
                                       
 

  

 
 

 
 

 

วารสารพัฒนาสังคม ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจหลากหลาย
จ านวน 10 บทความ เร่ิมต้นด้วยบทความของ เอ้ือมพร พิชัยสนิธ ได้ศึกษานโยบายการคลังเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์ถึงความเป็นไปได้ของ
นโยบายการคลังที่สนับสนุนการคงประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุรวมทั้งศึกษา
ผลกระทบของนโยบายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสถานะทางการคลังของรัฐบาล ซึ่งผู้เขียนได้พบว่า
นโยบายดังกล่าวจะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากจะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
และคงประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดีของแรงงานผู้สูงอายุไว้ได้ในระยะยาว 

บทความต่อมาเป็นการศึกษาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน 

ซึ่งผู้เขียนคือ จิรายุทธ์ สีม่วง ได้ค้นพบว่าการมีบ่อนการพนันในพื้นที่ไม่ได้สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่อพื้นที่โดยตรงและยังพบปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านที่มีความหละหลวม
ส่งผลให้มีผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้บริการบ่อนคาสิโน 
 บทความที่สาม เก่ียวข้องกับประเด็นการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

สู่ชุมชน โดยผู้เขียน พฤทธิ์พงศ์ ไชยพหล และ อาแว มะแส ได้ศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การด ารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยพบว่า ชุมชนคีรีวงได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์
ผ่านการพัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการรวมกลุ่มอาชีพขึ้นอย่างหลากหลายในชุมชน ท าให้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 

บทความที่สี่ เป็นการศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้เขียน จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 
ได้ศึกษาถึงการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงสู่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ : 
กรณีการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน โดยผู้เขียนได้พบว่ากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยการเรียนรู้จากบิดา มาราดา ผู้รู้หรือครูภูมิปัญญาเป็นการสอนแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

บทความถัดมา เชษฐา มุหะหมัด และคณะ ได้ศึกษา “สองเขา หนึ่งเล เสเริน”: การจัดการ
ทรัพยากรประมงร่วมในชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งงานศึกษาดังกล่าว เป็นการน าร่องในการจัดการทรัพยากรร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชนและระบบทรัพยากรประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา อีกทั้งยังสามารถน าไปเป็น
กรณีศึกษาส าหรับปรับใช้พื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสม 

             

บรรณาธิการแถลง 
 



                                               

  

บทความที่หก เป็นบทความที่ศึกษาเรื่องการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
โดยผู้เขียน นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ได้ท าการศึกษาการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ: 
คุณลักษณะ ความหมาย และปัจจัยความส าเร็จ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อค้นพบสามารถเป็น
ข้อเสนอแนะส าหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัย และแหล่งทุน เพื่อการท าวิจัยสู่ความเป็นเลิศได้ 

บทความที่เจ็ด เป็นประเด็นเกี่ยวกับขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้ โดย เบญจวรรณ 
อุปัชฌาย์ ได้สะท้อนให้เห็นว่าพลังอ านาจของประชาชนมีพลังเพียงใดจากความเข้มข้นในการต่อต้าน
โครงการพัฒนาของรัฐที่ขัดแย้งต่อแนวทางการพัฒนาของพวกเขา  

บทความที่แปด เป็นการศึกษาผลกระทบจากการจัดการน้ า โดยผู้เขียน มณฑิรา อรรคทิมากูล และ
คณะ ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการจัดการน้ าที่มีต่อการประกอบการเลี้ยงหอยแครง ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการลดผลกระทบ
การจัดการน้ าในระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างน่าสนใจ 
 บทความถัดมา เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน จ าแนกตาม
พื้นที่ลุ่มน้ าน่าน เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบระดับการจัดการทรัพยากรน้ าจ าแนกตามพื้นที่ลุ่มน้ า
น่าน โดยผู้เขียน เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล และคณะ ท าการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพ 
และได้ข้อค้นพบในการศึกษาที่น่าสนใจ 
 บทความสุดท้าย เป็นการศึกษาผลกระทบต่อรายได้และการบริโภคจากความเชื่อด้านวัฒนธรรม
ของเจ้าแม่ตะเคียนในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยา โดยผู้เขียน ฑีฆา โยธาภักดี และคณะ ต้องการศึกษา
ความเชื่อด้านวัฒนธรรมของเจ้าแม่ตะเคียนเกี่ยวข้องกับสังคมไทยในด้านการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยชาวบ้านได้
มีการบนบานและเมื่อประสบผลส าเร็จมีการแก้บนด้วยเครื่องบวงสรวง ซึ่งน ามาสู่มิติของการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากความเชื่อทางวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมมีส่วนในการกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างมีนัยยะส าคัญ 

 สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านและสมาชิกวารสารทุกท่านได้โปรดมีส่วนร่วมด้วยการให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์และส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน “วารสารพัฒนาสังคม” ให้มีการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 

                                                                                     บรรณาธิการ 



วารสารพัฒนาสังคม ปีท่ี 22 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2563) สารบัญ 

นโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิต           1 
ของแรงงานผู้สูงอายุ 

เอื้อมพร  พิชัยสนิธ 

การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการ          22 
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียน 
ในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน  

จิรายุทธ์  สีม่วง 

การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพ 48
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง:  
กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พฤทธ์ิพงศ ์ ไชยพหล    อาแว  มะแส 

การจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 69
เพื่อเชื่อมโยงสู่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่:  
กรณีการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน  

จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง 

“สองเขา หนึ่งเล เสเริน”: การจัดการทรัพยากรประมงร่วมในชุมชนหัวเขา 82
ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   

เชษฐา มุหะหมดั     เก็ตถวา บุญปราการ    ชลลดา แสงมณี ศิรสิาธิตกิจ 

การท างานวิจัยท่ีเป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ: 100
คุณลักษณะ ความหมาย และปัจจัยความส าเร็จ  

นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ 



ขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้: วิกฤติหรือโอกาส 123
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

เบญจวรรณ  อุปัชฌาย ์

ผลกระทบจากการจัดการน้ าที่มีต่อการประกอบการเลี้ยงหอยแครง 142 
ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

มณฑิรา  อรรคทิมากูล    ชัยรัตน  วงศกิจรุงเรือง    กนิษฐา  แยมโพธิ์ใช 

การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน        162 
จ าแนกตามพื้นที่ลุ่มน้ าน่าน 

เขมิกา  วริทธิ์วุฒิกุล    รัดเกลา  เปรมประสิทธิ์    นพรัตน  รัตนประทุม    ศุภสิทธิ์  ตะนา

ผลกระทบต่อรายได้และการบริโภคจากความเชื่อด้านวัฒนธรรม 183
ของเจ้าแม่ตะเคียนในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยา  

ฑีฆา  โยธาภักดี    แหลมไทย  อาษานอก    ต่อลาภ  ค าโย    มณฑล  นอแสงศร ี
ณภัค  กรรณสูต    สุวิทย์  นะวะค า    ชิดชัย  แก้วบริสุทธ์ิ 

  ค าแนะน าวารสารพัฒนาสังคม 



 
 
 

 

เอ้ือมพร พิชัยสนิธa 
 

บทคัดย่อ  
สังคมสูงอายุ ถือเป็นปรากฏการณ์ส าคัญที่ก่อให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง เนื่องจากประชากร

ทุกรุ่นย่อมได้รับผลกระทบในหลากหลายมิติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ งานวิจัยที่ผ่านมาได้เสนอให้มีการจ้าง
งานผู้สูงอายุมากขึ้น งานวิจัยนี้มีเป้าหมายต่อเนื่องเพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์ถึงความเป็นไปได้ของ
นโยบายการคลังที่สนับสนุนการคงประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุรวมทั้งศึกษา
ผลกระทบของนโยบายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสถานะทางการคลังของรัฐบาล งานวิจัยวิเคราะห์
สถานการณ์จ าลอง ในกรณีที่แรงงานผู้สูงอายุเข้าท างานในระบบอย่างต่ าร้อยละ 50 นโยบายดังกล่าว 

จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศส่วนเพิ่ม อีกประมาณร้อยละ 6 - 13 ในส่วนของผลกระทบ
ทางการคลังของรัฐบาล พบว่ารายได้ภาษีส่วนเพิ่มสุทธิจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่ าร้อยละ 0.46 - 1.28 รายได้
ภาษีส่วนเพิ่มสุทธิจะลดลงตามมูลค่าลดหย่อนภาษีที่สูงขึ้น โดยรวมแล้ว จะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากจะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและคงประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดีของแรงงาน
ผู้สูงอายุไว้ได้ในระยะยาว ซึ่งนโยบายดังกล่าวถือว่ามีความยั่งยืนตราบที่รายได้ภาษีส่วนเพิ่มยังสูงกว่า
มูลค่าลดหย่อนทางภาษีส่วนเพิ่มอันเกิดจากนโยบาย 
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Abstract 
 Ageing society is an important phenomenon that generates wide awareness since 
all generations can be affected in various dimensions.  Previous research proposed an 
increase in the employment of elderly workers in the economy.  This research has a 
continuing goal to propose and empirically analyze the feasibility of fiscal policy that can 
promote the efficiency and quality of life of the elderly workers and its marginal impacts 
on economic growth and government fiscal status. The research employs scenario analysis 
using simulations.  Providing that at least 50 percent of the elderly workers participate in 
the economy, the marginal GDP effects of the policy will be approximately 6 - 13 percent. 
Regarding the fiscal impact, the net marginal tax revenue will increase by at least 
approximately 0.46 - 1.28 percent. Net incremental tax revenue will decrease as the value 
of tax deduction increases. Overall, such policy can be economically worthwhile as it can 
increase the marginal GDP and maintain the efficiency and good health of the elderly 
workers in the long term.  The policy is sustainable as long as the marginal tax revenue 
exceeds the marginal tax deductions from the policy. 
 
Keywords: Ageing Labor Force, Efficiency and Quality of Life of Working Elderly, Fiscal Policies 
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บทน ำ 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่ท าให้สัดส่วนของจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่าใน
อดีตถือเป็นประเด็นส าคัญที่ก่อให้เกิดความตระหนักในวงกว้างทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
เนื่องจากประชากรทั้งประเทศจะได้รับผลกระทบในหลากหลายมิติจากปรากฏการณ์นี้ ข้อเท็จจริงที่มี
ความเด่นชัดมากขึ้นทุกวันคือ ผลกระทบต่อก าลังแรงงงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่มี
แนวโน้มลดลงหากไม่มีการน าปัจจัยการผลิตมาทดแทนนอกจากนี้แล้ว ยังส่งผลให้รัฐบาลจ าเป็นต้อง
จัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพิ่มมากขึ้น
ทุกปี หนึ่งในแหล่งรายได้ส าคัญของงบประมาณดังกล่าวคือ รายได้ทางภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บจากคนท างาน
และรายได้อ่ืนๆ อันเกิดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เกิดขึ้นในแต่ละปีผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
จัดท าโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังพบว่า รายได้รัฐบาลจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมกับภาษีเงินได้
นิติบุคคล คิดเป็นประมาณร้อยละ 38-40 ของรายได้สุทธิ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น หากสัดส่วนการ
พึ่งพิงผู้สูงอายุต่อประชากรวัยท างาน (old-age dependency ratio) เพิ่มสูงขึ้นก็จะท าให้รายได้รัฐบาลที่
จะน าไปใช้จ่ายในเร่ืองต่างๆ มีขีดจ ากัดมากยิ่งขึ้น กลายเป็นปัญหาที่วนเป็นวงจร  
 สืบเนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาจ านวนมาก ได้เสนอให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น ด้วย
ข้อสนับสนุนหลักประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) ประเด็นรายได้ผู้สูงอายุ (2) ประเด็นสุขภาพดีและ
ผลกระทบภายนอกทางบวกที่ได้จากการท างาน และ (3) ประเด็นการบรรเทาการขาดแคลนแรงงานวัย
ท างานในบางภาคการผลิต เป็นต้น ต่อมา Phijaisanit (2015) ได้เสนอนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  
(policy package) ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองในกรณีที่ สังคมไทย
เพิ่มทางเลือกการท างานเพื่อน าไปสู่ชีวิตหลังวัยเกษียณอันพึงปรารถนา ควบคู่ไปกับการเงินการคลังที่
เกื้อหนุนให้สภาวะอันพึงปรารถนานั้นมีความยั่งยืน งานวิจัยดังกล่าวได้หยิบยกเครื่องมือจ าลอง  (demo 
policy) ภาครัฐสองเคร่ืองมือ คือ กฎหมายแรงงาน และ แรงจูงใจทางภาษี ซึ่งต่อมากระทรวงการคลังได้
ออกนโยบายภาษีดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลกรณีที่รับผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทางาน) 
 ข้อค้นพบเชิงประจักษ์ใน Phijaisanit (2015) บ่งชี้ว่า หากสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุที่ยังท างานได้อย่างต่ าร้อยละ 50 เข้าไปในระบบ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้สูงอายุยังคงประสิทธิภาพเท่า
เดิมหรือใกล้เคียงระดับเดิม ก็จะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพิ่มรายได้ผู้สูงอายุ และเพิ่ม
รายได้ภาษีของรัฐบาลซึ่งสามารถน ารายได้ภาษีส่วนเพิ่มมาอุดหนุนค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุอีกด้วย นอกจากนี้ 
ยังมีผลกระทบภายนอกที่ดี (positive externalities) อื่น ๆ อันเนื่องจากที่ผู้สูงอายุยังท างาน เช่นการมี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวยังไม่ได้ลงไปศึกษาเชิงลึกในเร่ืองการทรงไว้
ซึ่งประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุที่ยังท างานอยู่ในระบบให้ได้ดีที่สุด และนานที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายต่อเนื่องเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และทิศทางนโยบาย
การคลังที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงงานผู้สูงอายุของ
ไทยรวมทั้งศึกษาผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสถานะทางการคลังของรัฐบาล งานวิจัย
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วิเคราะห์ด้วยสถานการณ์จ าลอง (scenario analysis) อนึ่งในงานวิจัยนี้ค าว่าผู้สูงอายุหมายถึงประชากร
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปผู้สูงอายุที่ยังสามารถท างานได้หมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 - 79 ปี ที่มียังสามารถมองเห็น
และได้ยินเป็นอย่างดี ไม่เป็นโรคที่ต้องนอนติดเตียงและต้องการการดูแลระยะยาว และ นโยบายการคลัง
หมายถึงนโยบายที่ด าเนินการผ่านก าหนดมาตรการภาษีและการใช้จ่ายของภาครัฐ 
 

ควำมเป็นมำเรื่องนโยบำยผู้สูงอำยุโดยสังเขป 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ท าให้หลายประเทศท่ัวโลกก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคม
ผู้สูงอายุผลักดันให้แต่ละประเทศประสบกับปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ และการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ ในระดับมหภาคจึงเกิดการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความมีเสถียรภาพทางการคลัง อาทิ 
การจัดเก็บภาษีเพิ่ม โดยเฉพาะภาษีเงินได้จากคนท างาน เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้มากขึ้น การปรับลด
งบประมาณรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น การจัดการกับภาระหนี้สาธารณะ โดยมีการก าหนดเพดานหนี้สาธารณะ
เป็นกรอบการกู้ยืมเงินโดยรัฐบาล หรือ การจัดท างบประมาณที่เหมาะสมในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ด้วย
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่ขับเคลื่อนแต่ละประเทศให้เข้าสู่วัยสังคมสูงอายุมากขึ้นเรื่อย  ๆ 
ท าให้มาตรการเหล่านี้ ในที่สุดต้องเผชิญกับข้อจ ากัดหลายประการในทางปฏิบัติ และเกิดความไม่เพียงพอ
ของงบประมาณที่จะเก้ือหนุนผู้สูงอายุทั้งหมดอย่างทั่วถึง การที่ประชากรสูงอายุมากขึ้นบ่งบอกถึงนัยทาง
นโยบายว่า จ าเป็นต้องปรับโครงสร้างสวัสดิการในภาพรวม และปฏิรูประบบบ าเหน็จบ านาญ (Floden, 
2001) ดังนั้น ในหลายๆ ประเทศ เช่น กลุ่มประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) จึงมีการเชื่อมโยง
นโยบายด้านการสูงอายุของประชากร (ageing policy) และนโยบายด้านการจ้างงาน (employment 
policy) ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุโดย
ส่งเสริมโอกาสการจ้างงาน  และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจ้างงาน (OECD, 2006; Sonnet et al, 2014)   
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศได้มีนโยบายขยายอายุการท างาน และการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุท างานต่อไปEichhorst (2011) พบว่าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการ
จ้างงานผู้สูงอายุในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยการยกเลิกแรงจูงใจในการเกษียณก่อนวัย และสร้างกลยุทธ์
ในการกระตุ้นให้ท างาน เพิ่มการอบรมอาชีพ และลดการอุดหนุนการท างานไม่เต็มเวลาเนื่องจากการ
เกษียณก่อนวัยที่ผ่านมาก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงมากต่อระบบบ าเหน็จบ านาญของประเทศเยอรมนี (Borsch-

Supan and Schnabel, 1998; Borsch-Supan and Schnabel, 2010) บริษัท BMW เป็นตัวอย่างหนึง่
ที่เป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างในเรื่องการให้พนักงานสูงวัยท างานต่อ (Magnavita, 2017) ในประเทศญี่ปุ่น 
ร้อยละ 34 ของประชากรทั้งประเทศประมาณ 127.6 ล้านคน ถูกนับเป็นประชากรผู้สูงอายุ (เกณฑ์อยู่ที่ 
อายุ 65 ปีขึ้นไป)  ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ประเทศญี่ปุ่นด าเนินการปฏิรูปการเงินการคลังเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ปรับให้เกิดความสมดุลต่อการลดลงของจ านวนคนท างาน และการที่ประชากรอายุยืนมาก
ขึ้น ท าให้อัตรารายได้ทดแทนหลังเกษียณ (replacement rate) ลดลงจากร้อยละ 60 ไปอยู่ที่ระดับ
เพดานขั้นต่ า ร้อยละ 50 ของรายได้ก่อนเกษียณ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ยังมีการ
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ปรับแก้กฎหมายก าหนดให้นายจ้างทยอยด าเนินมาตรการขยายอายุเกษียณจนถึงอายุ 65 ปี และมีระบบ
การจ้างงานต่อหลังวัยเกษียณ) (International Longevity Center, 2013) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอใน 
Gruber and Wise (2005) ที่ใช้ข้อมูลจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศอ่ืนใน OECD รวม 11 ประเทศ 
พบว่า การขยายอายุการท างาน 3 ปี จะสามารถลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลในเร่ืองผลประโยชน์ต่าง ๆ ถึงร้อยละ 
27 ของรายจ่าย หรือประมาณร้อยละ 0.72 ของ GDP ขึ้นอยู่กับการปรับขนาดของผลประโยชน์ตามการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในฝั่งของแรงงานผู้สูงอายุเอง สาเหตุการเลิกท างานอาจไม่ใช่เพราะระบบ
โครงสร้างที่เป็นทางการเสมอไป การออกจากตลาดแรงงานของผู้สูงอายุอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ 
เช่น ความเชื่อว่าผลิตภาพจะลดลงตามอายุของแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สภาวะ
แวดล้อมการท างานและสภาพของงาน (Myck, 2015) ในหลายประเทศ แรงงานผู้สูงอายุมักจะถูกท าให้
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนเกินในองค์กร และอยู่ไปวัน ๆ (Meadows, 2003) เกิดการลาออกโดยไม่ได้ 
สมัครใจและส าหรับผู้สูงอายุที่ยังอยากท างาน แต่ต้องเผชิญกับภาวะว่างงานเพราะความซ้ าซ้อนของงาน           
ก็จ าเป็นต้องออกจากองค์กรไปท างานอิสระแบบไม่มีทางเลือก (Block and Koellinger,2009) ความ
จ า เป็นต้องท างานส่วนตัวเหล่านี้  ส่ วนหนึ่ ง เป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัติต่อผู้สู งอายุ  ( age 
discrimination) และกฎหมายแรงงานท่ีขาดความยืดหยุ่น ท าให้นายจ้างไม่เลือกที่จะเสี่ยงจ้างผู้สูงอายุ
มาเป็นภาระด้านรายจ่ายสวัสดิการพนักงาน (Adams,2004; Lahey, 2006) ในต่างประเทศหลายแห่ง 
จึงมีความพยายามผลักดันให้เกิดการจ้างงานในลักษณะงานที่เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุมากขึ้น 
(Eurofound, 2012)   
 ในตลาดแรงงานซึ่งจ าเป็นต้องมีความยืดหยุดมากยิ่งขึ้น และจ าเป็นต้องมีการปรับตัวของ
แรงงานให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการผลิตจะขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การเรียนรู้ทักษะใหม่และประสิทธิภาพของการฝึกอบรม Belloni and Villosio (2014) ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมการฝึกอบรมที่ผ่านมาและค่าจ้างปัจจุบันในการส ารวจ Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe (SHARE)ส าหรับ 11 ประเทศในยุโรปเพื่อหาความแตกต่างระหว่าง “ค่าจ้างส่วน
เพิ่มจากการอบรม” (training premium) พบว่า ในประเทศออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี และกรีซ หากมี
การเริ่มการอบรมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่อายุยังไม่มาก จะยิ่งท าให้อัตราค่าจ้างสูงกว่ากรณีมีการอบรม
ช้าไปอย่างน้อยสองปีอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมกับอัตราค่าจ้างในประเทศ
ยุโรปแถบเหนือและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผู้เขียนให้ค าอธิบายว่าอาจจะเนื่องจากข้อจ ากัดของ
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุระดับความเข้มข้นของการอบรมในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว 
งานวิจัยส่วนใหญ่ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญของการอบรมและอัตราค่าจ้าง ซึ่งสะท้อนถึงผลิต
ภาพของแรงงาน(Pischke, 2001; Behaghel et al, 2014)  Dearden et al (2006) ท าการศึกษาโดยใช้
ข้อมูลช่วงยาว(panel data)ของอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1983 - 1996 พบว่า การเพิ่ม
การอบรมร้อยละ1 จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่อชั่วโมง (value added per hour) ประมาณร้อยละ0.6และท าให้
ค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.3Belloni et al (2015) ศึกษาผลของการเข้าร่วมโครงการ
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อบรมของแรงงานปี ค.ศ. 2010 จากข้อมูล SHARE พบว่าผู้ที่ได้รับการอบรมมีโอกาสที่จะออกจากงานต่ า
กว่าผู้ไม่ได้เข้าอบรมถึงร้อยละ 4.2 
 ข้อค้นพบที่กล่าวมาโดยสังเขป แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงกับการ
จ้างงานและการคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของแรงงาน สะท้อนถึงความจ าเป็นต้องผลักดันให้เกิดภาวะสูงอายุ
ที่สร้างผลิตภาพ (productive ageing)โดย Magnavita (2017) ให้นิยามของ “ภาวะสูงอายุที่สร้างผลิต
ภาพ” คือภาวะที่ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมโดยการท างาน 
งานวิจัยดังกล่าวเสนอว่า ภาครัฐควรส่งเสริมนโยบายด้านสถานที่ท างาน (workplace policies) เพื่อ
สร้างความยืดหยุ่นในการท างานส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งควรมีนโยบายที่เป็นแรงจูงใจทางด้านภาษี ในการ
จ้างผู้สูงอายุท างานและในโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการคงประสิทธิภาพของผู้สูงอายุให้ได้
นานที่สุดจึงเน้นย้ าถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแสวงหาแนวทางว่าจะต้องด าเนินนโยบายอย่างไรเพื่อ
ส่งเสริมให้นายจ้างแรงงานทั้งวัยท างานและแรงงานผู้สูงอายุ รวมทั้งภาคส่วนอ่ืนๆของสังคม เกิดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพและสุขภาพของแรงงานตั้งแต่เนิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและ
คุณภาพชีวิตโดยรวมของแรงงานผู้สูงอายุให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 ส าหรับประเทศไทยได้มีการจัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2525 - 2544) และ 
ฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ. 2544 - 2564) โดยในแผนฯ ฉบับที่ 2 มีแนวคิดพื้นฐาน ดังนี้ (1) การสร้างหลักประกัน
ในวัยสูงอายุเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม (2) ผู้สูงอายุมีคุณค่าและศักยภาพ สมควรได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม (3) ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรีและสมควรด ารงชีวิต
อยู่ในชุมชนของตนได้อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล และสมวัย และ (4) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคล
ด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคมและถึงแม้ผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งจะประสบความทุกข์ยาก และต้องการ
การเกื้อกูลจากสังคมและรัฐ แต่ก็เป็นเพียงบางช่วงเวลาของวัยสูงอายุเท่านั้น (National Board of 
Promotion and Coordination for the Elderly, 2002) ซึ่งเป้าหมายของงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และมาตรการหลักโดยรวมของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ. 2544 - 2564) 
 ที่ผ่านมา ได้มีงานวิจัยที่กล่าวถึงการจัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ อาทิ Jitapunkul and 
Wivatvanit (2009) ซึ่งตั้งข้อสังเกตุว่า แผนฯ ฉบับที่ 2 มีผลกระทบต่อสังคมมากกว่าแผนฯ ฉบับที่ 1 
เนื่องจากการผลักดันประเด็นผู้สูงอายุเข้าบรรจุในรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งขึ้นผ่าน
กระบวนการทางการเมือง และการตอบสนองข้อเรียกร้องขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: 
UN) ให้เกิดการความตระหนักถึงการเข้าสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุจ านวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม Suwanrada 
(2015) อ้างอิงถึงผลจากการติดตามและประเมินแผนฯ ของ Prajuabmoh et al (2009) พบว่า การ
เตรียมความพร้อมของสังคมไทยเพื่อรองรับการเป็นสังคมสูงวัยตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ
ประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์การสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุยัง
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้   
 นอกจากนี้ การพัฒนาการเรียนรู้ในระยะยาว (lifelong learning) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเป็น
อีกประเด็นหนึ่ งที่ส าคัญ งานศึกษาของ  Advisory Council on National Labor Development 
(2013) พยายามที่จะชี้ประเด็นว่า การส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและการท างานของผู้สูงอายุ เป็นการ
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ด าเนินการที่ต้องพิจารณาถึงผู้เกี่ยวข้องได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง และกระทรวงแรงงาน ในการจัดการอย่าง
เป็นระบบ ทั้งนี้ เงื่อนไขของสภาพการจ้างงาน เงื่อนไขทางสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของระบบประกันสังคม 
ศักยภาพของแรงงาน และนโยบายที่รัฐบาลจะสนับสนุน เป็นปัจจัยที่จะท าให้การส่งเสริมโอกาสด้าน
อาชีพและการท างานของผู้สูงอายุประสบความส าเร็จ ข้อเสนอเชิงนโยบายจึงจ าเป็นต้องมีการจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพและการตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ กล่าวได้ว่า แนวนโยบายของ
ประเทศไทย มีทิศทางที่สอดคล้องกับในต่างประเทศแต่ยังขาดความเป็นองค์รวมและการศึกษาเชิง
ประจักษ์ถึงความเป็นไปได้ของนโยบาย 
 

สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุในประเทศไทย 
  สถานการณ์ผู้สูงอายุพิจารณาข้อมูลการส ารวจผู้สูงอายุของไทย ปี พ.ศ. 2557 ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติเป็นหลักการเสนอข้อมูลได้จ าแนกผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วง คือ ผู้สูงอายุตอนต้น  ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 - 69 ปี ผู้สูงอายุตอนกลาง อายุระหว่าง 70 - 79 ปี และผู้สูงอายุตอนปลาย อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้น
ไป ผลการส ารวจประชากรผู้สูงอายุชี้ว่า ประชากรสูงวัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ประชากรสูงวัย ร้อยละ 32  รองลงมาคือภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 26 ภาคเหนือ ร้อยละ 21 และภาคใต้ 
ร้อยละ 12  ในด้านการอ่านออกเขียนได้ ประมาณร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุมีความสามารถในการอ่าน
ออกและเขียนได้โดยสัดส่วนผู้สูงอายุที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลย มีประมาณร้อยละ 11 และสัดส่วนผู้สูงอายุ
ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มีเพียงประมาณร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม โดยเฉลี่ยแล้ว
ผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 87 ยังคงส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า
ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเมื่อค านึงถึงทางเลือกในการท างานหลังวัยเกษียณของ
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีทางเลือกน้อยกว่ากลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป 
 โดยเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุไทยที่ไม่ท างานจะมีสัดส่วนสูงกว่าผู้สูงอายุที่ท างาน หากพิจารณาผู้สูงอายุ
ในแต่ละกลุ่มพบว่าผู้สูงอายุตอนต้นจะยังคงท างานมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 54.47 เมื่อเข้าสู่วัยสูง อายุ
ตอนกลาง หรืออายุระหว่าง 70 - 79 ปี สัดส่วนผู้สูงอายุที่ยังคงท างานอยู่จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 
21.63 สองเหตุผลหลักของการท างานคือ ต้องการหารายได้เลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง (ประมาณร้อยละ 
57) และสุขภาพแข็งแรงอยู่/ยังมีงานท า (ประมาณร้อยละ 31) ส่วนที่ไม่ท างาน สองสาเหตุหลักคือชรา
ภาพ (ประมาณร้อยละ 56) และต้องการดูแลบ้านหรือคนในครอบครัว (ประมาณร้อยละ 18) ทั้งนี้ สังเกต
ได้ว่า สาเหตุแรกของการไม่ท างานอาจเกิดจากค่านิยมในสังคมไทยที่เมื่อชราภาพแล้วต้องหยุดท างาน 
บุตรหลานต้องเลี้ยงดู ประกอบกับโครงสร้างการท างานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สนับสนุนการจ้างงานใน
ผู้สูงอายุอย่างแพร่หลาย 
 เมื่อพิจารณาสถานภาพการท างานของผู้สูงอายุที่ยังคงท างานอยู่ พบว่า เมื่อผู้สูงอายุมีอายุมาก
ขึ้นจะหันมาประกอบธุรกิจส่วนตัว และเป็นนายจ้างมากขึ้น ในขณะท่ีการท างานเป็นลูกจ้างรัฐบาล 
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน จะมีแนวโน้มลดลง ท้ังนี้เพราะระบบการเกษียณอายุการท างาน  
ผู้สูงอายุที่ยังคงท างานอยู่ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง สูงถึงร้อยละ 61.18 และสัดส่วน
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ของผู้สูงอายุที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 
12.19 ที่ยังคงท างานเป็นลูกจ้างเอกชน โดยสัดส่วนผู้สูงอายุที่ท างานเป็นลูกจ้างเอกชนสูงที่สุดในช่วง
สูงอายุตอนต้น จากนั้นสัดส่วนจะลดลงเมื่อเข้าสู่สูงอายุตอนกลางและตอนปลาย ตามล าดับ 

 ในส่วนของรายได้ที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ในแต่ละกลุ่ม พบว่า รายได้หลักเพื่อการ
ยังชีพยังคงมาจากการท างานเมื่อย่างเข้าสู่สูงวัยตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 48.57 และสัดส่วนผู้ที่ท างานมี
แนวโน้มลดลงเมื่ออายุมากข้ึน ตรงข้ามกับรายได้ที่มาจากบุตร ที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามอายุ หากพิจารณา
ในภาพรวมผู้สูงอายุทุกรุ่น รายได้หลักจะมาจากบุตร ซึ่งสอดคล้องกับ Chawla (2008) และ United 
Nations (2013) และการท างานส่วนเล็กน้อยจะมาจากเงินบ าเหน็จบ านาญ และเบี้ยยังชีพโดยสัดส่วน
ของผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพจากราชการมีร้อยละ 14.6 หรือมีรายได้จากเงินบ าเหน็จ/บ านาญร้อยละ 4.93
จากการคาดการณ์ประชากรของประเทศไทยโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ว่าในปี พ.ศ. 2583 อัตราศักยภาพการเกื้อหนุนจะลดลงเหลือเพียง 1.71 ดังนั้น การหวังที่จะให้แหล่ง
รายได้จากบุตรที่เคยพึ่งพิงมาในอดีตย่อมมีแนวโน้มที่จะลดบทบาทลง เป็นที่ทราบกันดีว่า หากไม่มีการ
ปรับโครงสร้างในระดับนโยบายเพื่อให้เกิดสภาวะทางการเงินการคลังที่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร 
มาตรการเกื้อหนุน เช่น เบี้ยยังชีพเหล่านี้ย่อมเผชิญกับข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ  
 เมื่อพิจารณาด้านกายภาพในผู้สูงอายุแล้ว สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อย
ละ 41.68 ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นตามอายุ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่
ดีมีเพิ่มขึ้น ส าหรับความสามารถในการมองเห็น และการได้ยินของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ยังคงมองเห็นได้
ชัดเจนโดยไม่ต้องใส่แว่นหรือเลนส์ตา แม้ว่าสัดส่วนการมองเห็นจะค่อย ๆ ลดลงตามอายุ แต่สัดส่วนการ
มองเห็นชัดเจนระดับที่ท างานได้ยังคงสูง คิดเป็นร้อยละ 53.67 เช่นเดียวกับการได้ยิน ซึ่งพบว่าสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุที่ยังคงได้ยินชัดเจนโดยไม่ต้องใส่เครื่องช่วยฟังสูงถึงร้อยละ 84.97 และความสามารถในการได้ยินจะ
ลดลงตามอายุ โดยรวมหากพิจารณาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุไทยที่มีอายุระหว่าง 60 - 79 ปีที่ยังสามารถ
ท างานได้สุทธิ (net potential elderly workforce) ซึ่งไม่นับรวมผู้พิการ (disability) และผู้ที่อยู่ในการดูแล
ระยะยาว (long-term care) แรงงานกลุ่มนี้ถือว่ามีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และบรรเทาสภาวะตึงเครียดทางการเงินการคลังในอนาคต โดยจะมีประมาณ 10.2 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 
เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 15.4 ล้านคนในป ี2583 (Phijaisanit, 2015) 
 

วิธีวิจัยและกรอบกำรวิเครำะห์ 

 
ภาพที่ 1  Relational Framework of Elements in the Simulation 
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 ภาพที่ 1 แสดงถึงกรอบความสัมพันธ์ (relational framework) ระหว่างองค์ประกอบใน
สถานการณ์จ าลอง (simulationanalysis) เริ่มจากกล่องด้านซ้ายมือของรูปแสดงถึงการด าเนินนโยบาย
เพื่อส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุ และนโยบายเพื่อคงประสิทธิภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งในเบื้องต้นจะส่งผล
ต่อสองตัวแปรหลัก ตัวแปรแรกคือ สัดส่วนการเข้าสู่ตลาดแรงงานของแรงงานผู้สูงอายุ แทนค่าด้วย t



โดยค่าของ t
  ในแต่ละช่วงเวลา tสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับนโยบายส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุ 

งานวิจัยนี้ก าหนดให้ t
 = = 0.5 เป็นกรณีจ าลองท่ีก าหนดให้นโยบายส่งเสริมการจ้างงานสามารถเกิด

