตอน 
ตั้งแต่การลงทุน การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การตลาด โดยเรี ยนรู้จากการลงมือท า 
แสวงหาความรู้น ามาพัฒนาปรับปรุงการท าเกษตรให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยปฏิเสธการใช้สารเคมีอย่างเด็ดขาด 
ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติ ดิน น้ า อากาศ ธาตุอาหาร และผลผลิตที่มีคุณภาพต่อการบริโภคของ
มนุษย์ ช่วยฟื้นฟูและป้องกันการขาดสารอาหารที่จ าเป็น การลดปริมาณสารพิษที่ตกค้างสะสมในร่างกาย 
หรือเป็นธัญโอสถ เช่น ข้าว พืชผักและสัตว์เลี้ยง การฟื้นฟูและรักษาโรคในร่างกาย เช่น โรคภูมิแพ้  
โรคตับ โรคไต โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น เงื่อนไขความส าเร็จจึงต้องเร่ิมต้นที่ตัวบุคคลหรือ
เกษตรกรเป็นส าคัญ 
 2) เงื่อนไขทำงกำรตลำด เกษตรกรมีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย สร้างช่องทาง
การตลาดด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือถูกครอบง าตามกลไกระบบตลาด เช่น 
ตลาดในท้องถิ่น ตลาดนัดเครือข่าย หรือตลาดออนไลน์ที่มีกลุ่ม Face Book หลากหลาย และเกษตรกร
สามารถสร้างกลุ่มออนไลน์ได้เอง 

3) เงื่อนไขทำงกำรสืบทอด ถ่ำยทอดควำมรู้ สร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ช่วย
ให้เครือข่ายมีการขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 5 เดือน จึงช่วย
ให้เกษตรกรได้สะสมประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่เพียงพอ เกิดความเข้าใจและมั่นใจถึงแม้ว่าการสร้าง
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกตามหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ต้องอาศัยระยะเวลา จึงต้องใช้
หลักสูตรฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก 
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นอกจากนี้ เกษตรกรบางรายสามารถพัฒนาและยกระดับแปลงนาหรือฟาร์มให้เป็นแปลง
นาสาธิต มีบุคคลที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือเข้ารับการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์อย่าง
ต่อเนื่อง การที่เกษตรกรได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้แก่สาธารณะนับได้ว่าเป็นการพัฒนาตนเองอีกทาง
หนึ่ง เนื่องจากการยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานที่ดีได้นั้น เกษตรกรต้องมีความพร้อมใน  
หลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การสะสมความรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ศึกษาดูงานเกิดความเข้าใจได้ง่าย 
มีการจัดท าข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการบรรยาย มีอุปกรณ์ส าหรับการสาธิต มีการเตรียมแปลงนาข้าว
และพืชผัก การเตรียมผลผลิตหรือสินค้าไว้จ าหน่ายให้ผู้มาเยี่ยมชม การดูแลป้องกันรักษาโรคพืชและโรค
สัตว์ การจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ครบวงจร เช่น อาคาร สถานที่  อาหาร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการสาธิตและลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้น  

4) เงื่อนไขเครือข่ำย เกษตรกรแสดงให้เห็นถึงการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีจิตส านึกของ
การเป็นผู้ให้ มีน้ าใจเอ้ือเฟื้อแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน ไม่มีการหวงความรู้ มีการ
รักษาและรื้อฟื้นการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมโดยไม่ใช้สารเคมี ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของข้าวที่
เป็นอาหารหล่อเลี้ยงทุกชีวิต ซึ่งการที่เกษตรกรจะประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องมีพื้นฐานของการ
เป็นผู้มีคุณธรรมที่จะเอ้ือเฟื้อแบ่งปันให้แก่ผู้อ่ืน ช่วยให้เกิดการยอมรับและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มและเครือข่าย โดยพบว่า เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มหมอดินอาสา และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วในชุมชน พร้อมทั้งได้น าความรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ไปปรับใช้และเผยแพร่ให้แก่เพื่อนเกษตรกรภายในกลุ่ม ท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ การรวมกลุ่มยังช่วยสร้างอ านาจต่อรองเชิงธุรกิจ 
และการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานราชการได้ง่ายกว่าที่จะด าเนินการในลักษณะปัจเจกบุคคล 
นอกจากนี้ มีการประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานอ่ืน  ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ในลักษณะของผู้ผลิตและผู้บริโภค หรือผู้มีความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งเป็นเครือข่ายตาม
ธรรมชาติในพื้นที่ที่เกษตรกรสามารถสร้างระบบสัมพันธ์ได้เอง 

5) เงื่อนไขกำรพึ่งตนเองของเกษตรกร แสดงให้เห็นว่าการพึ่งพาตนเอง มีลักษณะ 7 
ประการ คือ 1) เกษตรกรให้ความส าคัญกับการผลิตอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนได้ 2) เกษตรกรมีการ
ผลิตและใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์สรรพสิ่งช่วยปรับโครงสร้างของดิน น้ า อากาศ พืชผักให้มีคุณค่าทางอาหารสูง  
3) เกษตรกรมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 4) เกษตรกรปลดหนี้สินและลดรายจ่ายในครัวเรือนได้  
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โอกาสทางการตลาดได้ 7) เกษตรกรเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์หรือ
เกษตรกรรมแบบอินทรีย์ในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนความรู้ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือ
เทคนิคต่าง ๆ ที่กลุ่มสามารถให้ประโยชน์ได้ 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 
 1) ระดับครัวเรือนเกษตรกร ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจหลักความพอเพียง มีความรู้ใน
การจัดการที่ดินท ากิน การปรับระบบนิเวศเกษตรให้สมดุลทั้งดิน น้ า ป่า การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
พันธุ์ข้าวประจ าถิ่น การจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการผลิตที่ดี ลดต้นทุนการผลิต 
วิเคราะห์การตลาดได้ สามารถผลิตอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน มีหลักประกันความมั่นคงทาง
อาหาร รวมถึงการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและความร่วมมือกัน
พัฒนาภายในกลุ่ม 
 2) ระดับเครือข่ำย ควรมีการพัฒนาเกษตรกรในเครือข่ายให้มีความสามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ และมีศูนย์สาธิตและฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์กระจายในทุกภูมิภาค โดยมี
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรแต่ละภูมิภาคได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ 
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ จนน าไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบการท าเกษตรกรรมของตนเองได้ รวมถึงควรมีการ
ส่งเสริมให้มีการตั้งสหกรณ์เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์และควรมีการรวบรวมผลผลิต เชื่อมโยง
ตลาดสีเขียวหรือเปิดตลาดใหม่ให้สมาชิกได้ส่งผลผลิตมาจ าหน่าย 
 3) ระดับหน่วยงำน/องค์กรภำครัฐและเอกชน ควรมีการขยายองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์เป็นหลักสูตรส าหรับสอนนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบริษัทเอกชนที่สนใจ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ไปยังประชาชนทั่ว 
และควรส่งเสริมให้มีตลาดนัดสีเขียวขยายตัวให้ครอบคลุมมากข้ึน 
 4) ระดับกำรขยำยผลเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ในระดับสถาบัน/องค์กร ควรมีการจัดตั้ง
สถาบันหรือองค์กรรับผิดชอบทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โดยมีตัวแทนเกษตรกรในเครือข่าย
รับหน้าที่บริหารจัดการองค์กร ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจในการสร้าง
กลไกการตลาด และควรมีการจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ทางภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ ในระดับเครือข่ายควรมีการรวบรวบ เชื่อมโยงเกษตรกรต้นแบบในแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็น
ต้นแบบที่ดี พร้อมทั้งขยายศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคด้วย โดยให้
หน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรไทยในอนาคต 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate the accounting practices of farmers under the 

Sufficiency Economy Philosophy, including their objectives and use of accounting information 
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บทน ำ  
ปัญหาความยากจนถือเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่ฝังรากลึกและเร้ือรังมายาวนาน โดยเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีรายได้ไม่แน่นอน และมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการใช้ชีวิต ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายด้าน ท าให้คุณภาพ
ชีวิตของคนกลุ่มนี้ต่ ากว่ามาตรฐานของสังคม อันเป็นผลกระทบในเชิงลบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง
มาก โดยปัญหาของความยากจนมาจากสาเหตุส าคัญสองประการ คือ สาเหตุจากปัจจัยภายในตัวบุคคล 
และสาเหตุจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล โดยปัญหาภายในตัวบุคคลที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านต้นทุนการ
ผลิต การขาดความรู้ความสามารถในการด าเนินงานและการวางแผนจัดการที่ดี และปัญหาที่เกิดจากวิถี
ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย บริโภคนิยม และอ่ืน ๆ (Saranchit, 2015)  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชด าริและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ 
อย่างมากมาย และทรงงานอย่างหนักและต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 70 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนในประเทศ โดยพระราชด าริที่ส าคัญ คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้ทรง
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยซึ่งเน้นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้พื้นฐานที่ส าคัญ 
คือ การใช้ความรู้ ความรอบคอบ และความมีคุณธรรมประกอบการวางแผนและตัดสินใจกระท า หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถน้อมน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่าง
ดีโดยใช้หลักการจัดท าบัญชีมาเป็นสิ่งสนับสนุน (Henchokchaichana, 2016) 

การจัดท าบัญชี ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการช่วยวางแผนและจัดการทางการเงิน โดยการ
จัดท าบัญชีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนหรือบุคคล รวม
ไปถึงการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อให้ทราบผลก าไรหรือขาดทุนที่แท้จริง ซึ่งหากประชาชน
สามารถจัดท าบัญชีในสองส่วนนี้ได้ก็จะช่วยให้สามารถเห็นรายการรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน และ
ทราบข้อมูลรายได้ ต้นทุน และก าไรในการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การวางแผน ควบคุม และบริหาร
จัดการการเงินของบุคคลหรือครอบครัวได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถวางแผนก าไรใน
การประกอบอาชีพได้ ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่กล่าวถึง
ประโยชน์ของการจัดท าบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตรการด าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2541 ความตอนหนึ่งว่า 

  

“ท ำบัญชีให้เห็นว่ำสมดุลไม่ขำดทุน ถ้ำทุกคนสำมำรถที่จะท ำให้พอดีไม่ขำดทุน ประเทศชำติไม่
ขำดทุนแน่... ข้อส ำคัญเป็นอย่ำงนี้ ที่ว่ำเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่ำพอเพียงในกำรบริโภค แต่ให้พอเพียงใจ
กำรมีชีวิตอยู่ บำงคนก็อำจจะรวยได้ทีเดียว” (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2553)  

 

 อย่างไรก็ตาม แม้หลายฝ่ายจะเห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของการท าบัญชี และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้มีการส่งเสริมประชาชนให้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพอย่าง
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กว้างขวาง แต่ก็พบว่าจ านวนผู้ท าบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังยังมีไม่มากนัก  
อีกทั้ งมีปัญหาหลาย ๆ ด้านในการจัดท าบัญชีให้ เกิดประสิทธิผล (Dussdeedamkerng, 2014; 
Maitreechit, 2016) คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจส ารวจการจัดท าบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรในด้านของประเภท รูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชี วัตถุประสงค์และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี รวมถึงศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้
ที่ เกี่ยวข้องได้หาแนวทางในการส่งเสริมการจัดท าบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนผู้จัดท าบัญชีอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาการจัดท าบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีดังนี้ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการในการจัดท าบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร 
คือ (1) การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และ (2) การจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  

2. เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ในการจัดท าบัญชี และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของ
เกษตรกรที่จัดท าบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร 
     
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่

ประชาชนชาวไทยเพื่อแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยให้ยึดมั่นในวิถีพอมีพอกินและพึ่งพาตนเองได้ นั่นคือ การมีอยู่มีกิน ไม่ฟุ่มเฟือย มี
ความโลภน้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น พอประมาณตามอัตภาพ และมีเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและสังคม ไปจนถึงระดับประเทศชาติ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงของโลก  

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้ประมวลและกล่ันกรอง
พระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถสรุปได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะและ
เงื่อนไขที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดีตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 

  

(2) ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมี
เหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยค านึงถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ มีการค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ  อย่างรอบคอบ 

(3) ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที  

เงื่อนไขส าคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียง ได้แก่ เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน  
(1) เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี ไม่

โลภ ไม่ตระหนี่และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น  
(2) เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ  

มาใช้วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน 
(3) เงื่อนไขชีวิต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหารจัดการ การใช้

ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ในทุกระดับ โดย

ต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการเกิดจิตส านึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 
แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

  

 2. กำรบัญชีตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจากระดับบุคคลและครอบครัว  มุ่งเน้นให้
บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน รวม
ทั้งไฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น 
หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัด ลด-
ละ-เลิกอบายมุข รู้จักคุณค่า รู้จักใช้และรู้จักออมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปัน
ภายใน ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีและการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การจัดท าบัญชีครัวเรือน (Household Accounting) 
หรือการบัญชีส่วนบุคคล (Personal Accounting) จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 บัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีส่วนบุคคล เป็นการบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละ
วันของครัวเรือน และน าข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุปผล โดยข้อมูลบัญชีครัวเรือนจะช่วยให้รับทราบรายรับ 
รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ทราบว่าครัวเรือนมีเงินคงเหลือเท่าใด และสามารถน าข้อมูลไปบริหาร
จัดการการเงิน จัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย และวางแผนการใช้จ่ายเงิน น าไปสู่การตัดรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็นออกไปได้ อีกทั้งบริหารความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย (Likitwongkajorn, 2007) 

จากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการ
ท าบัญชี “ชาวบ้านไม่ใคร่สนใจการบัญชี จึงทรงเน้นให้มีการออกฝึกสอนให้ชาวบ้านท าบัญชี การลงทุน 
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(2) ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมี
เหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยค านึงถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ มีการค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ  อย่างรอบคอบ 

(3) ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที  

เงื่อนไขส าคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียง ได้แก่ เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน  
(1) เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี ไม่

โลภ ไม่ตระหนี่และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น  
(2) เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ  

มาใช้วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน 
(3) เงื่อนไขชีวิต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหารจัดการ การใช้

ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ในทุกระดับ โดย

ต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการเกิดจิตส านึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 
แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

  

 2. กำรบัญชีตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจากระดับบุคคลและครอบครัว  มุ่งเน้นให้
บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน รวม
ทั้งไฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น 
หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัด ลด-
ละ-เลิกอบายมุข รู้จักคุณค่า รู้จักใช้และรู้จักออมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปัน
ภายใน ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีและการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การจัดท าบัญชีครัวเรือน (Household Accounting) 
หรือการบัญชีส่วนบุคคล (Personal Accounting) จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 บัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีส่วนบุคคล เป็นการบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละ
วันของครัวเรือน และน าข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุปผล โดยข้อมูลบัญชีครัวเรือนจะช่วยให้รับทราบรายรับ 
รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ทราบว่าครัวเรือนมีเงินคงเหลือเท่าใด และสามารถน าข้อมูลไปบริหาร
จัดการการเงิน จัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย และวางแผนการใช้จ่ายเงิน น าไปสู่การตัดรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็นออกไปได้ อีกทั้งบริหารความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย (Likitwongkajorn, 2007) 

จากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการ
ท าบัญชี “ชาวบ้านไม่ใคร่สนใจการบัญชี จึงทรงเน้นให้มีการออกฝึกสอนให้ชาวบ้านท าบัญชี การลงทุน 
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การใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงต้นทุน ก าไร สามารถปรับราคาให้สอดคล้องกับการตลาดได้ด้วย” ใน
หนังสือวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2530 (Institute 
of Certified Accountants and Auditors of Thailand, 1996) ดั งนั้ น  การจัดท าบัญชีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมายรวมถึงการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (Cost Accounting) อีกด้วย 

การบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เป็นการจดบันทึกรายการรายได้และต้นทุนทั้งหมดที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ และน ามาสรุปผลเพื่อให้ทราบถึงก าไรหรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพ โดยทุกสาขาอาชีพ 
สามารถจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูกพืช การเล้ียง
สัตว์ และการผลิตสินค้าต่าง ๆ  

จากข้อมูลข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การจัดท าบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายความ
ถึง การจัดท าบัญชีในสองส่วนส าคัญ คือ (1) การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน หรือ การบัญชีส่วน
บุคคล และ (2) การจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  

กระบวนการจัดท าบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักที่ส าคัญ 
คือ  

(1) การจดบันทึกข้อมูล (Recording) คือ การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน/บุคคล 
หรือรายรับและต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ  

(2) การจ าแนกประเภท (Classifying) คือ การจัดกลุ่มประเภทของรายการต่าง ๆ ที่ได้จดบันทึกไว้ 
เพื่อความสะดวกในการสรุปผล เช่น การจัดกลุ่มรายรับที่เป็นรายได้ประเภทต่าง ๆ ของครัวเรือน/บุคคล การ
จัดประเภทรายจ่าย โดยแยกเป็นรายจ่ายจ าเป็น ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการบริโภค อุปโภค ยารักษาโรค และ
เครื่องนุ่งห่ม รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่ายที่เป็นการลงทุน และรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น เป็นต้น  

(3) การสรุปผล (Summarizing) คือ การสรุปผลรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน/บุคคลซึ่งอาจท า
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสรุปผลรายได้และตน้ทุนจากการประกอบ
อาชีพเพื่อให้เห็นตัวเลขก าไรหรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพในแต่ละรอบเวลาการด าเนินงานด้วย 

(4) การแปลผลข้อมูล (Translating) และน าไปใช้ประโยชน์ (Using) ในการด าเนินชีวิตและ
วางแผนประกอบอาชีพ เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าในช่วงที่ผ่านมาครอบครัว/บุคคลมีรายรับและ
รายจ่ายอย่างไร มีเงินออมหรือสามารถลดภาระหนี้สินได้เท่าใด อันจะน าไปสู่การวางแผนและควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินของครัวเรือน/บุคคลในอนาคต ส าหรับกรณีข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ก็จะน าไปสู่การ
วางแผนเพิ่มรายได้และลดต้นทุนเพื่อการมีผลก าไรเพิ่มขึ้นในอนาคต 

แม้ว่าการจัดท าบัญชีจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แต่งานวิจัยในอดีตก็พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรยังมีการท า
บัญชีน้อยและขาดความต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัญหาความไม่รู้หนังสือ ขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดท าบัญชี จึงต้องพึ่งพิงเจ้าหน้าที่จากภาครัฐในการติดตามและให้ค าแนะน า (Nilmanee et al., 
2015; Dussadeedamkerng, 2014; Mitreechit, 2016)  

 

 

  

 
 3. โครงกำรส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ ่

 โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ด าเนินการโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มในการผลิต จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด  

โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต าบลนาโยง อ าเภอนาข้าวเสีย จังหวัดตรัง เป็นโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบ “นาแปลงใหญ่” ที่มีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาเร่ืองข้าวให้ชาวนาในระยะยาว โครงการนี้มุ่งเน้นให้
เกษตรกรชาวนาข้าวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพ โดยการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การมุ่งลด
ต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การมุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพข้าว และการบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง
โดยให้เกษตรกรในพื้นที่บริหารจัดการ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน า รวมถึง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการลงทุนให้แก่ชาวนา ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนส าหรับการบริหาร
จัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่มละ 5 ล้านบาท โดยเกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้ได้พื้นที่นาแปลง
ใหญ่ 100 ไร่ขึ้นไป เพื่อน าไปสู่กระบวนการลงทุนจัดซื้อจัดหา การเพิ่มผลผลิตในระยะยาว และการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานมีบทบาทส าคัญในการ
การบูรณาการโครงการเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการแปลงใหญ่ โดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในด้านการจัดท าบัญชีรับ -จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
ให้กับเกษตรกร โดยการให้ความรู้ ก ากับแนะน าและติดตาม เพื่อสร้างวินัยในการท าบัญชีแก่เกษตรกร 
รวมถึงการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านการลดต้นทนุ การเพิ่มรายได้ การวางแผนการผลิตและการตลาด และการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ต่อไป 
 
วิธีกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อการศึกษาการจัดท าบัญชีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง  
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรชาวนาข้าวที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว หมู่ที่ 1 – 10 ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง จ านวน 137 ราย โดยมี
เกษตรกรร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.20  
  งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 
และหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จ านวน 
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 3. โครงกำรส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 

 โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ด าเนินการโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มในการผลิต จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด  

โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต าบลนาโยง อ าเภอนาข้าวเสีย จังหวัดตรัง เป็นโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบ “นาแปลงใหญ่” ที่มีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาเร่ืองข้าวให้ชาวนาในระยะยาว โครงการนี้มุ่งเน้นให้
เกษตรกรชาวนาข้าวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพ โดยการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การมุ่งลด
ต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การมุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพข้าว และการบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง
โดยให้เกษตรกรในพื้นที่บริหารจัดการ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน า รวมถึง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการลงทุนให้แก่ชาวนา ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนส าหรับการบริหาร
จัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่มละ 5 ล้านบาท โดยเกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้ได้พื้นที่นาแปลง
ใหญ่ 100 ไร่ขึ้นไป เพื่อน าไปสู่กระบวนการลงทุนจัดซื้อจัดหา การเพิ่มผลผลิตในระยะยาว และการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานมีบทบาทส าคัญในการ
การบูรณาการโครงการเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการแปลงใหญ่ โดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในด้านการจัดท าบัญชีรับ -จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
ให้กับเกษตรกร โดยการให้ความรู้ ก ากับแนะน าและติดตาม เพ่ือสร้างวินัยในการท าบัญชีแก่เกษตรกร 
รวมถึงการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านการลดต้นทนุ การเพิ่มรายได้ การวางแผนการผลิตและการตลาด และการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ต่อไป 
 
วิธีกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อการศึกษาการจัดท าบัญชีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง  
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรชาวนาข้าวที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว หมู่ที่ 1 – 10 ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง จ านวน 137 ราย โดยมี
เกษตรกรร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.20  
  งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 
และหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จ านวน 
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10 ท่าน แล้วน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
เกษตรกร ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการจัดท าบัญชี ซึ่งแบบเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลและสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ข้อมูลการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (3) ข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และ (4) ข้อเสนอแนะจากเกษตรกร 

คณะผู้วิจัยวัดค่าข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นและการประเมินความรู้ ความสามารถ และความพึง
พอใจของเกษตรกร โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ธ (Likert Scale) ระดับ 1 - 5 โดยก าหนดให้คะแนน 5 - 
ระดับมากที่สุด  4 -  ระดับมาก  3 - ระดับปานกลาง 2 - ระดับน้อย และ 1 - ระดับน้อยที่สุด 

การแปลผลใช้เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อการจัดระดับค่าเฉลี่ย โดยแบ่งออกเป็นช่วงได้ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 อยู่ในเกณฑ์ระดับความน้อย  
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 
 ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบเก็บข้อมูลจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วย ความถี่  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลกำรวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปและสภำพเศรษฐกิจของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง 

จังหวัดตรัง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยอายุเฉลี่ยของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม จ านวน 77 ราย เท่ากับ 
60 ปี เป็นเกษตรกรเพศหญิง จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.70 และเพศชาย 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 
27.30 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.20 ไม่
เรียนหนังสือ 2 รายคิดเป็นร้อยละ 2.60 และส่วนน้อยมากที่มีระดับการศึกษามัธยมและอนุปริญญา 
เกษตรกรจ านวน 61 ราย มีสถานภาพสมรส ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.20 สถานภาพหม้ายหรือหย่าร้าง 11 
ราย คิดเป็นร้อยละ 14.30 และจ านวนที่เหลือมีสถานภาพโสด  และมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4 คนต่อครัวเรือน 

ผลการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือน 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อย่าง จึงมีรายได้มาจากหลายช่องทาง โดยรายได้ส่วน
ใหญ่ของเกษตรกรมาจากการท านาและท าสวน รวมถึงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว ไก่ สุกร ปลา และ
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนชรา  อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย นั่นคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท ซึ่งคิด

 

  

เป็นร้อยละ 51.94 และรองลงมา คือ 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.77 ข้อมูลรายได้ของ
ครัวเรือนแสดงดังตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร: ข้อมูลรายได้ของครัวเรือน 

รายได้ของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
ท านา 
ท าสวน 
เลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ 
ค้าขาย 
เบี้ยยังชีพคนชรา 
อื่น ๆ 

68 
61 
35 
10 
43 
2 

88.31 
79.22 
45.45 
12.99 
55.84 
0.25 

ต่ ากว่า/เท่ากับ 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-15,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท 

40 
26 
8 
2 
0 
1 

51.94 
33.77 
10.39 
2.60 
 0.00 
 1.30 

หมำยเหตุ รายได้ของครัวเรือนมีหลาย
ช่องทาง 

- รวม 77 100.00 

 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านรายจ่ายของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายประจ าที่ส าคัญ คือ ค่า
สาธารณูปโภคในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางสังคม เช่น เงินท าบุญช่วยงานศพ งานบวช และงานแต่งงาน
ของสมาชิกในชุมชน เป็นต้น รองลงมาคือรายจ่ายเพื่อการบริโภคและอุปโภคในครัวเรือนและรายจ่าย
ทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 89.70 มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นที่มีรายจ่าย 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ข้อมูลรายจ่ายของ
ครัวเรือนแสดงดังตารางที่ 2 
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร: ข้อมูลรายจ่ายของครัวเรือน 

รายจ่ายของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ รายจ่ายต่อเดือนของ
ครัวเรือน 

จ านวน ร้อยละ 

รายจ่ายเพื่อการบรโิภค 
อุปโภค 
รายจ่ายเพื่อการเกษตร 
รายจ่ายเพื่อการศึกษาบุตร 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายทางสังคม 
ช าระหนี้สิน 
อื่น ๆ 

57 
51 
18 
77 
76 
49 
2 

74.23 
70.13 
23.37 
100 

23.03 
98.70 
0.25 

ต่ ากว่า/เท่ากับ 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-15,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท 
 

37 
32 
7 
1 
0 
0 

48.10 
41.60 
9.09 
1.30 
0.00 
0.00 

 

หมำยเหตุ รายจ่ายของครัวเรือนมีหลายรายการ - รวม 77 100.00 
  

 ผลการศึกษาหนี้สินครัวเรือน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินเฉลี่ยต่ ากว่า 50,000 บาทต่อ
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ซึ่งเป็นหนี้สินจากการประกอบอาชีพอันถือเป็นหนี้ท่ีก่อให้เกิดรายได้ใน
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เป็นร้อยละ 51.94 และรองลงมา คือ 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.77 ข้อมูลรายได้ของ
ครัวเรือนแสดงดังตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร: ข้อมูลรายได้ของครัวเรือน 

รายได้ของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
ท านา 
ท าสวน 
เลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ 
ค้าขาย 
เบี้ยยังชีพคนชรา 
อื่น ๆ 

68 
61 
35 
10 
43 
2 

88.31 
79.22 
45.45 
12.99 
55.84 
0.25 

ต่ ากว่า/เท่ากับ 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-15,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท 

40 
26 
8 
2 
0 
1 

51.94 
33.77 
10.39 
2.60 
 0.00 
 1.30 

หมำยเหตุ รายได้ของครัวเรือนมีหลาย
ช่องทาง 

- รวม 77 100.00 

 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านรายจ่ายของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายประจ าที่ส าคัญ คือ ค่า
สาธารณูปโภคในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางสังคม เช่น เงินท าบุญช่วยงานศพ งานบวช และงานแต่งงาน
ของสมาชิกในชุมชน เป็นต้น รองลงมาคือรายจ่ายเพื่อการบริโภคและอุปโภคในครัวเรือนและรายจ่าย
ทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 89.70 มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นที่มีรายจ่าย 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ข้อมูลรายจ่ายของ
ครัวเรือนแสดงดังตารางที่ 2 
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร: ข้อมูลรายจ่ายของครัวเรือน 

รายจ่ายของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ รายจ่ายต่อเดือนของ
ครัวเรือน 

จ านวน ร้อยละ 

รายจ่ายเพื่อการบรโิภค 
อุปโภค 
รายจ่ายเพื่อการเกษตร 
รายจ่ายเพื่อการศึกษาบุตร 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายทางสังคม 
ช าระหนี้สิน 
อื่น ๆ 

57 
51 
18 
77 
76 
49 
2 

74.23 
70.13 
23.37 
100 

23.03 
98.70 
0.25 

ต่ ากว่า/เท่ากับ 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-15,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท 
 

37 
32 
7 
1 
0 
0 

48.10 
41.60 
9.09 
1.30 
0.00 
0.00 

 

หมำยเหตุ รายจ่ายของครัวเรือนมีหลายรายการ - รวม 77 100.00 
  

 ผลการศึกษาหนี้สินครัวเรือน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินเฉลี่ยต่ ากว่า 50,000 บาทต่อ
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ซึ่งเป็นหนี้สินจากการประกอบอาชีพอันถือเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ใน
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อนาคต นอกจากนี้ บางรายยังก่อหนี้เพื่อการศึกษาบุตร และเพื่อการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือนตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พบว่า มีเกษตรกรจ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.27 มีหนี้สินของ
ครัวเรือนมากกว่า 150,000 บาท ซึ่งมักจะเกิดจากการก่อหนี้เพื่อการซื้อหรือก่อสร้างประเภทบ้านและ
ที่ดินที่มีมูลค่าสูง รวมถึงการซื้อยานพาหนะด้วย 
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร: ข้อมูลหนี้สินของครัวเรือน 

รายการหนี้สินของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ จ านวนหนี้สินของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
สินค้าอุปโภค บริโภคใน
ครัวเรือน 
ซื้อบ้านและที่ดิน 
ซื้อยานพาหนะ 
หนี้สินเพื่อการเกษตร 
หนี้สินเพื่อการศึกษาบตุร 
อื่น ๆ 

11 
11 
8 
38 
14 
2 

14.29 
14.29 
10.39 
49.35 
18.18 
0.25 

ไม่มีหนีส้ิน 
ต่ ากว่า 50,000 บาท 
50,001- 100,000 บาท 
100,001-150,000 บาท 
มากกว่า 150,000 บาท 
 

22 
24 
6 
4 
21 

28.58 
31.17 
7.79 
5.19 
27.27 

 

หมำยเหตุ หนี้สินของครัวเรือนมีหลาย
รายการ 

- รวม 77 100.00 

 

จากข้อมูลสภาพเศรษฐกิจในด้านรายได้ รายจ่าย และหนี้สิน แสดงให้เห็นว่าแม้เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะมีรายได้น้อยแต่ก็มีรายจ่ายที่สมดุลกัน คือ มีรายได้-รายจ่ายต่อครอบครัวในจ านวนไม่เกิน 10,000 
บาท และการก่อหนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่จะท าให้มีรายได้ในอนาคต ซึ่ง
มีความสามารถน าเงินมาช าระหนี้ได้ 

 

2. ผลกำรศึกษำกำรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของครัวเรือนและกำรจัดท ำบัญชีต้นทุน
ประกอบอำชีพ  

2.1 กำรเข้ำรับกำรอบรมกำรจัดท ำบัญชี 
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว ต.นาข้าวเสีย 

อ.นาโยง จังหวัดตรัง ได้รับการอบรมความรู้ด้านการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและการ
จัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง 
โดยในจ านวนนี้มีเกษตรกรจ านวน 68 ราย ได้รับการอบรมความรู้ด้านการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือนและการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพอย่างน้อย 1 ครั้งไปจนถึงมากกว่า 5 ครั้ง ในขณะที่มี
เกษตรกรเพียง 9 ราย ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมความรู้ในการจัดท าบัญชี 

 
 

 

 

  

ตำรำงที่ 4 ข้อมูลการเข้าอบรมการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและการจัดท าบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพของเกษตรกร 

การเข้ารับการอบรมการจดัท าบัญชี บัญชรีายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ 

 ไม่เคย 
1-2 ครั้ง 
3-4 ครั้ง 
5 ครั้งหรือมากกว่า 

9 
21 
27 
20 

11.70 
27.30 
35.10 
26.00 

9 
23 
25 
20 

11.70 
29.90 
32.50 
26.00 

 รวม 77 100.00 77 100.00 
 

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือนและการจัดท าบญัชีต้นทุนประกอบอาชพีได้ประเมินความรู้และความเข้าใจในการจัดท าบญัชขีอง
ตนเองเพียงระดับน้อยถึงปานกลางเท่านั้น และมีเกษตรกรเพียงจ านวน 19 ราย ที่ประเมินตนเองว่ามี
ความรู้และความเข้าใจในการจัดท าบัญชีในระดับมาก  

จากการศึกษาปัจจัยการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือนและการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง เกี่ยวกับแหล่งให้ความรู้เพิ่มเติมที่
ช่วยในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พบว่า 
เกษตรกรจ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.20 แสดงความคิดเห็นว่าตนเองไม่มีแหล่งความรู้เพิ่มเติมหรือ
ที่ปรึกษาในด้านการจัดท าบัญชี ในขณะที่เกษตรกรจ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.80 ได้รับความรู้
และค าปรึกษาในด้านการจัดท าบัญชีเพิ่มเติมจากอาสาสมัครจากชุมชน เรียกว่า “ครูบัญชี” ซึ่งเป็น
รูปแบบการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในด้านการจัดท าบัญชีที่ใช้อาสาสมัครจากชุมชน
ด้วยกันเอง โดยผลการศึกษา พบว่า มีเกษตรกรจ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.10 เคยได้รับการ
ติดตามผลจากครูบัญชีและเจ้าหน้าที่ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกร
จ านวน 23 ราย ที่ไม่เคยได้รับการติดตามผลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 

2.2 กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของครัวเรือนและกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ 
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและบัญชี

ต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมีเกษตรกรเพียง 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.15 จากจ านวน 77 ราย ที่จัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.00 จากจ านวน 77 ราย  
ที่จัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้จัดท าบัญชีเอง รองลงมาเป็นการ
มอบหมายให้บุตรหลานช่วยจัดท าบัญชี และการจัดท าบัญชีโดยคู่สมรสของเกษตรกรตามล าดับ ข้อมูลการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนแสดงดังตารางที่ 5 
 



27ปาริชาติ มณีมัย    ชลันธร ศรีธรรมโชติ    ภัทรพล วรรณราช    และระวิวรรณ สุขพิลาภ
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ตำรำงที่ 4 ข้อมูลการเข้าอบรมการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและการจัดท าบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพของเกษตรกร 

การเข้ารับการอบรมการจดัท าบัญชี บัญชรีายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ 

 ไม่เคย 
1-2 ครั้ง 
3-4 ครั้ง 
5 ครั้งหรือมากกว่า 

9 
21 
27 
20 

11.70 
27.30 
35.10 
26.00 

9 
23 
25 
20 

11.70 
29.90 
32.50 
26.00 

 รวม 77 100.00 77 100.00 
 

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือนและการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชพีได้ประเมินความรู้และความเข้าใจในการจัดท าบญัชขีอง
ตนเองเพียงระดับน้อยถึงปานกลางเท่านั้น และมีเกษตรกรเพียงจ านวน 19 ราย ที่ประเมินตนเองว่ามี
ความรู้และความเข้าใจในการจัดท าบัญชีในระดับมาก  

จากการศึกษาปัจจัยการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือนและการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง เกี่ยวกับแหล่งให้ความรู้เพิ่มเติมที่
ช่วยในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พบว่า 
เกษตรกรจ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.20 แสดงความคิดเห็นว่าตนเองไม่มีแหล่งความรู้เพิ่มเติมหรือ
ที่ปรึกษาในด้านการจัดท าบัญชี ในขณะที่เกษตรกรจ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.80 ได้รับความรู้
และค าปรึกษาในด้านการจัดท าบัญชีเพิ่มเติมจากอาสาสมัครจากชุมชน เรียกว่า “ครูบัญชี” ซึ่งเป็น
รูปแบบการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในด้านการจัดท าบัญชีที่ใช้อาสาสมัครจากชุมชน
ด้วยกันเอง โดยผลการศึกษา พบว่า มีเกษตรกรจ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.10 เคยได้รับการ
ติดตามผลจากครูบัญชีและเจ้าหน้าที่ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกร
จ านวน 23 ราย ที่ไม่เคยได้รับการติดตามผลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 

2.2 กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของครัวเรือนและกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ 
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและบัญชี

ต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมีเกษตรกรเพียง 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.15 จากจ านวน 77 ราย ที่จัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.00 จากจ านวน 77 ราย  
ที่จัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้จัดท าบัญชีเอง รองลงมาเป็นการ
มอบหมายให้บุตรหลานช่วยจัดท าบัญชี และการจัดท าบัญชีโดยคู่สมรสของเกษตรกรตามล าดับ ข้อมูลการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนแสดงดังตารางที่ 5 
 



28 การจัดทําบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตําบลนาข้าวเสีย อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
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ตำรำงที่ 5 ข้อมูลการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของ

เกษตรกร 

   การจัดท าบัญช ี บัญชรีายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

   การจัดท าบัญช ี     
 ท า 

ไม่ท า 
27 
50 

35.15 
64.90 

20 
57 

26.00 
74.00 

รวม 77 100.00 77 100.00 
   ผู้จัดท าบัญช ี     
 หัวหน้าครอบครัว 

คู่สมรส 
บุตร/หลาน 

12 
5 
10 

44.40 
18.50 
37.00 

11 
5 
4 

55.00 
25.00 
20.00 

รวม 27 100.00 27 100.00 
      

2.3 กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของครัวเรือน 
ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรจ านวน 

27 ราย พบว่า เกษตรกรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการการควบคุมรายจ่ายของครัวเรือน รองลงมาคือ
เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต และเพื่อจัดการภาระหนี้สิน ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 6 
ตำรำงที่ 6 วัตถุประสงค์ในการจัดท าบญัชีรายรบั-รายจา่ยของครัวเรือน 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
1. เพื่อควบคุมรายจ่ายในครัวเรือน 
2. เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต 
3. เพื่อจัดการภาระหนี้สิน 
4. เพื่อวางแผนทางการเงิน 
5. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของภาครฐั 
6. อื่น ๆ 

22 
14 
12 
8 
3 
1 

81.15 
51.85 
44.44 
29.63 
11.11 
3.70 

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรมีมากกว่า 1 วัตถุประสงค์ 
 

ผลการศึกษาวิธีการในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรจ านวน 27 ราย 
พบว่า เกษตรกร จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.85 บันทึกรายการรายรับ-รายจ่ายทุกรายการ และ
เกษตรกรอีกจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.10 ท าการจดบันทึกเฉพาะรายการใหญ่ ๆ เท่านั้น โดยมี
เกษตรกร จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.30 จะท าการบันทึกรายการทุกครั้งหลังจากที่เกิดรายการ
รายรับหรือรายจ่าย ส าหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ จะท าการบันทึกรายการ 2-3 วัน/ครั้ง สัปดาห์ละคร้ัง หรือ

 

  

บันทึกนาน ๆ ครั้ง นอกจากนี้เกษตรกร จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.15 มีการสรุปยอดรวมรายรับ-
รายจ่ายทุกเดือน ข้อมูลรูปแบบและการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรแสดง 
ดังตารางที่ 7 
ตำรำงที่ 7 รูปแบบและวิธีการในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกร 

รูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
วิธีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน   

 จดบันทึกทุกรายการ 
จดบันทึกเฉพาะรายการใหญ่ ๆ เท่าน้ัน 

14 
13 

51.90 
48.10 

 รวม 27 100.00 
ความถี่ในการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน   

 จดบันทึกทุกวัน/ทุกครั้งหลังจากท่ีเกิดรายการ 
จดบันทึก 2-3 วันต่อครั้ง 
จดบันทึกสัปดาห์ละครั้ง 
จดบันทึกนาน ๆ ครั้ง 

16 
4 
5 
2 

59.30 
14.80 
18.50 
7.40 

 รวม 27 100.00 
การสรุปยอดรายรับ-จ่ายรวมของครัวเรือน   

 ไม่มีการสรุปยอดรวม 
สรุปยอดรวมทุกวัน 
สรุปยอดรวมทุกสัปดาห ์
สรุปยอดรวมทุกเดือน 

9 
4 
1 
13 

33.33 
14.82 
3.7 

48.15 
 รวม 27 100.00 
    

ผลการศึกษาในด้านการน าข้อมูลบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีเพื่อช่วยลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยและควบคุมรายจ่ายของครอบครัวในระดับมาก และ
เกษตรกรมีการใช้ข้อมูลบัญชีในการช่วยจัดการการช าระหนี้สินได้อย่างเป็นระบบ การวางแผนทางการเงินของ
ครอบครัว และการวางแผนเพิ่มรายได้และเงินออมในระดับปานกลาง ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ในการจัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรแสดงดังตารางที่ 8 
ตำรำงที่ 8  การรับรู้ประโยชน์ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกร 

การรับรูป้ระโยชน์ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ค่า 

1. น าข้อมูลไปใช้เพื่อช่วยลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยและควบคุมรายจ่าย
ของครอบครัว 

3.59 1.18 มาก 

2. ช่วยให้สามารถจดัการการช าระหนี้สินได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 3.30 1.22 ปานกลาง 
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บันทึกนาน ๆ ครั้ง นอกจากนี้เกษตรกร จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.15 มีการสรุปยอดรวมรายรับ-
รายจ่ายทุกเดือน ข้อมูลรูปแบบและการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรแสดง 
ดังตารางที่ 7 
ตำรำงที่ 7 รูปแบบและวิธีการในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกร 

รูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
วิธีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน   

 จดบันทึกทุกรายการ 
จดบันทึกเฉพาะรายการใหญ่ ๆ เท่าน้ัน 

14 
13 

51.90 
48.10 

 รวม 27 100.00 
ความถี่ในการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน   

 จดบันทึกทุกวัน/ทุกครั้งหลังจากท่ีเกิดรายการ 
จดบันทึก 2-3 วันต่อครั้ง 
จดบันทึกสัปดาห์ละครั้ง 
จดบันทึกนาน ๆ ครั้ง 

16 
4 
5 
2 

59.30 
14.80 
18.50 
7.40 

 รวม 27 100.00 
การสรุปยอดรายรับ-จ่ายรวมของครัวเรือน   

 ไม่มีการสรุปยอดรวม 
สรุปยอดรวมทุกวัน 
สรุปยอดรวมทุกสัปดาห ์
สรุปยอดรวมทุกเดือน 

9 
4 
1 
13 

33.33 
14.82 
3.7 

48.15 
 รวม 27 100.00 
    

ผลการศึกษาในด้านการน าข้อมูลบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีเพื่อช่วยลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยและควบคุมรายจ่ายของครอบครัวในระดับมาก และ
เกษตรกรมีการใช้ข้อมูลบัญชีในการช่วยจัดการการช าระหนี้สินได้อย่างเป็นระบบ การวางแผนทางการเงินของ
ครอบครัว และการวางแผนเพิ่มรายได้และเงินออมในระดับปานกลาง ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ในการจัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรแสดงดังตารางที่ 8 
ตำรำงที่ 8  การรับรู้ประโยชน์ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกร 

การรับรูป้ระโยชน์ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ค่า 

1. น าข้อมูลไปใช้เพื่อช่วยลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยและควบคุมรายจ่าย
ของครอบครัว 

3.59 1.18 มาก 

2. ช่วยให้สามารถจดัการการช าระหนี้สินได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 3.30 1.22 ปานกลาง 
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การรับรูป้ระโยชน์ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ค่า 

3. ท าให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและมเีงินเก็บเงินออมได้มากข้ึน 2.81 1.04 ปานกลาง 

4. ช่วยให้ท่านวางแผนทางการเงินของครอบครัวไดด้ียิ่งขึ้น และมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

3.26 1.13 ปานกลาง 

    
2.4  กำรจัดท ำบัญชตี้นทุนประกอบอำชีพ 
ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ในการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร จ านวน 20 ราย 

พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นคงของอาชีพ และเพื่อต้องการทราบผล
ก าไรขาดทุนที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางส่วนจัดท าบัญชีต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ดังแสดงในตารางที่ 9 
ตำรำงที่ 9 วัตถุประสงค์ในการจัดท าบญัชีตน้ทุนประกอบอาชพี 
    วัตถุประสงค์ในการจัดท าบัญชตี้นทุนประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพื่อความมั่นคงของอาชีพ 
2. เพื่อทราบผลก าไรขาดทุนที่ถูกต้อง 
3. เพื่อเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
4. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 

13 
12 
3 
7 

65.00 
60.00 
15.00 
35.00 

 

ผลการศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พบว่า เกษตรกรจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 65 ท าการบันทึกบัญชีทุกครั้งที่เกิดรายการ และเกษตรกรจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 บันทึก
รายการโดยสรุปยอดเป็นรายสัปดาห์ ในขณะที่เกษตรกรจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 บันทึกรายการโดย
สรุปยอดเป็นรายเดือน ข้อมูลรูปแบบการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแสดงดังตารางที่ 10 
ตำรำงที่ 10 รูปแบบการบันทึกบัญชีตน้ทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร 
  รูปแบบการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 
 จดบันทึกทุกวัน/ทุกครั้งหลังจากท่ีเกิดรายการ 

จดบันทึกสัปดาห์ละครั้ง 
จดบันทึกรายเดือน 

13 
4 
3 

65.00 
20.00 
15.00 

   รวม 20 100.00 
 

ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลบัญชตี้นทุนประกอบอาชีพ พบว่า เกษตรกรมีการน า
ข้อมูลบัญชีไปวางแผนในการลดรายจ่ายและควบคุมต้นทุนในการท านา รวมถึงน าข้อมูลไปใช้วางแผนการ
ท านาในปีต่อให้มีก าไรมากขึ้นในระดับมาก ในขณะที่เกษตรกรมีการใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไป
ใช้ในการวางแผนเพิ่มผลผลิตในการท านา และเพิ่มรายได้จากการท านาในระดับปานกลาง 

 

  

ตำรำงที่ 11 การรับรู้ประโยชนใ์นการจัดท าบัญชีตน้ทนุประกอบอาชีพของเกษตรกร 
   การรับรู้ประโยชน์ในการจดัท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1. น าข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนในการ    
ลดรายจ่ายหรือควบคุมต้นทุนในการท านา 

3.50 1.28 มาก 

2. น าข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนเพิ่มรายได้
จากการท านา 

3.20 0.89 ปานกลาง 

3. น าข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนเพิ่ม
ผลผลติจากการท านา 

3.10 1.07 ปานกลาง 

4. น าข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนการท านา
ในปีต่อไปให้มีก าไรมากข้ึน 

3.50 1.00 มาก 

 

2.5  ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดท ำบัญชีตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและการจัดท า

บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพมีความยุ่งยากและเสียเวลา เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในระดับมาก รองลงมา คือ เกษตรกรยังขาด
ประสบการณ์ในการท าบัญชีครัวเรือน และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน 
นอกจากนี้ เกษตรกรยังไม่เห็นประโยชน์และความส าคัญของการท าบัญชี ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดท าบัญชีแสดงดังตารางที่ 12 
ตำรำงที่ 12 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบญัชีตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

1. ยุ่งยากซ้ าซาก ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย และรู้สึกเสียเวลา 
2. มีปัญหาในการอ่านและเขียนจึงไมอ่ยากท าบัญช ี
3. ขาดประสบการณ์ในการท าบญัชี 
4. ไม่เห็นประโยชน์และความส าคัญของการท าบัญชี 
5. มีภาระงานอ่ืน ๆ มาก จึงไมม่ีเวลาท าบัญชี 

3.52 
3.21 
3.23 
3.09 
2.95 

1.28 
1.32 
1.17 
1.13 
1.28 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

2.6 ข้อเสนอแนะจำกเกษตรกร 
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการจัดท า

บัญชีเข้ามาติดตามอย่างใกล้ชิด และรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
และการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และควรจัดอบรมการจัดท าบัญชีให้แก่บุตรหลานของเกษตรกร
เพื่อจะได้เป็นผู้ท าบัญชีของครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีอายุมากและมี
ปัญหาในการอ่านและเขียน นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
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ตำรำงที่ 11 การรับรู้ประโยชนใ์นการจัดท าบัญชีตน้ทนุประกอบอาชีพของเกษตรกร 
   การรับรู้ประโยชน์ในการจดัท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1. น าข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนในการ    
ลดรายจ่ายหรือควบคุมต้นทุนในการท านา 

3.50 1.28 มาก 

2. น าข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนเพิ่มรายได้
จากการท านา 

3.20 0.89 ปานกลาง 

3. น าข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนเพิ่ม
ผลผลติจากการท านา 

3.10 1.07 ปานกลาง 

4. น าข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนการท านา
ในปีต่อไปให้มีก าไรมากข้ึน 

3.50 1.00 มาก 

 

2.5  ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดท ำบัญชีตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและการจัดท า

บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพมีความยุ่งยากและเสียเวลา เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในระดับมาก รองลงมา คือ เกษตรกรยังขาด
ประสบการณ์ในการท าบัญชีครัวเรือน และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน 
นอกจากนี้ เกษตรกรยังไม่เห็นประโยชน์และความส าคัญของการท าบัญชี ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดท าบัญชีแสดงดังตารางที่ 12 
ตำรำงที่ 12 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบญัชีตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

1. ยุ่งยากซ้ าซาก ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย และรู้สึกเสียเวลา 
2. มีปัญหาในการอ่านและเขียนจึงไมอ่ยากท าบัญช ี
3. ขาดประสบการณ์ในการท าบญัชี 
4. ไม่เห็นประโยชน์และความส าคัญของการท าบัญชี 
5. มีภาระงานอ่ืน ๆ มาก จึงไมม่ีเวลาท าบัญชี 

3.52 
3.21 
3.23 
3.09 
2.95 

1.28 
1.32 
1.17 
1.13 
1.28 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

2.6 ข้อเสนอแนะจำกเกษตรกร 
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการจัดท า

บัญชีเข้ามาติดตามอย่างใกล้ชิด และรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
และการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และควรจัดอบรมการจัดท าบัญชีให้แก่บุตรหลานของเกษตรกร
เพื่อจะได้เป็นผู้ท าบัญชีของครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีอายุมากและมี
ปัญหาในการอ่านและเขียน นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
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อ่ืน ๆ ในการประกอบอาชีพด้วย เช่น ด้านการเกษตร การท านา การก าจัดศัตรูพืช เพื่อช่วยให้ผลผลิต
เพิ่มข้ึน ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของครัวเรือน 

 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 

การจัดท าบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรจดบันทึกข้อมูลรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน รวมถึงการ
จัดท าบัญชีเก่ียวกับต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนการสร้างรายได้และควบคุม
การใช้จ่ายเงินของครอบครัวให้เกิดความสมดุล แม้ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มี
การส่งเสริมการจัดท าบัญชีแก่เกษตรกรอย่างเต็มที่และเกษตรกรก็ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรม
อย่างสม่ าเสมอจ านวนหลายครั้ง แต่ก็ยังพบว่ามีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นทีม่ีการท าบญัชีอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยเกษตรกรผู้ท าบัญชีทุกรายตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดท าบัญชีและมีการใช้ข้อมูล
บัญชีในการวางแผนและจัดการการเงินของครอบครัวและการพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของผู้ที่ไม่จัดท าบัญชีนั้นมีสาเหตุส าคัญมาจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจ และขาดประสบการณ์ในการท าบัญชี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการ
อ่านและการเขียน เกษตรกรกลุ่มนี้จึงต้องการให้มีเจ้าหน้าที่หรือพี่ เลี้ยงคอยให้ค าแนะน าและติดตามการ
จัดท าบัญชีอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ ดังนั้น เม่ือกระบวนการติดตามและระบบให้ค าปรึกษาไม่ทั่วถึงและ
ไม่ต่อเนื่องก็ส่งผลให้ไม่สามารถจัดท าบัญชีจนส าเร็จได้ สาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งคือเกษตรกรส่วนใหญ่
มีรายได้น้อย ซึ่งเมื่อจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนแล้วก็ไม่เห็นว่ามีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนจึง
ไม่ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการจัดท าบัญชี ท าให้เกษตรกรเหล่านี้มุ่งให้เวลากับการ
ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนมากกว่า ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของการวิจัย
ในอดีต (Nilmanee et al., 2015; Dussadeedamkerng, 2014; Mitreechit, 2016) 

ผลสรุปจากการศึกษาน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญ 2 ประการ คือ  
(1) การสร้างระบบการติดตามและการให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าบัญชีที่มีประสิทธิผล โดยการ

เพิ่มจ านวนอาสาสมัครที่มีความรู้ด้านบัญชีผ่านการสร้างร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ โดยการให้ความรู้แก่นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจเพื่อให้มีก าลังบุคลากรอย่างเพียงพอในการท า
หน้าที่พี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาและติดตามการจัดท าบัญชีของเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ ซึ่งแนวทาง
นี้ถือเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

(2) ควรมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปยังบุตรหลานของเกษตรกร รวมถึงกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนหนุ่มสาวเพื่อให้ท าหน้าที่เป็น
ผู้จัดท าบัญชีของครัวเรือน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการอ่านและการ
เขียนและให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่าการท าบัญชี ดังนั้น การให้ความรู้แก่บุตรหลาน
ของเกษตรกร รวมถึงกลุ่มเยาวชนและคนหนุ่มสาว นอกจากจะช่วยในการจัดท าบัญชีของครอบครัวแล้วก็

 

  

จะเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ความรู้ด้านการท าบัญชีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่คนรุ่นใหม่ที่จะ
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอีกด้วย 
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*อุทิศ ทาหอม **ส าราญ ธุระตา ***ชุลีพร บุ้งทอง ****คเนศ วงษา  

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ของชุมชนบ้านเสม็ด ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
2. เพื่อค้นหารูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง" เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนบ้านเสม็ด ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม จัดเวทีระดมสมองและพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่า อาหาร
พื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง (หน่อไม้ทรงเครื่อง)" มีการผลิตสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน จนน าไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านการวิเคราะห์องค์ความรู้จากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน จนน าไปสู่
การสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่วย และส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับพื้นที่ในการ
ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นถิน่ เศรษฐกิจชุมชน สานพลังประชารัฐ 
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Abstract 
This research aims to study the potential of community to increase the value of local 

food product called “Tam Piang Song Krueng” (processed bamboo shoot) of Ban Samet village, 
Nongteng sub-district, Krasang district, Buriram province; and to seek for management to increase 
the value of the local food product “Tam Piang Song Krueng” to strengthen community economic 
of Ban Samet village, Nongteng sub-district, Krasang district, Buriram province. This research is 
participatory action research (PAR) collecting data from related documents, in-depth interview, 
group discussion, community forum for brain storming and developing potential. The results reveal 
that the production of the local food “Tam Piang Song Krueng” has been carried on for a long time; and 
the value added of the product was taken into account through the analysis of knowledge both inside 
and outside the community, which finally leads to the local food product design called “Tam Piang Song 
Krueng”. The value added of the product is based on product processing, pricing, selling channel, and sale 
promotion, as well as the cooperation with local organizations in order to upgrade and develop the 
product to become the cultural products of Buriram province in the future. 
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บทน ำ  
 ชุมชนบ้านเสม็ดตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มติดกับล าน้ าชี ในฤดูฝน  ปีที่มีฝนตกเป็นปริมาณมากท าให้
น้ าท่วมได้ง่าย ลักษณะรูปทรงหมู่บ้านยาวจากทิศตะวันตกไปด้านทิศตะวนัออก มีพื้นที่ป่าชุมชนริมล าน้ าชี
ประมาณ 551.74 ไร่ จากเดิม 3610.63  ไร่  มีจ านวนประชากรทั้งหมด 196 ครัวเรือน เป็นเพศชาย  
289 คน เป็นหญิง 265 คน รวมมีประชากรทั้งสิ้น 554 คน อาชีพหลักคือ การท าเกษตรกรรม และ
รับจ้างทั่วไป ในอดีตชุมชนยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินท ากิน จึงท าให้มีพื้นที่ป่าชุมชนเป็น
จ านวนมาก ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติภายในป่าชุมชนริมล าน้ าชีด้านต่าง ๆ เช่น 
หาผักผลไม้ป่า หาเห็ด ขุดมัน เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่อไม้ป่าที่ในอดีตชุมชนได้น ามาแปรรูปใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ หน่อไม้ส้ม หน่อไม้ดอง หน่อไม้ปี๊บ หน่อไม้ถุง พร้อมทั้งน ามาประกอบอาหาร ได้แก่ 
แกง ต้มจิ้มน้ าพริก ผัด หมก เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2553 ชาวบ้านทดลองน าหน่อไม้มาท าให้เกิดมูลค่าทาง
อาหาร คือ การท า “ต าเปียงทรงเครื่อง” ซึ่งค าว่า ต าเปียง คือ หน่อไม้ ส่วนค าว่า ทรงเครื่อง คือ มี
ส่วนผสมของ หมู ปลาร้าสับ แป้งข้าวเจ้า พริกไทย แล้วน ามาปรุงรส ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ซึ่งเป็น
อาหารเฉพาะของชุมชนบ้านเสม็ดเพียงเท่านั้นที่ ได้รับดัดแปลง ปรับปรุงสูตรมาจากบรรพบุรุษ 
คุณลักษณะพิเศษของ “ต าเปียงทรงเครื่อง” ของชุมชนบ้านเสม็ด คือ การใช้วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น
น ามาผสมผสานความคิด และรังสรรค์ออกมาให้เกิดมูลค่าให้กับอาหาร โดยการน าปลาร้ามาสับ ผสมกับ
หมูสามชั้น แป้งข้าวเจ้า ปรุงรส คลุกเคล้าให้เข้ากัน น าไปบรรจุใส่ถุงพลาสติกรัดให้แน่น ยิ่งเก็บไว้นานยิ่ง
มีรสชาติอร่อย ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีรสชาติเหมือนกับแหนมหมูผสม
กับกลิ่นหน่อไม้เครื่องปรุง จึงกลายเป็นความโดดเด่นของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ที่ส าคัญคือ ต าเปียง
ทรงเครื่อง นอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้ว ยังประกอบด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เช่น โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ไขมัน เป็นต้น ส่วนภาชนะในการบรรจุภัณฑ์ ชุมชนใช้ถุงพลาสติก รัดด้วยหนังยาง 
และน าไปจ าหน่าย ปัจจุบันมีคนในชุมชนท า “ต าเปียงทรงเครื่อง” จ านวน 20 ครอบครัว จ าหน่ายเป็น
สินค้าทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มข้ึนทุกปี 
จากการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนบ้านเสม็ด จ านวน 50 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเสม็ด พบว่า 
ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” แบ่งออก 4 ประเด็น ดังนี้ 
  1. ปัญหาการรวมกลุ่ม พบว่า ปัจจุบันการท าต าเปียงทรงเครื่องต่างคนต่างท า มีการท าขายใน
ชุมชนและนอกชุมชน แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิต เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากระตุ้น 
สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพกลุ่มที่สามารถผลิตต าเปียงอย่างมีประสิทธิภาพ การ
รวมกลุ่มจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมองเห็นความส าคัญเข้ามาช่วย
ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองในอนาคตได้ 
 2. ปัญหาการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียง
ทรงเครื่อง” ยังไม่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ขณะเดียวกันยังขาดการน าภาชนะในการบรรจุภัณฑ์ที่
น่าสนใจ สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากมาตรฐานการผลิต เป็นตัวก าหนด
คุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้า และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  
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จึงเป็นข้อจ ากัดที่จะต้องใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยเข้ามาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ชุมชนได้ค้นหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
  3. การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่วย  พบว่า ปัจจุบันมีการส่งขายภายในชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง นอกจากนี้มีคนในชุมชนไปท างานต่างถิ่นก็จะสั่งซื้อเป็นของฝาก เพื่อน าไปฝากญาติพี่น้องบ้าง
แต่ไม่มากนัก จึงเป็นข้อจ ากัดอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องค้นหาช่องทางการจ าหน่วยที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อ
ขยายให้คนภายนอกได้รู้จักผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
มากข้ึน  
  4. ปัญหาวัตถุดิบมีจ ากัด จากการสนทนาพูดคุยกับกลุ่มผู้ท าต าเปียงทรงเคร่ือง พบว่า  หน่อไม้
ป่าจะออกผลผลิตในช่วงเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม ชุมชนก็จะเข้าไปเก็บ เพื่อน ามาท าแปรรูปให้เป็น
หน่อไม้ดอง แล้วน ามาท าทรงเครื่องผสมผสานหลายส่วนเข้าด้วยกันจนกลายเป็น “ต าเปียงทรงเครื่อง” 
ได้เกือบตลอดทั้งปี ส าหรับการน าหน่อไม้ชนิดอ่ืนมาทดแทนได้หรือไม่นั้น กลุ่มผู้ผลิตได้ให้ข้อมูลว่า 
สามารถท าได้ แต่รสชาติความหวานจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ไม่มากนัก หากจะมีการผลิตต าเปียง 
อย่างจริงจัง ชุมชนจะต้องสร้างฐานอาหารหน่อไม้ป่าให้สามารถน ามาผลิตได้อย่างเพียงพอ  
  จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยพิจารณาเห็นความส าคัญในการผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน และค้นหาองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเข้ามา
ประยุกต์ใช้กับสินค้าวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
และน าไปส่งเสริมให้กับชาวบ้านผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน  สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และสวยงาม ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค การสร้างเอกลักษณ์ การเพิ่ม
มูลค่า การใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับชุมชน การสร้างการแข่งขันทางการตลาด เป็นต้น โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)  เป็นเครื่องมือ
ในการค้นหาองค์ความรู้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่โดดเด่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับวัฒนธรรมอาหาร 
“ต าเปียงทรงเครื่อง” มาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
เป็นอย่างดี พัฒนาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ ยวเชิงกีฬา น าไปสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยอาศัยกระบวนการวิจัยท่ี
เป็นเคร่ืองในการค้นหาองค์ความรู้ มาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหา ยกระดับองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมดั้งเดิมผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดกลไกใน
การส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมกลุ่ม พัฒนาให้กลายเป็นชุดของกิน ของฝากของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” 
ของชุมชนบ้านเสม็ด ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพื่อค้นหารูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านเสม็ด ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์     
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดหลักในการน ามาวิเคราะห์คณะผู้ศึกษาได้เก่ียวกับทุนทางวัฒนธรรมและแนวคิดเก่ียวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการก าหนดทิศทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอาหารพื้นถิ่น 
"ต าเปียงทรงเคร่ือง" ทุนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มีนักวิชาการได้นิยามความหมาย เช่น ดิเรก  
ปัทมศิริวัฒน์ (Pattamasiriwat, 2006)  ได้กล่าวว่า “ทุนวัฒนธรรม” ว่าเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ทุนวัฒนธรรมมีความเป็นพลวัตรสูงเนื่องจากโลกปัจจุบันมีการติดต่อถึงกัน
ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว  ภูมิปัญญาดั้งเดิมจึงได้ถูกน ามาเป็นจุดขายทางเศรษฐกิจ มีการค้นหาศิลปิน
แห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน และสนับสนุนการท าวิจัยทางด้านวัฒนธรรม  ขณะเดียวกัน อุทิศ ทาหอม และ
คณะ (Tahom, 2015, p. 60) ได้ให้ความหมายทุนทางวัฒนธรรมว่าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนทุกระดับชนชั้น ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศชาติ
และที่ส าคัญที่สุด การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ต้องผ่านกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วม ตั้งแต่ การคิด การพูด การคุย การตัดสินใจ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ค าว่า “ทุน” 
คือ การสร้างรายได้ ผสมผสานกับค าว่า “วัฒนธรรม” คือ ความดี ความงามของท้องถิ่น เมื่อน ามาใช้
รวมกันเกิดครอบคลุมไปถึง ด้านสังคม ด้านทรัพยากร และด้านเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นต้อง
อยู่บนพื้นฐานของค าว่า “ทุนทางวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นแนวคิดของการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานศักยภาพของ
ชุมชน โดยมีการเสริมสร้างชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดย
เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความกลมกลนืให้เกิดความสมดุลระหว่างคนกับสังคม คนกับธรรมชาติ คน
กับวัฒนธรรม เพราะการพัฒนาจากฐานวัฒนธรรม เป็นการบูรณาการทางสังคม ท าให้ชุมชนเกิดการ
พึ่งพาตนเองได้  ให้ชุมชนได้มองเห็นคุณค่า ค่านิยมของสังคมที่แสดงออกทางจารีตประเพณี วิถีชุมชนที่มี
รากฐานจากความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความรู้และภูมิหลังของบุคคล ซึ่งเป็นที่มาจาก ตระกูล 
เผ่าพันธุ์ สถานภาพทางสังคม (ชนชั้น)   และสามารถจ าแนกความส าคัญของการน า ทุนวัฒนธรรมมา
พัฒนาโดยแยกออกเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การประยุกต์ใช้
ทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้คนในชุมชนได้ใช้
ฐานความรู้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและเป็นกลไกส าคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ชุมชนได้ปรับตัวอย่างสมดุลกับ
การเปลี่ยนแปลงของยุคสังคมในปัจจุบัน ซึ่งทุนวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญในการผลัดดันให้น าภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมมาสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ Howkins (2002) ได้ให้นิยามของ Creative 
Economy ไว้ว่า “How people make money from idea” หมายถึง การสร้างมูลค่าที่ เกิดจาก
ความคิดของมนุษย์ โดยความคิดสร้างสรรค์ (creativity)  หมายถึง ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่และเศรษฐกิจ สร้างระบบของการผลิต การแลกเปลี่ยนและการบริโภคหรืออุปโภคของสินค้าและ
บริการ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์โดยปกติไม่ใช่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ
ต่อเมื่อได้มีการน าความคิดสร้างสรรค์นั้นน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีการซื้อขายกัน อันเป็นผลจากการ
น าการสร้างสรรค์ไปสู่ การมีมูลค่าทางเศรษฐกิจทุนทางวัฒนธรรมในสังคมไทย ได้แก่ กลุ่มมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (heritage) ซึ่งถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ 
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โบราณคดี วัฒนธรรม  ประเพณี ความเชื่อ โดยจ าแนกเป็นกลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้ งเดิม 
(traditional cultural expression)  และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (culture  sites) ในขณะที่ “กลุ่ม
ศิลปะ (arts)”  เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลปะทั้งในด้านวัตถุ และงานแสดงต่าง ๆ 
ของสินค้าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ปาณทิพย์ เปลี่ยนโมฬี   (Plianmolee, 2016, p. 25) พริยะ  
ผลพิรุฬห์ (Phonpiroon, 2013) กล่าวว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดจากทุนทางปัญญาที่สามารถอยู่ใน
รูปแบบของ“ฐานความรู้”เดิม หรือ“ความรู้ใหม่” ที่จะสามารถน าไปใช้ต่อยอดความคิดโดยทุนในลักษณะ
นี้สามารถเกิดได้จากทุนมนุษย์ (Human Capital) เช่น ศึกษาและการฝึกอบรมที่น ามาสู่ความคิดใหม่ๆ 
ทุนทางวัฒนธรรม(Culture Capital) เช่น วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยและทุนทางสังคม (Social Capital)
เช่น ขนบธรรมเนียมและองค์ความรู้ในท้องถิ่น เป็นต้น แล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลผลิต/บริการที่
สามารถสร้างคุณค่า/มูลค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความคิดที่สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่ทั้งการสร้าง "ความ
แตกต่าง" ซึ่งจะส่งผลต่อการ "สร้างมูลค่า และคุณค่า" สอดคล้องกับค าว่า นวัตกรรม (Innovation) คือ 
ดัดแปลง ปรับปรุง สร้างใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้นั้นเอง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการใช้กระบวนการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อประกอบการสรุปภาพรวม 
(Generalization) ด้วย เพื่อให้ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ครอบคลุมทั้งมิติเชิงลกึและกว้างโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจะเร่ิมจากส่วนที่เก่ียวกับบริบทของชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน แหล่งอาหารของชุมชน การท ากิจกรรมร่วมกัน การร่วมกลุ่มอาชีพ 
วัฒนธรรมการกิน อาหารพื้นถิ่นของชุมชน เป็นต้น โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิของการวิจัย
นี้ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documents) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการวิจัยและ
แนวคิดรวมทั้งทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่น ามาก าหนดกรอบแนวคิดและ
กรอบในการวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ความรู้ และศักยภาพของชุมชนการสร้างมูลค่าจากอาหารพื้นถิ่น การ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จากเอกสารสิ่งพิมพ์ สถิติ รายงาน บันทึกการประชุมของภาค
ราชการและชุมชน 
 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ประกอบด้วยข้อมูลด้านบริบทของชุมชน ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งอาหารพื้นถิ่นต าเปียงทรงเครื่อง ประวัติความเป็นมา
วัฒนธรรมด้านอาหารต าเปียงทรงเครื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ศึกษาศักยภาพ ปัญหา และการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง" เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง
การใช้วัฒนธรรมการกิน องค์ความรู้ ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต าเปียงทรงเครื่อง พร้อมทั้งวิธีการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นต าเปียงทรงเคร่ือง โดยมีวิธีเก็บรวมรวมข้อมูลดังนี้ 
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  2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview technique) โดยใช้แนวสัมภาษณ์ 
(Interview guide) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาศักยภาพ ปัญหา และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
อาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเคร่ือง" เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่ผ่านมา รวมทั้งศึกษาองค์
ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต าเปียงทรงเครื่องที่ผ่านมา เช่น ผลิตภัณฑ์ต าเปียงทรงเครื่อง แหล่ง
จ าหน่าย กลุ่มผู้บริโภค คุณค่าของต าเปียงทรงเครื่อง เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนที่ท าต าเปียงทรงเคร่ือง เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองเต็ง  ผู้น าชุมชน ผู้น า
ทางศาสนา ผู้อาวุโสและประชาชนในชุมชนบ้านเสม็ด    
   2.2 การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Schedule) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์
อาหารพื้นถิ่นต าเปียงทรงเครื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์ต าเปียงทรงเครื่อง  แหล่งจ าหน่าย กลุ่มผู้บริโภค คุณค่า
ของต าเปียงทรงเครื่องเป็นต้น  พร้อมทั้งค้นหาองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น "ต า
เปียงทรงเคร่ือง" เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น เทศบาลต าบลหนองเต็ง ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง และชุมชนบ้านเสม็ดในการ
ผลักดันให้เป็นสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้คนในชุมชน เกิด
การรวมกลุ่มในการผลิตวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นต าเปียงทรงเครื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยเก็บข้อมูลจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนที่ท าต าเปียงทรงเครื่อง  เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล
หนองเต็ง  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา ผู้อาวุโสและประชาชนใน
ชุมชนบ้านเสม็ด  
  2.3 การสนทนากลุ่ม (Focused Group) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule) 
ในการระดมความคิดเห็นของกลุ่มของคน (Group Think) ได้แก่ พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ผลิตอาหาร
พื้นถิ่น ต าเปียงทรงเครื่อง ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมจ านวน 8 คน โดยใช้เทคนิค 
Appreciation-Influence-Control (AIC) เพื่ อรับฟั งความคิดเห็น (Brainstorming) แผนที่ ความรู้ 
(Mind Mapping) เกี่ยวกับองค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง" เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์ต าเปียงทรงเครื่อง  แหล่งจ าหน่าย กลุ่มผู้บริโภค 
คุณค่าของต าเปียงทรงเครื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชน เกิดการรวมกลุ่มในการผลิตวัฒนธรรม
อาหารพื้นถิ่นต าเปียงทรงเครื่องและผลักดันในระดับนโยบายเพื่อเข้าสู่แผนเทศบัญญัติเทศบาลหนองเต็ง 
ในการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารประจ าจังหวัด 
  2.4 จัดเวทีพัฒนาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง" 
เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมระหว่าง นักวิจัยชุมชน เทศบาลต าบลหนองเต็ง ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง ส านัก
บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฏร์วิทยาคาร และชุมชนบ้าน
เสม็ดเข้าร่วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นต าเปียงทรงเครื่อง เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านเสม็ด ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
นอกจากนี้ยังจัดเวทีสนับสนุนและกระตุ้นให้คนชุมชนบ้านเสม็ดเกิดการรวมกลุ่มในการผลิตวัฒนธรรม
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อาหารพื้นถิ่นต าเปียงทรงเครื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรของชุมชนบ้านเสม็ด ต าบลหนองเต็ง อ าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้ งจัดเวทีถอดบทเรียนภาพรวมการด าเนินงานของโครงการวิจัย 
(Retrospect) ร่วมกับ ประชาชนบ้านเสม็ด นักวิจัยชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลหนองเต็ง ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอกระสัง เพื่อก าหนดทิศทางการท างานอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นแหล่งข้อมูลในกำรวิจัย   
  เนื่ องจากการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) โดยมีประชาชนที่ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนบา้นเสม็ด ประกอบด้วย อาสาสมัครนักวิจัยเชิงพื้นที่ จ านวน 10 คน ประชาชนใน
ชุมชนบ้านเสม็ดจ านวน 50 คน ผู้น าชุมชนทั้งที่เป็นทางการ และผู้น าที่ไม่เป็นทางการ จ านวน 20 คน   
ผู้อาวุโสที่มีความรู้ความรู้ทุนทางวัฒนธรรม จ านวน 20 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 5 คน พระ  
(พระนักพัฒนา) จ านวน 5 รูป กลุ่มผู้ท าต าเปียงทรงเครื่อง จ านวน 20 คน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ภายในพื้นที่ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฏร์วิทยาคาร 
เทศบาลต าบลหนองเต็ง จ านวน 10 คน รวม 130 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งให้ข้อมูล และการระดมสมอง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง 
  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน  และสามารถให้ข้อมูล
ส าคัญได้ ทุกคนต้องทราบลักษณะผู้ที่มีความรู้ในการท าต าเปียงทรงเครื่อง แหล่งอาหารพื้นถิ่นเสม็ด 
วัฒนธรรมการกินของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร และทราบประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมด้านอาหารต าเปียง
ทรงเครื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต าเปียงทรงเครื่อง ของชุมชนบ้านเสม็ดเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 50 คน ที่เลือกจาก 6 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อระดมสมองให้
การพัฒนาอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง ได้แก่ พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโส กลุ่มผู้
ที่ผลิตอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” และประชาชนท่ัวไปท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาการอาหาร
พื้นถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยใช้วิธีเลือกแบบรวมเจาะจง (Purposive Sampling) พร้อมทั้งมีองค์ความรู้ใน
การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง" ที่ผ่านมา เช่น ผลิตภัณฑ์ต าเปียง
ทรงเครื่อง แหล่งจ าหน่าย กลุ่มผู้บริโภค คุณค่าของต าเปียงทรงเครื่อง ซึ่งคณะผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มคนที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน โดยมีการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล สนทนากลุ่ม 
จัดเวทีวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติการร่วมกัน 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า 
(Triangulation) ซึ่งเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น 
เนื่องจากเทคนิคสามเส้ามีจุดก าเนิดจากการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้เพื่อเสริมความเที่ยงตรงและความ
น่าเชื่อถือของการวิจัย การใช้เทคนิคสามเส้ามีองค์ประกอบดังนี้   
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  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยคร้ังนี้คณะผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายทางความคิด
ในการให้ข้อมูล ประกอบด้วย อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองเต็ง 
โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฏร์วิทยาคาร ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโสในชุมชน ที่ทราบพัฒนาการอาหาร
พื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” วัฒนธรรมการกินของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร และทราบประวัติความเป็นมา
วัฒนธรรมด้านอาหารต าเปียงทรงเครื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต าเปียงทรงเครื่อง  
ของชุมชนบ้านเสม็ด  
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย (Diversity of 
Sources of Information) เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลให้เกิดความถูกต้องและแม่นย า ประกอบด้วย 
อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองเต็ง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโสใน
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส ประชาชนทั่วไป ที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร
พื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง" ที่ผ่านมา เช่น ผลิตภัณฑ์ต าเปียงทรงเครื่อง แหล่งจ าหน่าย กลุ่มผู้บริโภค 
คุณค่าของต าเปียงทรงเคร่ือง 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล การสนทนากลุ่ม เดินส ารวจ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ การเขียนปฏิทินกิจกรรม การสังเกต การสรุปบทเรียน การจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับ
ชุมชน เป็นต้น 
 4. การติดตามประเมินผล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูล แก่ 
ชุมชนบ้านเสม็ด สนทนากลุ่ม (Focus Group) ถอดบทเรียนสังเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการ การติดตามผ่านการสรุปบทเรียน 
AAR (After Action Review) ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ หลังด าเนินโครงการ การ
สังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ และ ถอดบทเรียน Retrospect เพื่อน าไปสู่สังเคราะห์องค์ความรู้ขยาย
ผลต่อยอดการท างานต่อไป 
 