ประสิทธิผลได้ร้อยละ 50เนื่องจากข้อเสนอและการใช้มาตรการดังกล่าวยังไม่เคยปรากฏในสถานการณ์
จริงในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2559 งานวิจัยในอนาคตสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเลขแสดงประสิทธผิล
ของนโยบายในปีต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นจริงในการวิเคราะห์โดยไม่ต้องก าหนดอัตราดังเช่นในสถานการณ์
จ าลองนี้ ในการนี้ อัตราร้อยละ 50 ที่ก าหนดไว้เป็นเพียงอัตราจ าลองเพื่อช่วยให้ได้การวิเคราะห์เชิง
ประจักษ์มีความเป็นรูปธรรมมากข้ึนเท่านั้น 
 ตัวแปรที่สองคืออัตราการถดถอยรวมของประสิทธิภาพทางกายภาพ (mechanical 
efficiencydeterioration) ของแรงงานผู้สูงอายุแทนค่าด้วย 𝜇𝜇𝑡𝑡 ซึ่งหากไม่มีการด าเนินนโยบายใดๆ 
ก าหนดให้ 𝜇𝜇𝑡𝑡=  =12% โดยอัตราร้อยละ 12 อ้างอิงจาก Ortego and Farley (2015) ในกรณีที่
แรงงานไม่ได้รับการอบรมหรือพัฒนาองค์ความรู้และสุขภาพระหว่างช่วงวัยท างานเลย  ทั้งนี้งานวิจัย
ดังกล่าวเป็นงานวิจัยทางการแพทย์ที่กล่าวถึงประสิทธิภาพในการเดินของผู้สูงวัย (อายุประมาณ  75 ปี) 
ที่ต่ ากว่าคนวัยท างาน (อายุประมาณ 22 ปี) ประมาณร้อยละ 12 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
องค์ความรู้ในการท างานแต่เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการใช้ชีวิต อัตราดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นขอบบนของ
อัตราการถดถอยของแรงงานผู้สูงอายุเนื่องจากลักษณะงานที่ผู้สูงอายุมีศักยภาพส่วนใหญ่เป็นงานที่ไม่
ต้องใช้พละก าลังมากเกินไป 
 ในการด าเนินนโยบายส่งเสริมการคงประสิทธิภาพของแรงงานผู้สูงอายุสถานการณ์จ าลอง
ก าหนดให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และสุขภาพโดยนายจ้างสามารถน า
ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวไปลดหย่อนทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ในการนี้ นายจ้างสามารถด าเนินการอย่าง
น้อยสองกิจกรรมหลัก กิจกรรมแรกคือ การออกแบบโครงสร้างการท างานตั้งแต่เริ่มเข้าท างานจนถึงวัย
เกษียณ และการท างานต่อหลังวัยเกษียณส าหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทราบถึงแนวทางการก้าวหน้า
ในการท างาน (career path) และทิศทางในการพัฒนาทักษะ รวมทั้งดูแลสุขภาพตนเองให้เหมาะสมกับ
สภาวะงานหลังวัยเกษียณ กิจกรรมที่สองคือ สนับสนุนให้แรงงานได้รับการอบรม พัฒนาทักษะที่จะต้อง
ใช้ในอนาคตและดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
 กล่องถัดมาใน ภาพที่ 1 ประกอบด้วย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนเพิ่มแทนค่าด้วย t

Y

และรายได้ภาษีส่วนเพิ่มสุทธิของรัฐบาลจากการอุปโภคบริโภคโดยรวมที่เพิ่มขึ้น หลังหักรายจ่ายภาษีขอ
รัฐบาล (tax expenditure) จากมาตรการแรงจูงใจทางด้านภาษีส าหรับนายจ้าง แทนค่าด้วย  𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡
กรอบแนวคิดของงานวิจัยใช้แบบจ าลองพื้นฐานที่อธิบายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนีโอ
คลาสสิคโดยใช้แบบจ าลองโซโลว์ในรูปของฟังค์ชันคอบ ดักลาส ดังแสดงในสมการท่ี (1) ซึ่งเหมาะสม
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ส าหรับการใช้วิเคราะห์ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต 
เช่นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าทุน หรือการเปลี่ยนแปลงของจ านวนแรงงาน ส าหรับการวิเคราะห์
ระดับเบื้องต้นในระยะสั้น (Solow,1956) ซึ่งงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Mankiew et al (1992) และ 
Srinivasan (1988) ได้ใช้แบบจ าลองดังกล่าวในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในลักษณะ
เดียวกันอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการพิจารณาพลวัตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การวิเคราะห์
สามารถอาศัยแบบจ าลองการเจริญเติบโตภายใน หรือเอ็นโดจีนัสซึ่งเหมาะสมกับการวิเคราะห์การ
เจริญเติบโตอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพรวม (total factorproductivity: TFP) เป็น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิตกับ TFP ซึ่งก าหนดระดับผลผลิตต่อหัวในระยะยาว ทั้งนี้ 
ขอบเขตงานวิจัยนี้ ไม่ได้น าปัจจัยในเรื่อง TFP มารวมในผลการประมาณการแต่งานวิจัยในอนาคต
สามารถท าต่อยอดไปได้อีก 
 
 𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝛼𝛼(𝐿𝐿1𝑡𝑡 + 𝛾𝛾𝑡𝑡𝜆𝜆𝑡𝑡𝐿𝐿2∗𝑡𝑡(𝐿𝐿2𝑡𝑡, 𝜇𝜇))1−𝛼𝛼  (1) 
 
โดยที่ 
 t

Y  คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (gross domestic product: GDP) ณ เวลา t 

 t
A  คือระดับเทคโนโลยี ณ เวลา t 

 t
K  คือระดับสินค้าทุน ณ เวลา t 

 d  คืออัตราการเสื่อมของราคาสินค้า 

 s  คืออัตราการออม 

 ttt
sYKdK  )1(1  

 

 𝐿𝐿1𝑡𝑡 คือจ านวนแรงงานอายุ 15 - 59 ปี ทั้งหมดที่ท างานในระบบเศรษฐกิจ (economically 
active persons) ณ เวลา t 
 𝐿𝐿2𝑡𝑡 คือจ านวนแรงงานอายุ 60 - 79 ปี ทั้งหมดที่ท างานและไม่ท างานในระบบเศรษฐกิจ 

(ไม่นับรวมผู้พิการและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลในระยะยาว) ณ เวลา t 
 𝛾𝛾𝑡𝑡 คืออัตราการเข้าร่วมในตลาดแรงงานของ 𝐿𝐿2𝑡𝑡 ณ เวลา t 
 𝜇𝜇𝑡𝑡 คืออัตราการถดถอยรวมของประสิทธิภาพแรงงานผู้สูงอายุ ณ เวลา t 
 𝐿𝐿2𝑡𝑡∗ = (1 − 𝜇𝜇𝑡𝑡)𝐿𝐿2𝑡𝑡  
 

  t คืออัตราส่วนผลผลิตของ 𝐿𝐿2𝑡𝑡∗ เทียบกับผลผลิตของ 𝐿𝐿1𝑡𝑡 อันเนื่องจากจ านวนชั่วโมงการ
ท างานงานที่ต่างกัน ณ เวลา t 
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 การประเมินสถานการณ์จ าลองก าหนดให้ อัตราการเติบโตทางเทคโนโลยีคือร้อยละ 3.3,
352.0  อ้างอิงจาก Pholphirul (2005) 06.0d  อ้างอิงจาก Bosworth (2005) และ s = 0.3 เป็น

ค่าเฉลี่ยจากการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนระหว่างปี พ.ศ.  2549 - 2559 ของ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) การท าการประเมินเร่ิมต้นจากปี พ.ศ. 2557 
ถึงปี พ.ศ. 2583 โดยตัวแปรอ่ืน ๆ ทางเศรษฐกิจมหภาคก าหนดให้อัตราคงที่ และค่าของ Kt ในปีเริ่มต้น
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับข้อมูลจริงในปี พ.ศ. 2557 ของ สศช. ซึ่งมีค่าเท่ากับ 38.3 ล้านล้านบาทในปถีัดไป
ค านวณโดย ttt

sYKdK  )1(1  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของประชากรอาศัยการประมาณการ
ประชากรของ สศช. ปี พ.ศ. 2553 การประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจตามแบบจ าลองในสมการที่ 
(1) อาศัยแผนผังลักษณะเฉพาะของตลาดแรงงานไทยจากการประยุกต์ใช้ Rapid Assessment 
Protocol (RAP) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labor Organisation: ILO) 
(Schmitt, 2011) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลจ านวนแรงงานอายุ 15 - 59 ปี ทั้งหมดที่ท างานในระบบเศรษฐกิจ 
(economically active persons)แทนค่าด้วย 𝐿𝐿1𝑡𝑡 ส าหรับจ านวนแรงงานอายุ 60 - 79 ปี ทั้งหมด 

ที่ท างานและไม่ได้ท างานในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งแทนค่าด้วย 𝐿𝐿2𝑡𝑡 ค านวณโดยน าข้อมูลการประมาณการ
ประชากรอายุระหว่าง 60 - 79 ปี จากสศช. ปี พ.ศ. 2556 มาลบด้วยข้อมูลการประมาณการจ านวน 

ผู้พิการ (disability) และผู้ที่อยู่ในการดูแลระยะยาว (long-term care) ในผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 60 - 79 
ปีของ Prasitsiriphon et al (2013) ต่อจากนั้น เม่ือพิจารณาเรื่องการถดถอยประสิทธิภาพของแรงงาน
ผู้สูงอายุแล้ว จะเทียบเท่ากับจ านวนแรงงานผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพเท่าเดิม 100% เพียง 𝐿𝐿2𝑡𝑡∗ =(1 − 𝜇𝜇𝑡𝑡)𝐿𝐿2𝑡𝑡 คน 
 ส าหรับตัวแปรสุดท้ายในสมการที่ (1) ที่ไม่ใช่ข้อเสนอของงานวิจัยนี้โดยตรง แต่จ าเป็นต้อง
อธิบายเพื่อความกระจ่างคือ อัตราส่วนผลผิตของแรงงานสูงอายุ เทียบกับของแรงงานวัยท างาน แทนค่า
ด้วย t ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นค่าคงที่ แต่งานวิจัยก าหนดให้เป็นค่าคงที่  t==0.6 ที่มาของค่า 0.6 

สืบเนื่องจากข้อเสนอด้านเงื่อนไขการท างานของผู้สูงอายุใน Phijaisanit (2015) ซึ่งก าหนดให้ภาระงาน
ขั้นสูงสุดของแรงงานผู้สูงอายุคือ ท างานสัปดาห์ละ 3 วัน  จ านวนวันดังกล่าวอ้างอิงมาจากอัตราเวลาการ
ท างานที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุซึ่งอยู่ระหว่าง 7 - 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (หรือหากท างานวันละ 7 - 8 
ชั่วโมง จะเท่ากับการท างาน 2 - 3 วันต่อสัปดาห์) จากการวิเคราะห์ผลส ารวจแรงงานในสหราชอาณาจกัร 
โดย Bell and Rutherford (2013)  ข้อเสนอดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานผู้สูงอายุ ที่ตัดสินใจ
ท างานต่อสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความยืดหยุ่นในวัยชราภาพได้ และในขณะเดียวกัน ยังมีพื้นที่การท างาน
ในองค์กรเพื่อออกไปพบปะกับสังคม มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น ดังนั้นหากประสิทธิภาพของแรงงาน
ผู้สูงอายุไม่ได้ลดลง แต่ท างานเพียง 3 วันใน 5 วันท างานต่อสัปดาห์ ผลผลิตของแรงงานผู้สูงอายุก็จะ
เทียบเท่า 3/5= 0.6 ของ 1 คนวัยท างาน 
 โดยรวม ก าหนดให้ปัจจัยอ่ืน ๆ ในเศรษฐกิจมหภาคคงที่ และสวัสดิการด้านชราภาพทั้งหมดที่
รัฐบาลด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคงอัตราเท่าเดิม การประเมินภายใต้แบบจ าลองในงานวิจัยนี้มีเป้าประสงค์
เพื่อแสดงผลกระทบส่วนเพิ่มเชิงประจักษ์ของการมีมาตรการแรงจูงใจส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะและ
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ดูแลสุขภาพแรงงานตลอดช่วงการท างานจนถึงวัยหลังเกษียณต่อ GDP ของประเทศ และสภาวะทางการ
เงินการคลังของรัฐบาลเทียบกับกรณีฐาน (baseline scenario) อันเป็นกรณีที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุและมีเพียงมาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2559 แต่ยังไม่มีมาตรการเสริม
เพื่อทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของผู้สูงอายุ 
 การวิเคราะห์ก าหนดให้มีมาตรการแรงจูงใจทางภาษีแก่นายจ้างส่งเสริ มการพัฒนาทักษะ
แรงงานผู้สูงอายุโดยนายจ้างสามารถน าค่าใช้จ่ายในการอบรมไปลดหย่อนภาษี ในส่วนของการหักต้นทุน
ในการค านวณก าไรที่ถูกจัดเก็บภาษี ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคนต่อการอบรมต่อปี อัตรานี้เป็นเพียงอัตรา
จ าลอง ซึ่งอ้างอิงตามสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การวิเคราะห์
ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) ในโอกาสอ่ืน ๆ ย่อมสามารถปรับอัตราดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสม สถานการณ์จ าลองสมมติว่ามาตรการดังกล่าวสามารถลดอัตราการเสื่อมประสิทธิภาพแรงงาน
ได้ร้อยละ 50และในอัตราขอบบนร้อยละ 100ทั้งนี้ ในปัจจุบันข้อสมมตินี้อาจดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงได้
ยากในระยะสั้นเนื่องจากประเทศไทย และในหลายประเทศก าลังพัฒนายังไม่มีโครงการอบรมที่เป็นที่
ยอมรับว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพแรงงานสูงอายุจริงท าให้แม้ว่านายจ้างจะสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ ก็อาจไม่เกิดผลได้ในเร็ววันนี้ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ใน
ประเทศพัฒนาแล้วที่กล่าวถึงในวรรณกรรมปริทัศน์ หลายประเทศได้ทยอยขับเคลื่อนทิศทางนโยบาย
ลักษณะนี้ในทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อประเทศเข้าสู่สังคมสูงอายุ เพราะหากไม่มีนโยบายเป็นจุดเร่ิมต้นก็จะไม่
เกิดโครงการอบรมที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้แล้ว ยังถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว 
โดยผลพลอยได้ในระยะสั้นและระยะกลางจะก่อให้เกิดการจ้างงานส าหรับแรงงานในทุกวัยท างานด้วย 
 ในล าดับต่อมา ผลกระทบต่อค่าจ้างเฉลี่ยของผู้สูงอายุ (

tL
w 2 ) ในกรณีท่ีระบบตลาดแรงงาน

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตส่วนเพิ่ม (marginal productivity of labour: MPL) สะท้อนได้จาก
ค่าจ้างของแรงงาน ในสมการที่ (2) ดังนั้น ค่าจ้างแรงงานผู้สูงอายุ จะเป็นดังสมการที่ (3) 
 

  
𝜕𝜕𝑌𝑌𝑡𝑡𝜕𝜕𝐿𝐿2𝑡𝑡∗ = (1−𝛼𝛼)𝛾𝛾𝑡𝑡𝜆𝜆𝑡𝑡𝜕𝜕𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝛼𝛼(𝐿𝐿1𝑡𝑡+𝛾𝛾𝑡𝑡𝜆𝜆𝑡𝑡𝐿𝐿2𝑡𝑡∗)𝛼𝛼     (2)

 𝑊𝑊𝐿𝐿2𝑡𝑡∗ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿2𝑡𝑡∗ = (1 − 𝛼𝛼)𝛾𝛾𝑡𝑡𝜆𝜆𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡 ( 𝐾𝐾𝑡𝑡𝐿𝐿1𝑡𝑡+𝛾𝛾𝑡𝑡𝜆𝜆𝑡𝑡𝐿𝐿2𝑡𝑡∗)𝛼𝛼
   (3)  

 

 การที่ GDPและรายได้ของแรงงานผู้สูงอายุที่ท างานเพิ่มขึ้นส่งผลให้การอุปโภคบริโภคมากขึ้น 
ส่งผลให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มจากการอุปโภคบริโภค (marginal consumption tax 
revenue) ได้มากขึ้น ในการวิเคราะห์ สมมติว่าแนวโน้มการน าเข้าส่วนเพิ่ม (marginal propensity to 
import) และตัวแปรทางมหาภาคอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลทวีคูณมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงสมการรายได้
ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนเพิ่มสามารถแสดงในสมการที่ (4) 
 

  𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 = 1𝑠𝑠 𝜕𝜕𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝜕𝜕𝜕𝜕𝑇𝑇     (4) 
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โดยที่ 
 𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡  คือรายได้รัฐบาลจากภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนเพิ่ม ณ เวลา t 
 

t
Y  คือ GDPส่วนเพิ่ม ณ เวลา tโดย

t
Y มาจากสมการที่ (1) 

 s  คืออัตราการออมจากสมการที่ (1) 
 

VAT
t  คืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งก าหนดให้เป็นร้อยละ 7 

  

 ในการด าเนินมาตรการลดหย่อนภาษีแก่นายจ้างที่จ้างแรงงานผู้สูงอายุโดยการหักต้นทุนในการ
ค านวณก าไรที่ถูกจัดเก็บภาษี อัตราภาษีที่ใช้ในการค านวณ คืออัตราภาษีที่แท้จริงโดยเฉลี่ยของทุก
อุตสาหกรรม (effective tax rate: ETR) จากPhijaisanit (2011)  การวิเคราะห์ก าหนดให้การประหยัด
จากขนาดในการผลิต และต้นทุนด้านอ่ืนๆ ไม่เปลี่ยนแปลง สมการที่ (5) แสดงรายจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส่วนเพิ่มของรัฐบาล 
 

 ∂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 = −𝑛𝑛𝑡𝑡𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇   (5) 
  

 โดยที่ 
 ∂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 คือรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนเพิ่มของรัฐบาลที่เกิดจากการลดหย่อนภาษีส่วน
เพิ่ม ณ เวลา t 
 𝑛𝑛𝑡𝑡 คือจ านวนแรงงานผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมทั้งหมด ณ เวลา t ซึ่งก าหนดให้ 𝑛𝑛𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝑡𝑡𝐿𝐿2𝑡𝑡  
 

t
  อัตราค่าลดหย่อนส่วนเพิ่มของการหักต้นทุนในการค านวณก าไรที่ถูกจัดเก็บภาษีซึ่ง

ก าหนดให้ 
t

 = 2,000 

 
CT
t  คืออัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 

 สังเกตได้ว่า สมการที่ (5) ยังไม่ได้นับรวมรายได้รัฐบาลจากภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการผลิตเพิ่ม
ที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ หากอัตราการลดหย่อนส่วนเพิ่มไม่สูงเกินไป รายได้รัฐบาลสุทธิกรณีภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นบวกb เนื่องจากรายได้ส่วนเพิ่มที่มาจากก าไรธุรกิจจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ในการนี้เพื่อให้ข้อเสนอหลักของงานวิจัยมีความเด่นชัดและไม่หลงประเด็นไปในรายละเอียด
เรื่องย่อย การวิเคราะห์จะพิจารณาเฉพาะในส่วนของ 0




t

CT
TR


  ดังนั้น ผลสุทธิทางภาษีส่วนเพิ่ม𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝜕𝜕𝜇𝜇𝑡𝑡𝜌𝜌𝑡𝑡 หรือ 𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕𝑇𝑇𝑡𝑡𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 ในสถานการณ์จ าลองนี้ ที่เกิดจากของการเพิ่มรายได้ภาษีในส่วนของ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และจากการลดรายได้ภาษีส่วนเพิ่มในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลในสมการที่ (6) จะเป็น
กรณีรายได้ภาษีส่วนเพิ่มสุทธิขั้นต่ าที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ (potential minimummarginal net tax 

                                                           
bแต่ในทางทฤษฎีก็สามารถมีค่าเป็นลบได้เช่นกัน ขึ้นอยูก่ับการก าหนดอัตราค่าลดหย่อนส่วนเพิ่ม ซึงมีผลกระทบต่อก าไรนิติบุคคล 
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revenue) ซึ่งมีนัยว่ารายได้ภาษีส่วนเพิ่มสุทธิของรัฐบาลมีโอกาสจะมีมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าขั้นต่ าที่ค านวณ
ในงานวิจัยนี้ 
 

  𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝜕𝜕𝜇𝜇𝑡𝑡𝜕𝜕𝜌𝜌𝑡𝑡 = (𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕𝑇𝑇𝑡𝑡𝜕𝜕𝑌𝑌𝑡𝑡 ) (𝜕𝜕𝑌𝑌𝑡𝑡𝜕𝜕𝜇𝜇𝑡𝑡) − 𝜕𝜕𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝜕𝜕𝜌𝜌𝑡𝑡    (6)  
 

กำรอภิปรำยผลกำรประมำณกำรภำยใต้สถำนกำรณ์จ ำลองและนัยเชิงนโยบำย 
 การค านวณโดยใช้จ านวนประชากรผู้สูงอายุจากการประมาณการประชากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หักลบด้วยจ านวนผู้พิการและผู้ป่วยพึ่งพิงการดูแลระยะ
ยาวจาก Prasitsiriphon et al (2013) จะได้ผลการค านวณ คือก าลังแรงงานศักยภาพในผู้สูงอายุ 
(potential elderly labor force)  หากน าจ านวนผู้สูงอายุที่ท างาน 2.5 กว่าล้านคน จากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ มาคิดเป็นสัดส่วนของก าลังแรงงานศักยภาพในผู้สูงอายุ จะได้ประมาณร้อยละ 33  ของก าลัง
แรงงานศักยภาพในผู้สูงอายุ ที่ท างานในระบบเศรษฐกิจและมีภาระงานเทียบเท่าแรงงานวัย 15-59 ปี ใน
ปัจจุบัน แรงงานผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท าให้ก าลังแรงงาน (total labor force) ของประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้นประมาณ ร้อยละ 6 - 7 ของก าลังแรงงานกรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีเพียงแรงงานวัยท างานท่ีท างาน 
ซึ่งมีจ านวนประมาณ 33.7 ล้านคนตามข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ หากรัฐบาลสามารถส่งเสริมให้
แรงงานผู้สูงอายุที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่เดิมท างานต่อไป และส่งเสริมก าลังแรงงานศักยภาพในผู้สูงอายุ
อีกร้อยละ 67 ที่สามารถท างานได้ แต่อาจจะไม่มีโอกาส หรือแรงจูงใจให้เข้าร่วมในตลาดแรงงาน ก็จะ
สามารถเพิ่มจ านวนแรงงานได้สูงสุดอีกถึงประมาณร้อยละ 25 ของก าลังแรงงานวัยท างานที่มีอยู่เดิมและ
สัดส่วนดังกล่าวสามารถจะเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ ไปถึงร้อยละ 56 ของก าลังแรงงานวัยท างานในปี พ.ศ. 2583 
หากมีการกระตุ้นแรงงานผู้สูงอายุอย่างเต็มศักยภาพ เพราะสัดส่วนประชากรวัยท างานจะลดน้อยลง 
(Phijaisanit, 2015) 
 ตารางที่ 1 แสดงผลกระทบต่อ GDP อันเนื่องมาจากโครงสร้างประชากรที่มีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้นหากไม่ด าเนินมาตรการใด ๆ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของแรงงานสูงอายุในตลาดแรงงาน 
ผลกระทบของสังคมสูงอายุจะท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจถดถอยลงจากที่ควรจะเป็น Phijaisanit 
(2015) พบว่ากรณีที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 
หากสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างต่ าร้อยละ 50 ของก าลังแรงงานศักยภาพในผู้สูงอายุ ก็จะสามารถเพิ่ม 
GDP ประมาณร้อยละ 4.74 - 9.35 เพิ่มขึ้นจากกรณีฐานที่ไม่มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในระบบเศรษฐกิจ
ในปี 2558 
 

ตารางที ่1 Estimated Impact of Ageing Society on GDP Growth compared with Baseline Case of 
Constant Population Ratio in 2014 
 

 2558 2563 2568 2573 2578 2583 
ผลกระทบสังคมสูงอาย ุ -0.32% -2.28% -4.97% -7.95% -10.19% -11.78% 

 

ที่มา: Phijaisanit (2015) 
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 อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากงานวิจัยดังกล่าวยังไม่ได้พิจารณาถึง 
การลดลงหรือการเสื่อมประสิทธิภาพทางกายภาพ  (mechanical efficiency) ของผู้สูงอายุ ซึ่งหาก
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยลดลง 12% ต่อปี ตามค่าเฉลี่ยใน Ortego and Farley (2015) ในกรณีที่ไม่ได้ 
คงประสิทธิภาพและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ดังนั้น ในสภาวะความเป็นจริง อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจก็จะไม่ได้เป็นไปตามผลการค านวณงานวิจัยนี้จึงน าการลดลงของประสิทธิภาพมาพิจารณาโดย
เร่ิมจากกรณีฐานที่มีนโยบายส่งเสริมการจ้างการ แต่ไม่มีนโยบายคงประสิทธิภาพแรงงาน ทั้งนี้ ตารางที่ 2 
แสดง GDP ที่เกิดขึ้นจริง (Actual GDP) กับ GDP กรณีฐานท่ีค านวณโดยแบบจ าลองในสมการท่ี (1) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560  ต่อจากนั้น งานวิจัยท าการเปรียบเทียบผลการค านวณในPhijaisanit 
(2015) กับกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายทางการคลัง เช่น การลดหย่อนภาษี เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้มีการพัฒนา
องค์ความรู้และการดูแลสุขภาพแรงงานตั้งแต่วัยท างานส่งผลให้อัตราการเสื่อมประสิทธิภาพของแรงงาน
ผู้สูงอายุลดลงครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ (=0.06) และในกรณีขอบบน สามารถลดอัตราการเสื่อม
ประสิทธิภาพได้ร้อยละ 100 ของอัตราปกติ (=0.00) ภาพที่2แสดงถึงผลกระทบต่อ GDP ในแต่ละกรณี
โดยตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลสุขภาพแรงงานตั้งแต่ก่อนวัยสูงอายุจะ
สามารถก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศส่วนเพิ่ม (marginal GDP effect) อีกประมาณร้อยละ 

6 - 13 ทั้งนี้ หากพิจารณาในระยะสั้น ข้อสมมตินี้อาจดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงได้ยากเนื่องจากประเทศไทย 
และในหลายประเทศก าลังพัฒนายังไม่มีโครงการอบรมที่เป็นที่ยอมรับว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพแรงงาน
สูงอายุจริงอย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในประเทศพัฒนาแล้วที่กล่าวถึงในวรรณกรรมปริทัศน์ หลาย
ประเทศได้ทยอยขับเคลื่อนและเน้นย้ าถึงความส าคัญของการมีนโยบายลักษณะนี้ในทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อ
ประเทศเข้าสู่สังคมสูงอายุ เพราะหากไม่มีนโยบายเป็นจุดเริ่มต้น ก็จะไม่เกิดโครงการอบรมที่เป็นที่
ยอมรับกันอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้แล้ว ยังถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว 
 

ตารางที่ 2 Comparison of Actual GDP and Baseline GDP in the Simulation(Billion Baht) 

 2558 2559 2560 
Actual GDP (Ageing Society) 13,747.00 14,533.50 15,452.00 

Baseline GDP, = 0.5, = 0.12 
(With Work Policy, No Training and Health Policy) 14,405.85 15,038.39 15,697.20 

 

ที่มา: GDP at current price from www.bot.or.th [retrieved: 14 April 2019], Baseline GDP  
ค านวณโดยผู้เขียนจากแบบจ าลองในสมการ (1) 
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ภาพที่ 2 Marginal GDP with Work Policy and No Training and Health Policy, Marginal GDP with Work 
Policy and Training and Health Policy (50% effectiveness) , Marginal GDP with Work Policy and 

Training and Health Policy (100% effectiveness),  = 0.50 ที่มา: ค านวณโดยผู้วิจัย 
 

ตารางที ่3 Marginal GDP compared with Baseline Case of No Training and Health Policy 
 

 2558 2563 2568 2573 2578 2583 
DGDP, Work Policy, Trainingand 

Health Policy ( = 0.06) 

6.74% 6.72% 6.70% 6.67% 6.66% 6.65% 

DGDP, Work Policy, Training and 

Health Policy ( = 0.00) 

13.47% 13.43% 13.38% 13.33% 13.30% 13.27% 

 

ที่มา: ค านวณโดยผู้วิจัย 
 

 ในส่วนของรายได้ภาษีรัฐบาล การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองพบว่า ผลกระทบส่วนหนึ่งจะท า
ให้รายได้ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนเพิ่มติดลบcเนื่องจากเกิดรายจ่ายทางภาษี (tax expenditure) 

ของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลสุทธิทางภาษีจะพบว่า รายได้ภาษีส่วนเพิ่มสุทธิของรัฐบาล  

จะเพิ่มข้ึนอีกประมาณอย่างต่ าร้อยละ 0.46 - 1.28 (ตารางที่4) สังเกตได้ว่า อัตราส่วนเพิ่มของรายได้ภาษี
สุทธิขั้นต่ า จะต่ ากว่าของ Phijaisanit (2015) เนื่องจากรายจ่ายทางภาษีของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น และ
อัตราการเพิ่มของรายได้ภาษีสุทธิส่วนเพิ่มจะลดน้อยลงหากมีการลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น อย่างไร

                                                           
cเฉพาะส าหรับการค านวณรายได้ทางภาษีส่วนเพิ่มขั้นต่ า (minimum marginal tax revenue) ในงานวิจัยนี้ โปรดทบทวน
ค าอธิบายสมการที่ (5) ก่อนหน้านี้ 
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ก็ตาม นโยบายดังกล่าวสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศส่วนเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและแรงงาน
ผู้สูงอายุสามารถคงประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดีไว้ได้ในระยะยาว 
 

ตารางที ่4 Estimated Net Marginal Tax Revenue compared with Baseline Case of No Training and 
Health Policy 
  

Net Marginal Tax Revenue Impact 2558 2563 2568 2573 2578 2583 

 = 0.5 (Phijaisanit, 2015) 0.75% 0.96% 1.17% 1.34% 1.39% 1.35% 

 = 0.5 ( = 0.06) 0.46% 0.69% 0.92% 1.11% 1.19% 1.19% 

 = 0.5 ( = 0.00) 0.54% 0.78% 1.02% 1.21% 1.29% 1.28% 
 

ที่มา: ค านวณโดยผู้วิจัยและ Phijaisanit(2015) 
 
ตารางที่ 5 Estimated Net Marginal Tax Revenue per Elderly Labor compared with Baseline 
Case of No Training and Health Policy (Baht) 
 

 2558 2563 2568 2573 2578 2583 

 = 0.5(Phijaisanit, 2015) 4,530.80 6,654.88 9,428.98 12,951.89 17,383.09 23,090.25 

 = 0.5 ( = 0.06) 2,670.68 4,600.53 7,157.08 10,502.45 14,797.64 20,326.25 

 = 0.5 ( = 0.00) 3,147.40 5,197.18 7,911.75 11,463.06 16,023.12 21,893.14 
 

ที่มา: ค านวณโดยผู้วิจัยและ Phijaisanit (2015) 
 

 นอกจากนี้แล้ว หากประสงค์จะน าเงินรายได้ภาษีส่วนเพิ่มเหล่านี้ไปช่วยสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เข้าสู่ตลาดแรงงานจะเฉลี่ยได้อย่างน้อยคนละประมาณ 3,000 บาทต่อคน
ต่อปี ในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2583 ประมาณการได้ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยประมาณ 20,000 บาทต่อคนต่อ
ปี (ตารางที่ 5) จ านวนเงินดังกล่าวแม้จะต่ ากว่ากรณีการประมาณการใน Phijaisanit (2015) แต่ก็น่าจะ
เป็นจุดเริ่มต้นและมีบทบาทส าคัญในการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีผลระทบ
ภายนอกอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ โดยรวมแล้ว นโยบายดังกล่าว จะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจาก
สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศส่วนเพิ่มและแรงงานผู้สูงอายุสามารถคงประสิทธิภาพและ
สุขภาพที่ดีไว้ได้ในระยะยาว ซึ่งนโยบายดังกล่าวถือว่ามีความยั่งยืนตราบที่กลไกการท างานของระบบยัง
สามารถเกื้อหนุนหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศส่วนเพิ่มและรายได้ภาษี
ส่วนเพิ่มสุทธิที่เป็นบวก 
 

บทสรุป 
 สังคมสูงอายุ ถือเป็นประเด็นส าคัญที่ก่อให้เกิดเกิดความตระหนักในวงกว้างทั้งในประเทศไทย
และในต่างประเทศ เนื่องจากประชากรทุกรุ่นจะได้รับผลกระทบในมิติต่าง ๆ จากปรากฏการณ์นี้ งานวิจยั
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ที่ผ่านมาจ านวนมาก ได้เสนอให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้นแต่งานวิจัยเชิงประจักษ์และเป็นรูปธรรมที่
ใช้ในการผลักดันนโยบายยังมีไม่มาก งานวิจัยนี้มีเป้าหมายต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์เชิงประจักษ์และความ
เป็นไปได้ของนโยบายการคลังที่ส่งเสริมการทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงงานผู้สูงอายุ
ต่อไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยสถานการณ์จ าลอง (scenarios analysis) 
 ในการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง งานวิจัยนี้น าการเสื่อมลงของประสิทธิภาพมาพิจารณาและ
ท าการเปรียบเทียบผลกระทบใน Phijaisanit (2015) กับกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายทางการคลังเช่นการ
ลดหย่อนภาษีเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการการพัฒนาองค์ความรู้และการดูแลสุขภาพแรงงานตั้งแต่วัย
ท างาน ส่งผลให้อัตราการเสื่อมประสิทธิภาพของแรงงานผู้สูงอายุลดลงครึ่งหนึ่งของอัตราปกติที่ร้อยละ 
12 (=0.06) และในกรณีสุดขอบบน (maximum) สามารถลดอัตราการเสื่อมประสิทธิภาพได้ถึงร้อยละ 
100 ของอัตราปกติ (=0.00) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า หากมีการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแล
สุขภาพแรงงานตั้งแต่ก่อนวัยสูงอายุจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลในประเทศรวมส่วนเพิ่ม (marginal GDP 
effect) อีกประมาณร้อยละ 6 - 13  ในส่วนของรายได้ภาษีของรัฐบาล เมื่อพิจารณาผลสุทธิทางภาษีจะ
พบว่า รายได้ภาษีส่วนเพิ่มสุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่ าร้อยละ 0.46 - 1.28 สังเกตได้ว่า อัตราส่วน
เพิ่มของรายได้ภาษีสุทธิ จะต่ ากว่าของ Phijaisanit (2015) เนื่องจากรายจ่ายทางภาษีของรัฐบาลเพิ่มมาก
ขึ้น และอัตราการเพิ่มของรายได้ภาษีสุทธิจะน้อยลงหากมีการหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายด้านการอบรมและ
ดูแลสุขภาพมากข้ึนอีก โดยรวมแล้ว จะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศและแรงงานผู้สูงอายุสามารถคงประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดีไว้ได้ในระยะยาว  
 อนึ่งหากพิจารณาในระยะสั้น ข้อสมมติในสถานการณ์จ าลองอาจดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงได้ยาก
เนื่องจากประเทศไทย และในหลายประเทศก าลังพัฒนายังไม่มีโครงการอบรมที่เป็นที่ยอมรับว่าส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพแรงงานสูงอายุจริงแต่จากประสบการณ์ในประเทศพัฒนาแล้วท่ีกล่าวถึงในวรรณกรรม
ปริทัศน์ หลายประเทศได้ทยอยขับเคลื่อนและเน้นย้ าถึงความส าคัญของการมีนโยบายลักษณะนี้ใน
ทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อประเทศเข้าสู่สังคมสูงอายุ เพราะหากไม่มีนโยบายเป็นจุดเริ่มต้น ก็จะไม่เกิด
โครงการอบรมที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้แล้ว ยังถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว 
โดยผลพลอยได้ในระยะสั้นและระยะกลางที่หลายภาคส่วนอาจมองข้ามไปคือการเกิดกระบวนการเรียนรู้
และการสร้างงานใหม่ๆส าหรับแรงงานในทุกวัยท างานซึ่งนโยบายดังกล่าวถือว่ามีความยั่งยืนตราบที่
รายได้ภาษีส่วนเพิ่มยังสูงกว่ามูลค่าลดหย่อนทางภาษีส่วนเพิ่ม 
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บทความวิจัย 

การทบทวนและปรบัยุทธศาสตร์การพฒันาของโครงการ 
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวนัออกสู่การเป็นประเทศอาเซียน 

ในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน1 
 

จิรายุทธ์ สีม่วงa 
 

บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยนี้ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการจัดตั้งบ่อนคาสิโน
กัมพูชาในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณพื้นที่ปอยเปตติดกับจังหวัดสระแก้วและเพื่อน าเสนอการปรับ
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าบ่อนคาสิโนในพื้นที่ ดังกล่าวขยายเร่ิม
ขยายตัวตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมในพื้นที่ชายแดนปอยเปตจึงถือได้ว่าเป็น “เมืองคาสิโน” อันเป็นแหล่งลงทุนของอุตสาหกรรม
คาสิโนที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศกัมพูชา ในปัจจุบันพบว่าบ่อนคาสิโนปอยเปตมีทั้งหมด 12 บ่อน
ภายในบ่อนคาสิโนชายแดนประกอบไปด้วย 3 ผู้กระท าการ ได้แก่ 1) เจ้าของบ่อนคาสิโน 2) เจ้ามือ      
3) นักเล่นพนัน ความสัมพันธ์ของผู้กระท าการเป็นไปในลักษณะของเกมส์ที่มีผลรวมเป็นศูนย์ โดยปรากฏ
ผู้ที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจคาสิโนคือ “ชนชั้นน า” ได้แก่ เจ้าของคาสิโนและเจ้ามือ ส่วนกลุ่มผู้ที่เสีย
ประโยชน์คือ “ประชาชนทั่วไป” ในฐานะผู้เล่น นอกจากนี้ ยังพบว่าการมีบ่อนการพนันในพื้นที่ไม่ได้สรา้ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อพื้นที่โดยตรงและยังพบปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ
กัมพูชาที่มีความหละหลวมส่งผลให้มีผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปใช้บริการบ่อนคาสิโน ดังนั้น ข้อเสนอการ
ปรับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนในประเทศไทยจะต้องมีการค านึงถึงแนวทาง 3 ประการ อันได้แก่ 
การยึดหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการภาษีบาป เพื่อป้องกันสภาวะ
ผลประโยชน์กระจุกอยู่ในกลุ่มชนชั้นน าในลักษณะเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ 
 

ค าส าคัญ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์การเมือง บ่อน คาสิโนชายแดน การพนัน สระแก้ว 
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Abstract 
 This research paper is a qualitative research aimed at reviewing the establishment of 
Cambodian casinos in the Thai-Cambodian border area in Sa Kaeo province and to offer the 
strategic adjustment on the casinos in Thailand. The study found that casinos in the area, Poipet, 
have been expanding since 1997, as a result of global context and the economic, political and 
social changes in the area so Poipet is considered as a major "Casino City" in Cambodia where the 
the huge amount of money from casino businesses is invested.  Currently, there are 12 casino 
gambling houses in Poipet.  The 3 main agents in the field of border casinos are included 1)  the 
casino owners 2) the hosts and 3) the gamblers. Stakeholder relations are in the nature of a zero-
sum game by appearing those who benefit the most from the casino business are "Elites" namely 
casino owners and hosts. The people who lose in the business is the gamblers themselves. Moreover, 
the study found out that the casino business seem not to make any direct benefit to local area but 
leading the problems of law effectiveness because of the negligence of the Cambodian government. This 
condition creates a chance for the unapproval group of people to be serviced in the csasino. Hence, there 
are 3 concerned issues in considering the casino’s strategic adjustment in Thailand including 1) the 
principles of good governance 2) accountability and 3) the sin tax management so that the clusters of 
elite’s benefit in this zero-sum game would be prevented. 
   

Keywords: Development Strategies, Political Economy, Gambling House, Border Casino, Gambling, Sa Kaeo. 
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บทน า 
 การก่อตัวของธุรกิจการพนันในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมาขยายตัวอย่างมากภายใต้บริบทเสรีนิยม  
ในปัจจุบันธุรกิจการพนันได้ขยายตัวจนกลายเป็นธุรกิจไร้พรมแดนทั้งนี้สามารถเห็นได้จากแนวโน้มการ
ขยายตัวดังกล่าวทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่แถบเอเชียและแปซิฟิก จนอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันธุรกิจการ
พนันได้กลายเป็นทุนนิยมการพนัน รูปแบบของธุรกิจพนันที่ก าลังขยายตัวอย่างเป็นระบบและเป็นทางการ
มากที่สุดก็คือคาสิโน คาสิโนเป็นการพนันที่มีรูปแบบการเล่นหลายประเภทและเปิดบริการอย่างถูก
กฎหมายตลอด 24 ชั่วโมง (Treerat, N., 2016: 26 - 39) 
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คาสิโนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้างระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการจัดตั้งบ่อน2 คาสิโนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีข้อ
ถกเถียงดังกล่าวยังคงติดอยู่กับการถกเถียงในระดับศีลธรรมและผลประโยชน์เชิงธุรกิจเท่านั้น 
(Phongpaichit, P., 2013: 28) แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาที่ เกี่ยวกับการพนันและบ่อนคาสิโน
พอสมควรแต่โดยมากงานศึกษาดังกล่าวเน้นการน าเสนอภาพกว้างระดับประเทศมากกว่าภาพข้อมูลเชิง
พื้นที่ (Area Study) ดังนั้น หากต้องการตอบข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายจึงมี
ความจ าอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาข้อมูลที่มาจากพื้นที่จริง 
 พื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชาในเขตภาคตะวันออกสามารถเป็นพื้นที่ศึกษาทั้งเชิงประสบการณ์
และเชิงข้อมูลเพื่อตอบค าถามส าคัญต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดบ่อนการพนัน
มาแล้วเป็นเวลาเกือบ 20 ปี (Thai Publica, 2015; Praditsil, C., Tianam, N., Sarana, W., Ubalee, C. & 
Kwunnate, J., 2016: 4 - 5) โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีบ่อนคาสิโนมาก
ที่สุดในบรรดาจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก จึงท าให้ชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่มีประสบการณ์
และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจประเภทนี้ ทว่ากลับไม่ปรากฏการณ์ศึกษาว่าด้วยการ
ด าเนินกิจการบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนที่สะท้อนประสบการณ์เชิงลึก  อันจะน าไปสู่การผลิต
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการเตรียมพร้อมรับมือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการด าเนินธุรกิจดังกล่าว ด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทบทวนการจัดตั้งบ่อนคาสิโนกัมพูชาในเขตชายแดนไทย - กัมพูชาบริเวณพื้นที่
ปอยเปตติดต่อกับชายแดนจังหวัดสระแก้ว รวมถึงศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนเพื่อ
เสนอแนวทางปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเตรียมรองรับบริบทใหม่ ๆ ที่ก าลังเกิดขึ้นอันจะน าไปสู่การ
น าเสนอจุดยืนและมาตรการเชิงนโยบายในการจัดตั้งบ่อนคาสิโนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อทบทวนการจัดตั้งบ่อนคาสโินกัมพูชาในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาตดิกับจังหวัดสระแก้ว 
 2. เพื่อน าเสนอการปรับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนในประเทศไทย 
 

                                                           
2 ค าว่าบ่อนในที่นี้ หมายถึง สถานทีชุ่มนมุในการเลน่การพนนัตามรากศัพท์ (Ratchabandityasapha, 2011) ดังนั้น ผู้วจิัยจึงขอใช้ค าว่า 
บ่อนคาสิโน ในภาษาไทยมาจากการแปลค าว่า Casino 



จิรายุทธ์  สีม่วง 25

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

การส ารวจวรรณกรรม 
 การส ารวจวรรณกรรมในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยต้องการอธิบายให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่จะใช้เป็น
กรอบในการศึกษาวิจัยรวมถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกรณีศึกษา โดยจะส ารวจองค์ความรู้เชิงนามธรรมได้แก่
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและองค์ความรู้ในเชิงรูปธรรมได้แก่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีศึกษา จากนั้นจึงสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งสองเพื่อสร้างกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ใน
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์บ่อนคาสิโนชายแดนปอยเปตผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองด้วยการ 
บูรณาการทฤษฎีกระบวนการสะสมทุนทุนโดยการพรากสิทธิ (Accumulation by Dispossession) ของ
เดวิด ฮาร์วี (David Harvey) และทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติการ (Theory of Practice) ของปิแอร์ บูร์ดิเออ 
(Pierre Bourdieu) เข้าด้วยกันในการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ทฤษฎีกระบวนการสะสมทุนทุนโดยการพรากสิทธิของเดวิด ฮาร์วีได้พัฒนาต่อยอดมาจาก
แนวคิดการสะสมทุนเบื้องต้นของของมาร์กซ์เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์กระบวนการสะสมทุนในบริบท
ปัจจุบันที่อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยลัทธิเสรีนิยมใหม่ (Neo - liberalism) โดยฮาร์วี
เรียกการสะสมทุนลักษณะนี้ว่า “การสะสมทุนโดยการพรากสิทธิ (Accumulation by Dispossession)” 
(Harvey, 2003: 137 - 182) ในหนังสือThe New Imperialism ฮาร์วีอธิบายว่ากระบวนการนี้มีรูปแบบ
การท างานคล้ายกับระบบจักรวรรดินิยมเนื่องจากการสะสมทุนรูปแบบนี้ส่งผลให้วิกฤตเศรษฐกิจโลกแผ่
ขยายอย่างรุนแรงจนน าไปสู่ “วิกฤตการณ์ทุนนิยม (Crises of Capitalism)” ซึ่งการสะสมทุนโดยการ
พรากสิทธิเป็นการสะสมทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับโลกและเปิดโอกาสให้เกิดกลไกใหม่ที่รัฐและ
นายทุนเข้าไปแสวงหาประโยชนจ์ากคนในทอ้งถิ่นอันน าไปสูค่วามเหลื่อมเลื่อมล้ าทางชนชัน้ภายในท้องถิน่ 
(Harvey, 2012: 86 - 108; Unchanam, P., 2012: 109 - 137) 
 ฮาร์วีอ้างอิงการอธิบายสังคมตามโรซา ลุคเซิมบวร์ค (Rosa Luxemburg)a ว่าวิกฤตเศรษฐกิจ
ตกต่ าในช่วงปี 1970 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกซบเซา อัตราจ้างงานต่ าและเงินเฟ้อสูงอย่างต่อเนื่องนั้นมี
สาเหตุมาจากภาวการณ์บริโภคต่ า (Under-consumption) อันเป็นผลมาจากการขาดแคลนความ
ต้องการซื้อที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตจากระบอบทุนนิยมเพราะแรงงานถูกเอารัดเอา
เปรียบและได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าสิ่งที่แรงงานผลิตได้ซึ่งเทียบได้กับในยุคสะสมทุนเบื้องต้นแต่เปลี่ยน
หน้าผู้เล่นบท “นายทุน” จากเจ้าอาณานิคมเป็นตัวแสดงอื่นเช่นรัฐหรือกลุ่มนายทุนเพียงไม่กี่กลุ่ม การขูด
รีดแรงงานกระท าผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การท าที่ดินให้เป็นสินค้า (Commodification of 
Lands) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และการบังคับขับไล่ชาวไร่ชาวนา(The Forceful 
Expulsion of Peasant Population) ด้วยวิธีที่ต่างจากเดิมคืออ้างความเป็นทรัพยสิทธิแห่งรัฐไปสู่การ
อ้างความเป็นทรัพยสิทธิเอกชน การเพิกถอนสิทธิต่าง ๆ จากส่วนรวม (The Suppression of Rights to 
the Commons) กระบวนการเปลี่ยนก าลังแรงงานให้กลายเป็นสินค้า (The Commodification of Labor 
Power) และการยุติวิถีการผลิตและการบริโภคแบบพื้นเมือง (The Suppression of Indigenous Forms of 

                                                           
a โรซา ลุคเซิมบวร์ค (Rosa Luxemburg)  5 มีนาคม ค.ศ. 1871 - 15 มกราคม ค.ศ. 1919 เป็นนักทฤษฎีมาร์กซิสม์ นักปรัชญา 
นักเศรษฐศาสตร์ และนักกิจกรรมชาวยิวเช้ือสายโปแลนด์ 
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Production and Consumption) การจัดสรรสินทรัพย์ (หมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ) ตามวิถีอาณา
นิคม อาณานิคมใหม่และจักรวรรดินิยม (Colonial, Neo-colonial, and Imperial Processes of 
Appropriation of Assets, Including Natural Resources) การใช้ระบบเงินตราเพื่อการแลกเปลี่ยน
และการภาษีโดยเฉพาะภาษีที่ดิน (The Monetization of Exchange and Taxation, Particularly of 
Land) หนี้สาธารณะและระบบสินเชื่อ (The National Debt and the Credit System) ซึ่งวิธีที่รัฐ
ด าเนินการเหล่านี้ยิ่งเป็นการถ่างช่องว่างระหว่างชนชั้นนายทุนและชนชั้นที่มิใช่นายทุนจนไม่อาจกลับมา
สมานกันได้ จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนการ “พราก” ความมั่งคั่งและที่ดินอันเป็นสิ่ง
สาธารณะผ่านการเบียดขับให้เป็นชนชั้นกรรมาชีพ (Proletarianization) 
 อย่างไรก็ดี ฮาร์วีได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของการอธิบายกระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นของมาร์กซ์
ซึ่งมาร์กซ์อธิบายว่ากระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นนั้นเต็มไปดว้ยความรุนแรงทีป่รากฏซ้ าแลว้ซ้ าเล่าในชว่ง
ของการเปลี่ยนแปลงจากระบบศักดินามาเป็นทุนนิยมแต่ฮาร์วีใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ใ ห้เห็นว่า
กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นนั้นไม่ได้มีเพียงการใช้ความรุนแรงเท่านั้นหากแต่มีความสงบเรียบร้อยอัน
เนื่องมาจากการอพยพเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรด้วยการเข้ามาท างานในโรงงานอยู่ด้วย 
ดังนั้นกระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นตามแนวคิดของฮาร์วีจึงมีทั้งที่ใช้ความรุนแรงและความสงบเรียบร้อย
ไปพร้อมกัน นอกจากนี้กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นตามแนวคิดของมาร์กซ์นั้นมาร์กซ์อธิบายว่าเป็น
กระบวนการที่เกิดและสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ส าหรับฮาร์วีอธิบายว่ากระบวนการดังกล่าวยังคงเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องและมีบทบาทมาจนบริบทโลกเสรีนิยมใหม่ (Harvey, 2003: 146; Unchanam, P., 2012: 115 - 117) 
 ส่วนทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติการของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) นั้น บูร์ดิเยอน าเสนอไว้ใน
งานเขียนเมื่อปี 1972 ที่มีชื่อว่า Outline of a Theory of Practice (Bourdieu, 1995: vii) โดยทฤษฎีว่าด้วยการ
ปฏิบัติการของบูร์ดิเยอได้ให้หลักเกณฑ์ส าคัญอันเป็นหลักของทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติการ 3 ประการ คือ 
1) จริตหรือฮาบิตุส (Habitas) 2) ทุน (Capital) 3) พื้นที่สนาม (Field) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. จริตหรือฮาบิตุส (Habitus) คือ มูลเหตุแห่งการตระหนักรู้ถึงกฎระเบียบทางสังคมของ
มนุษย์b (Postill, 2010) บูร์ดิเยอน าแนวคิดว่าด้วยจริตมาต่อยอดกับแนวคิดว่าด้วยทุนของมาร์กซ์  ท าให้
เห็นภาพว่าเนื่องจากมนุษย์มีจริตมนุษย์จึงรับรู้ถึงการมีอยู่ของความเป็นชนชั้นซึ่งเกิดข้ึนจากเงื่อนไขที่เป็น
ทั้งวัตถุและไม่ใช่วัตถุประกอบกันและมนุษย์ให้คุณค่าแตกต่างกัน  
 2. ทุน เป็นเงื่อนไขที่ก าหนดความเป็นชนชั้นให้กับปัจเจกชนหรือกลุ่มของปัจเจกชน ทุนเกิด
จากการสะสมแรงงานในรูปวัตถุท าให้ทุนเป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเปลี่ยนรูปได้ มี
ลักษณะทั้งสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้รวมทั้งเป็นปัจจัยในการก าหนดต าแหน่งแห่งที่ทางสังคม (Positions) 
และความเป็นไปได้ของปัจเจกบุคคลในการเข้าไปอยู่ในพื้นที่สนามต่าง ๆ ที่ด ารงอยู่ในพื้นที่ทางสังคม โดย
เขาอธิบายว่าทุนมี 4 ประเภท ได้แก่ (Bourdieu, 1997: 46 – 75 as cited in Yanyongkasemsuk, R., 
2013: 36 - 42) 
 

                                                           
b ข้อความดังกล่าวมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษคือ “The Permanent Internalisation of The Social Order in the Human Body” 
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  2.1 ทุนเศรษฐกิจ (Economic Capital) เป็นทุนตามความหมายของมาร์กซ์ ที่รวมถึงการ
ครอบครองทางเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มความสามารถของตัวแสดงในสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนรูป
ไปเป็น “เงิน” ได้อย่างตรงไปตรงมาและทันทีทันใด 
  2.2 ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) ประกอบไปด้วยทุน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
   2.2.1 ทุนที่รวมอยู่ในฮาบิตุส (Embodied State) คือทุนที่แทรกอยู่อย่างคงทนใน
รูปแบบขนบและมรรยาทที่แสดงออกผ่านร่างกายและจิตใจ มักปรากฏในรูปของวัฒนธรรมและต้องใช้
ระยะเวลาในการสะสมและประกอบเป็นรูปร่าง ทุนรูปแบบนี้สามารถเปลี่ยนความมั่งคั่งภายนอก(วัตถุ)ให้
กลายเป็นทุนที่อยู่ในตัวคนได้ (จริต - Habitus) การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้อย่างทันทีแต่
จ าต้องมีเงื่อนไขประกอบ ได้แก่ เวลา สังคม และชนชั้นทางสังคมทุนชนิดนี้สามารถลดและหายไปได้ด้วย
ตัวเจ้าของทุนเอง อีกทั้งยังสามารถสืบทอดด้วยการส่งผ่านทางกรรมพันธุ์ซึ่งเป็นการซ่อนการสืบทอดทุน
ในปัจเจกชนและชนชั้นที่ดีที่สุด 
   2.2.2 ทุนที่ถูกท าให้อยู่ในรูปของวัตถุหรือที่เป็นรูปธรรม (Objectified State) ทุนชนิดนี้
คือสิ่งบ่งชี้เชิงรูปธรรมของทุนวัฒนธรรม อยู่ในรูปของสื่อหรือสิ่งของ เช่น รูปภาพ งานเขียน หนังสือ 
พจนานุกรม อนุสาวรีย์เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ทุนชนิดนี้แสดงออกและสืบทอดได้ผ่านวัตถุเช่นการสะสม
ภาพวาด เป็นต้น แม้ว่าการสะสมทุนวัฒนธรรมชนิดนี้จะสามารถส่งผ่านกันได้เหมือนทุนเศรษฐกิจอ่ืน ๆ แต่ก็มี
บางสิ่งที่แม้จะไม่อาจมองเห็นแต่ก็ถูกส่งผ่านไปได้เช่นกัน เช่น ความเป็นเจ้าของภาพ ความเป็นเจ้าของวิถี
บริโภคภาพเขียน ฉะนั้นสินค้าเชิงวัฒนธรรมจึงประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุและสิ่งที่แฝงสัญญะ 
   2.2.3 ทุนที่ถูกท าให้อยู่ในรูปสถาบัน ( Institutionalization State) คือทุนที่ถูกท าให้
เป็นวัตถุหรือรูปธรรมแยกออกมาจากปัจเจกบุคคลทุนชนิดนี้อ้างอิงถึงคุณสมบัติเริ่มต้นของทุนวัฒนธรรม
และถูกเข้าใจว่าคือการรับประกันโดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบัตรหนังสือรับรองและการผ่านการ
สอบ สิ่งนี้สร้างช่องว่างและท าให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้ได้รับการรับรองกับผู้ที่ไม่ได้รับการรับรอง
จนในท้ายที่สุดอาจน าไปสู่การแลกเปลี่ยนระหว่างทุนวัฒนธรรมกับทุนเศรษฐกิจด้วย เช่น  การแปลงเงิน 
(ทุน) เป็น “การรับประกันทางการศึกษา” เป็นต้น  
  2.3. ทุนทางสังคม (Social Capital) คือความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มและ
เครือข่ายสังคมโดยปัจเจกชน โดยทุนชนิดนี้จะมีมากน้อยขึ้นกับขนาดของเครือข่ายความสัมพันธ์ที่
สามารถระดมมาได้อย่างมีประสทิธิภาพและปริมาณของ “ทุน”ที่ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของและแสดงความ
เป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง ทุนทางสังคมจึงประกอบด้วย ทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกของกลุ่ม
และเครือข่ายของสังคมและการรวมตัวกันของความรู้ความเข้าใจและการยอมรับ (Cognition and 
Recognition) ดังนั้น ส าหรับบูร์ดิเยอร์แล้วทุนทางสังคมถูกสร้างโดยอ านาจทางสังคมและต้องมีการ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอโดยรวมถึงความใกล้ชิดในสังคมด้วย  
  2.4 ทุนสัญลักษณ์ (Symbolic Capital) คือลักษณะทุนที่ปัจเจกชนรับรู้ได้จากการสัมผัสรู้
และยอมรับว่ามีอยู่ เช่น ศักดิ์ศรี สถานภาพอ านาจ ซึ่งสามารถได้มาจากเกือบทุกที่ ทุนสัญลักษณ์สามารถ
ได้มาจากการที่ปัจเจกบุคคลมีทุนเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและหากมีทุนเศรษฐกิจมากพอ บุคคลในสังคมก็จะ
รับรู้และยอมรับรูปแบบหนึ่งของทุนสัญลักษณ์ ได้แก่ “ทุนทางการเมือง” ทุนชนิดนี้ท างานบนฐานของ
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ชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ การรับรู้ และเห็นในคุณค่า หรือการแสดงออกซึ่งการมีชื่อเสียงที่
ผู้คนยกย่อง ยอมรับ และเคารพในตัวบุคคลหรือวัตถุที่แสดงออกถึงการมีหรือการถือครองอ านาจของทุนนั้น 
 3. พื้นที่สนาม (Field) มโนทัศน์เกี่ยวกับ Field/Champ (fr.) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ นั้นหมายถึงสนาม
สนามประลองหรือวงการ (ตามการบัญญัติศัพท์ของ นพพร ประชากุล) (Wisudthiluck, S., 2012) ที่มีนัยยะ
แสดงถึงโครงสร้าง/ พื้นที่ทางสังคมที่มีการประชันขันแข่งกันด้วยความรู้ รสนิยม หรือวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม
คนโดยการแสดงออกผ่านการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น วงการการเมือง วงการวิชาการ วงการกีฬา ฯลฯ ตาม
ความหมายดังกล่าวนี้สังคมที่เรามีชีวิตอยู่จึงเป็นพื้นที่ของการซ้อนทับกันของ “สนาม” ในแบบต่าง ๆ  บูร์ดิเยอ
ใช้ Field หรือสนามมาเป็นหน่วยวิเคราะห์ปฏิบัติการ (Practice) แทนการใช้แนวคิดโครงสร้างทางสังคม โดยเขา
เสนอว่าพื้นที่สนามคือปริมณฑลหรืออาณาบริเวณทางสังคม (Social Arena) ที่มีการต่อรอง ช่วงชิง เบียดขับ
และแบ่งปันทรัพยากร บูร์ดิเยอกล่าวว่าในพื้นที่สนามมีจริตหรือฮาบิตุสท าหน้าที่เชื่อมโยงกัน จนบางครั้งอาจท า
ให้ฮาบิตุสกลับมามีอิทธิพลเหนือพื้นที่สนามซึ่งทุกอย่างถือเป็น “การปฏิบัติการ” 
 

กรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมองค์ความรู้เชิงนามธรรมและเชิงรูปธรรมดั้งข้างต้น ผู้วิจัยสังเคราะห์
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยในรูปแบบด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ (Model) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัย 

เจ้าของ
บ่อน

คาสิโน 

เจ้ามือ 

นักพนนั 

บริบททุนนิยมโลก
หลังสงครามเย็น 

บริบททางการเมือง
ชายแดน 

บริบททางเศรษฐกิจ
ชายแดน 

บริบททางสังคม
ชายแดน 

ผลย้อนกลับ (Feedback) 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

-นโยบายคาสิโน
ถูกกฎหมาย 
- บทบาทของชน
ช้ันน า 

ผลิตผล 
(Product) 

สถานการณ์
ผลประโยชน์ใน
รูปแบบเกมท่ี
ต้องมีแพ้-ชนะ 
(Zero–sum 
game) 

กระบวนการ (Process) สะสมทุนของ
บ่อนคาสิโนชายแดน 

- การบริหารรูปแบบการพนัน 
- การบริหารงานบุคคลบ่อนคาสิโนการ
เตรียมบุคลากรมืออาชีพ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- การบริหารงานเพื่อการส่งเสริมการตลาด
บ่อนคาสิโน 
- การประสานงานเพื่อสนับสนุนความมั่นคง
ของบ่อน 
- การบริหารงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ภายในบ่อนคาสิโน 
- การฟอกเงิน 
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 จากกรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัยข้างต้นสามารถอธิบายได้ดังนี้ การพัฒนาของบ่อนคาสิโน
บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณจังหวัดสระแก้วเกิดมาจากบริบทแวดล้อมต่าง ๆ อันได้แก่ การ
ขยายตัวของระบบทุนนิยมโลก พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมใน
พื้นที่ชายแดน ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ นโยบายดึงดูดการลงทุนโดยเปิดช่องให้เกิดคาสิโนถูกกฎหมาย รวมทั้ง
บทบาทของชนชั้นน าภายใต้บริบทดังกล่าว ก่อให้เกิดกระบวนก่อรูปและการพัฒนาของบ่อนคาสิโน
บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชาบริเวณจังหวัดสระแก้วอันเป็นแหล่งการสะสมทุนของชนชั้นน า โดยผ่าน
วิธีการทางเศรษฐกิจปรกติและนอกรูปแบบเศรษฐกิจปรกติ ได้แก่ การแสวงหาค่าเช่าจากธุรกิจ รวมถึงใช้
กลไกเพื่อแสวงหามูลค่าส่วนเกินหรือก าไรผ่านการบริหารรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารรูปแบบการ
พนัน การบริหารงานบุคคลบ่อนคาสิโนโดยการเตรียมบุคลากรมืออาชีพการบริหารความเสี่ยง การ
บริหารงานเพื่อส่งเสริมการตลาดบ่อนคาสิโนการประสานงานเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของบ่อนและการ
บริหารงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในบ่อนคาสิโนรวมถึงการฟอกเงิน กระบวนการดังกล่าวสร้างกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ ผลกระทบในลักษณะที่ต้องมีแพ้มีชนะมีความไม่เหมาะสมมี
ผลย้อนกลับอันควรน าไปสู่การปรับยุทธศาสตร์ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. วิธีวิทยาในการศึกษาแนวทางการศึกษา (Methodological Approach) ผู้วิจัยจะใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมือง  (Historical 
Political Economy Approach)  ซึ่ งกระบวนการวิจัยตั้ งอยู่ บนตรรกะแนววิภาษวิธี  (Dialectic) 
(Praditsil, C., 2016: 39) และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลตามหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิค
การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) (Chantavanich, S., 2007: 128 - 130; Podhisita, C., 
2011: 369 - 372) 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยอาศัยแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ 
  2.1 การศึกษาเอกสาร โดยแบ่งเอกสารออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  เอกสารชั้นต้น 
(Primary Document) และเอกสารชั้นรอง (Secondary Document)  
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิธีการการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In - 
depth Interview)  จะใช้แบบการสัมภาษณ์แบบกึ่ ง โครงสร้าง (Semi - Structured or Guided 
Interview) เป็นแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารบ่อน
คาสิโน นักธุรกิจการเมืองในพื้นที่นักพนันรวมถึงผู้ที่คัดค้านนโยบายบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในระดับชาติ 
ได้แก ่
  2.2.1 สิทธิ์ (นามสมมุติ) ผู้บริหารบ่อนคาสิโนชายแดนแห่งหนึ่งในบริเวณพื้นที่ชายแดน 
  2.2.2 พุต (นามสมมุติ) เจ้าของบ่อนคาสิโนชายแดนแห่งหนึ่งในบริเวณพื้นที่ชายแดน  
  2.2.3 ชัย (นามสมมุติ) เจ้ามือบ่อนคาสิโนชายแดนแห่งหนึ่งในบริเวณพื้นที่ชายแดน 
  2.2.4 จ๊อต (นามสมมุติ) นักธุรกิจการเมืองในพื้นที่ชายแดน 
  2.2.5 ติ๋ว (นามสมมุติ) ผู้ให้บริการทัวร์นักพนันแห่งหนึ่งในพื้นที่บ่อนคาสิโนชายแดน 
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  2.2.6 ไก่ (นามสมมุติ)นักการเมืองท้องถิ่นและอดีตนักพนันวีไอพี 
  2.2.7 ปลา (นามสมมุติ) นักพนันรายย่อยบ่อนคาสิโนชายแดน 
  2.2.8 เร่ิง (นามสมมุติ) นักพนันรายย่อยบ่อนคาสิโนชายแดน 
  2.2.9 ใหญ่ (นามสมมุติ) นักพนันรายย่อยบ่อนคาสิโนชายแดน 
  2.2.10 มิค (นามสมมุติ) นักพนันออนไลน์ 
  2.2.11 แม็ก (นามสมมุติ) นักพนันออนไลน์และตัวแทนนายหน้าของบ่อนคาสิโนชายแดน 
  2.2.12 ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
 รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่กรณีศึกษาอันหมายถึง ประสบการณ์จากการ
สังเกตที่ได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสบรรยากาศการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตติดกับบริเวณ
ชายแดนไทยจังหวัดสระแก้ว  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้เป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาจัด
กระท าให้เป็นระบบ แยกแยะองค์ประกอบ จัดเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล เพื่อน าไปสู่การตีความ (Hermeneutic) (Vaddhanaphuti, C., 1994) โดยจะท าการวิเคราะห์
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นถึงพัฒนาการของบ่อนคาสิโนกัมพูชาในเขตชายแดนไทย -กัมพูชาบริเวณ
จังหวัดสระแก้ว หลังจากนั้นจึงได้วิเคราะห์ให้เห็นโครงสร้างและผู้กระท าการ (Structure & Agency)
รวมถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากบ่อนคาสิโนเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ผลย้อนกลับเพื่อน าไปสู่การ
ปรับยุทธศาสตร์ 
 

ผลการวิจัย 
 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า พัฒนาการของบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-

กัมพูชาบริเวณจังหวัดสระแก้วเกิดและขยายตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา  ภายใต้บริบทแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกภายหลังสงครามเย็น ระบบเสรีนิยมใหม่
ในบริบทโลกภายหลังการล่มสลายระบบคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตในปี 2533 ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศใหม่ภายหลังจากระบบโลกแบบสองค่ายระหว่างค่ายทุน
นิยมและค่ายคอมมิวนิสต์สลายลง สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาจัดระเบียบโลกใหม่ภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยม
ใหม่ของฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) โดยแนวคิดเสรีนิยมใหม่นี้ตั้งอยู่บนฐานคิดแบบ
เสรีนิยมที่เชื่อในกลไกลตลาดเสรี (Free - marketism) ซึ่งส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพิงกัน
ผ่านทางระบบเศรษฐกิจมากข้ึน (Jaroenlerd, V., 1999; Thanaphonphan, R., 2002: 17) 
 บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในพื้นที่
ชายแดนไทย - กัมพูชาภายหลังการสิ้นสุดสงครามเย็นที่เปลี่ยนแปลงไปโดยประเทศไทยและกัมพูชาต้องมี
การปรับท่าทีตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่พัฒนาเข้าสู่ยุคสมัยแห่งเสรีนิยมใหม่ ในกรณีของไทย
ได้มีการเร่งรัดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อทดแทน
น าไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออกและมีการปรับเปลี่ยนท่าทีต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่แตกต่างกันโดยการประกาศ “นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” ในสมัยรัฐบาล     