ผลกำรวิจัย 

1. ศักยภำพของชุมชนในกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์อำหำรพื้นถิ่น "ต ำเปียงทรงเครื่อง" ของ
ชุมชนบ้ำนเสม็ด ต ำบลหนองเต็ง อ ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากการวิเคราะห์ค้นหาศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” 
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาประชาชนบ้านเสม็ด และวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะผู้วิจัย
และชาวบ้านเสม็ดได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อค้นหาศักยภาพของการพัฒนา “ต าเปียงทรงเครื่อง”  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ศักยภำพภำยในชุมชนบ้ำนเสม็ด 
   1.1.1 ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ กลิ่น สี และความเป็นมาของต าเปียง
ทรงเครื่องที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ระหว่างคนกับคน จนได้รับการดัดแปลง
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ปรับปรุงสูตร กลายเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจของชุมชนบ้านเสม็ดมีป่าที่เป็นแหล่งอาหาร
ที่อุดมสมบูรณ์ จึงท าให้เกิดการแปรรูปหน่อไม้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าเปียงทรงเครื่องที่
เป็นคุณค่าและความแตกต่างของอาหารพื้นถิ่นที่สามารถน าไปยกระดับให้กลายเป็นสินค้าและบริการเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จากการจัดเวทีศึกษาศักยภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนา “ต า
เปียงทรงเคร่ือง” วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านเสม็ด  
   นางสมพาน หอมนวล ได้กล่าวว่า “ต าเปียงทรงเครื่อง เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และ
ยังมีการท าขายทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นตลาดภายในชุมชนเท่านั้น หากมีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
คิดว่าจะท าขายได้ดี เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตามที่ดิฉันสังเกตผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนใหญ่
มักจะมีการท าแบบคล้าย ๆ กัน เช่น น้ าพริก สบู่ แชมพู ก็จะมีหลายชุมชน หลายกลุ่ม บางทีดิฉันไปซื้อก็
ไม่คิดว่าจะแตกต่างกันอย่างอันนี้มองแบบลูกค้าจะซื้อสินค้านะ จึงท าให้บางกลุ่มขายได้บ้าง ขายไม่ได้บ้าง 
ส่วนตัวดิฉันคิดว่า ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ ว่ามันมีความแตกต่างกัน ไม่ใช่เลียนแบบกัน 
หรือเหมือนกัน ถ้าเหมือนกันซื้อที่ไหนก็ได้ แต่ส าหรับต าเปียงทรงเครื่องของชุมชนเรา ยังไม่มีการท าขาย 
และผลิตให้ได้คุณภาพทั่วไป นี้คิดว่าเป็นจุดส าคัญของการพัฒนา”  
   จากข้อมูลดังกล่าวเป็นการชี้ให้เห็นการวิเคราะห์องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต า
เปียงทรงเคร่ือง ชุมชนสามารถเปรียบเทียบและมองเห็นความแตกต่างผลิตภัณฑ์ที่ท าขายตามท้องตลาด 
ฉะนั้นจุดส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ต้องมีความแตกต่างและสะท้อนความเป็นลักษณ์เฉพาะพื้นที่ 
แล้วน ามาสร้างสินค้าให้มีความน่าสนใจตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  
  1.1.2 ชุมชนมีศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อหน่วยงานในระดับท้องถิ่น เช่น พัฒนาชุมชน
อ าเภอกระสัง ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายทางการตลาดได้
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันได้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือชุมชน ส่งเสริม
สนับสนุนชุมชนจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง เป็นต้น ซ่ึงในต าบลหนองเต็ง ชุมชนบ้านเสม็ด
ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินโครงการสัมมาชีพ เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้แก่
ชุมชน ผ่านการฝึกปฏิบัติให้เกิดผลจริง นับได้ว่าเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองเห็นความส าคัญ
ของชุมชนบ้านเสม็ดที่จะยกระดับองค์ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้น าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ
ได้ ดังนั้นการสานพลังประชารัฐ จึงเป็นแนวคิดที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาประเทศ โดยให้เกิดการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทุกคน ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน 
ให้เกิดการสานพลังร่วมกันพัฒนาประเทศ ไม่ใช่ต่างกันต่างท าขาดการเชื่อมโยงถักทอร่วมกัน นโยบาย
พลังประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยให้มีการสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมหลัก ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่น
ของแต่ละองค์กรและมีภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน บทบาทแต่ละภาคส่วนในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
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  1.1.3 มีความสามัคคีภายในชุมชน การที่จะพัฒนาอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” 
จะท าไม่ได้หากชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ คน
ในชุมชนมองเห็นความส าคัญที่จะร่วมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ต าเปียงทรงเครื่อง” เพื่อให้สามารถสร้าง
เอกลักษณ์และความแตกต่างทางการตลาดให้ได้ ฉะนั้นความสามัคคีของชุมชนจึงเป็นตัวสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาผ่านการวิเคราะห์ตนเอง ความเอ้ืออาทร การอดทน วิริยะ อุตสาหะ ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาอุปสรรคและยึดหลักการด าเนินการเป็นกลุ่ม จึงได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง เพราะการที่ชุมชนมีความสามัคคี จุดเป็นเร่ิมต้นของการแก้ไขปัญหาไปสู่ความยั่งยืน การที่
ชุมชนใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหารพื้นเป็นตัวขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกัน ให้คนในชุมชนได้มองเห็นถึงคุณค่าองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่ ได้ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น มิติ
ของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นจริง และมี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยการรวมกลุ่มของประชาชนเพราะกลุ่มมีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นพลังจนสามารถเข้ามาด าเนินการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่ างยั่งยืน นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
(Eoseewong, 1996, pp. 235-240) ดังนั้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทุนทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่เป็นรากเหง้าของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ทุนทาง
วัฒนธรรม จึงเปรียบเสมือนกลไกทางธรรมชาติที่ยกระดับขึ้นมาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้บนวิถีชีวิต
ของชุมชน ผสมผสานมิติของสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน เพราะ
วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นศูนย์รวมของจิตใจ ที่สามารถท าให้ผู้คนในสังคมเกิดการเชื่อมร้อยจิตใจให้ยึดถือ
และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด วัฒนธรรม ความเชื่อ จึงเป็นกลวิธีที่ส่งพลังและอ านาจให้สังคมเกิดความ
เข้มแข็ง   
  2.1.4 ชุมชนมีแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต าเปียงทรงเครื่องไปในทิศทางเดียวกัน 
พบว่า ชุมชนบ้านเสม็ดส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ ท านา ท าสวน ยังไม่มีอาชีพเสริมที่ชัดเจน ที่ผ่านมามี
หน่วยงานได้แก่ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มาส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แต่
ชุมชนก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากขาดความรู้ในด้านการดูแลรักษา ตลอดจนค่าใช้จ่า ยใน
การซื้ออาหารปลา อาหารกบ มีราคาแพง จึงท าให้ชาวบ้านไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ชาวบ้านบาง
คนก็ไปท างานต่างถิ่น เช่น ท างานก่อสร้าง ขับรถ รับจ้าง ท างานโรงงาน เป็นต้น เนื่องจากต้องหารายได้
มาเลี้ยงครอบครัว จากเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้ พบว่า ชุมชนมีเอกลักษณ์อาหารพื้น ถิ่น คือ ต าเปียง
ทรงเครื่อง ที่สะท้อนถึงความแตกต่าง และเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นระยะ
เวลานาน หากมีการพัฒนาให้กลายเป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐาน ก็จะสามารถเกิดการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้กับชุมชนได้ ลดปัญหาการย้ายถิ่นของคนในชุมชน ขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนให้
ชุมชนน าสินค้าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สานพลังประชารัฐในการท างาน
ร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันสินค้าเข้าสู่ระดับสากล คณะผู้วิจัยจึงได้น าเสนอสินค้าทางวัฒนธรรมที่ได้
ผ่านการแปรรูปจนกลายเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ ส้มต าอบแห้ง ขนมจีนอบแห้ง ก๋วยจั๊บ
แห้ง ปลาร้าก้อน และน้ าปลาผง เป็นต้น  สินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของ
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ท้องถิ่น แต่ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเสริมพลัง เพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจนกลายเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ส่งออกได้ จึงท าให้ชุมชนเกิดแรงบันดาลใจที่จะน าอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” โดยการเพิ่มมูลค่า 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างการตลาดที่หลากหลายช่องทาง การสร้างสินค้าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมต้อง
ค้นหาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อยกระดับให้กลายเป็นความโดดเด่นของสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการดึงดูดลูกค้า การยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้ตอบโจทย์การตลาดต้องค านึงถึง 
“ผลิตได้ ขายเป็น เน้นคุณภาพ” เพราะเป็นการให้ชุมชนได้บริหารจัดการปัจจัยการผลิต การค้นหาตลาด 
และการสร้างมาตรฐานสินค้าท้องถิ่นสู่ระดับสากล   

1.2 ศักยภำพภำยนอกชุมชน  
นอกจากนี้สิ่งที่เปิดโอกาสให้อาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง"ที่จะสามารถผลักดันให้เป็น

อาหารประจ าจังหวัด หรือ อาหารที่รองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดดังนี้  
 1.2.1 จังหวัดบุรีรัมย์ก าลังได้รับการยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ เข้ามา

ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก จังหวัดบุรีรัมย์ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ร่วมกับจังหวัดต่างๆ 
เหล่านี้  คือ ล าปาง น่าน เพชรบูรณ์  เลย ราชบุรี สมุทรสงคราม จันทบุรี ตราด ชุมพร ตรัง และ
นครศรีธรรมราช สถิติผู้ที่เข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2558 แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ จ านวนผู้เยี่ยม
เยือน จ านวนนักท่องเที่ยว จ านวนนักทัศนาจร โดยเฉลี่ยเป็นร้อยละ ดังนี้ จ านวนผู้เยี่ยมเยือน ร้อยละ 50 
โดยมีจ านวน 1,419,833  คน จ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 29 มีจ านวน 829,623  คน จ านวนนัก
ทัศนาจร ร้อยละ 21 มีจ านวน 590,210 คน รวมจ านวนผู้เข้าจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดปีทั้งสิ้น จ านวน 
2,839,666 คน จากสถิติการจัดเก็บข้อมูลในปี 2555 มีรายได้จากการท่องเท่ียวกว่า 1,400 ล้านบาท 
และในปี 2556 สถิติเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ล้านบาท และมั่นใจว่าสิ้นปีงบประมาณ 2557 นี้จะมีเงินสะพัด
จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 2,000  ล้านบาท คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  (The 
National Tourism Policy Committee, 2017, p. 62) 

 1.2.2 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 2561-2564  ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น
ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ปัจจุบันยังขาดสินค้าและบริการที่หลากหลาย จึงต้องมีการ
ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการน าสินค้าทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นของฝาก
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีเพียงสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ 
คือ ผ้าไหมที่สะท้อนลายเอกลักษณ์ของจังหวัด ผ้าซิ่นตีนแดง ประเภทอาหาร เช่น ขาหมู กระยาสารท 
กุนเชียง กุ้งจ่อม เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีความหลากหลายที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ทางจังหวัดจึงจ าเป็นที่จะต้องค้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ ๆ ที่สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์บุรีรัมย์  

  1.2.3 นโยบายรัฐบาลก าลัง ให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับสินค้าภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นฐานของระบบ
เศรษฐกิจจนเกิดเป็นแนวคิดเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยหลาย
ประเทศได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์มา
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ผสมผสานกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  โดยอุตสาหกรรมที่ใช้ ความคิดสร้างสรรค์ นับเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาสูงสุดในระบบธุรกิจของโลกในขณะนี้ เช่นอุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ
อุตสาหกรรมด้านการออกแบบ เป็นต้น พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องอาศัยทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนทางภูมิปัญญา ทุนมนุษย์ผสมผสานองค์ความรู้สมัยใหม่กับองค์ความรู้ที่เป็นรากเหง้าของชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบด้วย สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้เกิดการแก้ไ ข
ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ทุนทางวัฒนธรรม จึงเปรียบเสมือนกลไกทางธรรมชาติที่ยกระดับขึ้นมา
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้บนวิถีชีวิตของชุมชน ผสมผสานมิติของสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (The 12th 
National Economic and Social Development Plan, 2017, pp. 17) ฉะนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต าเปียงทรงเคร่ือง จึงเป็นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ระหว่างนักพัฒนา เจ้าหน้าที่รัฐ และชาวบ้าน ได้เกิด
การเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ วิเคราะห์ วางแผน และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะเป็นปัจจัยที่ส าคัญให้ชาวบ้านได้เกิดความตระหนักในปัญหา 
ความเป็นเจ้าของในปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้น เพราะหัวใจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต าเปียงทรงเครื่อง คือ 
ค้นหาเอกลักษณ์ ไม่เลียนแบบ ผลักดันภูมิปัญญาสู่สากล การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน  

 

 2. รูปแบบกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์อำหำรพื้นถิ่น "ต ำเปียงทรงเครื่อง" เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้ำนเสม็ด ต ำบลหนองเต็ง อ ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลชุดความรู้เก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” 
คณะผู้วิจัย ประชาชนบ้านเสม็ด ต้องมีแนวทางปฏิบัติการยกระดับและพัฒนาอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียง
ทรงเครื่อง” ให้เป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงการค้นหาแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนเน้นการ
เรียนรู้และพัฒ นา (Learning and Development) ไม่ ใช่  การคัดลอกแล้ วพัฒ นา (Copy and 
Development) เพราะการวิจัยต้องใช้ความรู้น าการพัฒนา การสร้างมูลค่าเพิ่มอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียง
ทรงเคร่ือง”ของชุมชนบ้านเสม็ด บนพื้นฐานภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถิ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
หรือความสามารถของชาวบ้านและชุมชนในการปรับใช้วัฒนธรรมให้เป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่าง
อดีตกับปัจจุบัน  ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ วิถีชีวิต ระบบวิธีคิด วัฒนธรรม ประเพณีแบบ
แผนการด าเนินชีวิตที่เกิดจากการสั่งสมจากประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างรอบด้านก่อให้เกิดคุณค่าของ
แต่ละท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับลักษณะภูมิประเทศ วัฒนธรรมการกิน 
การอยู่ การด ารงชีวิต ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า “ภูมินิเวศ
วัฒนธรรม” ฉะนั้นบทความวิจัยนี้จึงเป็นการน าเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้ภายในชุมชนผสมผสานกับ
ความรู้ภายนอก (ความรู้ทางวิชาการ) เพื่อน ามาสู่การค้นหารูปแบบการเพิ่มมูลค่าอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียง
ทรงเคร่ือง” ของชุมชนบ้านเสม็ด จนได้น าสู่ไปปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
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 2.1 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์
 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะสร้างสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์ สามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้  โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ ความสะอาด ปลอดภัย  
รับประทาน ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้า ฉะนั้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ ซึ่งได้มีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียง
ทรงเคร่ือง” 3 แนวทาง ดังนี้ 
   2.1.1 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ให้มี
รูปร่างที่ง่ายต่อการรับประทาน พอดี ค า หรือสะดวกในการรับประทานบนรถยนต์ได้ง่าย ซึ่งอาหารพื้นถิ่น 
“ต าเปียงทรงเครื่อง” รูปแบบเดิมจะเป็นก้อนขนาดใหญ่ มีหน่อไม้ แป้ง หมู ผสมเครื่องปรุงรส เวลาจะไป
รับประทาน ก็ต้องท าให้เป็นแผ่น หรือไม่ก็ปั้นให้เป็นก้อน เส้นหน่อไม้ที่เกิดจากการสับ มีขนาดทั้งความ
ใหญ่และความยาวไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีส่วนผสม คือ หมูสามชั้นที่ได้ห่ันเป็นชิ้น ๆ และ ประมาณ 2 
นิ้ว แล้วน ามาผสมกับหน่อไม้เครื่องปรุงรส จนกลายเป็นอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” 
 

 

ภำพที่ 1 การเปรียบเทียบผลติภณัฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” แบบดั้งเดิมกับการแปรรูปแบบใหม่ 
 

จากการค้นพบของคณะผู้วิจัย พบว่า การแปรรูปต าเปียงทรงเครื่องในลักษณะแบบดั้งเดิมแม้จะ
เป็นการสะท้อนลักษณะความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมการกินของชุมชน แต่เวลาน าไปทอดให้สุกในแต่
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ละครั้ง ต้องมีการปั้นให้เป็นก้อน พอดีค า ซึ่งจากการทดลองทอด พบว่า อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียง
ทรงเครื่อง” มีความสุกไม่สม่ าเสมอ หากใช้ไฟแรงจะท าให้หน่อไม้ที่มีขนาดยาวไหม้ได้ง่าย นอกจากนี้ยัง
ท าให้ผู้ที่น า “ต าเปียงทรงเครื่อง” ไปรับประทานต้องมีความยุ่งยากในการปั้นเป็นก้อน เพราะพฤติกรรม
การกินของคนปัจจุบัน เน้นความสะดวก สบาย และง่ายต่อการรับประทาน จากเห็นปัญหาดังกล่าวจึงท า
ให้คณะผู้วิจัยได้แปรรูปอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง”ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า และให้
เกิดความสะดวก สบายต่อการน าไปปรุงให้สุก โดยการห่ันหน่อไม้ให้มีขนาดเล็ก โดยไม่ให้มีความละเอียด
มากจนเกินไป เนื่องจากต้องการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ แต่เพิ่มมูลค่าให้น่ารับประทาน และ
สะดวก สบายต่อลูกค้า นอกจากนี้ยังได้บดหมูสามชั้นให้ละเอียด แล้วน ามาผสมกับแป้งข้าวเจ้า พริกไทย 
เครื่องปรุงรส แล้วน ามาปั้นบนแม่พิมพ์ที่มีขนาดวงกลมความหนาประมาณ 1 นิ้ว เพื่อให้เกิดการคงรูป 
และไม่มีขนาดหนาจนเกินไป เพราะถ้ามีขนาดหนาเกินจนไปจะท าให้อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” 
สุกยากขึ้น ซึ่งการเพิ่มมูลค่าอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ได้มีการปรับปรุงสูตรและวิธีการผลิต 
โดยไม่ได้ใส่ปลาร้า และน้ าจ านวนหนึ่งลิตร ลงไปด้วย เนื่องจากคณะผู้วิจัยประเมินแล้วว่า การใส่น้ าลงไป
ในการผลิต ท าให้ไม่สามารถขึ้นรูปให้เป็นก้อนได้ และไม่ใส่ปลาร้าสับ ซึ่งได้ใส่เกลือทดแทนการใส่ปลาร้า 
ส่วนการบรรจุภัณฑ์คณะผู้วิจัยได้ค้นหาการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ถุงพลาสติกร้อน แล้วรัดด้วยหนังยาง มาเป็น
ถุงซีนสูญญากาศที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม และใช้เครื่องซีนปิดปากถุงให้สนิท เพิ่มความสวยงามให้กับ
ผลิตภัณฑ์มากข้ึน ดึงดูดความต้องการของลูกค้า 
   2.1.2 การปรับปรุงวิธีการผลิตและปรับปรุงสูตรอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” 
โดยสูตรดั้งเดิม มีการใส่ปลาร้าสับ หน่อไม้ หมู แป้ง และเครื่องปรุงรส จากการสนทนาพูดคุยในเวที  
ระดมสมอง พบว่า “ไม่ควรใส่ปลาร้า เพราะท าให้กลิ่นแรง และส่งผลให้ลูกค้ารายใหม่ที่ไม่รับประทาน
ปลาร้า ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ จึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันด้วย เพิ่ม
ความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า คงไว้ซื้อเอกลักษณ์ของความเป็นดั้งเดิมด้วย อาจจะไม่ใส่ปลาร้ าก็ได้  
ถือว่าเป็นการดัดแปลง แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อยู่ เพราะ “ต าเปียงทรงเครื่อง” มีคุณลักษณะที่เป็นเฉพาะ 
ก็คือ หน่อไม้ ฉะนั้นบางอย่างปรับปรุงได้ค่ะ” จากข้อมูลดังกล่าวท าให้คนในชุมชนได้มองเห็นแนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให้ลูกค้าที่ทั้งทานปลาร้า และไม่ทาน
ปลาร้า ได้เกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ 
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ภำพที่ 2 ต าเปียงทรงเคร่ืองที่สุกแล้ว 
 

2.1.3 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ให้มีความหลากหลายผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งเดิมมีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้น หากจะมีการพัฒนาให้ตอบสนองของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันที่มีวิธีการ
บริโภคที่หลากหลาย ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีได้เสนอแนวทางพัฒนาออกเป็น 4 แนวทาง คือ  ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ต าเปียง
ทรงเครื่องหมู คือ สูตรที่มีการท าในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ต าเปียงทรงเครื่องไก่ คือ การน าเนื้อไก่มาทดแทน
เนื้อหมูสับ ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ต าเปียงทรงเครื่องสมุนไพร คือ การน า พริก ขิง ขา ตระไคร้ มาเป็นส่วนผสมเพิ่ม 
โดยเน้นให้มีรสชาติที่มีสมุนไพรประกอบด้วย เพื่อเพิ่มโภชนาการทางอาหารผลิตภัณฑ์ที่ 4  ต าเปียง
ทรงเคร่ืองเจ คือ เน้นการผลิตที่ตอบสนองกลุ่มผู้ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ตลอดจนกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ  
  ลักษณะน าอาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง" ไปรับประทาน คือ จะทอด ปิ้ง ย่าง ใช้
ไฟระดับปานกลาง หากทอดต้องให้น้ ามันมีระดับความร้อนระดับ 50 องศา หรือ เดือดแล้วน า “ต าเปียง
ทรงเครื่อง” ลงไปทอด ทิ้งไว้ให้สุกทีละด้าน แล้วค่อยท าการพลิกกลับด้าน เพื่อไม่ให้ก้อน “ต าเปียง
ทรงเคร่ือง” แตก  ส่วนการเก็บรักษาควรเก็บไว้ในตู้เย็น เก็บไว้ได้นานประมาณ 1 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้
มีรสเปี้ยวมากจนเกินไป เพราะการเก็บไว้ในตู้เย็นจะเป็นการรักษาสภาพอาหารไม่ให้มีรถชาติที่เปลี่ยนไป
จากเดิมมากนัก   
   ฉะนั้น การต่อยอดสินค้าและบริการที่ มาจากทุนวัฒนธรรม เป็นการศึกษาวิเคราะห์
สินค้าเพื่อดึงจุดเด่นด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าสนใจมาปรับปรุง โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะกับสินค้า แล้วสร้างค่านิยมเสริมเข้าไป ผ่านกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะ
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น ให้ตอบโจทย์ความ
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ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย แต่ในระดับเบื้องต้น ให้พัฒนา “ต าเปียงทรงเคร่ือง” ให้เป็น
ที่ต้องการของตลาดก่อน แล้วค่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์อีก 3 แนวทางเพิ่มขึ้นมาภายหลัง  เนื่องจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า เพราะการที่ผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายตาม
ท้องตลาดได้ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเสมอไป  
 2.2 กำรก ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์อำหำรพ้ืนถิ่น “ต ำเปียงทรงเครื่อง” 
  การก าหนดราคาอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ในช่องการทดลองตลาด จัดเวทีวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกับผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า กลุ่มผู้ผลิตอาหาร
พื้นถิ่นต าเปียงทรงเครื่อง จ านวน 50 คน โดยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นประเมินความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ “ต าเปียงทรงเครื่อง”อันเดิมที่ชุมชนเคยซื้อไปรับประทานด้วยการใส่ถุงพลาสติกรัดด้วยหนัง
ยาง ไม่มีสลาก ตราสัญลักษณ์ ขายในราคา 20 บาท ขณะเดียวกันส่วนผสม เช่น หน่อไม้ หมู ก็มีขนาด
ความยาวไม่เท่ากัน เวลาน าไปทอด ปิ้ง ย่าง ท าให้ “ต าเปียงทรงเครื่อง” มีความสุกไม่สม่ าเสมอ ซึ่งการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ “ต าเปียงทรงเครื่อง” ที่มีความแตกต่างไปจากเดิมท าให้คนในชุมชนมองเห็นและเกิด
แรงบันดาลใจที่อยากจะยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ จากการให้ข้อมูลของ นางจารุวรรณ 
มาลัย ได้ให้ข้อมูลว่า “มองเห็นมูลค่าของ “ต าเปียงทรงเคร่ือง” ที่แตกต่างไปจากเดิม แต่ก่อนซื้อไปทาน 
ไปทอดมันติดกัน ท าให้กินยาก แต่พอเห็นการแปรรูป รู้สึกว่า ต าเปียงน่าทาน และมีมูลค่าในตัวมากขึ้น 
เห็นความแตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ส าหรับดิฉันที่ซื้อไปทานประจ า แค่เห็นรูปลักษณ์อาหารที่ผ่าน
การแปรรูปในลักษณ์นี้ ก็อยากจะซื้อไปทานเลย ถ้าทางกลุ่มขายในราคา 35 บาท ก็ไม่แพง เพราะตัว
ผลิตภัณฑ์มันเกิดมูลค่า มีมาตรฐานมากกว่าเดิม”   
   นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เพื่อให้ทราบว่าจะมีการก าหนดราคาเท่าไหร่จึง
จะมีความเหมาะสม พร้อมกับจัดเวทีระดมความคิดเห็น ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโส พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนบ้าน
เสม็ด จ านวน 50 คน เพื่อระดมความคิดเห็นและเมินความเหมาะสมในการก าหนดราคา อาหารพื้นถิ่น 
“ต าเปียงทรงเครื่อง” ซึ่งจากการจัดเวที พบว่า ผู้เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่เห็นควรก าหนดราคา 35 บาท 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ “ต าเปียงทรงเครื่อง” มีความแตกต่างทางมูลค่า ความสวยงาม ตลอดจนมีมาตรฐาน
ที่ดีกว่าเดิม การก าหนดราคา 35 ไม่แพง และมีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน 
โดยคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยชุมชนกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ร่วมกันวิเคราะห์
ต้นทุนการผลิต ความต้องการของกลุ่มลูกค้า เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด เป็ นต้น 
พบว่า ต้นทุนราคาผลิตภัณฑ์ “ต าเปียงทรงเครื่อง” ที่ผ่านการแปรรูปจะขายในราคาถุง 35 บาท มี
น้ าหนักถุงละ 300 กรัม น้ าหนักต าเปียงทรงเครื่อง 15600/300 กรัม จะได้จ านวนทั้งสิ้น 52 ถุง ดังนั้น
รายค่าใช้จ่าย ที่ขายต าเปียงทรงเครื่องจะได้เงินจ านวนทั้งสิ้น  1,820 บาทด้วยต้นทุนผลิต 680 บาท จะ
ได้ก าไรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นต่อสูตร 1,140 บาท การแปรรูป “ต าเปียงทรงเคร่ือง” จะท าเป็นก้อนขนาด 
1 นิ้ว จะบรรจุใส่ถุงจ านวน 10 ก้อนรวมทั้งสิ้น 300 กรัม ต่อ 1 ถุง นางนิตา เบญจพรรณ แม่ค้าที่ขาย
อาหารตามสั่ง ได้กล่าวว่า “ราคา 35-40 ไม่แพงส าหรับ ผลิตภัณฑ์อาหาร “ต าเปียงทรงเครื่อง” ที่มีการ
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แปรรูปที่สวยงาม สะดวกสบายต่อการบริโภค หากเป็นหนูน าไปขายในร้านอาหารตามสั่ง ต าเปียง 11 ชิ้น 
300 กรัม ขายได้เงิน 70 บาท เพราะจานหนึ่งจะได้ต าเปียงจ านวน 5 ชิ้น พร้อมข้าวเปล่า จะขายในราคา 
35 บาท ถ้าสองจาน ก็จะได้ราคา 70 บาท ถือว่าได้ก าไรเท่าตัวด้วยซ้ า ฉะนั้นจะขายต าเปียงในราคา 35-
40 บาท เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันด้วยซ้ า หรือจะขายในราคา 3 ถุง ร้อย คนซื้อไปขาย
ต่อก็จะได้ก าไรถุงละ 10 บาท” จากความพูดดังกล่าวจึงท าให้ผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน เห็นด้วยกับความ
คิดเห็น จึงได้มีมติร่วมในว่า จะขายต าเปียงทรงเคร่ืองในราคา ถุงละ 35 บาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3 ความแตกต่างของการบรรจุภัณฑ์ในแบบดั้งเดิมกับแบบใหม่ 
 

ดังนั้น หัวใจส าคัญในการตั้งราคา คือ “การอาศัยการเรียนรู้จากลูกค้า” ทั้งนี้เพราะในระยะยาว
ราคาไม่ได้ถูกก าหนดขึ้นโดยนักการตลาด แต่ราคาถูกก าหนดโดยผู้บริโภคคนสุดท้าย ดังนั้นการท าให้
ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกจึงเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อกิจการเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสื่อความหมายที่
ให้กับลูกค้าจะเป็นไปอย่างไม่ผิดเพี้ยน อ านาจ ธีระวนิช (Teeravanich, 2002, p. 209) จากการให้ข้อมูล
ลูกค้าท่านหนึ่งในชุมชนกล่าวว่า "ส าหรับดิฉัน ถ้ามีการบรรจุภัณฑ์ แปรรูปอาหารที่สะดวก รับประทาน
ง่าย แตกต่างจากของเดิมที่ท าขายในชุมชน ราคา 35 บาท ไม่แพง ซื้อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
ราคาขนาดนี้ และจ านวนปริมาณขนาดนี้ ไม่แพงเลย ถูกไปด้วยซ้ า"การก าหนดราคาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเชื่อของลูกค้าที่มีต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่าง ๆ และพิจารณาถึงความเต็มใจของ
ลูกค้าที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วย 
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 2.3 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
 การจัดจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์สินค้ามีความส าคัญกับการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับกลุ่ม ได้เป็นอย่างดีเป็นปัจจัยส าคัญใน
การขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ประสบความส าเร็จ หากมีประชาชน หรือ กลุ่มลูกค้ารู้ จักสินค้า และ
ทราบข้อมูลกลุ่มอย่างครบถ้วนจะท าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้านั้นทันที ฉะนั้นการ
ประชาสัมพันธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ที่จะน าเสนอข้อมูลต่อลูกค้า ประชาชน ให้เกิดทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ 
เช่นเดียวกับการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่น"ต าเปียงทรงเครื่อง" ของชุมชนบ้านเสม็ด เพื่อสร้างการรับรู้
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เพจ Facebook วิทยุ จัดจ าหน่ายตาม
ตลาด สถานที่ราชการ ถนนคนเดินเซราะกราวบุรีรัมย์ ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมและบุคคลผู้มีชื่อเสียง 
เช่น ขายตามการท าบุญ 9 วัดต าบลหนองเต็ง และบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น การท าโรงทานบ้านพ่อผาย 
สร้อยสระกลาง เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น "ต าเปียง
ทรงเคร่ือง" เพิ่มมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย คณะผู้วิจัย นักวิจัยชุมชน กลุ่มผู้ ผลิตอาหารพื้นถิ่น  
“ต าเปียงทรงเคร่ือง” ได้มีการวางแผนและวิธีการจัดจ าหน่วยอยู่ 3 ช่องทาง มีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.3.1.1 การจัดส่งให้สินค้าต่างจังหวัด หรือมีระยะที่ไกล ซึ่งทางกลุ่มได้มีแนวทางการ
จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด คือ 1. ถ้าลูกค้าสั่งต่ ากว่า 30-40 แพ็ค ให้มารับสินค้าเอง หรือ
หากมีการจัดส่งให้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าจัดส่งสินค้าให้ 2. ถ้าสั่งซื้อสินค้า 40 แพ็ค ขึ้นไป ทางกลุ่ม
แม่บ้านจะท าการจัดส่งให้ฟรี ซึ่งจะมีลูกค้าประจ าที่สั่งสินค้าอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” จาก 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดระยอง เป็นต้น โดยใช้วิธีการขนส่งผ่านรถโดย
สาธารณะและรถไฟ หากลูกค้าต้องการสินค้าให้ส่งถึงบ้านก็จะจัดส่งโดยใช้บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่มี
การจัดส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ   
   2.3.1.2 การจัดจ าหน่ายที่ถนนคนเดินเซราะกราว ทางกลุ่มแม่บ้านได้รับการติดต่อจาก
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง ให้น าอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ไปจัดจ าหน่วย ณ ตลาด
เซราะกราวบุรีรัมย์ประจ าทุกสัปดาห์ ซึ่งทางผู้รับผิดชอบจะจองพื้นที่ไว้ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ
สินค้าที่ได้รับได้สนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชนทุกอ าเภอ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และ
ช่องทางการจ าหน่ายให้กับกลุ่มแม่บ้าน และที่ส าคัญเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว
ได้ชิม ช็อป อาหารพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์มากข้ึน 
  2.3.1.3 การขายในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น คือ 
เดิมทีผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ได้รับความนิยมในระดับชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 
แต่เป็นสินค้าเฉพาะในชุมชน จึงท าให้มีข้อจ ากัดในการเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มขึ้น คณะผู้วิจัยจึงได้
ร่วมกันกับกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าชุมชน ได้ค้นหาวิธีการในการเพิ่มช่องทางการขาย ได้แก่ 1. การขายภายใน
ชุมชน โดยมีการจัดจ าหน่ายในสถานที่ผลิต 2. มีการน าสินค้าออกไปจ าหน่วยนอกชุมชน และหน่วยงาน
ราชการในระดับพื้นที่ โดยทางกลุ่มแม่บ้านจัดแบ่งกัน วันละ 2 กลุ่ม ออกขายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น 



54 รูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต�าเปียงทรงเครื่อง” เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ของเศรษฐกิจชุมชนบ้านเสม็ดต�าบลหนองเต็ง อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Vol .20 No.2 /  2018Journal  of  Soc ia l
Development

 

  

โรงเรียน เทศบาล อ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หมู่บ้านใกล้เคียง เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึง
และสามารถซื้อสินค้าได้ตามต้องการ ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้ามากข้ึน 
  2.3.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ลูกค้า โดยคณะผู้วิจัย นักวิจัย
ชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้านผลิตอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” ได้ใช้วิธีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้ารายเก่า และรายใหม่ ดังนี้ 
   2.3.2.1 ช่องทาง Facebook พบว่า คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทาง Facebook โดยใช้วิธีการแท็ก (Tag) เพื่อนในเฟส และกลุ่มแม่บ้านเสม็ดที่ เป็นสมาชิกใน 
Facebook เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าที่สนใจ ผลจากด าเนินการท าให้ผู้คนในต าบลหนองเต็ง อ าเภอ
กระสัง ให้ความส าคัญเป็นจ านวนมาก จนได้ติดต่อสั่งซื้อให้จัดส่งไปสถานที่ต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี เป็นต้น และที่ส าคัญท าให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ให้ความส าคัญ เช่น ธนาคาร
เกษตรและสหกรณ์การเกษตรอ าเภอกระสัง (ธกส.) ได้สั่งอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” เพื่อน าไป
รับประทาน และที่ส าคัญได้น าเรื่องราวที่ชุมชนได้ร่วมด าเนินการฟื้นฟูและยกระดับอาหารพื้นถิ่นของ
ตนเองไปประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ ธกส. จนท าให้ประชาชนในอ าเภอกระสังได้รับรู้อีกหนึ่งช่องทาง โดยจะ
มีสลากและ ข้อความที่เชิญชวนให้ลูกค้ามองเห็นถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนลงไปผลิตภัณฑ์
อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” โดยมีค าว่า “ท่านซื้อ "ต าเปียงทรงเครื่อง" จะมีส่วนช่วยเหลือ
ชาวบ้าน เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น” ซึ่งค านี้เป็นการเชิญชวนให้ผู้ซื้อได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการมีงานท าในระดับชุมชน เป็นค าที่เป็นสื่อกลางผ่านการบอกเล่า 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” 
   2.3.3.2 เพจชุมชนคนกระสัง ได้น าเร่ืองราวอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ไป
ประชาสัมพันธ์ให้ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเพจดังกล่าวมีประชาชนติดตามจ านวน มาก จึงท าให้
ประชาชนในอ าเภอกระสังได้รู้จักอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” จ านวนมากขึ้น จากเดิมรู้จักกันเพียง
ไม่กี่ชุมชน ปัจจุบันได้ความสนใจจากผู้คนเป็นจ านวนมาก นับได้ว่า การใช้เพจระดับท้องถิ่นช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ท าให้อาหารพื้นถิ่นมียอดขายเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งเฉลี่ยประมาณเดือนละ 45,000 บาท 
   2.3.3.3 เพจ BURIRAM WORLD: มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 25 ชม. ได้
น าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ไปประชาสัมพันธ์ ในวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
จนท าให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์สนใจและต้องการรับประทานอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง”
มากขึ้นท าให้กลุ่มแม่บ้านได้น าสินค้ามาขาย ณ ถนนคนเดินตลาดเซราะกราว เนื่องจากผู้คนให้ค าตอบ
เดียวกันว่า เป็นอาหารที่แปลกที่ส าคัญเป็นอาหารภูมิปัญญาของชาวบุรีรัมย์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ยกระดับให้กลายเป็น “ชุดของกิน ของฝาก” เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต 
   2.3.3.4 วิทยุ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอ าเภอกระสัง (ธกส.) น าอาหาร
พื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในอ าเภอกระสังได้เห็นความส าคัญของ
การน าคุณค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการกินมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
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   2.3.3.5 งานประชุมระดับอ าเภอ ในการประชุมทุกเดือนของข้าราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ทางกลุ่มแม่บ้านเสม็ดจะน าอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ไปวางจ าหน่าย นอกจากเป็น
การขายแล้ว ยังเป็นการสร้างสินค้าให้กับข้าราชการ หน่วยงานในระดับอ าเภอได้รู้จัก จนได้รับความสนใจ
จากนายอ าเภอกระสัง พัฒนาการอ าเภอกระสัง ได้ให้เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนเข้าไปให้ความช่วยเหลือใน
การหาตลาด และช่วยติดต่อสถานที่ขาย ณ ถนนคนเดินเซราะกราวทุกวันเสาร์อาทิตย์  
   2.3.3.6 งานท าบุญ 9 วัดต าบลหนองเต็ง (เข้าพรรษา) พบว่า กลุ่มแม่บ้านนอกจากจะ
ไปร่วมท าบุญแล้ว ยังได้น าอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ไปขายเพื่อให้ประชาชนที่มาท าบุญได้ ชิม 
ช็อป ซื้อไปเป็นของฝากญาติพี่น้อง ซึ่งจากการน าไปจ าหน่ายในแต่ละครั้งก็จะขายได้ประมาณครั้งละ 
2,000- 2,500 บาท นับว่าเป็นการสร้างยอดขายให้กับกลุ่มแม่บ้านอีกช่องทางหนึ่ง 
   2.3.3.7 งานวันเกิด พ่อผาย สร้อยสระกลาง ทางกลุ่มแม่บ้านได้รับการติดต่อจาก ดร.
พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมชุมชน ได้สั่งซื้ออาหารพื้นถิ่น “ต าเปียง
ทรงเครื่อง” พร้อมให้ไปจัดท าโรงทานให้ประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าวได้ชิม ได้รับประทานร่วมกัน ซึ่ง
ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท าให้ประชาชนตอบรับเสียงเดียวกันว่า “อร่อย รสชาติแปลกดี เป็น
เอกลักษณ์” จึงนับได้ว่าการใช้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เป็นการสร้างการรับรู้และการสร้าง
ยอดขายให้กับกลุ่มแม่บ้านอีกหนึ่งช่องทาง 
  ฉะนั้น ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้คนในจังหวัดบุรีรัมย์รู้จักอาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง" มากข้ึน
ผ่าน เพจดัง ช่องทาง Facebook และสิ่งที่ส าคัญเป็นการดึงดูดความสนใจ คือ การใช้ค าว่า "อาหารจาก
ภูมิปัญญาของชาวบุรีรัมย์" ซึ่งเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคนบุรีรัมย์ให้เห็นชัดเจน 
เนื่องจากเป็นการสะท้อน จุดขาย และสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเองตามค า
ขวัญที่ว่า "เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม" ซึ่งค าขวัญเป็นการสะท้อนถึงความ
โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนบุรีรัมย์เป็นอย่างมาก ฉะนั้น
การยกระดับอาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง" จึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นจ านวนมากที่บอกว่า 
"แปลกดี อยู่มานานก็ไม่เคยได้ยิน ได้เห็น ได้ชิม และเป็นลักษณ์ของบุรีรัมย์ด้วย" ซึ่งนับว่าอาหารพื้นถิ่น 
"ต าเปียงทรงเครื่องเป็นสินค้าใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ล้วนแล้ว
ต้องมีการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นตัวตน โดยการน าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย 
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมวิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน 
 2.4 กำรส่งเสริมกำรขำย  
 การส่งเสริมการขายของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” ได้มีวิธีการสร้างการรับรู้
และกระตุ้นให้ผู้บริโภคให้เกิดความสนใจมี 2 วิธีการได้แก่  
  2.4.1 การส่งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค (Consumer Promotions) ทางสมาชิกในกลุ่ม
ได้มีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน คือ จะขายส่งในราคาแพ็คละ 35 บาท จะขายปลีกในราคา 3 ถุง 100 บาท และ
ถ้ามีพ่อค้า แม่ค้ามารับซื้อสินค้าไปขายต่อตั้งแต่ 30 แพ็คขึ้นไปจะขายในราคา แพ็คละ 30 บาท ซึ่งเป็นการ
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เพิ่มช่องทางการตลาด โดยให้บุคคลที่สนใจ พ่อค้าแม่ค้าได้น าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” 
น าไปขายในสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนยังได้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าที่สนใจอีกด้วย 
  2.4.2 การส่งเสริมการขายไปยังลูกค้า (Trade Promotions) ทางกลุ่มได้มีการแบ่ง
บทบาทหน้าท่ีการท างานของสมาชิกออกเป็นแผนกต่าง ๆ ได้แก่ ประธานกลุ่ม รองประธาน ฝ่า ยบัญชี
และการเงิน การประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายตลาด และฝ่ายพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นบริการจัดการ
กลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีวิธีการปันผลก าไรทุก 15 วัน เพื่อให้สมาชิกได้น าเงินไปใช้ใน
ครัวเรือน ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีต้องชี้แจงรายรับ รายจ่าย ผลก าไรของกลุ่มให้ชัดเจน มีหลักฐาน
เอกสารที่โปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยให้น าชั่วโมงการปฏิบัติการทั้งหมดหาร ก าไรที่ได้จากการ
ขาย จะได้ค่าจ านวนชั่วโมง แล้วน าค่าจ านวนชัว่โมงไปคูณกับชั่วโมงปฏิบัติการของสมาชิกแต่ละท่านจะได้
เงินปันผลของสมาชิกทุกคนออกมา สมาชิกในแต่ละคนมาคูณจ านวนชั่วโมงที่ท างาน ก็จะได้ค่าตอบแทน
ออกมา เช่น ยอดขาย 15 วัน ได้ก าไร 10,000 บาท ชั่วโมงในการปฏิบัติของสมาชิกทุกคน 15 วัน 300 
ชั่วโมง น าเอาก าไร 10,000/300 จะเป็นเงินชั่วโมงละ 33.33 บาท นางอินทรา จักรนารายณ์ ท างาน
ทั้งหมด 44 ชั่วโมง น าจ านวนเงินที่คิดเป็นชั่วโมงละ  33.33 คูณด้วยชั่วโมงการปฏิบัติงานของ นาง
อินทรา จักรนารายณ์ คือ 44 นางอินทรา จักรนารายณ์ จะได้เงินปันผล 15 วัน เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
1,466.66 บาท ซึ่งการใช้สูตรคิดแบบนี้เป็นการท าให้สมาชิกทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะท าการตลาดด้วย
ตนเอง แทนที่จะรอเงินปันผล เพราะถ้าหากก าไรลดลง ก็จะส่งผลต่อรายได้ของสมาชิกทุกคนด้วยการ
คิดเงินปันผลให้แก่สมาชิกในลักษณะนี้จึงเป็นการสร้างความยุติธรรมให้กับคนที่ท างานอย่างสม่ าเสมอ 
และที่ส าคัญทุกคนจะพยายามสร้างเครือข่ายทางการตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มสมาชิก  
  นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเพิ่มยอดขาย โดยให้สมาชิกรับอาหารพื้นถิ่น “ต า
เปียงทรงเครื่อง”จากกลุ่มไปขายในราคาแพ็คละ 30 บาท หรือ หากสมาชิกท่านใดสามารถสร้างตลาดได้ 
เช่น นางธันยมัย หวังอยู่ ขายผลิตภัณฑ์ได้ 100 แพ็ค ก็จะหักเข้ากลุ่มเพียงแพ็คละ 30 บาท ที่เหลือก็จะ
เป็นค่าเปอร์เซ็นให้กับสมาชิก ซึ่งการส่งเสริมการขายดังกล่าวท าให้สมาชิกทุกคนเกิดความกระตืนรือร้นที่
จะหาตลาด เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายกับกลุ่มและเป็นรายได้ให้กับตนเอง เพราะทุก 15 วันสมาชิกเงิน
ค่าตอบแทนอยู่ 2 ช่องทาง คือ เงินปันผลจากกลุ่ม และเงินเปอร์เซ็นยอดขาย จึงนับได้ว่าเป็นวิธีการ
บริหารจัดการกลุ่มและการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับตอบโจทย์การสร้างงาน สร้างอาชีพให้เพียงต่อ
การด ารงชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 3. กำรสำนพลังประชำรัฐในกำรบริหำรจัดกำรอำหำรพื้นถิ่น “ต ำเปียงทรงเคร่ือง” เพ่ือสร้ำงควำม
เข้มแข็งและยั่งยืน 
  จากทางกลุ่มแม่บ้านเสม็ดได้มีการผลิตอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” และมีการน าไป 
จ าหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่ว่าการอ าเภอกระสัง การท าบุญ 9 วัด  ในต าบลหนองเต็ง การขายที่
ถนนคนเดินตลาดเซราะกราว ตลอดจนมีการน าข้อมูลเผยแพร่ตามเพจ Facebook ต่าง ๆ เช่น  เพจ
ชุมชนคนกระสัง เพจเซราะกราวออนไลน์ ตลอดจนมีการโพสแชร์ตาม Facebook ส่วนบุคคล จนท าให้ 
“อาหารพื้นถิ่นต าเปียงทรงเคร่ือง” ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้า หน่วยงานราชการในระดับพื้นที่อย่าง
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รวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานในระดับพื้นที่พิจารณาเห็นถึงความส าคัญในการจะสนับสนุนส่งเสริม 
ผลักดัน อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” ให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 เทศบาลต าบลหนองเต็ง พบว่า เทศบาลต าบลหนองเต็ง พิจารณาเห็นถึง
ความส าคัญในการที่จะช่วยเหลือผลักดัน ส่งเสริมให้ กลุ่มแม่บ้านเสม็ด ให้น าภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
การกินเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในระยะยาว จึงได้น าไปบรรจุไว้ในแผนเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี 2561 เพื่อจะน าเงินงบประมาณมาสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพจากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม ตลอดจนให้ทางกลุ่มแม่บ้านได้น า “ต าเปียงทรงเคร่ือง” ไปขายให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์
การเรียนรู้เทศบาลต าบลหนองเต็งอยู่ เพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้ชิม ช็อป จะกลายเป็นที่รู้จักของผู้คน
จ านวนมาก กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ที่ส าคัญเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ เป็นสินค้าจากการ
แปรรูปจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงท าให้เทศบาลต าบลหนองเต็งเห็นถึงความส าคัญที่จะ
พัฒนากลุ่มแม่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งจึงได้สนับสนุนทั้งงบประมาณ และการจัดหาช่องทางตลาดให้กับ
กลุ่มแม่บ้านต่อไป 
   3.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง พบว่า ทางพัฒนาชุมชนได้เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือในการส่งเสริมการขาย โดยได้ติดต่อให้ทางกลุ่มแม่บ้านให้น าอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียง
ทรงเครื่อง” ไปขายที่ตลาดเซราะกราวบุรีรัมย์ประจ าทุกสัปดาห์ และขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าให้เป็นสินค้า
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) ซึ่งนับได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานอีกระดับหนึ่ง 
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  3.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเต็ง เห็นถึงความส าคัญที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ให้สะอาด ปลอดภัย และได้รับรอง
มาตรฐาน จึงได้เข้ามาพบปะพูดคุยกับคณะผู้วิจัยและกลุ่มแม่บ้านที่จะช่วยเหลือในการผลักดันขอรับรอง
มาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่ทั้งนี้ต้องมีโรงเรือนที่ถูกต้อง เป็นสถานที่
ปิดมิดชิด เพื่อจะได้ให้ทางคณะกรรมการสาธารณสุขมาช่วยเหลือต่อไป 
  3.4 วัดบ้านเสม็ด  พระอธิการศุภฤกษ์  สันตกาโย เจ้าอาวาสวัดบ้านเสม็ด หาช่องทาง
การจัดจ าหน่าย จากญาติโยมที่ท่านรู้จัก ตลอดจนขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังน้ า ถาด
วางของ โอ่งน้ า ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ให้การสนับสนุนทุกอย่าง นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวว่า “หากไม่มี
สถานที่ในการท าโรงเรือน หรือ สถานที่ขายให้มาสร้างที่วัดก็ได้ อาตมายินดีช่วยเหลือ เพื่อให้ชาวบ้านได้มี
อาชีพ” จากค าพูดดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ทางพระสงฆ์ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ชาวบ้าน
ได้มีงานท า ลดปัญหาการไปขายแรงงานที่ต่างจังหวัด ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” ได้อย่างแท้จริง 
 
อภิปรำยผล 
 การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นนับว่าเป็นมิติใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากภายใต้การ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ให้ความส าคัญกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการยกระดับ
จาก “คุณค่า ให้กลายเป็น “มูลค่า” จากความงามให้ก่อเกิดเป็นรายได้ ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาสินค้า
ท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0  คือ การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์  
การสร้างทรัพยากรมนุษย์ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับท้องถิ่น มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้
เป็นที่ยอมรับโดยการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานระดับพื้นที่ เพื่อมาช่วยในการยกระดับ
พัฒนาผลักดันเข้าสู่แผนงบประมาณประจ าปีของส านักงานพัฒนาชุมชน เทศบาล สถาบันอุดมศึกษา ที่จะ
ช่วยในการขยายตลาดและสนับสนุนปัจจัยอ่ืนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งผ่าน
การมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการท างานที่เรียกว่า "หุ้นส่วนทางสังคม (Partnership)" 
ร่วมกันถักทอช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้เป็นที่ยอมรับ อาหารพื้นถิ่น "ต าเปียงทรงเครื่อง" เป็น
อาหารที่ได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญามาเป็นระยะเวลานาน จนได้มีการปรับปรุง ดัดแปลง วัฒนธรรม
การกิน การอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับธรรมชาติ น ามาสร้างมูลค่าโดยการแปรรูปให้มีความแปลกใหม่ แต่
ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม จนกลายเป็นสินค้าที่เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนชุมชน มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ราคา การตลาด และการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และให้
ประชาชนทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และนอกจังหวัดได้ชิม ช็อป ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนนคนเดินเซราะกราว 
การขายในชุมชน และนอกชุมชน การจัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจในราคาที่ถูก  
  ข้อค้นพบที่โดดเด่นในการสร้างการรับรู้จากอาหารที่รู้จักภายในชุมชน จนท าให้คนในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัดได้รับรู้ คือ การใช้ Facebook และแท็ก (Tag) หลายคนที่เป็นสมาชิก เพื่อให้เกิด
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การกระจายของข้อมูล เนื่องจากแต่ละคนก็จะมีเพื่อนเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังต้องรู้จักเขียน
ข้อความที่สั้น โดดเด่น ชวนให้ ซื้อให้ฝาก ไปฝากข้อมูลให้ เพจที่มีคนติดตามเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพจใหญ่ คนจะติดตามจ านวนมาก เช่น ชุมชนคนกระสัง เพจเซราะกราวออนไลน์ ยิ่งท าให้ผล
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์รับรู้ถึงอาหารพื้นถิ่น 
"ต าเปียงทรงเครื่อง"ได้อย่างรวดเร็ว  ที่ส าคัญการน าข้อมูลให้เพจ และ Facebook เป็นตัวช่วย
ประชาสัมพันธ์ เป็นการประหยัดเวลาและต้นทุนอีกด้วย ฉะนั้น Marketing 4.0 หรือยุค Social Media 
เป็นยุคที่มีการบอกต่อผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงเร็วการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการจะ
อาศัยการหาข้อมูลเปรียบเทียบจาก Google หรือดูคอมเมนต์จากออนไลน์ ท าให้เกิดการเข้าถึงผู้บริโภค 
เช่น Facebook Instagram Twitter Line เป็นต้น และพฤติกรรมแบบนี้เป็นเทรนด์ผู้บริโภคทั่วโลก
ที่ค็อตเลอร์ กล่าวไว้ว่า “ปัจจุบันในหลายประเทศเริ่มปรับตัวในการตลาด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่
ยุค Social Media หากยังไม่ปรับตัวก็จะไม่สามารถ สู้รบปรบมือกับใครได้และจะท าให้เสียโอกาสการค้า
ที่นับวันจะมีการแข่งขันสูงขึ้น เพราะยุค Social Media คือพลังแห่งการบอกต่อที่มีอิทธิพล โดยปัจจัย
หลักที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า (Tradition Customer Path) มี 5 A คือ 1. Aware การรับรู้โดยใช้การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และท าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Twitter Line เป็น
ต้น 2. Appeal มีความชื่นชอบและสนใจในสินค้า มีความจดจ าสินค้าหรือบริการที่ประจ าใจ 3. Ask 
ลูกค้าเริ่มสนใจและกล้าสอบถาม ดูคอมเมนต์จาก Facebook Instagram Twitter Line เป็นต้น เพื่อ
เป็นการประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า 4. Act การตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเมื่อสินค้าตรงตามความ
ต้องการ 5. Advocate การสนับสนุน แนะน าสินค้าให้ผู้อ่ืนซื้อสินค้า ซึ่งเป็นพลังแห่งการบอกต่อในยุค
สังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลมาก ทัศนียา ลัธธนันท์ (บรรณาธิการ), (Lattanand, 2017, p. 38)  
  จึงนับได้ว่าการขับเคลื่อนและการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ประสบผลส าเร็จ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรายได้เข้ากลุ่ม จ านวน  47,735 บาทต่อเดือน ก าไรที่เกิดจากการขาย จ านวน 
12,652 บาทต่อเดือนต่อสมาชิก จ านวน 20 คน นับได้ว่าการผลิตอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” 
เป็นสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้กลวิธีในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพันธ์ ข้อค้นพบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็ คือ การบริหารจัดการกลุ่มที่มี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรมส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เช่น ธนาคารเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรอ าเภอกระสัง ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง เทศบาลต าบลหนองเต็ง เห็นถึง
ความส าคัญที่จะช่วยในการผลักดัน ส่งเสริม ให้กลุ่มแม่บ้านเสม็ดสามารถด าเนินการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น 
“ต าเปียงทรงเครื่อง” ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง ติดต่อสถานที่
ขายในถนนคนเดินตลาดเซราะกราว ให้กลุ่มแม่บ้านไปขายในวันประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกสิ้นเดือน 
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอ าเภอกระสัง ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอ าเภอกระสัง (ธกส.) ให้ประชาชนในอ าเภอกระสังได้รับทราบ
อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนบุรีรัมย์ ได้มาอุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน 
นอกจากนี้ยังเทศบาลต าบลหนองเต็ง ยังได้ประสานมายังกลุ่มแม่บ้านให้เขียนโครงการการพัฒนางาน
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พัฒนาอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อที่จะได้น าไปบรรจุในแผนเทศบัญญัติประจ าปี 2561 ในการที่จะ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนากลุ่ม  
 ฉะนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะผู้วิจัยต้องให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การก าหนดราคา สถานที่  และช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง บนพื้นฐานค าว่า “ผลิตภัณฑ์ได้ ขายเป็น เน้นคุณภาพ” เนื่องจากยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ชุมชนท้องถิ่นต้องรู้จักการสร้างมูลค่าให้กับอาหารจากภูมิปัญญาให้สามารถน าไปขายได้ใน
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมต่อไป 
 
กิตติกรรมประกำศ 

 งานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการท้าทายไทย  โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ที่ได้
ให้โอกาสผู้เขียนได้พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยรับใช้สังคม ผู้เขียนขอขอบพระคุณ มี ดร.สี
ลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รศ.ดร.อดุลย์ อภินันทร์ ดร.ปรีชา อุยตระกูล คุณเบญจมาศ ตีระ
มาศวณิช และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. ทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาแนะน าการท างานวิจัยทุกขั้นตอน จนงาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
  คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทีมวิจัยชุมชน ผู้น าชุมชน และประชาชนบ้านเสม็ด ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือ และร่วมกันสะท้อนความต้องการและลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกันตลอดจนให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชนบ้านเสม็ดในทุก ๆ ด้าน เช่น พัฒนาการอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง การ
วิเคราะห์ การแปรรูปอาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเครื่อง” จนท าให้งานวิจัยประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำต่อยอด 
 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมรยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต าเปียงทรงเคร่ือง” ให้
ได้มาตรฐาน และผลักดันให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เทศบาลหนองเต็งควรเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในต าบล
ได้มองเห็นคุณค่าของอาหารพื้นถิ่นของชุมชน พร้อมทั้งใช้เป็นสินค้าต้นแบบในการพัฒนาองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ 
 3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ควรเข้ามาให้ความรู้และส่งเสริม สนับสนุนทั้งงบประมาณใน
การพัฒนาสินค้าให้เป็นอาหารพื้นถิ่นต้นแบบของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้พัฒนาเป็นสินค้าที่ ได้มาตรฐานใน
ระดับจังหวัดและระดับสากล 
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บทคัดย่อ 

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับแม่น้้า
แม่กลอง เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการขนส่งน้้าตาลในภาคตะวันตก โดยวิเคราะห์ต้นทุนเทียบกับการขนส่ง
ปัจจุบัน ได้แก่ การขนส่งโดยรถบรรทุกรูปแบบเดียว และการขนส่งหลายรูปแบบผ่านแม่น้้าเจ้าพระยา
ข้อมูลที่น้ามาใช้ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลทุติยภูมิจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ผลการศึกษาพบว่า การขนส่งทางแม่น้้าแม่กลองนั้นยังคงมีต้นทุนที่สูง
กว่ารูปแบบการขนส่งปัจจุบันที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้้าเจ้าพระยา แต่หากเทียบกับการขนส่งรูปแบบเดียว
ด้วยรถบรรทุก พบว่า การขนส่งเชื่อมโยงแม่น้้าแม่กลองนั้นต้นทุนต่้ากว่าในทุกปลายทางการขนส่ง ดังนั้น 
เพื่อการขนส่งที่ยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ ควรมีบทบาทส้าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้
รูปแบบการขนส่งที่น้าเสนอ อีกทั้งผู้ประกอบการในห่วงโซ่การขนส่งควรร่วมมือกันวางแผนการตลาด
ร่วมกันเพื่อให้ต้นทุนค่าขนส่งน้้าตาลลดลง 
 
ค ำส ำคัญ การขนส่งน้้าตาล แมน่้้าแม่กลอง การขนสง่ทางลา้น้า้ การขนส่งหลายรปูแบบ 
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Abstract 

This paper studies the possibility of using inter-modal transport with Mae Klong River 
for sugar transportation options in the Western of Thailand.  The cost of transport by truck, 
and inter–modal transport through Chao Phraya River are analyzed. Primary data from field 
survey and secondary data from transport-related agencies are used in the study.  The result 
shows that the inter-modal transport through Mae Klong River costs higher than Chao Phraya 
River.  While taking the cost of land transport into analysis, the result shows that the inter–
modal transport costs lower.  For sustainable transportation, public sector should encourage 
usage of proposed inter-modal transport and private sector should cooperate in planning in 
order to reduce transportation costs. 
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1. บทน ำ  
 น้้าตาลเป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญของภาคตะวันตก เมื่อพิจารณาการผลิตน้้าตาลในภาคตะวันตก
พบว่ามีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 10 โรง คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 22 ของโรงงานท้ังหมดในประเทศไทย โดย
ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี 7 โรง ราชบุรี 2 โรง และประจวบคีรีขันธ์ 1 โรง ในปี 2556 การผลิตน้้าตาลใน
ภาคตะวันตกท้ังหมดมีปริมาณมากถึง 14.72 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.70 ของการผลิตน้้าตาล
ทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งน้้าตาลที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยขนส่งไปยัง
ปลายทางส้าคัญ ได้แก่ ท่าเรือในอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อ่าวจอดเรือเกาะสีชังและ
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยการขนส่ง มี 2 รูปแบบ ได้แก่  
 1) การขนส่งรูปแบบเดียว เป็นรูปแบบการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกอย่างเดียวจากหน้าโรงงาน
น้้าตาล จนถึงท่าเรือส่งออก  
 2) การขนส่งหลายรูปแบบ (Inter–modal)1 โดยรถบรรทุกจะบรรทุกน้้าตาลจากภาคตะวันตก 
ไปเปลี่ยนถ่ายลงเรือล้าเลียงในแม่น้้าเจ้าพระยาที่อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หลังจากนั้นใช้เรือล้าเลียง
ขนส่งน้้าตาลจนกระทั่งถึงปลายทางที่ท่าเรือส่งออก  
 อย่างไรก็ตาม พบว่ารูปแบบการขนส่งน้้าตาลที่ใช้อยู่ทั้งการขนส่งโดยรถบรรทุ กรูปแบบเดียว 
และการขนส่งหลายรูปแบบผ่านแม่น้้าเจ้าพระยา ก้าลังประสบปัญหาที่ส้าคัญ ได้แก่  
 - ปัญหาการขนส่งโดยรถบรรทุก ปัญหาท่ีส้าคัญ คือ การขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูส่งมอบน้้าตาลที่ต้องเพิ่มจ้านวนเที่ยวเพื่อให้ทันต่อเวลาของเรือเดินสมุทร  
จะประสบปัญหาขาดแคลนทั้งรถและก้าลังคนไม่พอส้าหรับความต้องการขนส่ง แม้จะมีการแก้ปัญหาโดย
ฝึกอาชีพขับรถบรรทุกให้กับทหารเกณฑ์ที่ก้าลังจะปลดประจ้าการ หรือให้เบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการสูงขึ้น 
แต่ไม่สามารถจูงใจให้คนสนใจในอาชีพนี้ได้ นอกจากนี้ในช่วงฤดูส่งออกยังประสบกับปัญหาจราจรแออัด  
 - ปัญหาด้านการขนส่งต่อเนื่องผ่านแม่น้้าเจ้าพระยา ปัญหาที่ส้าคัญ คือ ความสูงของสะพาน 
ได้แก่ สะพานนวลฉวี จังหวัดปทุมธานี และสะพานสามเสน กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับต่้าเป็นอุปสรรค
อย่างมากในช่วงฤดูน้้าหลากหรือน้้าทะเลหนุนสูง ส่งผลให้บางครั้งการเดินเรือต้องหยุดติดต่อกันหลายวัน 
หรือจ้าเป็นต้องใช้เรือลากจูงหลายล้าเพื่อลากเรือล้าเลียงให้ทันต่อเวลาที่ก่อนน้้าทะเลหนุนสูง  เป็นผลให้
เกิดต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 
 ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงท้าให้ในช่วงที่มีความต้องการขนส่งน้้าตาลมาก ได้แก่ ช่วงปิดหีบอ้อย  
การขนส่งทั้งสองรูปแบบนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ น้าไปสู่การบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายก้าหนด 
หรือ การท้างานของพนักงานขับรถบรรทุกต้องขับรถต่อเนื่องบางครั้งเป็นเวลาหลายวันซึ่งส่งผลสภาพ
ร่างกาย อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
 ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาภูมิประเทศในภาคตะวันตก พบว่ามีแม่น้้าที่มีความเหมาะสมใน 
การขนส่ง ได้แก่ แม่น้้าแม่กลอง ซึ่งเป็นแม่น้้าสายหลักในภาคตะวันตก แต่ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เพื่อ

                                                           
1 ในการศึกษานี้ การขนส่งหลายรูปแบบ (Inter–modal) หมายถึง การขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยใช้พาหนะมากกว่าหนึ่งประเภท 
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1. บทน ำ  
 น้้าตาลเป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญของภาคตะวันตก เมื่อพิจารณาการผลิตน้้าตาลในภาคตะวันตก
พบว่ามีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 10 โรง คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 22 ของโรงงานทั้งหมดในประเทศไทย โดย
ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี 7 โรง ราชบุรี 2 โรง และประจวบคีรีขันธ์ 1 โรง ในปี 2556 การผลิตน้้าตาลใน
ภาคตะวันตกทั้งหมดมีปริมาณมากถึง 14.72 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.70 ของการผลิตน้้าตาล
ทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งน้้าตาลที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยขนส่งไปยัง
ปลายทางส้าคัญ ได้แก่ ท่าเรือในอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อ่าวจอดเรือเกาะสีชังและ
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยการขนส่ง มี 2 รูปแบบ ได้แก่  
 1) การขนส่งรูปแบบเดียว เป็นรูปแบบการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกอย่างเดียวจากหน้าโรงงาน
น้้าตาล จนถึงท่าเรือส่งออก  
 2) การขนส่งหลายรูปแบบ (Inter–modal)1 โดยรถบรรทุกจะบรรทุกน้้าตาลจากภาคตะวันตก 
ไปเปลี่ยนถ่ายลงเรือล้าเลียงในแม่น้้าเจ้าพระยาที่อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หลังจากนั้นใช้เรือล้าเลียง
ขนส่งน้้าตาลจนกระทั่งถึงปลายทางที่ท่าเรือส่งออก  
 อย่างไรก็ตาม พบว่ารูปแบบการขนส่งน้้าตาลที่ใช้อยู่ทั้งการขนส่งโดยรถบรรทุ กรูปแบบเดียว 
และการขนส่งหลายรูปแบบผ่านแม่น้้าเจ้าพระยา ก้าลังประสบปัญหาที่ส้าคัญ ได้แก่  
 - ปัญหาการขนส่งโดยรถบรรทุก ปัญหาที่ส้าคัญ คือ การขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูส่งมอบน้้าตาลที่ต้องเพิ่มจ้านวนเที่ยวเพื่อให้ทันต่อเวลาของเรือเดินสมุทร  
จะประสบปัญหาขาดแคลนทั้งรถและก้าลังคนไม่พอส้าหรับความต้องการขนส่ง แม้จะมีการแก้ปัญหาโดย
ฝึกอาชีพขับรถบรรทุกให้กับทหารเกณฑ์ที่ก้าลังจะปลดประจ้าการ หรือให้เบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการสูงขึ้น 
แต่ไม่สามารถจูงใจให้คนสนใจในอาชีพนี้ได้ นอกจากนี้ในช่วงฤดูส่งออกยังประสบกับปัญหาจราจรแออัด  
 - ปัญหาด้านการขนส่งต่อเนื่องผ่านแม่น้้าเจ้าพระยา ปัญหาที่ส้าคัญ คือ ความสูงของสะพาน 
ได้แก่ สะพานนวลฉวี จังหวัดปทุมธานี และสะพานสามเสน กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับต่้าเป็นอุปสรรค
อย่างมากในช่วงฤดูน้้าหลากหรือน้้าทะเลหนุนสูง ส่งผลให้บางครั้งการเดินเรือต้องหยุดติดต่อกันหลายวัน 
หรือจ้าเป็นต้องใช้เรือลากจูงหลายล้าเพื่อลากเรือล้าเลียงให้ทันต่อเวลาที่ก่อนน้้าทะเลหนุนสูง  เป็นผลให้
เกิดต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 
 ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงท้าให้ในช่วงที่มีความต้องการขนส่งน้้าตาลมาก ได้แก่ ช่วงปิดหีบอ้อย  
การขนส่งทั้งสองรูปแบบนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ น้าไปสู่การบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายก้าหนด 
หรือ การท้างานของพนักงานขับรถบรรทุกต้องขับรถต่อเนื่องบางครั้งเป็นเวลาหลายวันซึ่งส่งผลสภาพ
ร่างกาย อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
 ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาภูมิประเทศในภาคตะวันตก พบว่ามีแม่น้้าที่มีความเหมาะสมใน 
การขนส่ง ได้แก่ แม่น้้าแม่กลอง ซึ่งเป็นแม่น้้าสายหลักในภาคตะวันตก แต่ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เพื่อ

                                                           
1 ในการศึกษานี้ การขนส่งหลายรูปแบบ (Inter–modal) หมายถึง การขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยใช้พาหนะมากกว่าหนึ่งประเภท 
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การขนส่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากการศึกษาการใช้ประโยชน์แม่น้้าแม่กลองของ  Sukdanont (2017) 
สุขดานนท์ (2560) พบว่ามีการใช้ประโยชน์ในด้านการขนส่งน้อยมากเมื่อเทียบกับแม่น้้าเจ้าพระยา แม่
น้้าป่าสัก หรือแม่น้้าท่าจีน กล่าวคือ ตั้งแต่อ้าเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้้าสาขาสายส้าคัญ 2 
สายของแม่น้้าแม่กลอง ได้แก่ แควใหญ่และแควน้อยมาบรรจบกันจนถึงปากแม่น้้าใ นอ้าเภอเมือง
สมุทรสงคราม มีการขนส่งสินค้าเฉพาะในบริเวณปากแม่น้้าซึ่งมีระยะทางประมาณเพียง 10 กิโลเมตร
เท่านั้น อีกทั้งการขนส่งทางน้้าในบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีปริมาณน้อยแม้จะมีท่าเรือขนส่งสินค้า
ให้บริการก็ตาม  
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
น้้าตาล โดยการวิเคราะห์ต้นทุนเชิงเปรียบเทียบของการขนส่งน้้าตาลจากโรงงานในภาคตะวันตกไปยัง
ท่าเรือปลายทางท่ีส่งออก ระหว่างรูปแบบการขนส่งน้้าตาลในปัจจุบัน ได้แก่ การขนส่งรูปแบบเดียวโดย
รถบรรทุก และการขนส่งหลายรูปแบบผ่านแม่น้้าเจ้าพระยา กับรูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบผ่านแม่น้้า
แม่กลอง เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการขนส่งน้้าตาลแก่ผู้ประกอบการส่งออกน้้าตาลในภาคตะวันตก อันจะ
น้าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน และเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
น้าไปพัฒนาแม่น้้าแม่กลองเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า 
 
2. วรรณกรรมปริทัศน์ 
 การขนส่งทางน้้าเป็นวิธีการขนส่งที่ประหยัดที่สุด เนื่องจากมีการประหยัดต่อขนาด (economy 
of scale) สามารถขนส่งได้ทีละปริมาณมาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ และสินค้าอุปโภค
บริโภค (Loon, 2009) โดยในต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรปได้ให้ความส้าคัญกับการขนส่งทางน้้า 
เป็นอย่างมาก จากงานของ Baird (2004) พบว่า สหภาพยุโรปให้ความส้าคัญกับการขนส่งทางรางและ
ทางน้้ามากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความแออัดของการจราจรในถนน นอกจากนี้งานของ Casaca and 
Marlow (2002) ยังชี้ว่า สหภาพยุโรปได้มีนโยบายสนับสนุนในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนน
เป็นการขนส่งทางน้้า เนื่องจากมีข้อได้เปรียบของพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างยาวและโรงงานอุตสาหกรรม
ร้อยละ 60 – 70 ตั้งอยู่แถบชายฝั่ง ท้าให้สามารถขนส่งโดยทางเรือได้โดยสะดวก ซึ่งจะเป็นทางเลือกใน
การขนส่งเพื่อรองรับอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งสินค้าและที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต  
 การขนส่งหลายรูปแบบได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถผสมผสานข้อดีของการขนส่ง  
แต่ละรูปแบบได้ เช่น การขนส่งทางน้้ามีข้อได้เปรียบกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน คือ การประหยัดต่อขนาด 
แต่มีข้อเสียเปรียบ คือ สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตได้ยากกว่ารถบรรทุก ดังนั้นจึงต้องมีการขนส่งรูปแบบอ่ืน
ที่มีความคล่องตัวมากกว่าเข้ามาร่วมด้วย นั่นคือ การขนส่งทางถนนหรือทางราง โดยจากงานศึกษาของ 
Suárez-Alemán et. Al. (2015) , Medda and Trujillo (2010) และ Casaca and Marlow (2009) 
ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างรถบรรทุก และการขนส่งทางทะเลระยะใกล้ (Short-

 

  

Sea Shipping)2 ซึ่งผลการศึกษาออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ สามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อ
หน่วยต่อเที่ยวได้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการขนส่ง เนื่องจากเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดความส้าเร็จ คือ ความใกล้ชิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอด
ห่วงโซ่การขนส่ง  
 การขนส่งหลายรูปแบบจะประสบความส้าเร็จผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การขนส่ง ตั้งแต่ ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการท่าเรือ ผู้ประกอบการทางน้้า ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดย
การวางกลยุทธ์ในการขนส่งร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่การขนส่ ง ซึ่ง Medda and 
Trujillo (2010) พบว่าปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญต่อความร่วมมือกันของผู้ประกอบการในห่วงโซ่การขนส่ง คือ 
ต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost) ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
โดยตรง แต่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั้น เช่น ค่าสืบหาข้อมูลข่าวสาร 
ค่าเจรจาต่อรอง โดยหากต้นทุนในส่วนนี้ต่้า จะท้าให้ความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่
ร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ งานศึกษาของ Agbo et. Al. (2017) พบว่า การขนส่งเชื่อมโยงการขนส่ง
ทางน้้า ผู้ให้บริการมักจะควบรวมการให้บริการ ต้ังแต่ การให้บริการรถบรรทุกในการขนส่งมายังท่าเรือ
การให้บริการคลังสินค้า ตลอดจนการขนส่งโดยเรือล้าเลียงไปจนถึงการเปลี่ยนถ่ายสู่เรือเดินสมุทร 
เนื่องจากการร่วมมือกันของการขนส่งทางล้าน้้านั้นมีต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) ค่อนข้างสูง ซึ่ง
มักท้าให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานของ Tzannatos et. Al. (2016) และ 
Rohács and Simongáti (2007) ที่ชี้ว่าต้นทุนในการให้บริการของการขนส่งทางน้้าโดยผู้ประกอบการ
หลายคน จะมีต้นทุนที่สูงกว่าผู้ประกอบการคนเดียว จึงท้าให้ลูกค้าของการขนส่งทางล้าน้้าส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้าประจ้ามากกว่าลูกค้าจร ดังนั้น จึงท้าให้การคิดค่าบริการการขนส่งส่วนใหญ่เป็นการคิดแบบเหมา
จ่ายต่อเที่ยวโดยควบรวมบริการตั้งแต่ต้นน้้า คือ รถบรรทุกจนกระทั่งขนส่งถึงเรือเดินสมุทร หรือท่าเรือ
ส่งออก เช่นเดียวกับการให้บริการขนส่งน้้าตาลในประเทศไทย พบว่าในแม่น้้าเจ้าพระยานัน้มีบริษัทเอกชน
หลายบริษัทให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในการขนส่ง กล่าวคือ ให้บริการตั้งแต่รถบรรทุกไปรับน้้าตาลท่ี
โรงงานผลิต บริการคลังสินค้าและเรือล้าเลียงจนกระทั่งถึงท่าเรือส่งออก 
 ด้านการศึกษาการขนส่งหลายรูปแบบในประเทศไทย โดยเฉพาะการขนส่งทางล้าน้้าเชื่อมโยง
การขนส่งทางบกพบว่าสว่นใหญ่เป็นการศึกษาแม่น้้าเจ้าพระยา และแม่น้้าป่าสัก เช่น Rudjanakanoknad 
and Sukdanont (2015) และ Phakbunmeecharoen (2012) ผลการศึกษาได้ชี้ไปแนวทางเดียวกันว่า 
การใช้ประโยชน์ทางน้้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต รวมถึงการ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ โดยวิธีที่ใช้ศึกษามีทั้งการวิเคราะห์ทางด้านต้นทุน ทั้งต้นทุนทางการเงินและ
ต้นทุนภายนอก การส้ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ หรือ การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น  