จิรายุทธ์  สีม่วง 31

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ส่งผลให้พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วกลายเป็นพื้นที่ที่มีการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้ารวมถึงการเป็นพื้นที่แห่งการค้าขาย อันมีสาเหตุมาจากการที่รัฐต้องการให้พื้นที่ภาค
ตะวันออกให้เป็น “ประตูสู่อินโดจีน” เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
พร้อมกับการแสวงหาตลาดในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาภายใต้โครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard Development Program (ESB) 
ส่วนประเทศกัมพูชาได้วางแผนให้พื้นที่ชายแดนปอยเปตให้เป็นพื้นที่ ในการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศดังจะเห็นได้จากในช่วงปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลกัมพูชาได้มีการออกกฎหมายการลงทุน (The 
Law on Investment) รวมทั้งจัดตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งกัมพูชา (Cambodian 
Investment Board - CIB) และสภาเพื่อพัฒนากัมพูชา (Council for Development of Cambodia - 
CDC) เพื่อดูแลงานฟื้นฟูการพัฒนาและส่งเสริมลงทุนภายในประเทศ (Tangkitvanich, S. et al, 2015:  
207, 211) โดยอุตสาหกรรมการพนันเป็นอีกหนึ่งสาขาอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลกัมพูชาสนใจผลักดัน  
รัฐบาลกัมพูชาได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งคาสิโนบนเรือในโตนเลสาบ เมืองพนมเปญเป็นฉบับแรกให้กับ
บริษัท นาคาเวิร์ล (Naga World) ในปี พ.ศ. 2537 ตามมาด้วยในปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลกัมพูชาก็ได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปราบปรามการพนัน (Law on the Suppression of Gambling) (Law 
on The Suppression of Gambling 1996, January 26, 1996) ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนด
ห้ามมิให้ด าเนินกิจการการพนันทุกประเภททั่วทั้งราชาอาณาจักรกัมพูชาเว้นแต่กิจการการพนันที่รัฐออก
ใบอนุญาตให้เท่านั้น ส่งผลให้มีบ่อนคาสิโนจ านวนมากในกรุงพนมเปญต้องถูกยกเลิกไปเหลือเพียงบริษัท
นาคาเวิร์ลเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลกัมพูชา ในเวลาเดียวกันนั้นรัฐก็ได้อนุญาตให้มีการเปิดบอ่น
คาสิโนตามพื้นที่รอบนอกรัศมี 200 กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญอีกด้วย 
 ส าหรับประเทศไทยการพนันเป็นกิจกรรมทางสงัคมที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจนอาจกล่าวไดว้า่
เป็นวิถีทางวัฒนธรรมวิถีหนึ่ง แม้ว่าในอดีตรัฐได้เข้ามาควบคุมและบางช่วงอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนการพนัน
ถูกกฎหมายเป็นระยะ ๆ (Jeamteerasakul, S., 2008: 25 - 26; Ussavaponganant, N., 2005: 23; 
Phongphaew, P. , Chornanan, S.  Tansirikongkhon, V. , Sawekkomet, K.  & Torraktrakun, T. , 
2002: 103) อย่างไรก็ดีในปัจจุบันการพนันถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ออกไป
เล่นการพนันตามพื้นที่ชายแดนเป็นจ านวนมากโดยบอ่นคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตติดกับบริเวณชายแดนไทย
จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของนักพนันชาวไทย บ่อนคาสิโนปอยเปตเริ่มเปิดด าเนินการมา
ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา อันเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลกัมพูชาท่ี
ต้องการให้อุตสาหกรรมการพนันเป็นแหล่งรายได้ ส่งผลให้ในพื้นที่ปอยเปตมีพลวัตรของทุนคาสิโนข้าม
ชาติมากกว่าหากเปรียบเทียบกับบ่อนคาสิโนในพื้นที่ข้างเคียงอย่างชายแดนจังหวัดจันทบุรีหรือตราด 
แม้ว่าบ่อนคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตบางช่วงเวลาจะได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
บ้างแต่ก็มักจะฟื้นตัวและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่าปอยเปตคือ “เมืองคาสิโน” แห่งหนึ่งที่มี
พลวัตรอย่างมากในแง่ของจ านวนบ่อนคาสิโนของประเทศกัมพูชา โดยในปัจจุบันพบว่ามีบ่อนคาสิโนใน
พื้นที่ปอยเปตทั้งสิ้น 12 แห่ง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก ่
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 กลุ่มที่ 1 กลุ่มฮอลิเดย์ประกอบไปด้วย 2 คาสิโน ได้แก่ ฮอลิเดย์ปอยเปตคาสิโน และฮอลิเดย์
พาเลสคาสิ โนแอนด์รีสอร์ท โดยเป็นกลุ่มของนายทุนชา วอินโดนีเซียและมี หุ้นส่วนภายนอก 
3 - 4 หุ้น โดยหนึ่งในนั้นคือนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มคราวน์คาสิโน ประกอบไปด้วย 5 คาสิโน ได้แก่ โกลเด้นคราวน์คาสิโน เก็นติ้ง
คราวน์คาสิโน ปริ๊นเซสคราวน์คาสิโน คราวน์คาสิโนดรีมเวิลด์และคราวน์เก็นติ้งสกาย โดยมีเจ้าของคือนัก
ธุรกิจการเมืองระดับประเทศคนหนึ่งของกัมพูชา 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มแกรนด์ไดมอนและคาสิโนปอยเปต กลุ่มนี้ประกอบไปด้วย 2 คาสิโน ได้แก่ 
แกรนด์ไดมอนด์ซิตี้แอนด์คาสิโนและปอยเปตคาสิโนรีสอร์ท โดยเจ้าของคืออดีตนักการเมืองไทยที่หนีคดี
จากจังหวัดสมุทรปราการ 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มสตาร์ ประกอบไปด้วย 2 คาสิโน ได้แก่ สตาร์เวกัสรีสอร์ทแอนด์คาสิโนและสตาร์ 
พาราไดส์คาสิโนซึ่งเป็นของกลุ่มทุนที่จากประเทศมาเลเซีย 
 กลุ่มที่ 5 ทรอปิกคาน่า มี 1 คาสิโน ได้แก่ ทรอปิกคาน่ารีสอร์ทแอนด์คาสิโนบริหารงานโดยนัก
ธุรกิจเหล็กจากกรุงเทพซึ่งในปัจจุบันภายหลังที่เจ้าของเดิมเสียชีวิตมีหลานเป็นผู้บริหารงาน 
 นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบว่าบ่อนคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตได้พัฒนากิจการคาสิโนเข้าสู่พื้นที่
ออนไลน์แล้วถึง 4 กลุ่มธุรกิจ มีเพียงบ่อนคาสิโนทรอปิกคาน่าเท่านั้นที่ยังไม่มีการเปิดให้บริการในลักษณะ
ดังกล่าว  
 หากวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้างและผู้กระท าการภายในพื้นที่บ่อนคาสิโนชายแดนไทย-กัมพูชา 
บริเวณจังหวัดสระแก้วพบว่าผู้กระท าการประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ เจ้าของบ่อนคาสิโน เจ้ามือ
และนักพนัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 เจ้าของบ่อนคาสิโน ประกอบไปด้วยชนชั้นน าทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีความสัมพันธ์เครือข่าย
ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เนื่องจากลักษณะอ านาจในประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่จะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจเชิงอิทธิพลในพื้นที่กับอ านาจที่มีการรวมศูนย์อย่างเป็นทางการในระดับชาติ
ของรัฐบาลที่เมืองหลวงพนมเปญ โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนชาติกัมพูชาที่มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับ
นักการเมืองระดับชาติของประเทศกัมพูชา การลงทุนธุรกิจบ่อนคาสิโนของเครือข่ายชนชั้นน ามีลักษณะ
เป็นการแสวงหาก าไรจากการแสวงหาค่าเช่าที่มีการผูกขาดน้อยรายโดยชนชั้นน าเท่านั้น  เนื่องจากธุรกิจ
บ่อนคาสิโนเป็นการจ ากัดอุปาทานเพื่อขยายก าไร อย่างไรก็ดีลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชัน้
น าที่ร่วมลงทุนในบ่อนคาสิโนดังกล่าวมีทั้งความขัดแย้งและความร่วมมือกันภายในกลุ่ม ซึ่งเราสามารถ
วิเคราะห์จัดกลุ่มโดยแบ่งชนชั้นน าของบ่อนคาสิโนออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ (Jod Anon, 2018, 
August 12, interviewed; Sitthi Anon, 2016, December 15, interviewed; MGR Online, 2017; 
Thairath, 2009)   
 - กลุ่มนายทุนไทย ได้แก่ นายทุนระดับชาติ เช่น กลุ่มทุนเหล็กที่มาจากกรุงเทพ  
 - กลุ่มนักการเมืองไทย ได้แก่ นักการเมืองระดับชาติ เช่น อดีตนักการเมืองไทยที่หนีคดีจาก
จังหวัดสมุทรปราการและนักการเมืองในพื้นที่ 
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 - กลุ่มนายทุนกัมพูชา ได้แก่ นายทุนระดับชาติของประเทศกัมพูชาเจ้าของบ่อนคาสิโนในคราวน์
คาสิโน 
 - กลุ่มนักการเมืองกัมพูชา ได้แก่ นักการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นที่ถือหุ้นลม 
 - กลุ่มทุนข้ามชาติ ได้แก่ นักธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานข้ามชาติ อันได้แก่ นักธุรกิจจากประเทศ
มาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซีย เป็นต้น 
 เจ้าของบ่อนคาสิโนคือนักธุรกิจที่ลงทุนในการสร้างอาคารของคาสิโนรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น โรงแรมหรือส่วนประกอบอ่ืนที่คู่ขนานไปกับบ่อนคาสิโน เจ้าของบ่อนจะท าหน้าที่เป็นผู้จัดสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้นักเล่นได้เข้ามาเล่นรวมทั้งดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ โดยเจ้าของบ่อนมี
บทบาทในน าเงินมาลงทุนโดยตรงในบ่อนคาสิโนโดยใช้เครือข่ายความสัมพันธ์แบบทางการผ่านนโยบาย
การดึงดูดการลงทุนของรัฐแบบเป็นทางการและการใช้เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการผ่านการชักชวนพรรค
พวกเพื่อนฝูงมาร่วมลงทุน โดยใช้รูปแบบบริหารธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการบริหาร
เป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ (Chai Anon, 2017, November 7, interviewed; Sitthi Anon, 2016, December 
15, interviewed; Kai Anon, 2017, November 7, interviewed; Roeng Anon, 2017, October 21, 
interviewed; Pla Anon, 2017, October 21, interviewed; Phut Anon, 2017, May 1, 
interviewed; Lapyai, S., 2014: 133 – 136; Mik Anon, 2017, November 16, interviewed) 
 1. การบริหารงานบุคคล บ่อนคาสิโนจะมีบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบแบบมืออาชีพซึ่งจะมี
แบ่งงานกันท าตามต าแหน่ง ประกอบด้วย ผู้จัดการบ่อน คนแจกไพ่ (Dealer) และพนักงานดูแลลูกค้า 
(Junket) ในการบริหารงานบุคคลของบ่อนคาสิโนการจะต้องมีเตรียมบุคลากรมืออาชีพเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะคนแจกไพ่ซึ่งจะต้องมีการเรียนและฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ อย่างไรก็ดีการบริหารงานบุคคลใน
บ่อนคาสิโนเป็นงานที่มีความซับซ้อนอย่างมากเนื่องจากการเล่นพนันสามารถโกงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึง
ต้องมีการบริหารงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้พนักงานของบ่อนคาสิโนมีส่วนร่วมกับการโกง เช่น บ่อน
คาสิโนจะมีต้องมีวิธีการลงโทษพนักงานที่โกงเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับพนักงานคนอ่ืนหรือนอกจาก
การคัดเลือกจัดหาพนักงานแจกไพ่ด้วยตนเองแล้วบ่อนคาสิโนยังต้องคอยตรวจสอบ  สอดส่องคนของ
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น 
 2. การบริหารความเส่ียง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการส าคัญในการสะสมทุนของบ่อนคาสิโน 
โดยบ่อนคาสิโนมีการจัดกลไกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนเชิงธุรกิจโดยใช้ฐานขององค์ความรู้ 3 ศาสตร์ 
อันได้แก่   
  2.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจ้าของบ่อนและเจ้ามือจะมีการควบคุมความเสี่ยงที่จะ
เสียพนันโดยการใช้เทคโนโลยีในการเล่นการพนันเพื่อก าหนดก าไรที่แน่นอน ได้แก่ ในกรณีของเกมส์โต๊ะ
จะมีการใช้สีชนิดพิเศษท าสัญลักษณ์ไว้ที่ไพ่ซึ่งสีชนิดนี้จะมองเห็นเฉพาะผ่านกล้องวงจรปิดเท่านั้นหรือการ
ใช้เครื่องท าไพ่ หากเป็นกรณีของเกมส์พนันที่เป็นเครื่องแมทชีน เกมส์ตู้ต่าง ๆ บ่อนคาสิโนจะใช้การ
ควบคุมด้วยการตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อก าหนดก าไรที่แน่นอน เช่น สล็อตแมทชีน ตู้ปลา ฯลฯ ดังที่
บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งได้ตั้งโปรแกรมเครื่องสล็อตแมทชีนให้เจ้ามือสามารถชนะนักพนัน และได้รับ
ผลประโยชน์ในอัตรา 70 - 30% เป็นต้น 



การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็น
ประเทศอาเซียน ในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน34

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

  2.2 ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ บ่อนคาสิโนจะมีการติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้ทั่ว
ทุกจุดของบ่อน กล้องวงจรปิดดังกล่าวนอกจากจะมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโกงในบ่อนแล้ว ยังติดตั้งไว้
เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักพนันอีกด้วย การสังเกตพฤติกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ่อน
คาสิโนในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นและหาเทคนิคในการเอาชนะผู้เล่น เช่น หากพบว่าบ่อนคาสิโน
เป็นฝ่ายเสียก็จะเปลี่ยนตัวคนแจกไพ่ การใช้ความช านาญของผู้แจกไพ่ในการควบคุม การบริการเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ให้แก่นักพนันเพื่อให้เกิดความมึนงงขาดสติน าไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย การเล่นการ
พนันในช่วงกลางคืนซึ่งผู้ เล่นจะมีอาการง่วงเพลียซึ่งทางบ่อนจะมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะได้มากกว่า 
กระบวนการเหล่านี้ท าให้บ่อนคาสิโนชายแดนทั้งหมดเปิดบริการแบบตลอด 24 ชั่วโมง 
  2.3 ความรู้ทางไสยศาสตร์ เป็นความรู้ทางความเชื่อเรื่องโชคลางและความโชคดี 
เจ้าของบ่อนและเจ้ามือจะใช้ความรู้ในทางไสยศาสตร์และความเชื่อทางโชคลางเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
โดยจะมีการจ้างหมอดูหรือซินแสประจ าบ่อนในการท าหน้าท่ีตรวจสอบดวงชะดวงชะตาของพนักงานที่
แจกไพ่และท าการตรวจดูลักษณะโหงวเฮ้งดวงชะตาของนักพนันบางคนเพื่อจัดวางพนักงานแจกไพ่ได้
อย่างถูกต้อง รวมทั้งการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพื้นที่ภายในบ่อนคาสิโนด้วย 
 3. การบริหารงานเพื่อส่งเสริมการตลาดของบ่อนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถือเป็นส่วนส าคัญของบ่อน
คาสิโนเนื่องจากกระบวนการสะสมทุนของทุนนิยมคาสิโนเป็นกิจกรรมท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากความ
ล้มละลายของนักพนัน ดังนั้นบ่อนคาสิโนจะต้องมีสิ่งกระตุ้นเพื่อให้มีผู้เล่นอยู่ตลอดเวลา โดยหัวใจของ
การส่งเสริมการตลาดของบ่อนคาสิโนคือการมีกิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขายได้
ในทันที ได้แก่ การแจกคูปองของขวัญ (Gift Voucher) การสร้างระบบสมาชิก การแจกชิปตายหรือชิป
โปร (Dead Chip) การบริการเข้าพักโรงแรมของบ่อนคาสิโนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การใช้ระบบแจ็คพอต
รวมถึงการสร้างระบบให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างความโดดเด่นความน่าเชื่อถือเพื่อเป็นการ
สร้างจุดขายให้กับบ่อนคาสิโนของตน นอกจากนี้บ่อนคาสิโนที่มีการเล่นพนันออนไลน์ยังมีการส่งเสริม
การตลาดโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การถ่ายทอดสดโดยใช้นางแบบร่วมด้วยเพื่อชักชวนให้นักพนนั
ให้เล่นพนันพร้อมกับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของบ่อนคาสิโน เป็นต้น  
 4. การประสานงานเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของบ่อน เจ้าของบ่อนมักจะใช้วิธีการปันผลหุ้นลม
และการประสานงานภายในพื้นที่ ซึ่งเจ้าของบ่อนจะมีการปันผลประโยชน์ท่ีเป็น “หุ้นลม” ให้แก่ผู้มี
อิทธิพลทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นของกัมพูชา โดยการให้เข้ามาถือหุ้นลมของผู้มี
อิทธิพลเพื่อให้ได้รับเงินปันผลจากธุรกิจแลกกับการใช้อิทธิพลที่ตนมีอยู่อ านวยความสะดวกใน
กระบวนการลงทุน เช่น เป็นตัวกลางเชื่อมประสานติดต่อกับหน่วยงานรัฐหรือจัดการในกรณีที่เกิดปัญหา
ต่าง ๆ รวมถึงการดูแลรักษาความสงบความเรียบร้อยในพื้นที่ของบ่อนคาสิโน ฯลฯ 
 นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานเพื่อประสานงานโดยการเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่า (Rent) กับ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้การด าเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย อาทิ  การประสานงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืดหยุ่นเวลาเปิด - ปิดด่าน การลดความเข้มงวดในการตรวจค้นตลอดจนการปล่อยให้น า
เงินข้ามประเทศเข้ามาได้ง่ายขึ้น เป็นต้น (Tiw Anon, 2017, October 4, interviewed; Sitthi Anon, 2016, 
December 15, interviewed; Phut Anon, 2017, May 1, interviewed)  
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 5. การบริหารงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในบ่อนคาสิโน การบริหารดังกล่าวมีทั้งที่เป็นการ
ด าเนินงานของเจ้าของบ่อนคาสิโนและเป็นการเปิดให้เช่าพื้นที่โดยเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
อย่างไรก็ดีการบริหารงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในบ่อนคาสิโนโดยมากจะมีเจ้าของบ่อนจะเป็น
ผู้ด าเนินการ เจ้าของบ่อนจะได้รับผลประโยชน์จากผลการประกอบธุรกิจหรือการได้รับค่าเช่าเป็น
ผลประโยชน์ตอบแทน การบริหารดังกล่าวประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่  
  5.1 ฝ่ายธุรกิจรับจ าน า ฝ่ายธุรกิจรับจ าน าจะมีหลายรูปแบบทั้งที่เจ้าของบ่อนคาสิโน
ด าเนินการเอง การให้เครือข่ายของนักลงทุนเข้ามาเช้าด าเนินการหรือการจ้างเอกชนภายนอกเข้ามา
ด าเนินการภายใต้สัญญารายปี ธุรกิจรับจ าน าถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของเป็นจ านวน
มาก ผู้ใช้บริการจ าน ามีทั้งนักพนนัรายย่อยที่จ าน าสิ่งของที่มีมูลค่าไม่สงูมาก เช่น การจ าน าโทรศัพท์มือถือ 
นาฬิกา แหวน เป็นต้น และนักพนันวีไอพีที่จ าน าสิ่งของมูลค่าสูง เช่น เพชรพลอย รถยนต์ราคาแพง เป็นต้น 
(Chai Anon, 2017, November 7, interviewed; Sitthi Anon, 2016, December 15, interviewed) 
  5.2 ฝ่ายจัดการเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มที่จัดเลี้ยงภายในบ่อน
คาสิโนมีระบบการบริหารหลากหลายรูปแบบ ท้ังที่เจ้าของบ่อนเปิดด าเนินการเองและการเปิดให้
เครือข่ายเจ้าของบ่อนหรือบริษัทเอกชนภายนอกเช่าพื้นที่ด าเนินการ (Phut Anon, 2017, May 1, 
interviewed) 
  5.3 ฝ่ายบริการสินเชื่อ ฝ่ายบริการสินเชื่อท าหน้าที่ให้บริการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะ
กับนักพนันในระดับวีไอพี การขอเครดิตจะด าเนินการผ่านพนักงานดูแลลูกค้า  ส่วนกระบวนการติดตาม
หนี้จะมีก าหนดเวลาและขั้นตอนที่แตกต่างกันในแต่ละบ่อนคาสิโน อย่างไรก็ดีทุกบ่อนคาสิโนจ าเป็นต้อง
จัดตั้งกลไกความรุนแรงในเชิงอิทธิพลเป็นฐานในการบริการสินเชื่อ เช่น บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งในปอยเปต 
ผู้ให้บริการจะให้เวลา 7 วันหลังจากขอเครดิตไปโดยจะมีการ“ติดตามทวงหนี้” ซึ่งใช้ทีมงานที่ปฏิบัติการ
ด้วยความรุนแรง ภายหลังจากนั้นจะมีก าหนดระยะเวลาในการชดใช้หนี้เช่น 1 - 3 เดือน ส าหรับลูกค้าที่
ไม่มีเงินจ่ายก็จะต้องมีการยึดทรัพย์สินเท่าที่จะท าได้ (Chai Anon, 2017, November 7, interviewed; 
Sitthi Anon, 2016, December 15, interviewed) 
  5.4 ฝ่ายดูแลการขายบริการทางเพศ การบริการทางเพศในบ่อนส่วนใหญ่จะเป็นการ
ให้บริการในกลุ่มลูกค้าวีไอพี โดยจะต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าเพื่อให้ทางบ่อนจัดหามาให้ตามความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้ที่ขายบริการทางเพศมีทั้ง คนไทย คนกัมพูชา หรือคนเวียดนาม (Chai Anon, 
2017, November 7, interviewed; Sitthi Anon, 2016, December 15, interviewed) 
 เจ้ามือ เจ้ามือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เจ้ามือที่เป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนและ 2) เจ้ามือ
ที่เป็นนักธุรกิจภายนอกมาเช่าโต๊ะพนันหรือพื้นที่ในบ่อนคาสิโน หากเป็นกรณีของเจ้ามือที่มาจากภายนอก
จะมีการแยกการบริหารบุคคลและทรัพยากรออกจากเจ้าของบ่อนอย่างชัดเจน โดยเจ้ามือที่ไม่ใช่เจ้าของ
บ่อนคาสิโนมีทั้งลักษณะที่เป็นเจ้ามือเช่าพื้นที่คนเดียวและเป็นหุ้นส่วนหลายคน แต่โดยมากเจ้ามือในบ่อน
คาสิโนมักเป็นหุ้นส่วนหลายคน เจ้ามือจะต้องเสียค่าเช่าให้แก่เจ้าของบ่อนคาสิโนเป็นรายเดือนหรือรายปี
แล้วแต่ข้อตกลงกับเจ้าของบ่อน ภายหลังจากตกลงแล้วจะมีการท าสัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
หลังจากนั้นเจ้ามือจะจ่ายค่าเช่าให้ทางเจ้าของบ่อนคาสิโนเป็นรายเดือนหรือรายปีตามแต่ตกลง โดย



การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็น
ประเทศอาเซียน ในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน36

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

เจ้ามือจะมีรายได้จากเงินกินเปล่าหรือค่าต๋ง (Commission) ในการเล่นแต่ละครั้งเป็นการตอบแทน 
นอกจากนี้เจ้ามือยังมีรายได้จากเงินที่เล่นได้เสียกับนักพนันอีกด้วย 
 ในกรณีของเจ้ามือที่ไม่ใช่เจ้าของบ่อนจะต้องมีการบริหารจัดการดูแลภายในบริเวณพื้นที่ตัวเอง
เช่าด้วยตัวเองโดยแยกออกจากเจ้าของบ่อนคาสิโนเพื่อบริหารความเสี่ยงท่ีจะเสียพนันรวมถึงการถูกโกง 
ดังนั้นเจ้ามือจะบริหารตั้งแต่เร่ิมการจัดหาพนักงานด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้พนักงานที่ไว้ใจได้จนถึง
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เช่าของตนเอง ทั้งนี้ในกรณีที่มีปัญหาสามารถเปิดกล้องวงจรปิดของตนได้โดย
ที่ไม่ต้องอาศัยกล้องวงจรปิดจากส่วนกลางของบ่อนคาสิโน รวมถึงยังมีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ ทั้ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย เนื่องจาก
เจ้ามือจะต้องเสียต้นทุนเป็นค่าเช่าพื้นที่ในบ่อนคาสิโน ค่าจ้างพนักงานแจกไพ่หรือดูแลโต๊ะของตน ดังนั้น หาก
ขาดทุนมากอาจส่งผลให้รายรับไม่พอกับรายจ่ายได้ (Chai Anon, 2017, November 7, interviewed; Sitthi 
Anon, 2016, December 15, interviewed) 
 นอกจากนี้ เจ้าของบ่อนและเจ้ามือยังมีบทบาทในการน าเข้าการเล่นการพนันรูปแบบต่าง ๆ โดย
สามารถแบ่งประเภทของรูปแบบการพนันในบ่อนคาสิโนออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  
 1. การพนันในรูปแบบดั้งเดิม เป็นการพนันรูปแบบทั่วไปที่ใช้เล่นตามงานประเพณีหรือการเล่น
ตามบ้าน เช่น ไพ่ ไฮโล หวย น้ าเต้าปูปลา ก าถั่ว เป็นต้น การเล่นรูปแบบดั่งเดิมดังกล่าวนี้น ามาใช้เล่นใน
บ่อนคาสิโนยุคแรก ๆ จนถึงปัจจุบันก็ยังคงเล่นกันในบ่อนคาสิโน 
 2. การพนันในรูปแบบสมัยใหม่ เป็นการเล่นการพนันรูปแบบที่ได้รับการอนุญาตให้เล่นการพนัน
ได้ในพื้นที่ที่ก าหนด เช่น การใช้เครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อเป็นการจูงใจนักเล่นพนันและเพื่อให้เกิด
ความหลากหลายในการเล่นการพนัน การพนันรูปแบบสมัยใหม่มีท้ังการพนันที่เป็นระบบเครื่อง 
(Machine) เช่น สล็อตแมชีน ตู้เกมส์ต่าง ๆ และการพนันในรูปแบบเกมส์โต๊ะ (Gaming) เช่น บาคาร่า 
รูเล็ต ไพ่สูงต่ า (Dragon Tiger หรือ เกมส์ดราก้อนไทเกอร์) เป็นต้น 
 3. การพนันรูปแบบออนไลน์ ปัจจุบันบ่อนการพนันชายแดนได้มีการปรับตัวเพื่อขยายฐานผู้เล่น
หน้าใหม่เข้าสู่ธุรกิจการพนัน โดยการยกระดับจากการเล่นการพนันในพื้นที่รูปธรรมไปสู่การเล่นการพนัน
ในพื้นที่เชิงนามธรรมในรูปแบบของการเล่นพนันออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต อันส่งผลให้นักพนันที่ต้องการ
เล่นพนันสามารถเล่นพนันได้โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบ่อนคาสิโนที่ให้บริการนอกจากนี้เจ้าของบ่อน
คาสิโนยังมีการแบ่งพื้นที่ให้กับเจ้ามือภายนอกเช่าที่เพื่อรับแทงพนันบอลหรือพนันหวยออนไลน์อีกด้วย 
(Chai Anon, 2017, November 7, interviewed; NOW 26, 2016) 

นักพนัน ในบ่อนคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตมีทั้งนักพนันที่มาจากในพื้นที่และที่มาจากต่างพื้นที่ 
อย่างไรก็ดีเราจ าเป็นต้องแยกนักท่องเที่ยวและนักพนันออกจากกันเนื่องจากพฤติกรรมของนักพนันนั้นมุ่ง
มาเล่นพนันเป็นหลักและไม่ได้เดินทางไปพื้นที่ส่วนอ่ืนนอกจากบ่อนคาสิโน ส่วนนักท่องเที่ยวคือผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวและมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าไปใช้บริการบ่อนคาสิโน นักพนันสามารถแบ่งได้เป็น 
2 ประเภทโดยพิจารณาจากจ านวนเงิน ท่ีใช้ เล่นเป็นเกณฑ์ ได้แก่ ( Phut Anon, 2017, May 1 , 
interviewed; Charoenkiatkong, K., 2002: 15; Sitthi Anon, 2016, December 15, interviewed) 
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 1. กลุ่มนักเล่นรายใหญ่หรือกลุ่มวีไอพี คือ กลุ่มที่ผู้เล่นที่ลงทุนเล่นในแต่ละครั้งจ านวนมากกว่า 
50,000 บาทขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละบ่อนคาสิโน โดยทั่วไปจะเป็นนักพนันจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลหรือภายในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับบ่อนคาสิโนชายแดน นักเล่นกลุ่มนี้จะมีพื้นที่เล่นเฉพาะ
ในบ่อนคาสิโนที่แยกออกจากพื้นที่เล่นของกลุ่มนักพนันรายย่อยและจะได้รับการดูแลอย่างดีจากบ่อน
คาสิโนตามความต้องการของผู้เล่น  
 2. กลุ่มนักเล่นรายย่อย คือ นักพนันที่เข้ามาเล่นในบ่อนคาสิโนด้วยเงินจ านวนน้อยซึ่งถึงเป็น
ผู้ใช้บริการหลักของบ่อนคาสิโนนักพนันรายย่อยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้ ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มนักเล่นประจ า นักพนันในกลุ่มนี้เป็นนักพนันที่เข้ามาใช้บริการบ่อนคาสิโนเปน็
ประจ าแต่ไม่ได้มาทุกวัน ซึ่งกลุ่มนี้จะมีลักษณะการเข้าใช้บ่อนคาสิโนที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่การเดิน
ทางผ่านทัวร์ การเดินทางด้วยตนเองมากับญาติพี่น้องและครอบครัว หรือการมากับเพื่อนฝูง ฯลฯ 
พฤติกรรมการเล่นของกลุ่มนักพนันขาประจ านี้ มักจะมีการเดินทางมาท่ีบ่อนเป็นประจ า เดือนละ 1 - 2 
คร้ัง และจะเล่นพนันด้วยเงินจ านวนหลักพันหรือหมื่น โดยจะใช้เวลาที่บ่อนคาสิโนเป็นช่วงเวลา 3 - 5 วนั 
หรือมากกว่านั้น (Pla Anon, 2017 October 21, interviewed; Roeng Anon, 2017, October 21, 
interviewed)  
  2.2 กลุ่มนักพนันที่มีอาชีพเป็นนักพนัน นักพนันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เล่นการพนันเป็น
อาชีพซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลักของบ่อนคาสิโนปอยเปตโดยจะเดินทางผ่านเครือข่ายทัวร์บ่อนคาสิโน      
นักพนันแต่ละคนจะมีทัวร์ประจ าซึ่งคุ้นเคยกับสมาชิกและแม่ทัวร์เป็นอย่างดี โดยมากจะมีลักษณะการมา
เช้าเย็นกลับโดยมีก าหนดการที่ชัดเจนท าให้สามารถอยู่กับครอบครัวในต่างจังหวัดได้อีกทั้งยังสะดวกและ
เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก พฤติกรรมการเล่นพนันแต่ละวันจะเล่นพนันเพียงหลักร้อยและมีการค านวณรายรับ
รายจ่ายในแต่ละวันอย่างชัดเจน รวมทั้งจ ากัดเวลาเล่นเพื่อไม่ให้ได้เสียมากจนเกินไปในขณะเดียวกันบาง
รายยังมีการหารายได้เสริมจากการซื้อบุหรี่หรือสินค้าปลอดภาษีเพื่อกลับไปจ าหน่ายในภูมิล าเนาของตน
อีกด้วย (Tiw Anon, 2017, October 4, interviewed) 
 นอกจากนี้ นักพนันรายย่อยยังหมายรวมถึงลูกค้าคาสิโนออนไลน์ของบ่อนคาสิโนชายแดนซึ่งใน
ปัจจุบันค่อนข้างมีพลวัตอย่างมาก นักพนันกลุ่มนี้สามารถเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือที่
เปิดให้บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยนักเล่นกลุ่มนี้จะมีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยท างาน 
 ในด้านของผลกระทบจากบ่อนคาสิโนกัมพูชาในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว ผู้วิจัยได้แบ่งผลกระทบออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่  
 1. ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ผลกระทบภายในต่อผู้กระท าการของธุรกิจ
บ่อนคาสิโนปอยเปต ได้แก่ เจ้าของบ่อน เจ้ามือ นักพนัน จะพบว่าความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ลักษณะของเกมที่ต้องมีการแพ้ - ชนะ หรือเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ โดยปรากฏผู้ที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจ
คาสิโนคือ “ชนชั้นน า” ที่ประกอบไปด้วยคนส่วนนอ้ย 2 กลุ่ม ได้แก่ “เจ้าของคาสิโน” และ “เจ้ามือ” กับ
กลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์คือ “ประชาชนทั่วไป” ในฐานะนักพนัน ดังนี้ 
  1.1 กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มที่จะได้เสมอหรือชนะเสมอได้แก่ นักธุรกิจที่ลงทุนในการก่อสร้าง
อาคารและ (หรือ) ให้เช่าพื้นที่เล่นคาสิโนและประกอบธุรกิจโรงแรมที่พัก พวกเขาเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
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จากการพนันเสมอเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดสถานที่ให้กับเจ้าของโต๊ะหรือเจ้ามือและ
นักเล่นได้เข้ามาเล่นได้อย่างปลอดภัย ส าหรับผลประโยชน์ที่กลุ่มนักลงทุนจะได้นั้นมาจากหลายทาง 
นอกจากรายได้จากการพนันโดยตรงอันได้แก่การเป็นเจ้ามือที่มีรายได้จากการได้เสียจากการเล่นพนัน
และการเก็บค่าต๋งแล้ว พวกเขายังมีรายได้ทางอ่ืนอีกได้แก่ รายได้จากธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการพนัน
กล่าวคือรายได้จากอ านวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ เช่น การเดินทาง ธุรกิจร้านอาหาร ที่พัก
ให้กับนักเล่นพนัน ธุรกิจจ าน า ธุรกิจปล่อยกู้ ฯลฯ นอกจากนี้นักลงทุนบ่อนคาสิโนยังได้ค่าตอบแทนจาก
การเก็บค่าเช่าที่ตั้งโต๊ะเล่นพนันของเจ้ามือจากภายนอก รวมทั้งเจ้าของบ่อนคาสิโนและเจ้ามือบางแห่งยัง
ได้รับผลประโยชน์อย่างแน่นอนจากกระบวนการฟอกเงินภายในบ่อนคาสิโน โดยจะมีการตกลงแบ่ง
ผลประโยชน์กันระหว่างผู้ฟอกเงินและผู้ที่น าเงินมาฟอก การฟอกเงินจะกระท าการผ่านการน าเงินมาเล่น
ในบ่อนการพนันและท าให้เหมือนมีการได้เสียเช่นเดียวกับการเล่นการพนันปรกติ ผู้ที่รับฟอกเงินจะได้รับ
ผลประโยชน์เป็นเปอร์เซ็นต์จากจ านวนเงินที่น ามาฟอกตามที่ตกลงกับที่ต้องการผู้ฟอกเงิน ซึ่งเงินที่ผ่าน
การฟอกเงินจากการเล่นพนันจะมีที่มาและหลักฐานโดยบ่อนคาสิโนจะเป็นผู้ออกให้ 
  1.2 กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มได้และเสีย ในการลงทุนธุรกิจบ่อนคาสิโนกลุ่มที่มีโอกาสได้และ
โอกาสเสีย ได้แก่ เจ้ามือ โดยสามารถแบ่งโอกาสได้และเสีย ดังนี้ 
   1.2.1 โอกาสที่เจ้ามือจะได้อย่างแน่นอน ได้แก่ การเก็บค่าต๋งจากการเล่น
พนันในแต่ละครั้งและการฟอกเงินดังกล่าวข้างต้น โดยลักษณะดังกล่าวเป็นของนายทุนกินค่าเช่า (Rent 
Seeking) 
   1.2.2 โอกาสท่ีเจ้ามือจะเสีย เกิดมาจากความเส่ียงในการเล่นพนันของนัก
พนันในแต่ละครั้งทั้งเกมส์การพนันที่อาศัยเจ้าหน้าที่ควบคุม เช่น ไพ่บาคาล่า ไฮโล เสือมังกร หรือเกมส์
การพนันที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม เช่น ตู้รูเล็ต ตู้สล็อต ฯลฯ เป็นการเล่นที่มีความเสี่ยงที่เจ้ามือมี
โอกาสเสียได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเจ้ามือที่เป็นเจ้าของบ่อนหรือนักลงทุนบ่อนคาสิโนจะใช้ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงโดยใช้ความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนการใช้ความรู้ทาง   
ไสยศาสตร์เพื่อควบคุมการเสียประโยชน์จากการเล่นพนันกับนักพนัน 
  1.3 กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเสียเสมอ จะพบว่าโดยภาพรวมแล้วนักพนันจะเป็นผู้เสีย
ประโยชน์เสมอ เนื่องจากบ่อนการพนันมักจะมีกลไก เทคนิคทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่ท า
ให้นักเล่นการพนันเป็นฝ่ายเสียมากกว่า ได้แก่ การเล่นพนันโดยใช้ระบบเครื่อง เจ้าของเคร่ืองเล่นสามารถ
คุมความเสี่ ยงในการพนันด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์  อย่าง เช่น สล็อตแมทชีน ตู้ เกมส์ต่ าง  ๆ 
ที่ผู้ประกอบการคาสิโนสามารถตั้งโปรแกรมที่เครื่องเล่นเพื่อก าหนดก าไรที่แน่นอนได้  ส่วนการพนันใน
รูปแบบเกมส์โต๊ะเจ้ามือจะใช้เทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร์เอาชนะนักพนัน รวมทั้งเจ้าของบ่อนและเจ้ามือ
ยังกระตุ้นพฤติกรรมการเล่นการพนันของนักพนักผ่านการบริหารงานเพื่อส่งเสริมการตลาดอีกด้วย 
 ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวน าไปสู่พฤติกรรมสูญเสียทรัพย์สินจากการพนันหรือ“เจ๊ง” ในท้ายที่สุดจะ
ส่งผลให้นักพนันกลายเป็น “ผีข้างบ่อน”5 ได้โดยผลกระทบจากการเล่นเสียจากบ่อนการพนันนั้นเป็น
                                                           
5 “ผีข้างบ่อน” เป็นค าที่ใช้ในการเรียกผู้ที่เสียการพนันจนสิ้นเนื้อประดาตัว จนต้องน าหนังสือเดินทางไปเป็นหลักประกันกับนายทุน
เพื่อกู้ยืมเงินมาเป็นทุนในการเล่นการพนันต่อและสุดท้ายเสียพนันจนไม่สามารถน าเงินต้นมาไถ่คืนหนังสือเดินทางจากนายทุนส่งผล
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ผลกระทบทุกชนชั้นของสังคมซึ่งระดับของผลกระทบนั้นจะแตกต่างกันตามพฤติกรรมการเล่นของนัก
พนัน นอกจากนี้การขับเคลื่อนการพนันเข้าสู่รูปแบบออนไลน์ยังส่งผลให้การได้เสียของการเล่นการพนัน
เป็นไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย เนื่องจากนักพนันสามารถเข้าถึงการเล่นพนันได้โดยปราศจากอุปสรรคทั้งใน
ด้านเวลาและสถานที่อันสงผลให้รอบ (Turn Over) ในการเล่นการพนันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก (Thairath, 
2015; Kai Anon, 2017, November 7, interviewed; Pla Anon, 2017, October 21, interviewed; 
Chai Anon, 2017, November 7, interviewed) 
 2. ผลกระทบภายนอกเชิงบวกและเชิงลบทางเศรษฐกิจสังคมจากบ่อนคาสิโนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว ผู้วิจัยสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเด็นดังนี้ 
  2.1 บ่อนคาสิโนในพื้นที่ปอยเปตไม่ได้ส่งผลกระทบส่งผลกระทบในเชิงบวกทาง
เศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยตรง เนื่องจากนักท่องเที่ยวและนักพนันเป็นคนคนละกลุ่มอย่างชัดเจน โดยนัก
พนันที่มาจากต่างพื้นที่โดยมากทั้งที่มีลักษณะมาเช้าเย็นกลับและเป็นช่วงเวลามีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน
คือเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วแล้วจะเดินทางเข้าสู่บ่อนคาสิโนทันทีและเมื่อเล่นพนัน
เสร็จก็เดินทางกลับในทันที ดังนั้นนักพนันโดยมากจึงไม่มีการเข้าใช้บริการที่พัก ไม่ซื้อสินค้าหรือไม่มีการ
ท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดสระแก้ว พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้มีเพียงธุรกิจของบ่อนคาสิโนเท่านั้นที่
เติบโตแต่ธุรกิจท้องถิ่นที่อยู่ภายนอกบ่อนคาสิโนกลับไม่ได้รับผลประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบ่อน
คาสิโนในพื้นที่ปอยเปตได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่บางประเด็น อาทิ ประเด็นของการ
จ้างงานเนื่องจากบ่อนคาสิโนมักใช้พนักงานที่เกี่ยวกับงานบริการเป็นคนไทย เป็นต้น (Lapyai, S., 2014, 
: 126; Phoungpaka, C., 2010: 50; Phut Anon, 2017, May 1, interviewed) 
  2.2 ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายของประเทศกัมพูชาท่ีมีความหละหลวม 
กฎหมายการพนันของประเทศกัมพูชามีข้อห้ามคนกัมพูชาเข้าใช้บริการของบ่อนคาสิโน แต่โดยข้อเท็จจริง
จากสถานการณ์ในพื้นที่คาสิโนปอยเปตจะพบว่า การบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมส่งผลให้มีชาวกัมพูชา
ทั้งในระดับนักพนันรายย่อยและระดับวีไอพีส่วนหนึ่งที่เข้าไปใช้บริการในบ่อนคาสิโน อันมีสาเหตุจาก
สถานการณ์ของการพนันที่จ านวนนักพนนัชาวไทยลดลงส่งผลให้บ่อนคาสิโนกัมพูชาต้องปรับตัวโดยหนัมา
รับลูกค้าชาวกัมพูชาให้เข้าไปเล่นการพนันแบบไม่เป็นทางการเพื่อเป็นการทดแทน (Soma, 2012; Chai 
Anon, 2017, November 7, interviewed) 
 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคาสิโน
ชายแดนไทย - กัมพูชาจังหวัดสระแก้ว เราจะพบลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปใน
ลักษณะของเกมส์ที่มีผลรวมเป็นศูนย์โดยปรากฏผู้ที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจคาสิโนคือ “ชนชั้นน า” ที่
ประกอบไปด้วยคนส่วนน้อย 2 กลุ่ม ได้แก่ “เจ้าของคาสิโน”และ“เจ้ามือ”กับกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์คือ 
“ประชาชนทั่วไป” ในฐานะผู้เล่นการพนันซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่ต้องเผชิญหน้าความเสี่ยงสูงดังที่ได้กล่าว
มาก่อนหน้านี้ ลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการจัดการความเสี่ยงของทั้งเจ้าของ

                                                           
ให้ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศได้ ดังนั้นจึงต้องยึดอาชีพในการบริการนักพนันอื่น เช่นคอยเชียร์นักพนันคนอื่น เสริฟน้ า
อาหารแก่นักพนันคนอื่น หรือแม้กระทั้งค้าบริการทางเพศ เพื่อแลกกับเงินในการเล่นพนันต่อไปในบ่อนคาสิโน 
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คาสิโนและเจ้ามือ กิจกรรมการเล่นพนันจึงถูกวางอยู่บนพื้นฐานการควบคุมปัจจัยในการจัดการความเสี่ยง
ของธุรกิจการพนันผ่านการจัดการในเชิงธุรกิจและกลไกต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมเกมส์ทั้งระบบเครื่องและ
ระบบเกมส์โต๊ะ การใช้บุคลากรมืออาชีพ รวมไปถึงการใช้ความรู้ท้ังทางพฤติกรรมศาสตร์ และทาง
เทคโนโลยีซึ่งมีอยู่ในชนชั้นน าทุนนิยมคาสิโน ในทางกลับกันนักพนันที่เป็นประชาชนกลับไม่ สามารถ
ควบคุมปัจจัยความเสี่ยงดังเช่นชนชั้นน าของทุนนิยมคาสิโน การควบคุมของประชาชนที่เป็นนักพนันเป็น
การควบคุมความอยากหรือความโลภซึ่งเป็นสิ่งที่กระท าได้ยากทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ชน
ชั้นน ายังได้การควบคุมกระตุ้นความโลภของนักพนันผ่านการโฆษณา โปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้นักพนันเล่น
การพนันมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ข้อเสนอแนวทางการปรับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนในประเทศไทยจะต้องมีการ
ค านึงถึง 3 ประการดังต่อไปนี้ 
 1. ธรรมาภิบาล การมีบ่อนคาสิโนถูกฎหมายในประเทศไทยจะต้องยึดหลักธรรมมาภิบาล 3 ด้าน
ที่ ส า คั ญ  ไ ด้ แ ก่  ( Janya, S. , 2018, March 15, interviewed; Chai Anon, 2017, November 7, 
interviewed; Supawattanakul, K., 2012: 21 - 23; Thatsanisiwong, W., n.d.: 1 - 3; Lapthananon, 
P., Jarubenja, B., Chindet, A. & Tuntakit, N., 2011: 85; Phut Anon, 2017, May 17, interviewed) 
  1.1 โปร่งใสตรวจสอบได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโนจะต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลให้สาธารณะมีสิทธิรับรู้เพื่อป้องกันการจัดการความเสี่ยงจากชนชั้นน าในบ่อนคาสิโน รวมถึงการใช้
บ่อนคาสิโนเป็นแหล่งกระท าผิดกฎหมาย คอรัปชั่นหรือฟอกเงิน  
  1.2 การมีส่วนร่วมของสาธารณะ รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อรูปของนโยบาย โดยกระบวนการมีบ่อนคาสิโนถูกฎหมายในประเทศไทยจะต้อง
ด าเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดกระบวนการกระจายผลประโยชน์ไปสู่คนส่วนมาก
พร้อมทั้งลดความเสี่ยงทางสังคมไปในเวลาเดียวกัน  
  1.3 นิติรัฐ การมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยจะต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐ
โดยจะต้องปรับปรุงกฎหมายและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันผลกระทบจากการบังคับ
ใช้กฎหมายหละหลวมหรือเลือกปฏิบัติดังเช่นในกรณีของประเทศกัมพูชาที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
หละหลวม ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการเข้าใช้บริการบ่อนคาสิโนของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีคุณสมบัติตาม
กฎหมายและปัญหาการคอรัปชั่นกรณีของหุ้นลม  
 2. ความรับผิดชอบของบ่อนคาสิโนต่อชุมชน นโยบายบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายควรมีมาตรการที่
ก่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์หรือร่วมรับผลประโยชน์จากการมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายโดยต้องมี
การกระจายผลประโยชน์จากชนชั้นน าจ านวนน้อยไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนโดยรอบบ่อนคาสิโน มีการ
เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ และรัฐควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชา
สังคมอย่างจริงจังรวมทั้งภาคเอกชนเจ้าของบ่อนควรก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะต้อง
มีการวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการพัฒนานโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Praditsilet, C., al., 2016: 205; Phut Anon, 2017, May 1, interviewed) 
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 3. การจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม เนื่องมาจากการเปิดบ่อนคาสิโนไม่ได้มีลักษณะเป็นการสะสมทุน
จากการสร้างมูลค่าส่วนเกิน (Surplus Value) ให้แก่สินค้าหากแต่มีลักษณะเป็นการสะสมทุนจากการยัก
ย้ายถ่ายเทผลประโยชน์จากผู้กระท าการหนึ่งไปสู่อีกผู้กระท าการหนึ่งและน าไปสู่ผลลัพธ์เกมส์ที่มีผลรวม
เป็นศูนย์ในระยะยาว ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการเยียวยาและชดเชยผู้เสียผลประโยชน์ โดยรัฐจะต้องมี
การแทรกแซงด้วยมาตรการการจัดการภาษีบาปเพื่อน ามาภาษีที่จัดเก็บได้นั้นมาด าเนินกิจการ
สาธารณประโยชน์และสร้างมาตรการลดปัญหาและเยียวยาเพื่อรองรับกลุ่มผู้เสียประโยชน์จากการด าเนนิ
นโยบายบ่อนคาสิโน โดยมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 
  3.1 รัฐจะต้องพัฒนากลไกกองทุนและมาตรการลดผลกระทบจากการพนันให้เป็น
รูปธรรม 
  3.2 รัฐควรน าเงินภาษีที่ได้จากการพนันมาจัดตั้งศูนย์วิจัยหรือศึกษาในพื้นที่บ่อนคาสิโน
ท าหน้าที่การรวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบเพื่อหาข้อเสนอแนะรวมถึงเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนของประชาคมในพื้นที่ (Sriyothin, S., 2010: 199; Phut Anon, 2017, May 1, interviewed; 
Mik Anon, 2017, November 16, interviewed) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการประยุกต์แนวคิดการสะสมทุนด้วยการพรากกรรมสิทธิ์ของเดวิด ฮาร์วี น ามาใช้วิเคราะห์
ในกรณีของกระบวนการสะสมทุนของบ่อนคาสิโนชายแดนปอยเปตติดกับอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว 
จากการวิจัยข้อค้นพบมีความสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นจากการพราก
สิทธิในที่นี้คือกระบวนการสะสมทุนของบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนอันเป็นผลมาจากบริบทเชิงโครงสร้าง
หลักคือ ระบบทุนนิยมภายใต้โลกาภิวัตน์หลังยุคสงครามเย็นที่น ามาสู่นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนาม
การค้าของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวันและนโยบายอนุญาตให้มีบ่อนคาสิโนของรัฐบาลนายกฮุนเซ็น 
การเปิดบ่อนคาสิโนชายแดนเป็นสัมปทานซึ่งใช้ทรัพย์สินสาธารณะของประเทศกัมพูชาเป็นไปตามแนวคดิ
การปิดล้อมทรัพย์สินสาธารณะ (The Enclosure of the Commons) ธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจที่มีการ
จ ากัดอุปาทานเพื่อแสวงหาการสะสมทุนของชนชั้นน าในลักษณะของการผูกขาดน้อยราย รวมถึงการเล่น
พนันในบ่อนคาสิโนก็เป็นไปด้วยความสมัครใจมากกว่าการบังคับให้มาเล่น 
 อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวของฮาร์วี่สะท้อนภาพบ่อนคาสิโนเชิงโครงสร้างเป็น
หลัก (Structure Oriented Approach) แต่ยังขาดภาพของกระบวนการขับเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Actor Oriented Approach) ดังนั้นข้อค้นพบของการวิจัยจึงยืนยันให้เสริมแนวคิดทฤษฎีของการ
ปฏิบัติของปิแอร์ บูรดิเยอร์มาบูรณาการ 
 ตามแนวคิดแห่งการปฏิบัติการของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ซึ่งบูร์ดิเยอได้เสนอว่าในยุคศตวรรษที่ 20 
เป็นยุคที่ระบบทุนนิยมได้ครอบง าชีวิตของผู้คน ไม่เพียงแต่ในมิติของการท างานเท่านั้นแต่การครอบง าได้
ล้นเอ่อจากปริมณฑลของการท างานไปสู่ช่วงเวลาว่างหรือพักผ่อน (Leisure Life) และช่วงเวลาส่วนตัว 
(Privet Life) ในกรณีของทุนนิยมคาสิโนนั้นท าให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันการพนันได้แปรเปลี่ยนจากการ
พนันแบบดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าและธุรกิจที่ไม่ใช้ลักษณะการเล่นครั้งคราว
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ตามประเพณีหรือเพื่อผ่อนคลายอีกต่อไปหากแต่เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการตลอด 24 ชั่วโมง การเข้าสู่บ่อน
คาสิโนของผู้เล่นพนันที่ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจนั้นก็คือการเล่นเพื่อหาแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแทบทั้งสิ้น 
 นอกจากนี้ กระบวนการช่วงชิงมูลค่าส่วนเกินในธุรกิจคาสิโนเป็นผลมาจากความสามารถในการ
ขับเคลื่อนในเวทีการพนันเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์จากบ่อนคาสิโนซึ่งสามารถน าทฤษฎีว่าด้วยการ
ปฏิบัติการของปิแอร์ บูดิเยอร์ มาใช้ในการวิเคราะห์และสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการขับเคลื่อน
ในเวทีการพนันมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่  
 1. ปัจจัยแรก คือ จริตหรือฮาบีตุสในระดับชนชัน้ของสังคม บูดิเยอร์ได้ชี้ให้เห็นว่า จริตของแต่ละ
ชนชั้นไม่ใช่ธรรมชาติของคนในแต่ละชนชั้นหากแต่ เป็นเรื่องเกี่ ยวกับการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) คุณค่า (Values) หรือโลกทัศน์ (Worldviews) ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากเงื่อนไขในการ
ด ารงชีวิตที่หลอมรวมเข้ามาเป็นส่วนของร่างกายท าให้รู้สึกเหมือนเป็นธรรมชาติ ในกรณีของนักพนันนั้น
จะมีนิสัยชอบเล่นการพนันเป็นผลมาจากการขัดเกลาทางสังคมและเงื่อนไขการใช้ชีวิตท าให้มองว่าการ
พนันว่าเป็นเส้นทางในการหาเงินแบบเร่งรัด สามารถหาเงินได้เป็นจ านวนมากและเป็นเส้นทางที่น าไปสู่
การเลื่อนสถานะทางสังคมจึงส่งผลให้กลุ่มคนที่อยากรวยเข้ามาเล่นการพนัน ดังนั้นการเปิดบ่อนคาสิโน
ชายแดนก็เป็นเพียงการเปลี่ยนสถานที่เล่นพนันจากบ่อนบ้านมาเป็นในบ่อนบริเวณชายแดนที่สามารถหา
เงินได้รวดเร็ว น่าเชื่อถือและไม่ต้องหลบซ่อนเหมือนการเล่นพนันตามบ่อนบ้านที่ผิดกฎหมาย 
 2. ปัจจัยที่สองเป็นเร่ืองเก่ียวกับทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก ่
  2.1 ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) เป็นสิ่งที่นักพนันใช้ในการวางเดิมพันใน
การเล่นการพนันและแน่นอนว่าชนชั้นน าท่ีเป็นเจ้าของบ่อนและเจ้ามือย่อมมีสายป่านยาวกว่านักพนัน
ทั่วไป ดังนั้นในระยะยาวแล้วนักพนันย่อมพบกับความเสี่ยงจาการสูญเสียทุนทางเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอ่ืน  
  2.2 ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) การพนันในบ่อนคาสิโนชายแดนมีลักษณะ
เสมือนสินค้าที่วางอยู่บนฐานทางความรู้ทางเทคนิค การบริการ และวิชาชีพ โดยสินค้าทางวัฒนธรรมมี
การเปลี่ยนรูปไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ เช่น การได้เสียจากการพนันแต่ทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวเป็น
ความรู้ที่อยู่ในมือของเจ้าของบ่อนและเจ้ามือเป็นหลัก 
  2.3 ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นทุนที่มีความสัมพันธ์เครือข่ายทางสังคมของ
ชนชั้นในพื้นที่คาสิโนชายแดนโดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนเกิน เช่น การ
แสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจใต้ดิน การแสวงหาผลประโยชน์จากการปันส่วนหุ้นลมของกลุ่มนักลงทุนที่
ถือหุ้นลม ส าหรับบูดิเยอร์ทุนทางสังคมถูกสร้างโดยอ านาจทางสงัคมอันน าไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันรวมถงึ
ความใกล้ชิดในสังคม "การคงอยู่ของเครือข่ายความสัมพันธ์" เครือข่ายของเจ้าของบ่อนและเจ้ามือเป็น
เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งมากกว่านักพนันที่มาในลักษณะปัจเจกชนอย่างเห็นได้ชัดเจน 
  2.4 ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic Capital) บ่อนคาสิโนได้สร้างให้ตัวเองเป็น
สัญลักษณ์ของพื้นที่แห่งโอกาสที่จะน าให้นักพนันไปสู่ความมั่งคั่งร่ ารวย การสร้างทุนทางสัญลักษณ์
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการสร้างผ่านการบริหารงานเพื่อการส่งเสริมการตลาดบ่อนคาสิโน โดยบ่อนได้
สร้างขึ้นมาผ่านการโฆษณาเพื่อให้เกิดภาพว่าบ่อนคาสิโนคือพื้นที่แห่งโอกาสรวมถึงการสร้างความ
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น่าเชื่อถือให้นักพนันผ่านการชี้ให้เห็นว่าการพนันที่บ่อนคาสิโนมีระบบที่ยุติธรรม ปราศจากการโกง ได้เงิน
รางวัลแน่นอน และปราศจากความเสี่ยงจากการโดนถูกจับอันเนื่องมาจากการเล่นพนันผิดกฎหมาย
ภายในประเทศ  
  2.5 นอกจากนี้แล้ว ในพื้นที่บ่อนคาสิโนยังมีการช่วงชิงผลประโยชน์ส่วนเกินผ่านทาง
ทุนทางเทคโนโลยี (Technological Capital) อีกด้วย ได้แก่ ในเกมส์ตู้ซึ่งมีการควบคุมความเสี่ยงในการ
พนันด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือเกมส์โต๊ะที่มีการใช้เทคโนโลยีในการหาทางชนะผู้เล่นพนันโดยการใช้สี
ชนิดพิเศษที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถแสดงสัญลักษณ์ผ่านทางกล้องวงจรปิด เป็นต้น 
 3. ปัจจัยสุดท้าย คือ สนามพื้นที่ความสัมพันธ์ทางสังคมและทางการเมือง (Field) เป็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์เชิงอ านาจ หากวิเคราะห์สนามในที่นี้ซึ่งก็คือ
บ่อนคาสิโนจะพบว่าชนชั้นน า ได้แก่ เจ้าของบ่อนและเจ้ามือมีอ านาจเหนือกว่านักพนันอันเนื่องมาจาก
การมีทุนรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้มแข็งกว่านักพนันส่งผลให้กิจกรรมทางสังคมซึ่งก็คือการพนันมีผลลัพธ์น าไปสู่
แบบเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ นอกจากนี้พื้นบ่อนการพนันที่ยังถูกขับเคลื่อนจากพื้นที่รูปธรรมไปสู่พื้นที่
นามธรรมอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บริบททุนนิยมโลกาภิวัตน์  โดยใน
สภาวะดังกล่าวส่งผลให้ผู้ที่ได้เสียภายใต้ระบบทุนนิยมคาสิโนเปลี่ยนหน้าไปอย่างรวดเร็วทุกวันเนื่องจาก
ความรวดเร็วของรอบการเล่นและการไหลเวียนของกระแสเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อเสนอในการวิจัยต่อไปในอนาคต 
 1. ควรมีการวิจัยในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนในพื้นที่กรณีศึกษา ได้แก่ ผลกระทบทางสังคมที่
สืบเนื่องจากการเสียพนันในบ่อนคาสิโนปอยเปต โดยอาจมีการท าวิจัยในเชิงมานุษยวิทยาในประเด็นการ
ค้าประเวณี ประเด็นผีข้างบ่อน การรับจ้างขนของเถ่ือนอันเนื่องมาจากการเสียพนัน เป็นต้น   
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงประวัติศาสตร์ของการมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย
และผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังจากการมีบ่อนคาสิโนในอดีต 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการด ารงชีพในชนบทควรค านึงถึงบริบทของท้องถิ่นและพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ระดับชุมชน รวมทั้งการเรียนรู้ของคนในชุมชน เพื่อน าทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ ผ่านการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เหมาะกับยุคสมัย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพในชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2) ศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวงสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง และ 3) วิเคราะห์การน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวง การด าเนินการวิจัยใช้แนวทางการ
วิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีการจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์เหตุผลเชิงตรรกะ การสังเคราะห์และการตีความ ผลการศึกษาพบว่า 
ชุมชนคีรีวงได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ผ่านการพัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการรวมกลุ่ม
อาชีพขึ้นอย่างหลากหลายในชุมชน ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชน โดยเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาจ าหน่าย ซึ่งช่วยยกระดับการด ารงชีพ ก่อให้เกิด
รายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชน
เข้มแข็ง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ท้าทายส าหรับชุมชนคีรีวง คือ การหาแนวทางในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด าเนินควบคู่ไปกับยุทธวิธีการด ารงชีพที่และสามารถรักษาความเป็นเป็นชุมชนที่
เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
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Abstract 
 The study of rural livelihood should realize local contexts and socio-environmental 
dynamics at the community level. At the same time, it should focus on learning of community 
members pertaining to creative and beneficial resource utilization through local wisdom 
application appropriate for changing conditions. This research aims are: 1) to investigate application 
of local wisdom related to livelihood in Kiriwong community, Lansaka district, Nakhon Sri 
Thammarat province, 2) to find out community development movement towards a strengthened 
community, and 3) to analyze the use of local wisdom in mobilizing community development 
movement toward a strengthened community. The research was undertaken following the 
qualitative research approach in which field data collection was done by means of in-depth 
interview and observation. Data were analyzed through typological analysis, logical reasoning, data 
synthesis and data interpretation.  It was found that Kiriwong community utilized local wisdom and 
applied through processes of producing and marketing various products, as well as organizing 
occupational groups within the community. As a result, livelihood related local wisdom became 
crucial for mobilizing community development as it formed an important instrument in creating 
various products to be sold to improve livelihood of community members and bring about 
supplementary income generating activities continuously. This was followed by the connected 
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community-based tourism development. This change helped enhancing the development 
towards a strengthened community in social, economic and environmental dimensions. 
Challenges facing Kiriwong community was finding an appropriate way to combine local wisdom 
conservation together with livelihood adaptation that enable in maintaining the community 

strength sustainably.  
 
Keywords: Local Wisdom, Livelihood, Development Movement, Strengthened Community. 
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บทน ำ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยในระยะหลังนับตั้งแต่ฉบับที่ 8 เป็นต้นมาได้เน้นการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม อีกท้ังยังมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ด าเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคต โดยมองว่า 
ประชาชนจ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ภายใต้พลังที่เกิดจาก
ชุมชน ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และให้ความส าคัญกับน าการทรัพยากรรวมท้ัง  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ 
แนวทางนี้เช่ือว่าจะช่วยยกระดับการด ารงชีพของสมาชิก และกระตุ้นให้คนในชุมชนสามารถปรับตัวให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคที่ความเจริญทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดรุกเข้ามามีอิทธิพล
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนอย่างมากเช่นในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community–based Development) มีเป้าหมายที่เน้นการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน โดยที่คนในชุมชน
ต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับชุมชน
ให้มากท่ีสุด ด้วยการน าเอาทุนและทรัพยากรด้านต่าง  ๆ ที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มาเป็น
ปัจจัยส าคัญที่น าพาชุมชนไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งได้ (Masae, 2015) 

 ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้และ
ปรับตัวอย่างน่าสนใจมาก ทั้งต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสังคมไทยโดยรวมที่ให้ความส าคัญอย่างมากกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงได้พยายามพลิกวิกฤติของ
ชุมชนให้เป็นโอกาสในการรวมกลุ่มคนในชุมชนมาพัฒนาผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อยกระดับการด ารงชีพ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า ท้ังนี้ได้มีการ
น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษสั่งสมมาถ่ายทอดและประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้
เกิดการรวมตัวขึ้นเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมาหลากหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาชุมชนให้
ประสบผลส าเร็จ จนจัดได้ว่าเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งมากแห่งหนึ่งในประเทศไทยในปัจจุบัน 

 จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงเป็นการน่าสนใจยิ่งหากท าการศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการด ารงชีพมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งในชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากชุมชนนี้มีช่ือเสียงในความเป็นชุมชนเข้มแข็งบนฐานของการน าเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสมาชิกในชุมชน 
โดยมีค าถามวิจัยว่า ชุมชนคีรีวงมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยยกระดับการด ารงชีพของสมาชิกชุมชน
อย่างไร มีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างไร อีกทั้งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้มี
ส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสู่ชนชนเข้มแข็งได้อย่างไร ท้ังนี้เช่ือว่าผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการพัฒนาให้ชุมชนนี้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับการจัดการของชุมชนอื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของชุมชนคีรีวง 

อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนคีรีวงสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
3) เพื่อวิเคราะห์การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชนชนเข้มแข็งของ

ชุมชนคีรีวง 
 

กำรทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดส าคัญที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แนวคิดการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดการ
ด ารงชีพอย่างยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางสังคม และแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรม พอจะสรุปสาระสังเขปของแต่ละแนวคิดได้ดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาว่า เป็นประสบการณ์หรือความ
ชัดเจนจากชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นหนึ่ง ๆ โดยมีลักษณะที่ส าคัญ คือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความ
เป็นบูรณาการสูง ทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง 
(Wasee, 1993) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด ๆ หรือหน่วยสังคมใด ๆ โดยอาจเป็นข้อมูลหรือ
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ เกี่ยวกับผู้หญิง ผู้ชาย หรือ
ประเภทของครอบครัวในสังคมนั้น ท่ีเช่ือมโยงกับความเชื่อเกี่ยวกับแต่ละเรื่องของสังคมนั้นด้วย (Sanyawiwat, 
1991) ส่วนการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา Department of Agricultural Extension (n.d.) ได้
ช้ีให้เห็นว่า การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามีความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ชุมชนชนบท ซึ่งท าได้ด้วยการเข้าไปจัดการให้เกิดประโยชน์ โดยใช้แนวทางต่าง  ๆ อาจผ่านวิธีการอนุรักษ์ 
(Conservation) การรื้อฟื้น (Recovery) การประยุกต์ (Modification) และพัฒนาต่อยอด (Development) 
หรือผสมกันหลายวิธีก็ได้ 
 แนวคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood) Chambers and Conway (อ้างถึงใน 
Krantz, 2001) ได้อธิบายความหมายโดยรวมของการด ารงชีพในชนบทอย่ างยั่ งยืนว่า ประกอบด้วย
ความสามารถในการจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการครองชีพ ซึ่งครอบคลุม
ความสามารถในการรับมือกับแรงกดดัน ความตึงเครียด และความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้อย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนการสานต่อหรือเพิ่มความสามารถและทรัพย์สินของครัวเรือน ให้สามารถสร้างโอกาสในการด ารง
ชีพอย่างยั่งยืนส าหรับรุ่นต่อไป อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการด ารงชีพอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่นและระดับ
โลก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ัน Department for International Development (DFID, 1999) 
ยังได้กล่าวถึงแนวทางของการพัฒนาเพื่อยกระดับการด ารงชีพว่าเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่  
1) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง (People-center) 2) มีความเป็นองค์รวม (Holistic) 3) ค านึงถึงพลวัต (Dynamic)  
4) สร้างบนจุดแข็ง (Building on Strengths) 5) เช่ือมโยงมหภาคและจุลภาค (Macro-micro Links) และ  
6) ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability)  
 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางสังคม (Social Movement) Tilly (2004) ได้อธิบายถึงการ
ขับเคลื่อนทางสังคมว่าเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับจากกลุ่มเล็ก  ๆ ไปสู่
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ระดับสาธารณะ ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 1) มีการน าเสนอประเด็นที่เคลื่อนไหวต่อสาธารณะ     
2) มีการรวมตัวและมีรูปแบบที่เฉพาะของการจัดองค์กร และ 3) เน้นการมีส่วนร่วมทั้งในระดับกลุ่มและ
สาธารณะ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ร่วมกันของประชาชน อันจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาสังคมไปสู่สภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้มักเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเป็นส าคัญ
ด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่จะผลักดันการขับเคลื่อนให้สังคมสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของผู้น าการขับเคลื่อนเป็นส าคัญ โดยผู้น าจะต้องมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น สามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจในบริบทด้านต่าง ๆ วิสัยทัศน์ ศักยภาพ 
และสวัสดิการของชุมชน อีกท้ังมีทุนต่าง ๆ มาสนับสนุนการขับเคลื่อน หากด าเนินการในระดับชุมชนจะส่งผลต่อ
การพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาได้ 
 แนวคิดสุดท้ายคือแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งอธิบายว่าชุมชนเข้มแข็งเกิดจากการพัฒนาโดยใช้ทุนเดิมใน
ชุมชนผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก มีองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติจริง มีระบบจัดการที่ดีในการประสาน 
สนับสนุน ก ากับ ติดตามและประเมินผล พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายพัฒนา ท้ังกับหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนอ่ืน ๆ ในลักษณะที่เป็นเครือข่าย ให้เกิดการปฏิบัติเชิงรุก เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งอันเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อความส าเร็จผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขส าคัญของความส าเร็จใน
การสร้างชุมชนเข้มแข็งคือ “การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ” (Interactive Learning through Action) ซึ่งมี
องค์ประกอบ 3 วงที่สัมพันธ์กันคือ 1) ความรู้ 2) การเรียนรู้ และ 3) การจัดองค์กร (Wasee, n.d.) ส าหรับ
ลักษณะของชุมชนเข้มแข็งที่เป็นตามความคาดหวังและต้องการนั้นควรมี 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ 1) เป็นชุมชน
ที่มีสภาพร่วมกันเป็นปึกแผ่น 2) เป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่พึ่งพิงตนเองได้ในระดับสูง 3) เป็นชุมชนที่สามารถ
ควบคุมและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ และ 4) เป็นชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Poung-ngarm, 2002) 
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แนวคิดน ำในกำรวิจัย 
 จากแนวคิดต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องสามารถน าเสนอเป็นแนวคิดน าในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพที่ 1: แนวคิดน าในการวิจัย 

  

การประยุกต์ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
- การน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช ้
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

การด ารงชีพอย่างยั่งยืน 
- ภูมิปัญญาดั้งเดิม 
- ความเปราะบางจากภัยพิบัติ 
- การจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ 
- การปรับยุทธวธิีการด ารงชีพ 
- ความหลากหลายของ

กิจกรรมการด ารงชีพ 

ชุมชนเข้มแข็ง 
 สังคม 
 เศรษฐกิจ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยว
ชุมชน 

การสนับสนุน 
 ภาครัฐ 
 ภาคเอกชน 
 องค์กรพัฒนาเอกชน 

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 

- วิธีการขับเคลื่อน 

- บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

ระบบ
เศรษฐกิจแบบ
ตลาด 
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วิธีกำรศึกษำ 
 การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการด ารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ด าเนินการตามแนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 
 1) กำรรวบรวมข้อมูล ใช้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 
  (1) กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview)เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) กับผู้ที่ ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) ซึ่งเลือกมาอย่าง
เฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน และนักพัฒนาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวง โดยครอบคลุมถึงผู้น า
ชุมชนที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูชุมชน ทั้งผู้น าที่เป็นทางการและผู้น าที่ไม่เป็นทางการ แกนน ากลุ่มอาชีพ 
นักพัฒนา และนักวิชาการ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชนคีรีวง 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 15 คนด้วยวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
  (2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participant Observation) โดยใช้การ
สังเกตสภาพแวดล้อมในชุมชน ความเป็นอยู่ และการด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีพของคนใน
ชุมชน การประชุมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และได้มีการบันทึกสิ่งที่พบเห็นไปพร้อม ๆ กัน โดยที่ไม่ได้มุ่งร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคนใน
ชุมชน เพียงแต่สังเกตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการพบเห็นเท่านั้น 