                                                           
2 Short Sea Shipping หรือ SSS หมายถึง การขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารโดยทางเรือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในระยะสั้น ๆ 
ระหว่างท่าเรือ 2 แห่งที่ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งเดียวกัน รวมถึงระหว่างท่าเรือที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งและท่าเรือที่ตั้งอยู่บนเกาะ แม่น้้า และ
ทะเลสาบ ทั้งนี้ การให้ค้านิยามจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ European 
Commission (1999) 
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Sea Shipping)2 ซึ่งผลการศึกษาออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ สามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อ
หน่วยต่อเที่ยวได้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการขนส่ง เนื่องจากเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดความส้าเร็จ คือ ความใกล้ชิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอด
ห่วงโซ่การขนส่ง  
 การขนส่งหลายรูปแบบจะประสบความส้าเร็จผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การขนส่ง ตั้งแต่ ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการท่าเรือ ผู้ประกอบการทางน้้า ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดย
การวางกลยุทธ์ในการขนส่งร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่การขนส่ ง ซึ่ง Medda and 
Trujillo (2010) พบว่าปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญต่อความร่วมมือกันของผู้ประกอบการในห่วงโซ่การขนส่ง คือ 
ต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost) ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
โดยตรง แต่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั้น เช่น ค่าสืบหาข้อมูลข่าวสาร 
ค่าเจรจาต่อรอง โดยหากต้นทุนในส่วนนี้ต่้า จะท้าให้ความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่
ร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ งานศึกษาของ Agbo et. Al. (2017) พบว่า การขนส่งเชื่อมโยงการขนส่ง
ทางน้้า ผู้ให้บริการมักจะควบรวมการให้บริการ ตั้งแต่ การให้บริการรถบรรทุกในการขนส่งมายังท่าเรือ
การให้บริการคลังสินค้า ตลอดจนการขนส่งโดยเรือล้าเลียงไปจนถึงการเปลี่ยนถ่ายสู่เรือเดินสมุทร 
เนื่องจากการร่วมมือกันของการขนส่งทางล้าน้้านั้นมีต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) ค่อนข้างสูง ซึ่ง
มักท้าให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานของ Tzannatos et. Al. (2016) และ 
Rohács and Simongáti (2007) ท่ีชี้ว่าต้นทุนในการให้บริการของการขนส่งทางน้้าโดยผู้ประกอบการ
หลายคน จะมีต้นทุนที่สูงกว่าผู้ประกอบการคนเดียว จึงท้าให้ลูกค้าของการขนส่งทางล้าน้้าส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้าประจ้ามากกว่าลูกค้าจร ดังนั้น จึงท้าให้การคิดค่าบริการการขนส่งส่วนใหญ่เป็นการคิดแบบเหมา
จ่ายต่อเที่ยวโดยควบรวมบริการตั้งแต่ต้นน้้า คือ รถบรรทุกจนกระทั่งขนส่งถึงเรือเดินสมุทร หรือท่าเรือ
ส่งออก เช่นเดียวกับการให้บริการขนส่งน้้าตาลในประเทศไทย พบว่าในแม่น้้าเจ้าพระยานัน้มีบริษัทเอกชน
หลายบริษัทให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในการขนส่ง กล่าวคือ ให้บริการตั้งแต่รถบรรทุกไปรับน้้าตาลที่
โรงงานผลิต บริการคลังสินค้าและเรือล้าเลียงจนกระทั่งถึงท่าเรือส่งออก 
 ด้านการศึกษาการขนส่งหลายรูปแบบในประเทศไทย โดยเฉพาะการขนส่งทางล้าน้้าเชื่อมโยง
การขนส่งทางบกพบว่าสว่นใหญ่เป็นการศึกษาแม่น้้าเจ้าพระยา และแม่น้้าป่าสัก เช่น Rudjanakanoknad 
and Sukdanont (2015) และ Phakbunmeecharoen (2012) ผลการศึกษาได้ชี้ไปแนวทางเดียวกันว่า 
การใช้ประโยชน์ทางน้้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต รวมถึงการ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ โดยวิธีที่ใช้ศึกษามีทั้งการวิเคราะห์ทางด้านต้นทุน ทั้งต้นทุนทางการเงินและ
ต้นทุนภายนอก การส้ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ หรือ การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น  

                                                           
2 Short Sea Shipping หรือ SSS หมายถึง การขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารโดยทางเรือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในระยะสั้น ๆ 
ระหว่างท่าเรือ 2 แห่งที่ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งเดียวกัน รวมถึงระหว่างท่าเรือที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งและท่าเรือที่ตั้งอยู่บนเกาะ แม่น้้า และ
ทะเลสาบ ทั้งนี้ การให้ค้านิยามจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ European 
Commission (1999) 
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3. ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ประโยชน์จำกแม่น  ำแม่กลองเพื่อกำรขนส่งน  ำตำล 
 การขนส่งน้้าตาลโดยทั่วไป จะเร่ิมวางแผนตั้งแต่การประกาศโควตาการผลิตอ้อยและน้้าตาล โดย
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล ซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 โดย
ประกาศให้เกษตรกรและโรงงานน้้าตาลทราบก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก ดังนั้นก่อนเริ่มฤดูกาล 
ผู้ประกอบการสามารถประมาณการปริมาณการผลิตน้้าตาลที่ออกจากโรงงานน้้าตาล ซึ่งจะน้าไปสู่การวาง
แผนการผลิตและการขนส่งเมื่อถึงฤดูกาลผลิต จากงานศึกษาของ  Thailand Development Research 
Institute (2012) การขนส่งผลผลิตน้้าตาลประเภทต่างๆ จากโรงงานแปรรูปไปยังผู้ซื้อกลุ่มต่าง  ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและผู้ส่งออกอาศัยการขนส่งทางถนนเป็นหลัก เนื่องจากความสะดวกที่ไม่ต้องยกขนสินค้า
เปลี่ยนถ่ายพาหนะหลายครั้ง และการขนส่งโดยรถบรรทุกสามารถขนส่งไปยังผู้ซื้อกลุ่มต่างๆ ได้ โดยตรง 
โดยรถบรรทุกที่นิยมใช้ คือ รถบรรทุกสิบล้อ และรถบรรทุกสิบล้อพ่วง 
 

3.1 รูปแบบกำรขนส่งน  ำตำลในภำคตะวันตก 
 โรงงานน้้าตาลในภาคตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี มีจ้านวน 9 โรง  
ซึ่งน้้าตาลที่ผลิตได้ในภาคตะวันตกจะเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเกือบทั้งหมด โดยขนส่งไปยังท่าเรือใน
แม่น้้าเจ้าพระยาที่ตั้งอยู่ในอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และท่าเรือในจังหวัดชลบุรี โดยการ
ขนส่งมีทั้งการขนส่งรูปแบบเดียวโดยใช้รถบรรทุก และการขนส่งหลายรูปแบบโดยใช้รถบรรทุกขนส่งไปยัง
ท่าเรือแม่น้้าเจ้าพระยาและขนส่งต่อโดยเรือล้าเลียงเพื่อไปยังท่าเรือส่งออก  ดัง <รูปที่ 1> 

 

 

 

 

 

 
 

 
 - กำรขนส่งรูปแบบเดียว 

 การขนส่งรูปแบบเดียว เป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกตั้งแต่หน้าโรงงานผลิตน้้าตาลจนถึงท่าเรือ
ส่งออก เป็นการขนส่งรูปแบบหลักที่ใช้ในการขนส่งน้้าตาลจากภาคตะวันตก (Sukdanont, 2017) 

 
รูปที่ 1 การขนส่งน้้าตาลภาคตะวันตกเพื่อส่งออกต่างประเทศ 

Figure 1: Sugar transport in Western region for exportation 

 

  

เส้นทางถนนหลักที่ใช้ในการขนส่ง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 323 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อ
กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของโรงงานน้้าตาลถึง 7 แห่ง ถนนสายนี้สามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรือถนน
เพชรเกษม เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครต่อไปยังสมุทรปราการและชลบรุี โดยรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งมี 2 
ประเภท ได้แก่ 1) รถบรรทุกที่กระบะมีขอบ รถบรรทุกประเภทนี้ใช้ขนส่งน้้าตาลที่ไม่บรรจุกระสอบ 
(ประเภทเทกอง) ไปยังคลังสินค้า และใช้รถตักหรือท่อดูดในการขนถ่าย และ 2) รถบรรทุกกระบะเรียบไม่
มีขอบ รถบรรทุกประเภทนี้ใช้ขนส่งน้้าตาลที่บรรจุกระสอบ โดยแต่ละกระสอบมีน้้าหนักประมาณ 50 
กิโลกรัม ใช้แรงงานคนบรรทุกขนถ่ายสินค้า ส้าหรับขนาดรถบรรทุกที่นิยมใช้ในการขนส่งมีอยู่ 2 ขนาด 
ได้แก่ รถบรรทุก 10 ล้อ สามารถบรรทุกได้ไม่เกิน 20 ตัน โดยเมื่อรวมน้้าหนักของรถแล้วมีน้้าหนักรวม
ประมาณ 26 ตัน และรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ซึ่งประกอบด้วยรถบรรทุกและรถพ่วงรวมกันแล้วบรรทุกได้
ไม่เกิน 25 ตัน และรถบรรทุกพ่วงมีน้้าหนักประมาณ 30.5 ตัน 
 - กำรขนส่งหลำยรูปแบบ 
 การขนส่งรูปแบบนี้ ใช้รถบรรทุกขนส่งน้้าตาลจากโรงงานในภาคตะวันตกไปยังท่าเรือแม่น้้า
เจ้าพระยาในอ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายน้้าตาลที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศ 
ได้แก่ ภาคเหนือภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นขนส่งโดยเรือล้าเลียงไปยัง
ท่าเรือปลายทางเช่นเดียวกันการขนส่งทางถนน โดยเรือล้าเลียงสามารถขนส่งได้ทั้งน้้าตาลที่ยังไม่บรรจุ
กระสอบ และน้้าตาลที่บรรจุกระสอบข้อได้เปรียบส้าคัญของการขนส่งรูปแบบนี้ คือ สามารถขนส่งไปยัง
อ่าวจอดเรือเกาะสีชังเพื่อบรรทุกขนถ่ายกลางน้้าลงเรือเดินสมุทรเพื่อขนส่งต่อไปยังต่างประเทศได้โดยไม่
ต้องพักในคลังสินค้า จึงท้าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่้ากว่ารูปแบบและเส้นทางอื่น  
 ส้าหรับเรือที่ใช้ในการขนส่งเป็นเรือล้าเลียงไม่มีเคร่ืองยนต์ในตัวเอง เคลื่อนที่โดยอาศัยเรือลากจูง 
(Tug Boat) ซึ่งตามประกาศของกรมเจ้าท่าที่ 76/2559 เรือลากจูงต้องมีก้าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 190 
แรงม้า และมีความเร็วขั้นต่้า 3.21 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้จ้านวนของเรือลากจูงขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ
ล้าเลียงและจ้านวนพ่วงเรือ โดยเรือล้าเลียงที่นิยมใช้ในการขนส่งในปัจจุบัน ได้แก่ 500 ตัน 800 ตัน 
1,000 ตัน ซึ่งมีขนาดดัง <ตารางที่ 1> 
  

ตารางที่ 1 ขนาดเรือล้าเลียงท่ีใช้ในการขนส่งล้าน้้าของไทย 
Table 1 Sizes of barges in Thai inland water transport 

ขนำดบรรทุก 
 (ตัน) 

ขนำดเรือ (เมตร) 
ยำว กว้ำง สูง กินน  ำลึก 

500 32.0 7.0 2.7 1.7 
800 40.0 9.0 3.0 2.0 

1,000 53.0 10.0 4.0 3.0 
ที่มา: Sukdanont (2017) หน้า 13. 
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เส้นทางถนนหลักที่ใช้ในการขนส่ง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 323 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อ
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เจ้าพระยาในอ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายน้้าตาลที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศ 
ได้แก่ ภาคเหนือภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นขนส่งโดยเรือล้าเลียงไปยัง
ท่าเรือปลายทางเช่นเดียวกันการขนส่งทางถนน โดยเรือล้าเลียงสามารถขนส่งได้ทั้งน้้าตาลที่ยังไม่บรรจุ
กระสอบ และน้้าตาลที่บรรจุกระสอบข้อได้เปรียบส้าคัญของการขนส่งรูปแบบนี้ คือ สามารถขนส่งไปยัง
อ่าวจอดเรือเกาะสีชังเพื่อบรรทุกขนถ่ายกลางน้้าลงเรือเดินสมุทรเพื่อขนส่งต่อไปยังต่างประเทศได้โดยไม่
ต้องพักในคลังสินค้า จึงท้าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่้ากว่ารูปแบบและเส้นทางอื่น  
 ส้าหรับเรือที่ใช้ในการขนส่งเป็นเรือล้าเลียงไม่มีเคร่ืองยนต์ในตัวเอง เคลื่อนที่โดยอาศัยเรือลากจูง 
(Tug Boat) ซึ่งตามประกาศของกรมเจ้าท่าที่ 76/2559 เรือลากจูงต้องมีก้าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 190 
แรงม้า และมีความเร็วขั้นต่้า 3.21 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้จ้านวนของเรือลากจูงขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ
ล้าเลียงและจ้านวนพ่วงเรือ โดยเรือล้าเลียงที่นิยมใช้ในการขนส่งในปัจจุบัน ได้แก่ 500 ตัน 800 ตัน 
1,000 ตัน ซึ่งมีขนาดดัง <ตารางที่ 1> 
  

ตารางที่ 1 ขนาดเรือล้าเลียงท่ีใช้ในการขนส่งล้าน้้าของไทย 
Table 1 Sizes of barges in Thai inland water transport 
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ขนำดเรือ (เมตร) 
ยำว กว้ำง สูง กินน  ำลึก 

500 32.0 7.0 2.7 1.7 
800 40.0 9.0 3.0 2.0 

1,000 53.0 10.0 4.0 3.0 
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70 ความเป็นไปได้ในการขนส่งเชื่อมโยงแม่น�้าแม่กลองเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งน�้าตาล

Vol .20 No.2 /  2018Journal  of  Soc ia l
Development

 

  

3.2 ต้นทุนค่ำขนส่งน  ำตำล 
 ต้นทุนค่าขนส่ง ถือว่าเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งของการผลิตน้้าตาล 
เนื่องจากราคาน้้าตาลนั้นมีความยืดหยุ่นค่อนข้างต่้า กล่าวคือ ผู้ผลิตน้้าตาลในโซ่อุปทานน้้าตาลมีลักษณะ
ที่เป็นผู้รับราคา (Price taker) จากตลาดโลก ดังนั้น ต้นทุนค่าขนส่งจึงเป็นตัวแปรส้าคัญต่อการก้าหนด
ก้าไรในห่วงโซ่น้้าตาลของประเทศไทย 
 ส่วนประกอบของต้นทุนการขนส่งน้้าตาล ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ต้นทุนขนส่ง เป็นต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ต้นทุนขนส่งคงที่ (Fixed Cost) ซึ่งเป็น
ต้นทุนที่ไม่แปรผันตามระยะทาง หรือ ปริมาณการขนส่ง เป็นต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายเป็นประจ้าตามช่วงเวลา 
ประกอบด้วย ค่าจ้างพนักงานขนส่ง ค่าเสื่อมราคาของพาหนะ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษียานพาหนะ ค่าเช่า
ส้านักงาน และเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งคงที่ ไม่ได้แปรผันตามปริมาณการขนส่ง ดังนั้น หากการขนส่งมี
ปริมาณมาก หรือ มีการจัดการด้านการขนส่งเที่ยวกลับ (Backhaul) ที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ต้นทุนค่า
ขนส่งคงที่เฉลี่ยต่อหน่วย (Average Fixed Costs) ลดลง และ ต้นทุนขนส่งแปรผัน (Variable Costs) เป็น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยแปรผันตามระยะทางและปริมาณการขนส่ง หากมีการขนส่งปริมาณมาก หรือมีระยะ
ทางไกล จะท้าให้ต้นทุนประเภทนี้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งต้นทุนแปรผัน ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิงและค่าบ้ารุงรักษา 
เป็นต้นทุนแปรผันหลัก การลดต้นทุนประเภทนี้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนด้าน
เชื้อเพลิง โดยการน้าพลังงานทางเลือก เช่น ก๊าซ NGV มาใช้เพื่อช่วยให้ต้นทุนค่าขนส่งแปรผันเฉลี่ย 
(Average Variable Costs) ลดลง 2) ต้นทุนค่าบริการสถานี ต้นทุนส่วนนี้เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในสถานที่
เปลี่ยนถ่ายสินค้า ซึ่งค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่ายกขนสินค้า และค่าให้บริการคลังสินค้า โดยค่าบริการคลังสินค้า
ส้าหรับน้้าตาลในปัจจุบันผู้ให้บริการมีระยะปลอดค่าบริการอยู่ที่ 15 วัน (Sukdanont, 2017) 
 จาก <ตารางที่ 2> พบว่าปัจจุบันต้นทุนค่าขนส่งน้้าตาล อยู่ที่ประมาณ 1.20 – 1.50 บาทต่อตัน
ต่อกิโลเมตร ข้ึนอยู่กับประเภทของรถที่ใช้บรรทุก ในท้านองเดียวกัน เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าขนส่งทางน้้า
จ้าแนกตามขนาดของเรือพบว่า เรือล้าเลียงที่นิยมใช้ในการบรรทุกน้้าตาลในปัจจุบันที่มีขนาด 1,000 ตัน 
มีต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยประมาณ 0.62 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร ซึ่งต่้ากว่าเรือประเภทอื่นๆ 

ตารางที่ 2 ต้นทุนค่าขนส่งน้้าตาลในภาคตะวันตกตามประเภทการขนส่ง 
Table 2 Sugar transportation costs in Western region by mode of transport 

ประเภทรถบรรทุก ขนำดบรรทุก (ตัน) ต้นทุนค่าขนส่ง (บาท/ตนั/กิโลเมตร) 
รถบรรทุก 10 ล้อ  20 1.50 
รถพ่วง 25 1.20 
เรือล้าเลียง ขนาด 500 ตัน 4 พ่วง 2,000 0.65 
เรือล้าเลียง ขนาด 800 ตัน 4 พ่วง 3,200 0.63 
เรือล้าเลียง ขนาด 1000 ตัน 4 พ่วง 4,000 0.62 

ที่มา: รวมรวมจาก Department of Land Transport. (2010) และ Sukdanont (2017). 
 

 

  

 3.3 ลักษณะกำยภำพแม่น  ำแม่กลอง และกำรใช้ประโยชน ์
 แม่น้้าแม่กลองเป็นแม่น้้าสายสา้คัญในภาคตะวันตกของไทย เกิดจากแม่น้้าแควใหญ่ซึ่งมีต้นน้้าอยู่
ที่ทิวเขาถนนธงชัย และแม่น้้าแควน้อยซึ่งมีต้นน้้าอยู่ที่ทิวเขาตะนาวศรี โดยทิวเขาทั้งสองเป็นเส้นกั้นเขต
แดนระหว่างไทยกับพม่า แม่น้้าทั้งสองและแม่น้้าสาขา เช่น  ล้าน้้าบีคี่ใหญ่ ล้าน้้าซองกาเลีย ล้าน้้ารันตี 
ล้วนมีต้นน้้าอยู่บริเวณชายแดนไทย–พม่า ไหลมาบรรจบกันที่ต้าบลปากแพรก อ้าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี จากนั้นไหลผ่านจังหวัดราชบุรี และไหลลงสู่ปากอ่าวไทยที่อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
แม่น้้าแม่กลองมีความยาวจากจุดที่แม่น้้าแควใหญ่และแม่น้้าแควน้อยไหลมาบรรจบกันจนถึงปากอ่าว
ประมาณ 132 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเขื่อน 3 เขื่อน คือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือเขื่อนเขาแหลม ตั้งอยู่ที่
บ้านท่าขนุน อ้าเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านเจ้าเณร ต้าบลท่ากระดาน อ้าเภอศรีสวัสดิ์ 
และเขื่อนท่าทุ่งนา ตั้งอยู่ที่บ้านท่าทุ่งนา ต้าบลช่องสะเดา อ้าเภอเมือง เขื่อนเหล่านี้ใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตรกรรม และการคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่ตามริมน้้าได้อาศัยเป็น
เส้นทางในการน้าผลผลิตทางการเกษตรมาจ้าหน่าย นอกจากนี้ยังมีคลองซึ่งเชื่อมแม่น้้าแม่กลอง และแม่
น้้าท่าจีน ได้แก่ คลองสุนัขหอน เชื่อมแม่น้้าสองสายที่จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาครเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน้้าที่มีมาตั้งแต่โบราณ และเป็นเส้นทางเดินทัพที่ส้าคัญ คลองอีกแห่งหนึ่ง คือ คลองด้าเนิน
สะดวก เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว เพื่อเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อ
กรุงเทพฯ กับสมุทรสงครามและราชบุรี 

Sukdanont (2017) ได้ท้าการประเมินความเหมาะสมของแม่น้้าแม่กลองในการใช้ประโยชนเ์พือ่
การขนส่ง ตั้งแต่ ปากแม่น้้า-กาญจนบุรี ความยาว 113 กิโลเมตร โดยได้แบ่งแม่น้้าออกเป็น 5 ส่วน (M1: 
ก.ม.0-9, M2: ก.ม. 9-29, M3: ก.ม. 29-65, M4: ก.ม. 65-90 และ M5: ก.ม. 90-113) เทียบกับขนาดเรือ 
3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 500 ตัน 800 ตัน และ 1,000 ตัน และใช้เรือล้าเลียงในการขนส่ง 4 ล้า หรือ 4 พ่วง 
ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสม พบว่าช่วง M1 – M3  มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการ
ขนส่ง เนื่องจากลักษณะทางกายภาพมีอุปสรรคเพียงเล็กน้อย โดยพื้นที่ M1 ได้แก่ กิโลเมตรที่ 0 – 9 หรือ 
จากปากแม่น้้า ถึง วัดพวงมาลัย อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เรือล้าเลียงทั้ง 3 ขนาดสามารถขนส่งได้
อย่างสะดวก โดยเรือล้าเลียงสามารถลอดผ่านสะพานได้อย่างสะดวก จึงท้าให้พื้นที่ M1 เป็นพื้นที่ที่สามารถ
ใช้ประโยชน์เพื่อการขนส่งได้โดยไม่มีอุปสรรค  
 ในขณะที่พื้นที่ M2 แม่น้้าช่วงนี้มีความคดเค้ียวเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 9 ถึง 29 
หรือจากวัดพวงมาลัย ถึง อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีรัศมีความโค้งต่้าสุด อยู่ที่ประมาณ 139 
เมตร เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือทุกขนาด อีกทั้งอุปสรรคด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สะพาน เรือที่
สามารถลอดผ่านสะพานได้โดยสะดวกมีเพียงเรือที่มีขนาดไม่เกิน 500 ตันเท่านั้น โดยสะพานท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการเดินเรือ ได้แก่ สะพานสมเด็จพระอมรินทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากมีระยะตอม่อ
เพียง 18 เมตรเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการปรับปรุงช่วง M2 ให้เรือขนาดใหญ่กว่า 500 ตันสามารถเดินเรือ
ได้โดยสะดวกต้องท้าการแก้ไขเรื่องความคดเค้ียวของแม่น้้าและปรับปรุงช่องลอดของสะพาน  
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 3.3 ลักษณะกำยภำพแม่น  ำแม่กลอง และกำรใช้ประโยชน ์
 แม่น้้าแม่กลองเป็นแม่น้้าสายสา้คัญในภาคตะวันตกของไทย เกิดจากแม่น้้าแควใหญ่ซึ่งมีต้นน้้าอยู่
ที่ทิวเขาถนนธงชัย และแม่น้้าแควน้อยซึ่งมีต้นน้้าอยู่ที่ทิวเขาตะนาวศรี โดยทิวเขาทั้งสองเป็นเส้นกั้นเขต
แดนระหว่างไทยกับพม่า แม่น้้าทั้งสองและแม่น้้าสาขา เช่น  ล้าน้้าบีคี่ใหญ่ ล้าน้้าซองกาเลีย ล้าน้้ารันตี 
ล้วนมีต้นน้้าอยู่บริเวณชายแดนไทย–พม่า ไหลมาบรรจบกันที่ต้าบลปากแพรก อ้าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี จากนั้นไหลผ่านจังหวัดราชบุรี และไหลลงสู่ปากอ่าวไทยที่อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
แม่น้้าแม่กลองมีความยาวจากจุดที่แม่น้้าแควใหญ่และแม่น้้าแควน้อยไหลมาบรรจบกันจนถึงปากอ่าว
ประมาณ 132 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเขื่อน 3 เขื่อน คือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือเขื่อนเขาแหลม ตั้งอยู่ที่
บ้านท่าขนุน อ้าเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านเจ้าเณร ต้าบลท่ากระดาน อ้าเภอศรีสวัสดิ์ 
และเขื่อนท่าทุ่งนา ตั้งอยู่ที่บ้านท่าทุ่งนา ต้าบลช่องสะเดา อ้าเภอเมือง เขื่อนเหล่านี้ใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตรกรรม และการคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่ตามริมน้้าได้อาศัยเป็น
เส้นทางในการน้าผลผลิตทางการเกษตรมาจ้าหน่าย นอกจากนี้ยังมีคลองซึ่งเชื่อมแม่น้้าแม่กลอง และแม่
น้้าท่าจีน ได้แก่ คลองสุนัขหอน เชื่อมแม่น้้าสองสายที่จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาครเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน้้าที่มีมาตั้งแต่โบราณ และเป็นเส้นทางเดินทัพที่ส้าคัญ คลองอีกแห่งหนึ่ง คือ คลองด้าเนิน
สะดวก เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว เพื่อเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อ
กรุงเทพฯ กับสมุทรสงครามและราชบุรี 

Sukdanont (2017) ได้ท้าการประเมินความเหมาะสมของแม่น้้าแม่กลองในการใช้ประโยชนเ์พือ่
การขนส่ง ตั้งแต่ ปากแม่น้้า-กาญจนบุรี ความยาว 113 กิโลเมตร โดยได้แบ่งแม่น้้าออกเป็น 5 ส่วน (M1: 
ก.ม.0-9, M2: ก.ม. 9-29, M3: ก.ม. 29-65, M4: ก.ม. 65-90 และ M5: ก.ม. 90-113) เทียบกับขนาดเรือ 
3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 500 ตัน 800 ตัน และ 1,000 ตัน และใช้เรือล้าเลียงในการขนส่ง 4 ล้า หรือ 4 พ่วง 
ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสม พบว่าช่วง M1 – M3  มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการ
ขนส่ง เนื่องจากลักษณะทางกายภาพมีอุปสรรคเพียงเล็กน้อย โดยพื้นที่ M1 ได้แก่ กิโลเมตรที่ 0 – 9 หรือ 
จากปากแม่น้้า ถึง วัดพวงมาลัย อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เรือล้าเลียงทั้ง 3 ขนาดสามารถขนส่งได้
อย่างสะดวก โดยเรือล้าเลียงสามารถลอดผ่านสะพานได้อย่างสะดวก จึงท้าให้พื้นที่ M1 เป็นพื้นที่ที่สามารถ
ใช้ประโยชน์เพื่อการขนส่งได้โดยไม่มีอุปสรรค  
 ในขณะที่พื้นที่ M2 แม่น้้าช่วงนี้มีความคดเค้ียวเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 9 ถึง 29 
หรือจากวัดพวงมาลัย ถึง อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีรัศมีความโค้งต่้าสุด อยู่ที่ประมาณ 139 
เมตร เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือทุกขนาด อีกท้ังอุปสรรคด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ สะพาน เรือที่
สามารถลอดผ่านสะพานได้โดยสะดวกมีเพียงเรือที่มีขนาดไม่เกิน 500 ตันเท่านั้น โดยสะพานที่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินเรือ ได้แก่ สะพานสมเด็จพระอมรินทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากมีระยะตอม่อ
เพียง 18 เมตรเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการปรับปรุงช่วง M2 ให้เรือขนาดใหญ่กว่า 500 ตันสามารถเดินเรือ
ได้โดยสะดวกต้องท้าการแก้ไขเรื่องความคดเค้ียวของแม่น้้าและปรับปรุงช่องลอดของสะพาน  
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 ส้าหรับพื้นที่ M3 เรือล้าเลียงขนาดไม่เกิน 800 ตัน สามารถเดินเรือได้โดยสะดวก ส่วนเรือที่มี
ขนาด 1,000 ตัน มีอุปสรรคด้านความลึกร่องน้้า กล่าวคือ ร่องน้้ามีความลึกต่้าสุด 3 เมตร ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อระดับน้้าที่เรือขนาด 1,000 ตันสามารถวิ่งได้โดยสะดวก คือ ไม่ต่้ากว่า 4 เมตร ส้าหรับโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็นอุปสรรค คือ ช่องลอดสะพาน โดยสะพานที่เป็นอุปสรรค ได้แก่  สะพานธนะรัชต์ ซึ่งมี
ระยะห่างตอม่อเพียง 23 เมตร ซึ่งไม่เพียงพอส้าหรับเรือขนาด 1,000 ตัน ช่องลอดต้องมีความกว้างไม่   
ต่้ากว่า 25 เมตร  
 พื้นที่ M4 – M5 เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะแก่การขนส่ง <รูปที่ 2> กล่าวคือ เรือล้าเลียงขนาดเล็กสุด 
ได้แก่ เรือขนาด 500 ตัน ไม่สามารถเดินเรือได้โดยสะดวก เนื่องจากมีโครงสร้างกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อ
การขนส่งเป็นอย่างมากทั้งความลึกของร่องน้้าและรัศมีความโค้ง ซึ่งพบว่าพื้นที่ M4 ตั้งแต่ช่วงอ้าเภอ 
โพธาราม และอ้าเภอบ้านโป่ง ในจังหวัดราชบุรี ขึ้นไปจนถึงพื้นที่ M5 ซึ่งอยู่ในอ้าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี มีโขดหินจ้านวนมากอยู่กลางแม่น้้าท้าให้ไม่สามารถขุดลอกแม่น้้าได้ ซึ่งมีผลต่อความกว้างของ
แม่น้้า และความลึกของร่องน้้า อีกทั้งบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับเขื่อนท่าทุ่งนา ในอ้าเภอเมืองกาญจนบุรีจึงท้า
ให้มีระดับน้้าค่อนข้างต่้า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีสะพานที่เป็นอุปสรรคมากถึง 5 สะพาน ประกอบด้วยพื้นที่ 
M4 จ้านวน 2 สะพาน ได้แก่ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี  และสะพานลาดบัวขาว–ท่าผา 
พื้นที่ M5 จ้านวน 3 สะพาน ได้แก่ สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สะพานจันทรุเบกษา พ.ศ.2514 และสะพาน
มิตรภาพท่าศาลา–วังตะคร้อ 

  
รูปที่ 2 สภาพแม่น้้าแม่กลองช่วง M4 อ้าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี 

(ซ้าย) ภาพถ่ายทางอากาศเกาะกลางแม่น้้ากิโลเมตร 76 (ขวา) ตัวอย่างเกาะกลางแม่น้้าแม่กลองพื้นที่ศึกษาช่วง M4 
Figure 2: Mae Klong River section M4 located in Ban Pong District, Ratchaburi Province 

(Left) Aerial photograph of the islets at km 76 of Mae Klong river (Right) Example of islets in section M4 
ที่มา: Sukdanont (2017).  

 

 

  

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่งของแม่น้้าแม่กลองของ Sukdanont 
(2017) พบว่า พื้นที่บริเวณ กม. 0 – กม. 9 เป็นพื้นที่เดียวที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการขนส่งได้ทันที 
เนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมต่อการขนส่ง ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่แรกในการ
ส่งเสริมให้มีการขนส่งแบบต่อเนื่อง 
 
4. วิธีกำรศึกษำ 
 การวิเคราะห์ต้นทุน จะเริ่มค้านวณตั้งแต่การขนส่งน้้าตาลที่ส่งออกจากโรงงานน้้าตาลจนกระทั่ง
ขนขึ้นเรือส่งออก และน้าต้นทุนมาเปรียบเทียบกันระหว่างการขนส่งรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ 1) ขนส่ง
โดยรถบรรทุกไปยังอ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  เพื่อขนถ่ายลงเรือล้าเลียงและขนส่งตามแม่น้้า
เจ้าพระยาไปยังท่าเรือในอ้าเภอพระประแดง อ่าวจอดเรือเกาะสีชัง หรือท่าเรือแหลมฉบัง และ 2) ขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกโดยตรงไปยังท่าเรือในอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือท่าเรือแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี กับรูปแบบที่น้าเสนอโดยใช้การขนส่งเชื่อมโยงกับแม่น้้าแม่กลอง โดยรถบรรทุกจะบรรทุก
น้้าตาลจากโรงงานในภาคตะวันตก มาเปลี่ยนถ่ายลงเรือล้าเลียงที่บริเวณปากอ่าวแม่น้้าแม่กลอง และ
ขนส่งโดยเรือล้าเลียงไปยังเรือส่งออก ซึ่งได้แก่ ท่าเรือในอ้าเภอพระแดง อ่าวจอดเรือเกาะสีชัง หรือท่าเรือ
แหลมฉบัง รายละเอียดดัง <รูปที่ 3> 
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กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่งของแม่น้้าแม่กลองของ Sukdanont 
(2017) พบว่า พื้นท่ีบริเวณ กม. 0 – กม. 9 เป็นพื้นที่เดียวที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการขนส่งได้ทันที 
เนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมต่อการขนส่ง ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่แรกในการ
ส่งเสริมให้มีการขนส่งแบบต่อเนื่อง 
 
4. วิธีกำรศึกษำ 
 การวิเคราะห์ต้นทุน จะเริ่มค้านวณตั้งแต่การขนส่งน้้าตาลที่ส่งออกจากโรงงานน้้าตาลจนกระทั่ง
ขนขึ้นเรือส่งออก และน้าต้นทุนมาเปรียบเทียบกันระหว่างการขนส่งรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ 1) ขนส่ง
โดยรถบรรทุกไปยังอ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  เพื่อขนถ่ายลงเรือล้าเลียงและขนส่งตามแม่น้้า
เจ้าพระยาไปยังท่าเรือในอ้าเภอพระประแดง อ่าวจอดเรือเกาะสีชัง หรือท่าเรือแหลมฉบัง และ 2) ขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกโดยตรงไปยังท่าเรือในอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือท่าเรือแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี กับรูปแบบที่น้าเสนอโดยใช้การขนส่งเชื่อมโยงกับแม่น้้าแม่กลอง โดยรถบรรทุกจะบรรทุก
น้้าตาลจากโรงงานในภาคตะวันตก มาเปลี่ยนถ่ายลงเรือล้าเลียงที่บริเวณปากอ่าวแม่น้้าแม่กลอง และ
ขนส่งโดยเรือล้าเลียงไปยังเรือส่งออก ซึ่งได้แก่ ท่าเรือในอ้าเภอพระแดง อ่าวจอดเรือเกาะสีชัง หรือท่าเรือ
แหลมฉบัง รายละเอียดดัง <รูปที่ 3> 
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4.1 กำรประมำณค่ำต้นทุนกำรขนส่งน  ำตำล 
 ต้นทุนที่ค้านวณจะคิดเป็นต้นทุนรวมเหมาจ่าย (Lump sum cost) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเที่ยวการ
ขนส่งของแต่ละประเภท ซึ่งสอดคล้องกับการคิดต้นทุนระบบโซ่อุปทานน้้าตาล กล่าวคือ การจัดสรร
ผลประโยชน์ของน้้าตาลนั้นเป็นการจัดสรรทั้งห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ โรงงาน
น้้าตาลมักจะให้ผู้ประกอบการขนส่งประมูลราคาตั้งแต่หน้าโรงงานจนกระทั่งถึงเรือส่งออก ดังนั้นราคาที่ได้จึง
เป็นราคาที่ผู้ประกอบการขนส่งได้รวมทุกอย่างไว้แล้ว ทั้งค่ารถบรรทุก ค่ายกขนสินค้า ตลอดจนค่าบริการ
คลังสินค้าและค่าความเสี่ยงทางด้านเวลา ทั้งขณะขนส่งและการขนถ่าย และเมื่อได้ต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละ
เที่ยวแล้ว จะน้ามาหารเฉลี่ยต่อหน่วย ซึ่งหน่วยที่ใช้ คือ ต้นทุนเฉลี่ยบาทต่อตันต่อกิโลเมตร โดยต้นทุนเฉลี่ย
บาทต่อตันต่อกิโลเมตรจะเป็นตัววัดต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อระยะทางและปริมาณเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ซึ่งหน่วย
ดังกล่าวจะขจัดปัญหาด้านระยะทางที่ไม่เท่ากันในแต่ละรูปแบบการขนส่งได้ 
 การค้านวณจะเริ่มจากการสร้างฟังก์ชันต้นทุน เพื่อใช้ส้าหรับการประมาณค่าต้นทุนค่าขนส่งทั้งทาง
บกและทางน้้า ซึ่งเมื่อท้าการประมาณค่าต้นทุนค่าขนส่งได้แล้ว จะน้าต้นทุนต่อหน่วยที่ได้มาท้าการ
เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการขนส่งปัจจุบัน กับรูปแบบที่น้าเสนอ แล้วจึงหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย รายละเอียดแสดงใน <รูปที่ 4> 

 

 แนวทางการประมาณค่าต้นทุนการประมาณค่าโดยวิธีฟังก์ชันต้นทุน (Cost Function)         
การประมาณค่าด้วยวิธีนี้อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน โดยน้า
ตัวแปรเหล่านั้นมาสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันกัน จุดเด่นของวิธีการนี้ คือ สะดวกและรวดเร็ว เหมาะ
กับการค้านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากสามารถใช้สถิติเดิมเป็นฐานในการเปรียบเทียบได้ 
ดังนั้น การประมาณค่าต้นทุนค่าขนส่งของเส้นทางการขนส่งเส้นทางใหม่จึงนิยมน้าประมาณค่าโดยใช้
ฟังก์ชันต้นทุน  
 ส้าหรับการสร้างฟังก์ชันต้นทุนค่าขนส่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้
ในการขนส่ง การสร้างฟังก์ชันการขนส่งทางน้้า Case and Lave (1970) ได้น้าเสนอแนวทางใน         การ
ประมาณค่าต้นทุนค่าขนส่งทางล้าน้้า โดยในการประมาณค่าแต่ละครั้งควรมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 
4 ตัวแปร ได้แก่ ปริมาณการขนส่งก้าลังการผลิตของสถานประกอบการ เวลาหรือระยะทางในการขนส่ง 
และจ้านวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรม ในขณะที่การศึกษาของM. Zhang and Pel (2016), 
Kongsawatvorakul, Prabnasak, and Vuchlung (2016) และ Konings et. Al. (2013) ได้เพิ่มตัวแปร
ที่ส้าคัญเข้าไปในการวิเคราะห์ต้นทุน โดยได้ให้ความส้าคัญกับระดับความสูงของแม่น้้าต่อต้นทุนค่าขนส่ง 

 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการค้านวณต้นทุนการขนส่ง 
Figure 4: Process of costs calculation 
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เนื่องจากส่งผลกระทบทั้งการท้าความเร็ว และความปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้น
จากการส่งในสภาวะปกติ ส้าหรับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในฟังก์ชันต้นทุนจะใช้วิธี
วิเคราะห์เชิงถดถอย (Regression Method) โดยมีหลักการคือการหาค่าต่้าสุดของตัวแปรคลาดเคลื่อน 
(Minimizing error) ที่เกิดขึ้น 
 ส้าหรับการศึกษานี้ ตัวแปรท่ีจะน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณการขนส่งและระยะทาง 
แม้ว่าในงานศึกษาของ Case and Lave (1970) จะเสนอให้มีตัวแปรทางด้านเวลา ปริมาณการผลิต และ
จ้านวนสถานประกอบการเข้ามาในสมการด้วย แต่เนื่องจากการผลิตน้้าตาลของแต่ละโรงงานนั้นถูกก้าหนด
มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว จากการจัดสรรโควตาการผลิต ดังนั้น ปริมาณผลผลิตน้้าตาลของแต่ละโรงงานจึง
ค่อนข้างที่จะคงที่ ตัวแปรดังกล่าวจึงไม่จ้าเป็นที่จะเพิ่มเข้ามาในแบบจ้าลอง ขณะเดียวกัน ในการศึกษานี้ได้
ใช้ตัวแปรระยะทางเป็นตัวแทน (Proxy) ของระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง เนื่องจากการขนส่งน้้าตาลใน
ปัจจุบันเป็นการขนส่งที่มีต้นทางและปลายทางที่แน่นอน และระยะทางมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง โดยหากพิจาณาความเร็วในการขนส่งให้คงที่จะท้าให้สามารถใช้ระยะทางเป็น
ตัวประมาณการเวลาที่ใช้ในการขนส่งได้ กอปรกับการคิดค่าบริการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งน้้าตาลจะ
พิจารณาจากระยะทางที่ใช้ในการขนส่งเป็นหลัก แม้การขนส่งจะใช้เวลาในการขนส่งน้อยกว่าที่คาดการณ์
โดยใช้ความเร็วที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการยังคงใช้ค่าขนส่งที่ได้ตั้งราคาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น 
 ก้าหนดให้ i  คือ ปลายทางการขนส่งสินค้า และฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์ก้าหนดเป็นฟังก์ชัน 
Trans-log ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประมาณค่าต้นทุนด้วยฟังก์ชันต้นทุน เช่น การศึกษา
การประมาณต้นทุนการขนส่งทางบกของ Department of Land Transport. (2010) ที่ประมาณค่าต้นทุน
ค่าขนส่งโดยรถบรรทุกในประเทศไทย หรือ Konishi et. Al. (2012) ที่วิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่งรูปแบบต่างๆ 
ในญี่ปุ่น หรือการศึกษาการประมาณต้นทุนการขนส่งทางน้้าของ Case and Lave (1970) เป็นต้น เนื่องจาก
สัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าจะแสดงถึงค่าความยืดหยุ่น (Elasticity) ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตามในหน่วยร้อยละของการเปลี่ยนแปลง โดยสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 - การขนส่งทางบก ( iLcost ) ได้แก่ ระยะทาง (Distance: iDist ) เนื่องจากรถบรรทุกที่ใช้ใน
การวิเคราะห์เป็นรถบรรทุกขนาดเดียว คือ 25 ตัน ดังนั้น จึงไม่จ้าเป็นต้องใส่ตัวแปรปริมาณเข้าไปใน
แบบจ้าลอง ส้าหรับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์จะอยู่บนหลักการตัวประมาณทีม่ีคุณสมบัติไม่เอนเอียงเชงิ
เส้นที่ดีที่สุด (Best Linear Unbiased Estimator) แสดงในสมการที่ (1) 

0 1ln ln (1)i i iLcost Dist  = + +  

  - การขนส่งทางน้้า มีตัวแปรที่ใช้จะต่างจากการขนส่งทางบก กล่าวคือ การขนส่งน้้าตาลทางน้้าใน
ประเทศไทย ปัจจุบันใช้เรือล้าเลียง หรือ ท้องแบนที่ไม่มีเครื่องยนต์ซึ่งขับเคลื่อนโดยใช้เรือลาก ดังนั้นต้นทุนที่
เกิดจากการขนส่งทางน้้า จึงต้องรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นจากเรือลากจูง (Tug Boat) ด้วย ซึ่งโดยปกติการคิดอัตรา
ค่าเรือลากจูงจะคิดรวมในต้นทุนค่าขนส่งของเรือล้าเลียงแล้ว โดยคิดเป็นต้นทุนคงที่ของการขนส่งในหมวดของ
ค่าบริหารจัดการซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้กับผู้ประกอบการเรือลากจูงหรือรายงวด ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
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เนื่องจากส่งผลกระทบทั้งการท้าความเร็ว และความปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้น
จากการส่งในสภาวะปกติ ส้าหรับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในฟังก์ชันต้นทุนจะใช้วิธี
วิเคราะห์เชิงถดถอย (Regression Method) โดยมีหลักการคือการหาค่าต่้าสุดของตัวแปรคลาดเคลื่อน 
(Minimizing error) ที่เกิดขึ้น 
 ส้าหรับการศึกษานี้ ตัวแปรที่จะน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณการขนส่งและระยะทาง 
แม้ว่าในงานศึกษาของ Case and Lave (1970) จะเสนอให้มีตัวแปรทางด้านเวลา ปริมาณการผลิต และ
จ้านวนสถานประกอบการเข้ามาในสมการด้วย แต่เนื่องจากการผลิตน้้าตาลของแต่ละโรงงานนั้นถูกก้าหนด
มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว จากการจัดสรรโควตาการผลิต ดังนั้น ปริมาณผลผลิตน้้าตาลของแต่ละโรงงานจึง
ค่อนข้างที่จะคงที่ ตัวแปรดังกล่าวจึงไม่จ้าเป็นที่จะเพิ่มเข้ามาในแบบจ้าลอง ขณะเดียวกัน ในการศึกษานี้ได้
ใช้ตัวแปรระยะทางเป็นตัวแทน (Proxy) ของระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง เนื่องจากการขนส่งน้้าตาลใน
ปัจจุบันเป็นการขนส่งที่มีต้นทางและปลายทางที่แน่นอน และระยะทางมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง โดยหากพิจาณาความเร็วในการขนส่งให้คงที่จะท้าให้สามารถใช้ระยะทางเป็น
ตัวประมาณการเวลาที่ใช้ในการขนส่งได้ กอปรกับการคิดค่าบริการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งน้้าตาลจะ
พิจารณาจากระยะทางที่ใช้ในการขนส่งเป็นหลัก แม้การขนส่งจะใช้เวลาในการขนส่งน้อยกว่าที่คาดการณ์
โดยใช้ความเร็วที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการยังคงใช้ค่าขนส่งที่ได้ตั้งราคาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น 
 ก้าหนดให้ i  คือ ปลายทางการขนส่งสินค้า และฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์ก้าหนดเป็นฟังก์ชัน 
Trans-log ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประมาณค่าต้นทุนด้วยฟังก์ชันต้นทุน เช่น การศึกษา
การประมาณต้นทุนการขนส่งทางบกของ Department of Land Transport. (2010) ที่ประมาณค่าต้นทุน
ค่าขนส่งโดยรถบรรทุกในประเทศไทย หรือ Konishi et. Al. (2012) ที่วิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่งรูปแบบต่างๆ 
ในญี่ปุ่น หรือการศึกษาการประมาณต้นทุนการขนส่งทางน้้าของ Case and Lave (1970) เป็นต้น เนื่องจาก
สัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าจะแสดงถึงค่าความยืดหยุ่น (Elasticity) ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตามในหน่วยร้อยละของการเปลี่ยนแปลง โดยสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 - การขนส่งทางบก ( iLcost ) ได้แก่ ระยะทาง (Distance: iDist ) เนื่องจากรถบรรทุกที่ใช้ใน
การวิเคราะห์เป็นรถบรรทุกขนาดเดียว คือ 25 ตัน ดังนั้น จึงไม่จ้าเป็นต้องใส่ตัวแปรปริมาณเข้าไปใน
แบบจ้าลอง ส้าหรับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์จะอยู่บนหลักการตัวประมาณทีม่ีคุณสมบัติไม่เอนเอียงเชงิ
เส้นที่ดีที่สุด (Best Linear Unbiased Estimator) แสดงในสมการที่ (1) 

0 1ln ln (1)i i iLcost Dist  = + +  

  - การขนส่งทางน้้า มีตัวแปรที่ใช้จะต่างจากการขนส่งทางบก กล่าวคือ การขนส่งน้้าตาลทางน้้าใน
ประเทศไทย ปัจจุบันใช้เรือล้าเลียง หรือ ท้องแบนที่ไม่มีเครื่องยนต์ซึ่งขับเคลื่อนโดยใช้เรือลาก ดังนั้นต้นทุนที่
เกิดจากการขนส่งทางน้้า จึงต้องรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นจากเรือลากจูง (Tug Boat) ด้วย ซึ่งโดยปกติการคิดอัตรา
ค่าเรือลากจูงจะคิดรวมในต้นทุนค่าขนส่งของเรือล้าเลียงแล้ว โดยคิดเป็นต้นทุนคงที่ของการขนส่งในหมวดของ
ค่าบริหารจัดการซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้กับผู้ประกอบการเรือลากจูงหรือรายงวด ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
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ระหว่างผู้ว่าจ้างการขนส่ง อย่างไรก็ตามต้นทุนค่าขนส่งของเรือลากจูงจะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 
(Extra–charging Services) ทุกครั้งในการขนส่งด้วย ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะแปรผันตามระดับน้้า เช่น ใน
ฤดูน้้าหลากระดับน้้าที่สูงเกินไปท้าให้เรือไม่สามารถวิ่งได้โดยเฉพาะเมื่อต้องผ่านสะพานซึ่งมีความสูงไม่พอที่
เรือจะลอดผ่านได้ หรือในบางช่วงของแม่น้้าที่มีกระแสน้้าที่เชี่ยวจะเป็นอุปสรรคท้าให้ควบคุมเรือล้าเลียงพ่วง
ท้ายได้ยากขึ้น จึงจ้าเป็นต้องใช้เรือลากอีกล้าโต่งท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้เรือฟาดกับตอม่อสะพานหรือตลิ่ง 
ดังนั้น จึงท้าให้เกิดต้นทุนส่วนนี้เพิ่มข้ึน กล่าวโดยสรุป ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทางน้า้ i(Wcost )  จึง
ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่งทางน้้าปกติ i(Fcost ) และต้นทุนค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มของเรือลากจูง

i(TCost )ดังสมการที่ (2) 
(2)i i iWcost = Fcost +Tcost  

 จากการประเมินศักยภาพแม่น้้าแม่กลองโดย Sukdanont (2017) พบว่า เรือที่สามารถขนส่งได้
สูงสุดในแม่น้้าแม่กลองโดยติดปัญหาสภาพแวดล้อมการขนส่งน้อยที่สุด  คือ เรือล้าเลียงขนาด 500 ตัน 
800 ตัน และ 1,000 ตัน ดังนั้น ปริมาณของเรือที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์คร้ังนี้ จึงประกอบด้วย 3 ขนาด
ข้างต้น โดยก้าหนดให้การขนส่งในแต่ละเที่ยวสามารถสามารถพ่วงเรือล้าเลียงได้ 4 ล้า และ 1D  แทน ตัว
แปรหุ่น (Dummy Variable) ของเรือขนาด 500 ตัน และ 2D  แทน ตัวแปรหุ่นของเรือขนาด 800 ตัน 
ดังสมการที่ (3) 

0 1 1 2 2 2ln ln (3)i i iFcost D D Dist    = + + + +  

 ส้าหรับการประมาณค่าต้นทุนค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มเรือลากจูง จะใช้ฟังก์ชันต้นทุน (Function 
Transfer) จากงานวิจัยของ Kongsawatvorakul et al. (2016) ที่ท้าการศึกษาการคิดอัตราค่าบริการ
ของเรือลากจูงในแม่น้้าเจ้าพระยาโดยตัวแปรที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน คือ ระดับ
ความสูงของน้้า ( Lwater ) เนื่องจากความสูงของระดับน้้า มีผลต่อการท้าอัตราความเร็วของเรือลากจูง 
ดังสมการที่ (4)  

0 1 (4)i i iTcost Lwater  = + +  

 เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ของ Kongsawatvorakul et al. (2016) เป็นข้อมูลที่
รวบรวมข้ึนในปี 2554 – 2557 และเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเงิน (Nominal) ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ในปีเดียวกัน หลังจากท้าการประมาณค่าได้แล้ว จึงน้าค่าดังกล่าวมาปรับด้วยอัตรา     
เงินเฟ้อให้เป็นปีฐานเดียวกัน ก่อนที่จะน้ามาเปรียบเทียบกันกับต้นทุนการขนส่งรูปแบบอ่ืนต่อไป 
 จากสมการที่ (1) (2) และ (3) ตัวแปรรบกวน (Error Term) คือ ,i i   และ i  ตามล้าดับ โดยใน
การประมาณค่าจะใช้วิธีก้าลังสองน้อยสุด (Ordinary Least Square) โดยท้าการหาค่าต่้าสุดของตัวแปรรบกวน 
(Minimizing Error) ซึ่งเมื่อค้านวณสัมประสิทธิ์ได้แล้วจะน้าสมการข้างต้นมาประมาณการต้นทุนการขนส่ง เมื่อ
ได้ต้นทุนทั้งหมดได้แล้วจะน้ามาหารเป็นเฉลี่ยต่อหน่วย และเปรียบเทียบการขนส่งแต่ละรูปแบบว่ารูปแบบใด
ให้ค่าขนส่งเฉลี่ยต่อหน่วยต่้าที่สุด ทั้งนี้ก้าหนดให้ปริมาณการขนส่งมีการบรรทุกเต็มทุกรอบการเดินทาง 

 

  

 นอกจากนี้ สมการที่ประมาณค่าได้ดังกล่าวจะท้าการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ทั้ง
วิธีการทางสถิติและการเทียบเคียงกับต้นทุนค่าขนจริง โดยวิธีการทางสถิติจะท้าการทดสอบปัญหาทาง
เศรษฐมิติที่ส้าคัญ ได้แก่ การทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity) ปัญหา
สหสัมพันธ์ (Collinearity) และปัญหาการละตัวแปร (Omitted Variable) ซึ่งหากปัญหาเกิดขึ้นกับ
แบบจ้าลอง จะท้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักเศรษฐมิติ ในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นได้จึงน้าผลท่ีได้จากการพยากรณ์ไปเทียบเคียงกับงานศึกษาที่เกี่ยวข้องและการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแบบจ้าลอง  
 4.2 สมมุติฐำนและข้อมูลที่ใชใ้นกำรประเมิน 
 เพื่อให้ง่ายต่อการค้านวณค่าขนส่งผู้วิจัยจึงก้าหนดสมมุติฐานต่างๆ ขึ้นมา โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่งทั้งทางบกและทางล้าน้้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้บริการการขนส่ง 
กรมเจ้าท่า นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละสมมุติฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

• จุดต้นทำง - จุดเปลี่ยนถ่ำย – จุดปลำยทำงของกำรขนส่ง 
 เนื่องจากโรงงานน้้าตาลในภาคตะวันตกเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในอ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ดังนั้น จึงก้าหนดให้อ้าเภอท่ามะกาเป็นจุดต้นทางการขนส่ง ส่วนจุดเปลี่ยนถ่ายจากรถบรรทุกลงสู่เรือ
ล้าเลียง คือ บริเวณปากแม่น้้าแม่กลอง หรือบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 0 ถึง กิโลเมตรที่ 9 นับจากปากอ่าว 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีอุปสรรคในด้านการขนส่งทางน้้าน้อยที่สุด (Sukdanont, 2017) รวมถึงใน
ปัจจุบันมีท่าเรือที่พร้อมส้าหรับการให้บริการการขนส่ง ส้าหรับปลายทางการขนส่งมีทั้งสิ้น 3 จุด 
ประกอบด้วย ท่าเรือในอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อ่าวจอดเรือเกาะสีชัง และท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยอ่าวจอดเรือเกาะสีชังจะเปรียบเทียบเฉพาะรูปแบบการขนส่งเฉพาะแม่น้้า
เจ้าพระยาเท่านั้น โดยมีระยะทางในการขนส่งดัง <ตารางที่ 3> 

 
• ตัวแปรกำรขนส่ง 
o รถบรรทุกที่ใช้ สามารถขนส่งได้ครั้งละ 25 ตัน และมีความเร็วคงที่ 
o รูปแบบท่ีขนส่งในปัจจุบัน จะอ้างอิงจากต้นทุนค่าขนส่งของรถบรรทุกขนาด  

25 ตัน และเรือล้าเลียงขนาด 2,000 ตัน 

ตารางที ่3 ระยะทางในการขนส่ง (กิโลเมตร) 
Table 3 Distance of transportation (Kilometer)  

รูปแบบกำรขนส่ง พระประแดง เกำะสีชัง แหลมฉบัง 
ทางบก ทางน้้า ทางบก ทางน้้า ทางบก ทางน้้า 

รถบรรทุก 110 - - - 225 - 
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง (อ่างทอง) 150 152 150 210 150 225 
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง (แม่กลอง) 84 80 84 105 84 120 
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 นอกจากนี้ สมการท่ีประมาณค่าได้ดังกล่าวจะท้าการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ทั้ง
วิธีการทางสถิติและการเทียบเคียงกับต้นทุนค่าขนจริง โดยวิธีการทางสถิติจะท้าการทดสอบปัญหาทาง
เศรษฐมิติที่ส้าคัญ ได้แก่ การทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity) ปัญหา
สหสัมพันธ์ (Collinearity) และปัญหาการละตัวแปร (Omitted Variable) ซึ่งหากปัญหาเกิดขึ้นกับ
แบบจ้าลอง จะท้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักเศรษฐมิติ ในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นได้จึงน้าผลท่ีได้จากการพยากรณ์ไปเทียบเคียงกับงานศึกษาที่เกี่ยวข้องและการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแบบจ้าลอง  
 4.2 สมมุติฐำนและข้อมูลที่ใชใ้นกำรประเมิน 
 เพื่อให้ง่ายต่อการค้านวณค่าขนส่งผู้วิจัยจึงก้าหนดสมมุติฐานต่างๆ ขึ้นมา โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่งทั้งทางบกและทางล้าน้้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้บริการการขนส่ง 
กรมเจ้าท่า นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละสมมุติฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

• จุดต้นทำง - จุดเปลี่ยนถ่ำย – จุดปลำยทำงของกำรขนส่ง 
 เนื่องจากโรงงานน้้าตาลในภาคตะวันตกเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในอ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ดังนั้น จึงก้าหนดให้อ้าเภอท่ามะกาเป็นจุดต้นทางการขนส่ง ส่วนจุดเปลี่ยนถ่ายจากรถบรรทุกลงสู่เรือ
ล้าเลียง คือ บริเวณปากแม่น้้าแม่กลอง หรือบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 0 ถึง กิโลเมตรที่ 9 นับจากปากอ่าว 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีอุปสรรคในด้านการขนส่งทางน้้าน้อยที่สุด (Sukdanont, 2017) รวมถึงใน
ปัจจุบันมีท่าเรือที่พร้อมส้าหรับการให้บริการการขนส่ง ส้าหรับปลายทางการขนส่งมีทั้งสิ้น 3 จุด 
ประกอบด้วย ท่าเรือในอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อ่าวจอดเรือเกาะสีชัง และท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยอ่าวจอดเรือเกาะสีชังจะเปรียบเทียบเฉพาะรูปแบบการขนส่งเฉพาะแม่น้้า
เจ้าพระยาเท่านั้น โดยมีระยะทางในการขนส่งดัง <ตารางที่ 3> 

 
• ตัวแปรกำรขนส่ง 
o รถบรรทุกที่ใช้ สามารถขนส่งได้ครั้งละ 25 ตัน และมีความเร็วคงที่ 
o รูปแบบท่ีขนส่งในปัจจุบัน จะอ้างอิงจากต้นทุนค่าขนส่งของรถบรรทุกขนาด  

25 ตัน และเรือล้าเลียงขนาด 2,000 ตัน 

ตารางที ่3 ระยะทางในการขนส่ง (กิโลเมตร) 
Table 3 Distance of transportation (Kilometer)  

รูปแบบกำรขนส่ง พระประแดง เกำะสีชัง แหลมฉบัง 
ทางบก ทางน้้า ทางบก ทางน้้า ทางบก ทางน้้า 

รถบรรทุก 110 - - - 225 - 
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง (อ่างทอง) 150 152 150 210 150 225 
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง (แม่กลอง) 84 80 84 105 84 120 
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o ราคาเชื้อเพลิง เท่ากับ 27 บาทต่อลิตร 
o ปริมาณน้้าตาลท่ีขนส่งในภาคตะวันตก (กระสอบ) ทั้งหมด 12 ล้านตันต่อปี (เฉลี่ยย้อนหลัง 

2553–2557) 
o ระดับความสูงน้้าเฉลี่ย 1 เมตร จากระดับน้้าทะเลเฉลี่ยปานกลาง (MSL) 
o ความเร็วในการขนส่งของพาหนะคงที่ 

• ต้นทุนการจัดเก็บสินคา้ 
 การประเมินต้นทุนค่าขนส่งในการศึกษานี้จะไม่น้าต้นทุนการจัดเก็บสินค้าน้ามาใช้ในการค้านวณ 
เนื่องจากเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นกับทุกรูปแบบการขนส่งทั้งในการขนส่งปัจจุบันและในกรณีศึกษา กล่าวคือ 
หากเป็นการขนส่งรูปแบบเดียว ต้นทุนส่วนนี้จะเกิดขึ้นที่ ณ ปลายทาง ขณะที่รอเปลี่ยนถ่ายลงเรือเพื่อ
ส่งออก ส่วนรูปแบบต่อเนื่องจะเกิดขึ้นขณะที่รอเพื่อเปลี่ยนถ่ายจากรถบรรทุกมาเป็นเรือล้าเลียง และใน
บางกรณีมักจะมีการยกเว้นค่าคลังสินค้าให้ หากมีการพักสินค้าในระยะเวลาที่สั้น ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการ
วิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูล จึงไม่น้าต้นทุนส่วนนี้มาวิเคราะห์ 

• ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ และสร้างสมมุติฐาน ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

ซึ่งรวบรวมจากบทความวิชาการ รายงานศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ และหน่วยงานเผยแพร่สถิติที่รับผิดชอบ 
และเนื่องจากข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross – Section Data) ดังนั้น จึงก้าหนดให้ปีที่ท้าการ
วิเคราะห์ คือ ปี 2559 เนื่องจากเป็นปีที่มีข้อมูลต้นทุนการขนส่งทั้งทางน้้าและทางบกครบสมบูรณ์ ซึ่งหาก
ข้อมูลที่เป็นตัวเงินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในปีฐาน จะใช้ อัตราเงินเฟ้อเป็นตัวปรับค่าเพื่อให้อยู่ในปีฐานเดียวกัน 
ส้าหรับข้อมูลอ่ืน ๆ สามารถจ้าแนกตามแหล่งที่มาได้ดัง <ตารางที่ 4> 

ตารางที่ 4 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมต้นทุน 
Table 4: Data for costs analysis 

ล ำดับ ประเภทข้อมูล หน่วย แหล่งที่มำ 
1 ความสูงของระดับน้า้เฉลีย่ เมตร กรมเจ้าท่า 
2 ต้นทุนค่าขนส่งทางบก บาท ส้านักงานนโยบายและแผนจราจร 
3 ต้นทุนค่าขนส่งทางน้้า บาท ส้านักงานนโยบายและแผนจราจร 
4 ต้นทุนธรรมเนียมเรือลากจูง บาท Kongsawatvorakul et. al. (2016) 
5 ระยะทาง กิโลเมตร Google Map และ ส้านักงานนโยบายและแผน

จราจร 
6 ปริมาณน้้าตาลเฉลี่ย ตัน ส้านักงานคณะกรรมการอ้อย และน้้าตาล 
7 จุดต้นทาง–ปลายทาง การขนส่งน้า้ตาล - สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 
8 อัตราเงินเฟ้อ เฉลีย่ย้อนหลัง 5 ปี (53–57)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

  

• การเปลี่ยนถ่าย 
 ในปัจจุบันการขนถ่ายน้้าตาลจากรถบรรทุกเข้าสู่คลังสินค้า หรือจากรถบรรทุกลงเรือล้าเลียง  
มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบบรรจุหีบห่อซึ่งยกขนโดยใช้แรงงาน และแบบเทกองซึ่งใช้เคร่ืองจักรในการขนถ่าย 
ปัจจุบันพบว่าการขนส่งแบบบรรจุหีบห่อมีสัดส่วนมากกว่าแบบเทกอง (Sukdanont, 2017) ดังนั้นใน
การศึกษาต้นทุนครั้งนี้จะศึกษารูปแบบการเปลี่ยนถ่ายประเภทยกขนโดยใช้แรงงานคนเป็นหลัก โดย
อ้างอิงต้นทุนการเปลี่ยนถ่ายน้้าตาลเฉลี่ยจากงานศึกษาของ Sukdanont (2017) คือ 0.03 บาทต่อตัน  
ซึ่งแต่ละรูปแบบการขนส่งมีจ้านวนการเปลี่ยนถ่าย ดังนี้ 
 - รถบรรทุก จ้านวน 3 คร้ัง ได้แก่ 1) จากโรงงานขึ้นรถบรรทุก 2) จากรถบรรทุกลงคลังสินค้า 
และ 3) จากคลังสินค้าขึ้นเรือส่งออก  
 - รถบรรทุกและเรือล้าเลียง จ้านวน 4 คร้ัง ได้แก่ 1) จากโรงงานขึ้นรถบรรทุก 2) จากรถบรรทุกลง
คลังสินค้า 3) จากคลังสินค้าขึ้นเรือล้าเลียง และ 4) จากเรือล้าเลียงสู่เรือส่งออก 
 
5. ผลกำรประเมิน 
 ผลการประเมินประกอบด้วย ผลการประมาณค่าฟังกช์ันตน้ทุนค่าขนส่งทัง้ทางบกและทางล้าน้า้ 
ผลการประเมินต้นทนุค่าขนส่ง และผลการเปรียบเทียบตน้ทนุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1 ผลกำรประมำณค่ำฟังก์ชนัต้นทุนค่ำขนส่ง 

 เมื่อท้าการประมาณค่าต้นทุนค่าขนส่ง จากสมการที่ (1) และ (3) ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงถดถอย 
และ Transfer function สมการที่ 4 จากงานศึกษาของ Kongsawatvorakul et al. (2016) แสดงด้วยสมการ
ที่ (4) ถึงสมการที่ (6) ดังนี้ 

* 2

* * * 2
1 2

* 2

ln 3.67 0.89ln ; 0.83 (5)
ln 7.78 0.70 0.31 1.02ln ; 0.89 (6)

6.439 14.024 ; 0.85 (7)
*significant at level0.05

Lcost Dist R
Wcost D D Dist R

Tcost Lwater R

= + =

= − − + =

= − + =
 

 ผลการประมาณค่าฟังก์ชันต้นทุนค่าขนส่งทางบกในสมการที่ (5) พบว่า หากระยะทางเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 จะท้าให้ต้นทุนค่าขนส่งโดยรถบรรทุกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90 โดยสมการดังกล่าวสามารถอธิบาย
ต้นทุนได้ร้อยละ 83 และระยะทางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ ร้อยละ 0.05 ในท้านองเดียวกัน ต้นทุนการขนส่ง
ทางน้้า ในสมการที่ (6) พบว่า หากระยะทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท้าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 และ
หากเรือล้าเลียงที่ใช้ในการขนส่งมีระวางบรรทุกรวมกัน 2,000 ตัน และ 3,200 ตัน จะท้าให้ต้นทุนต่้ากว่า
เรือขนาด 4,000 ตัน ประมาณร้อยละ 70 และ 31 ตามล้าดับ ขณะที่ต้นทุนธรรมเนียมส่วนเพิ่มในสมการ
ที่ (7) พบว่า หากระดับความสูงเพิ่มขึ้น 1 เมตรจากระดับน้้าปกติ จะท้าให้มีการคิดอัตราค่าบริการเพิ่ม
ประมาณ 14.02 บาทต่อตัน  
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• การเปลี่ยนถ่าย 
 ในปัจจุบันการขนถ่ายน้้าตาลจากรถบรรทุกเข้าสู่คลังสินค้า หรือจากรถบรรทุกลงเรือล้าเลียง  
มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบบรรจุหีบห่อซึ่งยกขนโดยใช้แรงงาน และแบบเทกองซึ่งใช้เคร่ืองจักรในการขนถ่าย 
ปัจจุบันพบว่าการขนส่งแบบบรรจุหีบห่อมีสัดส่วนมากกว่าแบบเทกอง (Sukdanont, 2017) ดังนั้นใน
การศึกษาต้นทุนครั้งนี้จะศึกษารูปแบบการเปลี่ยนถ่ายประเภทยกขนโดยใช้แรงงานคนเป็นหลัก โดย
อ้างอิงต้นทุนการเปลี่ยนถ่ายน้้าตาลเฉลี่ยจากงานศึกษาของ Sukdanont (2017) คือ 0.03 บาทต่อตัน  
ซึ่งแต่ละรูปแบบการขนส่งมีจ้านวนการเปลี่ยนถ่าย ดังนี้ 
 - รถบรรทุก จ้านวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1) จากโรงงานขึ้นรถบรรทุก 2) จากรถบรรทุกลงคลังสินค้า 
และ 3) จากคลังสินค้าขึ้นเรือส่งออก  
 - รถบรรทุกและเรือล้าเลียง จ้านวน 4 ครั้ง ได้แก่ 1) จากโรงงานขึ้นรถบรรทุก 2) จากรถบรรทุกลง
คลังสินค้า 3) จากคลังสินค้าขึ้นเรือล้าเลียง และ 4) จากเรือล้าเลียงสู่เรือส่งออก 
 
5. ผลกำรประเมิน 
 ผลการประเมินประกอบด้วย ผลการประมาณค่าฟังกช์ันตน้ทุนค่าขนส่งทัง้ทางบกและทางล้าน้า้ 
ผลการประเมินต้นทนุค่าขนส่ง และผลการเปรียบเทียบตน้ทนุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1 ผลกำรประมำณค่ำฟังก์ชนัต้นทุนค่ำขนส่ง 

 เมื่อท้าการประมาณค่าต้นทุนค่าขนส่ง จากสมการที่ (1) และ (3) ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงถดถอย 
และ Transfer function สมการที่ 4 จากงานศึกษาของ Kongsawatvorakul et al. (2016) แสดงด้วยสมการ
ที่ (4) ถึงสมการที่ (6) ดังนี้ 

* 2

* * * 2
1 2

* 2

ln 3.67 0.89ln ; 0.83 (5)
ln 7.78 0.70 0.31 1.02ln ; 0.89 (6)

6.439 14.024 ; 0.85 (7)
*significant at level0.05

Lcost Dist R
Wcost D D Dist R

Tcost Lwater R

= + =

= − − + =

= − + =
 

 ผลการประมาณค่าฟังก์ชันต้นทุนค่าขนส่งทางบกในสมการที่ (5) พบว่า หากระยะทางเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 จะท้าให้ต้นทุนค่าขนส่งโดยรถบรรทุกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90 โดยสมการดังกล่าวสามารถอธิบาย
ต้นทุนได้ร้อยละ 83 และระยะทางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ ร้อยละ 0.05 ในท้านองเดียวกัน ต้นทุนการขนส่ง
ทางน้้า ในสมการที่ (6) พบว่า หากระยะทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท้าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 และ
หากเรือล้าเลียงที่ใช้ในการขนส่งมีระวางบรรทุกรวมกัน 2,000 ตัน และ 3,200 ตัน จะท้าให้ต้นทุนต่้ากว่า
เรือขนาด 4,000 ตัน ประมาณร้อยละ 70 และ 31 ตามล้าดับ ขณะที่ต้นทุนธรรมเนียมส่วนเพิ่มในสมการ
ที่ (7) พบว่า หากระดับความสูงเพิ่มขึ้น 1 เมตรจากระดับน้้าปกติ จะท้าให้มีการคิดอัตราค่าบริการเพิ่ม
ประมาณ 14.02 บาทต่อตัน  
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 เมื่อพิจารณาสมการที่ (5) และสมการที่ (6) ซึ่งเป็นสมการต้นทุนค่าขนส่งหลักของทางบกและ
ทางน้้า พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของระยะทางของการขนส่งทางบกนั้นมีค่าน้อยกว่า 1 นัยดังกล่าวแสดงว่ายิ่ง
ระยะทางในการขนส่งเพิ่มขึ้นจะท้าให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงซึ่งเป็นผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนเพิ่มมากขึน้ 
ในทางตรงกันข้ามค่าสัมประสิทธิ์ระยะทางของการขนส่งทางน้้ามีค่าใกล้เคียง 1 นัยดังกล่าวแสดงว่า 
สัดส่วนการเพิ่มขึ้นระหว่างระยะทางกับต้นทุนมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน หรือมีนัยความส้าคัญต่อกันเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น แต่ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดของการขนส่งทางน้้า ได้แก่ ปริมาณการขนส่ง โดยเมื่อพิจารณา
สัมประสิทธิ์ปริมาณการขนส่ง 1 2( , )D D พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งแสดงว่าปริมาณการ
ขนส่งมีผลอย่างมากต่อต้นทุนค่าขนส่งทางน้้า โดยยิ่งการขนส่งมีปริมาณมากจะท้าให้ต้นทุนส่วนเพิ่ม
เปลี่ยนแปลงมากตามไปด้วย  
 อย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบ ฟังก์ชันต้นทุนเป็นรูปแบบ Trans–log ดังนั้น เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง
ระยะทางที่เพิ่มขึ้นจะท้าให้ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost) สูงกว่าต้นทุนรวมเฉลี่ย โดยหากระยะทาง
เพิ่มไปมากกว่านี้จะท้าให้การขนส่งนั้นขาดทุน ดังนั้น ในทางปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่งจึงต้อง
วิเคราะห์ร่วมกับจุดคุ้มทุนด้วย  
 5.2 ผลกำรประเมินต้นทุนค่ำขนส่ง 

 เมื่อท้าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการต้นทุนได้แล้ว ล้าดับต่อไปจะเป็นการน้าสมการทั้งหมด 
ไปประมาณค่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ซึ่งผลการประเมินแสดงใน <ตารางที่ 5>  

ตารางที ่5 ผลการประมาณต้นทุนการขนส่งน้้าตาลในภาคตะวันตก เทียบกับรูปแบบการขนส่งที่น้าเสนอ 
Table 5: The results of costs estimation in Western region comparing present transport to alternative transport 

หน่วย บาทต่อตันต่อกิโลเมตร 
รูปแบบกำรขนส่งจำกโรงงำน

น  ำตำลไปยังปลำยทำง 
ต้นทุนขนส่ง ไม่รวมค่ำบรรทุกขนถ่ำย ต้นทุนขนส่ง รวมค่ำบรรทุกขนถ่ำย 

พระประแดง เกำะสีชัง แหลมฉบัง พระประแดง เกำะสีชัง แหลมฉบัง 
รูปแบบปัจจุบัน*       

รถบรรทุก 1.50 - 1.77 1.59 - 1.86 
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง 
(อ่างทอง) 0.84 0.82 0.82 0.96 0.94 0.94 

รูปแบบน ำเสนอ**       
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง 500 ตัน 1.07 1.01 0.98 1.19 1.13 1.10 
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง 800 ตัน 1.05 1.00 0.97 1.17 1.12 1.09 
รถบรรทุก– เรอืล้าเลียง 1,000 ตัน 1.05 0.99 0.97 1.17 1.11 1.09 

หมายเหตุ: * ประมวลจาก Department of Land Transport. (2010) และสถิติจากส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
 ** จากการค้านวณของคณะผู้วิจยั 
 

 

  

โดยพบว่ารูปแบบการขนส่งที่น้าเสนอมีความเหมาะสมกว่าการใช้รถบรรทุก ณ ทุกปลายทางที่
ขนส่ง แต่เมื่อเทียบกับการขนส่งต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากแม่น้้าเจ้าพระยา พบว่า ต้นทุนค่าขนส่ง
รูปแบบที่น้าเสนอสูงกว่า ทุกปลายทางที่ขนส่ง โดยเมื่อพิจารณาต้นทุนการขนส่งทางน้้าปลายทางอ้า เภอ
พระประแดง เรือล้าเลียงขนาด 500 ตัน มีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 0.23 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร ส่วนเรือ
ล้าเลียงขนาด 800 ตัน และ 1,000 ตันมีต้นทุนสูงกว่า 0.21 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร ส้าหรับปลายทางอ่าว
จอดเรือเกาะสีชัง เรือล้าเลียงขนาด 500 ตัน มีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 0.19 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร และ
เรือขนาด 800 ตัน และ 1,000 ตันมีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 0.18 และ 0.17 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร 
ส้าหรับท่าเรือแหลมฉบัง เรือล้าเลียงขนาด 500 ตันมีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 0.16 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร 
ส่วนเรือขนาด 800 ตัน และ 1,000 ตัน มีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 0.15 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร 
 ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ผลการประเมินต้นทุนการขนส่งรูปแบบทางเลือกสูงกว่ารูปแบบการขนส่ง
ทางน้้าที่ใช้ในปัจจุบันอย่างมีนัยส้าคัญ คือ ปริมาณในการขนส่งทางน้้า กล่าวคือ ปัจจุบันการขนส่งทางน้้าใน
แม่น้้าเจ้าพระยา เรือล้าเลียงมีขนาดอยู่ที่ 2,000 ตัน ซึ่งท้าให้เกิดการประหยัดจากขนาด ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ย
ต่อหน่วยนั้นถูกลง นอกจากนี้ระยะที่ใช้ในการขนส่งทางแม่น้้าเจ้าพระยามีระยะทางทางน้้าที่ไกลกว่าแม่น้้าแม่
กลอง ยิ่งท้าให้ต้นทุนเฉลี่ยบาทต่อตันต่อกิโลเมตรมีค่าลดลง ท้าให้แม่น้้าเจ้าพระยาที่ได้เปรียบทั้งขนาดเรือ
ล้าเลียงที่มีขนาดใหญ่ และมีระยะทางทางน้้าที่ยาวกว่า มีต้นทุนเฉลี่ยบาทต่อตันต่อกิโลเมตรต่้ากว่ารูปแบบการ
ขนส่งทางเลือกที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้้าแม่กลอง 
 ในท้านองเดียวกัน เมื่อพิจารณาด้านการประหยัดต้นทุนใน  <ตารางที่ 6> ระหว่างรูปแบบ 
การขนส่งโดยใช้แม่น้้าแม่กลองกับรูปแบบที่ใช้ในการขนส่งปัจจุบันทั้งสองรูปแบบ พบว่า การขนส่ง
เชื่อมโยงกับแม่น้้าแม่กลองสามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อปีเมื่อเทียบกับรถบรรทุกได้มากถึงปีละ
ประมาณ 5 ล้านบาท ส้าหรับปลายทางท่ีพระประแดง และ 9 ล้านบาท ส้าหรับปลายทางท่ีแหลมฉบัง แต่เม่ือ
เทียบกับการใช้ประโยชน์จากแม่น้้าเจ้าพระยาจะมีต้นทุนเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งการ
ประหยัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการขนส่งทางแม่กลองสามารถใช้ลดต้นทุนค่าขนส่งน้้าตาลได้จริง โดยเฉพาะ
ทดแทนการขนส่งรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นรูปแบบหลักที่ใช้ในการขนส่งน้้าตาลจากภาคตะวันตกในปัจจุบัน  

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการประหยัดต้นทุน ระหว่างรูปแบบการขนส่งปัจจุบันกับรูปแบบการขนส่งทางเลือก 
Table 6: The comparison of cost saving between present and alternative transport 

หน่วย: ล้านบาทต่อป ี

การประหยัดต้นทุนค่าขนส่งของ
รูปแบบทางเลือก (ต่อปี) 

การขนส่งปัจจุบัน:  
รถบรรทุก  

การขนส่งปัจจุบัน:  
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง (อ่างทอง) 

พระประแดง เกาะสีชัง แหลมฉบัง พระประแดง เกาะสีชัง แหลมฉบัง 
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง 500 ตัน - 4.80 - -9.12 2.76 2.28 1.92 
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง 800 ตัน -5.04 - -9.24 2.52 2.16 1.80 
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง 1,000 ตัน -5.04 - -9.24 2.52 2.04 1.80 

หมายเหตุ ค้านวณจากปรมิาณการขนส่งน้้าตาลเฉลี่ย 12 ล้านตันตอ่ปี 
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โดยพบว่ารูปแบบการขนส่งที่น้าเสนอมีความเหมาะสมกว่าการใช้รถบรรทุก ณ ทุกปลายทางที่
ขนส่ง แต่เมื่อเทียบกับการขนส่งต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากแม่น้้าเจ้าพระยา พบว่า ต้นทุนค่าขนส่ง
รูปแบบที่น้าเสนอสูงกว่า ทุกปลายทางที่ขนส่ง โดยเมื่อพิจารณาต้นทุนการขนส่งทางน้้าปลายทางอ้า เภอ
พระประแดง เรือล้าเลียงขนาด 500 ตัน มีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 0.23 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร ส่วนเรือ
ล้าเลียงขนาด 800 ตัน และ 1,000 ตันมีต้นทุนสูงกว่า 0.21 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร ส้าหรับปลายทางอ่าว
จอดเรือเกาะสีชัง เรือล้าเลียงขนาด 500 ตัน มีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 0.19 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร และ
เรือขนาด 800 ตัน และ 1,000 ตันมีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 0.18 และ 0.17 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร 
ส้าหรับท่าเรือแหลมฉบัง เรือล้าเลียงขนาด 500 ตันมีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 0.16 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร 
ส่วนเรือขนาด 800 ตัน และ 1,000 ตัน มีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 0.15 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร 
 ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ผลการประเมินต้นทุนการขนส่งรูปแบบทางเลือกสูงกว่ารูปแบบการขนส่ง
ทางน้้าที่ใช้ในปัจจุบันอย่างมีนัยส้าคัญ คือ ปริมาณในการขนส่งทางน้้า กล่าวคือ ปัจจุบันการขนส่งทางน้้าใน
แม่น้้าเจ้าพระยา เรือล้าเลียงมีขนาดอยู่ที่ 2,000 ตัน ซึ่งท้าให้เกิดการประหยัดจากขนาด ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ย
ต่อหน่วยนั้นถูกลง นอกจากนี้ระยะที่ใช้ในการขนส่งทางแม่น้้าเจ้าพระยามีระยะทางทางน้้าที่ไกลกว่าแม่น้้าแม่
กลอง ยิ่งท้าให้ต้นทุนเฉลี่ยบาทต่อตันต่อกิโลเมตรมีค่าลดลง ท้าให้แม่น้้าเจ้าพระยาที่ได้เปรียบทั้งขนาดเรือ
ล้าเลียงที่มีขนาดใหญ่ และมีระยะทางทางน้้าที่ยาวกว่า มีต้นทุนเฉลี่ยบาทต่อตันต่อกิโลเมตรต่้ากว่ารูปแบบการ
ขนส่งทางเลือกที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้้าแม่กลอง 
 ในท้านองเดียวกัน เมื่อพิจารณาด้านการประหยัดต้นทุนใน  <ตารางที่ 6> ระหว่างรูปแบบ 
การขนส่งโดยใช้แม่น้้าแม่กลองกับรูปแบบที่ใช้ในการขนส่งปัจจุบันทั้งสองรูปแบบ พบว่า การขนส่ง
เชื่อมโยงกับแม่น้้าแม่กลองสามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อปีเมื่อเทียบกับรถบรรทุกได้มากถึงปีละ
ประมาณ 5 ล้านบาท ส้าหรับปลายทางท่ีพระประแดง และ 9 ล้านบาท ส้าหรับปลายทางท่ีแหลมฉบัง แต่เม่ือ
เทียบกับการใช้ประโยชน์จากแม่น้้าเจ้าพระยาจะมีต้นทุนเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งการ
ประหยัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการขนส่งทางแม่กลองสามารถใช้ลดต้นทุนค่าขนส่งน้้าตาลได้จริง โดยเฉพาะ
ทดแทนการขนส่งรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นรูปแบบหลักที่ใช้ในการขนส่งน้้าตาลจากภาคตะวันตกในปัจจุบัน  

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการประหยัดต้นทุน ระหว่างรูปแบบการขนส่งปัจจุบันกับรูปแบบการขนส่งทางเลือก 
Table 6: The comparison of cost saving between present and alternative transport 

หน่วย: ล้านบาทต่อป ี

การประหยัดต้นทุนค่าขนส่งของ
รูปแบบทางเลือก (ต่อปี) 

การขนส่งปัจจุบัน:  
รถบรรทุก  

การขนส่งปัจจุบัน:  
รถบรรทุก – เรือล้าเลียง (อ่างทอง) 

พระประแดง เกาะสีชัง แหลมฉบัง พระประแดง เกาะสีชัง แหลมฉบัง 
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รถบรรทุก – เรือล้าเลียง 1,000 ตัน -5.04 - -9.24 2.52 2.04 1.80 

หมายเหตุ ค้านวณจากปรมิาณการขนส่งน้้าตาลเฉลี่ย 12 ล้านตันตอ่ปี 
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6. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 แม้ว่าผลการประเมินความเหมาะสมทางด้านต้นทุนค่าขนส่ง พบว่า การขนส่งหลายรูปแบบผ่าน
แม่น้้าแม่กลองจะมีต้นทุนที่สูงกว่ารูปแบบการขนส่งปัจจุบันที่ขนส่งผ่านแม่น้้าเจ้าพระยา แต่หากพิจารณา
แนวทางในการแก้ปัญหาการขนส่งน้้าตาลในภาคตะวันตกให้ยั่งยืน การส่งเสริมให้มีการขนส่งโดยใช้
ประโยชน์จากแม่น้้าแม่กลองจึงเป็นทางเลือกที่ควรได้รับการส่งเสริม กล่าวคือ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้ม
การส่งออกน้้าตาลพบว่าอุปสงค์ในการบริโภคน้้าตาลมีแนวโนม้ที่เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง กอปรกับปัจจุบันทัง้
การขนส่งรูปแบบเดียวด้วยรถบรรทุกหรือการขนส่งหลายรูปแบบด้วยรถบรรทุกและเรือล้าเลียงผ่านแม่น้้า
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พนักงานขับรถบรรทุกที่ไม่เพียงพอในฤดูการขนส่งน้้าตาล และจราจรติดขัดโดยเฉพาะเส้นทางที่ขนส่งไป
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Sukdanont (2017) พบว่าการใช้ประโยชน์แม่น้้าแม่กลองบริเวณปากแม่น้้า หรือ บริเวณกิโลเมตรที่ 0 – 9 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมของสิ่งอ้านวยความสะดวกในการขนส่งทางน้้า กล่าวคือ มีท่าเรืออยู่แล้ว รวมถึง
โครงข่ายถนนเชื่อมต่อเข้าท่าเรือ แต่ปัจจุบันยังมีปริมาณสินค้าผ่านท่าน้อย ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งของ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในท้องถิ่น อุปสรรคที่ส้าคัญในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง คือ ความเคยชินกับการขนส่ง
รูปแบบเดิมท้าให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการขนส่งใหม่มีต้นทุน
ค่าขนส่งที่สูงกว่าการขนส่งหลายรูปแบบเดิมที่ขนส่งผ่านแม่น้้าเจ้าพระยา ทั้งนี้เนื่องจากการประกอบธุรกรรม
ที่มีมายาวนานอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการจึงท้าให้มีต้นทุนทางธุรกรรมที่ต่้า  
 ดังนั้น ในการส่งเสริมการขนส่งหลายรูปแบบในแม่น้้าแม่กลองเบื้องต้น การลดต้นทุนทาง
ธุรกรรมจึงเป็นแนวทางหลักที่จะท้าให้การขนส่งหลายรูปแบบประสบความส้าเร็จ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในห่วงโซ่การขนส่ง ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานน้้าตาล ผู้ประกอบการขนส่งท้ังทางบกและทางน้้า ต้อง
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการวางแผนการขนส่งร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่าเรือในจังหวัด
สมุทรสงครามต้องร่วมมือกับโรงงานน้้าตาลและผู้ประกอบการรถบรรทุกในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือหา
แนวทางในการลดต้นทุนธุรกรรม นอกจากนี้ ควรสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งทางน้้า
ให้กับผู้ประกอบการในห่วงโซ่การขนส่งในภาคตะวันตก เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการขนส่งทางน้้า โดยเฉพาะด้านกฎระเบียบการขนส่งทางน้้า ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอันได้แก่ กรมเจ้าท่า ควรมีบทบาทส้าคัญในการสร้างความเข้าใจในระบบการขนส่งทางน้้าให้
ผู้ประกอบการเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้แม่น้้าแม่กลอง 
 ส้าหรับแนวทางในระยะยาว หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมเจ้าท่า ควรวางแผนในการพัฒนา
ลักษณะทางกายภาพของแม่น้้าแม่กลองตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 9 เป็นต้นไป แม้จะสามารถใช้ประโยชน์ใน

 

  

การขนส่ง แต่ลักษณะทางกายภาพยังไม่สามารถรองรับเรือขนาด 1 ,000 ตันได้ ด้านโครงสร้างกายภาพ
อุปสรรคส้าคัญ คือ รัศมีความโค้ง ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานอุปสรรคส้าคัญ คือ ระยะห่างของตอม่อ
สะพาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีรัศมีความโค้งและระยะห่างตอม่อ
สะพานเป็นอุปสรรคอย่างมากกับการเดินเรือทุกขนาด ในขณะที่พื้นที่ช่วงกิโลเมตรที่  29–65 มีขีด
ความสามารถในการรองรับเรือขนาด 800 ตัน แต่มีปัญหาด้านความลึกร่องน้้าที่เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อ
เรือขนาด 1,000 ตัน ดังนั้น จึงควรปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ทั้ง 2 ช่วงให้สามารถรองรับเรือ
ขนาด 800–1,000 ตัน อีกทั้งการก่อสร้างท่าเรือ เนื่องจากแม่น้้าในช่วงนี้ยังไม่มีท่าเรือที่สามารถใช้ในการ
บรรทุกขนถ่ายสินค้า 
 
7. งำนศึกษำในอนำคต  
 ในการพัฒนาการขนส่งทางล้าน้้า ประทศต่าง ๆ เช่น สหภาพยุโรป จีน หรือ เวียดนาม มักมีการ
จัดชั้นแม่น้้า รวมถึงจัดชั้นเรือที่สอดคล้องกับชั้นแม่น้้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงลักษณะทาง
กายภาพของแม่น้้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการขนส่ง ส้าหรับประเทศไทยยังไม่เคยมีการด้าเนินการในเร่ืองนี้มา
ก่อน จึงควรมีการศึกษาเพื่อจัดชั้นแม่น้้าและเรือเพื่อการขนส่ง 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ ผลการศึกษาพบว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งโลจิสติกส์
ระบบทางคู่อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
คาดว่าแรงงานในเมืองจะกลับภูมิล าเนาบ่อยขึ้น และส่งผลบวกต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม 
ผลกระทบด้านลบ ได้แก่ การโยกย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ าริมทางรถไฟ การเกิดอุบัติเหตุระหว่างก่อสร้าง และ
การจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟ การรื้อถอนสถานีเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ปัญหา
เจ้าของโครงการขาดการสื่อสารที่ดี และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย 
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Abstract 

The objective of this article is to assess social impacts of the construction 
of the double track railways from Mabkabao to Chira Junction and to Khonkaen. The 
research used qualitative methods with in-depth interviews and observation. The study 
found that these projects lead to the completed development of the logistics system of 
double track transportation, increase of efficiency with decreasing of transportation cost, 
linkage to neighboring countries, conveniences for employees to visit their hometown, 
and positive impacts on cultural tourism. However, there are negative impacts – 
including transfers of households out of railway tracks, accidence occurring during the 
period of construction, traffic jam at the intersections, demolishment of old stations 
with high historical value, problems of the project owners’ lack of communications, and 
inadequate public participation. 
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1. บทน ำ  
 การขนส่งทางรถไฟเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิ
สติกส์ของประเทศ แต่ในปัจจุบันมีโครงข่ายทางรถไฟไม่เพียงพอต่อความต้องการ  อันเป็นสาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศอยู่ในอัตราสูง กล่าวคือ ในปี 2558 ต้นทุนโลจิ
สติกส์ของไทยมีมูลค่ารวม 1,912.9 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(Office of National Economic and Social Development Board, 2017) ด้วยเหตุนี้ท าให้กระทรวง
คมนาคมมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัย รวมส่งเสริมระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ชาติ โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2553-2558 รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ 
(ระยะเร่งด่วน) ในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ รวม 873 กิโลเมตร (Office 
of Transport and Traffic Policy and Planning, 2014) โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ
ขนส่งของประเทศ และลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดลอ้ม ช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมาก
ยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า และบริการ ทั้งในพื้นที่
ชนบท เมือง และระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) นับว่ าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มี
ความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ เนื่องจากภาคอีสานมีพื้นที่
กว้างขวาง มีประชากรมากที่สุด มีเส้นทางรถไฟครอบคลุมในหลายจังหวัด รวมถึงลักษณะของพื้นที่ตั้งอยู่
ในท าเลที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการส่งสินค้ าออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ แต่ปัจจุบันการขนส่งสินค้าไปยังภาคอีสานยังคงมีข้อจ ากัดในหลาย
ประการ อาทิ การพึ่งพาการขนส่งทางถนนที่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง การขนส่ง
ทางรางที่ท าให้ผู้ประกอบการไม่นิยมเนื่องจากการสูญเสียต้นทุนด้านเวลาจากความล่าช้าและความไม่
แน่นอนในการจัดการเดินรถอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราง ท าให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่ขนส่งสินค้าเกษตรต้องสูญเสียทางเลือกที่ส าคัญนี้ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าบางอย่างที่
มีความละเอียดอ่อนและมีมูลค่าสูง เช่น กล้วยไม้ พืชผัก และผลไม้บางประเภทที่อาจต้องใช้รูปแบบการ
ขนส่งที่มีความเหมาะสม 
 โครงการรถไฟทางคู่สายอีสานชว่งมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เป็นเส้นทางส าคัญที่จะ
เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร สู่นครราชสีมา และขอนแก่น เป็นเส้นทางที่น าไปสู่ประตูภาคอีสาน เนื่องจาก
จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่นเป็นเมืองเศรษฐกิจหลัก และเป็นหน้าด่านปราการส าคัญของการพัฒนา
และกระจายความเจริญทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภาค เป็นเส้นเลือดใหญ่ก่อนที่จะล าเลียงไปสู่
จังหวัดอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง และเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน รัฐบาลจึงบรรจุโครงการรถไฟรางคู่สายนี้ไว้ในแผน
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ระยะเร่งด่วน และได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 
 แต่ทว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศที่ผ่านมา เช่น การสร้างเขื่อน อ่าง
เก็บน้ า โรงไฟฟ้า ถนนทางหลวง ท่าอากาศยาน ทางรถไฟ ฯลฯ แม้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก แต่ก็
ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกๆ ด้านทั้งสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมของโครงการ เพื่อท าการวิเคราะห์ว่าใครคือผู้มีส่วนได้
เสียในโครงการ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
สอดคล้องตามความต้องการผลประโยชน์และขีดความสามารถของประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องมาก
น้อยเพียงมีปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความสามารถของผู้ มีส่วนได้เสียในการรับ
ผลประโยชน์จากโครงการที่เสนออะไรบ้าง โครงการก่อให้เกิดผลกระทบอะไรในระดับใดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม โครงการจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่หรือเวนคืนที่ดินของชุมชนหรือไม่ ประเด็นความเสี่ยงทาง
สังคมมีอะไรบ้าง เช่น ขีดความสามารถหรือเงื่อนไขของชุมชนที่อาจมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างไรเพื่อเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการด าเนินงาน
โครงการมีแผนการท างานที่เพียงพอต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถที่จะท าให้โครงการสามารถ
ด าเนินการได้อย่างไร 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า โครงการรถไฟทางคู่สายอีสานเส้นนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์
และผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์และผลกระทบทางสังคมอีกด้วย ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องศึกษาถึงผลกระทบทางสังคม อันประกอบด้วยเร่ืองการกระจายรายได้ การจ้างงาน คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ฯลฯ อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการออกแบบวางแผนโครงการ การคัดเลือกโครงการ 
และการด าเนินงานโครงการที่มีคุณภาพและละเอียดสมบูรณ์อีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 
 ส าหรับขอบเขตการศึกษาทางด้านเนื้อหา นั้น การศึกษาคร้ังนี้มุ่งเน้นประเมินผลกระทบที่ส่งผล
ต่อชุมชนทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ด้านวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การอพยพ
ย้ายถิ่นของผู้อาศัยเดิม การอพยพเข้าเมืองของผู้อาศัยใหม่ การปะทะทางวัฒนธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะ
ในการป้องกันผลกระทบทางสังคม โดยประเมินช่วงด าเนินโครงการ และแนวโน้มของผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นภายหลังการด าเนินการโครงการในช่วงก่อสร้างเสร็จสิ้น 
 โดยในการศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่สายอีสานช่วงมาบกะ
เบา-ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โดยด าเนินการศึกษาเจาะลึกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
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ระหว่างการด าเนินโครงการเพื่อเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา อ า เภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา และเขตเทศบาลนครขอนแก่น  

ส าหรับขอบเขตด้านเวลาในการศึกษา ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560     
 
3. วิธีกำรศึกษำ 
 การศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ และ
ข้อมูลแบบทุติยภูมิ แหล่งข้อมูลที่ศึกษาจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสังเกตการณ์การด าเนินงาน
และผลกระทบทางสังคมในสถานที่ตั้ง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 5 กลุ่ม คือ 1) ผู้ก าหนด
นโยบาย 2) ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ผู้อาศัยอยู่ตามเส้นทางรถไฟ และ 
(5) บริษัทที่ปรึกษาการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมจ านวน 19 คน นอกจากนี้ได้
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการอีกประมาณ 20 คน  
 ส าหรับการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น รายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน/บริษัทที่ปรึกษาโครงการ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชนและเผยแพร่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน  ที่เก่ียวข้องกับ
โครงการการสร้างรถไฟทางคู่ 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้วิธีการสามเส้า 
โดยตรวจสอบผู้ให้ข้อมูลเรื่องเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูล รวมถึง
เทียบเคียงบทสัมภาษณ์กับเอกสาร หากข้อมูลตรงกันถือว่าข้อมูลมีความเชื่อถือได้ แต่ถ้าหากพบว่าข้อมูล
ไม่สอดคล้องกันก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมภาษณ์คนที่ 3 และ 4 
จนกระทั่งเกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรจึงจะยอมรับและยุติการเก็บข้อมูลในประเด็นนั้น ซึ่ง
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามในครั้งนี้ มีความจ าเป็นที่จะต้องสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันถึง 4-5 คน ถึง
ประมาณ 4 ประเด็น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่
มีกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และบริบท เพื่อให้ได้รับทราบถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการ รวมถึงแนวทางและมาตรการในการส่งเสริม (ทางบวก) และลดผลกระทบ (ทางลบ) ที่เกิดขึ้น 
 
4. แนวคิดกำรประเมินผลกระทบทำงสังคม 

การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment; SIA) หมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการที่มีต่อชุมชนและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดในทางลบ โดยในการศึกษาต้องมีข้อเสนอทางเลือกหรือมาตรการลดผลกระทบ
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลต่อความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของประชาชน (Barrow, 1997) โดย
ประเมินผลกระทบทางสังคมนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ด้าน คือ (Watanachaiyingjaroen, 2005)  
1) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการต่อชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชน
โดยเฉพาะกับชุมชนดั้งเดิม กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น คนยากจน โดยการศึกษาจะต้องครอบคลุมถึง
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ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข วัฒนธรรม ความเชื่อ/ค่านิยม การจราจร การโยกย้ายถิ่นฐาน การเวนคืน
ที่ดิน และการจ่ายค่าชดเชย รวมทั้งการหาทางป้องกันหรือลดผลกระทบทางลบเพื่อช่วยลดช่องว่างและ
ความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย 2) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ทางเลือกของโครงการและการปรับเปลี่ยนโครงการให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและสังคมในพื้นที่  3) 
เพื่อให้ผู้ตัดสินใจโครงการพิจารณาว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับได้และคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นจากโครงการหรือไม่ 4) ผลการประเมินผลกระทบทางสังคมสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ขีดความสามารถเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการได้มากข้ึน 

การประเมินผลกระทบทางสังคมนั้นมีขั้นตอนในการประเมิน ดังนี้ : 1) การสรุปข้อมูลลักษณะ
โครงการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประเภท ขนาด งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ 2) การ
ส ารวจทางสังคมเบื้องต้น ได้แก่ การประมวลข้อมูลเอกสารต่าง ๆ เช่น ข้อมูลราชการเพื่อรวบรวมข้อมูล
ประชากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม กายภาพของชุมชนบริเวณที่ตั้งโครงการ 3) การตั้งข้อสังเกตผลกระทบ
ทางสังคม โดยผู้ศึกษาต้องพิจารณาความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่าง ข้อมูลลักษณะโครงการกับ
ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และกายภาพชุมชน และ 4) การคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้น โดยจ าแนก
สาระส าคัญ ได้แก่ ผลกระทบ ผู้รับผลกระทบ ลักษณะผลกระทบ เช่น ผลกระทบที่เป็นบวกและลบ 
รวมถึงขอบเขตของผลกระทบเกิดขึ้นในวงกว้างหรือจ ากัดมากน้อยเพียงใด (Watanachaiyingjaroen, 
2005) ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้น ดังปรากฏในแผนภาพข้างล่างนี้ 
 
แผนภำพที่ 1: กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการรถไฟทางคู่สายอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการแกไ้ขด้านผลกระทบทางสังคม 

สรุปลักษณะโครงการ ส ารวจสังคมเบื้องต้น ตั้งข้อสังเกตผลกระทบ คาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้น 

การสร้าง baseline data 

ประเมินผลกระทบทางสังคม  
(1.การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนดั้งเดิม 2.การปะทะทางวัฒนธรรม 3.ระบบคมนาคม
ขนส่ง 4.การโยกย้ายถิ่นฐานและการเวนคืน/รอนสิทธิ์ 5.ความขัดแย้งระหวา่งผู้ที่อยู่
ในท้องถิ่นและผู้ที่เข้ามาใหม่ 6.ความจ าเป็นพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคม) 

กำรประเมินผลกระทบโครงกำรรถไฟทำง
คู่สายอสีาน 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
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5. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่และโครงกำร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีประชากรรวมทั้งสิ้น 21,916,034 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.81 ของประชากรทั้งหมด (2558) ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งภาคในปี 2557 คิดเป็นมูลค่าราว 
1,338,671 ล้านบาท ขณะที่ขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 10.19 ของเศรษฐกิจทั้งประเทศ โดยจังหวัด
นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สูงสุดของภาค คิดเป็นมูลค่ารวม 245,248 
ล้านบาท แต่อยู่ในล าดับที่ 11 ของประเทศ และจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของ
ภาคมีมูลค่า 187,348 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 16 ของประเทศ ทั้งสองจังหวัดนี้มีศักยภาพที่จะเป็นหัว
เมืองส าคัญของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อย่างไรก็ดีหากเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวต่อปี พบว่าในปี 2557 จังหวัดขอนแก่น
เป็นจังหวัดซึ่งมีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงสุดของภาค มีมูลค่า 107,567 บาท แต่อยู่ในล าดับที่ 31 ของประเทศ และ
จังหวัดนครราชสีมามีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อปีมูลค่า 97,963 บาท อยู่ในล าดับที่ 37 ของประเทศ ทั้งนี้ 
10 จังหวัดซึ่งมีรายได้ต่ าสุดของประเทศ พบว่า 8 จังหวัดอยู่ในภาคอีสาน โดยจังหวัดหนองบัวล าพูอยู่ในล าดับ
ที่ 76 เป็นจังหวัดยากจนสุดของประเทศ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวต่อปีเพียง 43,385 บาท เทียบกับ
จังหวัดระยองซึ่งมีรายได้ต่อคนสูงสุดอยู่ในล าดับ 1 ของประเทศ มูลค่า 1,008,615 ล้านบาท ช่องว่างห่างกัน
ถึง 23 เท่า แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ า (Sorat, 2016) ขณะที่ภาพรวมประชากร
ส่วนใหญ่ของภาคอีสานจ านวน 2,746 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 43.85 อยู่ในภาคเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนอยู่
ในระบบเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 27.55 แสดงให้เห็นว่าประชาชนและเศรษฐกิจภาพรวมส่วนใหญ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพึ่งพาเกษตรกรรม และยังต้องมีความจ าเป็นในการขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อป้อนเข้าสู่
ภาคการผลิตและการบริโภคของประเทศเป็นส าคัญ 

เทศบาลนครขอนแก่นและนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่ถูกก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โดยทั้งสองพื้นที่มีลักษณะของความเป็น
เมืองสูง การจราจรค่อนข้างหนาแน่น มีเส้นทางรถไฟพาดผ่านกลางเมือง ทั้งรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตร 
และขนาด 1.435 เมตร รวมถึงรถไฟความเร็วสูงอีกด้วย ส าหรับนครราชสีมานับว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญด้านคมนาคมของประเทศ โดยเขต
การก่อสร้างทางรถไฟมีเส้นทางช่วงผ่านเมืองถึงสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ มีจุดตัดเป็นถนนข้ามทางรถไฟ
เชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอาณาเขตติดต่อกันและชุมชนขนาดใหญ่จ านวน 2 แห่ง ในขณะที่
ขอนแก่นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นเมืองที่มีความส าคัญด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศ เนื่องจากเป็นจุดกระจายสินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งในภาคอีสาน
การเชื่อมไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อส่งจ าหน่ายไปในต่างประเทศ (Smart Growth Thailand, 2017) 

ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ มีชุมชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ของการรถไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หรือรู้จักกันในชื่อ “ชุมชมแออัดริม
ทางรถไฟ” ชุมชนบริเวณนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นช่วงปี 2503 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยยินยอมให้แรงงาน
รับจ้างขนฟืนเติมเชื้อเพลิงให้รถไฟเพื่อการขนถ่ายสินค้า ณ สถานีชุมทางขอนแก่น เข้ามาตั้งเพิงพัก
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ชั่วคราวใกล้ทางรถไฟเพื่อช่วยเหลือแรงงานเหล่านี้ให้อาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่ท างาน นอกจากนี้ยังมี 
“ชุมชนเทพารักษ์ 1” ที่เกิดมาจากการตั้งเพิงพักอาศัยชั่วคราวของแรงงานรับจ้างของการรถไฟฯ จากนั้น
ขยายเป็นชุมชนเทพารักษ์ 2-5 ตามล าดับ ในปี 2523 การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมเริ่มเข้ามาใน
จังหวัดขอนแก่น  ท าให้เกิดการอพยพแรงงานจากภาคชนบทเข้ามาหางานท าในตัวเมืองมากขึ้น คน
เหล่านี้กลายเป็นแรงงานรับจ้างราคาถูก หลายชีวิตตกอยู่สภาวะยากจน น าไปสู่การบุกรุกที่ดินริมทาง
รถไฟเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยเริ่มจากการปลูกเพิงพักพิงชั่วคราว จนพัฒนาเป็นที่พักอาศัยในลักษณะ
ถาวรจนถึงปัจจุบัน โดยชุมชนริมทางรถไฟเทพารักษ์ 1-5 มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 700 ครอบครัว ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ เช่น เร่ขายอาหาร เก็บของเก่า และลูกจ้างรายวัน ท างานเก็บขยะ 
กวาดถนน ขายพวงมาลัย ดูแลความสะอาดในสวนรัชดานุสรณ์ในเมืองขอนแก่น รวมถึงอาชีพขายบริการ
ทางเพศ ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน ร้อยละ 90 คือ ผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟ ( Isaanrecord, 2017) ส าหรับ
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการรถไฟทางคู่ทั้ง 2 สายที่ศึกษา ปรากฏในตารางข้างล่างนี้ 
 

ตำรำงที่ 1  แสดงรายละเอียดโครงการรถไฟรางคู่สายอีสานพอสังเขป  
 

ประเด็น ช่วงมำบกะเบำ – ชุมทำงถนนจิระ ช่วงชุมทำงถนนจิระ - ขอนแก่น 
เจ้ำของ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย 
บริษัทรับเหมำ
ก่อสร้ำง 

1.บมจ. อิตาเลียนไทย 
2.บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 
3.กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ท ี

1.กิจการร่วมค้าซีเคซีเอช หรือ บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) 
2.บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จ ากัด 

เริ่มก่อสร้ำง เมษายน 2560 กุมภาพันธ์ 2559 
ระยะทำง 132 กิโลเมตร 187 กิโลเมตร 
จ ำนวนสถำน ี 24 สถานี (1. มาบกะเบา 2.ผาเสด็จ 3.หินลับ 4.

มวกเหล็กใหม ่5. มวกเหล็ก 6.กลางดง 7.ปางอโศก 
8.บันไดม้า 9.ปากช่อง 10.ซับม่วง 11.จันทึก 12.
คลองขนานจิตร 13.คลองไผ่ 14.ลาดบัวขาว 15.
บ้านใหม่ส าโรง 16.สีค้ิว 17.หนองน้ าขุ่น 18.โคก
สะอาด 19.สูงเนิน 20.กุดจิก 21.โคกกรวด 22.ภูเขา
ลาด 23.นครราชสีมา 24.ชุมทางจิระ ) 

26 สถานี (1. ถนนจิระ 2.บ้านเกาะ 3.หนองกันงา 
4.หนองแมว 5.โนนสูง 6.ดงหลวง 7.มะค่า 8.เนินถั่ว
แปบ 9.พลสงคราม 10.ดอนใหญ่ 11.เมืองดง 12.
บ้านไร่ 13.โนนทองหลาง 14.ห้วยระหัด 15.บัวใหญ่ 
16.เนินสวัสดิ์ 17.หนองบัวลาย 18.ศาลาดิน 19.
หนองมะเขือ 20.เมืองพล 21.บ้านหัน 22.บ้านไผ่ 
23.บ้านเฮด 24.หนองเม็ก 25.ท่าพระ 26.ขอนแก่น) 

ขนำดรำง 1 เมตร (มิเตอร์เกต) 1 เมตร (มิเตอร์เกต) 
งบประมำณ 28,500 ล้านบาท 23,400 ล้านบาท 
เวลำก่อสร้ำง 42 เดือน 36 เดือน 
ศักยภำพกำร
ขนส่ง 

การขนส่งผู้โดยสาร 41,390 คนต่อวัน 
การขนส่งสินค้า 15,720 ตันต่อวัน 

ขนส่งผู้โดยสาร 27,200–38,800 คนต่อวัน 
ขนส่งสินค้า 10,900-11,300 ตันต่อวัน 

ผลตอบแทนทำง
เศรษฐกิจ 

ร้อยละ 23.97 ร้อยละ 19.94 
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6. ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่สำยอีสำน 
การศึกษาครั้งนี้พบว่า การก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สายอีสาน จะท าให้ภาคอีสานและ

ประเทศไทยได้รับประโยชน์ที่ส าคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สังคม/วัฒนธรรม ดังจะได้น าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

6.1) ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ โครงการรถไฟทางคู่สายอีสาน จะก่อให้เกิดการพัฒนาการ
ขนส่งโลจิสติกส์ระบบรางคู่อย่างเต็มรูปแบบ โดยการขนส่งทั้งคนและสินค้าไปยังจังหวัดนครราชสีมาและ
ขอนแก่นจะไม่ต้องเสียเวลาสับหลีกรางอีกต่อไป ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลงทั้งภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ เพิ่มทางเลือกของผู้ประกอบการในการขนส่ง
สินค้าในระบบโลจิสติกส์ สามารถลดต้นทุนการส่งออก กระตุ้นการจ้างงาน และการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการขยายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และจะเป็น
รากฐานส าคัญในการขยายสายทางคู่ครอบคลุมทั่วภาคอีสานและเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต 
โดยเส้นทางรถไฟจะเชื่อมโยงโครงข่ายสู่ สปป.ลาว และจีนตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นเกตเวย์ส าคัญของเส้นทาง
การค้าใหม่ของอาเซียนโดยมีเส้นทางมุ่งสู่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเปิดประตูแห่งเวทีการค้าโลกต่อไป (Smart 
Growth Thailand, 2017) ส าหรับความคุ้มค่าในการลงทุน แม้โครงการรถไฟทางคู่สายนี้จะมีค่าใช้จ่าย
รวมกว่า สองหมื่นห้าพันล้านบาท แต่คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะก่อให้เกิดผลตอนแทนทางเศรษฐกิจ 
(EIRR) คิดเป็นร้อยละ 23.97 ส าหรับเส้นทางมาบกะเบา-ถนนจิระ และร้อยละ 19.94 ส าหรับเส้นทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น แหล่งค้าขายและแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็จะขยายตัว เพิ่มอัตราการจ้างงานพร้อม
กับสนับสนุนการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในภาคอีสานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

6.2) ประโยชน์ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากโครงการรถไฟ
ทางคู่สายอีสาน จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของคนภาคอีสานในเชิงสังคมหลายมิติ อาทิ 
พฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง โดยการเดินทางด้วยรถไฟทางคู่จะท าให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วมากกว่าเดิม อันจะท าให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางระหว่างเมืองจาก
การจราจรทางบกมาใช้ระบบรางมากข้ึน การเดินทางระบบรางมีความสะดวกรวดเร็วและมีความเชื่อมั่น 
(Reliability) สูงขึ้น และจะเป็นทางเลือกแรกของประชาชนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสะดวก
และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานที่ท างานในเมืองกลับภูมิล าเนาบ่อยขึ้น ญาติพี่น้องมีปฏิสัมพันธ์กันในทางที่ดี 
ส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง อันเป็นรากฐานที่ส าคัญในการลดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ในอนาคต 
โดยจะค่อยๆ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นเป็นล าดับ ส าหรับด้าน
วัฒนธรรมภาคอีสานถือว่ามีความโดดเด่นมากกว่าภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
งานบุญ เทศกาลต่างๆ รถไฟสายนี้จะเปรียบเสมือนรถไฟสายวัฒนธรรมที่จะท าให้อัตลักษณ์ความเป็นอีสาน
เบ่งบานเป็นที่รู้จักทั้งจากคนต่างถิ่นและคนต่างชาติ การท่องเที่ยวเติบโต เกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังสามารถลดโอกาสการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการเดินทางบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีงานเทศกาลส าคัญ 



96 การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน:

ศึกษากรณีช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

Vol .20 No.2 /  2018Journal  of  Soc ia l
Development

 

  

7. ผลกระทบด้ำนลบของโครงกำรรถไฟทำงคู่สำยอีสำน 
โครงการรถไฟทางคู่สายอีสาน เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) มีส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรเป็นผู้ออกแบบโครงการ มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาโครงการร่วมกับเจ้าของโครงการ ควบคู่ไปกับ
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อร่วม
หารือและท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการลดผลกระทบ แต่ทว่าในระหว่างการด าเนินโครงการ
ยังคงมีเงื่อนไขบางประการที่ท าให้ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังจะได้
น าเสนอผลกระทบที่ส าคัญ 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

7.1) กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนของประชำชนที่รุกล้ ำริมทำงรถไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับชุมชนริมทางรถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การด าเนินโครงการ
รถไฟทางคู่ ตั้งอยู่ในชุมชนเขตเมืองริมทางรถไฟขอนแก่น จากข้อตกลงเกี่ยวกับการด าเนินการก่อสร้าง
รางรถไฟระบบทางคู่ รฟท.ได้ขอพื้นที่บริเวณริมราง โดยแต่เดิมการ รฟท. ก าหนดขอพื้นที่ทั้งหมด 40 
เมตรโดยวัดจากกึ่งกลางของราง แต่ในความเป็นจริง รฟท. ได้ขอพื้นที่เพียงแค่ 20 เมตรจากทั้งหมด 40 
เมตร โดยพื้นที่ 20 เมตรดังกล่าวจะถูกรื้อถอน  ส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมรางรถไฟ 20 เมตร ต้อง
ขยับขยายออกห่างจากรางรถไฟออกไปอีก โดยพื้นที่ดังกล่าวตามกฎหมายเป็นเอกสิทธิ์ของของ รฟท. แต่
ทว่ากว่า 20 ปีที่ผ่านมามีการรุกล้ าพื้นที่การรถไฟ มีการปักหลักจับจองพื้นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนใน
ลักษณะที่เป็นการมั่นคงและถาวร ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการด าเนินโครงการพัฒนารถไฟรางคู่
ในช่วงชุมชมริมรางทางรถไฟ จังหวัดขอนแก่น จากกรณีนี้พบว่ารัฐและเจ้าของโครงการยังไม่มีการ
วางแผนที่ดีพอต่อการรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากเร่ืองที่อยู่อาศัย ท าให้คนจนเมืองที่รุกล้ าที่ดินการทาง
รถไฟบางส่วนกลายเป็นคนไร้ที่อยู่เพิ่มขึ้นหลายครอบครัว บางรายต้องเดินทางไปอาศัยอยู่กับญาติต่าง
อ าเภอ บางรายต้องอาศัยสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวีถีชีวิต อาชีพ
การงาน เม่ือต้องไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ใหม่ 

ส าหรับแนวทางในการลดผลกระทบ เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการให้เงินชดเชยและค่ารื้อ
ถอนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง รฟท. ใช้ราคาจากกรมบัญชีกลางในการประเมินเนื้อที่บ้านแต่ละหลัง แล้ว
ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเงินให้ผู้อยู่อาศัย เทศบาลนครขอนแก่นจัดท าโครงการ “บ้านม่ันคงนคร
ขอนแก่น” เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงระยะยาวมีการวางแผนจัดหาที่อยู่อาศัยใกล้ตัวเมือง โดย
เทศบาลนครขอนแก่น เสนอที่ดินส าหรับที่อยู่อาศัย 3 แห่ง คือ สนามกอล์ฟรถไฟ พื้นที่ในเขตเทศบาล
เมืองศิลา และบึงทุ่งสร้าง ขณะที่มาตรการส่งเสริมอาชีพยังไม่มีความชัดเจน โดยรัฐบาลได้ด าเนินการเร่ง
ออกพระราชกฤษฎีกาบริเวณพื้นที่ที่จะเวนคืน พร้อมทั้งด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และชดเชย
ทรัพย์สินตลอดแนวเส้นทางโครงการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

7.2) อุบัติเหตุระหว่ำงกำรก่อสร้ำง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่มีรถแบ็คโฮเข้าท าการขุด
ดินเพื่อขยายทางรถไฟ แล้วเกิดอุบัติเหตุดินทรุดตัว พบบ้านทรุดและพังลงมา 2 หลัง ขณะที่เจ้าของบ้าน
ที่พังทั้งสองหลังยอมรับว่าบุกรุกที่สาธารณะที่ก าลังก่อสร้างรถไฟทางคู่ และก าลังหาสถานที่อยู่ใหม่ แต่ยัง
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ไม่ทันได้บ้านใหม่บ้านเดิมก็พังเสียก่อน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อชาวบ้านอีก
หลายรายที่ปลูกบ้านอยู่ละแวกใกล้เคียงเขตก่อสร้าง 

ส าหรับมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีที่เกิดขึ้น บริษัท ช.การช่าง ซึ่งเป็น
บริษัทรับเหมาในการด าเนินก่อสร้างโครงการ รับผิดชอบดูแลเพื่อชดใช้ทรัพย์สินที่เสียหาย และซ่อมแซม
บ้านเรือนที่พังตามความเหมาะสม และเทศบาลนครขอนแก่นรับผิดชอบด าเนินการจัดหาสถานที่อยู่ใหม่
ให้แก่ผู้เสียหายทั้งสองรายตามความเหมาะสม 

7.3) ปัญหำกำรจรำจรบริเวณจุดตัดผ่ำนทำงรถไฟ ในหลายพื้นที่ที่เป็นจุดตัดของถนนและทาง
รถไฟ มีการออกแบบให้มีการสร้างทางยกระดับและทางยกระดับรูปเกือกม้าในพื้นที่ที่เป็นจุดกลับรถ แต่
ทว่าในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยพบว่าเจ้าของโครงการให้ความส าคัญกับความคุ้มทุนในการ
ก่อสร้างจึงมิได้จัดท าทางยกระดับและยกระดับรูปเกือกม้าแต่ประการใด ท าให้หลายพื้นที่มีการเรียกร้อง
ขึ้น เช่น กรณีบ้านไผ่ ชุมชนเสนอให้ยกระดับตั้งแต่โรงแรมไฮเวย์-วัดป่าสุมรรณมัย รวมระยะทาง 3.6 
กิโลเมตร ซึ่งทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงว่าหากยกระดับต้องใช้เงินเพิ่มอีก 1 ,000 ล้านบาท แต่
อย่างไรก็ดีชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือจนได้ข้อตกลงเห็นควรออกแบบให้
ยกระดับโดยใช้งบประมาณไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

กรณีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา การออกแบบก่อสร้าง ได้ยกเลิกจุดตัดทางข้ามถาวร โดยให้
ใช้ถนนเลียบทางรถไฟและทางต่างระดับหรือสะพานข้ามทางรถไฟแทน ท าให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจร
ไปมาหาสู่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนของเทศบาลนครนครราชสีมาไม่
สามารถท าให้ประชาชนเข้าถึงได้เนื่องจากการจราจรที่ไม่สะดวก นอกจากนี้ในกรณีที่รถไฟวิ่งผ่านเมืองยัง
มีการเรียกร้องจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานอ่ืน  ๆ 
เพื่อให้ทางเจ้าของโครงการออกแบบระบบรางให้เป็นแบบยกระดับเช่นเดียวกับกรณีของเทศบาลนคร
ขอนแก่นเพื่อลดปัญหาการจราจร แต่ทว่าทางเจ้าของโครงการอ้างถึงเหตุผลความคุ้มค่าในการก่อสร้าง 
รวมถึงให้เหตุผลว่าก่อนการออกแบบได้เปิดเวทีประชาพิจารณ์ไปแล้ว และระบุถึงผังเมืองว่าขอนแก่นและ
นครราชสีมานั้นมีความแตกต่างกัน 

7.4) กำรรื้อถอนสถำนีเก่ำที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ ตามแผนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง
ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ถูกออกแบบให้มีการสร้างอาคารหรือสถานีใหม่ขึ้นแทนสถานีเก่าที่มีอยู่เดิม 
โดย รฟท. ก าหนดให้ผู้รับเหมาต้องรื้อถอนสถานีเก่าจ านวนทั้งสิ้น 16 สถานี ต่อมาเมื่อชาวบ้านในหลาย
ชุมชนทราบข่าวว่าโครงการรถไฟทางคู่จะมีการรื้อถอนสถานีเดิมออกเพื่อสร้างสถานีใหม่นั้น ท าให้เกิด
กระแสการคัดค้านอย่างกว้างขวาง 

ส าหรับแนวทางแก้ไขกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เสนอให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่อีกคร้ัง เพื่อหารือถึงแนวทางในการปรับปรุงและออกแบบพื้นที่บริเวณรอบสถานีร่วมกัน 
โดยอาคารเก่าที่ถูกรื้อย้ายอาจน าโครงสร้างเดิมไปต่อเติมขึ้นใหม่โดยตั้งให้อยู่ในสถานที่ที่ใกล้เคียงสถานีใหม่ 
และหาแนวทางร่วมกันพัฒนาให้สถานีเก่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์ 
สนับสนุนการท่องเที่ยวและสนับสนุนให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นต้น 
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8. อภิปรำยผล 
การจัดท าการประเมินผลกระทบในโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม ถึงแม้ว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการจะ
จัดท าตามขั้นตอนทางกฎหมาย (Samukkethum, 2009) แต่อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริงยัง
ปรากฏกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกมาเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง  ๆ ระหว่างการด าเนิน
โครงการ แสดงถึงการตั้งโจทย์ในการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและบริบท
พื้นที่ ถึงแม้ว่าตามข้อปฏิบัติทางกฎหมายก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์และเปิดให้มีการจัดการประชุม
ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่กว้างขวาง แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ได้
กระจายไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม กอรปกับข้อจ ากัดของประชาชนบางพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงและร่วม
ประชาพิจารณ์ได้ เช่น เงื่อนไขด้านเวลาที่ต้องประกอบอาชพี พฤติกรรมขาดความตระหนักหรือสนใจที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะไม่คาดว่าผลกระทบจะส่งผลต่อตนเองในภายหลัง จึงท าให้การรับฟังความคิดเห็น
ยังถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์
โครงการโดยการน าเสนอผลกระทบทางบวกมากกว่าผลกระทบทางลบ และมีการน าเสนอข้อที่ควรวิตก
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบโดยการสะท้อนออกมาไม่ครบทุกประเด็น จึงพบว่าในหลายโครงการให้
ความส าคัญกับความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม แต่ไม่เน้นความส าคัญด้านวิถีชีวิต รวมทั้งละเลยผลกระทบ
ทางวัฒนธรรม เช่น กรณีการร้ือย้ายสถานีรถไฟเก่าอันเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมีความรู้สึกผูกพัน อันน าไปสู่
การเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อคัดค้านในช่วงระหว่างการด าเนินการรื้อถอนสถานีเก่า เป็นต้น 

ในขณะเดียวกันเจตคติของรัฐที่ก าลังพัฒนาและผู้รับผิดชอบโครงการให้ความส าคัญทาง
เศรษฐกิจเป็นอันดับแรก ท าให้เมื่อมีการเรียกร้องให้มีการออกแบบโครงการที่ลดผลกระทบต่อชุมชนให้
น้อยที่สุด ซึ่งในหลาย ๆ กรณีที่ต้องมีการใช้ต้นทุนที่สูงในการออกแบบด้านวิศวกรรมให้เอ้ือต่อวีถีชุมชน 
ท าให้มีการอ้างถึงความไม่คุ้มทุนในการก่อสร้าง ปัญหาดังกล่าวนี้ยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งกับ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศที่มีงบประมาณจ ากัด เฉกเช่น ประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย
ที่ค านึงถึงต้นทุนและค่าตอบแทนทางเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นส าคัญ 

การประเมินผลกระทบทางสังคมแนวใหม่ ควรให้ความส าคัญทั้งมิติด้านบวกและลบ ผลกระทบ
ด้านลบควรประเมินบนพื้นฐานความเป็นจริง ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเสนอแนวทางการ
ปรึกษาหารือ ต่อรอง ระหว่างกลุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อยุติร่วมกันในการพัฒนาโครงการบนข้อเสนอที่ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียรับได้  ในขณะที่ผลกระทบด้านบวก ต้องมีการน าเสนอถึงมาตรการส่งเสริมเพื่อเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับศักยภาพพื้นที่ ชุมชน ให้สามารถเห็นถึงแนวทางในการด าเนินชีวิต 
แสวงหาและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของรัฐได้อย่างยั่งยืน 

 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะต่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน มีดังนี้ ประการแรก เจ้าของ
โครงการควรชี้แจงรายละเอียดโครงการโดยการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อธิบาย
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ถึงผลกระทบทั้งทางบวกและลบท่ีจะเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
และร่วมกันหาแนวทางออกแบบโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนก่อนที่
จะมีการด าเนินโครงการ ทั้งกลุ่มผู้ถูกเวนคืนพื้นที่ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการออกแบบด้านวศิวกรรม 
รวมถึงประเด็นเร่ืองการร้ือย้ายสถานีเก่าที่ชุมชนต้องการเก็บรักษาไว้ 

สอง การโยกย้ายและการชดเชยทรัพย์สินส าหรับผู้ได้รับผลกระทบที่อาศัยในเขตแนวเส้นทาง
รถไฟ และเวนคืนที่ดินช่วงที่เบี่ยงนอกเขตทางรถไฟ ทางโครงการควรชดเชยอย่างในราคาตลาด โปร่งใส 
และเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในเรื่องต่าง ๆ ของ
โครงการ เช่น การก าหนดราคาทรัพย์สิน จัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ที่เหมาะสม และมีมาตรการในการก ากับ
ติดตามความเป็นอยู่ของผู้ถูกอพยพและเยียวยาในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์กับทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ  

สาม ในกรณีที่รางรถไฟตัดผ่านชุมชน จ าเป็นต้องสร้างทางการเชื่อมเพื่อให้ทั้งสองฝั่งสามารถไปมาหา
สู่กันได้อย่างปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนมากนัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพ้ืนที่ใกล้สถานศึกษา สถานพยาบาล และชุมชน ซึ่งควรจะมีสะพานลอย หรือทางลอด/
ทางข้ามจุดตัดรถไฟ ในระยะที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของประชาชน 

สี่ ในกรณีที่เขตก่อสร้างหรือบ้านพักคนงานอยู่ใกล้กับชุมชนดั้งเดิม บริษัทผู้รับเหมาควรท าความ
เข้าใจกับคนงานของตนถึงข้อพึงปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับคนในชุมชน มีการก าหนดเขตการก่อสร้างชัดเจน
และควบคุมมลภาวะทางเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดและชุมชนยอมรับได้ การขนย้าย
เครื่องจักรและรถบรรทุกดินที่รบกวนการจราจรควรมีการจ ากัดเที่ยวในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น 

ห้า การรื้อย้ายสถานีเก่าควรหารือร่วมกันระหว่างชุมชน เจ้าของโครงการ หน่วยงานทางการ
ปกครองในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการอนุรักษ์อาคารสถานีเก่า
ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์ หรืออาจมีการโยกย้ายไปสร้างในที่ที่เหมาะสมโดยยังคง
รักษาแบบและวัสดุของอาคารเดิมให้มากที่สุด  

หก ควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ทั้งด้านการปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการค้าขายและกระจายสินค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชน และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สนับสนุนผู้ประกอบการไทยส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยรัฐบาลควรช่วยหาตลาดส่งออก
สินค้าเกษตรที่สามารถขนส่งผ่านระบบรางไปยังประเทศเป้าหมายได้  

เจ็ด มีการวางแผนและออกแบบเมืองที่ดีเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตของเมืองและประชากรที่
จะเพิ่มข้ึน โดยให้ความส าคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยเดิม รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ
ผู้เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ในอนาคต 

แปด ให้คุณค่ากับการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยการปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่มีส านึกและ
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่ชนรุ่นหลัง ขณะที่ผู้คนต่างถิ่นที่เข้ามาในฐานะผู้อาศัยใหม่ควรเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันและมีกฎกติกาการอยู่ร่วมกับของชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันทางความรู้สึกของผู้คนต่าง
วัฒนธรรม 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการศึกษาถึงการให้ความหมายของค าว่า สันติวิธีเชิงรุกในสังคมไทยและแนวคิด 
รูปแบบการเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ คปท. 5 กลุ่มและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จากการศึกษา พบว่า สันติ
วิธีเชิงรุกเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ โดยมียุทธวิธีในการเพิ่มการกดดันรัฐบาลที่เข้มข้นขึ้น 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลต่อการจัดการระบบสังคม การเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยไม่เน้น
ความรุนแรง(สันติวิธี) ส่วนนัยยะเชิงความคิดของ คปท. ตามแนวสันติวิธีเชิงรุก จึงเป็นลักษณะของ
ปฏิบัติการทางสังคมการเมืองที่เข้มข้นขึ้น เพื่อสื่อสารให้สังคมรับทราบ เข้าใจ และเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง
ระบบสังคมการเมืองที่ดีขึ้น ก็คือ ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย บทเรียนการเคลื่อนไหวของ คปท.ตาม
แนวทางสันติวิธีเชิงรุกท าให้ทราบว่า การเคลื่อนไหวนี้ มีการจัดการชุมนุมที่เป็นระบบที่ดีและมีข้อเรียกร้อง
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีพลัง และการชุมนุมนี้ยังเป็นการชุมนุมที่ตั้งอยู่บนสิทธิอันชอบธรรมของ
ประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญ 2550 ก าหนดไว้  
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Abstract 
This article aims to study meanings “Proactive Pacifism” of the Students and People’s 

Network for Thailand Reform (STR) of socio- political movement by using the in-depth interview 
method of STR’s five related groups and participatory observation. The study shows that the 
concept is the movement among intense socio- political situations, which have the circumstantial 
and natural movement that it accepts any conflicts as a general situation in society. It shall have 
the aspect of “New Social Movements” by increasing the socio- political pressure to the 
government strongly in order to see a better change of socio-political system. The meaning of 
STR’s movement uses the concept of proactive pacifism indeed and it’s not just a vague discourse, 
because this STR’s movement is the real practice that is not a beginner to create the conflicts or 
violence but STR is the actor who assembles to communicate to the society for recognizing the 
disapproval of STR and allies with the government behaviors that lack of the principles of 
good governance, Legal State and Rule of Law to run the country. The lesson of the STR’s 
movement following the concept of proactive pacifism makes us known that this movement has a 
good systematic organization and the powerful political proposal for changing the society. 
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บทน ำ  
 สันติวิธีเชิงรุก (Proactive Pacifism) หรือการต่อต้านขัดขืนโดยไม่ใช้ก าลัง(Passive Resistance) 
เป็นรูปแบบหนึ่งที่น ามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบของประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง 
เมื่อประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลและออกมาประท้วงแสดงจุดยืนในการต่อต้านรัฐบาล ซึ่ง
ประชาชนไม่จ าเป็นต้องใช้ความรุนแรง แต่ประชาชนสามารถเลือกที่จะไม่สนับสนุนรัฐบาลและแสดงออก
ด้วยการดื้อแพ่ง ประชาชนอาจเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การปิดถนนและ
กีดขวางการจราจรอย่างสงบ การเข้ายึดครองสถานที่ต่าง ๆ อย่างผิดกฎหมายและจะขัดขืนอย่างเงียบ ๆ
ไม่มีความรุนแรงโดยไม่ท าร้ายเจ้าหน้าที่ เพื่อกดดันรัฐบาลให้บริหารประเทศอย่างเป็นธรรม หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้ดีขึ้น  
 ส าหรับที่มาของค าภาษาอังกฤษ Proactive Pacifism มีท่ีมาจากการได้ศึกษาจากบทความ
ภาษาอังกฤษของญี่ปุ่น ซึ่งน ามาใช้อธิบายในกฎระเบียบใหม่ ที่จะน ามาแทนที่กฎห้ามส่งออกอาวุธที่
โตเกียวใช้มาตั้งแต่ปี 1967 พร้อมทั้งได้ก าหนดกลไกในการส่งออกอุปกรณ์กลาโหมที่มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือนานาชาติ ในแนวทางสันติวิธีเชิงรุก (Proactive Pacifism)  
ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นได้ประกาศใช้นโยบายทางการทหารตามแนวทางสันติวิธีเชิงรุก
เพื่อป้องกันตนเองในเขตทะเลจีนใต้ (Asia-Pacific Regional Security Assessment, 2016 และ Nagy, 2017) 
  แนวคิดสันติวิธีนี้เร่ิมมาจากเฮนรี เดวิด ทอโร(Henry David Thoreau) นักเขียนชาวอเมริกันใน
บทความเรื่อง “ดื้อแพ่ง”ได้กล่าวถึงวิธีการต่อสู้ของประชาชนแบบดื้อแพ่งอย่างสันติ (Civil Disobedience) 
ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้ค าว่าอารยะขัดขืนแนวคิดนี้ก็คือการพึ่งตนเอง และการที่บุคคลจะมีจุดยืนทาง
การเมืองที่ถูกต้องเมื่อพวกเขาต้องยืนบนขาของตนเอง ในอดีต มหาตมะ คานธี เป็นแบบอย่างของวิธีการ
ต่อสู้แบบดื้อแพ่งโดยยึดหลักอหิงสา (Ahimsa)เพื่อต่อต้านการปกครองของอังกฤษในประเทศอินเดีย 
รวมถึงการเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองในยุโรปและอเมริกา เป็นต้น การดื้อแพ่งจึงเป็นวิธีการของความ
กล้าหาญ ไม่ใช่หนทางแห่งความหวาดกลัว และถือได้ว่าเป็นตัวอย่างวิถีแห่งการต่อสู้ทางการเมืองของ
ประชาชนภาคพลเมืองทั่วโลกที่นิยมน าแนวทางการดื้อแพ่งมาใช้ในการต่อต้านรัฐบาลของตนรวมทั้งใน
ประเทศไทยด้วย (Deeorasert, 2014: pp.133-134) 

แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางการดื้อแพ่ง หรืออารยะขัดขืน ที่มีการน ามาใช้ในการประท้วงของทั่วโลก
ประสบความส าเร็จนั้น ในประเทศไทยกลับมีบริบทและผลที่ต่างออกไป ดังเช่น การชุมนุมของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุ่ม นปช. กลุ่มสมัชชาคนจน หรือกลุ่ม กปปส. เป็นต้น  
การดื้อแพ่งดังกล่าวเมื่อน ามาใช้ในประเทศไทยกลับไม่มีผลส าเร็จเท่าใดนัก เพราะรัฐบาลในขณะนั้น
(Banmuang, 2016) เพิกเฉยไม่สนใจต่อการต่อต้านของประชาชน รัฐบาลยังคงบริหารงานต่อไป
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าประชาชนจะดื้อแพ่งหรืออารยะขัดขืนอย่างสงบและชุมนุมเป็นระยะนาน
เท่าใดก็ไม่มีความสนใจใดๆจากรัฐบาล และยังคงบริหารงานราชการต่อไปอย่างปกติเช่นเดิม  ดังนั้น 
ประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองและทนไม่ได้ต่อการบริหารงานของรัฐบาล ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองที่ดีขึ้นและน าไปสู่การบริหารประเทศที่เป็นธรรม จึงต้องคิดค้นวิธีการที่สามารถกดดันรัฐบาล
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ได้เข้มข้นขึ้นเพราะในเมื่อการดื้อแพ่งหรืออารยะขัดขืนอย่างสงบตามแนวทางสันติวิธีกลับไม่มีผลใดๆต่อ
รัฐบาล ประชาชนจึงต้องเลือกวิธีการ และยกระดับการต่อสู้ที่เข้มข้นขึ้นตามสิทธิที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติรับรองไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา 63 วรรคแรกซึ่งบัญญัติว่า 
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” ถือได้ว่าเป็นวิถีการคุ้มครองเสรีภาพใน
การชุมนุมตามรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามวิธีการการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้น
เพื่อยกระดับการต่อสู้นั้น ต้องการความคิดสร้างสรรค์ ที่กล้าคิดนอกกรอบ หรือกล้าคิดถึงสิ่งที่นึกไม่ถึง 
นั่นคือ สันติวิธีเชิงรุก (Proactive Pacifism) 
 ผู้เขียนจึงได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีของสันติวิธีและสันติวิธีเชิงรุก ดังนี้ คือ สันติวิธีถือว่าเป็น
หลักการและเครื่องมือประการหนึ่งซึ่งมนุษยชาติมักจะน ามาเป็นทางเลือกในการจัดการความขัดแย้ง และ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคม ซึ่งหากจะวิเคราะห์ที่มาของประวัติศาสตร์ในการใช้เครื่องมือนี้จะพบว่า 
มนุษยชาติได้ใช้เครื่องมือนี้จัดการความขัดแย้งที่เกิดจากผลประโยชน์ ความต้องการ ค่านิยม ความสัมพันธ์ 
และอ านาจมาตั้งแต่มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน และสังคม (King Prajadhipok's Institute. (2000) 
 สันติวิธี คือ มุมมองในการจัดการกับความขัดแย้งที่ยึดมั่นในวิถีแห่งสันติโดยปฏิเสธการใช้ความ
รุนแรงในทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการไม่ตอบโต้อีกฝ่ายโดยใช้ความรุนแรงแม้ว่าจะถูกกระท าด้วยความรุนแรง
ก็ตาม นอกจากนี้สันติวิธียังเป็นการกระท า (Active) หมายความว่า สันติวิธีไม่ใช่ความเฉื่อยชา หรือการอยู่เฉย ๆ 
โดยไม่ท าอะไร แต่เป็นการกระท าที่ไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อรับมือกับความขัดแย้งที่เผชิญอยู่ เช่น การชุมนุม
ประท้วงอย่างสงบปราศจากอาวุธ การอดอาหารประท้วง เป็นต้น ในที่นี้ สันติวิธีจึงไม่ใช่การยอมจ านนต่อ
ความขัดแย้งแต่เป็นการพยายามหาหนทางที่จะรับมือกับความขัดแย้ง Sungsidh Piriyarangsan (2015) 
 Mark Thamthai (2008) ได้กล่าวถึงแนวคิดสันติวิธี ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของหลักการต่อสู้โดย
ปราศจากความรุนแรง(Nonviolence) โดยสรุปว่า การต่อสู้แบบสันติวิธีมี 2 ความหมายได้แก่ 1) สันติวิธี
ในการต่อสู้หรือเรียกร้อง(Protest) เป็นแนวทางที่ถูกน ามาใช้ เมื่อเกิดความไม่พอใจหรือมีความเห็นไม่
สอดคล้องกับผู้มีอ านาจด าเนินการในลักษณะของการประท้วงการเรียกร้อง การต่อสู้โดยการขอเข้าพบ
และยื่นหนังสือ การชุมนุมกันแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยโดยสงบสันติไม่มีอาวุธ 2) สันติวิธีในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยจะเป็นความพยายามการแก้ปัญหาข้อพิพาทและความพยายามที่จะยุติความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
 Chaiwat Satha-Anand. (2016) ได้เสนอให้ใช้ค าว่า อารยะขัดขืน ซึ่งหมายถึง การขัดขืนอ านาจ
รัฐที่เป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการส่งผลให้สังคมการเมืองโดยรวมมีอารยะมากขึ้น เพราะการจ ากัดอ านาจ
รัฐโดยพลเมืองด้วยวิธีการอย่างอารยะ คือ เป็นไปโดยเปิดเผย ไม่ใช้ความรุนแรงและยอมรับผลตาม
กฎหมายที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ ใช้สันติวิธีแนวนี้  เพื่ อให้สังคมการเมืองเป็นธรรม มากขึ้นและเป็น
ประชาธิปไตยยิ่งขึ้น อารยะขัดขืน จึงเป็นการใช้สันติวิธีที่มุ่งเปลี่ยนกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาล 
ต้องการให้สังคมโดยรวมเห็นว่า มีความ อยุติธรรมเกิดขึ้น ลักษณะเด่นของอารยะขัดขืนอยู่ที่การละเมิด
กฎหมายนั้น ได้ชี้ถึงประเด็นส าคัญคือ เมื่อสังคมเห็นคนดีถูกลงโทษด้วยกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่มีความเปน็
ธรรม การท าอารยะขัดขืนจะกระตุ้นให้เกิดส านึกแห่งความยุติธรรมขึ้นมาในสังคม น าไปสู่การแก้ไข
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กฎหมายหรือนโยบายที่ไม่เป็นธรรม แต่หากผู้ละเมิดกฎหมายไม่ยอมรับโทษตามกฎหมายก็อาจจะมิใช้
อารยะขัดขืน  
 นอกจากนี้ ตามประวัติศาสตร์ของโลกในเรื่องรูปแบบการต่อต้านอ านาจรัฐโดยประชาชน  
มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง การต่อต้านรัฐโดยใช้ความรุนแรงหรือใช้อาวุธ และรูปแบบที่สองการ
ต่อต้านรัฐโดยไม่ใช้ความรุนแรง หรือ อารยะขัดขืน ซึ่งมีนักคิดและนักทฤษฎีหรือนักปรัชญาจากยุค
คลาสสิคจนถึงปัจจุบัน ได้อธิบายปรากฏการณ์การเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคมในการต่อต้านอ านาจรัฐโดยประชาชน ไว้ดังนี้ 
 โสเครติส (Socrates : 469-399 B.C) เป็นนักปรัชญาผู้ที่พยายามสั่งสอนให้คนหนุ่มสาวคิดและ
ตั้งค าถามกับสิ่งต่างๆที่เป็นนามธรรม การสั่งสอนดังกล่าวส่งผลให้ เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มโซฟิสต์
(Sophist)ผู้ทรงปัญญาหรือกลุ่มคนที่มีบทบาททางการเมืองในกรุงเอเธนส์ ดังที่มีค าพูดเสียดสีเก่ียวกับคน
จ าพวกนี้ว่า “เขาจะท าให้คุณฟัง ก่อนที่พวกเขาจะกลืนกินคุณลงไป” (He must take them by the 
ear before he takes them by the throat) โสเครติส ชักชวนให้คนในเอเธนส์แสวงหาความจริงที่อยู่
เบื้องหลังคนพวกนี้ โดยเขาเองก็ไม่ได้เสนอวาทกรรมที่อ้างว่าเป็นจริงกว่า เพื่อเอามาใช้ต่อสู้กับวาทกรรม
ที่มาจากวาทศิลป์และตรรกวิทยาที่บิดเบือนของพวกโซฟิสต์ แต่สิ่งที่โส เครติสท าคือ เขาท าให้คนใน
เอเธนส์เรียนรู้ที่จะสงสัยและตั้งค าถามกับวาทกรรมของพวกโซฟิสต์ และท าให้คนในเอเธนส์ได้เรียนรู้สิ่งที่
ส าคัญที่สุดส าหรับผู้ที่รักในความจริงทุกคน คือการได้เรียนรู้ว่าถ้อยค าที่จริงนั้นย่อมอยู่เหนือลีลาวาทศิลป์
และตรรกวิทยาอันบิดเบือน รวมถึงการเรียกร้องให้คนเอเธนส์ตระหนักว่า “ชีวิตที่ปราศจากการ
ตรวจสอบนั้นเป็นชีวิตที่อันตราย” จนในที่สุดโสเครติสก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิต โดยข้อมูลต่าง  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโสเครติสมาจากบทประพันธ์เรื่อง ไครโต ผลงานของเพลโต เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้น
ระหว่างโสเครติสกับไครโต เก่ียวกับความพยายามของไครโตที่จะช่วยให้โสเครติสไปจากเอเธนส์หรือได้รับ
โทษที่เบากว่า ด้วยการขอร้องให้โสเครติสเลิกสั่งสอนประชาชนให้คิดในเชิงปรัชญาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
ความดี คุณธรรมและความยุติธรรม ซึ่งโสเครติสมองว่าไม่มีความสอดคล้องกับกฎแห่งความเป็นธรรมและ
เสรีภาพ เขามีหน้าที่ต้องเคารพกฎหมายรัฐ แต่การที่เขาไม่เลิกสั่งสอนประชาชนเองก็ยอมรับว่าได้กระท า
ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ดังนั้น เขาย่อมต้องรับโทษต่อความผิดตามกฎหมายที่ได้ละเมิดแม้กฎหมายนั้น
จะไม่เป็นธรรมก็ตาม นั่นแสดงได้ว่า โสเครติสนั้นได้ท าให้เห็นว่าเริ่มใช้อารยะขัดขืนมาตั้งแต่โบราณแล้ว
นั่นเอง (Khamchai, 2014) 
 Mark Khamchai (2014) ได้กล่าวไว้ใน กลยุทธ์พิชัยสงครามอารยะขัดขืนว่า เฮนรี่ เดวิด ทอโร
(Henry David Thoreau :1817-1862) ได้เขียนบทความไว้ในปี ค.ศ.1848 มีชื่อว่า “On the Relation 
of the Individual to the State” ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึง
ความสูงสุดของปัจเจกบุคคลที่มีเสรีภาพ การตัดสินใจในการที่จะเชื่อปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือนโยบายแห่งรัฐที่ๆชื่อว่า ความเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องย่อมอยู่เหนือ
อ านาจที่แม้ว่าจะถูกกฎหมายแต่ไม่ชอบธรรมของรัฐ โดยภาพรวมแล้วสิ่งที่ทอโรต่อต้านไม่ใช่อ านาจรัฐ
หรือระบบการปกครอง แต่เขาต่อต้านความไม่ชอบธรรมของกฎหมายบางฉบับ เขามองว่ารัฐเป็นผู้ที่ได้รับ
ความชอบธรรมจากประชาชน หากรัฐบาลไม่เคารพสิทธิพื้นฐานของประชาชนก็ไม่ควรที่จะได้รับการ
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สนับสนุน คุณูปการที่มีต่อแนวอารยะขัดขืน คือ เป็นผู้จุดประกายแนวทางการท าอารยะขัดขืนในสังคม
ประชาธิปไตยยุคใหม่ โดยมีความพยายามชี้แนวทางการท าอารยะขัดขืนในสังคมประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน แม้ว่าระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะมีข้อดีมากมายแต่ประชาชนก็สามารถทวงคืนอ านาจ
อธิปไตยคืนมาได้เสมอ ซึ่งทอโรชี้ให้เห็นว่า หนทางหนึ่งที่สามารถทวงคืนอ านาจอธิปไตยคืนผ่าน
กระบวนการอารยะขัดขืนนั่นเอง 
 มหาตมะ คานธี (Mohandas K. Gandhi : 1869 - 1948) เป็นผู้น าการเคลื่อนไหวต่อต้าน
อังกฤษในอินเดีย โดยมีแนวทางการต่อสู้ที่เรียกว่า “สัตยาเคราะห์” (Satyagraha) หมายถึง การไม่ให้
ความร่วมมือกับรัฐโดยสันติวิธี มีหลักพื้นฐานมาจากหลักแห่งความรัก เป็นการไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ที่
ทรงอ านาจแต่กระท าผิด เพื่อมิให้การกระท าผิดของพวกเขาเหล่านั้นได้รับการขับเคลื่อนต่อไป ซึ่ง
สัตยาเคราะห์เป็นหลักการรวมเอาอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) กับการไม่ให้ความร่วมมือและ
การเฉยชาเข้าด้วยกัน โดยมีหลักส าคัญ 2 ประการคือ (1) ความเกลียดชังเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการ
สัตยาเคราะห์ (2) ไม่ท าร้ายให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บแล้วผู้กระท าสัตยาเคราะห์ต้องเอาชนะคู่ปรปักษ์ด้วยการรับ
ความเจ็บปวดจากการกระท าและผลที่เกิดขึ้นเอง นอกจากนี้คานธียังได้อธิบายถึงความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่างการเป็นผู้ท าอารยะขัดขืนกับการเป็นผู้ที่ไม่เคารพกฎหมายหรือการเป็นนักอนาธิปไตย
(Anarchist) ว่า อารยะขัดขืนต้องไม่ละเมิดกฎหมายมากเกินไปกว่ากฎหมายที่เป็นกฎหมายซึ่งไร้ศีลธรรม 
การกระท าอารยะขัดขืนจึงเป็นเร่ืองเฉพาะของการต่อสู้เพื่อเรียกร้องต่อกฎหมายหรือนโยบายรัฐที่ไม่เป็น
ธรรม การที่จะกระท าอารยะขัดขืนได้นั้น ผู้กระท าต้องเป็นผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้โดยไม่ใช้วิธีแห่ง
ความรุนแรง แต่จะใช้หลักความไม่รุนแรงคือ อหิงสา (Ahimsa) หมายถึง การไม่ก่อให้เกิดการฆ่าหรือการ
บาดเจ็บอย่างรุนแรง แต่กรณีที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ ผู้กระท าอารยะขัดขืนต้องเป็นผู้ที่
ยอมรับความเจ็บปวด คานธีได้ท าการแยกแยะระหว่างการกระท าอาระขัดขืนของปัจเจกชน และอารยะ
ขัดขืนของมวลชน โดยให้ความเห็นว่า อารยะขัดขืนของปัจเจกชนเป็นเรื่องของจิตส านึกของแต่ละคน 
ส่วนอารยะขัดขืนของมวลชนนั้นทุกคนที่เก่ียวข้องต้องเข้าใจและยึดในหลักอหิงสาอย่างเคร่งครัด  
 มาร์ติน  ลู เทอร์คิง จู เนียร์ เป็นนักต่อสู้ เพื่ อสิทธิที่ เท่ าเทียมกันของประชาชนผิวด าใน
สหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีการอารยะขัดขืนเชิงสันติวิธี ได้แก่ การนั่งประท้วง การเดินทางเพื่อสันติภาพ เขา
เชื่อในหลักการต่อสู้ที่ปราศจากความรุนแรงว่า จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมที่
ยิ่งใหญ่ โดยได้แรงบันดาลใจจากโสเครติส ทอโร และคานธี การต่อสู้ของเขาเน้นย้ าถึงความรักและการให้
อภัยต่อผู้ที่ไม่เข้าใจและเป็นผู้ที่สร้างความอยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมนอกเหนือจากการต่อสู้ในเชิงสันติ
วิธีแล้วยังให้ความส าคัญกับการเยียวยาในอนาคต ไม่ใช่การแก้ไขเพื่อการล้างแค้น  
 กล่าวโดยสรุป จากแนวทางการต่อสู้ของทั้ง 4 คนตามที่กล่าวมามีความเป็นอารยะอย่างสูงส่งทั้ง
ในแง่เป้าหมายและแนวทางการต่อสู้ในแนวสันติวิธี และมีหลักการแห่งความเป็นอารยะขัดขืนร่วมกัน 
ดังนี้คือ ประการที่หนึ่งบทบาทและอ านาจของมนุษย์ในฐานะปัจเจกชนและผู้น าขบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมการเมืองให้ดีขึ้น ประการที่สองชี้ให้เห็นถึงข้อจ ากัดของสังคมการเมือง การใช้วิธีละเมิด
กฎหมายในนามของศีลธรรมและจริยธรรมมีความสูงส่งกว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม 
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ประการที่สาม ใช้วิธีด าเนินการต่อต้านโดยสันติวิธีและเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อกระตุ้นมโนส านึกของคน
ในสังคม และประการสุดท้าย การยอมรับการถูกลงโทษเนื่องจากการละเมิดกฎหมาย 
 นั่นคือแนวทางการต่อสู้แบบอารยะขัดขืน นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีอีกรูปแบบ
หนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คือ การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions)  
 Sungsidh Piriyarangsan (2015) ได้ศึกษาการลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) ต่อปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และชุมชนหนึ่งๆ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกสังคมบนโลกมาเป็นเวลานับพันปี 
โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายของการลงโทษทางสังคมเป็นไปเพื่อสร้างความอับอายขายหน้าให้แก่ผู้ถูกกระท า 
เพื่อให้บุคคลนั้นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขทัศนคติและพฤติกรรมตนเองเสียใหม่เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนหรือสังคมนั้นๆให้ได้  หากเขาผู้นั้นยังปรารถนาที่จะด ารงชีพอยู่ร่วมกับชุมชนต่อไป ในบางกรณีที่
รุนแรง ชุมชนหรือสังคมอาจลงโทษโดยการขับไล่บุคคลหรือครอบครัวของบุคคลนั้นให้ต้องอพยพพ้นไป
จากชุมชนเดิม กล่าวได้ว่าการลงโทษทางสังคมเป็นกลไกชนิดหนึ่งของสังคมมาตั้งแต่ยุคโบราณในการ
ควบคุมสังคมตนเองให้อยู่ในภาวะที่มีดุลยภาพ 
 นอกจากแนวทางการต่อสู้แบบอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) และการลงโทษโดยสังคม
(Social Sanctions) ซึ่งล้วนเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองในแนวสันติวิธี ที่ปัจเจกชน
หรือมวลชนได้น ามาใช้ในการต่อต้านรัฐบาลนั้น แต่หากรัฐบาลกลับนิ่งเฉย ไม่สนใจ ไม่รับรู้การเรียกร้อง
ของประชาชนและยังบริหารประเทศต่อไปเหมือนเดิมดังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสังคม บางคร้ังกลับท าในสิ่งที่
ตรงข้ามกับข้อเรียกร้องของประชาชน เช่น กรณีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ออก พรบ.นิรโทษกรรม จนเกิดการ
ออกมาประท้วงของมวลมหาประชาชน กปปส. คปท.และกลุ่มอ่ืน ๆ นั่นแสดงว่ารัฐบาลไม่สนใจที่จะฟัง
เสียงของประชาชน และไม่มีความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศ ดังนั้น มวลชนที่ออกมาประท้วงต่อต้าน
รัฐบาลที่ยึดแนวทางแบบอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) และการลงโทษโดยสังคม  (Social 
Sanctions) ปรากฏว่ากลับไม่ได้ผลและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น มวลชนจึงต้องพัฒนาวิธีการ
ขึ้นมาแบบเข้มข้นมากขึ้นในการกดดันรัฐบาล เช่น การปิดสถานที่ราชการ การลงโทษเชิงสังคมทางลบ 
เป็นต้น นั่นคือการต่อสู้แบบสันติวิธีเชิงรุกนั่นเอง (Piriyarangsan, 2015) 
 สันติวิธีเชิงรุก (Proactive Pacifism) หรือการต่อต้านขัดขืนโดยไม่ใช้ก าลัง (Passive Resistance) 
เป็นรูปแบบหนึ่งที่น ามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบของประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง 
เมื่อประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลและออกมาประท้วงแสดงจุดยืนในการต่อต้านรัฐบาล  
ซึ่งประชาชนไม่จ าเป็นต้องใช้ความรุนแรง แต่ประชาชนสามารถเลือกที่จะไม่สนับสนุนรัฐบาลและ
แสดงออกด้วยการดื้อแพ่ง ประชาชนอาจเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การ
ปิดถนนและกีดขวางการจราจรอย่างสงบ การเข้ายึดครองสถานที่ต่าง ๆ อย่างผิดกฎหมายและจะขัดขืน
อย่างเงียบ ๆ ไม่มีความรุนแรงโดยไม่ท าร้ายเจ้าหน้าที่ เพื่อกดดันรัฐบาลให้บริหารประเทศอย่างเป็นธรรม
หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้ดีขึ้น 
 ในกรณีของไทย ค าว่าสันติวิธีเชิงรุกถูกน าเสนอขึ้นมาครั้งแรกบนเวทีการชุมนุมของเครือข่าย
นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ในระหว่างการชุมนุมในเดือนตุลาคม 2556  - พฤษภาคม 
2557 โดยทนายนิติธร ล้ าเหลือ ที่ปรึกษา คปท. โดยคิดขึ้นมาภายใต้สถานการณ์กดดันและการเผชิญหน้า
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กับเจ้าหน้าที่ต ารวจนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งถูกกระท าอย่างรุนแรงมากกว่าพื้นที่การชุมนุมอ่ืน  ๆ ซึ่งการชุมนุม
ของกลุ่ม คปท. ที่ปักหลักอยู่ ณ บริเวณถนนราชด าเนินนั้น เน้นอารยะขัดขืน และการชุมนุมโดยสงบ
ปราศจากอาวุธ รวมทั้งการได้เสนอความเป็นจริงให้กับมวลชนว่าอะไรคือการต่อสู้ทางการเมือง และ
จะต้องเจอกับวิธีปฏิบัติของรัฐบาลอย่างไร มีการเสนอโลกของความเป็นจริงและการให้ความรู้กับมวลชน 
มวลชนจึงรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของการจัดการชุมนุม และยุทธวิธีที่
พยายามไม่น าไปสู่ความรุนแรง แต่ก็ยังเน้นการชุมนุมเชิงรุกที่ไม่ยอมให้ใครมาท าร้ายได้ง่าย ๆ เหล่านี้ ถือ
ว่าเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวอย่างสันติวิธีเชิงรุกได้หรือไม่ จนเป็นค าถามท่ามกลางภาพข่าวที่มีการเสนอ
ความรุนแรงต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์การชุมนุมที่มีการปะทะกับฝ่ายรัฐหรือกลุ่มอ่ืนตลอดเวลาการ
ชุมนุมนั้น แกนน ามีวิธีคิดและยุทธวิธีอย่างไรในการควบคุมมวลชนไม่ให้น าไปสู่ความรุนแรง ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจแนวความคิดเชิงอุดมการณ์ ยุทธวิธี ปฏิบัติการ มาตรการรูปแบบของการชุมนุมแบบสันติวิธีเชิง
รุกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร รวมทั้งการชุมนุมของกลุ่ม คปท.เป็นแบบสันติวิธีเชิงรุกหรือไม่ และบทเรียนที่
ได้จากการแบบชุมนุมสันติวิธีเชิงรุกจะน าไปปรับใช้กับสังคมไทยต่อไปได้การศึกษายุทธวิธีในการน าผู้มา
ชุมนุมไปสู่ความไม่รุนแรงในการชุมนุม และวิธีคิดการจัดการชุมนุมด้วยสันติวิธีเชิงรุกของกลุ่ม คปท. (ที่ไม่
เน้นความรุนแรง) จะท าให้ได้แนวทางการชุมนุมอย่างสันติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1) เพื่อศึกษารูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movements) 
มาใช้อธิบายและท าความเข้าใจการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามแนวคิดสันติวิธีในสังคมไทย 
 2) เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ กับผลลัพธ์เชิงรูปธรรม
และแนวคิด รูปแบบและการจัดการชุมนุมอย่างสงบของกลุ่ม คปท. ตามแนวทางสันติวิธีเชิงรุก 
 3) เพื่อศึกษาบทเรียนและบทสรุปที่ได้จากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม คปท. ตาม
แนวทางสันติวิธีเชิงรุกและข้อเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และ
น าเสนอแนวทางการจัดการชุมนุมแบบสันติวิธีในเชิงรุกและการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 
 