 2) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการด าเนินการ
วิเคราะห์เบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล และช่วงที่ 2 เป็นการด าเนินการวิเคราะห์ให้ละเอียดอีก
คร้ังหลังการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้น โดยน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากการลงพื้นที่ทั้งจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกต มาท าความเข้าใจกับเนื้อหา แล้วจัดหมวดหมู่เนื้อหา (Typology) 
เป็นเรื่องและประเด็นต่าง ๆ มีการตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) 
โดยเน้นการตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
ถอดเทปการสัมภาษณ์เปรียบเทียบกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการจดบันทึกภาคสนาม  จากนั้น
จึงท าการสังเคราะห์ (Synthesis) ตีความข้อมูล (Interpretation) เพื่อหาข้อสรุปและอภิปรายผล โดยน า
สิ่งที่พบเห็นมาเชื่อมโยงกับแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และบริบทของชุมชน 
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ผลกำรศึกษำ 
 1. บริบทของชุมชน 

 พัฒนาการของชุมชนคีรีวงมีมายาวนานกว่า 200 ปี เริ่มจากที่บรรพบุรุษกลุ่มแรกได้เข้ามา
บุกเบิกและตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ ล้อมรอบโดยภู เขานี้  ตามชื่อเรียกคือ “คีรีวง” ซึ่ งอุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ จนกลายเป็นฐานส าคัญของการด ารงชีวิตตั้งแต่ต้นสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ถึงแม้ว่าชุมชนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมาหลายครั้ง แต่ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันอย่าง
เข้มแข็งด้วยความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนที่ได้ร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูและพลิกฟื้นชุมชน ท าให้ฟื้นตัว
กลับมามีสภาพที่สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้อย่างดี  
 หากพิจารณาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนคีรีวงจะพบว่ามีลักษณะความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติสูง มีการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สมาชิกมักจะให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งชุมชนยังมีผู้น าโดยธรรมชาติที่มีความเป็นผู้น าและมีจิตอาสาสูง พร้อมที่จะเป็น
หลักในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีสภาพที่ด ารงอยู่อย่างมั่นคงและสมาชิกด ารงชีวิตได้อย่าง
ดี จนกลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในนาม “ชุมชนพึ่งตนเอง” และได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด
หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองระดับประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2528 แม้ว่าในขณะนั้นชุมชนยังคงมีสภาพที่
จัดเป็นพื้นที่สีแดงด้านความมั่นคงก็ตาม แต่เพราะชุมชนมีความพร้อมด้านทรัพยากร มีความสามัคคี
ระหว่างสมาชิก และมีผู้น าที่สามารถขับเคลื่อนชุมชนได้ดี จึงสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น
หนึ่งในชุมชนตัวอย่างด้านการพัฒนาตนเอง ดังค าอธิบายของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ราย
หนึ่งว่า  
 “โชคดีที่ชุมชนของเรามีความพร้อมในเรื่องของภาวะการเป็นผู้น า คนในชุมชนร่วมไม้ร่วมมือกัน มี
ความสามัคคี…ทางการให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง จนต่อมาชุมชนคีรีวงถูกคัดเลือกทั้งใน
ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ภาค จนถึงระดับประเทศ ที่ได้รางวัลหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง” 

 ในปัจจุบัน นอกจากชุมชนจะประสบผลส าเร็จอย่างมากในการพัฒนาแบบพึ่งพาที่เน้นการ
ยกระดับการด ารงชีพแล้ว ชุมชนนี้ยังเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็น “ชุมชนที่
มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย” เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนอยู่ในหุบเขา และมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญ กอปรกับยังมีผลงานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุนชนที่โดดเด่น จึงส่งผลให้ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP 1 ใน 4 ชุมชนต้นแบบทั่ว
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 อันส่งผลให้ชุมชนคีรีวงได้กลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ชุมชนได้รับการพัฒนา 
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 2. กำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำรงชีพของชุมชนคีรีวง 
 ชุมชนคีรีวงมีการด าเนินกิจกรรมโดยน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพมา
ประยุกต์ต่อ ผ่านการรวมกลุ่มกันท างาน ซึ่งเห็นได้จากการมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
อาชีพหลากหลายกลุ่มที่โดดเด่น ได้แก่ 1) กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ 2) กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวน 3) 
กลุ่มมัดย้อมผ้าสีธรรมชาติ 4) กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน 5) กลุ่มบ้านสมุนไพร และ 6) กลุ่มลูกไม้ การด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มอาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่เน้นการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ควบคู่กับ
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชุมชนที่มารวมกลุ่มกันท างาน (ตารางที่ 1) โดยได้มีการน าเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ ด้วยการฟื้นฟูของเดิมที่บางส่วนไม่ได้มีการน ามาใช้อย่างจริงจังกลับมาใช้ใหม่ พร้อมกับการ
ประยุกต์ด้วยการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้นต่อยอดจากที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ไม่
เพียงเพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันเท่านั้น  แต่ยกระดับไปเป็นสินค้าเพื่อจ าหน่ายให้คนภายนอกเป็น
ส าคัญด้วย เพราะเห็นว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีความส าคัญและเกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีพมาตั้งแต่อดีต 
หากแต่ในปัจจุบันบริบทของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่ เจริญขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเอานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ มีการบริหารจัดการการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การบรรจุภัณฑ์และการจัดการด้านการตลาด จนสินค้าต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากพัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าลายมัดย้อมสีธรรมชาติ ผ้าบาติกสีธรรมชาติ โคมไฟ ของช าร่วยและของใช้ภายในบ้าน
จากกะลามะพร้าว สบู่เปลือกมังคุด รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ่ืน ๆ ได้กลายมาเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยว
มักจะซื้อติดไม้ติดมือ อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปขายยังตลาดตา่ง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย การ
ประยุกต์เช่นนี้ส่งผลให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป  
 ที่ส าคัญคือการด าเนินกิจกรรมของหลายกลุ่มอาชีพยังคงน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาใช้
เป็นฐานในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการประยุกต์ พัฒนาต่อยอด อันเป็นแนวทางที่ส าคัญในการ
อนุรักษ์ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้ยังคงอยู่ การด าเนินการตามแนวทางนี้ถือเป็นวิถีการด ารงชีพที่
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนี้ให้ก้าวหน้าอย่างน่าสนใจยิ่ง เพราะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ไม่ละทิ้งภูมิปัญญา
เดิม แต่มีความพยายามฟื้นฟูภูมิปัญญา แล้วน ามาปรับเปลี่ยนบางส่วนอย่างสร้างสรรค์ตามพลวัตทาง
สังคมเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังค าอธิบายของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ท่านหนึ่งว่า  

“ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เราจะทอดทิ้งไปไม่ได้ ถ้าชุมชนหรือสังคมไหนละทิ้งภูมิปัญญา ก็จะ
ท าให้ชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ อ่อนแอลงเร่ือย ๆ เพราะเราไปพึ่งพาเทคโนโลยีภายนอกแทน ไม่ได้พึ่งพาภูมิ
ปัญญาของตนเอง… วิถีชีวิตในแบบของเรา ภูมิปัญญาคือตัวน าพาชีวิตให้เราก้าวหน้าต่อไปได้”  
  



การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด�ารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: 
กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช58

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

 

ตำรำงที่ 1 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอำชีพ วัตถุประสงค์ (ประยุกต์กับภูมิปัญญำท้องถิ่น) 

1. กลุ่มลายเทียนบาติกสี
ธรรมชาต ิ

1) สร้างอาชีพเสริมให้กับบุคคล 
2) สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
3) สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ท าเอง ในการพัฒนา   
    ท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
5) เพื่อให้สมาชิกรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
6) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสามัคคีในหมู่คณะ 
7) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาผลติภัณฑ์  
    โดยสอดคล้องกับวิถีชวีิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
8) เป็นการอนุรักษ์และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. กลุ่มแม่บ้านทุเรียน
กวนบ้านคีรีวง 

1) เพื่อเพิ่มรายได้แก่สมาชิกกลุ่ม ครอบครัว และชุมชน 
2) เพื่อพัฒนาจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรมของการท างานกลุ่ม 
3) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน 

3. กลุ่มมัดย้อมผ้าสี
ธรรมชาต ิ

1) เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่สตรีในชุมชน 
2) เพื่อให้สตรีในชุมชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3) เพื่อสร้างพัฒนาการด้านความคิดและสร้างสรรค์งานใหม่ 
4) เพื่อให้รู้จักน าวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่คณะ 

4. กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน 

1) เพื่อกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชน 
2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี ของชมุชน 
3) เพื่อให้เกิดรายได้จากงานหัตถกรรม 
4) เพื่อให้รู้จักน าวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่คณะ 

5. กลุ่มบ้านสมนุไพร 

1) เพื่อน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปและประยุกต์ให้เกิดเป็น 
    ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2) เพื่อส่งเสริมการท าอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
3) เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้สนใจ 

6. กลุ่มลูกไม้ 

1) เพื่อน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
2) เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ 
3) เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
4)  ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน 
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 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีพของชุมชนคีรีวงนี้ นอกจากจะท าให้เกิด
กลุ่มอาชีพที่ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนร่วมมือกันท างานเพื่อพัฒนาอาชีพใหม่ ๆ สร้างรายได้เสริมจากการ
ท างานหลักอีกทางหนึ่ง อันส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังช่วยให้ชุมชนพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ
ส าหรับชุมชนอ่ืน ๆ และองค์กรภายนอก อาทิ โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลที่สนใจเรียนรู้
และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเป็นที่รู้จักและดึงดูดความสนใจกลุ่มคนหลายกลุ่มให้เข้ามาเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งในเวลาต่อมา 
 3. กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำชุมชนคีรีวงสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนา
ชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้เพราะชุมชนมีความพยายามน าจุดแข็งที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่า เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย ผู้น าทางธรรมชาติที่มีความตั้งใจจริงในการท างานเพื่อส่วนรวม รวมทั้งสมาชิกใน
ชุมชนที่มีความสามัคคี รักใคร่ และพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อการพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าเท่าทันกับ
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่น่าสนใจมากก็คือการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์
และปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยการผสมผสานกับการน าแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่ในรูป
กลุ่มที่เน้นการท าในเชิงธุรกิจ และมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหาร
จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของนักวิชาการท่านหนึ่งที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญและมีส่วนร่วมในการ
ผลักดันการพัฒนาของชุมชนคีรีวงว่า 

“สิ่งใดเป็นเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดคุณค่า เราก็น ามาประยุกต์ใช้ แทนที่จะใช้เฉพาะภูมิปัญญาของ
เราเพียงอย่างเดียว เราก็น ามาผสมผสานกัน … น ามาประยุกต์เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า … ภูมิปัญญาหรือ
วัฒนธรรมเป็นเร่ืองของการที่จะต้องผสมผสาน วัฒนธรรมคือความงอกงาม ความงอกงามไม่ได้เป็นการ
ยึดอยู่กับที่เสียทีเดียว มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ... บางอย่างที่เรามี มันเป็นสิ่งที่ดีมากอยู่แล้ว” 

 จากการพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลายท่าน พบว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนคีรีวง มี
องค์ประกอบส าคัญที่สามารถสังเคราะห์และสรุปออกมาได้ 7 ประการด้วยกัน ได้แก่ 1) คนในชุมชนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาคนและคุณภาพชวีิต คนในชุมชนคีรีวงได้มีพัฒนาการทางความคดิ
มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะที่ก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับชุมชน
อ่ืน ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน จึงเป็นที่สนใจของหน่วยงานและคนภายนอกชุมชน จนเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางจนชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียง ในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนนี้ สิ่ง
ส าคัญนอกเหนือจากการมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชนแล้ว คือทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีและเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียง
จนถึงปัจจุบัน 2) กลุ่มต่าง ๆ และเครือข่ายในชุมชนมีจิตอาสาร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  ดังจะ
เห็นได้จากหลังจากชุมชนประสบกับภัยธรรมชาติและสร้างความเสียหายให้กับชุมชน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา



การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด�ารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: 
กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช60

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

 

อย่างเห็นได้ชัดคือ คนในชุมชนรวมกลุ่มกันพยายามพัฒนาชุมชนให้กลับมามีสภาพเดิม สามารถด ารงชีวิต
ได้ 3) การมีผู้น าที่ดีและมีศักยภาพ ชุมชนคีรีวงมีผู้น าตามธรรมชาติและได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาความ
เป็นผู้น า สามารถชักชวนสมาชิกชุมชนให้รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่จะท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ดังค าอธิบายของผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่านหนึ่ง
ที่ว่า “เป็นโอกาสดีที่ยุคนั้นมีโรงเรียนผู้น า มีการอบรมภาวะการเป็นผู้น า ทักษะการเป็นผู้น าสอนเรื่อง
แผนชุมชน สอนเรื่องการเป็นผู้น าที่ดี สอนกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการท าแผน กระบวนการสื่อสาร 
ฯลฯ ท าให้ผู้น าที่เกิดขึ้น ณ ตอนนั้นสามารถลงมือช่วยท างานและวางแผนฟื้นฟูชุมชนได้เลย” 4) ความ
พยายามสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ด้วยการปรับกระบวนการบริหารจัดการภายในอย่างมีระบบ ทั้ง ใน
ระดับชุมชนและระดับกลุ่ม การบริหารจัดการภายในชุมชนมีระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชน โดยเน้นการขับเคลื่อนกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งการประสานระหว่างกลุ่ม ซึ่งชุมชนได้น าความรู้ที่
กรมการพัฒนาชุมชนแนะน ามาปรับใช้ แต่ละกลุ่มมีกฎกติกาที่สมาชิกทุกคนปฏิบัติ ตาม และพยายาม
หาทางออกร่วมกันเวลาเกิดปัญหา ปัญหาต่าง ๆ จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจา 5) การเริ่มต้นจากสิ่งที่
สอดคล้องกับวิถีที่พึงปรารถนา คนในชุมชนคีรีวงได้พยายามน าภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ในชุมชน มาประยุกต์และปรับใช้ให้สอดคล้องกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ มีการปรับตัวและเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา อันช่วย
ส่งเสริมให้วิถีการด ารงชีพของคนในชุมชนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เน้นการรวมกลุ่มอาชีพ
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการ
พัฒนาผ่านกลุ่มอาชีพที่ได้ร่วมกันตั้งขึ้น มาต่อยอดให้เกิดกาพัฒาผลิตภัณฑ์ท าให้เกิดรายได้ และเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจที่ดีของชุมชน  6) มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดผลในการ
แพร่กระจาย ชุมชนคีรีวงได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจาก
รุ่นสู่รุ่น รวมทั้งมีความพยายามถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในห้องเรียนที่ตั้งอยู่
ในชุมชน โดยการบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรและรายวิชาเรียน รวมทั้งถ่ายทอดไปยังสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 
อันส่งผลให้ชุมชนชุมชนคีรีวงได้กลายเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีผู้สืบทอดท างานที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ และ 7) มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดชุมชนคีรีวงมีทรัพยากรที่มี
คุณค่า คือ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรดังกล่าวมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาชุมชนอย่างยิ่งท าให้คนในชุมชนคีรีวงมีวิถีการด ารงชีวิตที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างแยกจากกันได้ยากดังค าธิบายของสมาชิกชุมชนท่านหนึ่งที่ว่า “คีรีวงถือว่ายังมีความ
สมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ  ... ทรัพยากรในชุมชนนี่แหละที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ดีที่สุด ซึ่งมา
จากความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านเรา” ปัจจุบันทรัพยากรในชุมชนได้
กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้มีความก้าวหน้า ภายใต้ความคิดที่สร้างสรรค์
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ของสมาชิกอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ของชุมชน จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดการรวมกลุ่มกันเป็น
พลังที่เข้มแข็ง ท าให้การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวงมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 4. กำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

 การปรับตัวด้วยการร่วมกันคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ มาเป็นแนวทางส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชุมชนคีรีวงด าเนินการโดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันของสมาชิกชุมชน ภายใต้
การน าของผู้น าทั้งที่เป็นและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการได้รับค าแนะน าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน จนเกิดเป็นแนวทางหลักของการขับเคลื่อนการพัฒนาคือ
การตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยมองว่า กลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นนี้ต้องมีความสอดคล้องกับอาชีพหลักของคนส่วน
ใหญ่ในชุมชน คือการเกษตรซึ่งเน้นการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้อย่างชาญฉลาด โดยต้องไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนการด าเนินการอย่างผสมผสานนี้ผ่านกระบวนการประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ที่รวมตัวกันตั้งขึ้นมาดังที่กล่าวมาแล้ว โดยมีการน าผลผลิตต่าง ๆ จากการท าการเกษตรในรูปของสวนสม
รมและวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งที่เหลือใช้ เช่น กะลามะพร้าว เปลือกมังคุด เป็นต้น น ามาใช้
สร้างผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เคยท ามาในอดีตและที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ อันสะท้อนถึงการพัฒนาต่อ
ยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ที่กลายเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีมูลค่า สามารถน าไป
จ าหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับสมาชิกในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนพัฒนาแบบพึ่งตนเองและมีความ
เข้มแข็งใน 3 ด้านที่เด่นชัด ดังนี้ 

1) ด้านสังคม ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติรวมทั้งคุณลักษณะของคนในชุมชนที่มีความ
สามัคคีและมีน้ าใจต่อกัน ท าให้การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนคีรีวงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถเห็นได้จากการร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูชุมชนให้สามารถฟื้นตัวกลับมามีสภาพที่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างดี หลังจากเกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติหลายครั้ง และการรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการด ารงชีพ ด้วยการน าทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้บนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแข็งขันและสร้างสรรค์ระหว่างสมาชิก แม้ในปัจจุ บันนี้วิถีการ
ด าเนินชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนที่สะท้อนถึงพลวัตสังคมผสมผสานกับ
การใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่ชุมชนมีด้วยอย่างสอดรับกัน อีกทั้งยังปรับตัวให้ทันกับการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและความเจริญทางเทคโนโลยีที่รุกเข้ามายังชุมชน ด้วยความที่ชุมชนตระหนัก
ถึงการด าเนินชีวิตที่มีความสมดุลกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและสภาพแวดล้อม จึงส่งผลให้คนในชุมชนยังคง
ด าเนินชีวิตที่เน้นการพึ่งพาตนเอง ด้วยการท ากิจกรรมร่วมกันควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง 

2) ด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบันคนในชุมชนคีรีวงยังคงท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่เนื่องจาก
กิจกรรมการเกษตรไม่ได้มีให้ท าตลอดทั้งปี ดังนั้นคนในชุมชนจึงรวมกลุ่มกันเพื่อท าอาชีพเสริมอ่ืน ๆ ด้วย
การน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาประยุกต์และพัฒนาต่อยอด อันช่วยให้สามารถใช้เวลาว่างจากการ
ท าอาชีพหลักมาท าอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่สมาชิก ดังจะเห็นได้จากการมีกลุ่มอาชีพที่เน้นการน าเอา  
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ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพมาประยุกต์ใช้ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์หลายกลุ่ม ดังที่  
ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ความส าเร็จของกลุ่มเหล่านี้ดึงดูดผู้คนหลากหลายกลุ่มให้สนใจมาท่องเที่ยว
และดูงาน พร้อมกับจับจ่ายซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่กลุ่มผลิตขึ้นมา ท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
จ าหน่ายสินค้าให้กับผู้มาเยือน จนท าให้ชุมชนมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างมาก 

มีรายได้เพิ่มข้ึน และเศรษฐกิจฐานชุมชนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ถึงแม้ว่าชุมชนคีรีวงจะได้รับผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติหลายคร้ังที่ส่งผลต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางส่วน แต่คนในชุมชนได้
ร่วมมือกันฟื้นฟูธรรมชาติและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้สามารถด ารงอยู่อย่างปกติสุขได้มาตลอด โดยใน
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนยังคงมีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากคนในชุมชนได้
เรียนรู้และปรับตัวในการใช้ชีวิตให้มีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะเห็นว่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างยิ่ง กล่าวคือ คนในชุมชนเห็นว่า
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพึ่งพาในการด ารงชีวิต เป็นฐานที่ส าคัญของการพัฒนาโดยอิงภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น
การพัฒนาเน้นการสร้างอาชีพ ทั้งการท าเกษตรกรรมในรูปของสวนสมรมที่เป็นอาชีพหลักสร้างรายได้
และเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชนมาตั้งแต่อดีต และการพัฒนาแนวใหม่ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่อิงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ล้วนแต่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติอย่างส าคัญ ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคง
เป็นฐานในการผลิตและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง  ๆ ที่บรรพบุรุษได้เรียนรู้และถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่นโดยมีการประยุกต์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยด าเนินการในรูปของการรวมกลุ่ม จนกลายเป็นกลุ่ม
อาชีพเสริมต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในชุมชนอย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้คนในชุมชนจึงพยายามอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างเกื้อกูลกับการด ารงชีพ นอกจากนี้ ความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนคีรีวงยังท าให้สภาพอากาศดีด้วย ซึ่งส่งผลให้ได้รับความสนใจ
และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของคนภายนอก ท าให้มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากตั้งใจเข้ามาเยี่ยมชมและ
พักค้างคืน เพื่อชมความงามของธรรมชาติของพื้นที่ของชุมชนที่ ได้ชื่อว่าเป็น “พื้นที่ที่มีอากาศดีที่สุดใน
ประเทศไทย” 
 เมื่อคนในชุมชนสามารถน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่
ผลิตขึ้นมาและบริหารจัดการในรูปแบบของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และยังคงมีการถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อการด ารงชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนทั้ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้นนี้ หน่วยงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนหลาย
หน่วยงานให้ความสนใจเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนของชุมชน โดยการให้
ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน ช่วยจัดระบบการบริหารจัดการทั้งใน
ระดับกลุ่มและชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนด้ วย โดยใน
ปัจจุบันชุมชนคีรีวงได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและมีคนเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาด
สายเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนากับกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการสูดอากาศที่
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บริสุทธิ์และสัมผัสกับความงามของธรรมชาติที่สวยงาม แม้ว่าจ านวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นได้มา
พร้อมกับปัญหาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะ ปัญหาการจราจรที่ติดขัด รวมทั้งปัญหาที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้านต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีส่วนกระตุ้นให้หน่วยงานที่
ดูแลชุมชน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องหาแนวทาง
รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการตั้งคณะกรรมการให้เข้ามาดูแลคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามายังชุมชน เพื่อคอยแนะน าเร่ืองการทิ้งขยะ เศษอาหาร และการจราจรในชุมชน รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนดังค าอธิบายของผู้น าชุมชน
ท่านหนึ่งที่ว่า 

“ทุกวันนี้บ้านเราได้กลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว แต่มันคือดาบสองคมที่มีทั้งด้านดีและ
ผลกระทบที่ไม่ดีต่อชุมชน … คนในชุมชนนีแหละต้องเข้มแข็งพอที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
หรือไม่ สิ่งดีเราต้องรักษา อะไรไม่ดีเราต้องช่วยกันดูแล เพื่อให้สิ่งดี  ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนของเราคงอยู่ถึงรุ่น
ลูกรุ่นหลาน” 

 การรับมือเพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการเติบโตของเศรษฐกิจและจ านวนนักของ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึนดังกล่าว ในอีกด้านหนึ่งมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
ผู้น าชุมชน ในการพยายามปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาจนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในทางที่ดี อันส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงในการพัฒนาแก่ชุมชน ทั้งนี้ หากชุมชนมีการจัดการที่ดี ยึดแนวปฏิบัติที่ด ารงชีวิตอยู่ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน รู้จักน าภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นมาประยุกต์ในการ
พัฒนาผ่านกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีงานท า และมีรายได้เสริมที่นอกเหนือจากรายได้
ของงานหลัก จะช่วยยกระดับการด ารงชีพของสมาชิกและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่เป็นเสมือนห้องเรียนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) 
ที่เป็นฐานส าคัญของการพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งผ่านการปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ของสมาชิก 
ปรากฏการณ์เหล่านี้ดึงดูดความสนใจจากสื่อและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เข้ามา
ช่วยเหลือส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น จนการด าเนินการของกลุ่ม
อาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและด ารงอยู่บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
น ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างน่าสนใจยิ่ง 
 

สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 ผลจากการวิเคราะห์การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการด ารงชีพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช”

พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนคีรีวงมีหลายอย่าง ซึ่งได้ถูกสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของชาวบ้านซึ่งเน้นในการศึกษานี้ ที่ได้มี
การอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ในกลุ่มอาชีพหลาย โดยกลุ่มในแต่ละกลุ่มมีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
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ส าคัญ ๆ มาใช้ในงานที่เป็นจุดเน้นของกลุ่ม และมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ 

ที่สามารถจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  
 ความพยายามในการพัฒนานี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Department of Agricultural 
Extension (n.d.) ที่ได้ระบุแนวทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 4 ประการคือ 1) การอนุรักษ์ 
(Conservation) ที่ชุมชนให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไป อันเป็นการให้คุณค่า
ของกับสิ่งที่บรรพบุรุษเคยสร้างไว้ แต่ปรับให้สอดคล้องกับความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตด้านต่าง  ๆ 

2) การรื้อฟื้น (Recovery) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนหลายประเภทสามารถน ามาใช้ในการสร้างอาชีพ
และสร้างโอกาสในการท างานของสมาชิกชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เสริม ซึ่งเกิดจากการศึกษา ลองผิดลอง
ถูก และรื้อฟื้นขึ้นมา โดยอาจมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมด้วย
ก็ได้ 3) การประยุกต์ (Modification) เนื่องจากบริบทและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงควรได้รับการปรับและประยุกต์ให้เหมาะสม ผ่านการรวมกลุ่มอาชีพที่
ด าเนินกิจกรรมเพื่อผลิตสินค้า และน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ให้เหมาะกับยุคสมัย 4) การพัฒนาต่อยอด 

(Development) เมื่อชุมชนมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาเป็นพื้นฐานในการสร้างกลุ่มอาชีพแล้ว 
การพัฒนาต่อยอดมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากภูมิปัญญา 
โดยอาจปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตัวผลิตภัณฑ์และสินค้าให้มีความ
น่าสนใจ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการพยายามเข้าถึงข้อมูลในการพัฒนาการผลิตและการตลาด
เพื่อการส่งออกทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ยังมีความคล้ายคลึงกับข้อ
ค้นพบในการศึกษาของ Chetea (2013) เก่ียวกับการปรับตัวในการด ารงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ที่ชาวบ้านมีการปรับตัวในการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดย
การพัฒนาอาชีพที่มีอยู่เดิมในชุมชนให้มีรายได้จากการท าสวนยางพารา และสวนดุซง (สวนผลไม้รวม) 
เช่นเดียวกันกับชุมชนคีรีวง ที่มีรายได้หลักจากการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม หรือที่เรียกว่า “สวน
สมรม” และน าผลผลิตและสิ่งที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นสินค้าใหม่ โดยชาวบ้านในทั้งสองชุมชนนี้มีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการด ารงชีพที่เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก แต่ที่น่าสนใจส าหรับชุมชนคีรีวง
คือ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลายให้ด ารงอยู่ รวมทั้งปรับเปลี่ยนและประยุกต์ให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ ยนนี้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการน านวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจแบบตลาดซึ่งขยาย
อิทธิพลเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวฐานชุมชนที่ร่วมกันด าเนินการระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก กลุ่ม และชุมชน ซึ่งเป็นก้าวย่างส าคัญที่ก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเป็นการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างชาญฉลาดและ  

รู้คุณค่าด้วย 
 เนื่องจากชุมชนคีรีวงมีทรัพยากรต่าง ๆ ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์คือผู้น าที่มีความ
พร้อม อันเป็นก าลังความคิดที่ส าคัญในการกระตุ้นให้มีการวางแผนพัฒนาชุมชนผ่านความร่วมมือกันของ
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สมาชิก ด้วยการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีพ มาเป็นฐานในการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยคีรีวงมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งสามารถสังเคราะห์
ออกมาได้ 7 ประการ ได้แก่ 1) คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเน้นการพัฒนาคนและคุณภาพ
ชีวิต 2) กลุ่มต่าง ๆ และเครือข่ายในชุมชนมีจิตอาสาร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 3) การมีผู้น าที่ดี
และมีศักยภาพ 4) มีความพยายามสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ด้วยการปรับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในอย่างมีระบบ ทั้งในระดับชุมชนและระดับกลุ่ม 5) การเริ่มต้นจากสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีที่พึง
ปรารถนา 6) มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดผลในการแพร่กระจาย และ 7) มีการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Ruarkrai (2009) บางส่วนองค์ประกอบ
ดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น การ
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง การให้ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การ
สนับสนุนด้านการตลาดเพื่อการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
ในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีการบูรณาการกับรายวิชาเรียนที่เก่ียวข้อง  และส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่
รู้จักและมีชื่อเสียง และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สามารถส่งเสริมการยกระดับการด ารงชีพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ในขณะเดียวกันเมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางสังคมเก่ียวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชน
คีรีวงแล้ว จะพบว่า คนในชุมชนมีความพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาตั้งแต่อดีต เริ่มต้น
จากการมีผู้น าในการฟื้นฟูสภาพของชุมชนหลังจากเกิดภัยทางธรรมชาติ โดยในขณะนั้น มีการพัฒนา
ศักยภาพของผู้น าโดยธรรมชาติที่เป็นแกนน าเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนและกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือในการหาแนวทางเพื่อการฟื้นฟูชุมชนให้กลับมามีสภาพที่สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งสมาชิก
ส่วนใหญ่ยอมรับ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการน าเสนอและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มต่าง 
ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนขึ้นตามมา หลังจากชุมชนได้รับการฟื้นฟูแล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนา
ไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเอง เนื่องจากในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ สมาชิกจ าเป็นจะต้องทราบ
และปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่ได้ท าการตกลงร่วมกันไว้ ต่อมาคนในชุมชนมีการเรียนรรู้ที่จะด ารงชีวิตบน
ฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนแบบเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้อย่างชาญฉลาดควบคู่กับการปกป้องดูแลให้คงอยู่
อย่างสมดุลกับการด ารงชีพของคนในชุมชนให้มากที่สุด ความพยายามในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างชาญฉลาดนี้ ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์หลาย
ประการตามมา  
 ปัจจุบัน การพัฒนาชุมชนคีรีวงมีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันน าไปสู่การเป็น
ชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการศึกษาวิถีการด ารงชีพที่อิงอยู่กับธรรมชาติที่สวยงาม มี
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อากาศบริสุทธิ์ สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์ พร้อมกับมีสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน รู้จักเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การพัฒนาชุมชนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นที่ส าคัญของชุมชนนี้คือ
การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายซึ่งเกิดข้ึนจากการสั่งสมประสบการณ์และถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่
รุ่นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการประยุกต์ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เกิดเป็นอาชีพเสริมที่ผลิตสินค้ามา
จ าหน่ายแก่ผู้มาเยือนและส่งออกสู่ภายนอก สร้างรายได้เสริมจากรายได้หลักที่หลายครัวเรือนท า
การเกษตร มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการด ารงชีพที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นฐาน 
ด้วยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ อันส่งผลเชื่อมโยงให้คิดต่อไปยังเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ การรื้อฟื้น การประยุกต์ และการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความพยายามขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางนี้ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนทั้ง 3 ด้านคือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นที่
ประจักษ์ 
 ข้อค้นพบที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะท าให้ได้เรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การ
เป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนคีรีวงแล้ว ยังท าให้ได้ข้อคิดในสิ่งที่ชุมชนควรให้การตระหนักคือ ผลกระทบ
ทางลบต่อการพัฒนา ซึ่งเชื่อมโยงกับความเจริญทางวัตถุที่รุกเข้ามายังชุมชนจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ที่
ส าคัญมี 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการจราจร ที่มีความหนาแน่นในช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลส่งผลให้
เกิดมลพิษและความแออัดในชุมชน ด้านความสะอาด จากปริมาณขยะที่มีมากจนชุมชนไม่สามารถรับมือได้
ทัน ก่อให้เกิดปัญหาขยะในชุมชนและท าลายสภาพแวดล้อมของชุมชนด้วย และ ด้านวัฒนธรรมชุมชน ที่มี
ความเปลี่ยนแปลงไปบ้างและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการแข่งขันกันสร้างความเจริญด้านวัตถุ 
เช่น การสร้างที่พักใหม่ ๆ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว โดยเน้นในเชิงพาณิชย์มากกว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่า หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องได้เร่ิมตระหนักและร่วมกันหา
แนวทางเพื่อแก้ไขกับผลกระทบทางลบดังกล่าวก่อนที่จะสายเกินไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลและสิ่งที่ดี
งามของชุมชน อันเป็นเงื่อนไขส าคัญของการด ารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนเข้มแข็งในระยะยาว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ชุมชนควรให้ความส าคัญกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาการจราจร 
ปัญหาขยะเป็นต้น เพื่อรองรับกับการเติบโตของการท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มที่ปริมาณของนักท่องเที่ยวจะ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาล 
 2) ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ชุมชนและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการตกลงเพื่อหา
แนวทางในการจัดการ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
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สามารถคงสภาพของความเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ เช่น การก าหนดหรือจ ากัดจ านวน
ของนักท่องเที่ยว การปรับปรุงส่วนกลางในการจัดการนักท่องเที่ยวให้มีระบบมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
 3) เพื่อให้การจัดการด้านต่าง ๆ เกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด การด าเนินนโยบายการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งควรตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง โดยการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง อีกทั้งภาครัฐควรส่งเสริมความเข้มแข็งด้วยการการ
ประสานเครือข่ายและออกแบบการท างานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนให้เอ้ือประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อให้
การพัฒนาเกิดประโยชน์อย่างเก้ือกูลกันในภาพรวมทั้งชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในอนำคต 

 1) ควรมีการศึกษากระบวนการรักษาหรือป้องกันการเสื่อมสลายของชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับมายาคติของชุมชนเข้มแข็ง เนื่องจากกระบวนการสร้างชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งขึ้นมานั้น บางสิ่งบางอย่างอาจเป็นเพียงการสร้างให้เกิดขึ้นมาเพียงชั่วคราวแต่ไม่มีความ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง  
 3) ควรมีการศึกษาการสร้างกติกา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง  ๆ 
ในชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
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จิราพัทธ์ แก้วศรีทองa 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อม
ของชาวไทยพวนและเพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมที่ เชื่อมโยงสู่วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนทุ่งโฮ้ง เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสัมภาษณ์และแบบร่างผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเรียนรู้
จากบิดา มาราดา ผู้รู้หรือครูภูมิปัญญาเป็นการสอนแบบเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ แนวทางการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเน้นรูปแบบที่เป็นธรรมชาติมี
ความร่วมสมัยเน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และกระบวนการผลิต ไม่ซับซ้อนจนเกินไปผลการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบประกอบด้วยเสื้อ กระเป๋า ชุดตุ๊กตาหมี และแบบร่างชุดเสื้อผ้าแฟชั่นซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน าไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 
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Jiraphat Kaewsrithong a 

 

Abstract 
 This study has objectives to study a local wisdom transfer process of Morhom fabric 
manufacturing by Thai Puan people and to develop a design of Morhom product which links to 
community enterprises. A target group is community enterprises, entrepreneurs, and general 
people in Thung Hong Community. Tools of this study were an interview form, product drafts, data 
descriptive statistical analysis and content analysis.  Results from the study show that the 
local wisdom transfer process is done directly and indirectly through the formal and informal 
learning from parents, experts, local wisdom or teachers. A guideline for the product design should 
be conformed to the market demand by focusing on natural forms, contemporary, local material, 
and the production process is not too complicated. The result of the prototype product 
development consists of shirts, bags, teddy bear outfits, and fashion clothe draft which can be 
used as guidelines for the community enterprise to develop further products. 
 