กรอบแนวคิดและขอบเขตกำรวิจัย 
 การสะท้อนข้อมูลการเคลื่อนไหวที่เป็นจริงและแนวทางที่จะเป็นบทเรียนในการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มอ่ืนๆ รวมทั้งการอธิบายทางทฤษฎี ผู้วิจัยจะใช้วิธีวิทยาทางทฤษฎีหลากหลาย ประกอบด้วย อารยะ
ขัดขืน การลงโทษทางสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ การวิเคราะห์อัตลักษณ์หรือการมี
ตัวตนและกระบวนการสร้างความเป็นตัวตนของผู้คน หลักคิดเร่ืองวาทะกรรมรวมไปถึงการน าทฤษฎีเกม
มาอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้กระท า (Actors) สันติวิธีเชิงรุกด้วย โดยใช้กรอบการศึกษารูปแบบ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่” (New Social Movements) มาใช้อธิบายและท าความ
เข้าใจการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามแนวคิดสันติวิธีในสังคมไทย ศึกษาการเชื่อมโยงขบวนการ
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เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่กับผลลัพธ์เชิงรูปธรรมและนัยยะเชิงความคิดของอุดมการณ์ แนวคิด 
ยุทธวิธี รูปแบบและการจัดการชุมนุมอย่างสงบของกลุ่ม คปท.ตามแนวทางสันติวิธีเชิงรุก 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการศึกษารูปแบบและยุทธวิธีการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองตามแนวทางสันติวิธีเชิงรุกของ คปท. ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลในช่วงเดือน
ตุลาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 จนเกิดการเคล่ือนไหวการเมืองของประชาชนในวิกฤติ
ประชาธิปไตยเพื่อการปฏิรูปการเมือง นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Dept Interview) ของ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ คปท. 5 กลุ่ม คือ 1) แกนน า คปท.และที่ปรึกษา 2) ผู้ปฏิบัติงาน คปท. 3) ต ารวจ  
4) สื่อมวลชน และ 5) ตัวแทนผู้ชุมนุม รวม 25 คน เพื่อสะท้อนข้อมูลการเคลื่อนไหวที่เป็นจริงและ
แนวทางที่จะเป็นบทเรียนในการเคลื่อนไหวของกลุ่มอ่ืน ๆ คือ แกนน า คปท.และที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
ของ คปท. ต ารวจ สื่อมวลชน และตัวแทนผู้ชุมนุม โดยผู้วิจัยใช้การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญคือ การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในฐานะคนที่เป็นแกนน าในการเคลื่อนไหวและมีบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
และการเมืองภาคประชาชน จึงมีความเข้าใจต่อขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน ปัญหาการเมือง
และประชาธิปไตยไทย และพยายามถอดบทเรียนน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการ
ให้สังคมทั่วไปได้ขบคิดและเปิดมุมมอง งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ใน
ภาคสนามและการเปรียบเทียบกับทฤษฎีรวมไปถึงความรู้จากผู้รู้ต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ยั งเป็นการส ารวจ และตีความเอกสาร (Documentary Research/Textual 
Interpretation ) และวิพากษ์เป็นหลัก และวิธีการวิเคราะห์ในแนวสหวิทยาการ(Multi-Disciplinary 
Approach) และวิธีวิทยาทางทฤษฎี (Theoretical Methodology) โดยจะใช้แนวคิดทฤษฎีของส านัก
ต่างๆตามแนวการวิเคราะห์แบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) เพื่อการอธิบายและการจัด
ระเบียบความคิดอันจะน าไปสู่การเข้าใจพัฒนาการ และนัยยะทางความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่มีการน าพัฒนายุทธวิธีในการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลขึ้นมา รวมทั้งในการอธิบายบทบาทของ
มนุษย์ผู้กระท าในแง่ของปฏิบัติการ (Action) น าไปสู่การสร้างกลุ่ม องค์กร เครือข่ายและขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีค้นคว้าจากเอกสารต่างๆและภาพข่าวที่ปรากฏตามแหล่งข่าวต่าง  ๆ 
มาประมวลเชื่อมโยงกับทฤษฎีต่าง ๆ และน าเสนอด้วยวิธีการพรรณนา 
 
ผลกำรศึกษำ และอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 หากจะเปรียบเทียบความแตกต่างของอายะขัดขืน การลงโทษโดยสังคม และสันติวิธีเชิงรุก ล้วน
เป็นการต่อต้านรัฐบาลตามแนวสันติวิธีและต้องการการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน แต่มีคุณลักษณะและ
กลไกที่แตกต่างกันคือ (Piriyarangsan, S. 2015) 
 ประการแรก สันติวิธีเชิงรุกได้รวมข้อดีของอารยะขัดขืนและการลงโทษทางสังคมไว้ด้วยกัน 
กล่าวคือ อารยะขัดขืน ผู้ปฏิบัติการยอมรับผลการละเมิดทางกฎหมาย ในขณะที่การลงโทษทางสังคม  
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ผู้ปฏิบัติการยอมรับผลการละเมิดทางกฎหมาย ส่วนสันติวิธีเชิงรุกเน้นการชุมนุมแบบสันติ แต่อาจจะ
ยอมรับการละเมิดกฎหมายก็ได้ 
 ประการที่สอง สันติวิธีเชิงรุกมีความยืดหยุ่นของการเคลื่อนไหวคล้ายกับการลงโทษโดยสังคม 
แต่ใช้การกดดันต่อรัฐบาลที่เข้มข้นมากกว่า ซึ่งสันติวิธีเชิงรุกอาจจะใช้วิธีการแจ้งความเคลื่อนไหวล่วงหน้า
ต่อรัฐบาลหรือไม่แจ้งเพื่อให้การกดดันสัมฤทธิ์ผลหรือเพื่อความปลอดภัยก็เป็นได้ 
 ประการสุดท้าย สันติวิธีเชิงรุกเป็นเคลื่อนไหวท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้อนแรงมีการเคลื่อนไหวที่
เป็นไปตามสถานการณ์และเป็นไปตามธรรมชาติและยอมรับความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติในสังคมและเป็น
การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบใหม่ (New Social Movements) และมีการเพิ่มการกดดันรัฐบาลที่
เข้มข้นขึ้นเพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองที่ดีขึ้น 

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของอำยะขัดขืน กำรลงโทษโดยสงัคม และสันติวิธีเชิงรุก ดังนี้คือ 

 แนวคิด คุณลักษณะ 
กำร

ปฏิบัติกำร 
วิธีกำร ผู้ปฎิบัติกำร 

สันติวิธี
เชิงรุก 

การเคลื่อนไหว
ทางสังคมแนว
ใหม่ท่ีเรียกร้อง
การเปลีย่นแปลง
ทางสังคมที่ดีขึ้น
และไม่เน้นความ
รุนแรง 

เป็นการเคลื่อนไหว
ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่
ร้อนแรง ยอมรับการ
ขัดแย้งเป็นเรื่อง
ธรรมชาติและมีความ
ยืดหยุ่นคล้ายการ
ลงโทษโดยสังคมแตม่ี
ความเข้มข้นของการ
เคลื่อนไหวมากกว่า 
 

ผู้ปฎิบัติการ
เต็มใจยอมรับ
หรือไมย่อมรับ
ผลของการ
ละเมิด
กฎหมาย 

มักท าเป็นการ
ลับหรือแจ้ง
ล่วงหน้าได้ ใช้
วิธีการกดดัน 
ต่อรอง
แสดงออก
เพื่อให้การ
กดดันสมัฤทธ์ิ
ผลหรือเพื่อ
ความปลอดภัย 

องค์กร
เคลื่อนไหว
ร่วมกับมวลชน 

อารยะ
ขัดขืน 

การเคลื่อนไหว
เพื่อเปลี่ยนแปลง
กฎหมายหรือ
นโยบายของ
รัฐบาลโดยไม่เน้น
ความรุนแรง 

การสื่อสารกับสังคม
ว่ากฎหมายหรือ
นโยบายบางประการ
ของรัฐเป็นสิ่งไม่
ถูกต้อง 
 

ผู้ปฎิบัติการ
เต็มใจยอมรับ
ผลของการ
ละเมิด
กฎหมาย 

กระท าการ
สาธารณะมี
การแจ้ง
ล่วงหน้า 

ปัจเจกบุคคล
หรือองค์กร
เคลื่อนไหว 

การ
ลงโทษ
โดย
สังคม 

การเคลื่อนไหว
ทางสังคมแนว
ใหม่ท่ีต้องการ
การเปลีย่นแปลง
ทางสังคมที่ดีขึ้น 

การใช้มาตรการ
ต่อต้านกฎหมายหรือ
นโยบายของรัฐบาล
เรื่องในเรื่องหนึ่ง 

เป็นการใช้
มาตรการเชิง
บวกหรือเชิง
ลบท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

มักท าเป็นการ
ลับหรือแจ้ง
ล่วงหน้าได ้

การปฏิบัติการ
ร่วมกับมวลชน 
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 โดยสรุป สันติวิธีเชิงรุกเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่ดีขึ้นและไม่เน้นความรุนแรงเป็นการเคลื่อนไหวท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้อนแรง ยอมรับการ
ขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติและมีความยืดหยุ่นคล้ายการลงโทษโดยสังคมแต่มีความเข้มข้นของการ
เคลื่อนไหวมากกว่า ผู้ปฎิบัติการเต็มใจยอมรับหรือไม่ยอมรับผลของการละเมิดกฎหมาย มักท าเป็นการ
ลับหรือแจ้งล่วงหน้าได้ ใช้วิธีการกดดัน ต่อรองแสดงออกเพื่อให้การกดดันสัมฤทธิ์ผลหรือเพื่อความ
ปลอดภัย องค์กรเคลื่อนไหวร่วมกับมวลชน 

อารยะขัดขืนการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เน้นความ
รุนแรง การสื่อสารกับสังคมว่ากฎหมายหรือนโยบายบางประการของรัฐเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง Mark Thamthai 
(2008) ผู้ปฎิบัติการเต็มใจยอมรับผลของการละเมิดกฎหมายกระท าการสาธารณะมีการแจ้งล่วงหน้า
ปัจเจกบุคคลหรือองค์กรเคลื่อนไหว การลงโทษโดยสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ที่ต้องการการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นการใช้มาตรการต่อต้านกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาลเรื่องในเร่ืองหนึ่ ’
เป็นการใช้มาตรการเชิงบวกหรือเชิงลบที่ถูกต้องตามกฎหมายมักท าเป็นการลับหรือแจ้งล่วงหน้าได้ 
อย่างไรก็ตามรูปแบบการต่อต้านรัฐบาลตามแนวทางอายะขัดขืน การลงโทษโดยสังคม และสันติวิธีเชิงรุก 
ในเกิดขึ้นในช่วงการชุมนุมของ กปปส. คปท. และ กลุ่มอ่ืน ๆ นั้น ล้วนเป็นปรากฏการณ์การเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเป็นไปตามธรรมชาติ และเป็นไปเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองที่ดีขึ้น 

ดังนั้น สันติวิธีเชิงรุก (Proactive Pacifism) หรือการต่อต้านขัดขืนโดยไม่ใช้ก าลัง (Passive 
Resistance) เป็นรูปแบบหนึ่งที่น ามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบของประชาชนที่ตื่นตัว
ทางการเมือง เมื่อประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลและออกมาประท้วงแสดงจุดยืนในการ
ต่อต้านรัฐบาล ซึ่งประชาชนไม่จ าเป็นต้องใช้ความรุนแรง แต่ประชาชนสามารถเลือกที่จะไม่สนับสนุน
รัฐบาลและแสดงออกด้วยการดื้อแพ่ง ประชาชนอาจเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งโดยเฉพาะ 
เช่น การปิดถนนและกีดขวางการจราจรอย่างสงบ การเข้ายึดครองสถานที่ต่างๆอย่างผิดกฎหมายและจะ
ขัดขืนอย่างเงียบๆไม่มีความรุนแรงโดยไม่ท าร้ายเจ้าหน้าที่ เพื่อกดดันรัฐบาลให้บริหารประเทศอย่างเป็น
ธรรมหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้ดีขึ้น 

การเคลื่อนไหวของ คปท. ก็เป็นแนวทางคู่ขนานและไปในทิศทางเดียวกันไปกับมวลมหา
ประชาชน หรือ กปปส. ที่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม (การ
ปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง) เพราะโครงสร้างทางสังคมที่เป็นอยู่ ทั้ง โครงสร้างรัฐ โครงสร้างเศรษฐกิจ
ตลาด และสื่อมวลชน มวลมหาประชาชนเชื่อว่าได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับของกลุ่มทุนสามานย์ซึ่ง
เป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐบาล จึงน ามาสู่การครอบง าชีวิตส่วนตัวของคนในสังคมและพื้นที่สาธารณะ และ
ลดทอนเสรีภาพของประชาชน การเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนมีผลเก่ียวโยงมาจากความล้มเหลว
ของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนของสังคมยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ที่อยู่ในภาวะเสื่อม
สลายจนเป็นรัฐอ านาจนิยมที่ปกครองด้วยกลุ่มทุนขนาดใหญ่และกลุ่มเทคโนแครตที่ล้มเหลวในเรื่อง
ประกันเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพของปัจเจกบุคคล ดังนั้น การเคลื่อนไหวของ คปท.จึง
เป็นปฏิกิริยาโต้กลับ เพื่ อปกป้องและฟื้นฟู เสรีภาพของของประชาชน นอกจากนี้ ยังจะพบว่า  
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การเคล่ือนไหวของมวลมหาประชาชนถือเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อกระท าการรวมหมู่ (Collective 
Action) ที่จัดอยู่ในประเภทที่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อกระท าการรวมหมู่ในการประท้วงหรือการเรียกร้องเพื่อ
ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐ(การออกกฎหมายนิรโทษกรรมฯ) รวมไปถึง
เป็นการรวมกลุ่มเพื่อกระท าการรวมหมู่ที่จงใจเปลี่ยนสัมพันธภาพทางอ านาจหลักๆ   ของสังคม (การ
ต่อต้านการเลือกตั้ง หรือการปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง) 

แนวความคิดของอุดมการณ์ แนวคิด ยุทธวิธี ปฏิบัติการ มาตรการรูปแบบของการชุมนุมแบบ
สันติวิธีเชิงรุก ของ คปท. จะวิธีการท างานแบบมีส่วนร่วมนี้ท าให้ลดปัญหาการสื่อสารขาดตอนหรือการ
สื่อสารที่ผิดเพี้ยนลง ท าให้ คปท. สามารถเคลื่อนไหวตามนโยบายไปในแนวทิศทางเดียวกัน เป็นอิสระ แต่
พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สังคมที่ดี แนวคิด จุดยืนและ
เจตนารมณ์ต่อการชุมนุมอุดมการณ์ จุดยืนและเจตนารมณ์ต่อการชุมนุมว่าต้องการขับไล่รัฐบาลที่ไม่
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม นิติ จนเป็นที่มาของความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลที่จะ
บริหารประเทศต่อไป ประชาชนจึงได้ออกมารวมตัวกันชุมนุมขับไล่ นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์
ชัดเจน ว่าจะเป็นการชุมนุมอย่างสงบ ปราศจากอาวุธตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ และยังเน้นหนักว่า คปท. 
มิได้มีเจตนาหรือความมุ่งหวังใด ๆ ที่จะล้มล้างการปกครองหรือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศ 
หากแต่กระท าไปเพื่อขัดขวาง ป้องกัน มิให้ประเทศต้องถูกปกครองในรูปแบบเผด็จการและรักษา
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศไทยไว้นั่นเอง จึงเป็นที่มาของการต่อสู้แบบสันติวิธีเชิงรุก ที่ คปท.   
ได้น ามาใช้ในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ สันติวิธีเชิงรุก (Proactive Pacifism) หรือการต่อต้านขัดขืนโดยไม่
ใช้ก าลัง (Passive Resistance) เป็นรูปแบบหนึ่งที่น ามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบของ
ประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง เมื่อประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลและออกมาประท้วง
แสดงจุดยืนในการต่อต้านรัฐบาล ซึ่งประชาชนไม่จ าเป็นต้องใช้ความรุนแรง แต่ประชาชนสามารถเลือกที่
จะไม่สนับสนุนรัฐบาลและแสดงออกด้วยการดื้อแพ่ง ประชาชนอาจเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายใดกฎหมาย
หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การปิดถนนและกีดขวางการจราจรอย่างสงบ การเข้ายึดครองสถานที่ต่างๆอย่างผิด
กฎหมายและจะขัดขืนอย่างเงียบ ๆ ไม่มีความรุนแรงโดยไม่ท าร้ายเจ้าหน้าที่ เพื่อกดดันรัฐบาลให้บริหาร
ประเทศอย่างเป็นธรรมหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้ดีขึ้น  

บทเรียนและบทสรุปที่ได้จากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม คปท.ตามแนวทางสันติวิธี  
เชิงรุกและข้อเสนอแนวความคิดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และน าเสนอแนวทางการ
จัดการชุมนุมแบบสันติวิธีในเชิงรุกและการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย พบว่า บทเรียนของการน า
สันติวิธีเชิงรุกมาใช้ในการชุมนุมเคลื่อนไหวของ คปท. พบว่า แนวทางสันติวิธีของ คปท. สะท้อนให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ของการชุมนุม โดยมองจากองค์ประกอบทุกด้าน ผ่านการปฏิบัติ หรือการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ต่างๆที่ คปท. ด าเนินการทั้งหมด สามารถน าไปใช้ได้จริงในการชุมนุมครั้งต่อไปได้ เนื่องจาก 
คปท.มีการจัดการชุมนุมที่เป็นระบบ และด้านสภาพจิตใจทุกคนในที่มาชุมนุมและมารวมตัวกันในสถานที่
นั้นล้วนหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว และทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติการแทบจะได้รับผลตอบรับกลับมาใน
ทางบวกทั้งจากภาครัฐ สื่อมวลชน หรือพี่น้องที่มาชุมนุม เพราะเกิดความประทับใจ พี่น้องมีความผูกพัน
กันแน่นแฟ้น หากในอนาคตรัฐบาลบริหารประเทศไม่ชอบธรรม ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ก็จะมี 
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(Actors) คนต่อไปลุกข้ึนมาประท้วงและกดดันความไม่ชอบธรรมของรัฐบาล และสามารถน ารูปแบบสันติ
วิธีเชิงรุกไปใช้ในการกดดันรัฐบาลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ภายใต้บริบทการเคลื่อนไหว
แบบสันติวิธีเชิงรุกของ คปท.เป็นถือว่าเป็น ปรากฏการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในฐานะการ
น าแบบรวมหมู่ (Collective Action) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งการน ารวมหมู่ของ คปท.ยึดหลักว่า “สร้างการน า 
ไม่ใช่ยึดติดแกนน า” โดยการน าที่ว่า คือ “การน าในเชิงประเด็น” ซึ่งหมายถึงใช้การน าเสนอประเด็นหรือ
วาระในการเคลื่อนไหวเรียกร้อง เช่น การเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนได้ใช้ประเด็น “การปฏิรูป
ก่อนเลือกตั้ง” เป็นต้น การน าแบบใหม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์โดยรู้เท่าทันอารมณ์ของมวลชนอยู่เสมอ โดยมีการบริหารจัดการการเคลื่อนไหวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ความปลอดภัย อาหารและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเคลื่อนไหว และอ่ืน ๆ จุดแข็งคือการออกแบบรูปขบวนการชุมนุม
ต่อสู้ได้อย่างสอดรับกับความแตกต่างหลากหลายทางอุดมการณ์ของผู้เข้าร่วม ไม่ผูกขาดกับแกนน า
เหมือนกับการชุมนุมครั้งก่อนๆ แกนน ามีความหลากหลาย และการน ากว้างมากขึ้น การมีส่วนร่วมของ
มวลมหาประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมมีการพูดคุยน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาที่พบในพื้นที่ของตนสู่
กันฟังอย่างกว้างขวาง ทั้งบนเวทีหลัก เวทีย่อย หรือบริเวณที่ชุมนุม เกิดการสื่อสารที่มีข้อมูลหลั่งไหลมา
จ านวนมาก การสนับสนุนจะกระจายไปทุกเวทีไม่เน้นที่เฉพาะเวทีหลักซึ่งต่อไป ซึ่งจะช่วยในการขยาย
แนวร่วมและขยายฐานมวลชน ท าให้เกิดการตื่นตัวต่อปัญหาของประเทศมากขึ้น โดยผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ เมื่อแกนน ามีความหลากหลาย การน ากว้างขึ้น การข่มขู่แกนน าโดยฝ่ายอ านาจรัฐแบบเดิม
จะไม่สามารถหยุดยั้งหรือสลายการชุมนุมได้ (Katasila,S. 2017) 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การเคลื่อนไหวของ คปท.เป็น “การน ารวมหมู่” ที่มีรูปแบบและยุทธวิธีใน
การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลากหลาย กล่าวคือ การไม่ผูกขาดกับแกนน าเหมือนกับการชุมนุมครั้ง
ก่อนๆ แต่ละคนมีความหลากหลาย การน ามีความกว้างมากข้ึน โดยมีลักษณะผสมระหว่างการจัดองค์กร
เคลื่อนไหวแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และรูปแบบประชาธิปไตย
แบบร่วมปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) โดยใช้ความสัมพันธ์แนวราบที่เป็นเอกภาพใน
ทิศทางใหญ่ร่วมกันขององค์ประกอบในเครือข่ายที่หลากหลาย โดยท าหน้าที่การเคลื่อนไหวตามประเด็น
และความถนัด ระดับแกนน าของแต่ละองค์กรมีอิสระในการตัดสินใจ ทั้งการเลือกช่วงเวลาและสถานที่ที่
จะใช้ชุมนุม และแนวทางในการออกแบบการน าตามแนวทางของตนเอง แต่ก็ยังค านึงถึงความเป็น
เอกภาพในการเคลื่อนไหวด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

บทเรียนการเคลื่อนไหวของ คปท.ตามแนวทางสันติวิธีเชิงรุกท าให้ทราบว่า คปท.มีการจัดการ
ชุมนุมที่เป็นระบบและมีข้อเรียกร้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ การชุมนุมนั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรม
ของประชาชนที่สามารถท าได้ตามรัฐธรรมนูญ 
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ข้อเสนอต่อรัฐบำล   
1) หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องท าหน้าที่ก ากับดูแลให้การชุมนุมเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย

ภายใต้รัฐธรรมนูญบัญญัติ   
2) ต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมของประชาชนที่ออกมาชุมนุม ไม่มองผู้ชุมนุมเป็นศัตรู 

หรือมีทัศนคติด้านลบกับประชาชนผู้มาชุมนุม  
3) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายรวมทั้งระดับปฏิบัติในการดูแลควบคุมการ

ชุมนุมให้เข้าใจถึงหลักการควบคุมการชุมนุมแบบสันติวิธีเบื้องต้น เพื่อป้องกันเหตุกระทบกระทั่งซึ่งจะ
ขยายผลน าไปสู่ความรุนแรงได้ 

ข้อเสนอต่อประชำชน 
1) ประชาชนและกลุ่มพลังทางสังคมกลุ่มต่าง ๆ สามารถน ารูปแบบสันติวิธีเชิงรุกไปใช้ในการ

กดดันรัฐบาลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้  
2) การชุมนุมเรียกร้องประเด็นปัญหาทั้งปากท้อง และปัญหาทางการเมือง ต้องตั้งอยู่บน

หลักการเรียกร้องอย่างสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง ภายใต้ยุทธวิธีและ รูปแบบที่หลากหลาย 
  
เอกสำรอ้ำงอิง 
Asia-Pacific Regional Security Assessment. (2016). Proactive Pacifism. The new normal in 

Japan’s foreign and security policy. Japan. 
Banmuang. (2016). Civil disobedience: direct democracy [Online]. Retrieved October 10, 2016 

from http://www.banmuang.co.th/oldweb/2014/01/ดื้อแพ่ง: ประชาธิปไตยทางตรง. 
Chanchai, M. (2016). Civil Disobedience. Strategic Research Institute Institute of Defense  

[In Thai] Accessed from: www.sscthailand.org, 5 October 2016. 
Deeorasert, D. (2014). Civil Disobedience. Command and General Staff College, Bangkok. 
Katasila, S. (2017). Political Ideology of The People's Democratic Reform Committee (PDRC) in 

Thailand Democratic Crisis. Ph.D., College of Social Innovation, Rangsit University 
Khamchai, T. (2014). Strategic Civil Disobedience Pervasiveness. Curriculum Development for 

Terrorism Knowledge and Insurgency for Executives Army Chief of Staff, Bangkok. 
King Prajadhipok's Institute. (2000). Factors and Conditions of Success of Peace. Introduce 

students to the Certificate Program in Basic Concepts of Managing Public Policy 
Conflict in Peace, Issue 7, November 19, 2000. 

Nagy, Stephen R. (2017). Japan’s Proactive Pacifism: Investing in Multilateralization and 
Omnidirectional Hedging. Department of Politics and International Studies, at the 
International Christian University, Tokyo. 

Nititorn Lumluea. (2017). Indept-interview.  



115นัสเซอร์ ยีหมะ

ปีที่ 20 ฉบับที ่2 / 2561วารสารพัฒนาสังคม

 

  

Panchavinin, S. (2007). Righteousness and civil disobedience are institutions in Thai 
democracy. Ph.D., Faculty of Political Science, Thammasat University. 

Piriyarangsan, S. (2015). Social Sanctions. College of Social Innovation, Rangsit University. 
Satha-Anand, C. (2016). Understanding Peace (In the midst of the great conflict in Thai society). 

"[Online] Available from: http://thaipeace.wordpress.com, 8 October 2016. 
Thamthai, M. (2008). Peaceful Conflict Management. Documentation of the conflict resolution 

process in Thai society with the new constitution. Bangkok. 



 

  

 
 

 
 
  

 
 

*สุรางค์ อาจณรงค์ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและเงื่อนไขของการสถาปนาอ านาจของหญิง

ขายบริการทางเพศในอ าเภอเบตง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตการณ์ ผลการวิจัยพบว่า หญิงขายบริการประสบความส าเร็จในการเสริมสร้างอ านาจ ดังจะเห็นได้
จากมีส่วนร่วมในการเลือกแขกได้เอง ร่วมก าหนดค่าบริการ และร่วมก าหนดรูปแบบการให้บริการ 
ส าหรับเงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยต่อการสถาปนาอ านาจได้แก่ บริบทของการพัฒนาการเศรษฐกิจที่มีธุรกิจขาย
บริการทางเพศเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ การสร้างทรัพยากรเชิงอ านาจในรูปของการเสริมความงาม การใช้
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการให้บริการที่น่าประทับใจ และการขยายตัวของวาทกรรมสตรีนิยมและ  
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Abstract 

The objective of this research is to study forms and conditions for empowering 
female sex workers in Batong District. The qualitative method was used with in-depth 
interviews and observations. The study found that female sex workers succeed in their 
empowerment as they join in selection of their own client, determination of service fees, 
and the form of service deliveries. The conditions of their empowerment comprise of the 
economic development based on prostitution business as the key strategy, development of 
power resources in the forms of beauty creation, practice of foreign language speaking, 
improvement of service delivery skills, and the expansion of the discourses of feminism and 
normalization of the prostitution careers. 

 
Keywords: Female Sex Workers, Empowerment, Discourse of Feminism, Normalization of 
the Prostitution Careers, Power Resources 
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ควำมส ำคัญของปัญหำ  
ธุรกิจขายบริการทางเพศในสังคมไทยมีมาตั้งแต่อดีต1 แม้เป็นอาชีพที่สังคมดูถูกดูแคลน

อย่าง2 ซึ่งไม่เพียงแต่หญิงขายบริการเท่านั้นที่ถูกสังคมรังเกียจ แต่ผู้ที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับพวกหล่อน
ก็ถูกสังคมลงโทษเช่นเดียวกัน ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวว่า “การคบหาเสวนากับผู้หญิงคน
ชั่วถือกันว่าเป็นที่น่ารังเกียจ ไปสู่ขอลูกสาวเขา ถ้าเขารู้ว่าเป็นนักเลงเที่ยวผู้หญิงคนชั่วใครก็ไม่
อยากจะได้มาเป็นเขย” (Anumanrachathon, 1979: 28) การดูถูกและเหยียดหยามหญิงขาย
บริการทางเพศ ยังสะท้อนจากค าเรียกแทนหญิงเหล่านี้ อาทิ หญิงคนชั่ว หญิงแพศยา หญิงโสเภณี 
หญิงงามเมือง หญิงนครโสเภณี นางนกเถื่อน พวกหนักโลก กะหรี่ เสริณี หญิงโคมเขียว นางโคจร 
ตัวกามโรค ฯลฯ หญิงขายบริการในอดีตจึงมีสถานะเป็นเพียงวัตถุบ าบัดความใคร่ที่น่ารังเกียจ 
 ในปัจจุบันนี้ภาพของโสเภณีที่ถูกตีตราให้เป็นหญิงชั่ว สกปรก และส าส่อน อันเป็นตรา
บาปที่ถูกประทับตั้งแต่ในอดีตยังคงปรากฏอยู่ แต่กลับถูกปิดทับไว้ด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
หญิงขายบริการทางเพศจึงถูกเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่น่ารังเกียจมาเป็นสิ่งที่ควรให้ความช่วยเหลือ 
แนวคิดดังกล่าวได้ท าให้หญิงขายบริการกลายเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในด้านการค้า
มนุษย์ซึ่งทั่วโลกไม่ยอมรับและยังประณามการกระท านี้  การมีหญิงขายบริการทางเพศอยู่จึง
เปรียบเสมือนเครื่องบ่งชี้ถึงสภาวการณ์เอาเปรียบทางเพศ และส่งผลให้ “ประเทศเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง” 
 งานวิจัยที่ผ่านมาหลายชิ้นได้ชี้ให้เห็นถึงสถานะที่ต่ าต้อยของหญิงขายบริการทางเพศ โดย
มองว่าด้านหนึ่งเป็นเพราะระบบโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลให้ผู้หญิงเข้าสู่อาชีพขาย
บริการ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ประทับตราหญิงขายบริการให้อยู่ในฐานะ “สินค้า” หรือ “วัตถุทาง
เพศ” ที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์และพรางตาให้เห็นว่าการขายบริการเป็นงานอย่างหนึ่ง 
ในขณะที่ลูกค้าปฏิบัติต่อหญิงขายบริการในฐานะเป็นเครื่องเล่นเพื่อตอบสนองทางเพศเท่านั้น 
 

                                                           
1 ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ (สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ได้บันทึกเกี่ยวกับโสเภณีไว้ดังนี้: “ถ้าบุตรคนใดกระท าชั่วก็ขายบุตรีส่ง
ให้แก่ชายผู้หนึ่ง ซ่ึงมีความชอบธรรมที่จะเกณฑ์ให้สตรีที่ตนซ้ือมานั้นเป็นหญิงแพศยาหาเงินได้ โดยชายผู้นั้นต้องเสียเงินภาษีถวาย
พระมหากษัตริย์” (La Loubere, 1967: 331) 
2 กฎหมายลักษณะผัวเมีย (บัญญัติในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พ.ศ. 2447) ได้กล่าวถึงหญิงอาชีพขายบริการทางเพศที่ถูกสังคม
รังเกียจไว้ดังนี้ “มาตราหนึ่ง ชายใดสู่ขอเอา... หญิงนครโสเภณีมาเล้ียงเป็นเมีย... พิจารณาเป็นสัจไซร้ท่านให้ผจานหญิงชายนั้นด้วย
ไถนา ส่วนหญิงอันร้ายให้เอาเฉลวปะหน้า ทัดดอกชบาทั้งสองหู ร้อยดอกชบาแดงเป็นมาลัยใส่ศีรษะ ใส่คอแล้วให้เอาหญิงนั้นเข้า
เทียมแอกข้างหนึ่ง ผจานด้วยไถนาสามวัน ถ้าแลชายผัวมันยังรักเมียมันอยู่มิให้ผจานไซร้ ท่านให้เอาชายผัวนั้นเข้าเทียมแอกข้างหนึ่ง 
หญิงอยู่ข้างหนึ่ง อย่าให้ปรับไหมชายผู้นั้นเลย” (Fine Arts Department, 1980: 278) 
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ควำมส ำคัญของปัญหำ  
ธุรกิจขายบริการทางเพศในสังคมไทยมีมาตั้งแต่อดีต1 แม้เป็นอาชีพที่สังคมดูถูกดูแคลน

อย่าง2 ซึ่งไม่เพียงแต่หญิงขายบริการเท่านั้นที่ถูกสังคมรังเกียจ แต่ผู้ที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับพวกหล่อน
ก็ถูกสังคมลงโทษเช่นเดียวกัน ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวว่า “การคบหาเสวนากับผู้หญิงคน
ชั่วถือกันว่าเป็นที่น่ารังเกียจ ไปสู่ขอลูกสาวเขา ถ้าเขารู้ว่าเป็นนักเลงเที่ยวผู้หญิงคนชั่วใครก็ไม่
อยากจะได้มาเป็นเขย” (Anumanrachathon, 1979: 28) การดูถูกและเหยียดหยามหญิงขาย
บริการทางเพศ ยังสะท้อนจากค าเรียกแทนหญิงเหล่านี้ อาทิ หญิงคนชั่ว หญิงแพศยา หญิงโสเภณี 
หญิงงามเมือง หญิงนครโสเภณี นางนกเถื่อน พวกหนักโลก กะหรี่ เสริณี หญิงโคมเขียว นางโคจร 
ตัวกามโรค ฯลฯ หญิงขายบริการในอดีตจึงมีสถานะเป็นเพียงวัตถุบ าบัดความใคร่ที่น่ารังเกียจ 
 ในปัจจุบันนี้ภาพของโสเภณีที่ถูกตีตราให้เป็นหญิงชั่ว สกปรก และส าส่อน อันเป็นตรา
บาปที่ถูกประทับตั้งแต่ในอดีตยังคงปรากฏอยู่ แต่กลับถูกปิดทับไว้ด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
หญิงขายบริการทางเพศจึงถูกเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่น่ารังเกียจมาเป็นสิ่งที่ควรให้ความช่วยเหลือ 
แนวคิดดังกล่าวได้ท าให้หญิงขายบริการกลายเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในด้านการค้า
มนุษย์ซึ่งทั่วโลกไม่ยอมรับและยังประณามการกระท านี้  การมีหญิงขายบริการทางเพศอยู่จึง
เปรียบเสมือนเครื่องบ่งชี้ถึงสภาวการณ์เอาเปรียบทางเพศ และส่งผลให้ “ประเทศเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง” 
 งานวิจัยที่ผ่านมาหลายชิ้นได้ชี้ให้เห็นถึงสถานะที่ต่ าต้อยของหญิงขายบริการทางเพศ โดย
มองว่าด้านหนึ่งเป็นเพราะระบบโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลให้ผู้หญิงเข้าสู่อาชีพขาย
บริการ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ประทับตราหญิงขายบริการให้อยู่ในฐานะ “สินค้า” หรือ “วัตถุทาง
เพศ” ที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์และพรางตาให้เห็นว่าการขายบริการเป็นงานอย่างหนึ่ง 
ในขณะที่ลูกค้าปฏิบัติต่อหญิงขายบริการในฐานะเป็นเครื่องเล่นเพื่อตอบสนองทางเพศเท่านั้น 
 

                                                           
1 ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ (สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ได้บันทึกเกี่ยวกับโสเภณีไว้ดังนี้: “ถ้าบุตรคนใดกระท าชั่วก็ขายบุตรีส่ง
ให้แก่ชายผู้หนึ่ง ซ่ึงมีความชอบธรรมที่จะเกณฑ์ให้สตรีที่ตนซ้ือมานั้นเป็นหญิงแพศยาหาเงินได้ โดยชายผู้นั้นต้องเสียเงินภาษีถวาย
พระมหากษัตริย์” (La Loubere, 1967: 331) 
2 กฎหมายลักษณะผัวเมีย (บัญญัติในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พ.ศ. 2447) ได้กล่าวถึงหญิงอาชีพขายบริการทางเพศที่ถูกสังคม
รังเกียจไว้ดังนี้ “มาตราหนึ่ง ชายใดสู่ขอเอา... หญิงนครโสเภณีมาเล้ียงเป็นเมีย... พิจารณาเป็นสัจไซร้ท่านให้ผจานหญิงชายนั้นด้วย
ไถนา ส่วนหญิงอันร้ายให้เอาเฉลวปะหน้า ทัดดอกชบาทั้งสองหู ร้อยดอกชบาแดงเป็นมาลัยใส่ศีรษะ ใส่คอแล้วให้เอาหญิงนั้นเข้า
เทียมแอกข้างหนึ่ง ผจานด้วยไถนาสามวัน ถ้าแลชายผัวมันยังรักเมียมันอยู่มิให้ผจานไซร้ ท่านให้เอาชายผัวนั้นเข้าเทียมแอกข้างหนึ่ง 
หญิงอยู่ข้างหนึ่ง อย่าให้ปรับไหมชายผู้นั้นเลย” (Fine Arts Department, 1980: 278) 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 เพื่อต้องการศึกษาถึงรูปแบบที่แสดงออกในการสถาปนาอ านาจของหญิงขายบริการทางเพศใน
เมืองเบตง และเงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยต่อการสถาปนาอ านาจของหญิงขายบริการเหล่านี้ 
     
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 “การสถาปนาอ านาจ” เป็นแนวคิดที่อยู่ในความสนใจของนักสังคมวิทยา โดย Max Weber ได้
กล่าวว่า อ านาจ (power) หมายถึง “ความเป็นไปได้ที่ผู้กระท าการผู้หนึ่งภายในความสัมพันธ์ทางสังคม
จะอยู่ในต าแหน่งที่สามารถท าตามเจตจ านงของตนให้บรรลุผลได้ แม้ว่าจะถูกต่อต้านก็ตาม”  
 แนวคิดของ Weber มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ: 1) “อ านาจ” ในที่นี้หมายถึง “อ านาจทางสังคม”  
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คนขึ้นไป 2) อ านาจไม่จีรังยั่งยืน เมื่อบริบทเปลี่ยน
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย 3) ปกติบุคคลจะมีอ านาจไม่เท่ากัน โดยผู้มีอ านาจ
เหนือกว่าจะสามารถท าให้ความต้องการของเขาบรรลุผลได้ ในขณะที่ผู้ไร้อ านาจไม่สามารถท าเช่นนั้นได้ 
4) ในความสัมพันธ์เชิงอ านาจมักจะมีการต่อต้าน/ขัดขืนจากผู้มีอ านาจน้อยกว่า และ 5) “ฐานที่มาของ
อ านาจ” (power base) อาจมีที่มาได้หลากหลาย เช่น ความแข็งแกร่งของร่างกาย อ านาจของเงิน อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ อ านาจของเสียงส่วนใหญ่ อ านาจของสื่อ อ านาจที่มาจากความหลงใหลคลั่งไคล้ ฯลฯ 
(Wanthana, 2008: 2-3; Olsen, 1978: 44) 
 กล่าวโดยสรุป นักสังคมวิทยากระแสหลักศึกษา “อ านาจ” โดยได้รับอิทธิพลจาก Max Weber 
ซึ่งมองว่า “อ านาจ” ขึ้นอยู่กับทรัพยากรเชิงอ านาจ และเทคนิคการใช้อ านาจ แนวคิดดังกล่าวนี้ประสบ
ปัญหาส าคัญ คือ “คนชายขอบ” ในปัจจุบัน (อาทิ คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ คนยากจนในชนบท 
คนกลุ่มน้อย โสเภณี ฯลฯ) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มี “ทรัพยากรเชิงอ านาจ” แต่พวกเขากลับสามารถสถาปนา
อ านาจขึ้นมาได้ นอกจากนี้อ านาจต่อต้าน/ขัดขืนของพวกเขายังมีจุดมุ่งหมายในการขยายพื้นที่ทาง
วัฒนธรรม เพื่อท าให้พวกตนมีที่ยืนในสังคมได้อย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่น  พร้อม ๆ  
กับด าเนินการเจรจาต่อรองเพื่อมีส่วนร่วมในการแบ่งปันสิทธิประโยชน์ทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับสมาชิก
อ่ืน ๆ ของสังคม (Samukkethum, 2011: 24) 
 แนวคิดเกี่ยวกับอ านาจที่น่าสนใจอีกแนวคิดหนึ่ง คือ แนวคิดว่าด้วยวาทกรรมของ Foucault 
(Foucauldian discourse theory) ประเด็นที่เขาให้ความสนใจมาโดยตลอดคือ ปฏิบัติการของอ านาจ 
(“the how” of power) Foucault มองว่าในแต่ละสังคมมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจชุดต่าง ๆ ประกอบ
กันอยู่อย่างซับซ้อน แต่ความสัมพันธ์เชิงอ านาจเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น สะสม และส่งผ่าน โดยผ่านการ
ปฏิบัติการของวาทกรรมว่าอะไรคือความดีงามและถูกต้อง โดยอ านาจด ารงอยู่คู่กับ “สัจจะ” เสมอ  สิ่งที่
เขาสนใจคือ “กรอบความคิดเรื่องสิทธิอ านาจ กลไกของอ านาจ การเผยตัวของสัจจะหรือกฎเกณฑ์แห่ง
อ านาจ และอ านาจของวาทกรรม” (Foucault, 1980: 85) 
 Foucault เชื่อว่าความคิดและพฤติกรรมของคนเราถูกก ากับควบคุมโดยวาทกรรม อันท าให้
คนเราขาดอิสรภาพ ซึ่ง “วาทกรรม” ในที่นี้หมายถึงถ้อยแถลงในรูปของค าพูดและข้อเขียนที่ปรากฏอยู่

 

  

ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง Foucault ต้องการค้นหาเงื่อนไขพื้นฐานที่ท าให้เกิดวาทกรรมขึ้นมา ในขณะเดียวกัน
เขามีความเชื่อว่าอ านาจก่อให้เกิดความรู้ โดยการท าให้มนุษย์เป็นผู้กระท า (subject) และควบคุม
ผู้กระท านั้นด้วยความรู้ อ านาจกับความรู้จึงเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออก  
 Foucault มองอ านาจทั้งด้านลบและบวก คือ ทั้งด้านบังคับควบคุมและการผลิตสร้าง หรือด้าน
ท าลายและสร้างสรรค์ ด้านการครอบง าและการปลดปล่อยให้มีเสรีภาพ เขามองว่าอ านาจต้องมีนัยของ
การผลิตสร้าง/ให้เกิดบางสิ่งบางอย่างได้ อ านาจคือพลังที่สามารถผลิตทั้งความรู้และความจริง เนื่องจาก
อ านาจเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็น อ านาจจึงมองเห็นได้ก็ด้วยการมองผ่านการปฏิบัติการเท่านั้น 
(Ganjanapan, 2012: 125-124) 
 Foucault ชี้ให้เห็นว่า นักวิชาการไม่ได้แสวงหาความจริงแท้อย่างเป็นกลางและอิสระ แต่ถูก
จ ากัดอยู่ในระบอบของความจริง (Regime of Truth) ความจริงถูกสร้างขึ้นโดยการจ ากัดบังคับหลาย
รูปแบบด้วยระบอบของความจริงซึ่งประกอบด้วยวาทกรรมที่ก าหนดว่าอะไรถูกอะไรผิด รวมทั้งวิธีการ
ควบคุมให้คนแยกแยะถูกผิดตามกรอบนั้น วิธีการและเทคนิคที่จะน าไปสู่การเข้าถึงความจริง และสถานะ
ของผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าพูดความจริง (Foucault, 1984: 73) การสร้างความรู้ของนักวิชาการจึงถูก
จ ากัดโดยกรอบของสิ่งที่ถูกยอมรับว่าถูกหรือผิด ซึ่งมีฐานอยู่ที่อ านาจ 
 จะเห็นได้ว่า Foucault พิจารณาอ านาจโดยเชื่อมโยงกับความรู้และการท าให้มนุษย์กลายเป็น
ประธานผู้กระท า พร้อมๆ กับเป็นผลผลิตของวาทกรรม เนื่องจากตัวตนของมนุษย์ถูกผลิตจากสังคม
วัฒนธรรมรอบๆ ตัว อ านาจมิได้ถูกผูกขาดโดยศูนย์กลางอ านาจ หรือจากสถาบันอ านาจหลักที่เป็น
ทางการ หากแต่ปรากฏอยู่ในทุกที่ของความสัมพันธ์ทางสังคม โดยจะแสดงออกในภาคปฏิบัติการใน 
แต่ละสนาม (site) และบริบทของอ านาจมาจากทุกทิศทางรอบ ๆ ตัวเรา รวมทั้งมาจากตัวเราเองด้วย 
อ านาจจึงไม่ได้มีหนึ่งเดียวแต่มีความลื่นไหล ต่อรอง ขัดขืน ต่อต้าน ร่วมมือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท แม้แต่
ความเป็นบุคคล (subject) ก็เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางอ านาจ เนื่องจากบุคคลถูกห่อหุ้มด้วยวาท
กรรมและการปฏิบัติการของวาทกรรม (Thosakul, 2005: 38)  
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดสังคมวิทยากระแสหลักมองว่า “อ านาจ” ขึ้นอยู่กับการครอบครอง
ทรัพยากรเชิงอ านาจ และเทคนิคการใช้อ านาจ ส่วน Michel Foucault มองอ านาจโดยผ่านวาทกรรม
และภาคปฏิบัติการของวาทกรรม รวมทั้งความเป็นเอกภาพระหว่างอ านาจกับความรู้และความจริง 
แนวคิดดังกล่าวจะถูกน ามาใช้เป็นกรอบเบื้องต้นส าหรับการศึกษาถึงการสถาปนาอ านาจของหญิงขาย
บริการทางเพศในอ าเภอเบตง เพื่อพิจารณาว่าหญิงเหล่านี้มีการเสริมสร้างทรัพยากรเชิงอ านาจและ
เทคนิคการใช้อ านาจอย่างไรบ้าง รวมทั้งมีการโต้ตอบกับวาทกรรมสตรีนิยม และวาทกรรมเก่ียวกับหญิง
ขายบริการทางเพศอย่างไร 
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ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง Foucault ต้องการค้นหาเงื่อนไขพื้นฐานที่ท าให้เกิดวาทกรรมขึ้นมา ในขณะเดียวกัน
เขามีความเชื่อว่าอ านาจก่อให้เกิดความรู้ โดยการท าให้มนุษย์เป็นผู้กระท า (subject) และควบคุม
ผู้กระท านั้นด้วยความรู้ อ านาจกับความรู้จึงเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออก  
 Foucault มองอ านาจทั้งด้านลบและบวก คือ ทั้งด้านบังคับควบคุมและการผลิตสร้าง หรือด้าน
ท าลายและสร้างสรรค์ ด้านการครอบง าและการปลดปล่อยให้มีเสรีภาพ เขามองว่าอ านาจต้องมีนัยของ
การผลิตสร้าง/ให้เกิดบางสิ่งบางอย่างได้ อ านาจคือพลังที่สามารถผลิตทั้งความรู้และความจริง เนื่องจาก
อ านาจเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็น อ านาจจึงมองเห็นได้ก็ด้วยการมองผ่านการปฏิบัติการเท่านั้น 
(Ganjanapan, 2012: 125-124) 
 Foucault ชี้ให้เห็นว่า นักวิชาการไม่ได้แสวงหาความจริงแท้อย่างเป็นกลางและอิสระ แต่ถูก
จ ากัดอยู่ในระบอบของความจริง (Regime of Truth) ความจริงถูกสร้างขึ้นโดยการจ ากัดบังคับหลาย
รูปแบบด้วยระบอบของความจริงซึ่งประกอบด้วยวาทกรรมที่ก าหนดว่าอะไรถูกอะไรผิด รวมทั้งวิธีการ
ควบคุมให้คนแยกแยะถูกผิดตามกรอบนั้น วิธีการและเทคนิคที่จะน าไปสู่การเข้าถึงความจริง และสถานะ
ของผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าพูดความจริง (Foucault, 1984: 73) การสร้างความรู้ของนักวิชาการจึงถูก
จ ากัดโดยกรอบของสิ่งที่ถูกยอมรับว่าถูกหรือผิด ซึ่งมีฐานอยู่ที่อ านาจ 
 จะเห็นได้ว่า Foucault พิจารณาอ านาจโดยเชื่อมโยงกับความรู้และการท าให้มนุษย์กลายเป็น
ประธานผู้กระท า พร้อมๆ กับเป็นผลผลิตของวาทกรรม เนื่องจากตัวตนของมนุษย์ถูกผลิตจากสังคม
วัฒนธรรมรอบๆ ตัว อ านาจมิได้ถูกผูกขาดโดยศูนย์กลางอ านาจ หรือจากสถาบันอ านาจหลักท่ีเป็น
ทางการ หากแต่ปรากฏอยู่ในทุกที่ของความสัมพันธ์ทางสังคม โดยจะแสดงออกในภาคปฏิบัติการใน 
แต่ละสนาม (site) และบริบทของอ านาจมาจากทุกทิศทางรอบ ๆ ตัวเรา รวมทั้งมาจากตัวเราเองด้วย 
อ านาจจึงไม่ได้มีหนึ่งเดียวแต่มีความลื่นไหล ต่อรอง ขัดขืน ต่อต้าน ร่วมมือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท แม้แต่
ความเป็นบุคคล (subject) ก็เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางอ านาจ เนื่องจากบุคคลถูกห่อหุ้มด้วยวาท
กรรมและการปฏิบัติการของวาทกรรม (Thosakul, 2005: 38)  
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดสังคมวิทยากระแสหลักมองว่า “อ านาจ” ขึ้นอยู่กับการครอบครอง
ทรัพยากรเชิงอ านาจ และเทคนิคการใช้อ านาจ ส่วน Michel Foucault มองอ านาจโดยผ่านวาทกรรม
และภาคปฏิบัติการของวาทกรรม รวมทั้งความเป็นเอกภาพระหว่างอ านาจกับความรู้และความจริง 
แนวคิดดังกล่าวจะถูกน ามาใช้เป็นกรอบเบื้องต้นส าหรับการศึกษาถึงการสถาปนาอ านาจของหญิงขาย
บริการทางเพศในอ าเภอเบตง เพื่อพิจารณาว่าหญิงเหล่านี้มีการเสริมสร้างทรัพยากรเชิงอ านาจและ
เทคนิคการใช้อ านาจอย่างไรบ้าง รวมทั้งมีการโต้ตอบกับวาทกรรมสตรีนิยม และวาทกรรมเก่ียวกับหญิง
ขายบริการทางเพศอย่างไร 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 แผนภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ืองการสถาปนาอ านาจของหญิงขายบริการทางเพศ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้เวลาเก็บข้อมูลอยู่ในพื้นที่รวม 14 
เดือน (พฤศจิกายน 2556 ถึง ธันวาคม 2557) โดยในช่วง 2 เดือนแรก ผู้วิจัยเข้าพื้นที่เพื่อศึกษาบริบท
ของสถานประกอบการ  รูปแบบการขายบริการทางเพศ สภาพการด าเนินชีวิตประจ าวันของหญิงขาย
บริการ  และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของสถานประกอบการ ในช่วงนี้ผู้วิจัยพยายามสร้างความสมัพันธ์กับบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับงานขายบริการทางเพศเพื่อหาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลระดับลึกต่อไป ในช่วง 5 เดือนถัด
มาผู้วิจัยใช้เวลาในการสัมภาษณ์เจ้าของสถานบริการ คนเชียร์แขก นักท่องเท่ียว และเข้าไปสังเกตใน
สถานบันเทิงรูปแบบต่างๆ เพื่อศึกษารูปแบบหรือวิธีการอยู่ร่วมกับลูกค้าของหญิงขายบริการ ในช่วง 3 
เดือนต่อมาได้ท าการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวและหญิงขายบริการทางเพศสังกัดบ้านซ่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในวันชาติของประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ในเดือนสิงหาคมจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจ านวนมาก จึงเป็น
โอกาสที่จะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าหญิงขายบริการที่มีไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวในช่วงนั้นมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้คุณค่าของหญิงที่มีอยู่มีสูงขึ้นกว่า ในวันธรรมดา จนถึง
ในช่วง 4 เดือนสุดท้าย ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน และเก็บรายละเอียดที่ยังไม่สมบูรณ์ 
 ส าหรับข้อได้เปรียบของผู้วิจัยในการศึกษาครั้งนี้ก็คือ ผู้วิจัยมีความคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดี 
เนื่องจากในปี 2528 – 2541 ผู้วิจัยได้ไปปฏิบัติหน้าที่ครู ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองเบตง  

การครอบครองทรัพยากรเชิงอ านาจ 
และเทคนิคการใช้อ านาจ การสถาปนาอ านาจของหญิงขาย

บริการทางเพศในอ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา 

 การต่อสู้ทางวาทกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงภาคปฏิบัติการของวาทกรรม 

บริบทของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การท่องเที่ยว สังคม และวัฒนธรรม 

 

  

การอยู่ในพื้นที่นานถึง 13 ปี ท าให้มีโอกาสสร้างความสนิทสนมและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหญิงขายบริการ  
ได้รู้จักเจ้าของซ่อง แมงดา (คนเชียร์แขก) นักท่องเที่ยว รู้จักพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของซ่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้
รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของหญิงขายบริการทางเพศในยุคซ่องปิด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการดังนี้ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกหญิงขายบริการทางเพศ 
เจ้าของซ่อง คนเชียร์แขก นักท่องเที่ยว และชาวบ้านในชุมชน 2) การศึกษารายกรณี โดยเลือกศึกษาหญิง
ขายบริการทางเพศบ้านซินคาราโอเกะที่เข้ามาขายบริการในเบตง 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 6 ราย 3) การ
สังเกตการณ์เกี่ยวกับสถานบริการ ความเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
สังเกตบรรยากาศยามค่ าคืนของสถานบันเทิง เพื่อต้องการรับทราบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับลูกค้าของ
หญิงขายบริการ นอกจากนี้ยังได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องภายในบ้านซ่อง ทั้งในช่วงปกติและ
ในช่วงที่มีลูกค้าเข้าไปใช้บริการ 

ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้ใช้วิธีการแบบสามเส้า (triangulation) โดยการ
สัมภาษณ์คนที่สองเพื่อน ามาตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์คนที่หนึ่ง ซึ่งหากพบว่าข้อมูลที่
ได้รับไม่ตรงกันก็จะตรวจสอบเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์คนที่สาม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ประสบปัญหาที่
จะต้องมีการค้นหาความจริงจากการสัมภาษณ์คนที่ 3 – 5 อยู่บ่อย ๆ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้กับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ โดยพิจารณา
กลับไปกลับมาหลายๆ ครั้ง ทั้งความสอดคล้องกับทฤษฎีสังคมวิทยากระแสหลัก และความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Michel Foucault โดยพยายามตั้งค าถามและค้นหาค าตอบให้กับปริศนาต่าง ๆ ที่ยังไม่
เข้าใจและไม่ลงตัว จนกระทั่งสามารถอธิบายภาพรวมได้อย่างน่าพึงพอใจในแต่ละประเด็น จึงเร่ิมลงมือ
เขียนรายงาน 

 
บริบทของพื้นที่ 
 เมืองเบตง จ.ยะลา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียทางด้านรัฐเปรัค และรัฐเคดาห์ถึงรัฐ
ปีนัง แม้อาชีพส่วนใหญ่ของผู้อยู่อาศัยในอ าเภอเบตงยังคงท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวน
ยางพารา และสวนผลไม้ แต่เศรษฐกิจหลักก็คือ “การท่องเที่ยว” โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลาย
แห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงสมัยใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 เบตงเป็นเมืองชายแดนที่มีผู้คนสัญจรผ่านเข้าออกเพื่อติดต่อทางธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (มาเลเซีย จีน และอินเดีย) เป็นสัดส่วนมากกว่า
นักท่องเที่ยวไทยถึงสามเท่ากว่า (ดูในตารางที่ 1) ส่งผลให้เบตงกลายเป็นเมืองที่มีผู้คนหนาแน่น อาชีพ
ขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่มีความส าคัญ โดยหญิงขายบริการส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่เดินทางมาจาก
เกือบทุกจังหวัด นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงพม่า เวียดนาม ลาว จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หญิงขายบริการ
เหล่านี้ได้เข้าสู่อาชีพด้วยความสมัครใจ แต่หญิงขายบริการทางเพศในเบตงมีความแตกต่างจากเมือง
ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่ส่วนใหญ่เปิดให้บริการแก่นักเที่ยวไทยเป็นหลัก แต่หญิงขายบริการในเบตงปฏิเสธการ
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การอยู่ในพื้นที่นานถึง 13 ปี ท าให้มีโอกาสสร้างความสนิทสนมและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหญิงขายบริการ  
ได้รู้จักเจ้าของซ่อง แมงดา (คนเชียร์แขก) นักท่องเที่ยว รู้จักพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของซ่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้
รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของหญิงขายบริการทางเพศในยุคซ่องปิด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการดังนี้ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกหญิงขายบริการทางเพศ 
เจ้าของซ่อง คนเชียร์แขก นักท่องเที่ยว และชาวบ้านในชุมชน 2) การศึกษารายกรณี โดยเลือกศึกษาหญิง
ขายบริการทางเพศบ้านซินคาราโอเกะที่เข้ามาขายบริการในเบตง 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 6 ราย 3) การ
สังเกตการณ์เกี่ยวกับสถานบริการ ความเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
สังเกตบรรยากาศยามค่ าคืนของสถานบันเทิง เพื่อต้องการรับทราบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับลูกค้าของ
หญิงขายบริการ นอกจากนี้ยังได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องภายในบ้านซ่อง ทั้งในช่วงปกติและ
ในช่วงที่มีลูกค้าเข้าไปใช้บริการ 

ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้ใช้วิธีการแบบสามเส้า (triangulation) โดยการ
สัมภาษณ์คนที่สองเพื่อน ามาตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์คนที่หนึ่ง ซึ่งหากพบว่าข้อมูลที่
ได้รับไม่ตรงกันก็จะตรวจสอบเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์คนที่สาม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ประสบปัญหาที่
จะต้องมีการค้นหาความจริงจากการสัมภาษณ์คนที่ 3 – 5 อยู่บ่อย ๆ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้กับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ โดยพิจารณา
กลับไปกลับมาหลายๆ ครั้ง ทั้งความสอดคล้องกับทฤษฎีสังคมวิทยากระแสหลัก และความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Michel Foucault โดยพยายามตั้งค าถามและค้นหาค าตอบให้กับปริศนาต่าง ๆ ที่ยังไม่
เข้าใจและไม่ลงตัว จนกระทั่งสามารถอธิบายภาพรวมได้อย่างน่าพึงพอใจในแต่ละประเด็น จึงเร่ิมลงมือ
เขียนรายงาน 

 
บริบทของพื้นที่ 
 เมืองเบตง จ.ยะลา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียทางด้านรัฐเปรัค และรัฐเคดาห์ถึงรัฐ
ปีนัง แม้อาชีพส่วนใหญ่ของผู้อยู่อาศัยในอ าเภอเบตงยังคงท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวน
ยางพารา และสวนผลไม้ แต่เศรษฐกิจหลักก็คือ “การท่องเที่ยว” โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลาย
แห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงสมัยใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 เบตงเป็นเมืองชายแดนที่มีผู้คนสัญจรผ่านเข้าออกเพื่อติดต่อทางธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (มาเลเซีย จีน และอินเดีย) เป็นสัดส่วนมากกว่า
นักท่องเที่ยวไทยถึงสามเท่ากว่า (ดูในตารางที่ 1) ส่งผลให้เบตงกลายเป็นเมืองที่มีผู้คนหนาแน่น อาชีพ
ขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่มีความส าคัญ โดยหญิงขายบริการส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่เดินทางมาจาก
เกือบทุกจังหวัด นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงพม่า เวียดนาม ลาว จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หญิงขายบริการ
เหล่านี้ได้เข้าสู่อาชีพด้วยความสมัครใจ แต่หญิงขายบริการทางเพศในเบตงมีความแตกต่างจากเมือง
ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่ส่วนใหญ่เปิดให้บริการแก่นักเที่ยวไทยเป็นหลัก แต่หญิงขายบริการในเบตงปฏิเสธการ
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ให้บริการแก่นักเที่ยวไทย โดยมีการประกาศให้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าเป็นสถานที่ขายบริการแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น 

สถานบริการทางเพศในเบตงประกอบด้วย 3 ย่าน แต่ละย่านต่างมีสถานบริการเป็นจ านวน
มาก ส่งผลให้พื้นที่ในยามค่ าคืนประดับด้วยแสงสีสว่างไสว มีเสียงเพลงดังสนั่น ผู้คนเดินกันไปมาไม่ขาด
สายตา โดยเฉพาะในบริเวณสองข้างทางที่พลุกพล่านไปด้วยชายนักเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและ
ชาวจีนจ านวนมากมีเป้าหมายในการเที่ยวโสเภณี เนื่องจากเบตงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านการ
ให้บริการ ธุรกิจขายบริการทางเพศได้ส่งผลให้เบตงมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว  เกิดสภาพ
คล่องทางการเงิน ธุรกิจทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ร้านเสริมสวย ล้วนได้รับ
รายได้สูงมากในแต่ละเดือน รวมทั้งมีธุรกิจเกิดใหม่จากการมีหญิงขายบริการในพื้นที่ ทั้งธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง
กับงานขายบริการทางเพศ เช่น ร้านนวด บาร์เบอร์ ร้านคาราโอเกะ และธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและหญิงขายบริการทางเพศอีกหลายประเภททั้งที่ถูกกฎหมาย  และผิด
กฎหมาย เช่น รถเช่าเหมาล า รถรับจ้าง บ่อนการพนัน ร้านอาหาร ดิสโก้เธค เป็นต้น 
 จากการส ารวจในพื้นที่พบว่ามีธุรกิจบ้านซ่องจ านวน 34 หลัง ร้านคาราโอเกะ 55 ร้าน ร้านนวด
แผนไทย 25 ร้าน ร้านบาเบียร์ 15 ร้าน  และดิสโก้เทค 12 แห่ง นอกจากนี้ยังมีร้านนวดแผนโบราณ แผน
ปัจจุบัน และบาร์เบอร์ที่มีการขายบริการทางเพศแอบแฝงอยู่ จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่ามีหญิงขายบริการ
ทางเพศเฉพาะกลุ่มบ้านซ่อง 714 คน (ข้อมูลทะเบียนผู้รับบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชน) ซึ่งหากรวมร้านประเภทอ่ืน ๆ ทั้งหมด คาดว่าน่าจะมีหญิงขายบริการทางเพศไม่ต่ า
กว่า 3,000 – 5,000 คน 
 

ตำรำงที่ 1: นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอ าเภอเบตงโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2547-2557 

ปี 
นักท่องเที่ยว รำยได้ (ล้ำนบำท) 

ไทย ต่ำงชำต ิ รวม ไทย ต่ำงชำต ิ รวม 
2547 73,028 171,092 244,120, 136.25 553.98 690.23 
2548 57,179 163,427 220,606 84.01 486.34 570.35 
2549 51,030 224,071 282,463 76.79 688.31 765.11 
2550 45,297 224,071 269,368 63.46 599.60 663.063 
2551 69,463 242,249 311,712 97.44 629.27 726.71 
2552 50,438 250,132 300,670 140.97 963.74 1,104.71 
2553 101,876 271,393 373,269 211.49 1,108.50 1,319.99 
2554 97,039 238,929 335,968 271.57 1,057.21 1,328.78 
2555 110,299 318,745 429,044 336.68 1,422.56 1,759.24 
2556 115,650 448,121 563,771 362.59 2,057.80 2,420.39 
2557 122,740 466,913 589,653 388.95 2,130.74 2,519.69 

ที่มำ : (ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา, 2557) 

 

  

รูปแบบกำรสถำปนำอ ำนำจของหญิงขำยบริกำร  
 จากการศึกษาหญิงขายบริการทางเพศในเชิงลึกจ านวน 6 คน พบว่ามีอายุประมาณ 23 – 28 ปี 
ทั้งหมดอพยพมาจากภาคตะวันออก อีสาน และภาคกลาง ครึ่งหนึ่งเคยสมรสและมีบุตร แต่ครอบครัว
ล้มเหลวจึงจ าเป็นต้องมาประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ โดยก่อนเข้ามาท างานในเบตง เคยท างานขาย
บริการที่อ่ืนมาก่อน พวกหล่อนทุกคนต่างพึงพอใจที่ได้ท างานขายบริการในอ าเภอเบตง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การรับแขกชาวต่างชาติที่ไม่สนใจเรื่องส่วนตัว หลายรายต้องการหญิงบริการเพื่อเป็นเพื่อนร่วมเที่ยว/ร่วมดื่ม 
บางรายไม่สนใจการมีเพศสัมพันธ์ และจ่ายทิปหนัก แตกต่างกับนักเที่ยวชาวไทยที่ชอบซักถามเรื่องส่วนตัว 
ชอบแสดงความเห็นอกเห็นใจ แต่เน้นการมีเพศสัมพันธ์ และไม่ค่อยจ่ายทิป ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้หญิง
เหล่านี้ในเบตงปฏิเสธที่จะรับแขกคนไทย 
 การสถาปนาอ านาจของหญิงขายบริการสามารถแสดงออกเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่
เก่ียวข้อง อาทิ แขกนักเที่ยว เจ้าของสถานบริการ คนเชียร์แขก แม่บ้าน ช่างเสริมสวย เป็นต้น โดยหญิง
บริการเหล่านี้แสดงออกถึงการเป็นฝ่ายรุกในการสนทนา แสดงความคิดเห็นต่างด้วยความเชื่อมั่น การ
เจรจาต่อรองในประเด็นต่าง ๆ บ่อยครั้งที่คนเชียร์แขกและแม่บ้านแสดงออกถึงความเกรงใจและกลัวว่า
หญิงขายบริการจะไม่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หญิงขายบริการที่หน้าตาดี/มีนักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการ
เป็นจ านวนมาก ซึ่งเจ้าของสถานบริการมักให้ความเกรงใจและคอยเอาอกเอาใจเพราะกลัวว่าหญิงหน้าตา
ดีดังกล่าวจะลาออกไปท างานที่อ่ืน ภายใต้บริบทที่หญิงขายบริการในเบตงมีจ านวนไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยิ่งท าให้อ านาจต่อรองตกเป็นของหญิงบริการอย่างเห็นได้ชัด  
 จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถจ าแนกรูปแบบการแสดงออกเชิงอ านาจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ของหญิงขายบริการทางเพศในเมืองเบตงได้ดังนี้ ประการแรก การแสดงออกเชิงอ านาจในความสัมพันธ์
กับคนกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในบ้านซ่อง หญิงขายบริการจะมีรูปแบบเฉพาะส าหรับการสร้างความสัมพันธ์เพื่อ
สร้างอ านาจให้กับตนเอง อาทิ การใช้เงินในการว่าจ้างแม่บ้านให้ท าสิ่งต่าง ๆ ให้กับตนเอง ทั้งการซักรีด
เสื้อผ้า การซื้อของ การท าของกินที่ตัวเองต้องการ ฯลฯ บางครั้งมีการให้ของขวัญในโอกาสวันส าคัญ  
ต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันเกิด ส่วนหญิงบริการที่หน้าตาดีและมีแขกขาประจ าก็จะท าให้เจ้าของสถาน
บริการเกรงใจและให้ความส าคัญกับตนเป็นพิเศษ รวมทั้งใช้รูปร่างหน้าตาและนิสัยเพื่อให้เชียร์ง่าย คน
เชียร์แขกไม่ต้องเชียร์มาก แขกเห็นคร้ังแรกก็ชอบจนมีงานให้ท าได้ทุกวัน ส่วนเจ้าของบ้านซ่องก็นั่งนับเงิน
ที่ไหลมาเทมา จึงอาจกล่าวได้ว่าภายใต้ความสัมพันธ์ที่หญิงขายบริการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจย่อมจึง
ส่งผลให้หญิงขายบริการเกิดอ านาจต่อรองกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในบ้านซ่องได้โดยไม่ยาก  
 ประการที่สอง การแสดงออกเชิงอ านาจในการเลือกลูกค้า หญิงขายบริการทางเพศในเมืองเบตง
สามารถเลือกลูกค้าได้ โดยจ าแนกคุณสมบัติของลูกค้าที่หญิงขายบริการประสงค์จะเลือกได้เป็น 7 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มเลือกลูกค้าจีนหนุ่ม 2) ลูกค้าจีนแก่ 3) ลูกค้ามลายูหนุ่ม 4) ลูกค้ามลายูแก่ 5) ลูกค้าอินเดีย
หนุ่ม 6) ลูกค้าอินเดียแก่ และ 7) ให้บริการแก่ลูกค้าได้ทุกกลุ่ม อ านาจในการเลือกลูกค้าของหญิงบริการ
ในเบตงถือเป็นอ านาจที่พิเศษและมีความส าคัญยิ่ง เมื่อเทียบกับหญิงขายบริการในจังหวัดอ่ืน  ๆ ที่ไม่มี
สิทธิเลือกลูกค้า ตรงกันข้าม มีแต่ลูกค้าเท่านั้นที่เป็นฝ่ายเลือกหญิงบริการได้ตามความพึงพอใจ สิทธิใน
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รูปแบบกำรสถำปนำอ ำนำจของหญิงขำยบริกำร  
 จากการศึกษาหญิงขายบริการทางเพศในเชิงลึกจ านวน 6 คน พบว่ามีอายุประมาณ 23 – 28 ปี 
ทั้งหมดอพยพมาจากภาคตะวันออก อีสาน และภาคกลาง ครึ่งหนึ่งเคยสมรสและมีบุตร แต่ครอบครัว
ล้มเหลวจึงจ าเป็นต้องมาประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ โดยก่อนเข้ามาท างานในเบตง เคยท างานขาย
บริการที่อ่ืนมาก่อน พวกหล่อนทุกคนต่างพึงพอใจที่ได้ท างานขายบริการในอ าเภอเบตง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การรับแขกชาวต่างชาติที่ไม่สนใจเรื่องส่วนตัว หลายรายต้องการหญิงบริการเพื่อเป็นเพื่อนร่วมเที่ยว/ร่วมดื่ม 
บางรายไม่สนใจการมีเพศสัมพันธ์ และจ่ายทิปหนัก แตกต่างกับนักเที่ยวชาวไทยที่ชอบซักถามเรื่องส่วนตัว 
ชอบแสดงความเห็นอกเห็นใจ แต่เน้นการมีเพศสัมพันธ์ และไม่ค่อยจ่ายทิป ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้หญิง
เหล่านี้ในเบตงปฏิเสธที่จะรับแขกคนไทย 
 การสถาปนาอ านาจของหญิงขายบริการสามารถแสดงออกเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่
เก่ียวข้อง อาทิ แขกนักเที่ยว เจ้าของสถานบริการ คนเชียร์แขก แม่บ้าน ช่างเสริมสวย เป็นต้น โดยหญิง
บริการเหล่านี้แสดงออกถึงการเป็นฝ่ายรุกในการสนทนา แสดงความคิดเห็นต่างด้วยความเชื่อมั่น การ
เจรจาต่อรองในประเด็นต่าง ๆ บ่อยครั้งที่คนเชียร์แขกและแม่บ้านแสดงออกถึงความเกรงใจและกลัวว่า
หญิงขายบริการจะไม่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หญิงขายบริการที่หน้าตาดี/มีนักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการ
เป็นจ านวนมาก ซึ่งเจ้าของสถานบริการมักให้ความเกรงใจและคอยเอาอกเอาใจเพราะกลัวว่าหญิงหน้าตา
ดีดังกล่าวจะลาออกไปท างานที่อ่ืน ภายใต้บริบทที่หญิงขายบริการในเบตงมีจ านวนไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยิ่งท าให้อ านาจต่อรองตกเป็นของหญิงบริการอย่างเห็นได้ชัด  
 จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถจ าแนกรูปแบบการแสดงออกเชิงอ านาจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ของหญิงขายบริการทางเพศในเมืองเบตงได้ดังนี้ ประการแรก การแสดงออกเชิงอ านาจในความสัมพันธ์
กับคนกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในบ้านซ่อง หญิงขายบริการจะมีรูปแบบเฉพาะส าหรับการสร้างความสัมพันธ์เพื่อ
สร้างอ านาจให้กับตนเอง อาทิ การใช้เงินในการว่าจ้างแม่บ้านให้ท าสิ่งต่าง ๆ ให้กับตนเอง ทั้งการซักรีด
เสื้อผ้า การซื้อของ การท าของกินที่ตัวเองต้องการ ฯลฯ บางครั้งมีการให้ของขวัญในโอกาสวันส าคัญ  
ต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันเกิด ส่วนหญิงบริการที่หน้าตาดีและมีแขกขาประจ าก็จะท าให้เจ้าของสถาน
บริการเกรงใจและให้ความส าคัญกับตนเป็นพิเศษ รวมทั้งใช้รูปร่างหน้าตาและนิสัยเพื่อให้เชียร์ง่าย คน
เชียร์แขกไม่ต้องเชียร์มาก แขกเห็นคร้ังแรกก็ชอบจนมีงานให้ท าได้ทุกวัน ส่วนเจ้าของบ้านซ่องก็นั่งนับเงิน
ที่ไหลมาเทมา จึงอาจกล่าวได้ว่าภายใต้ความสัมพันธ์ที่หญิงขายบริการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจย่อมจึง
ส่งผลให้หญิงขายบริการเกิดอ านาจต่อรองกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในบ้านซ่องได้โดยไม่ยาก  
 ประการที่สอง การแสดงออกเชิงอ านาจในการเลือกลูกค้า หญิงขายบริการทางเพศในเมืองเบตง
สามารถเลือกลูกค้าได้ โดยจ าแนกคุณสมบัติของลูกค้าที่หญิงขายบริการประสงค์จะเลือกได้เป็น 7 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มเลือกลูกค้าจีนหนุ่ม 2) ลูกค้าจีนแก่ 3) ลูกค้ามลายูหนุ่ม 4) ลูกค้ามลายูแก่ 5) ลูกค้าอินเดีย
หนุ่ม 6) ลูกค้าอินเดียแก่ และ 7) ให้บริการแก่ลูกค้าได้ทุกกลุ่ม อ านาจในการเลือกลูกค้าของหญิงบริการ
ในเบตงถือเป็นอ านาจที่พิเศษและมีความส าคัญยิ่ง เมื่อเทียบกับหญิงขายบริการในจังหวัดอ่ืน  ๆ ที่ไม่มี
สิทธิเลือกลูกค้า ตรงกันข้าม มีแต่ลูกค้าเท่านั้นที่เป็นฝ่ายเลือกหญิงบริการได้ตามความพึงพอใจ สิทธิใน



126 การสถาปนาอ�านาจของหญิงขายบริการทางเพศในเมืองเบตง จังหวัดยะลา

Vol .20 No.2 /  2018Journal  of  Soc ia l
Development

 

  

การเลือกลูกค้าของหญิงบริการเบตงดังกล่าวส่งผลให้พวกหล่อนเป็นฝ่ายรุกในการแสวงหาเพื่อท าให้
รสนิยมของตนได้รับการตอบสนอง อาทิ หญิงบางคนชอบชาวมลายูเพราะสุภาพ อ่อนโยน และไม่ค่อยดื่ม 
บางคนชอบหนุ่มจีนเพราะชอบดื่มและร้องเพลงเสียงดัง บางคนชอบชายจีนสูงอายุเนื่องจากใจดีและจ่าย
หนัก การตัดสินใจเลือกแขกของหญิงบริการในบ้านซ่องเป็นที่รับรู้ของคนเชียร์แขก ซึ่งคนเชียร์แขกก็จะ
เรียกหญิงบริการที่มีรสนิยมตรงกับคุณลักษณะของนักเที่ยวที่เดินเข้ามาในบ้านซ่อง โดยหญิงบริการแต่ละ
คนก็จะมีการศึกษาหาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับรับแขกตามคุณสมบัติที่ตนเลือก เช่น คนที่
รับแขกชาวจีนก็จะฝึกพูดภาษาจีน ส่วนคนที่รับแขกชาวมลายูก็จะฝึกพูดภาษามลายู รวมทั้งเรียนรู้
เก่ียวกับอาหาร การแต่งกาย และมารยาทต่าง ๆ อีกด้วย  
 ประการที่สาม การแสดงออกเชิงอ านาจในการก าหนดอัตราค่าบริการ หญิงขายบริการใน
เมืองเบตงสามารถก าหนดค่าตัวในการให้บริการแต่ละครั้งได้ด้วยตัวเอง และสามารถใช้พื้นที่เคลื่อนย้าย
ตัวเองเพื่อการรักษาระดับค่าตัว อันแตกต่างกับหญิงบริการในจังหวัดอ่ืน  ๆ ที่ไม่สามารถก าหนดอัตรา
ค่าบริการของตัวเองได้ เนื่องจากต้องเป็นไปตามอัตราที่สถานบริการก าหนด 
 ประการที่สี่ การแสดงออกเชิงอ านาจในการก าหนดรูปแบบการให้บริการ พบว่าหญิงขายบริการ
ทางเพศในเมืองเบตงสามารถก าหนดจ านวนครั้งของการให้บริการในแต่ละรอบของการซื้อบริการได้ โดย
ในบ้านซ่องนั้นไม่มีการให้บริการห้องพัก ดังนั้นเมื่อแขกได้เลือกหญิงบริการเป็นคู่ของตนแล้ว ทั้งสองก็จะ
พากันออกไปหาความส าราญในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยช่วงเวลา 1 รอบของการให้บริการก็คือ 1 วัน 
ซึ่งโดยทั่วไปหญิงบริการจะท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ในการน านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปในสถานที่ต่าง ๆ 
ซึ่งหล่อนในฐานะคนน าเที่ยวย่อมใช้อ านาจในการตัดสนิใจเลือกร้านอาหาร หรือสถานที่ต่าง ๆ ได้ค่อนข้าง
สูง นอกจากนี้พวกหล่อนยังสามารถก าหนดการให้บริการเพศสัมพันธ์แก่แขกได้อีกด้วย ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์พบว่าโดยทั่วไปก าหนดให้บริการเพศสัมพันธ์ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 รอบบริการ โดยมีเงื่อนไขว่า
การมีเพศสัมพันธ์แต่ละคร้ังนั้น ลูกค้าต้องใช้ถุงยางอนามัย มิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย 
 
เงื่อนไขที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรสถำปนำอ ำนำจของหญิงบริกำร 
 อาจกล่าวได้ว่าหญิงขายบริการในเบตงมีความเป็นอิสระและมีอ านาจการต่อรองค่อนข้างสูง 
อย่างไรก็ตาม อ านาจมิได้เกิดขึ้นท่ามกลางสุญญากาศ แต่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยให้หญิงขาย
บริการสามารถเสริมสร้างอ านาจของตนได้ส าเร็จ ดังจะได้พิจารณาตามล าดับ:  
 ประการแรก “เงื่อนไขด้านบริบทเชิงพื้นที่” เมืองเบตงเป็นเมืองชายแดนที่เศรษฐกิจของเมืองขึ้นอยู่
กับการท่องเที่ยวเชิงบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย จีน และอินเดีย แม้เบตงจะเป็น
เมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เลือกเป็นจ านวนมาก แต่นั่นเป็นเพียงส่วนประกอบให้นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามามีกิจกรรมท ามากขึ้น และสามารถอยู่ในพื้นที่นานขึ้น แต่วัตถุประสงค์หลักของนักท่องเที่ยวก็คือ การ
เข้ามาหาความสุขจากหญิงขายบริการทางเพศ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในพื้นที่ ผู้หญิงเหล่านี้ท าให้เมือง 
เบตง มีความคึกคัก เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา และเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของจังหวัดยะลา  

 

  

 เมื่อนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในเบตงเป็นจ านวนมากก็ยิ่งท าให้ธุรกิจขายบริการทางเพศ
เป็นธุรกิจยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของเมือง และส่งผลให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องจ านวนมาก ทั้งธุรกิจต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ จึง
อาจกล่าวอย่างไม่เกินเลยได้ว่า ธุรกิจขายบริการทางเพศเป็นหัวใจส าคัญของระบบเศรษฐกิจของเมืองเบ
ตง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศได้รับความส าคัญจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ดังจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปดูแลความปลอดภัยในย่านสถานบริการทั้ง 3 ย่านอย่าง
แน่นหนา มีการจัดเวรยามและจัดรถลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนหน่วยงานสาธารณสุขเข้าไป
ให้บริการตรวจโรค หน่วยงานเทศบาลจัดโซนนิ่งให้กับสถานบริการเพื่อความสะดวกในการเข้าไปใช้
บริการ และเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงที่น่าประทับใจส าหรับนักท่องเที่ยว หญิงขายบริการจึงเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ อันส่งผลให้สถานะของหญิงบริการเหล่านี้ถูกยกระดับให้สูงขึ้นและมี
ความเสมอภาค/ไม่แตกต่างไปจากหญิงที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ หรืออาจมีชีวิตที่ดีกว่าเนื่องจากมีรายได้สูง
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกดีกว่า 
 เงื่อนไขที่สอง “การครอบครองทรัพยากรเชิงอ านาจ” หญิงขายบริการทางเพศเรียนรู้การสร้าง
จุดแข็ง เพื่อเป็นฐานในการสร้างอ านาจให้กับตัวเอง ซึ่งทรัพยากรเชิงอ านาจที่หญิงบริการพยายาม
เสริมสร้างมี ดังนี้  
 ประการแรก การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากภาษาเป็น
เครื่องมือที่หญิงบริการใช้ยกระดับอ านาจการต่อรองของตนให้สูงขึ้น ด้วยเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่างต้องการหญิงบริการที่สามารถสื่อสารกับพวกตนได้อย่างเข้าใจ หญิงบริการที่เข้ามาอยู่ในเบตงใหม่ๆ 
จึงต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการเรียนภาษาพูดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษามลายู 
ภาษาจีน ซึ่งอาจเรียนเพียงหนึ่งภาษาหรือสองภาษาก็มี โดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี พวกหล่อนก็สามารถ
พัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างน่าพึงพอใจ  

ประการที่สอง การเสริมความงาม มนุษย์ทุกคนชอบความสวยงาม ดังนั้น ความสวยเป็น
ทรัพยากรเชิงอ านาจที่ส าคัญส าหรับหญิงบริการในการสร้างแรงดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว จึงเป็นธรรมดาที่
พบว่า เมื่อกลับจากท างานหญิงบริการทุกคนจะต้องไปร้านเสริมสวยเพื่อเสริมความงาม ทั้งท าสีผม ท า
เล็บ ขัดหน้า ขัดผิว เพื่อปรุงแต่งให้สวยสะดุดตา รวมทั้งบางคนยังมีการเสริมจมูก ดัดฟัน และลดความ
อ้วน แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วก็ตาม  
 ประการที่สาม เรียนรู้เทคนิคและวิธีการให้บริการ หญิงขายบริการต้องเรียนรู้และฝึกฝนเก่ียวกับ
เทคนิคและวิธีการให้บริการเพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ อันจะน าไปสู่เงินรางวัลก้อนโต พร้อมกับ
ผูกมัดใจนักเที่ยวให้กลายเป็นแขกขาประจ า นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนที่รับเลี้ยง
ดูหญิงบริการโดยการส่งเงินมาให้ใช้เป็นประจ าทุกเดือน  
 ประการที่สี่ การสร้างเครือข่าย หญิงขายบริการเกือบทั้งหมดเป็นคนต่างถิ่น หญิงเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่มีประสบการณ์การขายบริการทางเพศจากพื้นที่ อ่ืนมาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี ท าให้หญิงเหล่านี้มี
เครือข่ายเพื่อนร่วมอาชีพ ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ในกรุงเทพมหานคร พัทยา ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง 
และต่างประเทศ เครือข่ายเพื่อนร่วมอาชีพดังกล่าวท าหน้าที่เป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นแหล่ง
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 เมื่อนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในเบตงเป็นจ านวนมากก็ยิ่งท าให้ธุรกิจขายบริการทางเพศ
เป็นธุรกิจยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของเมือง และส่งผลให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องจ านวนมาก ทั้งธุรกิจต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ จึง
อาจกล่าวอย่างไม่เกินเลยได้ว่า ธุรกิจขายบริการทางเพศเป็นหัวใจส าคัญของระบบเศรษฐกิจของเมืองเบ
ตง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศได้รับความส าคัญจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ดังจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปดูแลความปลอดภัยในย่านสถานบริการทั้ง 3 ย่านอย่าง
แน่นหนา มีการจัดเวรยามและจัดรถลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนหน่วยงานสาธารณสุขเข้าไป
ให้บริการตรวจโรค หน่วยงานเทศบาลจัดโซนนิ่งให้กับสถานบริการเพื่อความสะดวกในการเข้าไปใช้
บริการ และเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงที่น่าประทับใจส าหรับนักท่องเที่ยว หญิงขายบริการจึงเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ อันส่งผลให้สถานะของหญิงบริการเหล่านี้ถูกยกระดับให้สูงขึ้นและมี
ความเสมอภาค/ไม่แตกต่างไปจากหญิงที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ หรืออาจมีชีวิตที่ดีกว่าเนื่องจากมีรายได้สูง
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกดีกว่า 
 เงื่อนไขที่สอง “การครอบครองทรัพยากรเชิงอ านาจ” หญิงขายบริการทางเพศเรียนรู้การสร้าง
จุดแข็ง เพื่อเป็นฐานในการสร้างอ านาจให้กับตัวเอง ซึ่งทรัพยากรเชิงอ านาจที่หญิงบริการพยายาม
เสริมสร้างมี ดังนี้  
 ประการแรก การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากภาษาเป็น
เครื่องมือที่หญิงบริการใช้ยกระดับอ านาจการต่อรองของตนให้สูงขึ้น ด้วยเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่างต้องการหญิงบริการที่สามารถสื่อสารกับพวกตนได้อย่างเข้าใจ หญิงบริการที่เข้ามาอยู่ในเบตงใหม่ๆ 
จึงต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการเรียนภาษาพูดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษามลายู 
ภาษาจีน ซึ่งอาจเรียนเพียงหนึ่งภาษาหรือสองภาษาก็มี โดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี พวกหล่อนก็สามารถ
พัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างน่าพึงพอใจ  

ประการที่สอง การเสริมความงาม มนุษย์ทุกคนชอบความสวยงาม ดังนั้น ความสวยเป็น
ทรัพยากรเชิงอ านาจที่ส าคัญส าหรับหญิงบริการในการสร้างแรงดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว จึงเป็นธรรมดาที่
พบว่า เมื่อกลับจากท างานหญิงบริการทุกคนจะต้องไปร้านเสริมสวยเพื่อเสริมความงาม ทั้งท าสีผม ท า
เล็บ ขัดหน้า ขัดผิว เพื่อปรุงแต่งให้สวยสะดุดตา รวมทั้งบางคนยังมีการเสริมจมูก ดัดฟัน และลดความ
อ้วน แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วก็ตาม  
 ประการที่สาม เรียนรู้เทคนิคและวิธีการให้บริการ หญิงขายบริการต้องเรียนรู้และฝึกฝนเก่ียวกับ
เทคนิคและวิธีการให้บริการเพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ อันจะน าไปสู่เงินรางวัลก้อนโต พร้อมกับ
ผูกมัดใจนักเที่ยวให้กลายเป็นแขกขาประจ า นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนที่รับเลี้ยง
ดูหญิงบริการโดยการส่งเงินมาให้ใช้เป็นประจ าทุกเดือน  
 ประการที่สี่ การสร้างเครือข่าย หญิงขายบริการเกือบทั้งหมดเป็นคนต่างถิ่น หญิงเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่มีประสบการณ์การขายบริการทางเพศจากพื้นที่ อ่ืนมาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี ท าให้หญิงเหล่านี้มี
เครือข่ายเพื่อนร่วมอาชีพ ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ในกรุงเทพมหานคร พัทยา ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง 
และต่างประเทศ เครือข่ายเพื่อนร่วมอาชีพดังกล่าวท าหน้าที่เป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นแหล่ง
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ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้ทางเลือกในการแสวงหาสถานที่ท างานใหม่ที่ดีกว่าเดิม เนื่องจากการ
เปลี่ยนที่ท างานใหม่ จะท าให้พวกหล่อนกลายเป็นคนใหม่ในสถานที่แห่งนั้น นอกจากนั้นแล้วการมีสถานที่
ท างานแห่งใหม่คอยรองรับ จะท าให้อ านาจการต่อรองต่าง ๆ กับเจ้าของบ้านซ่องเพิ่มสูงขึ้นอย่างเด่นชัด 
ดังนั้นเครือข่ายดังกล่าวจึงเป็นทรัพยากรเชิงอ านาจที่ส าคัญในการช่วยเสริมสร้างจุดแข็ง 
 เงื่อนไขที่สาม “การสร้างความเข้มแข็งของวาทกรรมต่อต้าน” หญิงขายบริการทางเพศในอดีต
ถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากตกอยู่ภายใต้วาทกรรมครอบง าถึง 2 ชั้น คือ “วาทกรรมชายเป็น
ใหญ่” และ “วาทกรรมความสกปรกของหญิงขายบริการ” วาทกรรมครอบง าดังกล่าวเก็บกดปิดกั้นหญงิที่
ถูกมองว่ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกล่าวให้ตกอยู่ในสภาวะไร้อ านาจ ถูกรังเกียจเดียดฉันท์ จนไม่มีพื้นที่
ทางสังคมวัฒนธรรมของตนเอง  
 กรณีของวาทกรรมชายเป็นใหญ่ที่ครอบง าสังคมไทย ยกย่องผู้ชายให้เป็นช้างเท้าหน้า ส่วนหญิง
คือผู้อ่อนแอ ต้องพึ่งพิงผู้ชาย ให้ผู้ชายท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง เป็นผู้น า และหาเลี้ยงครอบครัว ความ
เชื่อดังกล่าวเน้นย้ าให้หญิงท าหน้าที่เป็นแม่บ้านและเลี้ยงลูก ความอ่อนแอของหญิงจึงเป็นสิ่งที่สังคมสร้าง
ขึ้น (social construction of reality) จากกระบวนการดังกล่าว “วาทกรรมแม่ศรีเรือน” ที่กักขังหญิงให้
ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านได้กดทับหล่อนมิให้ลุกขึ้นมาพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ จึงส่งผลให้หญิงกลายเป็นคน
ขาดความรู้ ขาดความสามารถในการคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล และไร้อ านาจ แต่จากข้อเท็จจริงที่ว่ามี
ครอบครัวจ านวนมากที่หัวหน้าครอบครัวขาดความรับผิดชอบในหน้าที่และไม่ดูแลครอบครัวให้ได้รับ
ความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพ  อันส่งผลให้สมาชิกหญิงจ าเป็นต้องลุกขึ้นมาท าหน้าที่เพื่อเติมเต็มให้
ครอบครัวมีความสมบูรณ์ แต่ด้วยเหตุที่หญิงถูกท าให้ขาดความรู้และไร้ความสามารถ ในขณะที่ช่องทาง
อาชีพนอกบ้านที่สามารถสร้างรายได้นั้นเปิดโอกาสให้แก่หญิงน้อยมาก หญิงที่ครอบครัวล้มเหลวจึงมี
ทางเลือกด้านอาชีพไม่มากนัก พวกหล่อนจ านวนไม่น้อยจึงจ าต้องยินยอมค้าประเวณีอย่างไม่ทางเลือก  
 ส่วนในกรณีของวาทกรรมความสกปรกของหญิงขายบริการนั้น ผู้ประกอบอาชีพค้าประเวณีมัก
ถูกสังคมประณามหยามเหยียดว่าเป็นหญิงเกียจคร้าน ไม่ยอมใช้แรงงานเพื่อแลกกับเงินเพราะกลัวเหนื่อย 
เป็นคนรักสนุก ส าส่อนทางเพศ ไม่มีสาระในชีวิต เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ คนเหล่านี้เป็นผู้หญิงชั้นต่ า และเป็น
พาหะของโรค อันตรงข้ามกับหญิงที่ดีซึ่งจะต้องขยันท างาน รักนวลสงวนตัว และเก่งการบ้านการเรือน 
 เมื่อสังคมมีการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความเจริญ
ทางการค้ามากข้ึน มีความเป็นเสรีนิยมมากข้ึน สังคมให้ความส าคัญกับความเป็นปัจเจกชนนิยม สิทธิและ
เสรีภาพส่วนบุคคลสูงขึ้น ในขณะที่โอกาสทางการศึกษาของหญิงถูกขยายให้กว้างจนเท่าเทียมกับชาย 
และส่งผลให้โอกาสของหญิงในการท างานนอกบ้านเพื่อหารายได้ก็มีเพิ่มขึ้นอย่างมาก อันน าไปสู่การ  
ท้าทายวาทกรรมแม่ศรีเรือน หรือความเป็นช้างเท้าหลังของหญิง  
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าวส่งผลให้วาทกรรมครอบง าที่ว่า
ด้วยชายเป็นใหญ่ไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและก่อให้เกิดการตั้งค าถามอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บริบท
ดังกล่าวได้เอ้ืออ านวยให้เกิดวาทกรรมต่อต้านขึ้นอย่างน้อย 2 ชุด คือ “วาทกรรมสตรีนิยม” และ  
“วาทกรรมความเป็นปกติของอาชีพขายบริการทางเพศ” ซึ่งวาทกรรมเหล่านี้ได้พัฒนาความเข้มแข็งขึ้น
จนกลายเป็นวาทกรรมหลักได้ส าเร็จในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาแล้วแถบยุโรป

 

  

และอเมริกา ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมทั้ง 2 แสดงออกในรูปของการเป็นผู้น าของหญิง การท างาน
นอกบ้านและเป็นช้างเท้าหน้าของหญิง กระแสเรียกร้องเกี่ยวกับการจดทะเบียนโสเภณี ที่จะน ามาซึ่ง
โอกาสในการเก็บภาษีเงินได้ของผู้ประกอบอาชีพโสเภณี และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อรับรองความ
เสมอภาคทางเพศ เป็นต้น  
 วาทกรรมต่อต้านทั้ง 2 ชุดข้างต้น ได้แพร่ขยายและมีอิทธิพลในเขตการท่องเที่ยวเชิงบันเทิงของ
อ าเภอเบตงค่อนข้างสูง ดังจะพบว่าในคลัสเตอร์การท่องเที่ยวของเบตงให้การยอมรับว่า การขายบริการ
ทางเพศเป็นอาชีพที่สุจริต สามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวให้ด ารงชีพอยู่ได้เฉกเช่นอาชีพอ่ืน  ๆ 
ทั่วไป การขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ จ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ ใช้ประสบการณ์ และ
ใช้ความสามารถพิเศษเพื่อให้ได้เงินมา ซึ่งผู้หญิงที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศต้องมีการพัฒนา
อาชีพ พัฒนาภาษา การแต่งตัว และเทคนิคการให้บริการอยู่ตลอดเวลา การศึกษาครั้งนี้พบว่าหญิงขาย
บริการมีความภูมิใจในอาชีพของตัวเองที่คนรอบข้างจะต้องคอยเอาอกเอาใจ พวกหล่อนภูมิใจที่ได้ส่งเงิน
ไปให้ครอบครัวเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งยังน ารายได้บางส่วนไปใช้เพื่อช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ช่วยเหลือกรณีน้ าท้วม การท าบุญ การบริจาค อีกทั้งบางคนยังแบ่งเวลาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดย  
บวชชีพราหมณ์ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่หญิงขายบริการท านั้นไม่แตกต่างไปจากคนทั่วไปที่กระท ากัน 
หญิงขายบริการเหล่านี้โดยทั่วไปมีรายได้สูง พวกหล่อนจึงมีการยกสถานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นโดยการ
น าเงินไปซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อรถซื้อเครื่องประดับราคาแพง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองในฐานะ
ของผู้ประกอบอาชีพสุจริต และสังคมให้การยอมรับอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในบริบ ทของเมือง
ท่องเที่ยวเฉกเช่นเบตง 
 
บทสรุปและกำรอภิปรำยผล 
 อ าเภอเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เน้นความบันเทิง ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี
เป้าหมายในการซื้อความสุขจากหญิงขายบริการทางเพศ อันส่งผลให้ธุรกิจการค้าบริการทางเพศ
กลายเป็นธุรกิจยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวของอ าเภอเบตง การศึกษาในครั้งนี้ได้แสดง
ให้เห็นว่าหญิงขายบริการสามารถเสริมสร้างพลังอ านาจได้ในระดับสูง โดยมีการแสดงออกเชิงอ านาจ
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การท าให้คนใกล้ชิด (ทั้งแม่บ้าน คนเชียร์แขก และเจ้าของสถานประกอบการ) 
ต้องหันมาเอาอกเอาใจ การเป็นฝ่ายรุกในการเลือกแขกที่สอดคล้องกับรสนิยมของตน การปฏิเสธ 
ไม่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย การเป็นฝ่ายรุกในการต่อรองเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการของตนได้
เอง และการใช้เทคนิคในการเป็นฝ่ายก าหนดรูปแบบการให้บริการแก่แขก  

การสถาปนาอ านาจของหญิงขายบบริการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของบริบทเชิงพื้นที่ที่มี
ธุรกิจการค้าบริการทางเพศเป็นหัวใจส าคัญ อันส่งผลให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญ รวมทั้งหญิง
บริการเองมีการสะสมทรัพยากรเชิงอ านาจในรูปของความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  การเสริม
ความงาม การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ และการสร้างเครือข่าย 
นอกจากนี้การสถาปนาอ านาจของหญิงขายบริการยังเกิดขึ้นภายใต้บริบทของ “วาทกรรมสตรีนิยม”  
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และอเมริกา ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมทั้ง 2 แสดงออกในรูปของการเป็นผู้น าของหญิง การท างาน
นอกบ้านและเป็นช้างเท้าหน้าของหญิง กระแสเรียกร้องเก่ียวกับการจดทะเบียนโสเภณี ที่จะน ามาซึ่ง
โอกาสในการเก็บภาษีเงินได้ของผู้ประกอบอาชีพโสเภณี และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อรับรองความ
เสมอภาคทางเพศ เป็นต้น  
 วาทกรรมต่อต้านทั้ง 2 ชุดข้างต้น ได้แพร่ขยายและมีอิทธิพลในเขตการท่องเที่ยวเชิงบันเทิงของ
อ าเภอเบตงค่อนข้างสูง ดังจะพบว่าในคลัสเตอร์การท่องเที่ยวของเบตงให้การยอมรับว่า การขายบริการ
ทางเพศเป็นอาชีพที่สุจริต สามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวให้ด ารงชีพอยู่ได้เฉกเช่นอาชีพอ่ืน  ๆ 
ทั่วไป การขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ จ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ ใช้ประสบการณ์ และ
ใช้ความสามารถพิเศษเพื่อให้ได้เงินมา ซึ่งผู้หญิงที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศต้องมีการพัฒนา
อาชีพ พัฒนาภาษา การแต่งตัว และเทคนิคการให้บริการอยู่ตลอดเวลา การศึกษาครั้งนี้พบว่าหญิงขาย
บริการมีความภูมิใจในอาชีพของตัวเองที่คนรอบข้างจะต้องคอยเอาอกเอาใจ พวกหล่อนภูมิใจที่ได้ส่งเงิน
ไปให้ครอบครัวเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งยังน ารายได้บางส่วนไปใช้เพื่อช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ช่วยเหลือกรณีน้ าท้วม การท าบุญ การบริจาค อีกทั้งบางคนยังแบ่งเวลาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดย  
บวชชีพราหมณ์ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่หญิงขายบริการท านั้นไม่แตกต่างไปจากคนทั่วไปที่กระท ากัน 
หญิงขายบริการเหล่านี้โดยทั่วไปมีรายได้สูง พวกหล่อนจึงมีการยกสถานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นโดยการ
น าเงินไปซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อรถซื้อเครื่องประดับราคาแพง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองในฐานะ
ของผู้ประกอบอาชีพสุจริต และสังคมให้การยอมรับอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในบริบ ทของเมือง
ท่องเที่ยวเฉกเช่นเบตง 
 
บทสรุปและกำรอภิปรำยผล 
 อ าเภอเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เน้นความบันเทิง ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี
เป้าหมายในการซื้อความสุขจากหญิงขายบริการทางเพศ อันส่งผลให้ธุรกิจการค้าบริการทางเพศ
กลายเป็นธุรกิจยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวของอ าเภอเบตง การศึกษาในครั้งนี้ได้แสดง
ให้เห็นว่าหญิงขายบริการสามารถเสริมสร้างพลังอ านาจได้ในระดับสูง โดยมีการแสดงออกเชิงอ านาจ
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การท าให้คนใกล้ชิด (ทั้งแม่บ้าน คนเชียร์แขก และเจ้าของสถานประกอบการ) 
ต้องหันมาเอาอกเอาใจ การเป็นฝ่ายรุกในการเลือกแขกที่สอดคล้องกับรสนิยมของตน การปฏิเสธ 
ไม่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย การเป็นฝ่ายรุกในการต่อรองเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการของตนได้
เอง และการใช้เทคนิคในการเป็นฝ่ายก าหนดรูปแบบการให้บริการแก่แขก  

การสถาปนาอ านาจของหญิงขายบบริการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของบริบทเชิงพื้นที่ที่มี
ธุรกิจการค้าบริการทางเพศเป็นหัวใจส าคัญ อันส่งผลให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญ รวมทั้งหญิง
บริการเองมีการสะสมทรัพยากรเชิงอ านาจในรูปของความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  การเสริม
ความงาม การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ และการสร้างเครือข่าย 
นอกจากนี้การสถาปนาอ านาจของหญิงขายบริการยังเกิดขึ้นภายใต้บริบทของ “วาทกรรมสตรีนิยม”  
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ที่ก าลังมีอิทธิพลเข้าครอบง า พร้อม ๆ กับ “วาทกรรมความสกปรกของหญิงขายบริการ” ก าลังเสื่อม
สลาย และการเข้ามาแทนที่ของ “วาทกรรมความเป็นปกติของอาชีพขายบริการทางเพศ”  

การศึกษาคร้ังนี้พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและมีคุณค่าเชิงทฤษฎีที่ควรหยิบยกข้ึนมาอภิปรายผล
อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยต่อการสถาปนาอ านาจของหญิงขายบริการ
ทางเพศ ซึ่งพบว่าจ าเป็นต้องใช้ทั้ งทฤษฎีสังคมวิทยากระแสหลักที่ให้ความส าคัญกับการครอบครอง
ทรัพยากรเชิงอ านาจ (Olsen, 1978; Wanthana, 2008) และแนวคิดของ Michel Foucault ที่เน้น
อ านาจของวาทกรรม และปฏิบัติการเชิงวาทกรรมเป็นส าคัญ (Samukkethum, 2011) นอกจากนี้ 
เงื่อนไขของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นบันเทิงก็ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ืออ านวยต่อการสถาปนาอ านาจ
ของหญิงขายบริการอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า การสถาปนาอ านาจของผู้ไร้อ านาจเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน 
ดังนั้นจึงต้องใช้หลายๆ ทฤษฎีประกอบกันจึงจะสามารถให้การอรรถาธิบายได้อย่างครอบคลุม  

ประเด็นสุดท้าย การท าให้อาชีพขายบริการทางเพศกลายเป็นสถาบัน (institutionalization of 
prostitution) เนื่องจากธุรกิจขายบริการทางเพศเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมือง  
เบตง ธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดธุรกิจเชื่อมโยงตามมาอีกเป็นจ านวนมาก อันส่งผลให้ภาครัฐให้ความส าคัญ
และหันมาจัดระเบียบสถานบริการเหล่านี้อย่างจริงจัง อาทิ เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปท าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยและอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการจราจรอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจโรค
เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมกับจัดท าทะเบียนหญิงขายบริการ และเทศบาลเบตงจัดโซนนิ่งส าหรับเป็นย่าน
ของธุรกิจขายบริการทางเพศอย่างเฉพาะเจาะจง พร้อมกับปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อให้เกิดความ
สะดวก เมื่อวิเคราะห์ในเชิงระบบ (system analysis) จะพบว่า ธุรกิจขายบริการทางเพศเป็น “ระบบ
ย่อย” (subsystem) ที่ท าหน้าที่ส าคัญและจ าเป็นต่อระบบเศรษฐกิจแห่งเมืองเบตง แต่เมื่อมองจาก
สายตาคนนอกคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการขายบริการทางเพศเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องหลบ  ๆ  
ซ่อน ๆ อยู่ในมุมมืด แต่จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การขายบริการทางเพศในเมืองเบตงเป็นธุรกิจ 
ที่เปิดเผย มีหน่วยงานรัฐเข้าไปอ านวยความสะดวก เพราะตระหนักดีว่าเป็นธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ของการพัฒนาการท่องเที่ยว ธุรกิจการขายบริการทางเพศในเมืองเบตงจึงมีความเป็นสถาบัน ดังจะพบว่า
มีการด าเนินการอย่างโจ่งแจ้งเฉกเช่นธุรกิจสีขาวโดยทั่ว ๆ ไป มีหน่วยงานสาธารณสุขเข้าไปท าทะเบียน
โสเภณี มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บค่าบริการประจ าเดือน และเป็นสถานที่ปลอดภัยส าหรับให้ความสุขแก่
นักท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านชุมชน
คลองทะเลและพลวัตของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนบนพื้นฐานทุนทางสังคม 2) เพื่อศึกษา
ลักษณะของทุนทางสังคมที่ชุมชนน ามาใช้ขับเคลื่อนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และ 3) เพื่อวิเคราะห์ผล
ของการน าทุนทางสังคมมาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการท าความเข้าใจความหมาย การน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ตามประเด็น ถอดรหัส 
วิเคราะห์เหตุผลเชิงตรรกะ สังเคราะห์ตีความ และเรียบเรียงข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางสังคมใน
ชุมชนคลองทะเลประกอบด้วยทุน 2 ประเภท คือ ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในชุมชน เป็นความสัมพันธ์ที่ยึด
โยงด้วยระบบคิดตามความเชื่อในศาสนาอิสลามและความเป็นเครือญาติ และทุนทางสังคมที่เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับภายนอกชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นผ่านการสนับสนุน/ช่วยเหลือของกลุ่มและองค์กรภายนอก ทุนทั้งสอง
ประเภทนี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ แล้วพัฒนาต่อไปสู่ปฏิบัติการภาค
ประชาสังคมในรูปของการเคลื่อนไหวเพื่อปกปองทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญต่อการด ารงชีพของคนในชุมชน 
วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวนี้เพื่อต่อรองกับกลุ่มทุนที่บุกรุกเข้ามาใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนในนาม
ของการพัฒนา ผลของการเคลื่อนไหวนี้ น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพของสมาชิกชุมชนในการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ อันน ามาซึ่งการรักษาสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรได้บางส่วนและช่วยสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคมแก่สมาชิกชุมชน ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ ชุมชนท้องถิ่นควรจัดการความรู้
เกี่ยวกับทุนทางสังคมและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่รัฐควรเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแข็งขันและสร้างความไว้วางใจกับคนในท้องถิ่นและภาคประชาสังคม เพื่อให้โครงการพัฒนา
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นด าเนินไปด้วยความชอบธรรมทางสังคมและสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จ าเป็นได้ 
 
ค ำส ำคัญ ทุนทางสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคม การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ความเป็นธรรมทางสังคม  
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Abstract 
The objectives of this research are to investigate the process and dynamics of social 

movement to protect local natural resources; to identify aspects of social capital applied by the 
community to protect natural resources; and to analyze effects of applying social capital in 
mobilizing the process of natural resource protection. The research operation was based on the 
qualitative research approach. Data were collected mainly through in-depth interviews and non-
participation observation. Results of the study reveal that the social capital in Klongtalay 
community is composed of 2 types; the social capital traditionally existing within the community 
referring to the relationship of community members bonded by the thinking system based on 
Islamic belief and kinship; and the social capital linking to outside connection in a form of network 
emerging through help or support from groups or organizations outside the community. Both types of 
social capital interact each other through exchange of ideas and knowledge, which further develop 
towards civil practice actions appearing in a form movement to protect natural resources. The 
movement brings about increasing villagers’ capacity in protecting natural resources leading to 
upholding the community rights in natural resource management and creating social equality among 
community members. Important suggestions from this study are as follows; each local community 
should arrange the knowledge management related to social capital and natural resource 
protection. Nonetheless, the state roles should emphasize on building trust with local people 
and the civil society sector through active participation so that development projects undertaken 
at the local level will be socially equitable and unnecessary conflicts can be avoided. 
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บทน ำ  
 พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของการพัฒนากระแสหลัก 
ซึ่งเน้นผลด้านเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลักของการเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์นี้มีส่วนสนับสนุนและเอ้ือ
ให้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเข้าครอบง าการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น  ในขณะเดียวกัน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรชนิดที่ส าคัญต่อการด ารงชีพของคนท้องถิ่นในประเทศก าลังพัฒนาส่วน
ใหญ่ รวมทั้งประเทศไทย แต่บ่อยครั้งถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว อันเป็นอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นอย่างมากในปัจจุบัน จนกลายเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่ท ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศสูงเป็น
อันดับหนึ่งต่อเนื่องมาตลอดหลายปีผ่านมา 
 การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการท่องเที่ยวได้น าไปสู่ปัญหาเรื่องการจัดสรรทรัพยากร จน
เกิดการแย่งชิงการใช้ทรัพยากร ซึ่งปรากฏให้เห็นในทรัพยากรธรรมชาติหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่ง ฯลฯ ซึ่งไม่ได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสมจนเกิดการท าลายและมี
ความเสื่อมโทรม ในขณะเดียวกัน โครงสร้างของการพัฒนาภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ได้ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นมากขึ้นในการจัดการ ส่งผลให้เกิดพลวัตของพลเมืองในท้องถิ่นที่มีการเคลื่อนไหว
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของคนในท้องถิ่น ผ่านกลไกที่มาจากชุมชนที่มีทุนทางสังคมเป็นฐานให้สมาชิก
ชุมชนมีความร่วมมือกัน จนเกิดพลังที่แสดงออกมาในรูปของการกระท าร่วมกัน (Collective Action) 
ทั้งนี้ ทุนทางสังคมเป็นลักษณะของทุนประเภทหนึ่ง ที่มาจากความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมหรือ
ชุมชน บนพื้นฐานของความไว้วางใจต่อกัน อันส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่าง
คนหรือสถาบัน ดังนั้นทุนทางสังคมจึงเป็นเสมือนสมบัติสาธารณะที่สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ตลอดเวลา (Romratanapan, 2005) 
 ชุมชนคลองทะเล (นามสมมติ) เป็นชุมชนหนึ่งที่ถูกกระแสการพัฒนาด้านการท่องเที่ ยวบุกรุก
พื้นที่ชุมชน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยได้ผลักดันนโยบายและส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่องหลายปี ผลจากโครงการพัฒนาด้านธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วในพื้นที่นี้ได้กระทบต่อ
วิถีการด ารงชีพของคนในชุมชน อันน าไปสู่การรวมตัวกันเพื่อเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการพัฒนาของ
บริษัทเอกชน จนเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มทุนเพื่อแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รุกคืบมาจากภายนอกเข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง การรวมตัวกันของชาวบ้าน
ในนามของกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเลประสบความส าเร็จ จนได้รับยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะ
ชุมชนผู้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และได้รับรางวัลชุมชนที่สร้างสรรค์อนุรักษ์ธรรมชาติในระดับประเทศ 
จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาถึงการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองทะเลว่า
มีกระบวนการที่เป็นพลวัตอย่างไร และทุนทางสังคมที่ปรากฏในชุมชนคลองทะเลมีส่วนในการสนับสนุน
การเคลื่อนไหวปกป้องทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างไร ผลที่ได้จากการศึกษาน่าจะมีประโยชน์ต่อการน าทุน
ทางสังคมในระดับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา ที่สามารถยกระดับและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมผ่าน
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กระบวนการปกป้องทรัพยากรของชุมชนให้เหมาะสมกับวิถีการด ารงชีพของคนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้
เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1) เพื่อศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองทะเล (นามสมมติ) และพลวัต
ของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนบนพื้นฐานทุนทางสังคม 2) เพื่อศึกษาลักษณะของทุนทาง
สังคมที่ชุมชนน ามาใช้ขับเคลื่อนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และ 3) เพื่อวิเคราะห์ผลของการน าทุน
ทางสังคมมาใช้ขับเคลื่อนในกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน    
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดหลักในการศึกษาคือ แนวคิดทุนทางสังคมตามมุมมองแบบชุมชนนิยม ซึ่งจากการศึกษา
ทุนทางสังคมตามทฤษฎีตะวันตก ของ Karnchanapan (2015) พบว่า แนวคิดทุนทางสังคมตามมุมมอง
แบบชุมชนนิยมถือได้ว่าเป็นแนวคิดกระแสหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสายชุมชน
นิยม เช่น James Coleman และ Robert Putnam เป็นต้น 
 James Coleman (1999 as cited in Romratanapan, 2005, p. 30) ได้อธิบายและให้
ความหมายของทุนทางสังคมว่า เป็นชุดของความสัมพันธ์ (Set of Relationships) ระหว่างคน ซึ่งมีผล
มาจากความตั้งใจบนพื้นฐานของความคาดหวังในสิ่งที่ต้องการใช้ร่วมกัน โดยด ารงอยู่ในในลักษณะของ
การมีค่านิยมร่วมกัน (Set of Shared Values) และส านึกของความไว้วางใจ (Sense of Trust) ระหว่าง
กัน ซึ่งถือเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า  ที่แสดงออกมาและส่งผลดีต่อ
กิจกรรมที่ได้กระท า โดยนัยดังกล่าวนี้ ทุนทางสังคมจึงเป็นโครงสร้างทางสังคมที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล
ในกลุ่มคน ชุมชน หรือองค์การที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง ค าอธิบายดังกล่าวนี้สอดคล้องกับมุมมอง
ของ Robert Putnam (1993) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า ทุนทางสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างองค์การทาง
สังคม ซึ่งประกอบไปด้วย ความไว้วางใจกัน (Trust) บรรทัดฐาน/จารีต (Norms) และการเป็นเครือข่าย 
(Networking) อันส่งผลให้การขับเคลื่อนทางสังคมมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิก
อันน ามาซึ่งการกระท าร่วมกันอย่างเชื่อมโยงและมีพลัง เรียกว่า  “เครือข่ายทางสังคม” (Social 
Network) 
 ในประเทศไทยเริ่มมีการน ามาใช้ในกลุ่มนักสังคมศาสตร์และนักพัฒนา นับตั้งแต่เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจกลางปี พ.ศ. 2540 (Chai-amporn, 2003, p. 50) นักวิชาการไทยผู้มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่
แนวคิดทุนทางสังคมในไทยช่วงแรก คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ซึ่งได้อธิบายว่า “ทุนทาง
สังคม” หมายถึง ความเป็นกลุ่มก้อนกันทางสังคม การมีวัฒนธรรม การมีความซื่อสัตย์สุจริต การมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงการมีการเมืองและระบบราชการที่ดี  
(Wasi, 1998)  ในขณะที่ Karnchanapan (2000) ได้ชี้ให้เห็นว่า ทุนทางสังคมประกอบด้วยวิธีคิดและ
ระบบความรู้ในการจัดการวิถีความเป็นชุมชน เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ใน
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การอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน ฯลฯ เป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยวิธีคิดเชิงซ้อน และเก่ียวข้องกับระบบความรู้/ภูมิ
ปัญญา อีกทั้งยังต้องอาศัยกฎเกณฑ์มาก ากับการใช้ความรู้นั้น โดยอาจเป็นไปในรูปของจารีต กฎหมาย 
หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม ในขณะเดียวกันอาจมีองค์กรเข้ามาท าหน้าที่จัดการเรื่องนั้น ๆ เช่น การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ การจัดการทุน ฯลฯ  
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปองค์ประกอบของทุนทางสังคมตามมุมมองแบบชุมชน
นิยมว่า ประกอบด้วยความไว้วางใจ (Trust) บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) และความเป็น
เครือข่าย (Network) โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญอย่างมาก ที่ท าให้ชุมชนสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กระบวนการทุนทางสังคมมักจะเกี่ยวข้องกับระบบคิดซึ่งมี
ความเป็นนามธรรมสูง ในขณะที่เครือข่ายเป็นกิจกรรมภาคประชาชน ประชาสังคม และกลุ่มนักวิชาการ 
ซึ่งด าเนินการเพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งในประเด็นต่าง ๆ  
 นอกจากแนวคิดทุนทางสังคมแล้ว การศึกษานี้ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดว่าด้วยปฏิบัติการของภาค
ประชาสังคม ซึ่ง Supawong (1997) ได้ชี้ให้เห็นว่า การรวมตัวกันเองของกลุ่มประชาชนก่อให้เกิดเป็น
กลุ่มหรือองค์กรในชุมชนและสังคม ภายใต้การมีจิตส านึกร่วมของการเป็นเจ้าของชุมชน และมองเห็น
ปัญหาในอนาคตที่จะกระทบชุมชน อีกทั้งการรวมกลุ่มดังกล่าวยังได้น าไปสู่ประชาสังคมรูปแบบใหม่ 
(New Social Movement) ซึ่งเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในพื้นที่การเมืองสาธารณะ  ด้วยขบวนการ
ของประชาชน เพื่อสร้างต าแหน่งแห่งที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยท้องถิ่น ในลักษณะของกลุ่ม
เครือข่ายการด าเนินงาน/กิจกรรม เช่น เวทีชาวบ้าน และยุทธวิธีการต่อสู้ ผ่านการเคลื่อนไหวภาค
ประชาชนร่วมกับองค์กรภายนอก (Charoensin-o-larn, 1997; Boonmee, 2004) ในขณะเดียวกัน 
ภาคปฏิบัติการยังเกิดขึ้นผ่านช่องทางของสิทธิชุมชน (Community Rights) ซึ่งต้องการลดการรวมศูนย์
อ านาจของภาครัฐและปกป้องสิทธิของสมาชิกชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(Santasombat, 2003; Charoensin-o-larn, 1997) โดยแนวคิดสิทธิชุมชนนี้มักจะถูกใช้เป็นพื้นที่
ส าหรับแสวงหาความเป็นธรรมทางสังคมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ที่สะท้อนออกมาในมิติต่าง ๆ 
ได้แก่ (1) ความเป็นธรรมในมิติการยอมรับ (2) ความเป็นธรรมในมิติการมีส่วนร่วม (3) ความเป็นธรรมใน
มิติของการกระจายทรัพยากร (4) ความเป็นธรรมในมิติเชิงกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน (Sindecharak et al. 
2016; Wongna, 2014) ปฏิบัติการตามแนวทางดังกล่าวนี้มักจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ชุมชนสามารถปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลไปสู่การรับรองสิทธิและสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคมในมิติต่าง ๆ 
 
วิธีกำรวิจัย 

ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยเน้นใช้แนวทางปรากฏการณ์
นิยม (Phenomenology) ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In – Depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key – Informant) ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non – 
Participant Observation) อาศัยเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) เพื่อการตรวจสอบ
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ข้อมูลที่ได้จากบุคคล เวลา และสถานที่ที่แตกต่างกัน ควบคู่กับบริบทของสังคม (Context) ส าหรับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้น าชุมชน แกนน าชาวบ้านผู้ก่อตั้งและขับเคลื่อนการ
เคลื่อนไหว นักการเมืองท้องถิ่น ตลอดจนตัวแทนเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งสิ้น 15 คน  
ในส่วนของการเลือกพื้นที่วิจัยเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ชุมชนคลองทะเล จังหวัดพังงา ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนในชุมชนเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และมีพัฒนาการของการเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นจากกลุ่มภายใน
ชุมชนแล้วยกระดับไปเป็นเครือข่ายที่มีพลัง โดยไม่ได้จ ากัดเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น แต่ได้
ขยายไปเชื่อมประสานกับบุคคลและกลุ่มคนจากภายนอกชุมชนท่ีมีความสนใจร่วมด้วย ในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่ได้มาท าความเข้าใจกับเนื้อหาในเร่ืองต่าง ๆ แล้วจึงท าการจัด
หมวดหมู่ และท าการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงเป็นเหตุผลในเชิงตรรกะระหว่างทุนทางสังคมกับการ
เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นจึงน ามาสังเคราะห์เพื่ออภิปรายและหาข้อสรุป
เปรียบเทียบกับแนวคิดที่เก่ียวข้อง ควบคู่กับการหาความเชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่ศึกษา 
  
 ผลกำรวิจัย 
 1. กระบวนกำรเคลื่อนไหวของชุมชนคลองทะเลและพลวัตของกำรปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ชุมชนคลองทะเลมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะกลางอ่าวพังงา  ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอันประเมินค่าไม่ได้ อีกทั้งยังมีทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ าที่มากพอส าหรับหล่อ
เลี้ยงประชากรที่ท ามาหากินด้วยการเกษตรและการประมง ซึ่งต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติสูง คนดั้งเดิม
ในชุมชนนี้เกือบทั้งหมดเป็นชาวมุสลิมที่อพยพมาจากพื้นที่ อ่ืน ๆ ชายฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะจากพื้นที่
จังหวัดสตูลในปัจจุบัน มาตั้งถิ่นฐานในชุมชนนี้มานานแล้ว การตั้งถิ่นฐานครั้งแรกเริ่มจากไม่กี่ครอบครัว 
ต่อมามีลูกหลานก าเนิดขึ้นมาท าให้จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นและยังคงปักหลักอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิม บริบท
ทางสังคมของชุมชนจึงอยู่ภายใต้ระบบคิดที่อิงความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามและความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ ส่งผลให้คนในชุมชนมีการผูกโยงเป็นเครือข่ายผ่านกิจกรรมทางพิธีกรรมศาสนาที่ผลิตซ้ า
ค่านิยมความไว้วางใจเชื่อถือกัน และความเป็นกลุ่มก้อนของชุมชน  
 ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะที่แยกตัวจากแผ่นดินใหญ่ ชาวบ้านในชุมชนคลอง
ทะเลเรียนรู้ที่จะจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนด้วยตนเองเพื่อการด ารงชีพ รวมทั้งมีการร่วมมือกัน
พัฒนาชุมชนด้วยเครือข่ายของชาวบ้านโดยไม่พึ่งกลไกของรัฐ การเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2537 ถือเป็นประสบการณ์ในอดีตที่น่าสนใจ เมื่อเกิดการ
ท้าทายจากอ านาจรัฐและกลุ่มทุน เนื่องจากรัฐได้ให้การสัมปทานพื้นที่ป่าชายเลนแก่บริษัทเอกชนจาก
ภายนอก อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับสัมปทานได้ท าการตัดไม้ป่าชายเลนท่ีสัมปทานในแปลงของชุมชนแต่ไม่
ปฏิบัติตามกติกาที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน จนเกิดผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีพของชาวบ้าน อันเนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท ามาหากินมีสภาพเสื่อมโทรมลง ชาวบ้านจึงมีการรวมตัวกันคัดค้านการ
สัมปทานป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชน โดยในระยะแรกด าเนินการด้วยวิธีของชาวบ้านเอง ซึ่งอยู่นอกเหนือ



139ธีระพงษ์ วงษ์นา    และอาแว มะแส

ปีที่ 20 ฉบับที ่2 / 2561วารสารพัฒนาสังคม

 

  

กระบวนการทางกฎหมายและกลไกของรัฐ กล่าวคือ เริ่มต้นด้วยการเจรจากับคนงานตัดไม้ป่าชายเลน 
กรณีที่การเจรจาไม่ได้ผล ชาวบ้านก็จะเผาที่พักของคนงานทันที และเมื่อมีการสร้างที่พักใหม่ ชาวบ้านก็
จะตามไปเผาที่พักซ้ าอีก จนในที่สุดคนงานตัดไม้ของบริษัทไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ และได้หยุดการตัดไม้
ป่าชายเลนไป การรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อเคลื่อนไหวในคร้ังนั้นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการท้าทาย
กลไกของรัฐและอ านาจของกลุ่มทุน ถือเป็นปฏิบัติการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้ชาวบ้านสามารถสร้างพื้นที่
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ด้วยความตระหนักถึงวิถีการด ารงชีวิต และความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อการท ามาหากิน ซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากผลของนโยบาย
ภาครัฐที่ตัดสินด าเนินการ โดยไม่ได้ผ่านการรับรู้และการมีส่ วนร่วมของชาวบ้านอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
 ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2556 กลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองทะเลมีปฏิบัติการในรูป
ของกระบวนการเคลื่อนไหวตอบโต้กลุ่มทุนซึ่งบุกรุกเข้ามาใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอีกคร้ัง โดยใน
คร้ังนี้เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านโครงการสร้างท่าเทียบเรือมารีน่าที่เปน็ของบริษัทร่วมทนุต่างชาติ อัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบในโครงการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐที่ให้พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ
ชาวบ้านในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลจึงเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีพของคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านซึ่งเก่ียวข้องกับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ตั้งแต่
หาดทราย หญ้าทะเล ป่าชายเลน แหล่งปะการัง และพันธุ์สัตว์น้ า ที่ล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ชาวบ้านจึง
รวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องระงับและยกเลิกใบอนุญาตโครงการก่อสร้างดังกล่าว    
 ลักษณะของเครือข่ายและกิจกรรมที่ ใช้ เป็น เครื่องมือในการเคลื่ อนไหวเพื่ อปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนี้ เร่ิมต้นในขณะที่การรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมทางศาสนาในมัสยิดครั้งหนึ่ง 
โต๊ะอิหม่ามและผู้อาวุโสของหมู่บ้านได้น าปัญหาเก่ียวกับโครงการพัฒนามาร่วมพูดคุยระดมความคิดเห็น 
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเห็นคัดค้าน เพราะตระหนักว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีพ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งในชุมชนเป็นอย่างมาก จึงได้ริเริ่มการเคลื่อนไหวด้วยการรวมกลุ่มกัน
ภายในชุมชน ต่อมาได้ร่วมมือกับองค์การภายนอกซึ่งเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือกระบวนการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ยื่นหนังสือต่อองค์การและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นต้น ตลอดจนได้มีการร่างจดหมายเปิดผนึกถึง
เครือข่ายหมู่บ้านต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา เพื่อร่วมรณรงค์คัดค้านการก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
พัฒนาในพื้นที่ของชุมชน ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ของเครือข่าย เช่น กิจกรรมวางทุ่นแสดงแนว
เขตปะการังและแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหน้าหาด มีการจัดเวทีชาวบ้าน และเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างตัวแทนจากชุมชนและจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการช่วยกันจัดเวรเฝ้าระวัง
พื้นที่ชายหาด จนน าไปสู่การยกเลิกโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่าบริเวณชายหาดของชุมชน 
เนื่องจากใบอนุญาตดังกล่าวขัดกับประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ในขณะที่
การเคลื่อนไหวของฝ่ายนายทุนในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการพยายามสร้างพันธมิตรกับเจ้าหน้าที่ บางคน
จากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิอ านาจในการอนุญาต
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โครงการพัฒนาในระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังมีความพยายามเข้าหาชาวบ้านในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบอกกล่าว
ข้อดีของโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
 หลังจากนั้น ได้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีชาวบ้านจ านวนกว่า 30 คน รวมตัวกันเข้าไป
ส ารวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าของชุมชน เนื่องจากได้สังเกตเห็นว่ามีนายทุนเข้ามาบุกรุก
และปรับสภาพพื้นที่ดังกล่าว จนกระทั่งชาวบ้านจ านวน 17 คน ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุก 
เหตุการณ์นี้ได้น าไปสู่การเคลื่อนไหวที่เข้มข้นขึ้น เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านที่ถูกหมายจับ 
ในการเคลื่อนไหวรอบนี้ ได้มีการดึงเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภายในชุมชนและองค์กรภายนอกหลาย
ภาคส่วน มาให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เช่น มีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกัน
เดินขบวนไปยังศาลจังหวัดพังงา โดยมีการเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวกับค าสอนของศาสนาอิสลาม 
ตลอดจนมีกิจกรรมที่ท าร่วมกับเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงาและสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน
ภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวและช่วยเหลือทางคดีความแก่ชาวบ้านชุมชนคลองทะเล  ในขณะที่
การเคลื่อนไหวของฝ่ายนายทุนในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเครื่องมือในการออก
เอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ และปฏิเสธการผูกมิตรกับชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากโครงการก่อนหน้านั้ นถูก
ยกเลิกอันเป็นผลจากการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน ในการด าเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาครั้งนี้ 
ฝ่ายนายทุนได้ใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นและมีท่าทีเด็ดขาดต่อฝ่ายชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล 
โดยอาศัยข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่แกนน า
ชาวบ้าน และยังสร้างความกังวลแก่ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์คนอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน  
 จะเห็นได้ว่า รูปแบบของปฏิบัติการของกระบวนการเคลื่อนไหวท่ีชาวบ้านชุมชนคลองทะเลใช้
ต่อสู้ตอบโต้กลุ่มทุนซึ่งบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนี้มีลักษณะเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมขึ้นมา
ต่อรองภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ซับซ้อนระหว่างท้องถิ่น รัฐและกลุ่มนายทุน อันเป็นการสะท้อนถงึ
จิตส านึกของชาวบ้านผ่านการตระหนักต่อผลกระทบของปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนในอนาคต และความ
พยายามในการเป็นผู้ก าหนดแนวทางการพัฒนาด้วยตนเอง โดยไม่ยอมพึ่งพาโครงการพัฒนาของรัฐ ซึ่ง
ประชาชนท้องถิ่นมักจะไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างต าแหน่งแห่งที่ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยท้องถิ่น ผ่านการใช้เวทีภาคประชาสังคม โดยมีองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นภาคีเข้ามาให้
การสนับสนุน 
 2. ลักษณะของทุนทำงสังคมที่ชุมชนคลองทะเลใช้ขับเคลื่อนกำรปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ทุนทางสังคมที่ชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลน ามาใช้เชื่อมโยงกับกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็นทุนภายในชุมชนและทุนจากภายนอกชุมชน  
 2.1 ทุนภายในชุมชน มีฐานมาจากความเชื่อ ประเพณีและความเป็นเครือญาติ การที่ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามท าให้ประเพณีและพิธีกรรม ทั้งในเร่ืองส่วนตัวและส่วนรวม ตลอดวงจรชีวิต 
อยู่ภายใต้ระบบคิดที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ชาวบ้านในชุมชนคลองทะเลมีความสัมพันธ์แบบต่างตอบ
แทนซึ่งกันและกันผ่านการจัดงานกิจกรรมเชิงประเพณีต่าง ๆ ดังนั้น พิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ ใน
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ชุมชนจึงถูกผลิตซ้ าจนกลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชน เมื่อน ามาผนวกกับความทรงจ าเกี่ยวกับประวัติ
ชุมชนและความเป็นพี่เป็นน้องกันตามค าสอนของศาสนาอิสลามแล้ว องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์แบบเครือข่ายให้ก่อตัวขึ้น ผ่านความรู้สึกเป็นกลุ่มเป็นพวก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยึดโยงการ
รวมตัวเป็นกลุ่มก้อนกันของคนในชุมชน ผ่านความสัมพันธ์ที่มีความไว้วางใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน 
อันเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่มีพลังในลักษณะของทุนทางสังคม ที่ช่วยให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการรวมตัวกันของชาวบ้านในพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีการ
ช่วยเหลือแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีความไว้วางใจกันภายใต้การน าของโต๊ะอิหม่ามและความเป็นเครือ
ญาติกัน การมีสายสัมพันธ์แบบเครือญาติท าให้ชาวบ้านรับรู้ถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินส่วนบุคคล  ก่อ
เกิดเป็นหลักการเบื้องต้นของบรรทัดฐานที่คนในชุมชนมีความคาดหวังต่อกัน ในขณะเดียวกันก็มี
มาตรการลงโทษที่ไม่เป็นทางการหากมีการปฏิบัติที่ขัดกับบรรทัดฐาน โดยสามารถรับรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชีวิตประจ าวัน ซึ่งชุดของความสัมพันธ์ทางสังคมเหล่านี้คือองค์ประกอบที่ส าคัญของทุนทาง
สังคม (Putnam, 1993) นอกจากนั้น ความรู้สึกส านึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ร่วมกัน (Ostrom, 1990 as cited in Bunnag, 2011) ส่งผลให้เกิดความพยายามที่จะช่วยกันดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าในการท ามาหากินของคนในชุมชน ถูกน ามาผนวกกับค าสอนของศาสนา
อิสลามที่ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สามารถยังประโยชน์ในการด ารงชีพของมนุษย์ แต่
ไม่ส่งเสริมการท าลายล้าง ระบบคิดเหล่านี้ได้น าไปสู่ความพยายามในรูปของความร่วมมือในการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการที่มองทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรรมสิทธิ์
ร่วมของชุมชน ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นได้จากความไว้วางใจและเชื่อถือกันของคนในชุมชน 
 2.2) ทุนจากภายนอกชุมชน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ งบประมาณ 
ตลอดจนก าลังใจจากองค์กรภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นแรงเสริมที่ผลักดันให้กระบวนการ
เคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนด าเนินไปได้อย่างเป็น
ระบบ มียุทธวิธีและรูปแบบในการด าเนินการที่ชัดเจน องค์กรภายนอกที่ส าคัญซึ่งเข้ามาสนับสนุน
เครือข่ายชาวบ้านนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น องค์กรที่สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเงินงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมการเคลื่ อนไหวของกลุ่ ม เครือข่ าย ได้แก่   องค์กรความร่วมมือ เพื่ อฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่ช่วยให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายและ
ช่วยเหลือด้านคดีความของชาวบ้าน ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ศูนย์ทนายความมุสลิม และสภาทนายความแห่งประเทศไทย บทบาทขององค์กรต่าง ๆ เหล่านี้
ล้วนท าหน้าที่เป็นทุนทางสังคมประเภทหนึ่ง ที่เสริมด้วยการคอยเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายกิจกรรมของชาวบ้าน และช่วยปรับยุทธวิธีการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีพลวัต 
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 3. ผลของกำรน ำทุนทำงสังคมมำใช้ในกระบวนกำรปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ผลลัพธ์ของการน าทุนทางสังคมมาใช้อันส่งผลต่อกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านใน
ชุมชนคลองทะเลประสบผลส าเร็จ ซึ่งแสดงออกผ่านลักษณะของความร่วมมือในกิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูล และการท างานร่วมกันของคนในชุมชนและระหว่างคนใน
ชุมชนกับภาคีเครือข่ายอย่างมีพลัง ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนผ่านการท างานในลักษณะเครือข่าย
จากกลุ่มชาวบ้านสู่ภาคประชาสังคม ใน ขณะเดียวกัน ชุมชนมียุทธวิธีในการขับเคลื่อนกระบวนการ
เคลื่อนไหวที่สามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสมจนได้ผลเป็นที่
ประจักษ์ ทั้งในกรณีที่รัฐยกเลิกการอนุญาตก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือมารีน่า และเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกล่าวของบริษัทนายทุน อันน าไปสู่การไขข้อสงสัยและความคลุมเครือที่สังคมได้ตั้งค าถามต่อโครงการ
ต่าง ๆ ของกลุ่มทุนและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน ซึ่งอาจขัดกับกฎหมายในหลายประเด็น อีกทั้งยังพบ
ผลลัพธ์ที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นด้ านสิทธิ ชุมชนและความเป็นธรรมทางสังคมในการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ เกิดการเพิ่มศักยภาพของชุมชนภายใต้บทบาททุนทางสังคมในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวให้มีพลังในการต่อสู้และต่อรองกับอ านาจของรัฐ โดยสะท้อนให้เห็น
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการใช้สิทธิชุมชนในการก าหนดอนาคตของพวกตน ตามที่ได้รับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจากนี้ยังพบผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างสิทธิชุมชนกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปรากฏผ่าน
กระบวนการเคลื่อนไหวโดยชุมชนคลองทะเลเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 3.1) ความเป็นธรรมในมิติการยอมรับ กระบวนการเคลื่อนไหวในชุมชนคลองทะเลสะท้อนผล
เชิงคุณค่าทางวัฒนธรรม อันน าไปสู่การสร้างความเป็นธรรมทางอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ
ความเชื่อและศาสนา ดังเห็นได้จาก กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกิจกรรมกับความเชื่อในศาสนา
อิสลาม โดยเฉพาะความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการด ารงชีพของคนใน
ท้องถิ่นซึ่งปรากฏในค าสอนทางศาสนา อันเป็นอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในการ
เคลื่อนไหวจนได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรของ
ท้องถิ่น กระทั่งได้รับรางวัลรางวัลลูกโลกสีเขียวในระดับประเทศ 
 3.2) ความเป็นธรรมในมิติการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติผ่าน
ยุทธวิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวในชุมชนคลองทะเลว่า วางอยู่
บนพื้นฐานของสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการและปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถสะท้อนภาพของความเป็นประชาธิปไตยจากกลุ่มคนราก
หญ้าว่ามีโอกาสและพื้นที่ส าหรับการต่อสู้ เพื่อปรับสัมพันธภาพทางอ านาจและสร้างต าแหน่งแห่งที่ให้กับ
ชุมชนในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
 3.3) ความเป็นธรรมในมิติของการกระจายทรัพยากร กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านใน
ชุมชนคลองทะเลได้น าไปสู่การตรวจพิสูจน์ที่ดินของกลุ่มนายทุนที่เข้ามาท าโครงการในนามของการ
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พัฒนาในพื้นที่ แต่สร้างปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และพบว่าเอกสารสิทธิ์มีพิรุธ ตลอดจนการ
เกิดข้อสงสัยและความคลุมเครือที่สังคมได้ตั้งค าถามต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท และต่อบทบาท
เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนซึ่งอาจขัดกับกฎหมายในหลายประเด็น โดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ที่
เจ้าหน้าที่รัฐออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบและทับซ้อนกับที่ในใบจองของชาวบ้าน ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมในมิติของการกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะที่ดิน อันน าไปสู่ข้อ
เรียกร้องในการสร้างความเป็นธรรมในมิติของการกระจายทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนต่อไป 
 3.4) ความเป็นธรรมในมิติทางกฎหมาย ถือเป็นหนึ่งในกลไกทางสังคมที่ส าคัญมาก และถูกใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงถึงความเป็นธรรมในแง่ของความยุติธรรมได้ ผลลัพธ์ด้านนี้ที่ เห็นได้ชัดคือ การที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกหนังสือขอให้ยับย้ังการด าเนินการและยกเลิกการอนุญาต
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่โดยเร่งด่วน ซึ่งส านักงานขนส่งทางบกที่ 5 สาขาพังงา ได้ตอบรับด้วยการ
ยกเลิกการอนุญาตการก่อสร้างท่าเทียบเรือ บริเวณชุมชนคลองทะเล พร้อมทั้งมีการเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกล่าว เนื่องจากขัดกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสะท้อนให้เห็น
ความส าเร็จในการจัดการที่น ามาสู่ความเป็นธรรมในระบบกฎหมายได้  
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ภำพที่ 1: สรุปพลวัตการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ฐานทนุทางสงัคมในชุมชนคลองทะเล 
 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 จากปรากฏการณ์ของกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นใน
พื้นที่ชุมชนคลองทะเล ซึ่งเกิดขึ้นจากการริเริ่มของกลุ่มชาวบ้านภายใต้ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็น
เครือข่ายภายในชุมชน ที่มีพื้นฐานมาจากความเป็นเครือญาติควบคู่กับความเชื่อในศาสนาเดียวกัน อัน
เอ้ือต่อการสร้างเครือข่ายของชาวบ้านในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ต่อมาได้ยกระดับไปเชื่อมโยง
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กับกลุ่มหรือองค์การภายนอชุมชนที่มีความสนใจร่วม สามารถอธิบายได้ว่า ความเป็นเครือข่ายของ
ชาวบ้านนั้นมีรากฐานมาจากทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่เดิม ผสานกับความร่วมมือกับองค์การภายนอก
ที่มาเป็นภาคีสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน ลักษณะของปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดทุนทางสังคมที่ขยายขึ้นมาจากทุนแบบดั้งเดิม หลังจากมีการตระหนักถึงพลังของความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกชุมชน และถูกน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของกระบวนการภาคประชาสังคม 
อันเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ชุมชนด าเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือองค์การภายนอก  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณากระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองทะเล และพลวัตของการ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน พบว่ากรอบโครงสร้างการของปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมี
ส่วนเอ้ือสนับสนุนให้กระบวนการเคล่ือนไหวของชาวบ้านชุมชนคลองทะเลประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ 
กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียกร้องสิทธิชุมชนตามระบอบประชาธิปไตยถือเป็นช่องทางส าคัญที่เปิด
โอกาสให้คนในชุมชนสามารถขับเคลื่อนกระบวนการอย่างเข้มข้นในช่วงที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มทุนที่
แสวงหาประโยชน์จากการเติบโตของการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จาก กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน
ชุมชนคลองทะเล ซึ่งใช้อ านาจที่ไม่เป็นทางการในฐานะประชาชนผู้มีศักยภาพและมีสิทธิในการก าหนด
อนาคตของชุมชน ภายใต้การรับรองสิทธิชุมชนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้น นอกจากชาวบ้านที่มีฐานะ
เป็นผู้ขับเคล่ือนกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนแล้ว ในระดับโครงสร้างของสังคมยัง
ต้องมีระบบที่เปิดโอกาสให้สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการพัฒนาภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยด้วย โดยนัยนี้ กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านชุมชนคลองทะเลจึงถูกขับเคลื่อนด้วย
แนวคิดสิทธิชุมชนและเป็นฐานของความเป็นประชาธิปไตย ดังที่ Santasombat (2003, p. 43) ได้ชี้ให้เห็น
ว่า การรับรองสิทธิชุมชนเป็นการส่งเสริมและพัฒนารากเหง้าของประชาธิปไตยในระดับรากฐาน 
 ในขณะเดียวกัน กระบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนคลองทะเลอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ
ระหว่างกันของคนในชุมชน ในภาวะที่ความไว้ใจในกลไกของรัฐมีต่ า กล่าวคือ เงื่อนไขหลักประการหนึ่ง
ของทุนทางสังคมที่ชุมชนใช้ในการเคลื่อนไหวนั้นเกิดจากการไม่ไว้ใจรัฐ แต่ไว้ใจคนในชุมชนและเครือข่าย
จากนอกชุมชนที่มีความสนใจร่วมมากกว่า เม่ือชาวบ้านมองว่ารัฐเป็นเครื่องมือของนายทุนในการผลักดัน
นโยบายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาตั้งแต่ในอดีต ช่วงที่รัฐให้
สัมปทานพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนแก่นายทุนจนเกิดวิกฤติป่าชายเลน อันเป็นบทเรียนที่ส ร้างความไม่
ไว้วางใจต่อกลไกการท างานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ จนน าไปสู่กระบวนการเคลื่อนไหวในชว่งความขัดแย้ง
กับกลุ่มทุนการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจในเครือข่ายของตนแต่ไม่ไว้ใจต่อ
กลไกของรัฐเช่นกัน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานศึกษาของ Kusumawalee (2004) ที่พบว่า รัฐไม่ได้ให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสภาพแวดล้อมและภูมิความรู้ของท้องถิ่น แต่มุ่งพัฒนาเพื่อ
เพิ่มผลผลิตมวลรวมของชาติเป็นส าคัญ เมื่อท้องถิ่นต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจกับทุน 
ผู้คนในท้องถิ่นต่างต่อสู้ดิ้นรนให้อยู่รอดภายใต้โครงสร้างแห่งอ านาจที่เป็นอยู่ โดยที่ความไว้วางใจที่มีต่อ
คนในชุมชนและเครือข่ายการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองทะเล  
ยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของทุนทางสังคม ดังที่ Putnam (1993) ได้ชี้ให้เห็นว่า ความไว้วางใจ/
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เชื่อถือกัน (Trust) นั้นมีคุณค่ามหาศาล เปรียบดังกาวที่เชื่อมให้เครือข่ายยึดติดกันไปได้ดี ส่งผลให้กลุ่ม
หรือชุมชนมีความเข้มแข็งบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 
 นอกจากนี้ อิทธิพลจากความเชื่อและประเพณีที่เชื่อมโยงกับศาสนาอิสลามก็มีความส าคัญยิ่งต่อ
การสร้างและสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชุมชนคลองทะเลให้เป็นทุนทางสังคมแบบดั้งเดิมที่เป็นฐานกลไก
ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน ดังที่ เห็นได้จาก แนวคิดในการอนุรักษ์ปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวของชาวบ้านถูกโยงกับความเชื่อตามค าสอนของ
ศาสนาอิสลามด้วย ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับที่ Trakulwaranon (2009) ได้อธิบายความส าคัญของ
องค์ประกอบทางศาสนาและคุณค่าไว้ว่า ความเชื่อที่ท าให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีความรัก ความห่วงใย และ
เอ้ืออาทรต่อกัน จะก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นที่ยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคมขึ้นได้  
 อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้พบว่าแนวคิดของทุนทางสังคมแบบดั้งเดิมที่อิงความเป็นเครือญาติยังไม่
เพียงพอที่จะอธิบายความส าคัญของทุนทางสังคมต่อความส าเร็จของการเคลื่อนไหวของชุมชนคลองทะเล 
โดยเฉพาะในช่วงที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มทุน พลังในการขับเคลื่อนเป็นผลมาจากการด าเนินงานผ่านองค์การ
ภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือและเชื่อมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างส าคัญ โดยที่บทบาทขององค์การ
ภายนอกซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมกับชาวบ้าน ไม่เพียงแต่เป็นตัวเชื่อมประสานและดึงทุนในชุมชนไปใช้ในการ
เคลื่อนไหวอย่างเข้มแข็งของเครือข่ายชาวบ้านเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อการก าหนดระบบคิดที่ถ่ายทอดแก่
ชุมชน รวมทั้งการปรับยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว โดยนัยนี้ แม้ว่าทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่เดิมอาจถูกลดทอน
ความส าคัญลงบ้าง แต่เป็นภาวะที่มีความจ าเป็นเมื่อเครือข่ายชาวบ้านต้องยกระดับก้าวไปสู่กระบวนการ
เคลื่อนไหวที่มีความซับซ้อน จึงต้องอาศัยแรงเสริมจากภายนอกด้วย ดังที่ Romratanapan (2005)  
ได้อธิบายว่า ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ถือเป็นส่วนของสภาพแวดล้อมของ
กระบวนการทุนทางสังคมที่มีผลต่อระบบคิดและวิธีปฏิบัติภายในกลุ่มและชุมชนด้วย 
 ผลจากการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้และต่อรองกับรัฐในการปกป้องทรัพยากรของชาวชุมชนคลอง
ทะเล ได้เผยให้เห็นว่ากรอบแนวคิดการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐนั้นไม่สอดคล้องกับนิยาม
ความหมายของค าว่าการ “ปกป้อง” กล่าวคือ รัฐไม่ได้เน้นปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในความหมายของ
การ “คุ้มครองป้องกัน” (Office of the Royal Society, 2003) แต่ทว่ากลับเป็นการ “ควบคุม” 
มากกว่า ในขณะเดียวกันการควบคุมที่ด าเนินการโดยรัฐกลับเป็นการกีดกันชาวบ้านให้ออกห่างจาก
ทรัพยากร แต่ไปเอ้ือประโยชน์เชิงนโยบายแก่กลุ่มนายทุน ดังสะท้อนให้เห็นจากโครงการพัฒนาในพื้นที่
ชุมชนคลองทะเล ตั้งแต่อดีตที่รัฐมีมาตรการปกป้องป่าชายเลนแต่กลับให้สัมปทานแก่นายทุน หรือกรณีที่
รัฐมีมาตรการควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแต่นายทุนกลับสามารถออกเอกสารสิทธิ์รุกล้ าพื้นที่ป่าดังกล่าวนี้ได้ ที่
น่าสนใจคือสภาพการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในชุมชนคลองทะเลเท่านั้น แต่ยังพบในอีกหลายชุมชน
บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ขาดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในชุมชน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องทบทวนโครงการพัฒนาต่าง ๆ มิให้ท าลายวิถีด ารงชีพ
ที่สัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรของชุมชน ตลอดจนไม่เบียดขับชุมชนให้ออกห่างจากสิทธิที่คนในชุมชน
พึงมีพึงได้จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังที่ Ostrom (1990 as cited in Bunnag, 2011) ได้
ชี้ให้เห็นว่า ระบบกรรมสิทธิ์ชุมชนสามารถใช้ในการจัดการทรัพยากรร่วมได้ส าเร็จโดยปราศจากการ
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ควบคุมโดยอ านาจรัฐจากส่วนกลาง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานศึกษาของ Poudel, Johnson and 
Mishra (2014) และงานศึกษาของ Pretty and Ward (2001) ซึ่งพบว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบรวมกลุ่ม ด้วยความสัมพันธ์ที่มีความไว้วางใจและมีบรรทัดฐานร่วมกัน เป็นวิธีบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ผลลัพธ์ที่ดี  
 ที่อภิปรายมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้และต่อรองของชาวบ้านชุมชน
คลองทะเลในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีความซับซ้อน และน่าสนใจ
ต่อการอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจปรากฏการณ์อย่างรอบด้านในหลายมุมมองและ
หลากมิติยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาปรากฏการณ์ในการศึกษานี้พบว่า แนวคิดประชาสังคมสามารถอธิบายให้
เชื่อมโยงกับการรวมตัวกันของชาวบ้านชุมชนคลองทะเล ในการก่อตัวซึ่งมีฐานมาจากจิตส านึกร่วมของ
การเป็นเจ้าของพื้นที่ เมื่อได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐผ่านการด าเนินการโดยกลุ่มทุนที่ไม่
ใส่ใจปัญหาของคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ กลไกการเคลื่อนไหวและแนวทางในการต่อสู้และต่อรองยังแสดง
ให้เห็นถึงประชาสังคมในรูปแบบใหม่ ท่ีใช้อธิบายกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนของสังคมในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับคนหลากหลายกลุ่มที่มีความสนใจร่วม โดยไม่ได้แยกส่วนจากชุมชนท้องถิ่น 
แต่เป็นการขยายขนาดหรือยกระดับการเคลื่อนไหวเป็นเครือข่ายที่ใหญ่กว่า ดังนั้น แนวคิดทุนทางสังคม
และแนวคิดประชาสังคมจึงมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน เนื่องจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนท้องถิ่นนั้น
มักจะเกิดจากเงื่อนไขส าคัญของทุนทางสังคมที่เป็นระบบความสัมพันธ์แบบดั้งเดิม เมื่อได้รับการพัฒนา
ต่อยอดจากการสนับสนุนของภายนอกเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ ส่งผลให้ระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวมีพลงัมาก
ขึ้น ทุนทางสังคมฐานชุมชนจึงเป็นแนวคิดตั้งต้นที่ก่อให้เกิดประชาสังคมตามมา นอกจากนี้ อาจจัดเป็น
ประชาสังคมรูปแบบใหม่ ที่มักจะเก่ียวโยงกับการเคลื่อนไหวด้วยขบวนการประชาชนซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ให้ความสนใจกับประเด็นอ่ืน ๆ ด้วย  เช่น การคัดค้านการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อประชาชน เป็นต้น ดังที่ Charoensin-o-larn (1997) ได้
อธิบายไว้ว่า ประชาสังคมรูปแบบใหม่เป็นเรื่องของขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน เพื่อน าไปสู่การ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่เข้มข้นและมีช่องทางให้กับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย เป็นการเปิด
พื้นที่ทางการเมืองหรือพื้นที่สาธารณะอีกแบบขึ้นมาที่ไม่ใช่รัฐ ตลอดจนเป็นประชาสังคมที่มีความตื่นตัว
ทางการเมืองสูงและในเร่ืองการใช้สิทธิของประชาชนในการที่จะไม่เชื่อฟังรัฐ ข้อค้นพบในการศึกษาคร้ังนี้ 
ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงสิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐ โดยที่เป้าหมายการต่อสู้มิได้เป็นการเข้าไปต่อสู้ในสังคม
การเมืองของกลไกรัฐ แต่ใช้พื้นที่การเมืองสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงออกทางความคิดและ
วัฒนธรรมของสังคม อันจะน าไปสู่การปรับสัมพันธภาพทางอ านาจระหว่างรัฐ ทุน และประชาชนเสียใหม่ 
 ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ท าให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่
ภาครัฐ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต ดังต่อไปนี้ 
 1) ชุมชนควรมีการจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางสังคมและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ถ่ายทอดแก่คนรุ่นใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้างผู้น าด้านภูมิปัญญาแก่
เยาวชนรุ่นใหม่ โดยอาจมีการทบทวนบทเรียนจากกระบวนการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเพื่อน าเอาทุนทาง
สังคมออกมาใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป ควบคู่กับการการส่งเสริมและรณรงค์การให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
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ที่เกี่ยวกับที่ดินและสิทธิชุมชน เพื่อสร้างฐานความรู้ในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัย  
 2) รัฐควรสร้างความไว้วางใจจากชาวบ้านและภาคประชาสังคม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันของประชาชน โดยยึดประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญในการท่ีจะท าข้อตกลงกับ
บุคคลหรือกลุ่มคนภายนอกที่มาท าโครงการพัฒนา อีกทั้งยังต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ชาวบ้านอย่าง
ครอบคลุมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งพยายามเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยประนีประนอมระหว่างกัน 
เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งเพื่อไม่ให้ขยายไปสู่ความรุนแรง 
 3) การวิจัยในอนาคตควรมุ่งความสนใจไปใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การเชื่อมโยงความเชื่อทาง
ศาสนาและอิทธิพลของศาสนาต่อกระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน โดยเฉพาะในส่วนที่จะเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ตลอดจนการลดผลกระทบทางลบของการพัฒนา (2) 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ทุนทางสงัคมและกระบวนการภาคประชาสงัคมในการเคลื่อนไหว
ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบด้านลบจากการโครงการพัฒนาในทอ้งถิ่น (3) การศึกษาการใช้ทุนทาง
สังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้พบในผลของการน าทุนทางสังคมมาใช้
ในกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทความวิจัย 