Keywords: Knowledge, Local Wisdom, Mauhom Cloth, Community Enterprise 
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ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ผ้าหม้อห้อมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ด ารงเอกลักษณ์ในรูปแบบและสีสัน ซึ่งมีการสืบทอดกันมา
อย่างยาวนาน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ การท าผ้าหม้อห้อมเป็นการน าเส้นใยฝ้ายที่เป็นวัตถุดิบ
จากธรรมชาติ มีรูปแบบที่เรียบง่ายเกิดจากกระบวนการทอและเพิ่มสีครามจากต้นห้อมซึ่งเป็นวัตถุดิบตาม
ธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นลักษณะดังกล่าวนี้เป็นเอกลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมและได้รับการถ่ายทอดมา
จากชาวไทยพวนทางตอนเหนือของแขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ที่อพยพหนีภัยสงครามมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในต าบลพระหลวง จังหวัดแพร่ ภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมนี้ได้มีการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นต่อมาจนถึงปัจจุบัน (Sornnoey, 2010, p. 10) มีแหล่งผลิตและจ าหน่าย
ที่ส าคัญมีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ ในต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ ผ้าหม้อห้อมเป็นผลิตภัณฑ์ของ
หมู่บ้านทุ่งโฮ้งที่มีความโดดเด่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งโฮ้งและชาวแพร่มาช้านาน ตลอดจนเป็นชุด
แต่งกายประจ าถิ่นของชาวแพร่ และชาวบ้านทุ่งโฮ้งที่ยังมีการสวมใส่ในชีวิตประจ าวันและงานประเพณี
ต่าง ๆ จึงถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวแพร่ 
 แต่จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าปัจจุบันการย้อมผ้าหม้อห้อมแท้ในจังหวัดได้ลด
น้อยลง ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากขั้นตอนกระบวนการหมักห้อมการเตรียมสีย้อมมีวิธีการหลายขั้นตอนใช้
ระยะเวลานาน  และต้นห้อมที่เป็นวัตถุดิบส าคัญมีปริมาณน้อยลงท าให้หาได้ยากและไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ  จึงท าให้มีการใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เช่น ต้นคราม หรือสีจากสารเคมี เป็นต้น ซึ่งการน าสารเคมีมาใช้
ย้อมห้อมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเป็นการลดต้นทุนการผลิต  ประกอบกับผู้ซื้อต้องการเสื้อผ้าที่ราคา
ถูก ท าให้ผ้าหม้อห้อมแท้มีผู้ต้องการลดลง ส่งผลท าให้คุณค่าของการสืบสานภูมิปัญญาการย้อมผ้าหม้อ
ห้อมแบบดั้งเดิมเร่ิมเลือนหายไป และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีของการท าผ้าหม้อห้อม ต าบลทุ่งโฮ้ง 
ที่ผิดไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระดับชาติ 
รัฐบาลตระหนักเห็นความส าคัญของปัญหานี้จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้จัดท าโครงการพัฒนาผ้าหม้อห้อม
ไทย ก้าวไกลสู่สากล โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาผ้าหม้อห้อม คือ ด าเนินการโดยใช้แนวทางคู่ขนาน  ซึ่ง
ส่วนหนึ่งจะต้องค านึงถึงการรักษาเอกลักษณ์และความโดดเด่นของงานหัตถกรรมผ้าหม้อห้อมที่สืบทอด
กันมาจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกัน ยังต้องประยุกต์แนวทางการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมมาใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทั่วถึงในด้านปริมาณการผลิต 
รูปแบบ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่
ระบุว่า “ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจ
บริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความช านาญ และความคิดสร้างสรรค์ 
ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
เฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น” 
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 ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีอัตลักษณ์ของต าบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน  ซึ่งกระบวนการส าคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ
ท าผ้าหม้อห้อมให้คงอยู่ได้นั้น ควรเริ่มต้นจากการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมของชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้  ช่วยแตกแขนงการเผยแพร่
และอนุรักษ์ เพื่อเป็นการสร้างแนวทางการน าภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อม มาพัฒนาองค์ความรู้และต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าหม้อ
ห้อมด้วยกระบวนการพัฒนาและออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑใ์ห้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดเพื่อให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะอันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  และ
จะมีผลให้ชุมชน ต าบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ มีความรู้ ความสามารถ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าผ้าหม้อห้อมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน 
 2. เพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพวน
เชื่อมโยงสู่วิสาหกิจชุมชน 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือความรู้ความคิด ทักษะ ความสามารถที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์กัน
มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเร่ืองของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม 
คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิตโดยครอบคลุมการท ามาหากิน
และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน พร้อมทั้งมีกระบวนการเลือกสรร 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา จัดการปรับตัว พัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับบริบทต่าง ๆ 
ในแต่ละยุคสมัย และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมท้องถิ่น (Wanchaem, 2015, p. 9) 
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดเพื่อมิให้สูญหาย โดยเฉพาะภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าและเครื่อง
แต่งกายซึ่งจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  ดังนั้นจึงควรรวบรวมและ
จดัท าให้องค์ความรู้ของภูมิปัญญาดังกล่าวเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และได้ประโยชน์สูงสุด 
โดยมาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย เริ่มตั้งแต่แหล่งภูมิปัญญา ผู้รวบรวมทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาซึ่งเป็นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ รวมถึงการสร้างสื่อที่จะใช้เป็นตัวแทน
ในการเผยแพร่ภูมิปัญญา เช่น หลักสูตรท้องถิ่น สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่นั้น ๆ 
 ผ้าหม้อห้อมเกิดจากเส้นใยฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาติซึ่งได้จากการน าเอาใบห้อมซึ่งเป็นพืชประจ าถิ่น 
ด้วยกรรมวธิีการย้อมตามสูตรโบราณ ผ่านกระบวนการทอด้วยมือ น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของใช้
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ของตกแต่งหลากหลายรูปแบบสิ่งเหล่านี้คือเอกลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากชาว
ไทยพวนทางตอนเหนือของแขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อพยพหนี
ภัยสงครามมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในต าบลพระหลวง จังหวัดแพร่  และภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมนี้ได้มีการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นต่อมาเป็นเวลานาน (Sornnoey, 2010, p. 10) 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเป้าหมายส าคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในชุมชน
ของตนเอง หากท้องถิ่นหรือชุมชนใดสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้
(Siriworasakul&Intapromae, 2016, p. 45) และวิธีการจัดการด้วยแนวกระบวนการ (Process 
orientedapproach) ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ เช่น กิจกรรมเพื่อการสร้างความรู้ กิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้ กิจกรรมเพื่อการน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินงาน เป็นการจัดการความรู้แบบเน้นกระบวนการ
ทางสังคม ความร่วมมือของบุคคล ซึ่งแนวทางนี้สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการต่าง ๆ   
เป็นการท างานในลักษณะการท างานเป็นทีมหรือท างานแบบความร่วมมือ (Jonjoubsong,2014, p. 24-

25) วิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจชุมชนคือ การประกอบการเพื่อการจัดการ " ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์
โดยมุ่งหวังให้เกิดการพึ่งตนเองในหลายด้านไม่ได้หมายถึงแต่เพียงด้านเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต 
ความรู้ ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ดังนั้นการพัฒนาและสง่เสริมวิสาหกิจชุมชนต้องมี
แนวทางให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งความรู้พื้นฐานหรือความรู้มาตรฐาน ก่อนที่จะน าไปประยุกต์หรือ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากในกลุ่มธุรกิจชุมชนมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะด้านบริหารธุรกิจที่
จ ากัด แต่สมาชิกของธุรกิจชุมชนมักจะมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านเพื่อการผลิตสินค้า เป็นหลัก 
ส่วนมากเป็นความรู้ท้องถ่ินที่เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และพัฒนาทักษะขึ้นมาจากการด าเนินกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน แต่เมื่อน ามาใช้ในการสร้างสินค้าเพื่อธุรกิจอาจจ าเป็นต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับ
ตลาด ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ธุรกิจชุมชนยังขาดและต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ (Jonjoubsong, 2014, p. 64) 

กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมเป็นองค์ความรู้ที่มีการสืบทอดกันมาเป็น
เวลานานมีเอกลักษณ์เฉพาะควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ควรน ามารวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาด้วยกระบวนการจัดการความรู้ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคคล 

ซึ่งควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน
ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อน าคุณค่าขององค์ความรู้ภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์สามารถจ าหน่ายสร้างรายได้แก่คนในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้ด าเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) มีขอบเขตของการด าเนินงานครอบคลุมการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน เพื่อน าข้อมูลมาสร้างองค์ความรู้
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และหาแนวทางพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม จากนั้นถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อมและบุคคลทั่วไป กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ประชาชนทั่วไปในชุมชนทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2) กลุ่ม
ผู้น าชุมชน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน (พิจารณาผู้ที่ได้รับการยอมรับ) นักวิ ชาการนัก
ออกแบบ อาจารย์ พัฒนากร และ 3) วิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อมที่เลือกมาศึกษามี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Blue lanna2005 และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมประยุกต์ได้จากการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และอยู่ในพื้นที่ต าบลทุ่ง
โฮ้ง 4) กลุ่มประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปที่ใช้ประเมิน ได้จากสุ่มแบบบังเอิญ โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. กำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นและกระบวนกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรท ำผ้ำหม้อห้อมของ
ชำวไทยพวน 

 การศึกษาในส่วนนี้ด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพ
ปัญหาความต้องการการตลาด และการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อศึกษาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการศึกษากระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

กับปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา และผู้ประกอบการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมคือสมาชิกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้น าไปใช้เพื่อสร้างและ
หาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อม 
 2. กำรพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้ำหม้อห้อมจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวไทยพวน
เชื่อมโยงสู่วิสำหกิจชุมชน 

 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน 

สภาพปัญหาความต้องการ และการตลาด มาด าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ประเภทของใช้ของ
ที่ระลึกเครื่องแต่งกายเนื่องจากเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
หลังจากนั้นจึงด าเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแบบร่างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วน าไปประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น  
 3. กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่นกำรท ำผ้ำหม้อห้อมและกำรออกแบบ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำหม้อห้อม 

 น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน ตั้งแต่กระบวนการเร่ิมต้น
จนถึงปลายทาง จัดท าเป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย และ VCD
ส าหรับเผยแพร่และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 
 1. ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกระบวนกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรท ำผ้ำหม้อห้อมของชำวไทยพวน 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวนในต าบลทุ่งโฮ้งเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่อดีต โดยเริ่มจากการน าต้นห้อมมาหมักแช่น้ าจนเน่าเปื่อย แล้วน าต้นและใบออก ใช้ผ้าขาวบาง
กรอง เติมน้ าปูนแล้วใช้ชะลอม “ซวก” (กระแทกข้ึนกระแทกลงในหม้อหรือโอ่ง) ที่ใช้หมักเพื่อให้เกิดฟอง 
ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วน าไปกรองอีกคร้ังหนึ่งจะได้ห้อมเปียกเพื่อเป็นสีย้อม เมื่อจะท าการย้อมต้องเตรียม
น้ าย้อมเรียกว่า “ก่อหม้อ” โดยน าห้อมเปียกมาผสมกับน้ าด่าง ขี้เถ้า น้ าซาวข้าว มะขามเปียก และน้ าปูน
ขาว ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จนกระทั่งออกเป็นสีเขียวอมเหลือง แล้วจึงน าผ้าหรือเส้นด้ายมาย้อมและ
น าไปตากให้แห้ง จากนั้นน ามาทอเป็นผืนผ้า แล้วน ามาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของใช้เครื่องแต่งกาย 
และจากการสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “เสี้ยหม้อห้อมบ้านเฮานี้แดะ เขานุ่งกันสู้มื้อเลย 
ไปงานบวช งานศพ งานขึ้นเฮียนเมอ นุ่งไปวัด คนเฒ่าคนแก่ ฮู้น้อย ๆ เขาก็นุ่งไปโฮงเฮียนทุกวันศุกร์ หมู่
คนท างานราชการเขาก็นุ่งทุกวันศุกร์ (เสื้อผ้าหม้อห้อมนี้นุ่งกันทุกวันเลย มีใส่ไปงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ 
ไปวัด คนเฒ่าคนแก่ เด็กน้อยก็นุ่งไปโรงเรียนทุกวันศุกร์ คนที่ท างานราชการก็นุ่ง)” ผ้าหม้อห้อมจึงยังคง
เป็นเอกลักษณ์ของคนในจังหวัดแพร่ มีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งกระบวนการท า และ
การสวมใส่ทั้งในชีวิตประจ าวันและงานประเพณีชาวบ้านในต าบลมีการสวมใส่กันอย่างแพร่หลาย ไม่
เฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้น แต่มีการสวมใส่กันทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ภูมิ
ปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมยังคงมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับภายในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้
ชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาที่คอยถ่ายทอดองค์ความรู้การท าผ้าหม้อห้อมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ให้กับคนในชุมชนหรือภายนอกชุมชน ท้ังวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว และจากค าบอกเล่าของ
ปราชญ์ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า “ตะก่อนแม่ของแม่ก็เอ็ดผ้าหม้อห้อมอยู่บ้าน แม่ก็เห็นเพิ่นเอ็ด ตั้งตะย้อมผ้า 
ต่ าหูก เอ็ดขายมาตลอด สมัยนี้ดีกว่าตะก่อนมีการสอนเอ็ดผ้าหม้อห้อมเท้อฮู้น้อยได้เฮียนในโฮงเฮียน 
(เมื่อก่อนเห็นแม่ท าผ้าหม้อห้อมอยู่บ้านตั้งแต่ย้อมผ้า ทอผ้า ท าขายมาตลอด สมัยนี้ดีกว่าเมื่อก่อนมีการ
สอนท าผ้าหม้อห้อมให้กับเด็กได้เรียนในโรงเรียน)” ซึ่งสามารถจ าแนกรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ท าผ้าหม้อห้อมได้ 3 รูปแบบคือ 1) การถ่ายทอดภายในครอบครัวเร่ิมต้นจากมีแม่เป็นครูภูมิปัญญาการท า
ผ้าหม้อห้อมหรือถ่ายทอดจากป้า น้าสู่หลาน และจากพี่สู่น้อง ในลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวัน 2) การถ่ายทอดภายในชุมชนมีทั้งแบบดั้งเดิมและในสถานศึกษา 3) การถ่ายทอดภายนอก
ชุมชน คือบุคคลที่สนใจเข้ามาเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเอง หรือครูภูมิปัญญาของชุมชนถูกเชิญให้ไป
ถ่ายทอดความรู้ยังสถานที่ต่าง ๆ ภายนอกชุมชนโดยมีทั้งการสอนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์ (ภาพที่ 1) การถ่ายทอดในรูปแบบนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Thonoun&Wongpen (2016, p. 109) ที่กล่าวถึงลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียน
การสอนเกิดขึ้นโดยครูผู้สอนเป็นผู้น าความรู้ภูมิปัญญามาใช้หรือเชิญเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียนและการให้นักเรียนไปทัศนะศึกษาหาความรู้จากเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
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ภำพท่ี 1 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวนต าบลทุ่งโฮ้ง 

 
จากลักษณะการถ่ายทอดดังกล่าวด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมซึ่ง

ต้องเริ่มจากคนภายในชุมชนขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะท าให้ภูมิปัญญาไม่สูญ
หายและสามารถสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาการท าผ้าห้อมห้อมได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาขอ ง
Intawiwat (2012, p. 70-71) เร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อมที่พบว่าแนวทางที่
เหมาะสมในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผ้าห้อมห้อม คือ ควรสร้างความตระหนัก
และปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อมให้กับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
รักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่ Wongboonmak (2015, p. 96) โดยอธิบายว่าการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาสามารถท าได้โดยการถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจตระหนักในคุณค่า
ประโยชน์อีกทั้งน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการท าผ้าหม้อห้อมของชุมชนยังพัฒนาไปเป็นสินค้าที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยมีการรวมกลุ่มกันท าเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อท าผ้าหม้อห้อมไป
จ าหน่าย อีกทั้งยังมีการจัดตั้งเป็นร้านค้าเพื่อจ าหน่ายเป็นของที่ระลึก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจ าหน่ายใน
พื้นที่ต าบลทุ่งโฮ้ง 

2. แนวทำงกำรพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้ำหม้อห้อมจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวไทย
พวนมำเชื่อมโยงไปสู่วิสำหกิจชุมชน 

 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพวนเพื่อ ใช้
เป็นแนวทางส าหรับการผลิตสู่วิสาหกิจชุมชนนั้น ต้องค านึงถึงวัตถุดิบ แรงงาน และวิธีการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นประกอบกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคตามสมัยนิยม กล่าวคือ ใน
กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์นั้นยังคงใช้วัตถุดิบ แรงงาน และวิธีการที่ชุมชนมีความเชี่ยวชาญและถนัด 
ยกตัวอย่างเช่น การย้อมสียังคงใช้วิธีธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และท าให้ผลิตภัณฑ์

 
กระบวนการถ่ายทอด 
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
การท าผ้าหม้อห้อม 

 

ภายในชุมชน ภายนอกชุมชน 

1. แบบดัง้เดิม 1. ชุมชนออกสู่ภายนอก
ภายนอก 

 
2. สถานศึกษา 2. ภายนอกมาสู่ชมุชน 

ภายในครอบครวั 



จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง 77

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

มีมูลค่าเพิ่ม แต่อาจมีการปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย สอดคล้องกับที่กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมให้การสนับสนุนส่งเสริมการน าผ้าหม้อห้อมมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าตามแนว
แฟชั่นนิยม ใส่ความเป็นโมเดิร์นสไตล์ และความเป็นสากลลงไป แต่ก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยได้พัฒนาเป็นผลติภัณฑ์ที่หลากหลาย ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิม่
มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม โดยค านึงถึงวัตถุดิบ แรงงาน และวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น แล้วน ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ผลการด าเนินงานเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การออกแบบ
และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทของใช้ของที่ระลึกและเครื่องแต่งกาย 2) การออกแบบชุดเสื้อผ้าเพื่อ
เป็นแนวทางให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายหรือเพื่อการประกวดแฟชั่นต่อไป
เมื่อน าไปประเมินด้วยการส ารวจความพึงพอใจผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ผ้าหม้อห้อมที่พัฒนาขึ้นใหม่อยู่ในระดับมาก (ภาพที่ 2) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความร่วม
สมัยแต่สะท้อนเอกลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมที่ได้มาจากการจัดการความรู้เรื่องภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อ
ห้อมสอดคล้องกับแนวคิดของSiriworasakul&Intapromae (2016, p. 45) กล่าวว่าประโยชน์ของการ
จัดการความรู้จะช่วยให้องค์กร ชุมชน และสังคม สามารถน าองค์ความรู้ที่จัดการได้ไปใชใ้นการเพิ่มผลผลติดา้น
การพัฒนาชุมชนการพัฒนาสินค้าและบริการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Thonoun & Wongpen 

(2016, p. 109) ที่อธิบายว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ การแปรรูป และการสร้างอาชีพ
ใหม่ ซึ่งอาจเป็นการผลิตสิ่งใหม่ และน าวิธีการผลิตใหม่ ๆ ที่ประยุกต์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Manajanyapong (2013) ที่ศึกษาการด ารงรักษาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกการท่องเที่ยวท้องถิ่น
ของผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่พบว่า สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดใน
การท าการตลาดคือปัจจัยด้านเอกลักษณ์ผ้าหม้อห้อมโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมที่แสดงให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบตัวอย่างที่ถูกน าไปใช้ในการประเมินความพึงพอใจ 

 
 นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มักจะให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมด้านการพัฒนารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์การควบคุมราคาให้เหมาะสมกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขายในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงของต าบลทุ่งโฮ้ง 
จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อสร้างชื่อเสียงและยอดขายให้
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เพิ่มขึ้น การมุ่งเน้นในแนวทางการพัฒนายังสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมของกระทรวงวัฒนธรรมที่
ได้ก าหนดกรอบการใช้วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงกับการสร้างรายได้และความมั่งคั่งบนฐานของ
ทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งใช้วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยเริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มี
ศักยภาพ 5 F ประกอบด้วย อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบ
แฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์ขับเคลื่อนเทศกาลตามประเพณีสู่ระดับโลก 
(Festival) ซึ่งหนึ่งใน 5 นี้คือ F (Fashion) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น ดังนั้น
แนวทางที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมยังคงรักษาเอกลักษณ์ คุณภาพ และมีความร่วมสมัยให้ทันกับ
สมัยนิยม อีกทั้งได้ใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่วิสาหกิจ
ชุมชน คือ การใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมที่สืบทอดกันมาแล้วน ามาผสมผสาน
ประยุกต์รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในสมัยนั่น ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการต่อกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ 

3. ผลกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่นกำรท ำผ้ำหม้อห้อมและกำร
ออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำหม้อห้อม 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน มีข้อเสนอแนะว่า 
ควรน าองค์ความรู้เหล่านี้มาจัดเผยแพร่ผ่านสื่อเทคนโนโลยี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการจัดเก็บข้อมูลเป็นสื่อวี
ซีดี หนังสือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ ให้สอคล้องกับแนวทางการจัดการความรู้ด้วย
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการความรู้อย่างเป็นกระบวนการ ตั้งแต่การสร้าง
การจัดหาความรู้ การกระจายความรู้ให้ผู้อื่น และการน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม โดยจัดความรู้
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองความรู้เป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่ง 
(Object) ที่สามารถน ามาจัดการตามระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งท าให้
ความรู้ถูกสร้างให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และแสดงรูปแบบการน าไปใช้ได้สะดวกและช่วยให้เข้าถึงความรู้
ได้ง่ายขึ้นเมื่อน าสื่อเหล่านี้ ไปเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายและท าการประเมินผลการรับรู้  พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและมีความเข้าใจเก่ียวกับผ้าหม้อห้อมมากขึ้น และสะดวกต่อการสอนหรือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Siriworasakul&Intapromae (2016, p. 

45) ที่กล่าวว่าการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อไม่ให้องค์ความรู้
เหล่านั้นสูญหายไปจากท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง หากท้องถิ่นหรือชุมชนใดสามารถประยุกต์ใช้เพื่ อ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนของตนเองได้จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งและสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของ Thonoun & Wongpen, (2016, p. 109) ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้ส าเรจ็
ควรสนับสนุนให้มีการจัดท าสื่อเก่ียวกับภูมิปัญญาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทุกสาขาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เข้าใจ และน าตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น 

 ผลจากการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้ประกอบการพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการมีลูกหลาน
ของคนในชุมชนเองกลับไปสืบทอดกิจกรรมของกลุ่ม ดังนั้นจึงสามารถน าสื่อองค์ความรู้ และแนวทางการ
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ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปใช้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จากการประเมินความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมฝึกอบรมพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เพราะสามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอด ปฏิบัติ
ได้จริงและเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศจากการจัดการความรู้ทางสื่อออนไลน์  เนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่งของ
การตลาดในยุคปัจจุบันที่ได้ผลเป็นอย่างดี ท าให้สามารถส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการท าผ้าหม้อห้อมได้
ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมประยุกต์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้น ารูปภาพของผลิตภัณฑ์ชุด
ตุ๊กตาหมีต้นแบบโพสในเฟสบุคของกลุ่มและได้รับความสนใจจากผู้ติดตามออนไลน์ ส่งผลให้การถ่ายทอด
องค์ความรู้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สอดรับกับบริบทของกลุ่มวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมของ
ชุมชนทุ่งโฮ้งที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับมุมมองของ Kitiwong&Ratanasanguanvong (2018, p. 325-326) ที่กล่าวว่าเพจเฟส
บุคเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจ าหน่ายสินค้า เนื่องจากสามารถน าเสนอ
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สร้างตรายี่ห้อสินค้า ตลอดจนรับสั่งซื้อสินค้า ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการ
วิเคราะห์การตลาด การเข้าถึงโพสต์ของผู้ติดตาม การวิเคราะห์ระดับการตอบสนอง ความคิดเห็นและ
ค าสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ต่อไป 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมเป็นสิ่งที่สืบ
ทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาตินี้ยังคงได้รับการสืบทอดจากคนในชุมชน
ผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ จึงท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งมีฐานมาจากองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเดิม คนในชุมชนยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมในชีวิตประวันจ าและเพื่อการค้า กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมในท้องถิ่นสู่วงกว้างเพื่อผลิตผ้าหม้อห้อมไว้
จ าหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาว
ไทยพวนในต าบลทุ่งโฮ้งมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีการถ่ายทอดทั้งภายในครอบครัว ภายในชุมชน 
และภายนอกชุมชน มีการสอนทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโอกาส 
 แนวทางการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพวน
มาเชื่อมโยงไปสู่วิสาหกิจชุมชนนั้นต้องค านึงถึงวัตถุดิบ แรงาน และวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่นประกอบกับพิจารณาถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคตามสมัยนิยม กล่าวคือในกระบวนการ
สร้างผลิตภัณฑ์นั้นยังคงใช้วัตถุดิบ แรงงาน และวิธีการที่ชุมชนมีความเชี่ยวชาญและถนัด ซึ่งท าให้
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมยังคงรักษาเอกลักษณ์ คุณภาพ และยังมีความร่วมสมัยอีกทั้งได้ใช้ประโยชน์จากทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล่าวคือ เป็นการใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การท าผ้าหม้อห้อมที่สืบทอดกันมาแล้วน ามาผสมผสานประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้ใหม่ตามบริบทสังคมที่
เปลี่ยนไปทั้งนี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการต่อกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เป็น
ส าคัญ 
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 การถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้และการเผยแพร่ข้อมูลด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการจัดการความรู้พัฒนาโดยครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ กระบวนการ ตั้งแต่การสร้าง
การจัดหาความรู้ การกระจายความรู้ให้ผู้อื่น และการน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม โดยการจัดน า
ความรู้ใส่อยู่ในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองความรู้เป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่ง 
(Object) 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย มีดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รูปแบบการจัดการองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้า
หม้อห้อมและการถ่ายทอดภูมิปัญญาควรเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และส่วนราชการ 
เอกชนที่ต้องมีบทบาทร่วมกันในการอนุรักษ์และสืบทอด เพราะทางชุมชนยังขาดความรู้และทักษะในการ
ต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดมูลค่าในการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์เพื่อการสร้างมูลค่าในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมทั้งมีการจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับให้มีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชน พื้นที่และระดับประเทศต่อไป 

 2) ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา ควรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพชุมชนในเชิง
บูรณาการอย่างสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง กล่าวคือ เริ่มจากฐานภูมิปัญญา สู่การเพิ่มมูลค่าและคุณค่า สู่การพัฒนาตลาดเพื่อการ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน  
 3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยรูปแบบการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอ่ืน ๆ เพื่อการสร้างมูลค่า และคุณค่าในมิติทางสงัคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจจาก
ฐานรากตามบริบทและศักยภาพของแต่ละชุมชน 
 

กิตติกรรมประกำศ 

 งานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับการสนับสนุนจากส านักบริหารโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ผู้วิจัยขอขอบคุณปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา พัฒนากร ชาวบ้าน รวมทั้งนักวิชาการท้องถิ่น ตลอดจนผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องในงานวิจัยคร้ังนี้ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลให้ค าแนะน าและอ านวยความ
สะดวกส าหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ท าให้การวิจัยครั้งนี้
ประสบความส าเร็จและลุล่วงไปด้วยดี 
  



จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง 81

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
Intawiwat, P. (2012). Community Participation in Conservation of Morhom Cloth: A Case 

Study TambonTunghong, City District, Phrae Province. [In Thai].Master’ Thesis, 
Srinakharinwirot University. 

Jonjoubsong, L. (2014) . Community Way: Knowledge Managementfor Impove Villagers 

Business, [in Thai]. Bangkok: Chulalongkorn University. 

Kitiwong, W.& Ratanasanguanvong, K. (2018). Action Research for Empowering the Community-
Based Producer Working Grop of Basket Weaving in Ban San ChokPok, Phayao Province 
through the Concept of Participatory Rural Appraisal.  [ In Thai] .  Area Based 

Development Research Journal, 10(4), 306-330. 

Manajanyapong, J. (2013).Maintenance Souvenir Product identity Foreign Tourism: A Case 
Study Homhuang Fabric Products TambonTunghong, City District, Phrae 
Province. [In Thai].Master’ Thesis, Naresuan University. 

Siriworasakul, W &Intapromae, W. (2016). The Knowledge Management for Ecological and 
Cultural Tourism Development in KOKOET, Sub-district, Bangpa-In District, 
Phranakhon Si Ayutthaya Province. [ In Thai]. Journal of Phranakhon Rajabhat 

Research (Humanities and Social Sciences), 11(1), 42-49. 

Sornnoey, K. (2010). Development Hand -Woven Mohom Fabric Structure for Wall Covering. 
[In Thai]. Master’ Thesis, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. 

Thonoun, S. & Wongpen, K. (2016).Local Wisdom for Social Studies Teachers. [in Thai]. 

Bangkok: Ramkhamhaeng University. 
Wanchaem, N. (2015) . Thai Wisdom and Education. [ in Thai]. Bangkok: Ramkhamhaeng 

University. 
Wongboonmak, S.  (2015) .  The Knowledge Management on the Local Wisdom about 

Marble Handicraft Phrankratai District in KhamphaengPhet Province. [ In Thai] . 
The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 21(2), 83-98. 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
เชษฐา มุหะหมัดa  เก็ตถวา บุญปราการb  ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจc 

 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงร่วมในชุมชนหัวเขา 
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งครอบคลุมพนที่ หัวเขาแดงและหัวเขาเขียวอันประกอบด้วย 
4 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านหัวเขา บ้านบ่อหลา บ้านใหม่ และบ้านชายหิน ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา 
ในจังหวัดสงขลา การรวบรวมข้อมูลภาคสนามใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 
19 คน การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า 
ในช่วงปี พ.ศ. 2504 - 2550 ชุมชนหัวเขามีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตผ่านกลไกตลาด โดยรัฐมีอ านาจใน
การจัดการทรัพยากรประมงเพียงฝ่ายเดียว แต่มีปัญหาการท าประมงโดยใช้เคร่ืองมือประมงแบบท าลาย
ล้าง ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ าและป่าชายเลนเสื่อมโทรม อันส่งผลต่อภาวะความขาดแคลนทรัพยากร 
จนกระทั่งเกิดการรวมตัวของชุมชน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 แกนน าชุมชนเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงร่วมอย่างยั่งยืน จึงมีการพัฒนากลไกการจัดการร่วมและ
มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม (Co-Management) โดย
การน ารูปแบบ “สองเขา หนึ่งเล เสเริน” มาน าร่องในการจัดการทรัพยากรร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชนและระบบทรัพยากรประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา อีกทั้งยังสามารถน าไปเป็น
กรณีศึกษาส าหรับปรับใช้พื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสม 
 
ค ำส ำคัญ: การจัดการร่วม ทรัพยากรประมง ทะเลสาบสงขลา 
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ABSTRACT 
 This research aimed to investigate fishery resource co-management in the northern 
part of Songkhla Lakein Songklhla province, which covers Hua Khao Daeng and Hua Khao 
Kieow areas. These areas 4 villages: Ban Hua Khao; Ban BorLaah; Ban Mai; and Ban Chai Hin. 
Field data collection was conducted through an in-depth interview with 19 participants, focus 
group discussion, participant observation, and workshop. 
 The finding shows that fishers in the study area had changed the productionmode 
influenced by marketing mechanism and state intervention in which the state is the sole authority 
in managing fishery resource from 1961 to 2007. The use ofdestructive types of fishinggear 
consequently deteriorated fisheryresources and mangrove forest. Overfishing leadstoshortage of fishery 
resources. From 2014 to 2018, the communities have placed the importance on the sustainable 
management involving local participation. The co-management concept was adoptedand 
developed. The MOU was signed between concerned parties. “Song Khao, NuengLae, 
SaeRern” model was formed as a pilot project in fishery resource management to operate in 
the area in order to ensure the suitability of community context and fishery resource system. 
The project also serves as a case study for development in other areas of similar contexts. 
 