การบูรณาการการจัดการเรียนรู้อาเซยีนศึกษาและชายแดน
ศึกษา: บทสังเคราะห์จากโรงเรียนชายแดนอาเซียนของ

ประเทศไทย* 
 

        **เกตุชพรรณ์ ค ำพุฒ 
 
บทคัดย่อ 

บทควำมวิจัยนี้อธิบำยผลกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยชุดองค์ควำมรู้
ท้องถิ่นภำยใต้บริบทของชุมชนชำยแดนส ำหรับโรงเรียนชำยแดนอำเซียน  (Buffer School) โดย
กำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 400 ตัวอย่ำงจำกโรงเรียน
ชำยแดนทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม 
และโรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน ด้วยวิธีกำรวิจัยแบบผสมผสำนเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ โดยมี
ผลกำรวิจัยดังนี้ 1) ประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนพบว่ำ มี กำรเรียนรู้
ชุมชนชำยแดนอำเซียนเกี่ยวกับภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น ชนชำติพันธุ์ในท้องถิ่น  และสถำนที่ท่องเที่ยว
ชำยแดนเป็นประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรเรียนรู้ 2) ช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตร
อำเซียนศึกษำ พบว่ำมีกำรให้ล ำดับควำมส ำคัญต่อช่องทำงกำรเรียนรู้ในมิติของผู้คนและควำมเป็นเพื่อน
บ้ำนกันสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 37.8) 3) กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำภำยใต้อำณำบริเวณ
ชำยแดนนั้นประกอบด้วยองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ร่วมกับแหล่งกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน
ภำยใต้บริบทชุมชนชำยแดนนั้นช่วยเสริมสร้ำงทักษะทำงสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม โดยมีกรอบ
แนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ (area-based curriculum) เพื่อส ำหรับกำรสังเครำะห์แนวทำง
กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำผ่ำน  4 มิติ ควำมรู้ส ำคัญทั้งภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ 
วัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมร้อยสู่ภูมิภำคบนพื้นฐำนของควำมเป็นเพื่อนบ้ำนด้วยรำกร่วม
เดียวกัน 

 

ค าส าคัญ หลักสูตรแกนกลำงอำเซียน หลักสูตรเชิงพืน้ที่ โรงเรียนชำยแดนอำเซียน 
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Abstract 

This research paper is to assess the guidelines for learning management in ASEAN 
studies following the ASEAN curriculum sourcebook and local indigenous knowledge in cross 
border contexts for Buffer schools of Thailand. The studies were conducted in Buffer schools 
of Thailand involving 400 upper secondary students in Phanom Dong Rak Wittaya school, 
Suanphung Wittaya school, Wangnua Wittaya school and Betong Wiraratprasan school. The 
project is a mixed method research study which the result found that learning of border 
communities in Buffer schools were highly rated in indigenous languages, indigenous people 
and border tourist attractions; pathways of learning in ASEAN curriculum sourcebook was 
highly rated in the people and neighborhood (37.8%); and integration of ASEAN studies 
learning in border areas consists of knowledge; local history, outdoor learning resources in 
border communities to enhancing social and cross-cultural skills. This research was conducted 
with area-based curriculum concept as a synthesis of integration of learning management in 
ASEAN studies through four specific dimensions of knowledge comprises the geography of place; 
the history of place; the culture of place; and community, people and place. Strengthening 
regional cohesion was based on neighborhoods within collective roots of ASEAN community. 
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บทน า  
สืบเนื่องจำกในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์ตะวันตกและตะวันออกศึกษำ (The East-West Center: 

EWC) ร่วมกับองค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ได้ภำยใต้กำรสนับสนุนโดย 
ASEAN-US Technical Assistance and Training Facility (US-TATF) ได้ เพื่ อ พั ฒ น ำ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลำงอำเซียน (ASEAN curriculum sourcebook) ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอนทั้ง
ในระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำของประเทศสมำชิกอำเซียน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจต่อประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมที่มีรำกเหง้ำร่วมกันอันจะส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมแก่เยำวชนอำเซียน 
(ASEAN Secretariat, 2012: vii) ดังที่  Namji Steinemann ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรกำรศึกษำเอเชีย
แปซิฟิกแห่งศูนย์ตะวันตกและตะวันออกศึกษำ ได้กล่ำวไว้ “ส ำหรับหลักสูตรนี้เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้แบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง กำรเรียนรู้แบบสืบหำควำมรู้ และเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง
กำรคิดวิเครำะห์ ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม กำรมีส ำนึกแห่งคุณค่ำร่วมและ
เคำรพในควำมหลำกหลำย” (Nathan Associates Inc., 2012) และในกำรประชุมรัฐมนตรีศึกษำ
อำเซียน ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ณ ประเทศอินโดนีเซียนั้นน ำมำสู่ได้มีข้อตกลงร่วมกัน
ที่จะน ำหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของแต่ละประเทศ 
(OBEC, 2014A: 7)  

ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศไทย โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนได้จัดท ำหลักสูตรแกนกลำงอำเซียน ฉบับแปลเป็นภำษำไทยเพื่อน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำร
เรียนรู้เกี่ยวกับอำเซียนศึกษำพร้อมกับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ภำยใต้กรอบคิดที่
ส ำคัญของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนซึ่งประกอบด้วย 1) กำรเห็นคุณค่ำของอัตลักษณ์และควำม
หลำกหลำยอันจะก่อให้เกิดอัตลักษณ์แห่งชำวอำเซียนร่วมกันให้มำกยิ่งขึ้น ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนวิชำ
ประวัติศำสตร์ในหลำยมิติทั้งทำงด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะ รวมถึงภำษำที่หลำกหลำย 2) กำรเชื่อมโยง
โลกและท้องถิ่น ด้วยกรอบเนื้อหำเก่ียวกับควำมเป็นชุมชนท้องถิ่นทีเ่ชื่อมโยงสู่ภูมิภำคภำยใต้บริบทโลกยุค
โลกำภิวัตน์ 3) กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรม อันจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม 
4) กำรมีพันธกิจร่วมกันเพื่ออนำคตที่ยั่งยืนภำยใต้กรอบกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (OBEC, 2014B: 6) อันมุ่งหวัง
สู่ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในภูมิภำคอำเซียนด้วยประชำชนสู่ประชำชนผ่ำนมำตรกำรส ำคัญทำงด้ำน
กำรศึกษำทั้งกำรก ำหนดกรอบหลักสูตรร่วม กำรสร้ำงเนื้อหำกำรเรียนรู้  และสื่อกำรสอนที่เกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียน  

กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยควำมรู้ท้องถิ่นชุมชนชำยแดนและภำษำเพื่อนบ้ำน
อำเซียนนั้นเล็งเห็นได้ถึงกำรสร้ำงเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่ดีอย่ำงมีนัยส ำคัญ และน ำมำสู่กำรศึกษำวิจัย
กำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดนอำเซียน (Buffer School) ทั้ง 4 พื้นที่ชำยแดนที่มี
อำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งได้แก่ 1) โรงเรียนพนมดงรักวิทยำที่อยู่ในพื้นที่อ ำเภอพนมดงรัก 
บริบทชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชำในฐำนะชุมทำงกำรสัญจรของผู้คนแห่งอำรยธรรม
เขมรโบรำณ มรดกของเหล่ำบรรพชนเหล่ำนั้นได้ยึดโยงรำกเหง้ำของผู้คนที่มีร่วมกันผ่ำนภำษำเขมรถิ่น
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ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง กำรเรียนรู้แบบสืบหำควำมรู้ และเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง
กำรคิดวิเครำะห์ ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม กำรมีส ำนึกแห่งคุณค่ำร่วมและ
เคำรพในควำมหลำกหลำย” (Nathan Associates Inc., 2012) และในกำรประชุมรัฐมนตรีศึกษำ
อำเซียน ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ณ ประเทศอินโดนีเซียนั้นน ำมำสู่ได้มีข้อตกลงร่วมกัน
ที่จะน ำหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของแต่ละประเทศ 
(OBEC, 2014A: 7)  

ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศไทย โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนได้จัดท ำหลักสูตรแกนกลำงอำเซียน ฉบับแปลเป็นภำษำไทยเพื่อน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำร
เรียนรู้เกี่ยวกับอำเซียนศึกษำพร้อมกับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ภำยใต้กรอบคิดที่
ส ำคัญของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนซึ่งประกอบด้วย 1) กำรเห็นคุณค่ำของอัตลักษณ์และควำม
หลำกหลำยอันจะก่อให้เกิดอัตลักษณ์แห่งชำวอำเซียนร่วมกันให้มำกยิ่งขึ้น ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนวิชำ
ประวัติศำสตร์ในหลำยมิติทั้งทำงด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะ รวมถึงภำษำที่หลำกหลำย 2) กำรเชื่อมโยง
โลกและท้องถิ่น ด้วยกรอบเนื้อหำเก่ียวกับควำมเป็นชุมชนท้องถิ่นทีเ่ชื่อมโยงสู่ภูมิภำคภำยใต้บริบทโลกยุค
โลกำภิวัตน์ 3) กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรม อันจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม 
4) กำรมีพันธกิจร่วมกันเพื่ออนำคตที่ยั่งยืนภำยใต้กรอบกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (OBEC, 2014B: 6) อันมุ่งหวัง
สู่ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในภูมิภำคอำเซียนด้วยประชำชนสู่ประชำชนผ่ำนมำตรกำรส ำคัญทำงด้ำน
กำรศึกษำทั้งกำรก ำหนดกรอบหลักสูตรร่วม กำรสร้ำงเนื้อหำกำรเรียนรู้  และสื่อกำรสอนที่เกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียน  

กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยควำมรู้ท้องถิ่นชุมชนชำยแดนและภำษำเพื่อนบ้ำน
อำเซียนนั้นเล็งเห็นได้ถึงกำรสร้ำงเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่ดีอย่ำงมีนัยส ำคัญ และน ำมำสู่กำรศึกษำวิจัย
กำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดนอำเซียน (Buffer School) ทั้ง 4 พื้นที่ชำยแดนที่มี
อำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งได้แก่ 1) โรงเรียนพนมดงรักวิทยำที่อยู่ในพื้นที่อ ำเภอพนมดงรัก 
บริบทชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชำในฐำนะชุมทำงกำรสัญจรของผู้คนแห่งอำรยธรรม
เขมรโบรำณ มรดกของเหล่ำบรรพชนเหล่ำนั้นได้ยึดโยงรำกเหง้ำของผู้คนที่มีร่วมกันผ่ำนภำษำเขมรถิ่น
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สุรินทร์ 2) โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำที่อยู่ในพื้นที่อ ำเภอสวนผึ้ง บริบทชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับ
ประเทศเมียนมำในฐำนะชุมชนของผู้คนต่ำงถิ่นในยุคเหมืองแร่ กำรอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนของผู้คนหลำก
ชำติพันธุ์มีวิถีของกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงพึ่งพำและผูกสัมพันธ์กันผ่ำนพิธีกรรมควำมเชื่อ 3) โรงเรียนเวียง
แก่นวิทยำคมที่อยู่ในพื้นที่อ ำเภอเวียงแก่น บริบทชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศลำวพื้นที่ของ
ผู้คนชนเผ่ำแห่งอุษำคเนย์ที่ตั้งถิ่นฐำนอยู่ตลอดลุ่มน้ ำโขง กระจำยตัวบนพื้นที่พหุวัฒนธรรมซึ่งด ำรงอัต
ลักษณ์ผ่ำนภำษำพูดที่หลำกหลำย วิถีผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยสำยสัมพันธ์ผ่ำนประเพณีและกำรละเล่น  
4) โรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำนอยู่ในพื้นที่อ ำเภอเบตง บริบทชำยแดนที่มีอำณำเขตติดกับประเทศ
มำเลเซีย ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศำสตร์ท้องถิ่นอันบอกเล่ำถึงคนไทยปำเซะในประเทศมำเลเซียเมื่อ
คร้ังเสียดินแดนไปในช่วงยุคอำณำนคิม ขณะที่เศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดนในปัจจุบันนั้นกลำยเป็นกิจกรรมที่
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่ำงคนไทยและคนมำเลเซียนับเนื่องอย่ำงที่เคยเป็นมำดังเช่นเมื่อครั้งอดีตแห่งหัวเมือง
โบรำณของรัฐปัตตำนี 

จำกบริบทดังกล่ำวน ำมำสู่กำรศึกษำแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำและ
ชำยแดนศึกษำ ด้วยว่ำควำมเป็นเพื่อนบ้ำนของเรำนั้นจะเชื่อมประสำนในแต่ละส่วนย่อยของแต่ละท้องถิ่น
สู่ควำมเป็นภูมิภำคอย่ำงที่มุ่งหมำยไวน้ั้นด้วยอำศัยบริบทควำมรู้จำกท้องถิ่นชำยแดน ภำยใต้กรอบแนวคิด
ชำยแดนศึกษำ (borderland studies) ที่ว่ำด้วยชำยแดนนั้นคือสัญลักษณ์แห่งควำมเป็นรัฐ ชำติ และ
ควำมเป็นท้องถิ่น จำกกำรศึกษำของ Machteld Venken (2017: 11-14) ในเร่ือง Borderland Studies 
Meets Child Studies: A European Encounter นั้นอธิบำยไว้อย่ำงเด่นชัดถึงกระบวนกำรยุโรปภิวัตน์ 
(Europeanisation) ที่เกิดขึ้นอย่ำงเข้มแข็งร่วมกันนั้นได้อำศัยประวัติศำสตร์ชีวิตประจ ำวันของผู้คน
ท้องถิ่น ณ พื้นที่ชำยแดนของหลำยรัฐ ๆ เหล่ำนั้นซึ่งผสมผสำนขึ้นจำกควำมหลำกหลำยสู่ประชำคมยุโรป
ในปัจจุบัน ในขณะที่สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ขับเคลื่อนอย่ำงแข็งขันต่อกำรมุ่งสู่
ประชำคมอำซียนผ่ำนหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนเพื่อกำรเรียนรู้และบ่มเพำะส ำหรับเยำวชนอำเซียนด้วย
มโนภำพเชิงภูมิภำคเป็นส ำคัญ แต่ในกำรศึกษำคร้ังนี้มุ่งเพื่อเติมเต็มควำมรู้ในส่วนล่ำง (bottom-up) ด้วย
กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำร่วมกับชุดควำมรู้ชำยแดนศึกษำจำกโรงเรียนชำยแดนอำเซียน
ทั้ง 4 พื้นที่ซึ่งมีควำมหลำกหลำยในมิติควำมรู้เกี่ยวกับชุมชนเพื่อนบ้ำน (neighboring communities) ที่
จะเป็นสำระกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำที่ส ำคัญภำยใต้กรอบกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ (area-based 
curriculum) อย่ำงมีพันธกิจสัมพันธ์กับบริบทใหม่แห่งชุมชนชำวอำเซียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อวิเครำะห์แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยชุดองค์ควำมรู้ท้องถิ่นภำยใต้บริบท
ของชุมชนชำยแดนส ำหรับโรงเรียนชำยแดนอำเซียน 

 
 

 

  

การทบทวนเอกสาร 
 แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี พ.ศ. 2558 นั้นว่ำไว้
ด้วยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภูมิภำคอำเซียนที่จะต้องสำมำรถสร้ำงแรงกระตุ้นตอ่ควำมร่วมมือของประเทศ
สมำชิกอำเซียน ด้วยแนวทำงที่ส ำคัญอันได้แก่ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรวำงแผนกำรสอน และกำรเรียนรู้ที่
ไม่จ ำกัดเฉพำะอยู่ในห้องเรียน เพื่อควำมรู้ส ำหรับชีวิตประจ ำวันที่ตอบสนองต่อสังคมยุคใหม่และภำยใต้
บริบทใหม่แห่งประชำคมอำเซียน (The Singapore Teachers’ Union, 2012: 1-12) และตำมกรอบ
มำตรฐำนสมรรถนะกำรเรียนกำรสอนโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ องค์กำรรัฐมนตรี
ศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO INNOTECH, 2010: 8-13) ภำยใต้โครงกำรศึกษำกำรบูรณำ
กำรกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของหลักสูตรสังคมศึกษำในระดับมัธยมศึกษำในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้สรุปไว้ถึงแนวทำงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนนั้นควรประกอบด้วยแนวทำง
ที่ส ำคัญ อันได้แก่ 1) กำรส่งเสริมทักษะพื้นฐำนทำงกำรศึกษำด้วยทักษะกำรคิดวิเครำะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
ชุมชน 2) กำรพัฒนำกำรศึกษำทั้งในเชิงระบบทั้งเชิงสำระกำรเรียนรู้ ทักษะและค่ำนิยมเพื่อน ำพำให้
ประชำชนมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน รวมถึงกำรมีส่วนร่วมกับสังคมประชำธิปไตย 3) กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้
เชิงสำธำรณะในมิติควำมยั่งยืนจำกกำรมีส่วนร่วมทั้งกับนโยบำยของภำครัฐ ภำคประชำสังคมและองค์กร
พัฒนำระหว่ำงประเทศ 4) กำรสร้ำงเสริมควำมเป็นพลเมืองอันเป็นแบบปฏิบัติที่ส ำคัญเพื่อมุ่งไปสู่ควำมยั่งยืน 

อันน ำมำสู่แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ซึ่งว่ำด้วยวิธีกำรปรับกำรเรียนรู้ผ่ำนเนื้อหำวิชำ
เรียนให้ลดน้อยลงพร้อมกับบทบำทของโรงเรียนที่ได้ร่วมออกแบบและสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่นอันสอดคล้อง
กับลักษณะของโรงเรียนและตรงตำมควำมต้องกำรและขีดควำมสำมำรถของผู้เรียน รวมถึงบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ (QCA, 2007: 5) ดังเช่นที่ the Royal Society for the encouragement of Arts, 
Manufactures and Commerce (RSA, 2012: 5-6) ได้นิยำมหลักสูตรเชิงพื้นที่ ไว้ว่ำเป็นกำรเพิ่ม
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนและวัฒนธรรมรอบตัวของพวก
เขำ โดยหลักสูตรเชิงพื้นที่นั้นให้ควำมส ำคัญใน 3 ประเด็นส ำคัญ อันได้แก่ 1) เก่ียวกับสถำนที่ (about a 
place) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกบริบทท้องถิ่นและทรัพยำกรควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำกรอบกำรเรียนรู้ 2) 
โดยสถำนที่ (by a place) เพื่อออกแบบให้โรงเรียนได้มีบทบำทร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น และ 
3) ส ำหรับสถำนที่ (for a place) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงจ ำเพำะของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น 
ด้วยเป้ำประสงค์ส ำคัญเพื่อกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนจำกภูมิหลังเก่ียวกับท้องถิ่น 
เพื่อเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจของผู้เรียนต่อถิ่นที่อยู่ พร้อมกับบทบำทของโรงเรียนต่อกำรปลูกฝัง
เรื่องรำวของชุมชนท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มำกยิ่งขึ้น  โดยที่คุณลักษณะของชุมชนท้องถิ่นจะเป็นปัจจัย
ส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ โดยมี 4 คุณลักษณะที่ส ำคัญ อันได้แก่ 1) ภูมิ ศำสตร์  
2) ประวัติศำสตร์ 3) วัฒนธรรม และ 4) ชุมชนท้องถิ่น  
 ขณะที่กำรพัฒนำกำรสอนผ่ำนกระบวนกำรหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อสร้ำงกำรเชื่อมโยงกับท้องถิ่น
นั้นมีหลำยวิธี โดยสำมำรถสรุปได้ 3 ล ำดับขั้นของกำรท ำควำมเข้ำใจเพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ได้
ดังนี้ 1) ควำมเข้ำใจกำรสอน ด้วยวิธีกำรสอนที่มำกกว่ำกำรบรรยำยแก่นักเรียนในแต่ละวิชำ (Alexander, 
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การทบทวนเอกสาร 
 แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี พ.ศ. 2558 นั้นว่ำไว้
ด้วยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภูมิภำคอำเซียนที่จะต้องสำมำรถสร้ำงแรงกระตุ้นตอ่ควำมร่วมมือของประเทศ
สมำชิกอำเซียน ด้วยแนวทำงที่ส ำคัญอันได้แก่ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรวำงแผนกำรสอน และกำรเรียนรู้ที่
ไม่จ ำกัดเฉพำะอยู่ในห้องเรียน เพื่อควำมรู้ส ำหรับชีวิตประจ ำวันที่ตอบสนองต่อสังคมยุคใหม่และภำยใต้
บริบทใหม่แห่งประชำคมอำเซียน (The Singapore Teachers’ Union, 2012: 1-12) และตำมกรอบ
มำตรฐำนสมรรถนะกำรเรียนกำรสอนโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ องค์กำรรัฐมนตรี
ศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO INNOTECH, 2010: 8-13) ภำยใต้โครงกำรศึกษำกำรบูรณำ
กำรกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของหลักสูตรสังคมศึกษำในระดับมัธยมศึกษำในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้สรุปไว้ถึงแนวทำงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนนั้นควรประกอบด้วยแนวทำง
ที่ส ำคัญ อันได้แก่ 1) กำรส่งเสริมทักษะพื้นฐำนทำงกำรศึกษำด้วยทักษะกำรคิดวิเครำะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
ชุมชน 2) กำรพัฒนำกำรศึกษำทั้งในเชิงระบบทั้งเชิงสำระกำรเรียนรู้ ทักษะและค่ำนิยมเพื่อน ำพำให้
ประชำชนมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน รวมถึงกำรมีส่วนร่วมกับสังคมประชำธิปไตย 3) กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้
เชิงสำธำรณะในมิติควำมยั่งยืนจำกกำรมีส่วนร่วมทั้งกับนโยบำยของภำครัฐ ภำคประชำสังคมและองค์กร
พัฒนำระหว่ำงประเทศ 4) กำรสร้ำงเสริมควำมเป็นพลเมืองอันเป็นแบบปฏิบัติที่ส ำคัญเพื่อมุ่งไปสู่ควำมยั่งยืน 

อันน ำมำสู่แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ซึ่งว่ำด้วยวิธีกำรปรับกำรเรียนรู้ผ่ำนเนื้อหำวิชำ
เรียนให้ลดน้อยลงพร้อมกับบทบำทของโรงเรียนที่ได้ร่วมออกแบบและสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่นอันสอดคล้อง
กับลักษณะของโรงเรียนและตรงตำมควำมต้องกำรและขีดควำมสำมำรถของผู้เรียน รวมถึงบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ (QCA, 2007: 5) ดังเช่นที่ the Royal Society for the encouragement of Arts, 
Manufactures and Commerce (RSA, 2012: 5-6) ได้นิยำมหลักสูตรเชิงพื้นที่ ไว้ว่ำเป็นกำรเพิ่ม
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนและวัฒนธรรมรอบตัวของพวก
เขำ โดยหลักสูตรเชิงพื้นที่นั้นให้ควำมส ำคัญใน 3 ประเด็นส ำคัญ อันได้แก่ 1) เก่ียวกับสถำนที่ (about a 
place) เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกบริบทท้องถิ่นและทรัพยำกรควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำกรอบกำรเรียนรู้ 2) 
โดยสถำนที่ (by a place) เพื่อออกแบบให้โรงเรียนได้มีบทบำทร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น และ 
3) ส ำหรับสถำนที่ (for a place) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงจ ำเพำะของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น 
ด้วยเป้ำประสงค์ส ำคัญเพื่อกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนจำกภูมิหลังเก่ียวกับท้องถิ่น 
เพื่อเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจของผู้เรียนต่อถิ่นที่อยู่ พร้อมกับบทบำทของโรงเรียนต่อกำรปลูกฝัง
เรื่องรำวของชุมชนท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มำกยิ่งขึ้น  โดยที่คุณลักษณะของชุมชนท้องถิ่นจะเป็นปัจจัย
ส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ โดยมี 4 คุณลักษณะที่ส ำคัญ อันได้แก่ 1) ภูมิ ศำสตร์  
2) ประวัติศำสตร์ 3) วัฒนธรรม และ 4) ชุมชนท้องถิ่น  
 ขณะที่กำรพัฒนำกำรสอนผ่ำนกระบวนกำรหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อสร้ำงกำรเชื่อมโยงกับท้องถิ่น
นั้นมีหลำยวิธี โดยสำมำรถสรุปได้ 3 ล ำดับขั้นของกำรท ำควำมเข้ำใจเพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ได้
ดังนี้ 1) ควำมเข้ำใจกำรสอน ด้วยวิธีกำรสอนที่มำกกว่ำกำรบรรยำยแก่นักเรียนในแต่ละวิชำ (Alexander, 
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2008: 141) พื้นที่กำรใช้ชีวิตและบริบทแวดล้อมนั้นถือว่ำมีอิทธิพลต่อผู้เรียนและถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่
ส ำคัญของกำรสอนโดยอำศัยสำระควำมรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมี 3 มิติที่ควรให้ควำมส ำคัญอัน
ได้แก่ มิติชุมชน มิติวัฒนธรรม และมิติของผู้เรียน 2) ควำมเข้ำใจนักเรียนต่อบทบำทร่วมในกำรพัฒนำ
หลักสูตรซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของกำรพัฒนำหลักสูตรโดยอำศัยกำรพิจำรณำควำมต้องกำรและส ำคัญ
ส ำหรับของผู้เรียน (Kushner, 1993: 39) และ 3) ควำมเข้ำใจในเชิงวิชำกำรต่อกำรพัฒนำหลักสูตร 
ครูผู้สอนต้องมีภูมิรู้ในสำระวิชำที่เน้นมรดกทำงประวัติศำสตร์และด้วยเพรำะข้อมูลพื้นฐำนเชิงพื้นที่นั้นมี
ควำมแตกต่ำงกันในแต่ละท้องถิ่นจึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำท้องถิ่น รวมถึง
ผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ (Jephcote & Davies, 2007: 208) ทั้งพันธมิตรท้องถิ่นด้ำนกำรศึกษำ 
(educational partners) ในฐำนะองค์กรที่สนับสนุนกำรท ำงำนของโรงเรียน และผู้ประสำนงำนในพื้นที่
ส ำหรับวิชำเรียนหรือหลักสูตรที่ต้องอำศัยกำรสนับสนุนจำกผู้รู้ในท้องถิ่น รวมถึงพันธมิตรอำสำสมัคร 
(voluntary sector partners) ของแต่ละท้องถิ่นซึ่งในที่นี้หมำยรวมถึงศูนย์มรดกท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ 
รวมถึงชุมชนศิลปิน เป็นต้น 
 กำรเรียนรู้ของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้นอยู่ภำยใต้บริบทของชุมชนชำยแดนจึงส ำคัญต่อกำร
ทบทวนกรอบแนวคิดชำยแดนศึกษำ (borderland studies) ซึ่งเริ่มต้นด้วยค ำอธิบำยของ Daphne 
Berdahl (1999: 3) ที่กล่ำวถึงชำยแดนนั้นเก่ียวข้องในเชิงสัญลักษณแ์ห่งควำมเป็นรัฐ ชำติ และควำมเป็น
ท้องถิ่นซึ่ งถูกนิยำมไว้ร่วมกัน ใน เชิงขอบเขตของดินแดนและพื้ นที่ ทำงสั งคมและวัฒนธรรม 
(sociocultural space) ในส่วนของเขตแดนนั้นอ้ำงไว้ถึงเส้นแบ่งแยก ในขณะที่ชำยแดนนั้นว่ำด้วยพื้นที่
ที่ตีวงห้อมล้อมไว้ด้วยกำรแบ่งส่วนของเส้นเขตแดนที่ถูกสร้ำงขึ้นและน ำมำซึ่งกำรมีอยู่ของพื้นที่ร่วม 
(Zwischenräume/ interspace) ทั้งในด้ำนภำษำ วัฒนธรรม ศำสนำและหลักแห่งศีลธรรมที่มีอยู่  
ณ พื้นที่รอยต่อนั้น ๆ (Ther, 2010: 74) ในขณะที่กำรอธิบำยด้วยมุมมองเชิงประวัติศำสตร์นั้นว่ำไว้ด้วย
กำรมีอยู่ซึ่งเขตแดนนั้นเพื่อบ่งชี้เรื่องพัฒนำกำรควำมเป็นรัฐสมัยใหม่เกี่ยวกับดินแดนและอำณำเขต 
ขณะที่กระบวนกำรสร้ำงชำตินั้นว่ำด้วยกำรแย่งชิงอ ำนำจโดยศูนย์กลำงและปฏิเสธต่ออ ำนำจส่วนภูมิภำค
ต่ำง ๆ แม้แต่พื้นที่ชำยขอบอันเพื่อกำรเสริมส่งอ ำนำจอธิปไตยแห่งรัฐ ขณะเดียวกันหำกภำวะชำตินิยมนั้น
มีอยู่ ณ พื้นที่ชำยแดนนั้น ๆ จะเป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกระบวนภูมิภำคนิยมที่จะเกิดขึ้น ดังตัวอย่ำง
กระบวนกำรยุโรปภิวัตน์ (Europeanization) ที่เกิดขึ้นอย่ำงเข้มแข็งร่วมกันนั้นได้อำศัยชนกลุ่มน้อย ณ 
พื้นที่ชำยแดนที่ผสมผสำนจำกควำมหลำกหลำยเชื้อชำติที่อพยพและตั้งถิ่นฐำนใหม่หลังช่วงภำวะสงครำม 
และด้วยอำศัยซึ่งวิธีกำรประวัติศำสตร์ชีวิตประจ ำวัน (Alltagsgeschichte) เป็นแนวทำงของกำร
ปลดปล่อยผู้คนที่อำศัยในพื้นที่ชำยแดนออกจำกควำมคิดทำงกำรเมืองและชำตินิยมเชิงเชื้อชำติ (Oates-
Indruchová & Blaive, 2014: 195) ควำมทรงจ ำในวัยเด็กจำกชีวิตครอบครัวและประสบกำรณ์ใน
โรงเรียนถือเป็นกลไกที่ส ำคัญต่อกำรประกอบสร้ำงควำมทรงจ ำแห่งสันติภำพที่มีร่วมกัน (peaceful 
annexation) และมีส่วนส ำคัญต่อกำรเชื่อมประสำนอำณำบริเวณชำยแดนสู่ภูมิภำคนิยม (Werther, 
2014: 85-108) 
 ในส่วนภูมิภำคอำเซียนนั้นได้เริ่มขับเคลื่อนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับประชำคม
อำเซียนภำยใต้บริบทชุมชนชำยแดน และตำมที่ Thithimadee Arphattanano (2015: 17-32) ได้

 

  

ศึกษำเกี่ยวกับกำรสอนสังคมศึกษำภำยใต้บริบทประชำคมอำเซียนนั้นว่ำด้วยกำรบูรณำกำรควำมรู้ในยุค
โลกำภิวัตน์กับควำมรู้ในแต่ละท้องถิ่นเข้ำด้วยกันถือเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้ชำยแดนกับประเทศอ่ืน ๆ ทั้ง 68 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมุ่งมั่นสู่อำเซียนซึ่งได้ก ำหนดสำระ
ควำมรู้อำเซียนศึกษำเป็นแกนหลักส ำหรับกำรเรียนกำรสอนพร้อมกับผสมผสำนกับควำมรู้ท้องถิ่นและ
ควำมรู้เฉพำะตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรอำศัยอำณำบริเวณควำมรู้ชุมชนเพื่อนบ้ำนที่มีควำม
เกำะเกี่ยวกันทำงวัฒนธรรมและภำษำนั้นเป็นสำระของกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ รวมถึงแนวทำง
กำรศึกษำสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งส ำคัญต่อกำรอธิบำยถึงควำมจ ำเพำะของชุมชนชำยแดน ดังเช่นที่ 
Ekkarin Sungtong (2014: 94-103) ได้ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้นั้นได้มีข้อเสนอเชิงหลักกำรจัดกำรศึกษำด้วยกำรบูรณำกำรกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และหลักศำสนำ บนพื้นฐำนของควำมต้องกำรของท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับ
แนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม (multiculturalism) และพหุวัฒนธรรมศึกษำ (multicultural education) 
ด้วยแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ยึดโยงกับผู้เรียนเพื่อกำรอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ ด้วยแนวทำงสร้ำงกำร
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับของมิติทำงสังคมตำมแต่ละบริบทของท้องถิ่นเป็นส ำคัญ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กำรศึกษำโดยกำรวิจัยแบบผสมผสำนเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ (mixed methods 
research) อันประกอบด้วย 1) กำรศึกษำวิจัยเอกสำร 2) กำรศึกษำวิจัยภำคสนำม โดยกำรศึกษำวิจัยครั้ง
นี้อำศัยวิธีคัดเลือกกำรวิจัยกรณีศึกษำ (case study research) พร้อมกับมีเกณฑ์กำรเลือกตำมประเภท 
(criterion sampling) จำกกลุ่มโรงเรียนต้นแบบกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน (Spirit of ASEAN) ของ
กลุ่มโรงเรียนชำยแดนอำเซียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยภำยใต้สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อเป็นหน่วยพื้นที่วิจัยส ำหรับกำรวิจัยกรณีศึกษำทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ โรงเรียน
พนมดงรักวิทยำ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม และโรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน  

ในส่วนขั้นตอนกำรสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่ำงนั้นก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4-6 โรงเรียนละ 100 ตัวอย่ำง รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 400 ตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) เพื่อให้ได้สัดส่วนในแต่ละระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยที่
ผู้วิจัยได้ร่วมกับผู้บริหำรโรงเรียนและอำจำรย์ผู้สอนวิชำอำเซียนศึกษำส ำหรับกระบวนกำรเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำง (purposive sampling) ในระดับชั้นมัธยมศึกษำละ 1-2 ห้องเรียนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนชั้นมัธยมศึกษำละประมำณ 30-35 ตัวอย่ำง เพื่อส ำรวจประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนของ
โรงเรียนชำยแดนอำเซียนด้วยเครื่องมือกำรวิจัยที่ประกอบด้วย 1) แบบกำรสัมภำษณ์ ประกอบด้วย
ค ำถำมแบบเลือกรำยกำรและแบบเติมค ำตอบเกี่ยวกับประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดน 2) แนวกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเซียนศึกษำ  และ  
3) กำรสนทนำกลุ่มเก่ียวกับวิธีกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำภำยใต้อำณำ
บริเวณชำยแดน 
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ศึกษำเกี่ยวกับกำรสอนสังคมศึกษำภำยใต้บริบทประชำคมอำเซียนนั้นว่ำด้วยกำรบูรณำกำรควำมรู้ในยุค
โลกำภิวัตน์กับควำมรู้ในแต่ละท้องถิ่นเข้ำด้วยกันถือเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้ชำยแดนกับประเทศอ่ืน ๆ ทั้ง 68 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมุ่งมั่นสู่อำเซียนซึ่งได้ก ำหนดสำระ
ควำมรู้อำเซียนศึกษำเป็นแกนหลักส ำหรับกำรเรียนกำรสอนพร้อมกับผสมผสำนกับควำมรู้ท้องถิ่นและ
ควำมรู้เฉพำะตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรอำศัยอำณำบริเวณควำมรู้ชุมชนเพื่อนบ้ำนที่มีควำม
เกำะเกี่ยวกันทำงวัฒนธรรมและภำษำนั้นเป็นสำระของกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ รวมถึงแนวทำง
กำรศึกษำสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งส ำคัญต่อกำรอธิบำยถึงควำมจ ำเพำะของชุมชนชำยแดน ดังเช่นที่ 
Ekkarin Sungtong (2014: 94-103) ได้ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้นั้นได้มีข้อเสนอเชิงหลักกำรจัดกำรศึกษำด้วยกำรบูรณำกำรกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และหลักศำสนำ บนพื้นฐำนของควำมต้องกำรของท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับ
แนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม (multiculturalism) และพหุวัฒนธรรมศึกษำ (multicultural education) 
ด้วยแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ยึดโยงกับผู้เรียนเพื่อกำรอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ ด้วยแนวทำงสร้ำงกำร
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กำรศึกษำโดยกำรวิจัยแบบผสมผสำนเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ (mixed methods 
research) อันประกอบด้วย 1) กำรศึกษำวิจัยเอกสำร 2) กำรศึกษำวิจัยภำคสนำม โดยกำรศึกษำวิจัยครั้ง
นี้อำศัยวิธีคัดเลือกกำรวิจัยกรณีศึกษำ (case study research) พร้อมกับมีเกณฑ์กำรเลือกตำมประเภท 
(criterion sampling) จำกกลุ่มโรงเรียนต้นแบบกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน (Spirit of ASEAN) ของ
กลุ่มโรงเรียนชำยแดนอำเซียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยภำยใต้สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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ในส่วนขั้นตอนกำรสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่ำงนั้นก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4-6 โรงเรียนละ 100 ตัวอย่ำง รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 400 ตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) เพื่อให้ได้สัดส่วนในแต่ละระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยที่
ผู้วิจัยได้ร่วมกับผู้บริหำรโรงเรียนและอำจำรย์ผู้สอนวิชำอำเซียนศึกษำส ำหรับกระบวนกำรเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำง (purposive sampling) ในระดับชั้นมัธยมศึกษำละ 1-2 ห้องเรียนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนชั้นมัธยมศึกษำละประมำณ 30-35 ตัวอย่ำง เพื่อส ำรวจประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนของ
โรงเรียนชำยแดนอำเซียนด้วยเครื่องมือกำรวิจัยที่ประกอบด้วย 1) แบบกำรสัมภำษณ์ ประกอบด้วย
ค ำถำมแบบเลือกรำยกำรและแบบเติมค ำตอบเกี่ยวกับประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดน 2) แนวกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเซียนศึกษำ  และ  
3) กำรสนทนำกลุ่มเก่ียวกับวิธีกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำภำยใต้อำณำ
บริเวณชำยแดน 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูลนั้นประกอบด้วย 1) กำรวิเครำะห์ด้วยสถิติพรรณนำ (descriptive 
statistics) ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับควำมถี่ค่ำร้อยละ 
(percentage) พร้อมน ำเสนอเกี่ยวกับค่ำเฉลี่ย ด้วยโปรแกรมวิเครำะห์ทำงสถิติ ( IBM SPSS Statistics) 
เพื่อกำรประเมินประเด็นกำรเรียนรู้และช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเชียน
ศึกษำในมิติชุมชนชำยแดนอำเซียน 2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรน ำเสนอ
ข้อมูลด้วยกำรอธิบำยเนื้อหำควำมบรรยำย (content analysis) ส ำหรับกำรวิเครำะห์และอภิปรำยกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรอำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดนอำเซียน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1) การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาด้วยชุดความรู้ชุมชนชายแดน 

กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยชุดควำมรู้ท้องถิ่นภำยใต้บริบทของชุมชน
ชำยแดนส ำหรับโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้นมีผลของกำรศึกษำวิจัยสรุปได้ดังนี้ ในส่วนข้อมูลคุณลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 ตัวอย่ำง โดยเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
(มัธยมศึกษำปีที่ 4-6) จำกโรงเรียนชำยแดนอำเซียนทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม และโรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน นั้นแบ่งเป็นเพศ
ชำยร้อยละ 24.5 และเพศหญิงร้อยละ 75.5 และมีช่วงอำยุระหว่ำง อำยุ 15 ปี ร้อยละ 18.3 อำยุ 16 ปี 
ร้อยละ 41 อำยุ 17 ปี ร้อยละ 29.8 และอำยุ 18 ปี ร้อยละ 10.5 และมีระดับชั้นกำรศึกษำดังนี้ ระดับ
มัธยมมัธยมศึกษำปีที่ 4 ร้อยละ 44.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ร้อยละ 36.3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 ร้อยละ 19.5 โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรใช้ภำษำเพื่อนบ้ำนในชีวิตประจ ำวัน ร้อยละ 65.9 โดยจ ำแนก
ได้ดังนี้ โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ ร้อยละ 85 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำ ร้อยละ 43.9 โรงเรียนเวียงแก่น
วิทยำคม ร้อยละ 78.3 และโรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน ร้อยละ 57 พร้อมกับสรุปผลของกำร
ศึกษำวิจัยโดยมีประเด็นที่ส ำคัญอันได้แก่ 1) ประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียน 2) ช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเซียนศึกษำ 3) กำรบูรณำกำรกำร
เรียนรู้อำเซียนศึกษำภำยใต้อำณำบริเวณชำยแดน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ร้อยละของประเด็นการเรียนรู้ชุมชนชายแดนของโรงเรียนชายแดนอาเซียน 

ประเด็นการเรียนรู ้
ชุมชนชายแดนอาเซียน 

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 
x̄  S.D. โรงเรียน 

พนมดงรักวิทยา 
โรงเรียน 

สวนผ้ึงวิทยา 
โรงเรียน 

เวียงแก่นวิทยา 
โรงเรียนเบตง  

วีระราษฎรป์ระสาน 
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 8.91  11.54 6.66 4.23 0.46 0.49 
วัฒนธรรมและประเพณ ี 11.19 12.94 12.40 8.46 0.66 0.47 
พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ 9.29 12.01 12.24 5.84 0.58 0.49 
ลักษณะทำงประชำกร 7.96 11.54 11.16 9.27 0.58 0.49 
ตลำดกำรค้ำชำยแดน 17.64 9.82 13.95 18.95 0.85 0.35 

 

  

ประเด็นการเรียนรู ้
ชุมชนชายแดนอาเซียน 

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 
x̄  S.D. โรงเรียน 

พนมดงรักวิทยา 
โรงเรียน 

สวนผ้ึงวิทยา 
โรงเรียน 

เวียงแก่นวิทยา 
โรงเรียนเบตง  

วีระราษฎรป์ระสาน 
สถำนที่ท่องเท่ียวชำยแดน 17.83 13.88 15.19 18.54 0.92 0.26 
ชนชำติพันธุ์ในท้องถิ่น 8.91 13.88 14.26 15.92 0.76 0.42 
ภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น 18.21 14.35 14.10 18.75 0.93 0.25 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00   
หมายเหตุ: * ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบของประเด็นกำรเรียนรู้ 

 

จำกตำรำงที่ 1 แสดงผลประเมินประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนอำเซียนของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียน โดยกลุ่มตัวอย่ำงเลือกแบบเลือกตอบได้หลำยข้อ (multiple response) นั้นพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
ของโรงเรียนพนมดงรักวิทยำและโรงเรียนสวนผึ้งวิทยำนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภำษำที่ใช้ใน
ท้องถิ่น ขณะที่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคมนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยวชำยแดน และ
โรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำนนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้ เก่ียวกับตลำดกำรค้ำชำยแดนในสัดส่วนที่สูง 
โดยมีรำยละเอียดตำมประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนอำเซียน ดังนี้ 1) ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของชุมชน
ชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำรยธรรมและแหล่งโบรำณสถำน ประวัติศำสตร์สงครำม และ
ต ำนำนพื้นบ้ำนในแต่ละท้องถิ่น 2) วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับพิธีกรรมทำงศำสนำ ขนบวัฒนธรรมและประเพณี และกำรละเล่นตำมเทศกำล 3) พื้นที่ทำง
ภูมิศำสตร์มีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับพรมแดนตำมธรรมชำติ และเขตพื้นที่ชำยแดน 4) ลักษณะทำง
ประชำกรตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เก่ียวกับกำรประกอบอำชีพ
ทั้งกำรเกษตรกรรมและกำรพำณิชยกรรม 5) ตลำดกำรค้ำชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประเภท
สินค้ำโภคภัณฑ์และตลำดนัดชำยแดน 6) สถำนที่ท่องเที่ยวมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศำสตร์ สถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ และสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 7) ชนชำติพันธุ์
ของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนที่หลำกหลำยเชื้อชำติที่ตั้งถิ่นฐำนและอยู่อำศัยใน
ท้องถิ่น 8) ภำษำท้องถิ่นของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภำษำถิ่น ภำษำของประเทศ
เพื่อนบ้ำน และภำษำไทยถิ่น (regional Thai languages) ที่มีกำรใช้ทั่วไปทุกภูมิภำคของประเทศ  
 
ตารางที่ 2 ร้อยละของช่องทางการเรียนรู้ตามกรอบการเรียนรู้ของหลักสูตรอาเซียนศึกษา 

ช่องทางการเรียนรู ้

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 

x̄  S.D. โรงเรียน
พนมดงรัก

วิทยา 

โรงเรียนสวน
ผ้ึงวิทยา 

โรงเรียนเวียง
แก่นวิทยา 

โรงเรียนเบตง 
วีระราษฎรป์ระสาน 

ผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำน 33.3 35.2 33.5 49 2.02 1.01 
ภูมิศำสตร์อันใกล้ชิดร่วมกัน 17.3 11.4 19.1 6.7 2.82 1.03 
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ประเด็นการเรียนรู ้
ชุมชนชายแดนอาเซียน 

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 
x̄  S.D. โรงเรียน 

พนมดงรักวิทยา 
โรงเรียน 

สวนผ้ึงวิทยา 
โรงเรียน 

เวียงแก่นวิทยา 
โรงเรียนเบตง  

วีระราษฎรป์ระสาน 
สถำนที่ท่องเท่ียวชำยแดน 17.83 13.88 15.19 18.54 0.92 0.26 
ชนชำติพันธุ์ในท้องถิ่น 8.91 13.88 14.26 15.92 0.76 0.42 
ภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น 18.21 14.35 14.10 18.75 0.93 0.25 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00   
หมายเหตุ: * ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบของประเด็นกำรเรียนรู้ 

 

จำกตำรำงที่ 1 แสดงผลประเมินประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนอำเซียนของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียน โดยกลุ่มตัวอย่ำงเลือกแบบเลือกตอบได้หลำยข้อ (multiple response) นั้นพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
ของโรงเรียนพนมดงรักวิทยำและโรงเรียนสวนผึ้งวิทยำนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภำษำที่ใช้ใน
ท้องถิ่น ขณะที่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคมนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยวชำยแดน และ
โรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำนนั้นมีประเด็นกำรเรียนรู้ เก่ียวกับตลำดกำรค้ำชำยแดนในสัดส่วนที่สูง 
โดยมีรำยละเอียดตำมประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดนอำเซียน ดังนี้ 1) ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของชุมชน
ชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำรยธรรมและแหล่งโบรำณสถำน ประวัติศำสตร์สงครำม และ
ต ำนำนพื้นบ้ำนในแต่ละท้องถิ่น 2) วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับพิธีกรรมทำงศำสนำ ขนบวัฒนธรรมและประเพณี และกำรละเล่นตำมเทศกำล 3) พื้นที่ทำง
ภูมิศำสตร์มีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับพรมแดนตำมธรรมชำติ และเขตพื้นที่ชำยแดน 4) ลักษณะทำง
ประชำกรตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เก่ียวกับกำรประกอบอำชีพ
ทั้งกำรเกษตรกรรมและกำรพำณิชยกรรม 5) ตลำดกำรค้ำชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประเภท
สินค้ำโภคภัณฑ์และตลำดนัดชำยแดน 6) สถำนที่ท่องเที่ยวมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศำสตร์ สถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ และสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 7) ชนชำติพันธุ์
ของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนที่หลำกหลำยเชื้อชำติที่ตั้งถิ่นฐำนและอยู่อำศัยใน
ท้องถิ่น 8) ภำษำท้องถิ่นของชุมชนชำยแดนมีประเด็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภำษำถิ่น ภำษำของประเทศ
เพื่อนบ้ำน และภำษำไทยถิ่น (regional Thai languages) ที่มีกำรใช้ทั่วไปทุกภูมิภำคของประเทศ  
 
ตารางที่ 2 ร้อยละของช่องทางการเรียนรู้ตามกรอบการเรียนรู้ของหลักสูตรอาเซียนศึกษา 

ช่องทางการเรียนรู ้

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 

x̄  S.D. โรงเรียน
พนมดงรัก

วิทยา 

โรงเรียนสวน
ผ้ึงวิทยา 

โรงเรียนเวียง
แก่นวิทยา 

โรงเรียนเบตง 
วีระราษฎรป์ระสาน 

ผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำน 33.3 35.2 33.5 49 2.02 1.01 
ภูมิศำสตร์อันใกล้ชิดร่วมกัน 17.3 11.4 19.1 6.7 2.82 1.03 
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ช่องทางการเรียนรู ้

โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (n=400)* 

x̄  S.D. โรงเรียน
พนมดงรัก

วิทยา 

โรงเรียนสวน
ผ้ึงวิทยา 

โรงเรียนเวียง
แก่นวิทยา 

โรงเรียนเบตง 
วีระราษฎรป์ระสาน 

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และมรดกทำงวัฒนธรรมร่วมกัน 17.3 8.6 18 14.2 2.72 1.03 

คุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกัน 29.3 43.5 29.3 30 2.41 1.20 
รวม 100.00 100.00 100.00   100.00   
หมายเหตุ: * เลือกค ำตอบล ำดับที่ 1 ของช่องทำงกำรเรียนรู้ 
 

จำกตำรำงที่ 2 แสดงผลประเมินช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้หลักสูตรอำเซียนศึกษำ
ของกลุ่มตัวอย่ำงในโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้น พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเลือกล ำดับที่ 1 ของช่องทำงกำร
เรียนรู้ในมิติของผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำนกันมีสัดส่วนมำกที่สุด และเมื่อจ ำแนกผลประเมินกำรให้
ล ำดับควำมส ำคัญต่อช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้หลักสูตรอำเซียนศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงใน
แต่ละโรงเรียนนั้นพบว่ำ ในส่วนมิติของผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำนกันนั้นมีกลุ่มตัวอย่ำงของโรงเรียนเบ
ตง วีระรำษฎร์ประสำนให้ล ำดับควำมส ำคัญมำกที่สุด (ร้อยละ 49) ในส่วนมิติของภูมิศำสตร์อันใกล้ชิด
ร่วมกันนั้นมีกลุ่มตัวอย่ำงของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยำให้ล ำดับควำมส ำคัญมำกที่สุด (ร้อยละ 19.1) ในส่วน
มิติของกำรมีทรัพยำกรธรรมชำติและมรดกทำงวัฒนธรรมร่วมกันนั้นมีกลุ่มตัวอย่ำงของโรงเรียนเวียงแก่น
วิทยำให้ล ำดับควำมส ำคัญมำกที่สุด (ร้อยละ 18) และในส่วนมิติของคุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกันนั้นมีกลุ่ม
ตัวอย่ำงของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยำให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด (ร้อยละ 43.5) 

โดยมีรำยละเอียดของช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้หลักสูตรอำเซียนศึกษำที่กลุ่ม
ตัวอย่ำงได้อธิบำยรำยละเอียดไว้ดังนี้ 1) ช่องทำงกำรเรียนรู้ในมิติของผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำนกันนั้น
อธิบำยถึงควำมส ำคัญเก่ียวกับเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน ภำษำและวัฒนธรรมร่วม เครือญำติพี่น้องร่วมกัน 
กำรแต่งงำนข้ำมชำติ และแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน 2) ช่องทำงกำรเรียนรู้ในส่วนมิติของภูมิศำสตร์
อันใกล้ชิดร่วมกันนั้นอธิบำยถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับเชิงภูมิศำสตร์ที่มีอำณำเขตติดต่อกัน พรมแดนทำง
ธรรมชำติเดียวกัน สถำนที่ท่องเที่ยวชำยแดน และตลำดกำรค้ำชำยแดน 3) ช่องทำงกำรเรียนรู้ในส่วนมิติ
ของกำรมีทรัพยำกรธรรมชำติและมรดกทำงวัฒนธรรมร่วมกันนั้นอธิบำยถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับแหล่ง
มรดกโลก ขนบประเพณีท้องถิ่น และศำสนสถำนอันเป็นแหล่งศรัทธำร่วมกัน และ 4) ช่องทำงกำรเรียนรู้
ในส่วนมิติของคุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกันนั้นอธิบำยถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับควำมเป็นเครือญำติกัน ควำม
ร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

2) การบูรณาการการเรียนรู้อาเซียนศึกษาภายใต้อาณาบริเวณชายแดน  
กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วยชุดควำมรู้ท้องถิ่นภำยใต้บริบทของชุมชน

ชำยแดนส ำหรับโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้นเล็งเห็นถึงมิติควำมรู้ภำยใต้บริบทชุมชนชำยแดนที่ส ำคัญต่อ
กำรบูรณำกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำให้มีควำมลุ่มลึกทั้งในมิติประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมอันส ำคัญต่อกำร
สร้ำงประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) โดยอำศัย

 

  

ต้นแบบของกระบวนกำรเรียนกำรสอนจำกโรงเรียนชำยแดนอำเซียนท้ัง 4 แห่งซึ่งเป็นพื้นที่ควำมรู้อัน
ครอบคลุมมิติควำมเป็นเพื่อนบ้ำนที่มีชำยแดนติดต่อกันอย่ำงชิดใกล้นี้จะช่วยเสริมสร้ำงจินตนำกำรต่อกำร
เรียนรู้เพื่อนบ้ำนอำเซียนอย่ำงเข้ำใจและเข้ำถึงกันได้มำกยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นส ำคัญดังนี้ 

2.1) การเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  
กำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนนั้นเกี่ยวกับควำมรู้เบื้องต้นทำงประวัติศำสตร์ โดยเฉพำะในวิชำ

สังคมศึกษำและวิชำอำเซียนศึกษำนั้นมีสำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียนทั้งในมิติเศรษฐกิจ
กำรค้ำ ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ และกำรแลกเปล่ียนทำงวัฒนธรรม พร้อมกับมีแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่ เน้นกำรบูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (project based 
learning: PBL) ตัวอย่ำงเช่น โครงงำนประเทศอำเซียนศึกษำ (country studies) ซ่ึงเป็นกิจกรรมในชั้น
เรียนที่จ ำลองสถำนกำรณ์ของกำรเดินทำงไปใช้ชีวิตในประเทศเพื่อนบ้ำนที่ช่วยเสริมสร้ำงจินตนำกำรของ
ผู้เรียนได้อย่ำงหลำกหลำยมิติควำมรู้มำกยิ่งขึ้น  

ในส่วนของวิชำภำษำอำเซียน (ภำษำที่ 3) นั้นถือเป็นวิชำเรียนที่นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
มำกที่สุด เนื่องด้วยมีกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งกิจกรรมชุมนุมภำษำ และกำรฝึกฝนทักษะ
ทำงภำษำกับสมำชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้ำนในย่ำนชุมชน ด้วยว่ำเป็นภำษำที่ใช้ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชีวิตประจ ำวันซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้คนแถบชำยแดนจะสำมำรถพูดสื่อสำรกันได้ 2-3 ภำษำซึ่งนั้นเป็นช่องทำง
ส ำคัญของกำรเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน ในขณะที่กำรเรียนรู้ผ่ำนค ำบอกเล่ำประเพณีควำมเชื่อ ผ่ำน
นิทำนค ำกลอนและเพลงพื้นบ้ำนต่ำง ๆ ก็ยิ่งท ำให้เข้ำใจเพื่อนบ้ำนได้อย่ำงลึกซึ้งยิ่งขึ้น กำรเรียนรู้ภำยใต้
บริบทชุมชนชำยแดนนั้นมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงกำรรับรู้และตระหนักรู้ต่อประชำคมอำเซียนใน
มิติควำมเป็นเพื่อนบ้ำนกันและโดยทั่วไปนักเรียนชำยแดนจะมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชีวิตนอก
ห้องเรียนและทุก ๆ ชีวิตของผู้คนชำยแดนนั้นก็ว่ำด้วยกำรผูกสัมพันธ์ผ่ำนขนบวัฒนธรรมประเพณีและ
ควำมเป็นเครือญำติที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและกำรที่นักเรียนมีทักษะทำงภำษำเพื่อนบ้ำน 
ภำษำท้องถิ่นนั้นมีส่วนส ำคัญต่อระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ำนมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้จำก
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรใช้ภำษำเพื่อนบ้ำนในชีวิตประจ ำวัน (ร้อยละ 72.4) นั้นจะมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมรู้
ควำมเข้ำใจต่อสำระกำรเรียนรู้ในวิชำอำเซียนศึกษำที่สูงกว่ำนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภำษำเพื่อนบ้ำ นใน
ชีวิตประจ ำวัน (ร้อยละ 27.6) อย่ำงมีนัยส ำคัญ  

2.2) องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
สำระควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นถือเป็นชุดควำมรู้อันส ำคัญต่อโรงเรียนชำยแดน

อำเซียนด้วยนัยส ำคัญที่แตกต่ำงไปจำกบทเรียนของประวัติศำสตร์ชำติ เมื่อกำรบ่มเพำะควำมคิดเก่ียวกับ
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นว่ำด้วยกำรมีส ำนึกร่วมกันเพื่อน ำส่งสู่สังคมแห่งควำมเอ้ืออำทร ด้วยกรอบเชิง
เนื้อหำด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงกับภูมิศำสตร์ที่ตั้งซึ่งมีเขตชำยแดนและสืบย้อนได้ถึง
ควำมสัมพันธ์ข้ำมพรมแดนทั้งวิถีวัฒนธรรม ขณะที่ภำษำที่ใช้สื่อสำรกันนั้นได้ช่วยสืบต่อกำรรับรู้เก่ียวกับ
ชนชำติพันธุ์และผู้คนในประเทศเพื่อนบ้ำน โดยสำระกำรเรียนรู้วิชำอำเซียนศึกษำในชั้นเรียนนั้นจะเริ่ม
ตั้งแต่ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ กำรอพยพและตั้งถิ่นฐำน ขนบวัฒนธรรมประเพณีของชนชำติพันธุ์อัน
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ต้นแบบของกระบวนกำรเรียนกำรสอนจำกโรงเรียนชำยแดนอำเซียนท้ัง 4 แห่งซึ่งเป็นพื้นที่ควำมรู้อัน
ครอบคลุมมิติควำมเป็นเพื่อนบ้ำนที่มีชำยแดนติดต่อกันอย่ำงชิดใกล้นี้จะช่วยเสริมสร้ำงจินตนำกำรต่อกำร
เรียนรู้เพื่อนบ้ำนอำเซียนอย่ำงเข้ำใจและเข้ำถึงกันได้มำกยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นส ำคัญดังนี้ 

2.1) การเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  
กำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนนั้นเกี่ยวกับควำมรู้เบื้องต้นทำงประวัติศำสตร์ โดยเฉพำะในวิชำ

สังคมศึกษำและวิชำอำเซียนศึกษำนั้นมีสำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียนทั้งในมิติเศรษฐกิจ
กำรค้ำ ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ และกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม พร้อมกับมีแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่ เน้นกำรบูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (project based 
learning: PBL) ตัวอย่ำงเช่น โครงงำนประเทศอำเซียนศึกษำ (country studies) ซึ่งเป็นกิจกรรมในชั้น
เรียนที่จ ำลองสถำนกำรณ์ของกำรเดินทำงไปใช้ชีวิตในประเทศเพื่อนบ้ำนที่ช่วยเสริมสร้ำงจินตนำกำรของ
ผู้เรียนได้อย่ำงหลำกหลำยมิติควำมรู้มำกยิ่งขึ้น  

ในส่วนของวิชำภำษำอำเซียน (ภำษำที่ 3) นั้นถือเป็นวิชำเรียนที่นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
มำกที่สุด เนื่องด้วยมีกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งกิจกรรมชุมนุมภำษำ และกำรฝึกฝนทักษะ
ทำงภำษำกับสมำชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้ำนในย่ำนชุมชน ด้วยว่ำเป็นภำษำที่ใช้ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชีวิตประจ ำวันซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้คนแถบชำยแดนจะสำมำรถพูดสื่อสำรกันได้ 2-3 ภำษำซึ่งนั้นเป็นช่องทำง
ส ำคัญของกำรเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน ในขณะที่กำรเรียนรู้ผ่ำนค ำบอกเล่ำประเพณีควำมเชื่อ ผ่ำน
นิทำนค ำกลอนและเพลงพื้นบ้ำนต่ำง ๆ ก็ยิ่งท ำให้เข้ำใจเพื่อนบ้ำนได้อย่ำงลึกซึ้งยิ่งขึ้น กำรเรียนรู้ภำยใต้
บริบทชุมชนชำยแดนนั้นมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงกำรรับรู้และตระหนักรู้ต่อประชำคมอำเซียนใน
มิติควำมเป็นเพื่อนบ้ำนกันและโดยทั่วไปนักเรียนชำยแดนจะมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชีวิตนอก
ห้องเรียนและทุก ๆ ชีวิตของผู้คนชำยแดนนั้นก็ว่ำด้วยกำรผูกสัมพันธ์ผ่ำนขนบวัฒนธรรมประเพณีและ
ควำมเป็นเครือญำติที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและกำรที่นักเรียนมีทักษะทำงภำษำเพื่อนบ้ำน 
ภำษำท้องถิ่นนั้นมีส่วนส ำคัญต่อระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ำนมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้จำก
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรใช้ภำษำเพื่อนบ้ำนในชีวิตประจ ำวัน (ร้อยละ 72.4) นั้นจะมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมรู้
ควำมเข้ำใจต่อสำระกำรเรียนรู้ในวิชำอำเซียนศึกษำที่สูงกว่ำนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภำษำเพื่อนบ้ำ นใน
ชีวิตประจ ำวัน (ร้อยละ 27.6) อย่ำงมีนัยส ำคัญ  

2.2) องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
สำระควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นถือเป็นชุดควำมรู้อันส ำคัญต่อโรงเรียนชำยแดน

อำเซียนด้วยนัยส ำคัญที่แตกต่ำงไปจำกบทเรียนของประวัติศำสตร์ชำติ เมื่อกำรบ่มเพำะควำมคิดเก่ียวกับ
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นว่ำด้วยกำรมีส ำนึกร่วมกันเพื่อน ำส่งสู่สังคมแห่งควำมเอ้ืออำทร ด้วยกรอบเชิง
เนื้อหำด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงกับภูมิศำสตร์ที่ตั้งซึ่งมีเขตชำยแดนและสืบย้อนได้ถึง
ควำมสัมพันธ์ข้ำมพรมแดนทั้งวิถีวัฒนธรรม ขณะที่ภำษำที่ใช้สื่อสำรกันนั้นได้ช่วยสืบต่อกำรรับรู้เก่ียวกับ
ชนชำติพันธุ์และผู้คนในประเทศเพื่อนบ้ำน โดยสำระกำรเรียนรู้วิชำอำเซียนศึกษำในชั้นเรียนนั้นจะเริ่ม
ตั้งแต่ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ กำรอพยพและตั้งถิ่นฐำน ขนบวัฒนธรรมประเพณีของชนชำติพันธุ์อัน
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สอดคล้องสัมพันธ์กับระหว่ำงกลุ่มผู้คนตำมวิถีวัฒนธรรมซึ่งเหล่ำนี้ถือเป็นประวัติศำสตร์ชีวิตประจ ำวันที่
นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์เปรียบเทียบเร่ืองรำวของท้องถิ่นตนเองกับประเทศเพื่อนบ้ำนได้  

ดังตัวอย่ำงวิธีกำรสอนประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ด้วยวิธีกำรน ำภำพถ่ำยเก่ำ ๆ และเร่ืองเล่ำที่ช่วยสบื
ย้อนเร่ืองรำว ตำมที่มอบหมำยให้นักเรียนท ำผังเครือญำติของชุมชนโดยอำศัยค ำบอกเล่ำจำกพ่อแม่ปู่ย่ำ
และน ำมำแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนประกอบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ข้อมูลแผนที่
ภำพถ่ำยทำงอำกำศ (Google Earth) นั้นช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจเนื้อหำเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ของหมู่บ้ำน
และภูมินำมของชุมชนได้ง่ำยยิ่งขึ้น กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงวัฒนธรรมด้วยบริบทของชุมชนชำติพันธุ์นั้น
น ำมำสู่กำรเคำรพซึ่งอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม รวมถึงกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรแสดงพื้นบ้ำนของชุมชนที่อำศัย
ภำคส่วนต่ำง ๆ ในท้องถิ่นที่เข้ำมำมีส่วนในกำรสืบย้อนรำกเหง้ำของผู้คนในท้องถิ่นนั้นก็เล็งเห็นได้ถึง
ควำมส ำคัญของประวัติศำสตร์ท้องถิ่นที่มีร่วมกัน ทั้งนี้กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนั้นถือเป็นสิ่งส ำคัญ
ยิ่งส ำหรับนักเรียนเนื่องด้วยบริบทของชุมชนชำยแดนนั้นมีควำมซับซ้อนทำงประวัติศำสตร์และกำรที่
นักเรียนได้เข้ำถึงชุดควำมรู้เชิงข้อเท็จจริงเหล่ำนั้นก็จะช่วยยึดโยงพร้อมทั้งอธิบำยเร่ืองรำวในท้องถิ่นของ
ตนเองได้ ด้วยเชื่อมั่นว่ำสังคมแห่งควำมเอ้ืออำทรกันนั้นต้องอำศัยกำรบ่มเพำะควำมคิดเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นด้วยส ำนึกที่มีร่วมกัน   

2.3) แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนภายใต้บริบทชุมชนชายแดน  
กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนกับควำมรู้ในห้องเรียนนั้นมีส่วนเชื่อมร้อยกันผ่ำนภำษำ ประวัติเรื่องเล่ำ

ของชุมชน และวิถีชีวิตผู้คนชำยแดน นักเรียนได้เรียนรู้ควำมเป็นชำยแดนที่เกี่ยวพันกับชุมชนเพื่อนบ้ำน
ผ่ำนกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้คนชำยแดนซึ่งได้ส่งผ่ำนประสบกำรณ์ชีวิตให้แก่นักเรียนนั้นได้ช่วยเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเพื่อนบ้ำนทั้งเร่ืองเล่ำของหมู่บ้ำนจำกพ่อแม่ปู่ย่ำ เรื่องรำวควำมเป็นมำของขนบวัฒน
ธรรมในแต่ละชนชำติพันธุ์ที่ติดตัวมำจำกครอบครัวและชุมชนของตนเอง ตัวอย่ำงกำรแสดงพื้นบ้ำนของ
นักเรียนที่อำศัยผู้คนในชุมชนเป็นผู้ถ่ำยทอดและฝึกสอนให้เหล่ำนี้ถือกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้พร้อม  ๆ 
กับกำรเป็นแบบอย่ำงของกำรสืบสำนวิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมรู้สึกร่วมถึงรำกเหง้ำของตนเอง  

ขณะที่กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ นั้นได้ส่งเสริมให้นักเรียนชำยแดนเหล่ำนี้มีกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับพื้นที่ชีวิตนอกห้องเรียนจำกเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันของทุก ๆ วัน ผ่ำนฉำกชีวิตในหมู่บ้ำน
ของพวกเขำเอง ดังเช่นกิจกรรมแรลลี่ส ำรวจภูมิปัญญำชำติพันธุ์ถือเป็นตัวแบบที่ดีต่อกำรเรียนรู้นอก
ห้องเรียนด้วยองค์ควำมรู้พื้นถิ่นและด้วยชีวิตจริงที่สัมผัสได้ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำกับเพื่อนบ้ำน 
เร่ืองรำวของชุมชนที่อยู่บริเวณชำยแดนจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมควำมเข้ำใจของกำรอยู่ร่วมกันให้มำกยิ่งขึ้น
และก่อให้เกิดควำมฉลำดทำงวัฒนธรรม (cultural intelligence: CQ) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
อำเซียนของโรงเรียน อันได้แก่ กิจกรรมสัปดำห์อำเซียน ค่ำยภำษำอำเซียน และกิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหำวิชำกำรอำเซียน (ASEAN quiz) นั้นช่วยสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรอำเซียนศึกษำภำยในโรงเรียน
ได้ดี ทั้งนี้ทักษะกำรเรียนรู้ที่ดีทั้งในและนอกห้องเรียนนั้นจะช่วยส่งต่อกำรอธิบำยถึงรูปแบบกำรปรับตัว
และกำรใช้ชีวิตภำยใต้บริบทใหม่ในเชิงภูมิภำคได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

 

  

2.4) หลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับการเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา  
ควำมส ำคัญของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนในฐำนะกรอบคิดส ำคัญในกำรจัดกระบวนกำรเรียน

กำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ อย่ำงบูรณำกำรควำมรู้ พร้อมกับกำรเสริมสร้ำงทักษะทำงสังคมที่ดีซึ่งรูปแบบ
กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนนั้นได้ก ำหนดให้ทุกกลุ่มสำระมีวิธีกำรสอนที่
สอดแทรกสำระควำมรู้เกี่ยวกับภูมิภำคอำเซียน รวมถึงกำรบูรณำกำรหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนผ่ำน
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น ทั้งนี้แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียนนั้นมีแนวทำงกำรพัฒนำในหลำยรูปแบบของกำรขับเคล่ือนร่วมกัน อันได้แก่ 1) กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนำต้นแบบผ่ำนแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนโรงเรียนเครือข่ำยอำเซียน 2) กำรสนับสนุนจำก
มหำวิทยำลัยในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนำหลักสูตร และ 3) กำรอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำเครือข่ำยควำมรู้
หลักสูตรแกนกลำงอำเซียน โดยแนวทำงส ำคัญเหล่ำนี้ได้ช่วยสนับสนนุให้เกิดกระบวนควำมคิดและกำรคดิ
ต่อยอดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้และน ำเทคนิควิธีกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนต้นแบบ
จำกพื้นที่อื่น ๆ มำปรับใช้ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น  

ภำยใต้ควำมรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่หลำกหลำยของชุมชนชำยแดนซึ่งเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำนนั้นมี
หลำกหลำยมิติ ทั้งลักษณะภูมิประเทศ เส้นทำงสัญจรของผู้คน ควำมกลมกลืนทำงวัฒนธรรม รวมถึง
ภำษำถิ่นในแต่ละพื้นที่ ขณะที่แบบแผนกำรใช้ชีวิตของผู้คนที่เกำะเกี่ยวไว้ร่วมกันในเชิงภูมิสังคมและภูมิ
วัฒนธรรมซึ่งสะท้อนผ่ำนวิถีชีวิตชุมชนชำยแดนทั้งกำรมีขนบวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน กำรแต่งงำนข้ำม
ชนเผ่ำ แบบแผนกำรรักษำกำรเจ็บป่วยไข้ตำมควำมเชื่อและพิธีกรรม รวมถึงรำกฐำนกำรเป็นชุมทำง
กำรค้ำจนก่อเกิดเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม ในขณะกำรที่จะเปิดมุมมองเพื่อท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับภูมิภำค
ด้วยสำระควำมรู้เกี่ยวกับภูมิศำสตร์ที่ตั้ง ลักษณะทำงเชื้อชำติพันธุ์ อำหำรประจ ำถิ่น วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีนั้นล้วนแล้วแต่ต้องอำศัยซึ่งบริบทของชุมชนชำยแดนเหล่ำนี้ที่จะช่วยร้อยเรียงเรื่องรำวอัน
เชื่อมสู่ภูมิภำค จำกชีวิตผู้คนอันสัมพันธ์กับเพื่อนบ้ำนจำกควำมคุ้นเคยของกำรอยู่ร่วมกันสู่ควำมเข้ำใจต่อ
รูปแบบของสังคมใหม่ที่จะปรับตัวไปสู่กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปัจจุบันหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนได้กลำยเป็นกรอบคิดใหม่ที่ส ำคัญในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ อย่ำงมีทิศทำง พร้อมกับกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วย
หลักกำรส ำคัญที่เกี่ยวกับกำรวำงกรอบควำมรู้ที่มีเนื้อหำอันสำมำรถปรับประยุกต์ได้กับทุกส่วนของ
กระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งด้วยวิธีกำรสอดแทรกเนื้อหำในวิชำหลัก ผ่ำนสื่อกิจกรรมหรือแผนกำรเรียนรู้ที่เน้น
กำรคิดวิเครำะห์อันเป็นทักษะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ กำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนด้วยกำรเสริมสร้ำง
ทักษะทำงสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม (social and cross-cultural skills) ผ่ำนกำรปฏิสัมพันธ์
กับผู้คนชนชำติอ่ืน ๆ ซึ่งนั้นจะช่วยบ่มเพำะกำรเคำรพต่อคุณค่ำของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมอัน
ส ำคัญต่อกำรอยู่ร่วมกันในบริบทพหุสังคมและถือเป็นทักษะที่ส ำคัญต่อควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 
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2.4) หลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับการเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา  
ควำมส ำคัญของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนในฐำนะกรอบคิดส ำคัญในกำรจัดกระบวนกำรเรียน

กำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ อย่ำงบูรณำกำรควำมรู้ พร้อมกับกำรเสริมสร้ำงทักษะทำงสังคมที่ดีซึ่งรูปแบบ
กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนนั้นได้ก ำหนดให้ทุกกลุ่มสำระมีวิธีกำรสอนที่
สอดแทรกสำระควำมรู้เกี่ยวกับภูมิภำคอำเซียน รวมถึงกำรบูรณำกำรหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนผ่ำน
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น ทั้งนี้แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียนนั้นมีแนวทำงกำรพัฒนำในหลำยรูปแบบของกำรขับเคล่ือนร่วมกัน อันได้แก่ 1) กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนำต้นแบบผ่ำนแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนโรงเรียนเครือข่ำยอำเซียน 2) กำรสนับสนุนจำก
มหำวิทยำลัยในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนำหลักสูตร และ 3) กำรอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำเครือข่ำยควำมรู้
หลักสูตรแกนกลำงอำเซียน โดยแนวทำงส ำคัญเหล่ำนี้ได้ช่วยสนับสนนุให้เกิดกระบวนควำมคิดและกำรคดิ
ต่อยอดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้และน ำเทคนิควิธีกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนต้นแบบ
จำกพื้นที่อื่น ๆ มำปรับใช้ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น  

ภำยใต้ควำมรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่หลำกหลำยของชุมชนชำยแดนซึ่งเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำนนั้นมี
หลำกหลำยมิติ ทั้งลักษณะภูมิประเทศ เส้นทำงสัญจรของผู้คน ควำมกลมกลืนทำงวัฒนธรรม รวมถึง
ภำษำถิ่นในแต่ละพื้นที่ ขณะที่แบบแผนกำรใช้ชีวิตของผู้คนที่เกำะเกี่ยวไว้ร่วมกันในเชิงภูมิสังคมและภูมิ
วัฒนธรรมซึ่งสะท้อนผ่ำนวิถีชีวิตชุมชนชำยแดนทั้งกำรมีขนบวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน กำรแต่งงำนข้ำม
ชนเผ่ำ แบบแผนกำรรักษำกำรเจ็บป่วยไข้ตำมควำมเชื่อและพิธีกรรม รวมถึงรำกฐำนกำรเป็นชุมทำง
กำรค้ำจนก่อเกิดเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม ในขณะกำรที่จะเปิดมุมมองเพื่อท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับภูมิภำค
ด้วยสำระควำมรู้เกี่ยวกับภูมิศำสตร์ที่ตั้ง ลักษณะทำงเชื้อชำติพันธุ์ อำหำรประจ ำถิ่น วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีนั้นล้วนแล้วแต่ต้องอำศัยซึ่งบริบทของชุมชนชำยแดนเหล่ำนี้ที่จะช่วยร้อยเรียงเรื่องรำวอัน
เชื่อมสู่ภูมิภำค จำกชีวิตผู้คนอันสัมพันธ์กับเพื่อนบ้ำนจำกควำมคุ้นเคยของกำรอยู่ร่วมกันสู่ควำมเข้ำใจต่อ
รูปแบบของสังคมใหม่ที่จะปรับตัวไปสู่กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้ำนในภู มิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปัจจุบันหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนได้กลำยเป็นกรอบคิดใหม่ที่ส ำคัญในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ อย่ำงมีทิศทำง พร้อมกับกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำด้วย
หลักกำรส ำคัญที่เกี่ยวกับกำรวำงกรอบควำมรู้ที่มีเนื้อหำอันสำมำรถปรับประยุกต์ได้กับทุกส่วนของ
กระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งด้วยวิธีกำรสอดแทรกเนื้อหำในวิชำหลัก ผ่ำนสื่อกิจกรรมหรือแผนกำรเรียนรู้ที่เน้น
กำรคิดวิเครำะห์อันเป็นทักษะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ กำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนด้วยกำรเสริมสร้ำง
ทักษะทำงสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม (social and cross-cultural skills) ผ่ำนกำรปฏิสัมพันธ์
กับผู้คนชนชำติอ่ืน ๆ ซึ่งนั้นจะช่วยบ่มเพำะกำรเคำรพต่อคุณค่ำของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมอัน
ส ำคัญต่อกำรอยู่ร่วมกันในบริบทพหุสังคมและถือเป็นทักษะที่ส ำคัญต่อควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 
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อภิปรายผลการวิจัย  
กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้อำเชียนศึกษำร่วมกับชุดควำมรู้เกี่ยวกับชุมชนชำยแดนของ

ประเทศไทยที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชำ ประเทศเมียนมำ ประเทศลำว และประเทศมำเลเซีย
นั้นถือเป็นบริบทอย่ำงจ ำเพำะเชิงพื้นที่อันส ำคัญต่อสำระกำรเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับภูมิสังคมและภูมิ
วัฒนธรรม ณ ชุมชนชำยแดนแห่งนั้น ๆ และจำกผลกำรศึกษำเกี่ยวกับประเด็นกำรเรียนรู้ชุมชนชำยแดน
ในชั้นเรียนของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น สถำนที่
ท่องเที่ยวชำยแดน และตลำดกำรค้ำชำยแดนในสัดส่วนที่สูง อันเล็งเห็นได้ถึงกำรเรียนรู้ควำมเป็นภูมิภำค
ร่วมกันนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรเรียนรู้เชิงพื้นที่ (area-based) ตั้งแต่ต ำนำนท้องถิ่น ประวัติศำสตร์ชุมชนอัน
เป็นควำมรู้เชิงข้อเท็จจริง จวบจนถึงกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจต่อปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่พลวัตไป
ทั้งย่ำนชุมชนชำติพันธุ์ในท้องถิ่น ประเพณีพิธีกรรมทำงศำสนำ วิถีหำอยู่หำกิน รวมถึงกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจในตลำดกำรค้ำชำยแดนซึ่งกำรเคลื่อนย้ำยในทุก ๆ กิจกรรรมของผู้คนเหล่ำนี้ได้สร้ำงให้อำณำ
บริเวณชำยแดนเป็นพื้นที่แห่งกระบวนกำรไหลเวียน (a process of circulation) (Sangkamanee, 
2016: 10) ขณะที่กำรเสริมต่อองค์ควำมรู้ชำยแดนอย่ำงต่อเนื่องนั้นจะช่วยเปิดมุมมองที่เท่ำทันต่ออำณำ
บริเวณใหม่แห่งควำมเป็นภูมิภำคที่ได้ก่อรูปขึ้นแล้ว 

จำกกำรที่พื้นที่กำรเรียนรู้ของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนนั้นเป็นบริบทจ ำเพำะเชิงพื้ นที่ซึ่งมี
พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้ำน มิติพรมแดนจึงมีควำมส ำคัญและตำมที่ Yos Santasombat (2014: 
183) อธิบำยเก่ียวกับมุมมองต่อพรมแดนนั้นมี 3 ลักษณะอันได้แก่ 1) พรมแดนทำงภูมิรัฐศำสตร์ (geo-
political border) 2) พรมแดนทำงชำติพันธุ์  (ethnic border) และ 3) พรมแดนทำงวัฒนธรรม 
(cultural border) จำกกรอบคิดดังกล่ำวแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ชำยแดนเหล่ำนี้ควรจะต้อง
มีมิติกำรเรียนรู้ที่กระชับแน่นควำมหมำยเชิงพื้นที่ในหลำยระดับเพื่อผสำนพรมแดนสู่ควำมเป็นเพื่อนบ้ำน
กัน และในขณะเดียวกันนี้แนวทำงกำรศึกษำข้ำมพรมแดนก็ถือได้ว่ำเป็นกำรศึกษำที่เข้ำถึงปรำกฏกำรณ์
ของโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน ภำยใต้ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เล็งเห็นได้ถึงกำรมีอยู่ของ
พรมแดนทำงชำติพันธุ์ที่ส ำคัญต่อควำมรู้สึกเป็นพวกพ้องเครือญำติ กำรมีอยู่แห่งอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 
พร้อม ๆ กับกำรส่งผ่ำนส ำนึกทำงประวัติศำสตร์ที่มีร่วมกัน (Barth, 1969: 9-38) และดังเช่นกำรอธิบำย
ของ Hastings Donnan และ Thomas M. Wilson (1999 : 19-41) เกี่ยวกับชำยแดนและขอบเขต
ชำยแดนนั้นพบว่ำมีกำรนิยำมด้วย 3 กลุ่มแนวคิดที่ส ำคัญ อันได้แก่ 1) แนวคิดขอบเขตทำงสังคมและ
ขอบเขตทำงสัญลักษณ์ (social and symbolic boundaries) 2) แนวคิดขอบเขตของรัฐภูมิศำสตร์และ
เขตแดนแห่งรัฐ (geopolitical and state boundaries) และ 3) แนวคิดขอบเขตวัฒนธรรมและควำม
เป็นชำยแดนในยุคหลังสมัยใหม่ (cultural and postmodern borderlands) ซึ่งในส่วนแนวคิดสุดท้ำย
นี้เองที่สำมำรถอธิบำยต่อปรำกฏกำรณ์เครือข่ำยข้ำมพรมแดนบนพื้นฐำนของควำมใกล้ชิดทำงวัฒนธรรม
ของชุมชนชำยแดนได้เป็นอย่ำงดี  

แนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ (area-based curriculum) ถือเป็นกรอบคิดส ำคัญเพื่อกำร
สังเครำะห์แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษำที่เน้นชุดควำมรู้ท้องถิ่นเพื่อกำร

 

  

เสริมสร้ำงทักษะทำงสังคมที่ดีและส ำคัญต่อกำรบ่มเพำะควำมเป็นพลเมืองของชุมชนท้องถิ่น (Evans & 
Savage, 2015: 1-8) โดยหลักส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่นั้นจะอำศัยคุณลักษณะของชุมชนเป็น
ตัวกระตุ้นส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ซึ่งได้แก่ ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และชุมชน
ท้องถิ่น โดยที่ลักษณะทำงภูมิศำสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ด้วยอำศัยลักษณะ
ทำงภูมิศำสตร์ของท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้มีพื้นฐำนควำมรู้และควำม
เข้ำใจต่อลักษณะภูมิศำสตร์เชิงพื้นที่นั้น ๆ กำรเรียนรู้ผ่ำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ แผนที่และภำพถ่ำย
ของท้องถิ่นนั้นจะเป็นเสมือนแผนที่ควำมคิดที่ช่วยจะให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งมำกขึ้นต่อ
ภำพรวมของประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ดังนั้นแล้วบทเรียนในหลักสูตรเชิงพื้นที่จึงต้องอำศัยพื้นฐำนของวิชำ
ภูมิศำสตร์เพื่อเชื่อมสู่วิชำประวัติศำสตร์ด้วยลักษณะกำรเรียนรู้ข้ำมกลุ่มวิชำ (cross-curricularity) ซึ่งถือ
เป็นหลักกำรส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่ว่ำด้วยกำรสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้พร้อม  ๆ กับกำรเห็นคุณค่ำ
ควำมเป็นท้องถิ่น ทั้งนี้องค์ประกอบหลักของลักษณะหลักสูตรเชิงพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศำสตร์นั้น
ประกอบด้วย 1) กระบวนสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเรียน 2) กำรบูรณำกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ร่วมกับ
สถำนที่ในชุมชนท้องถิ่น 3) กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิสัมพันธ์ (human interaction skill) กับผู้คนใน
สถำนที่นั้น ๆ 4) กำรพัฒนำผลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่อำศัยแรงบันดำลใจจำกท้องถิ่น โดยกระบวนกำร
เหล่ำนี้สำมำรถประยุกต์เชื่อมโยงสู่พื้นที่ประเทศอ่ืน ๆ ได้ ด้วยวิธีกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงกำรเรียนรู้เชิง
ส ำรวจซึ่งถือเป็นกระบวนวิธีที่ส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่อำศัยกำรเปิดพื้นที่กำรส ำรวจท้องถิ่นและ
สร้ำงควำมเชื่อมโยงสู่กำรเรียนรู้ (Facer, 2010: 3) 

ในล ำดับต่อมำว่ำด้วยประวัติศำสตร์ท้องถิ่นซึ่งมีส่วนส ำคัญในเชิงสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
เชิงพื้นที่ในมิติของกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นโดยอำศัยย่ำนชุมชนและวัฒนธรรมพื้น
ถิ่น ขณะเดียวกันพื้นฐำนควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำรยธรรมโบรำณและประวัติศำสตร์โลกนัน้จะยิง่
ช่วยเปิดมุมมองทำงประวัติศำสตร์อย่ำงสัมพันธ์เชิงสถำนที่ซึ่งจะเป็นชุดควำมรู้ที่เกิดขึ้นพร้อม  ๆ กันและ
จะสำมำรถเชื่อมโยงกำรอธิบำยในหลำย ๆ บริบทได้ในเชิงของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
ประวัติศำสตร์ภูมิภำค ประวัติศำสตร์ชำติ และประวัติศำสตร์สำกล ทั้งในมิติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและศำสนำ โดยที่ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นจะให้ควำมส ำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยกำรศึกษำผ่ำน
ประวัติศำสตร์สังคม (social history) ประวัติศำสตร์ชีวิตประจ ำวันอันเพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
อย่ำงลึกซึ้งต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิดขึ้น (Sunthonphesat, 2005: 70) 

อันต่อยอดสู่ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมพื้นถิ่น ด้วยว่ำวัฒนธรรมนั้นคือวิถีชีวิต กำรศึกษำ
วัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องของกำรเรียนรู้กำรด ำรงอยู่ของเรำและถือว่ำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรส่งเสริม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของมนุษย์ หลักสูตรเชิงพื้นที่จึงอำศัยวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่สืบสำนร่วมกันมำนั้นเป็น
สำระกำรเรียนรู้ อันได้แก่ ศิลปะพื้นถิ่น เพลงพื้นบ้ำน งำนหัตถศิลป์ กำรร่ำยร ำ ซึ่งวิธีกำรออกแบบกำร
เรียนรู้โดยใช้วัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่กำรเรียนรู้นั้นมี 4 ขั้นตอน อันได้แก่ 1) กำรมีคลังควำมรู้ทำงวัฒนธรรม
ท้องถิ่นว่ำมีอยู่ ณ สถำนที่ใดบ้ำง ทั้งจำกปรำชญ์ชำวบ้ำน กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน เป็นต้น  
2) กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกำรส ำรวจเชิงทัศนศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่ น เช่น พิพิธภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม รวมถึงวัตถุทำงวัฒนธรรมในฐำนะสื่อกำรเรียนรู้ 3) กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำร
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เสริมสร้ำงทักษะทำงสังคมที่ดีและส ำคัญต่อกำรบ่มเพำะควำมเป็นพลเมืองของชุมชนท้องถิ่น (Evans & 
Savage, 2015: 1-8) โดยหลักส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่นั้นจะอำศัยคุณลักษณะของชุมชนเป็น
ตัวกระตุ้นส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ซึ่งได้แก่ ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และชุมชน
ท้องถิ่น โดยที่ลักษณะทำงภูมิศำสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่ด้วยอำศัยลักษณะ
ทำงภูมิศำสตร์ของท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้มีพื้นฐำนควำมรู้และควำม
เข้ำใจต่อลักษณะภูมิศำสตร์เชิงพื้นที่นั้น ๆ กำรเรียนรู้ผ่ำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ แผนที่และภำพถ่ำย
ของท้องถิ่นนั้นจะเป็นเสมือนแผนที่ควำมคิดที่ช่วยจะให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งมำกขึ้นต่อ
ภำพรวมของประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ดังนั้นแล้วบทเรียนในหลักสูตรเชิงพื้นที่จึงต้องอำศัยพื้นฐำนของวิชำ
ภูมิศำสตร์เพื่อเชื่อมสู่วิชำประวัติศำสตร์ด้วยลักษณะกำรเรียนรู้ข้ำมกลุ่มวิชำ (cross-curricularity) ซึ่งถือ
เป็นหลักกำรส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่ว่ำด้วยกำรสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้พร้อม  ๆ กับกำรเห็นคุณค่ำ
ควำมเป็นท้องถิ่น ทั้งนี้องค์ประกอบหลักของลักษณะหลักสูตรเชิงพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศำสตร์นั้น
ประกอบด้วย 1) กระบวนสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเรียน 2) กำรบูรณำกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ร่วมกับ
สถำนที่ในชุมชนท้องถิ่น 3) กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิสัมพันธ์ (human interaction skill) กับผู้คนใน
สถำนที่นั้น ๆ 4) กำรพัฒนำผลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่อำศัยแรงบันดำลใจจำกท้องถิ่น โดยกระบวนกำร
เหล่ำนี้สำมำรถประยุกต์เชื่อมโยงสู่พื้นที่ประเทศอ่ืน ๆ ได้ ด้วยวิธีกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงกำรเรียนรู้เชิง
ส ำรวจซึ่งถือเป็นกระบวนวิธีที่ส ำคัญของหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่อำศัยกำรเปิดพื้นที่กำรส ำรวจท้องถิ่นและ
สร้ำงควำมเชื่อมโยงสู่กำรเรียนรู้ (Facer, 2010: 3) 

ในล ำดับต่อมำว่ำด้วยประวัติศำสตร์ท้องถิ่นซึ่งมีส่วนส ำคัญในเชิงสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
เชิงพื้นที่ในมิติของกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นโดยอำศัยย่ำนชุมชนและวัฒนธรรมพื้น
ถิ่น ขณะเดียวกันพื้นฐำนควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำรยธรรมโบรำณและประวัติศำสตร์โลกนัน้จะยิง่
ช่วยเปิดมุมมองทำงประวัติศำสตร์อย่ำงสัมพันธ์เชิงสถำนที่ซึ่งจะเป็นชุดควำมรู้ที่เกิดขึ้นพร้อม  ๆ กันและ
จะสำมำรถเชื่อมโยงกำรอธิบำยในหลำย ๆ บริบทได้ในเชิงของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
ประวัติศำสตร์ภูมิภำค ประวัติศำสตร์ชำติ และประวัติศำสตร์สำกล ทั้งในมิติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและศำสนำ โดยที่ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นจะให้ควำมส ำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยกำรศึกษำผ่ำน
ประวัติศำสตร์สังคม (social history) ประวัติศำสตร์ชีวิตประจ ำวันอันเพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
อย่ำงลึกซึ้งต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิดขึ้น (Sunthonphesat, 2005: 70) 

อันต่อยอดสู่ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมพื้นถิ่น ด้วยว่ำวัฒนธรรมนั้นคือวิถีชีวิต กำรศึกษำ
วัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องของกำรเรียนรู้กำรด ำรงอยู่ของเรำและถือว่ำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรส่งเสริม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของมนุษย์ หลักสูตรเชิงพื้นที่จึงอำศัยวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่สืบสำนร่วมกันมำนั้นเป็น
สำระกำรเรียนรู้ อันได้แก่ ศิลปะพื้นถิ่น เพลงพื้นบ้ำน งำนหัตถศิลป์ กำรร่ำยร ำ ซึ่งวิธีกำรออกแบบกำร
เรียนรู้โดยใช้วัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่กำรเรียนรู้นั้นมี 4 ขั้นตอน อันได้แก่ 1) กำรมีคลังควำมรู้ทำงวัฒนธรรม
ท้องถิ่นว่ำมีอยู่ ณ สถำนที่ใดบ้ำง ทั้งจำกปรำชญ์ชำวบ้ำน กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน เป็นต้น  
2) กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกำรส ำรวจเชิงทัศนศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่ น เช่น พิพิธภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม รวมถึงวัตถุทำงวัฒนธรรมในฐำนะสื่อกำรเรียนรู้ 3) กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำร
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และสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนหัตถศิลป์พื้นถิ่นขึ้นได้เอง เช่น งำนประดิษฐ์ งำนแกะสลัก เหล่ำนั้นจะได้มำพร้อม ๆ 
กับกำรได้เรียนรู้ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนของตนเอง และ 4) ภำยหลังบทเรียนกำรฝึกปฏิบัตินั้นจะถูกสะท้อน
ผ่ำนกำรเขียนบันทึกเพื่อกำรแบ่งปันเรื่องรำวทำงวัฒนธรรมและสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกันทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชนซึ่งถือเป็นเจตจ ำนงที่ส ำคัญ ทั้งนี้ควำมจ ำเพำะของบริบทชุมชนชำยแดนนั้นประกอบขึ้นด้วยควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม (cultural mosaic) และในทุก ๆ ชำยแดน (frontierห) นั้นหมำยถึงรอยต่อ
เขตวัฒนธรรมซ่ึงส ำคัญยิ่งต่อกำรเรียนรู้ (Leach, 1954: 108-125)  

กำรขยำยพื้นที่กำรเรียนรู้สู่วัฒนธรรมเพื่อนบ้ำน จำกกำรนิยำมควำมหมำยของวัฒนธรรมนั้นว่ำ
ด้วยกำรแบ่งปันเชิงคุณค่ำ รูปแบบของพฤติกรรมที่มีลักษณะแตกต่ำงกันตำมแต่ละกลุ่มทำงสังคมและ
ชุมชน (NACCCE, 1999: 47) และภำยใต้บริบทของชุมชนชำยแดนนั้นคืออำณำบริเวณทำงวัฒนธรรม
เดียวกัน กรอบแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษำในสถำนศึกษำจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ส ำหรับพื้นที่ซึ่งมี
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และตำมที่ James A. Banks (2013: 4-17) ได้อธิบำยถึงองค์ประกอบ
ของพหุวัฒนธรรมศึกษำ อันได้แก่ 1) กำรบูรณำกำรเนื้อหำ 2) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 3) กำรลดอคติ  
4) กำรสร้ำงให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน และ 5) กำรส่งเสริมวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งจำกกำรศึกษำ
ต้นแบบกำรเรียนรู้ของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนทั้ ง 4 แห่งนี้นั้นเห็นถึงศักยภำพที่สำมำรถปรับเนื้อหำ
บทเรียนไปสู่ระดับขั้นของกระบวนกำรปฏิบัติกำรทำงสังคม (the social action approach) ซึ่งท ำให้
โรงเรียนมีบทบำทอย่ำงใกล้ชิดกับชุมชนชำยแดน ขณะเดียวกันได้สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง จำกทุก ๆ เร่ืองรำวชีวิตของชุมชนชำยแดน นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรมตำมวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้น ๆ และถือเป็นต้นแบบที่ดีของพหุวัฒนธรรมศึกษำที่ว่ำด้วย
กำรจัดกำรศึกษำที่เชื่อมโยงกับบริบทที่เก่ียวข้องอย่ำงส ำคัญในสังคมพหุวัฒนธรรม 

และคุณลักษณะสุดท้ำยในมิติชุมชนท้องถิ่นด้วยกำรศึกษำชุมชนทั้งมิติผู้คนและสถำนที่ 
กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่อำศัยวิธีกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมส ำรวจท้องถิ่นนั้นจะมีกำร
สร้ำงควำมเชื่อมโยงของกระบวนกำรเรียนกำรสอนในหลำยขั้นตอน อันได้แก่ 1) ควำมเข้ำใจกำรสอน 
ด้วยกระบวนควำมคิดและวิธีกำรของควำมรู้ที่มีอยู่ในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้คนภำยในท้องถิ่นผ่ำน 
อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 2) ควำมเข้ำใจนักเรียน ด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียน นักเรียนและชุมชน
ท้องถิ่น และ 3) ควำมเข้ำใจวิชำกำร ส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรด้วยบทบำทส ำคัญของครูผู้สอนที่
สำมำรถขับเคลื่อนกำรเรียนรู้ไปสู่โครงงำนทำงสังคม (social project) นั้นถือเป็นแนวทำงที่ดีต่อกำร
ขยำยเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในท้องถิ่นและถือเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ซึ่งเริ่มต้นจำก
ห้องเรียนและขยำยออกไปสู่ชุมชนท้องถิ่นเพรำะส่วนนี้จะช่วยส่งเสริมเครือข่ำยกำรเรียนรู้กับคลังควำมรู้
ในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับศำสตร์และศิลป์แห่งกำรสอน 3 ระดับขั้นของ Robin J. Alexander (2008: 
141) ที่ได้อธิบำยไว้อันได้แก่ 1) ชุมชน อันหมำยถึงครอบครัวและบริบทของท้องถิ่น 2) วัฒนธรรม อัน
หมำยถึงคุณค่ำร่วมอันสัมพันธ์ต่อมุมมองทำงสังคม และ 3) ตัวของผู้เรียน อันหมำยถึงอัตลักษณ์ที่ได้รับ
กำรบ่มเพำะและสั่งสมมำ โดยที่กระบวนกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนชำยแดนอำเซียนทั้ง 4 แห่งนี้
สำมำรถออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยกำรเรียนรู้และคลังควำมรู้ในท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสม
ตำมบริบทของแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี 

 

  

กำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อกำรเสริมสร้ำงประชำคมอำเซียนตำมเป้ำประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลำงอำเซียนที่เชื่อมร้อยกับชุดควำมรู้ท้องถิ่นภำยใต้บริบทของชุมชนชำยแดนส ำหรับประเทศไทย
นั้นสำมำรถประยุกต์ใช้ตำมรูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นของ the Royal Society for the 
Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA, 2012: 14) ที่ได้น ำเสนอรูปแบบไว้ 
4 ระดับส ำคัญ อันได้แก่ 1) กำรเพิ่มส่วนหลักสูตรท้องถิ่น (add-on local curriculum) 2) กำรยกระดับ
ควำมเป็นท้องถิ่นของหลักสูตร (locally enhanced curriculum) 3) กำรร่วมสร้ำงหลักสูตรกับท้องถิ่น 
(co-constructed curriculum) 4) โรงเรียนที่มุ่งสู่หลักสูตรท้องถิ่น (school-led local curriculum) 
นั้นสอดรับกับกรอบคิดของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนใน 2 ประเด็นส ำคัญซึ่งได้แก่ 1) กำรเห็นคุณค่ำ
ของอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำยซึ่งอำศัยกำรเรียนรู้ควำมหลำกหลำยที่เกิดขึ้นรอบตัวทั้งในระดับผู้คน 
ชุมชน สังคม ทั้งภำยในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้ำน 2) กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น ผ่ำนกำรศึกษำ
กลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ภำษำ ระบบควำมเชื่อ รูปแบบศิลปะ จำกภำพกว้ำงเชิงภูมิภำคลงไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมิติ
ควำมรู้ดังกล่ำวเล็งเห็นได้ถึงควำมมุ่งหมำยเพื่อเชื่อมประสำนท้องถิ่นนิยมสู่ภูมิภำคนิยมและดังเช่นที่
โรงเรียนชำยแดนอำเซียนทั้ง 4 แห่งของกรณีศึกษำนั้นมีกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นชำยแดนทั้งในระดับ
ขั้นกำรยกระดับควำมเป็นท้องถิ่นของหลักสูตรและในระดับกำรร่วมสร้ำงหลักสูตรกับท้องถิ่นซึ่งถือเป็น
ต้นแบบที่ดี 

ในส่วนผลกำรศึกษำเกี่ยวกับช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเซียนศึกษำ
ที่พบว่ำนักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำนชอ่งทำงกำรเรียนรู้เก่ียวกับผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำนที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุด
นั้นด้วยเพรำะนัยส ำคัญจำกบริบทของชุมชนชำยแดนที่ล้วนมีชนชำติพันธุ์อันหลำกหลำยอยู่ร่วมกันนั้นได้
กลำยเป็นช่องทำงกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ ดังนั้นแล้วกรอบแนวคิดชำติพันธุ์สัมพันธ์ที่อธิบำยถึงกำรมีอยู่ของชน
ชำติพันธุ์ของรัฐประชำชำติสมัยใหม่นั้นก็สำมำรถสืบย้อนและเชื่อมโยงอย่ำงมีนัยส ำคัญกับกำรมีอยู่เดิม
ของประชำคมทำงชำติพันธุ์ (ethnic communities) ดังเช่นที่  Anthony D. Smith (1986: 22-30) 
กล่ำวไว้ถึงองค์ประกอบส ำคัญของประชำคมทำงชำติพันธุ์ อันได้แก่ 1) กำรมีชื่อร่วมกัน 2) กำรมีต ำนำน
ปรัมปรำเกี่ยวกับก ำเนิดและกำรสืบเชื้อสำย 3) กำรมีประวัติศำสตร์ร่วมกัน 4) กำรมีวัฒนธรรมร่วมกัน  
5) กำรมีอำณำเขตร่วมกัน และ 6) กำรมีควำมส ำนึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ประชำคมทำงชำติพันธุ์ดังเช่นที่
ด ำรงอยู่นี้ถือเป็นกรอบแนวคิดหนึ่งที่ส ำคัญต่อกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงประชำคมชุมชนชำยแดนอัน
จะน ำไปสู่จินตภำพสุดท้ำยของประชำคมอำเซียนด้วยควำมเข้มแข็งทำงสังคม  ด้วยควำมสันติสุขบน
พื้นฐำนของควำมเอ้ืออำทรและแบ่งปัน ด้วยควำมเป็นเอกภำพที่ก่อเกิดขึ้นทำงกลำงควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรมของผู้คนชำวอำเซียน กำรได้เรียนรู้เพื่อนบ้ำนของเรำบนพื้นที่ท้องถิ่นของเรำจะช่วยเน้นย้ ำถึง
ควำมเกำะเก่ียวอย่ำงชิดใกล้ที่มีร่วมกันของเพื่อนบ้ำนอำเซียนของเรำ 
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กำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อกำรเสริมสร้ำงประชำคมอำเซียนตำมเป้ำประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลำงอำเซียนที่เชื่อมร้อยกับชุดควำมรู้ท้องถิ่นภำยใต้บริบทของชุมชนชำยแดนส ำหรับประเทศไทย
นั้นสำมำรถประยุกต์ใช้ตำมรูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นของ the Royal Society for the 
Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA, 2012: 14) ที่ได้น ำเสนอรูปแบบไว้ 
4 ระดับส ำคัญ อันได้แก่ 1) กำรเพิ่มส่วนหลักสูตรท้องถิ่น (add-on local curriculum) 2) กำรยกระดับ
ควำมเป็นท้องถิ่นของหลักสูตร (locally enhanced curriculum) 3) กำรร่วมสร้ำงหลักสูตรกับท้องถิ่น 
(co-constructed curriculum) 4) โรงเรียนที่มุ่งสู่หลักสูตรท้องถิ่น (school-led local curriculum) 
นั้นสอดรับกับกรอบคิดของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนใน 2 ประเด็นส ำคัญซึ่งได้แก่ 1) กำรเห็นคุณค่ำ
ของอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำยซึ่งอำศัยกำรเรียนรู้ควำมหลำกหลำยที่เกิดขึ้นรอบตัวทั้งในระดับผู้คน 
ชุมชน สังคม ทั้งภำยในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้ำน 2) กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น ผ่ำนกำรศึกษำ
กลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ภำษำ ระบบควำมเชื่อ รูปแบบศิลปะ จำกภำพกว้ำงเชิงภูมิภำคลงไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมิติ
ควำมรู้ดังกล่ำวเล็งเห็นได้ถึงควำมมุ่งหมำยเพื่อเชื่อมประสำนท้องถิ่นนิยมสู่ภูมิภำคนิยมและดังเช่นที่
โรงเรียนชำยแดนอำเซียนทั้ง 4 แห่งของกรณีศึกษำนั้นมีกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นชำยแดนทั้งในระดับ
ขั้นกำรยกระดับควำมเป็นท้องถิ่นของหลักสูตรและในระดับกำรร่วมสร้ำงหลักสูตรกับท้องถิ่นซึ่งถือเป็น
ต้นแบบที่ดี 

ในส่วนผลกำรศึกษำเกี่ยวกับช่องทำงกำรเรียนรู้ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของหลักสูตรอำเซียนศึกษำ
ที่พบว่ำนักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำนชอ่งทำงกำรเรียนรู้เก่ียวกับผู้คนและควำมเป็นเพื่อนบ้ำนที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุด
นั้นด้วยเพรำะนัยส ำคัญจำกบริบทของชุมชนชำยแดนที่ล้วนมีชนชำติพันธุ์อันหลำกหลำยอยู่ร่วมกันนั้นได้
กลำยเป็นช่องทำงกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ ดังนั้นแล้วกรอบแนวคิดชำติพันธุ์สัมพันธ์ที่อธิบำยถึงกำรมีอยู่ของชน
ชำติพันธุ์ของรัฐประชำชำติสมัยใหม่นั้นก็สำมำรถสืบย้อนและเชื่อมโยงอย่ำงมีนัยส ำคัญกับกำรมีอยู่เดิม
ของประชำคมทำงชำติพันธุ์ (ethnic communities) ดังเช่นที่  Anthony D. Smith (1986: 22-30) 
กล่ำวไว้ถึงองค์ประกอบส ำคัญของประชำคมทำงชำติพันธุ์ อันได้แก่ 1) กำรมีชื่อร่วมกัน 2) กำรมีต ำนำน
ปรัมปรำเกี่ยวกับก ำเนิดและกำรสืบเชื้อสำย 3) กำรมีประวัติศำสตร์ร่วมกัน 4) กำรมีวัฒนธรรมร่วมกัน  
5) กำรมีอำณำเขตร่วมกัน และ 6) กำรมีควำมส ำนึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ประชำคมทำงชำติพันธุ์ดังเช่นที่
ด ำรงอยู่นี้ถือเป็นกรอบแนวคิดหนึ่งที่ส ำคัญต่อกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงประชำคมชุมชนชำยแดนอัน
จะน ำไปสู่จินตภำพสุดท้ำยของประชำคมอำเซียนด้วยควำมเข้มแข็งทำงสังคม  ด้วยควำมสันติสุขบน
พื้นฐำนของควำมเอ้ืออำทรและแบ่งปัน ด้วยควำมเป็นเอกภำพที่ก่อเกิดขึ้นทำงกลำงควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรมของผู้คนชำวอำเซียน กำรได้เรียนรู้เพื่อนบ้ำนของเรำบนพื้นที่ท้องถิ่นของเรำจะช่วยเน้นย้ ำถึง
ควำมเกำะเก่ียวอย่ำงชิดใกล้ที่มีร่วมกันของเพื่อนบ้ำนอำเซียนของเรำ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย กำรเรียนกำรสอนวิชำอำเซียนศึกษำภำยใต้หลักสูตรแกนกลำง

อำเซียน (ASEAN curriculum sourcebook) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนนั้นควร
มีกำรพัฒนำกลุ่มสำระควำมรู้ชำยแดนศึกษำส ำหรับกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนทั่วประเทศไทย 

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร กำรเรียนกำรสอนวิชำอำเซียนศึกษำของโรงเรียนชำยแดน
อำเซียนทั้ง 4 แห่งนั้นมีกำรมุ่งเน้นกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและกำรบูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ข้ำม
กลุ่มวิชำโดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (project based learning: PBL) ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส ำหรับ
ครูผู้สอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอำเซียนศึกษำอย่ำงสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 

3) ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร กรอบแนวคิดชำยแดนศึกษำนั้นส ำคัญต่อกำรเสริมสร้ำงประชำคม
ดังเช่นควำมส ำเร็จอย่ำงมั่นคงของประชำคมยุโรป ดังนั้นกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นชำยแดนจึง
ถือเป็นพันธกิจที่ส ำคัญเพื่อกำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำกำรศึกษำของไทยสู่ประชำคม
อำเซียน 

 
กิตติกรรมประกาศ  

บทควำมวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้อำเซียนศึกษำส ำหรับโรงเรียนชำยแดนอำเซียน” ส ำเร็จได้ตำมเป้ำประสงค์จึงใคร่ขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 1) ศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 
2) ดร.ศรีสมร พุ่มสะอำด และ 3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไพรัช สู่แสนสุข ด้วยข้อวิพำกษ์และข้อชี้แนะ
ทำงวิชำกำรที่ส ำคัญยิ่ง และขอขอบคุณทุกควำมมุ่งมั่นที่มีร่วมกันในกำรถอดบทเรียนกำรเรียนกำรสอน
อำเซียนศึกษำทั้งคณะผู้บริหำรโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในฐำนะกัลยำณมิตรทำงปัญญำ  
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ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมามีผลงานเกี่ยวกับ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency 
Economy Philosophy, SEP) ออกมานับร้อยเล่ม แต่ผลงานที่มีคุณูปการทางวิชาการนั้นมีค่อนข้างน้อย 
ซึ่งในบรรดาผลงานที่มีคุณค่าเหล่านั้น “Sufficiency Thinking” ได้ท าให้ SEP เกิดการก้าวกระโดดทาง
วิชาการคร้ังส าคัญ 

ผลงานเล่มนี้ เป็นหนังสือรวมบทความ มีบรรณาธิการที่ เป็นศาสตราจารย์ด้านการจัดการจาก
ออสเตรเลีย 2 ท่าน คือ G. C. Avery (Macquarie University) และ H. Bergsteiner (Australian Catholic 
University) ภายในเล่มประกอบด้วย 15 บทความ 293 หน้า โดยบทที่ส าคัญที่สุด คือ บทที่ 3 (The 
Sufficiency Economy Philosophy Process) ผู้เขียนได้เสนอ “โมเดลพื้นฐาน” (basic model) เพื่อ
ท าให้แนวคิด SEP มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: Ch.3) กล่าวคือ: 1) 
แนวคิด SEP จะต้องเริ่มต้นด้วย 2 เงื่อนไข (คุณธรรม และความรู้) 2) SEP เป็นแนวคิดเชิงปทัฏฐาน 
(normative thinking) ดังนั้น “คุณธรรม” จะต้องมาก่อน “ความรู้” 3) ห่วงทั้ง 3 (พอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน) มีลักษณะเป็น “ปัญญา” (wisdom) ซึ่งจะเกิดหลัง “ความรู้” 4) แนวคิด SEP 
ซึ่งเป็นนามธรรม ดังนั้นจึงไม่อาจจบลงด้วยตัวมันเองได้ แต่ควรจะเชื่อมโยงต่อไปยัง “การกระท า” 

ช่ือหนังสือ Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift to an 
Unsustainable World 

ช่ือผู้เขียน Gayle C. Avery, Harald Bergsteiner 

จ านวนหน้า 328 หน้า 
ส านักพิมพ ์ A&U Academic 
ปีท่ีพิมพ์ 2016 
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(actions) และ 5) สิ่งที่ตามมาก็คือ “ผลของการกระท า” (results) ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของแนวคิด SEP 
(ดูแผนภาพที่ 1 เป็นตัวอย่างประกอบ) 
 

แผนภาพที่ 1: โมเดลพื้นฐานของกระบวนการ SEP (Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: 47) 
 

 

                                          

 

      ขั้นท่ี 1                     ขั้นท่ี 2                    ขั้นท่ี 3                      ขั้นท่ี 4                      ขั้นท่ี 5 
 

นักคิดกลุ่มนี้มองว่า SEP มีความเป็นนามธรรม ดังนั้นในการปฏิบัติจะต้องแปลงให้เป็นรูปธรรม
เสียก่อน (Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: 40) อาทิ ในบทที่ 13 สุขสรรค์ (2016: 220) ได้สร้าง 
“ภาคปฏิบัติของภาวะผู้น าแบบเศรษฐกิจพอเพียง” (sufficiency economy leadership practices) 
ส าหรับการบริหารธุรกิจตามแนวคิด SEP และบทที่  14 Avery & Bergsteiner (2016: 239-240)  
ได้แปลง SEP เป็น “ภาคปฏิบัติของภาวะผู้น าแบบยั่งยืน” (sustainable leadership practices) โดย 
มองว่า องค์การที่ยั่งยืนจะต้องมีการน าแบบผึ้ง (honeybee) อันตรงข้ามกับการน าแบบดั้งเดิม หรือแบบ
ตั๊กแตน (locust) ที่จะส่งผลให้องค์การไม่ยั่งยืน 

 

ตารางที่ 1: หลักปฏิบัติของภาวะผู้น าแบบเศรษฐกิจพอเพียง (Kantabutra, 2016: 220) 
หลักปฏิบัติของภาวะผู้น าแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่มีต่อความยัง่ยืนขององค์การ 

1. เน้นผลการประกอบการระยะยาวมากกว่าก าไรระยะสั้น ให้
ความส าคัญกับการลงทุนในทรัพยากรบุคคล 

สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมและจัดการความเสี่ยงได้ดี 

2. เอาใจใส่ดูแลพนักงาน พัฒนาและบ ารุงรักษาพนักงานให้อยู่ใน
องค์การ แม้ในยามวิกฤติก็ไม่เลิกจ้าง 

พนักงานทุ่มเทการท างาน เกิดนวัตกรรม และ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้สูง 

3. เอาใจใส่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมท้ังห่วงใยสังคม
แห่งอนาคต แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงก็ตาม 

ป้องกันและแก้ไขวิกฤติทางสังคม อันเป็นเงื่อนไข
ให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง 

4. สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ัวท้ังองค์การ ท้ัง
นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป และแบบก้าวกระโดด  

เกิดนวัตกรรมต่อเนื่อง ยากต่อการเลียนแบบ 
องค์การจึงรักษาการเป็นผู้น าในตลาดได้ 

5. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้ต้นทุนต่ าและสามารถแข่งขันได้สูง 
6. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและให้บริการท่ีมีราคาต่ า แต่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย 

ลดต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ าสุด พร้อม ๆ กับเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

7. ขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวัง แม้อาจได้ก าไรน้อยลง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และปรับตัวได้สูง 
8. จัดการความเสี่ยงโดยสร้างผลิตภัณฑ์ การตลาด และการ ท าให้มีความเสี่ยงต่ าสุด เพื่อประกันว่าธุรกิจจะ

คุณธรรม  
(มีเมตตา 

เห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น) 

ความรู้     
(ทราบวา่
ชาวบ้าน
เป็นทุกข์) 

ปัญญา   
(ไตร่ตรอง
หาทางช่วย
คนทุกข์) 

ลงมือท า  
(ลงไปให้
ความ

ช่วยเหลือ) 

ผล          
(เกิดสังคม
แห่งสันติ

สุข) 
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หลักปฏิบัติของภาวะผู้น าแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่มีต่อความยัง่ยืนขององค์การ 
ลงทุนท่ีหลากหลาย บนพื้นฐานของสมรรถนะหลัก สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
9. เน้นการแบ่งปัน ท้ังแบ่งปันความรู้กับคู่แข่ง พัฒนาตลาดท่ี
ส่งเสริมให้สังคมและผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด 

ลดความเสี่ยงให้ต่ าสุด เพื่อประกันว่าธุรกิจจะ
สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

10. พัฒนาวัฒนธรรมองค์การท่ีเข้มแข็ง บนพื้นฐานของจริยธรรม 
ความพากเพียร ขยัน และสร้างนวัตกรรม 

องค์การมีประสิทธิผล และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ 

 
ตารางที่ 2: เปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบผึ้งกับแบบตั๊กแตน (ปรับจาก Avery & Bergsteiner, 2016: 239-240) 

ภาคปฏิบัติของภาวะผูน้ า น าแบบผึ้ง (องค์การยั่งยืน) น าแบบตั๊กแตน (ไม่ยั่งยนื) 
1. การพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากรทุกคน/ต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรเพียงบางคน 
2. แรงงานสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือเป็นหลัก เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
3. การรักษาพนักงาน จ้างงานระยะยาวกับทุก ๆ ระดับ ยอมรับอัตราการลาออกท่ีสูง 
4. การสืบทอดต าแหน่งระดับสูง ส่งเสริมการสืบทอดจากภายใน แต่งตั้งบุคคลจากภายนอก 
5. การให้คุณค่ากับพนักงาน ดูแลทุกคนให้ได้รับสวัสดิการที่ดี พนักงานมีฐานะเป็นต้นทุน 
6. ซีอีโอและทีมผู้บริหาร ซีอีโอเน้นท างานเป็นทีม ซีอีโอตัดสินใจคนเดียว เป็นฮีโร่ 
7. พฤติกรรมทางจริยธรรม “ค่านิยมหลัก” ชัดเจนและถูกต้อง ค่านิยมคลุมเครือ ต่อรองได้ 
8. การมองระยะสั้น/ระยะยาว เน้นประโยชน์ระยะยาว เน้นก าไรระยะสั้น และโตเร็ว 
9. การเปลี่ยนแปลงองค์การ เปลี่ยนแปลงไม่เร็ว แต่ม่ันคง การเปลีย่นแปลงรวดเร็ว สุ่มเสี่ยง 
10. จุดยืนท่ีมีต่อตลาดการเงิน รักษาความเป็นอิสระจากตลาดการเงิน

ให้มากท่ีสุด 
ขาดความเป็นอิสระ ต้องท าตาม
ข้อก าหนดของสถาบันการเงิน 

11. คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ปกป้อง/คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เน้นใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม 
12. ความรับผิดชอบทางสังคม ให้คุณค่ากับพนักงานและชุมชน เบียดเบียนพนักงานและชุมชน 
13. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ ดูแลทุกๆ ฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญเฉพาะผู้ถือหุ้น 
14. วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ยึดถือวิสัยทัศน์ร่วมกันในฐานะเป็น

ยุทธศาสตร์ส าคัญ 
มิได้น าวิสัยทัศน์แห่งอนาคตมาใช้ใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ 

15. การตัดสินใจ กระจายอ านาจ และเน้นฉันทามติ รวมศูนย์การตัดสินใจท่ีผู้จัดการ 
16. การจัดการตนเอง พนักงานจัดการตนเอง จัดการโดยผู้จัดการ 
17. ความส าคัญของทีมงาน มอบอ านาจให้ท างานเป็นทีม ใช้ทีมน้อย รวมศูนย์ท่ีผู้จัดการ 
18. วัฒนธรรมองค์การ ยึดถือวัฒนธรรมองค์การร่วมกัน ไม่ค่อยยึดถือร่วมกัน & อ่อนแอ 
19. แบ่งปัน/เก็บรักษาความรู้ กระจายความรู้ไปท่ัวท้ังองค์การ รวมศูนย์ความรู้ไว้ท่ีคนไม่กี่คน 
20. ความไว้เน้ือเชื่อใจ ไว้ใจกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ไว้ใจต่ า จึงต้องควบคุมใกล้ชิด 
21. นวัตกรรม เกิดอย่างเป็นระบบในทุกๆ ระดับ เกิดน้อย จงึต้องซ้ือจากภายนอก 
22. การมีส่วนร่วมของพนักงาน ผูกพันกับองค์การและทุ่มเทท างาน ใช้เงินรางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน 
23. คุณภาพของงาน เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม ได้มาจากการควบคุมภายนอก 

 
หมายเหตุ: ข้อ 1-14 เป็นการปฏิบัติในระดับรากฐาน ข้อ 15-20 เป็นการปฏิบัติในระดับสูงขึ้น และข้อ 21-23 เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
ให้เกิดผลการปฏิบัติที่ส าคัญ 
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ข้อสังเกตในการแปลง SEP ไปสู่ภาคปฏิบัติข้างต้น ก็คือ องค์การธุรกิจที่บริหารตามหลัก SEP จะ
น าไปสู่ผลผลิต (output) อันพึงปรารถนา ซึ่งก็คือ การพัฒนาองค์การที่มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้น าแบบผึ้งไม่เน้นตักตวงก าไรระยะสั้น แต่จะให้ความส าคัญกับเสถียรภาพ
ขององค์การและประโยชน์ระยะยาวมากกว่า เน้นแบ่งปันผลประโยชน์และเอาใจใส่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก 
ๆ กลุ่ม (พนักงาน ซับพลายเออร์ ลูกค้า ชุมชน รัฐบาลท้องถิ่น ฯลฯ) ไม่เน้นขยายกิจการอย่างรวดเร็วเกินไป
เพราะจะก่อให้เกิดความเสี่ยง ไม่กู้เงินมหาศาลมาลงทุน มีการวางแผนการด าเนินงานที่ละเอียดรอบคอบ ทั้ง
แผนด้านการผลิต การตลาด การเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการลงทุนเพิ่ม เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์การที่เน้นคุณธรรม แสวงหาและแบ่งปันความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างความไว้วางใจต่อกันเป็นส าคัญ  

อันตรงข้ามกับองค์การธุรกิจที่ยังคงยึดมั่นในหลักการบริหารแบบดั้งเดิม (ภาวะผู้น าแบบตั๊กแตน) 
ซึ่งเน้นกอบโกยก าไรสูงสุดและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเร่งรัดเกินไป โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่
ก่อให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อม และไม่สนใจว่าการโตเร็วนั้นจะส่งผลให้เกิดท าลายความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ หรือไม่ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากภาวะผู้น าแบบตั๊กแตนก็คือ เกิดการพัฒนาที่ขาดความ
สมดุล (เน้นแต่เศรษฐกิจด้านเดียว) ผลก าไรมหาศาลที่ได้รับมาจากการกดค่าจ้าง การซื้อวัตถุดิบในราคาต่ า 
ความยากจน การปล่อยมลภาวะโดยไม่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และความขัดแย้งกับชุมชน 
ดังนั้นการน าแบบตั๊กแตนจะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สมดุล (ละเลยมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม)  

การพัฒนาที่สมดุลจึงเป็น “ผลผลิต” ของพฤติกรรมแบบพอเพียงที่ส าคัญ โดยผ่านภาคปฏิบัติ
ของภาวะผู้น าแบบผึ้ง อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) ที่ส าคัญ คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็น
เป้าหมายสุดท้ายที่พึงปรารถนา เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงกล่าวได้ว่า การบริหารตามหลัก SEP เป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจากองค์การที่บริหารตามหลัก SEP เพียงองค์การเดียว
ย่อมไม่อาจส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสังคมได้ ด้วยเหตุที่ว่า ความยั่งยืนของสังคมมหภาคนั้น 
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การธุรกิจจ านวนมากมายมหาศาลจะต้องร่วมมือกัน รวมทั้งประสานกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง (ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม) จึงจะสามารถขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนาสังคมใหญ่ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า กรณีขององค์การธุรกิจที่ประยุกต์ใช้หลัก SEP ในการบริหารนั้น จะส่งผลให้
เกิด “ความยั่งยืนขององค์การ” อันเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น (แต่ไม่เพียงพอ) ของการพัฒนาสังคมมหภาคให้
เกิดความยั่งยืน โดยความยั่งยืนขององค์การธุรกิจดังกล่าว ประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการ 
(Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: 43-45) คือ 1) การพึ่งตัวเอง (self-reliance) หลีกเลี่ยงการพึ่งพิง
ผู้อื่นมากเกินไปเพราะจะท าให้องค์การตกอยู่ในความเสี่ยง เช่น ไม่กู้เงินจ านวนมากมาลงทุน ลดการพึ่งพิง
เทคโนโลยีจากภายนอกที่มีราคาแพง ส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการพัฒนานวัตกรรมจาก
ภายในองค์การ รวมทั้งเน้นการใช้วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่น เป็นต้น 2) เสริมสร้างขีดความสามารถใน
การฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว (resilience) องค์การที่ใส่ใจดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและ
สวัสดิการของพนักงาน ย่อมส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันและทุ่มเทการท างานเพื่อเอาชนะวิกฤติได้
ส าเร็จ นอกจากนี้การพัฒนาเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” ก็จะท าให้องค์การมีขีดความสามารถในการ
ฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว 3) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (immunity) หมายถึง การด าเนินงาน
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ที่ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน อาทิ ในการ
ขยายกิจการนั้นองค์การจะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อมิให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในภายหลัง เป็นต้น 

 

แผนภาพที่ 2: โมเดล SEP กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ปรับปรุงจาก Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: 52)  
 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                        
                                                

ผลสะท้อนย้อนกลับ 

ประเด็นส าคัญ (แต่มีความซับซ้อนและอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจต่อความคิดของนักคิดกลุ่มนี้  
ที่จะต้องน ามากล่าวย้ าถึง ก็คือ แนวคิด 3 ห่วงของนักคิดกลุ่มนี้มิได้ประกอบด้วย “พอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน” แต่กลับกลายเป็น “พอประมาณ มีเหตุผล ระมัดระวัง” ซึ่งเหตุที่เป็นดั่งนี้เกิดจากนักคิดกลุ่มนี้
ได้มีการเปลี่ยนแปลงทฤษฎี “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” เสียใหม่ โดยมองว่า “3 ห่วง” มีสถานะเป็นปัจจัยน าเข้า 
(input) แต่ “การมีภูมิคุ้มกัน” (self-immunity) น่าจะเป็นผลลัพธ์ (outcome) มากกว่าด้วยเหตุนี้พวกเขา
จึงมีการค้นหาค าใหม่ คือ “ความระมัดระวัง” (prudence) ซึ่งมีสถานะเป็นปัจจัยน าเข้า และน ามาเป็นส่วน
หนึ่งของแนวคิด 3 ห่วง พร้อมๆ กับน าค าว่า “การมีภูมิคุ้มกันตนเอง” ไปเป็นผลลัพธ์แทน แต่เพื่อมิให้เกิด
ความสับสนกับทฤษฎี 3 ห่วงแบบเดิม จึงตัดค าว่า self  ออก คงเหลือเพียง immunity ดังนั้นแนวคิด  
“3 ห่วง” แบบใหม่จึงประกอบด้วย “พอประมาณ มีเหตุผล และระมัดระวัง” ซึ่ง (ตามความเห็นของนักคิด
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-ความรู้        
-คุณธรรม 
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-พอประมาณ       
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-ระมัดระวัง 

 

ภาคปฏิบัติ
ของ SEP 
(23 ข้อ 

ของภาวะ
ผู้น าแบบ
ยั่งยืน) 

ผลผลิต 
(การพัฒนา
ที่สมดุลทาง
เศรษฐกิจ 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม) 

ผลลัพธ์ 
(ความยั่งยนื)               
-พึ่งตนเอง       
-ฟื้นตัวเร็ว      
-มีภูมิคุ้มกัน 
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ได้อย่างน่าสนใจ 3) การน าแนวคิด SEP ไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder theory) 
และ 4) การพัฒนา SEP ให้เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนได้น่าสนใจยิ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่า ผลงาน
เล่มนี้เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันทรงคุณค่า ที่นักวิชาการและผู้สนใจแนวคิด SEP จะต้องหาอ่านให้ได้                                                               
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ผู้สนใจที่เป็นคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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• บทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการจะได้รับการประเมินเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ตามที่กองบรรณาธิการก าหนด โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้
เสนอบทความเป็นผู้ใด เช่นเดียวกับผู้เสนอบทความที่ไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-
blind Peer Review) โดยจะแจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ทราบภายใน 45 วัน

• บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในขั้นสุดท้ายจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ (หากมีการ
ร้องขอ) โดยจะแจ้งผลการพิจารณาภายหลังจากได้รับการแก้ไขบทความภายใน 15 - 30 วัน
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการ

แก้ไขเนื้อหาและ/หรือรูปแบบของต้นฉบับที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร 

การเตรียมต้นฉบับ 
ต้นฉบับบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร .doc 

ของ Microsoft Word หรือเทียบเท่า หากต้นฉบับประกอบด้วยภาพ ตาราง หรือสมการ ให้ส่งแยกจาก
ไฟล์เอกสาร ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ ในสกุล .pdf .jpg .gif หรือ .bmp ความยาวของต้นฉบับต้องไม่เกิน 
16 หน้า (รวมบทคัดย่อ ภาพ ตารางและเอกสารอ้างอิง) ต้นฉบับบทความควรมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

ชื่อบทความ  ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษร
หนาขนาด 24) จัดกึ่งกลางหนา้กระดาษ 

ชื่อ นามสกุลผู้เขียน/ผู้วิจัย 
- ไม่ต้องระบุค าน าหน้าชื่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 16 จัดชิดขวาสุด 
- หากมี 2 คน หรือมากกว่า ให้พิมพ์ชื่อและแสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กแบบตัวยก 

(Superscript) และเว้นวรรค 1 คร้ัง เช่น “คนที่ 1a  คนที่ 2b คนที่ 3c”  
- ชื่อต าแหน่ง หน่วยงาน ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 14 จัดชิดขวาสุด 
- E-mail ของผู้เขียน ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 14 จัดชิดขวาสุด 
บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 ค า 
ค าส าคัญ จ านวน 3 - 5 ค า ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรปกติ 

TH SarabunPSK ขนาด 15 ส่วนที่เป็นชื่อหัวข้อ “ค าส าคัญ” “Keywords” ให้ใช้ตัวอักษรหนา 
เนื้อความ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15 

และให้มีหัวข้อได้ไม่เกิน 3 ล าดับ ได้แก่ ล าดับแรก เช่น บทน า ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ล าดับที่สอง
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บทความวิจัย ประกอบด้วย 1) บทน า 2) ทบทวนวรรณกรรม 3) วิธีการวิจัย 
4) ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 5) สรุปและเสนอแนะ 6) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 7) เอกสารอ้างอิง
(เป็นภาษาอังกฤษทั้งภายในเนื้อความและท้ายบทความ) 

บทความวิชาการ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานการเขียนงานทางวิชาการ 

ภาพ ตาราง และสมการ  ส่วนของต้นฉบับที่เป็นรูปภาพ แผนภาพ และตาราง ให้มีขนาดไม่เกิน 
140 x 210 มม. รูปแบบ gray-scale มีระดับความเข้มที่เหมาะสม ตัวอักษรในภาพและตารางให้มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 ทุกภาพ ตารางและสมการจะต้องมีชื่อก ากับ ได้แก่ “ภาพที่ 1: ตรงกลางด้านล่างของ
ภาพ”, “ตารางที่ 1: ชิดขอบซ้ายด้านบนของตาราง” และ “(1)” ชิดขอบขวาในบรรทัดเดียวกับสมการ 
รวมทั้งแหล่งที่มา (ถ้ามี) ด้านล่างของภาพหรือตาราง และให้ระบุต าแหน่งอ้างอิงในบทความ เช่น <ภาพที่ 
1>, <ตารางที่ 1> หรือ <สมการที่ 1> 

การจัดรูปแบบอื่น ๆ 
• ล าดับตัวเลขที่เป็นหัวข้อให้ใช้ตัวเลขตามด้วยเครื่องหมายจุด เช่น 1. และ 2. ล าดับตัวเลขภายใน

ข้อความ ให้ใช้ตัวเลขตามด้วยเคร่ืองหมายวงเล็บ เช่น 1) และ 2)
• เครื่องหมายแสดงข้อย่อย ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งบทความ
• การเยื้องย่อหน้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบทความ

การเขียนอ้างอิง
1. รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเร่ืองและท้ายเล่มให้ใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม – ปี ตามรูปแบบของ

American Psychological Association (APA) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://library.nida.ac.th/2015/files/American_Psychological_Association_APA-255905.pdf 

2. รายการอ้างอิงจากเอกสารของผู้เขียนคนไทยการอ้างอิงต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และบรรณานุกรม
หรืออ้างอิงท้ายเล่มก็จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และใส่ค าวา่ [In Thai] หลังชื่อเรื่อง 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงในบทความ 
• กรณีผู้แต่ง 1 คน, 2 คน, 3-5 คน และตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป

ผู้แต่ง 1 คน:  (อาแว มะแส, 2553) ให้เปลี่ยนเป็น (Masae, 2010)
ผู้แต่ง 2 คน:  (สุพรรณี ไชยอ าพร และรติพร ถึงฝั่ง, 2558) ให้เปลี่ยนเป็น (Chaiumporn & Teungfung, 2015)
ผู้แต่ง 3 – 6 คน:  (Maleki, Moradi, & Parsa, 2014) อ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (Maleki et al, 2014)
ผู้แต่งตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป:  (Renliang et al., 2007)

• กรณีอ้างอิงครั้งละหลายแหล่ง
(Etzioni, 1993, 1996)
(Ghai,1994; Friend, 2007; Neef, Onchan & Schwarzmeier, 2003)
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• กรณีอ้างอิงโดยตรงหรืออ้างอิงแบบเจาะจง
(Kline, 2005, p. 50)
(Arghiros, 2002, pp. 228-230)

• กรณีอ้างอิงจากแหล่งทุติยภูมิ
(as cited in Ellis, 2000, pp. 289-302)

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
• บทความในวารสาร
Booth, W. J. (1993). A Note on the Idea of the Moral Economy. The American Political 

Science Review, 87(4), 949-954. 
Lin, W., Chen, M., & Cheng, J. (2013). The Promotion of Active Aging in Taiwan. Ageing Int 

Ageing International, 39(2), 81-96. 
Chaiumporn, S. & Wimonwat, T. (2013). Food Management at Family Level according to 

Muslim Way of Life and the Mobilization Process to Attain Food Security in the 
Family: A Study of Ban Cha Jai Community Chaiyo District, Ang Thong Province 
[In Thai]. Journal of Social Development, 15(2), 1-16. 

• หนังสือ
Etzioni, A. (1996). The New Golden Rule: Community & Morality in a Democratic Society. 

New York: Basic Books. 
Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and 

Interpretation. 2nd ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

• บทความในหนังสือ
Broussine, M. (2005). Public Leadership. In T. Bovaird & E. Loffler (Eds.), Public Management 

and Governance. London: Taylor & Francis Group.  
Osborne, S. P. (2010). Introduction: The (New) Public Governance: A Suitable Case for Treatment?. 

In P.O. Stephen (Ed.), The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory 
and Practice of Public Governance. London: Routledge. 

• เอกสารอิเลคทรอนิกส์
Peeplengchart.  (2016). History of Thai national anthem [In Thai] .  Retrieved January 10, 

2017 from http://เพลงชาติ.com 
World Meteorological Organization. (2006). Social Aspects and Stakeholder Involvement 

in Integrated Flood Management Geneva, Switzerland. Retrieved November 21, 
2011, from http://www.apfm.info/pdf/ifm_social_aspects.pdf 

• อ่ืน ๆ
Imhan, O. (2011). The Study of Acceptance Factors of Persons with Disabilities to work in 

Public and Private Organization in Pichit Province of Thailand [In Thai]. Master’ Thesis, 
Naresuan University. 

Masae, A. (2007). The Roles of Human, Social and Cultural Resources in Adapting 
Livelihood Strategies to Meet Well-being Aspirations in Contemporary Thailand. In 
International Conference on Happiness and Public Policy. Bangkok: Public Policy 
Development Office under the Office of the Prime Minister of Thailand and UNESCAP. 



183ค�ำแนะน�ำวำรสำรพัฒนำสังคม

ปีที่ 20 ฉบับที ่2 / 2561วารสารพัฒนาสังคม

• เอกสารอิเลคทรอนิกส์
Peeplengchart.  (2016). History of Thai national anthem [In Thai] .  Retrieved January 10, 

2017 from http://เพลงชาติ.com 
World Meteorological Organization. (2006). Social Aspects and Stakeholder Involvement 

in Integrated Flood Management Geneva, Switzerland. Retrieved November 21, 
2011, from http://www.apfm.info/pdf/ifm_social_aspects.pdf 

• อ่ืน ๆ
Imhan, O. (2011). The Study of Acceptance Factors of Persons with Disabilities to work in 

Public and Private Organization in Pichit Province of Thailand [In Thai]. Master’ Thesis, 
Naresuan University. 

Masae, A. (2007). The Roles of Human, Social and Cultural Resources in Adapting 
Livelihood Strategies to Meet Well-being Aspirations in Contemporary Thailand. In 
International Conference on Happiness and Public Policy. Bangkok: Public Policy 
Development Office under the Office of the Prime Minister of Thailand and UNESCAP. 



 
                                                                
                                                              ใบสมัครสมาชิก               

 
ชื่อสมาชิก ............................................................................................................................. ................................. 
ประเภทผู้สมัครสมาชิก   ศิษย์เก่า/ศษิย์ปัจจุบัน 
                                 คณะพัฒนาสังคมฯ หลักสูตร .................. จังหวัด ..............รุ่นที่...... 
                        บุคคลทั่วไป 
                        หน่วยงานราชการหรือบริษัท 
ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร 
................................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................
โทรศัพท์ ........................................ .................................. โทรสาร........................................................................
มือถือ............................................................ E-mail: …………...………………………………………………………………… 
 วารสารพัฒนาสังคม (ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ) 
    สมาชิก 1 ปี อัตราค่าสมัคร 250 บาท/ปี (รวมค่าจัดส่ง) เริ่มรับตั้งแต่ปี............................... 
    สมาชิก 2 ปี อัตราค่าสมัคร 450 บาท/ปี (รวมค่าจัดส่ง) เริ่มรับตั้งแต่ปี............................... 
    ซ้ือวารสาร ราคาเล่มละ 150 บาท  ระบุความต้องการซื้อ (ฉบับปีที่/เล่มที่/พ.ศ./จ ำนวน)  
                           เช่น ฉบับปีที่ 18 เล่มที่ 1 พ.ศ.2559 จ ำนวน 10 เล่ม                          

      ....................................................................................................................................... ....... 
      ..................................................................................................................... ......................... 

 

      ลงช่ือ............................................................................... 

      วันที่................................................................................. 
 

ช าระค่าสมาชกิโดย 

 ช าระโดยตรงทีฝ่่ายการเงิน  โครงการวารสารและเอกสารวิชาการ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 โอนเงินเข้าบัญชีวารสารพัฒนาสังคม  

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองตนั เลขท่ี 028-298938-9 / 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 944-0-01475-2 /                        
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น เลขท่ี 040-2-56429-8  

 

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail: jsdnida@hotmail.com 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273100 

 

                 

 
 
 