Keywords: Co-management, Fishery Resource, Songkhla Lake 
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บทน ำ 
 ปัญหาการช่วงชิงทรัพยากรประมงในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากการบังคับใช้สิทธิในเชิงกีดกันเป็น
ส าคัญ โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของส่วนรวมที่ถูกละเลยความส าคัญโดยรัฐซึ่งเน้นแต่ระบบ
กรรมสิทธิ์ของรัฐและของเอกชนเท่านั้น ในขณะที่แนวคิดการจัดการทรัพยากรประมงร่วม (Fishery Co-
management) กลับมองว่าสิทธิในการจัดการที่เป็นของรัฐมีนัยยะทางกฎหมายเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติดู
เหมือนว่าทรัพยากรประมงจะเปิดให้ทุกคนเข้าไปใช้ได้โดยเสรีไม่มีการกีดกันทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างอิสระ (Vandergeest, 1997 as cited in Boonprakarn, 2007) หากมีความพยายามอย่าง
เหมาะสมจะน าไปสู่การจัดการร่วม (Co-management) ซึ่งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผ่านการผสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนและรัฐ ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง (Carlson &Berkes, 2004)
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรร่วมหรือทรัพยากรของส่วนรวม (Common Pool Resource) (Ostrom, 
2009) ซึ่งมักจะประสบปัญหาในการบริหารจัดการอยู่เสมอ (Thongyoy et al., 2016) ดังเช่นกรณีของ
ทรัพยากรประมง เป็นต้น (Dolsak&Ostrom,2003) 
 ทรัพยากรประมงรอบทะเลสาบสงขลาถือเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่ ได้รับผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของการปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันของชาวประมงในการ
ด ารงชีพ (Information Department of Natural Resources and Environmental Management 
of Songkhla Lake Watershed, 1994) และยังมีความส าคัญในทางสังคมคือ เป็นแหล่งประกอบอาชีพ
ของประชาชนจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาตลอดมา (Boonprakarn, 2007) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนหัวเขาและอีก 3 ชุมชนซึ่งมีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และการด ารงชีวิตของ
สมาชิกชุมชนที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้ (Hydro and Agro 
Informatics Institute, 2012) จากการลงพื้นที่ภาคสนามเบื้องต้นของผู้วิจัยผู้มีประสบการณ์สูงในพื้นที่
ได้สะท้อนพลวัตทางนิเวศของทรัพยากรประมงและการจัดการทรัพยากรร่วม ว่าเป็นผลจากวิกฤติ
ทรัพยากรประมงที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา อันส่งผลต่อการ
แปรเปลี่ยนพื้นที่ทางวัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อและค่านิยมของคนในพื้นที่ ที่ส าคัญคือเมื่อตลาดเริ่มเข้า
มามีบทบาทในการก าหนดรูปแบบการผลิตของชาวชนบท (Masae et al., 2007) การพยายามสร้าง
อ านาจในการเข้าถึงพื้นที่รวมถึงทรัพยากรภายใต้สิทธิในการจับจองพื้นที่ทะเลสาบและพื้นที่หน้าบ้านของ
ตัวเองอย่างเข้มข้นด้วยการปักหลักโพงพาง การวางไซตู้ และไซหนอน ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือประมง
ประเภทท าลายล้าง ในขณะที่ชาวประมงในทะเลสาบสงขลาก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายการท าประมง 
(Muhamad, 2010) และพื้นที่ในการท าประมงที่รัฐพยายามสร้างความหมายของพื้นที่ในเชิงของการ
อนุรักษ์อย่างไรก็ตาม ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาชาวประมงชุมชนหัวเขา ชุมชนบ่อหลา ชุมชน
บ้านใหม่ และชุมชนชายหินเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าดังนั้นในเชิงพื้นที่แล้วชุมชนหัวเขาถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรประมงร่วม (Co-management) เพื่อรองรับการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ า และการใช้ทรัพยากร
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เพื่อการด ารงชึพให้สมดุลกัน แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วทะเลสาบสงขลายังมีเครื่องมือนานาชนิดที่ถูกอ้าง
สิทธิ์ในการท ากินของชาวประมงเพื่อการด ารงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องมือที่มีลักษณะท าลาย
ล้างไม่ว่าจะเป็นโพงพาง อวนรุนอวนลาก ไซโง่ หรือไซหนอน ซึ่งมีการใช้เป็นจ านวนมากก่อนหน้านี้ แต่ผล
จากการจัดการทรัพยากรร่วมสามารถสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งได้เป็นอย่างดี (Tanthawanich & Chanjukorn, 2008) กระนั้นก็ตาม กลับไม่ได้รับการหยิบ
ยกขึ้นมาพัฒนาต่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในพื้นที่เดิมและการขยายพื้นที่เพื่อ
ยกระดับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยโดยรวม (Thongyoy, Boonprakarn, 
Sithinoon, & Sangkarnjanawanich, 2016) 
 บทความวิจัยนี้จะกล่าวถึง แนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงชุมชนหัวเขาภายใต้แนวคิด 
การจัดการร่วมโดยมีศูนย์กลางที่ชุมชน (Community-centered Co-management) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
แนวคิดที่สามารถบูรณาการกับแนวทางการจัดการที่มีอยู่ให้สามารถเพิ่มความรับผิดชอบอ านาจ และ
บทบาทของชุมชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิผล
มากข้ึน (Pomeroy, 2001)อันจะน าไปสู่การจัดการทรัพยากรร่วมโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ชุมชน (Boonnak, 
2011) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้มีการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชนและภาคส่วนต่างๆความส าคัญของ
แนวทางดังกล่าวนี้คือเพื่อเพิ่มบทบาทของชุมชน ภาครัฐ เอกชน ร่วมถึงองค์กรการพัฒนาเอกชน ในการ
ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ บนเงื่อนไขของการยอมรับในสิทธิของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการ ซึ่งมีประโยชน์ท าให้ชุมชนสามารถได้เรียนรู้และปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มในการพัฒนา 
อีกทั้งยังสามารถน าไปสู่การจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนหัวเขาอย่างเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงร่วมใน
ชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลจากการศึกษาคาดว่าจะสามารถน าไปสู่การสร้างแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนโดยที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากร
ประมงร่วม โดยการน าไปปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
 

นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร 
 ชาวประมงชุมชนหัวเขา หมายถึง ชาวชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ซึ่งอาศัยอยู่รอบทะเลสาบสงขลา โดยใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นแบบประจ าที่
และไม่ประจ าที่  
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 การเข้าถึงสิทธิ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่และแหล่งทรัพยากร
ประมงของชาวประมงชุมชนหัวเขา 
 ทรัพยากรประมง หมายถึง บรรดาสัตว์น้ าที่มีอยู่โดยธรรมชาติในทะเลสาบสงขลา และเป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งชาวประมงใช้ประโยชน์ในการด ารงชีพ 
 การจัดการทรัพยากรร่วม หมายถึงแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงที่สามารถผสานความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรได้อย่างได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 พื้นที่ของกำรวิจัย 

 พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่สองเขาอันได้แก่ หัวเขาแดง ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านหัวเขา 
ซึ่งเป็นชุมชนชาวประมงขนาดใหญ่และหัวเขาเขียวซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านบ่อหลา บ้านใหม่ และบ้านชายหิน 
ทั้งหมดตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา การเลือกเลือกพื้นที่ใช้วิธีการแบบ
เจาะจง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มข้นในการท าประมงสูงและมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรร่วม
ระหว่างภาคีต่าง ๆ ในลักษณะที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดี 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ประมงจ านวน 19 คน จาก 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัว
เขาบ้านบ่อหลา บ้านใหม่ และบ้านชายหิน (4 บ้าน คือ เสเริน ในความหมายของชาวบ้านในพื้นที่ศึกษา) 
จ านวน 12 คน เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ จ านวน 2 คน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 คน 
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จ านวน 1 คน และตัวแทนภาคเอกชน จ านวน 2 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก
ดังกล่าวท างานด้านการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา และเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
เร่ืองที่ศึกษาเป็นอย่างดี 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ด าเนินการโดยรวบรวมข้อมูลเอกสารทุติยภูมิ 
ซึ่งประกอบด้วยเอกสารข้อมูลชุมชน เอกสารด้านนโยบาย และงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่มีการรวบรวมไว้ทั้งใน
ส่วนของหน่วยงานรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด าเนินการโดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มที่ศึกษาเพื่อท าความเข้าใจกับปัญหาและกระบวนวิธีในการจัดการที่
เก่ียวข้องเช่น การประชุมระดับชุมชน การประชุมร่วมกับหน่วยงาน กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง
และฟื้นฟูทรัพยากรประมงของชุมชน และกิจกรรมการจัดการร่วมในพื้นที่และใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ จ านวน 19 คนนอกจากนี้ยังจัดให้มีการสนทนากลุ่ม
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ย่อยจ านวน 4 ครั้งเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่การท างานในการจัดการ
ทรัพยากรประมงทั้งในระดับชุมชนและพื้นทีใ่นการศึกษาและจัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการในพื้นที่ จ านวน 
1 คร้ัง เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลไกการจัดการร่วมในพื้นที่วิจัย 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ส่วนหนึ่งท าไปพร้อม ๆ กับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกครั้งเมื่อได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้น วิธีการวิเคราะห์ที่
ใช้คือการท าความเข้าใจกับเนื้อหา การจัดหมวดหมู่ การสังเคราะห์ และการตีความ นอกจากนี้ยังมีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งที่ต่างกันในด้านเวลา 
สถานที่ และบุคคล โดยการตรวจสอบจากผู้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกหลายคนที่สามารถตรวจสอบกัน
และกันได้และการตรวจสอบซ้ าในการจัดเวทีสนทนากลุ่ม 
 

ผลกำรวิจัย 
 1. บริบทพื้นที่ศึกษำ 

 การจัดการทรัพยากรร่วมภายใต้ชื่อ“สองเขา หนึ่งเล เสเริน” มีองค์ประกอบดังนี้คือ “สองเขา”
หมายถึงพื้นที่หัวเขาแดงและหัวเขาเขียว โดยที่ชุมชนหัวเขาแดงเป็นชุมชนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว้างเรียก
รวม ๆ ว่า บ้านหัวเขา ในขณะที่ชุมชนหัวเขาเขียวประกอบด้วยพื้นที่ บ้านใหม่ บ้านบ่อหลา และบ้านชาย
หิน ทั้ งสี่บ้านในสองชุมชนเป็นที่มาของค าว่า “เสเริน” ในภาษาท้องถิ่น ซึ่ งแปลว่า “สี่บ้าน” 
มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีพและมีการจัดการทรัพยากรประมงในรูปแบบของการ
จัดการร่วม (co-management) ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลา โดยในปัจจุบันชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการทรัพยากรประมงร่วมอย่างย่ังยืนในพื้นที่นี้ 
จึงมีการพัฒนากลไกการจัดการร่วมและมีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมให้มีมีความสอดคล้องกับภูมินิเวศชุมชนระบบทรัพยากรประมงและความสัมพันธ์ทางสังคมของ
ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ดังบริบทของพื้นที่ศึกษาที่จะน าเสนอโดยสังเขปต่อไปนี้ 

1) ภูมินิเวศของชุมชนหัวเขำ 
  ในทงประวัติศาสตร์แล้วชุมชนหัวเขาถือเป็นหัวเมืองหลักในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรือง
มาตั้งแต่สมัยการปกครองของราชวงศ์สุลต่านสุลัยมาน ชาห์ ซึ่งตรงกับในสมัยอยุธยาของไทยทั้งนี้สามารถ
เห็นได้จากโบราณวัตถุและหลักฐานต่างๆ (Pitakkumpol, 2015) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสงขลาที่ 1 
ของราชวงศ์สุลต่านสุลัยมาน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เมืองสงขลาในระยะนี้เจริญถึงจุดสูงสุดถึงขั้นมีการ
ผลิตเงินตราขึ้นใช้เอง โดยมีค าว่า “สงขลา” บนเหรียญเขียนเป็นภาษายาวีสองค า อ่านว่า “นะครี-ซิงโกรา” 
แปลว่า “นครสงขลา” และมีภาษาจีนอีกห้าค า จึงสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่เจ้าเมืองแขก
ปกครองสงขลาอยู่เกือบ 40 ปี ท าให้สามารถคาดการณ์ถึงสภาพทางเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองของเมืองสงขลาใน
ขณะนั้นได้ (Pitakkumpol, 2015) 
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  หากดูร่องรอยทางประวัติศาสตร์เมืองสงขลาในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองจะพบว่าได้มีการ
ผนวกชุมชนหัวเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคประวัติศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ในปัจจุบันสามารถเดินทางไปยัง
ชุมชนหัวเขาโดยใช้เส้นทางเดียวกับทางไปชุมชนบ่อหลา ชุมชนบ้านใหม่ และชุมชนชายหินเม่ือลงจาก
สะพานเปรมติณสูลานนท์ถ้าจะไปชุมชนบ่อหลา บ้านใหม่ และชายหินจะต้องเลี้ยวซ้าย แต่ถ้าจะไปบ้าน
หัวเขาจะต้องเลี้ยวขวา ในบริเวณชุมชนหัวเขาจะพบว่า ที่ตั้งกลุ่มบ้านเป็นที่ราบสูงเลียบทะเลสาบ มีการ
สร้างบ้านเรือนบนเนินเขาอย่างหนาแน่นเป็นบางส่วนซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หน้าเขา” ซึ่งในสมัยก่อนเรียก
สถานที่นี้ว่า “เมืองสิงขร” เป็นเมืองเก่าและเนินเขาเหล่านี้เมื่อมองระยะห่างจากที่อ่ืนจะเห็นดินสีแดง จึง
มักจะเรียกภูเขาบริเวณนี้ว่า “หัวเขาแดง” ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของต าบล “หัวเขา” อ าเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลาเนื่องจากอาณาเขตทั้ง 3 ด้านคือทิศใต้ ตะวันออกและตะวันตกโอบล้อม “หัวเขาแดง” ไว้
คือทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย ความสมบูรณ์ของสองทะเลนี้จึงเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชาวหัวเขาแดง
ไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันนี้ชาวชุมชนหัวเขาส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก แม้ว่าบางคนจะผัน
ตัวเองไปท าอาชีพค้าขายบ้างก็ตามแต่ก็เป็นการค้าขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท าประมงชายฝั่ง เช่น 
กุ้งแห้ง ปลาแดดเดียว ฯลฯ มีเพียงบางคนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ท างานเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไปและรับ
ราชการ อีกทั้งยังมีความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งคนไทยพุทธ คนไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน
แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยมุสลิม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขโดยไม่ขัดแย้งกันในเร่ืองของ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจนเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีความเชี่ยวชาญในการ
ด ารงชีพที่ต่างกัน จึงมีส่วนช่วยเสริมซึ่งกันและกันในการด ารงอยู่  
  2) ภูมินิเวศชุมชนบ้ำนใหม่ บ้ำนชำยหิน และบ้ำนบ่อหลำ 

  ชุมชนเขาเขียวคือส่วนหนึ่งของต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็น
ชุมชนซึ่งเกิดขึ้นก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา มีต านานเล่าว่าในอดีตชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท า
เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาเกือบทั้งหมดมักจะน ามาใช้ในครัวเรือน มีเพียงบางส่วนที่บรรทุกเรือ
ไปขายในหมู่บ้านใกล้เคียง คนในหมู่บ้านมีความภาคภูมิใจในฝีมือการปั้นดินเผาของพวกเขาเป็นอย่างมาก 
ค าว่า “สทิงหม้อ” ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในอดีตมาจากค าว่า“สทิง” แปลว่า “สวย” รวมกับค าว่า 
“หม้อ” เป็น“สทิงหม้อ” หมายรวมถึงหม้อที่สวยงามนั้นเองแต่ในปัจจุบันหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งขอเขตงการปกครองทั้ง9 หมู่บ้านของต าบลสทิงหม้ออาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านคือ การท าประมง
ตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามจึงมีศาสนสถานคือ มัสยิดและ
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้าน 
  ลักษณะที่ตั้งของบ้านใหม่หมู่ที่ 1 ต าบลสทิงหม้อ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
เป็นที่ราบด้านทิศตะวันตกของเขาเขียว ประชากรในชุมชนมีความหนาแน่น มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านบ่อหลา
อยู่ในหมู่ที่ 2 โดยที่หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ครอบคลุมบ้านชายหินด้วย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
พื้นบ้าน รับจ้าง รับซื้อปลา และรับซื้อกุ้งมีการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเลและกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาใน
กระชังนอกจากนี้คนในชุมชนบางส่วนยังประกอบอาชีพท าสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนมะม่วงเบาซึ่งมี
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ชื่อเสียงในปัจจุบัน ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณี วัฒนธรรมตามแบบขนบธรรมเนียม
ของชาวมุสลิม ปัจจุบันประชากรมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 2. สองเขำ หนึ่งเล เสเริน: แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงร่วม  
 จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงร่วมใน 4 ชุมชนอันได้แก่ ชุมชน
หัวเขา ชุมชนบ่อหลา ชุมชนบ้านใหม่ และชุมชนชายหิน โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญด าเนินอยู่ในพื้นที่อันได้แก่ 
กิจกรรมการจัดการฟาร์มทะเลการท าซั้งปลา (ปะการังเทียมแบบพื้นบ้าน) และการจัดการป่าโกงกาง แล้ว
น ามาสังเคราะห์ผ่านแนวคิดของ Ostrom (1990) ภายใต้มโนทัศน์ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม 
(common pool resources) ในการอธิบายความพยายามในทรัพยากรเป็นสมบัติสาธารณะของกลุ่มคน
หรือชุมชนพบว่า แนวทางการจัดแบบเดิมที่รัฐชี้น ามีข้อจ ากัดบางประการที่จะต้องพิจารณาใหม่ เพื่อให้
เกิดการจัดการที่เหมาะสมกับความสามารถในระบบการผลิตหรือการเพิ่มความสามารถในการผลิตของ
ระบบทรัพยากรและพลวัตทางสังคมในพื้นที่โดยที่การจัดการร่วมเป็นแนวทางที่จ าเป็นเพื่อให้ทรัพยากร
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน การจัดการร่วม (co-management) จึงเป็นแนวทางหนึ่งทั้งนี้เหมาะที่
จะสามารถผสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งชุมชน รัฐและเอกชน โดยสามารถเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากร
ประมงถือเป็นทรัพยากรร่วมหรือทรัพยากรของส่วนรวม (common pool resource) ซึ่งมักจะประสบ
ปัญหาในการบริหารจัดการอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลหรือชายฝั่ง นอกจากนี้แนวคิดการ
จัดการร่วมยังเป็นแนวทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งอ านาจหน้าที่ในการจัดการระหว่างรัฐและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้รับการยอมรับและมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดการทรัพยากรที่เป็นสมบัติ
ร่วมของชุมชน (Common Property Resources) โดยอาจใช้ควบคู่กับแนวคิดการจัดการทรัพยากรที่ใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการให้ความส าคัญกับสิทธิชุมชน (community-centered co-
management) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่สามารถบูรณาการกับแนวทางการจัดการที่มีอยู่ให้สามารถเพิ่ม
ความรับผิดชอบอ านาจ และบทบาทของชุมชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อให้การจัดการมี
ประสิทธิผลมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องค านึงถึงข้อก าหนดและกฎกติกาในการจัดการร่วมที่ร่วมกัน
ออกแบบและด าเนินการระหว่างชุมชนกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งนี้สามารถดูได้จากรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรประมงร่วมในพื้นที่ศึกษา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินงานร่วมกันอันได้แก่ กิจกรรม
การจัดการฟาร์มทะเล การท าซังปลา และการจัดการป่าโกงกางซึ่งสะท้อนถึงการเข้าถึงทรัพยากรประมง
ในมิติอันหลากหลายภายใต้สิทธิ์ ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงร่วมดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) จุดเริ่มต้นภำคีเครือข่ำยในกำรกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงร่วมในพื้นที่ 
  บ้านบ่อหลาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและสามารถสร้าง
เครือข่ายต่าง ๆ ในการจัดการเชิงระบบได้เป็นอย่างดี จากบ้านบ่อหลาขยายพื้นที่ไปสู่บ้านใหม่ บ้านชาย
หิน และบ้านหัวเขาตามล าดับ โดยแต่ละหมู่บ้านท าหน้าที่รักษาหน้าบ้านภายใต้ความรับผิดชอบของ
ตนเองซึ่งมีพื้นที่รวมกันกว่า 400 ไร่ แต่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์
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ความสัมพันธ์เชิงสังคม และยุทธวิธีการด ารงชีพ ดังการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งที่ว่า “...เป็น
รูปแบบการท าประมงที่เปลี่ยนไป จากอดีตที่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มาถึงปัจจุบันที่เสื่อมโทรมจนถือได้ว่า
อาจจะเข้าใกล้ขั้นวิกฤต โดยเฉพาะหากไม่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู...” ค ากล่าวดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพ
ทรัพยากร และการด าเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วม ที่ถือก าเนิดขึ้นมาจากการขับเคลื่อนของคน 
ที่มีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงถือเป็นตัวอย่างที่ส าคัญที่สามารถขยายพื้นที่จากชุมชนหนึ่ง
ไปยังอีกชุมชนหนึ่งรอบทะเลสาบสงขลา โดยเร่ิมจากหน้าบ้านของตัวเองด้วยการช่วยกันช่วยกันดูแลพื้นที่
การประมงบริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านไม่ให้มีเรือเข้ามาท าประมงในเขตการอนุรักษ์ที่ก าหนดไว้ระยะห่าง
จากฝั่ง 300 เมตร หากมีการล่วงล้ าเขตที่ก าหนดไว้นี้ ทางกลุ่มจะท าการขับไล่เรือดังกล่าวออกไปหลังจาก
นั้นได้มีการริเริ่มต้นจัดตั้งเขตฟาร์มทะเลโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง รวมทั้งมีการด าเนินการ
ฟื้นฟูทรัพยากรประมงด้วยการปล่อยพันธุ์กุ้งและปลาบริเวณดังกล่าวผ่านการช่วยเหลือของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกับสนับสนุนข้อมูลเพื่อ
การเรียนรู้ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองหญ้าทะเลและป่าโกงกาง 
รวมทั้งมีการปลูกหญ้าทะเลร่วมกับชาวบ้านเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ านอกจากนี้ ในการด าเนินการ
ดังกล่าวยังมีภาคีการพัฒนาหลายองค์กรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริม (Information 
Department of Natural Resources and Environmental Management of Songkhla Lake 
Watershed, 1994) 
  2) ฟำร์มทะเลกับกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วม 

  ฟาร์มทะเลในเขตพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้านถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการทรัพยากรร่วม
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของ
ปลา การสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมความม่ันคงทางอาหารและสร้างเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ยังเป็น
เครื่องมือที่กระตุ้นให้ชาวประมงรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่ใช้ประโยชน์ของพวกตน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญคือ ประชาชนมีจิตส านึกในแต่ละหมู่บ้าน ในการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลรวมทั้ง 4
หมู่ บ้ าน กว่ า  400  ไร่  ( Information Department of Natural Resources and Environmental 
Management of Songkhla Lake Watershed, 1994) 
  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง รวมถึงทรัพยากรอ้ืน ๆ 
ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท าประมง ของประชาชนในชุมชนท่ีศึกษาถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ส าคัญยิ่ง
นับตั้งแต่เริ่มต้นการท าฟาร์มทะเลถึงปัจจุบัน การเคลื่อนไหวภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนและ
ทรัพยากรประมงสามารถเชื่อมโยงไปยังแนวคิด social ecology ของ Ostrom (2009) ว่าด้วยเร่ืองของ
ระบบความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการไหลเวียนของทรัพยากร
ประมง โดยนัยนี้ การประมงในบริเวณนี้จึงมีความเก่ียวข้องทั้งในแง่มุมทางเศรษฐกิจสังคม และทรัพยากร
ประมง และที่ส าคัญคือเป็นกิจกรรมส่งผลต่อการด ารงชีพ (livelihoods) ของคนส่วนใหญ่ในบริบทของ
ชุมชนทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีการด าเนินการอย่างพลวัตมาตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนถึงปจัจุบัน แนวทางการ
จัดการที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ และความยั่งยืนในการด ารงชีพของ
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ชาวประมลและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะเห็นจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเริ่มกลับมาอีกครั้ง
และชาวประมงสามารถจับสัตว์น าได้ดีขึ้นเมื่อระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูบนพื้นฐานของความเข้าใจและ
พร้อมใจในการร่วมมือกันจัดการของชาบ้าน เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึง ระบบความสัมพันธ์ที่
สอดคล้องไปในทางเดียวกันกัน ดังนั้นการมีรูปแบบการจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและ
เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรในพื้นที่หน้าบ้านมีการ
ดูแลพื้นที่และทรัพยากรชายฝั่งไม่ให้เรือประมงที่ผิดกฎหมายเข้ามาในหมู่บ้านและท าลายล้างทรัพยากร
หน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามด้วยการก าหนดข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นกฎและกติกาที่ชุมชนร่วม
ออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนบ้านใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแกนน าหลักในการจัดการ
ทรัพยากรก่อนที่จะขยายไปยังชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ผลดังกล่าวนี้น ามาซึ่งการจัดตั้งเขตฟาร์มทะเล
ที่ตั้งอยู่ระหว่าง 4 ชุมชน หลังจากที่ประสบกับภาวะวิกฤตที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ เช่น หน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้กรมประมง โดยเฉพาะศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างสงขลา และภาคเอกชน คือ ปตท. สผ. ที่เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว
อย่างจริงจัง น ามาซึ่งการฟื้นฟูทรัพยากรที่เกิดผลเป็นที่ประจักษ์นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นต้น ก็ได้เข้ามา
สนับสนุนข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในการฟื้นฟูทรัพยากรประมง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองหญ้าทะเลและ
ป่าโกงกางเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ า ตอไปถึงการมีกิจกรรมการปลูก
หญ้าทะเล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาคีการพัฒนาหลายองค์กร
อ่ืน ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยกัน
จัดรูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากร ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอันเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างการ
เรียนรู้พัฒนาความคิด และประสานความเข้าใจในการดูแลทรัพยากรประมงอย่างต่อเนื่อง 
  ผู้ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ได้สะท้อนถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
วิกฤติทรัพยากร “ปัญหาที่ส าคัญของคนบ้านเราคือ การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรม การปล่อยน้ าเสีย
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลท าให้สัตว์น้ าเหล่านี้ตายในที่สุดในขณะเดียวกันยังส่งผลต่อระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ของสัตว์น้ าและคนสิ่งที่ส าคัญกว่านั้นคือส่งผลต่อวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การผนวกรวม
กับทุนจนก่อเกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาคือ มือใครยาว สาวได้สาวเอา”(Bung Chem, 2018, 20 October) 
สภาพการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดการเก็บเกี่ยวทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังซึ่งในทางวิชาการใช้ค าว่า 
“การตักตวงทรัพยากรแบบล้นเกิน” ในขณะเดียวกันก็ท าให้ชาวประมงเปลี่ยนทัศนคติที่มาควบคู่กับ
แนวคิดความทันสมัยและหันมาใช้เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้น โดยหวังว่าจะได้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นโดยที่เครื่องมือประมงบางชนิดเป็นเครื่องมือประจ าที่ (Stationary Fishing Gear) ซึ่งเป็นตัวกีด
กั้นและขัดขวางการสัญจรไปมาในขณะเดียวกัน การพัฒนาของรัฐที่เน้นการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมทั้งการถมสิ่งปฏิกูลลงชายทะเลอันเป็นผลจากการขยายตัวของความเป็นเมืองกลายเป็น
ปัญหาที่ส าคัญ ดังนั้นการจัดการทรัพยากรร่วมระหว่างชุมชน รัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นทางออกที่ส าคัญที่สุด  
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  เมื่อมีการก าหนดเขตอนุรักษ์โดยมีการจัดการฟื้นฟูทรัพยากรประมงร่วมด้วย ที่เรียกว่า
การท าฟาร์มทะเล ถือเป็นความพยายามที่ท าให้คนในชุมชนตระหนักถึงวิธีการจัดการทรัพยากรประมงที่
ควรจะเป็นโดยให้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงร่วม ในขณะเดียวกันก็
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือทางวิชาการผ่านการสร้างเวทีท าความ
เข้าใจและการท ากิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างเป็นระบบ จากการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบว่า ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีความพยายามในการฟื้นฟูทรัพยากร
สัตว์น้ าอย่างเป็นระบบและหลายรูปแบบเพื่อให้ทรัพยากรกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นนี้มุ่งเพื่อ
ตอบสนองความต้องการขอคนในพื้นที่อาทิเช่น การรักษาพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากและที่ส าคัญที่สุดคือการ
ประกาศเอาจริงเอาจังกับการท าประมงผิดกฎหมายและมีลักษณะท าลายลา้งในพื้นทีท่ะเลสาบสงขลาและ
พื้นที่ทั้ง 4 ชุมชน  
  กล่าวโดยสรุปจากการลงพื้นที่ดังกล่าวท าให้เห็นว่า การจัดการทรัพยากรประมงร่วม
รูปแบบการจัดการฟาร์มทะเลมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ถึงแม้จะมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่สามารถท าให้ชาวประมงทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้เต็มที่แต่ช่วยดึงให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการฟาร์มทะเล      
เป็นส่วนเสริมที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการอันริเร่ิมจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านอีกทั้งยังช่วยใน
การสร้างความเข้มแข็งของชาวบ้านผ่านการก าหนดกติการ่วมและกลไกต่าง ๆ ในการด าเนินการดังนั้น
การจัดการฟาร์มทะเลโดยชุมชน มีส่วนช่วยสร้างที่พักพิงให้กับปลา ด้วยการการก าหนดเขตอนุรักษ์โดยมี
กติกาชุมชนในการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของคนในพื้นที่ ช่วยท าความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนและทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสมเป็นที่รูม้ากข้ึนและมีกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เสริมกันตามมา เช่น การท าซังปลาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่นี้เช่นกัน 
  3) “ซั้งปลำ”: บ้ำนแห่งกำรพักพิงขอสัตว์น้ ำกับกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมใน สอง
เขำ หนึ่งเล เสเริน 

 “ซั้งปลา”หรือ “บ้านพักปลา” เป็นปะการังเทียมแบบพื้นบ้านที่น าเอากิ่งไม่และใบไม้
หลากหลายชนิดจ านวน รวมทั้งใบพืชตระกูลปาล์ม เช่น ใบมะพร้าว มาปักและสุมเป็นกองในแหล่งน้ าเพื่อ
เป็นที่พักและหลบซ่อนของสัตว์น้ า โดยเฉพาะปลา ซึ่งทั้ง 4 ชุมชน ได้ร่วมกันรื้อฟื้นท าขึ้นมาเพื่อมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงอย่างเป็นระบบ ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของฟาร์ม
ทะเลที่เกิดจากการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรมประมง น าโดยสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนในการจัดการพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเยียวยาและฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา และต่อลมหายใจให้กับผู้คนที่ด าชีพอยู่กับทะเล จากการลงพื้นที่ใน
บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 พบว่าการท าซั้งปลามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท าฟาร์มทะเลซึ่งเป็นโครงการที่
ด าเนินการภายใต้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรประมง (ศูนย์ที่จัดตั้งโดยชุมชน) ที่เกิดจากการปรึกษาหารือมีส่วน
ร่วมของคนในหมู่ที่ 2ในช่วงแรกแล้วขยายพื้นที่ไปยังหมู่ที่ 1 และแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กับชุมชนชายหิน
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และชุมชนหัวเขาในเวลาต่อมา ลักษณะของการท าบ้านพักปลาของแต่ละชุมชนจะมีที่มาเหมือนกันคือ 
เร่ิมต้นจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรประมง เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง คนในชุมชนจึงมีการ
พูดคุยกันแล้วเกิดพัฒนาเป็นแนวคิดในการอนุรักษ์ในรูปแบบของการท าซั้งปลา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม 
ขึ้นมาในชุมชน  
 การท าซั้งปลาถือเป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าและเป็นวิธีการ
อนุรักษ์ลักษณะหนึ่งที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต การวางซั้งท าโดยกรใช้ไม้และใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นมากอง
ไว้ในแหล่งน้ าในจุดที่เหมาะสม เป็นเสมือนการท าปะการังเทียมให้ปลาใช้หลบซ่อนและวางไข่ รวมทั้งช่วย
อนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน การรวมตัวกันเพื่อที่จะท าซั้ งหรือบ้านปลาในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่หมู่ที่ 1 และ
ชุมชนบ้านบ่อหลาหมู่ที่ 2 และชุมชนชายหินเป็นการใช้พื้นที่หน้าบ้านที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง โดยเฉพาะสัตว์น้ าที่นับวันจะเหลือน้อยลง ด้วยความร่วมมือกับหลาย ๆ ฝ่าย การท าซั้งปลาท ากัน
หลายรูปแบบทั้งที่ เป็นทุ่นลอยน้ า บางแห่งใช้แหเก่า อวนเก่าผูกกับไม้ไผ่แล้วทิ้ งลงทะเล โดยมี
ส่วนประกอบหลัก ๆ ที่ขาดไม่ได้มีคือ ไม้ไผ่ เชือก ถุงทราย แท่งปูนและทางมะพร้าว ส่วนประกอบอ่ืน
ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นว่าจะเลือกใช้สิ่งใดแต่ส าหรับชาวประมงบ้านใหม่ ชาวประมงบ่อหลาและชาวประมง
ชายหินนิยมใช้กิ่งไม้เป็นส่วนประกอบส าคัญเนื่องจากหาได้ง่ายในท้องถิ่น 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการทรัพยากรประมงโดยการตั้งเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าในรูปของฟาร์ม
ทะเลสามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายแต่ถ้าจะให้ได้ผลดีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามามี
บทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริม นอกเหนือจากการร่วมมือของคนทั้ง 4 ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการ
จัดการชายฝั่งมาแล้วหลายรูปแบบเช่นการปลูกป่าชายเลนการกักกันพื้นที่เป็นเขตอนุรักษ์ ฯลฯ แสดง
ความเป็นเจ้าของทรัพยากรประมงร่วมกันของหลายฝ่ายในทะเลสาบสงขลา ถึงแม้จะเป็นสิทธิเชิงซ้อนที่มี
การซ้อนทับกันระหว่างกรรมสิทธิ์ของรัฐและปัจเจกชนในบางส่วนก็ตาม แต่ก็ยังเป็นการดีที่จะช่วยให้
ทรัพยากรประมงฟื้นคืนสภาพได้อีกคร้ังหนึ่งท่ามกลางภาวะวิกฤต 
 4) ป่ำโกงกำงกับกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมใน สองเขำ หนึ่งเล เสเริน 

 การปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ าในชุมชนหัวเขา
ชุมชนบ่อหลา ชุมชนบ้านใหม่ และชุมชนชายหิน ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง
ได้มีการปลูกมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้ในชุมชนหัวเขาต่อมาคนในชุมชนได้ร่วมกันคิดวิธีการปลูกต้นโกงกางใน
ท่อซีเมนต์เนื่องจากพื้นที่เดิมไม่เคยมีต้นโกงกางมาก่อนแต่ชุมชนต้องการสร้างความสมบูรณ์ให้กับเขต
อนุรักษ์เพื่อเพิ่มแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ าหรือทรัพยากรประมงจึงถือได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นการค้นหา
วิธีการปลูกป่าโกงกางแบบใหม่เพื่อให้ต้นโกงกางสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดทางธรรมชาติ
บางประการคือการใช้ท่อซีเมนต์กลมขนาดทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดน ามาเรียงกันเป็นแถวแล้วเอาดิน
เลนจากพื้นที่รอบๆ ใส่ในท่อลงไปให้เต็มน าต้นโกงกางจ านวน 5 ต้น ปลูกลงในแต่ละท่อนับเป็นวิธีการที่
คนในชุมชนบ่อหลา ชุมชนบ้านใหม่และชุมชนชายหินคิดขึ้นจากการสังเกตความสัมพันธ์ในระบบนิเวศที่
จะต้องมีดินเลนมากพอ ผลปรากฏว่าวิธีนี้ประสบความส าเร็จ โดยต้นโกงกางที่สามารถเพาะปลูกในพื้นที่
มี2 ชนิด คือ ต้นโกงกางใบเล็กและต้นโกงกางใบใหญ่ (Bung Sob, 2018, 20 October) ความส าเร็จนี้
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น ามาซึ่งความภูมิใจแก่คนในชุมน จึงมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่ปลูกอีก ดังค าอธิบายของแกนน าชุมชนที่
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังต่อไปนี้ 
  “...บ้านเราเราสร้างป่าโกงกางขึ้นมาเอง เพราะระบบนิเวศบ้านเราไม่ได้เอ้ือให้ป่า
โกงกางมันเติบโตได้เหมือนกับชุมชนหัวเขาดินบ้านเราแตกต่างจากชุมชนหัวเขา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมา
ทดลองในการท าการปลูกในพื้นที่ของเรา เรามีแปลงสาธิตหรือแปลงทดลองในการปลูกต้นโกงกางของเรา 
2 แปลงซึ่งติดกับศูนย์อนุรักษ์ตอนนี้ถือว่าได้ผลมากเพราะต้นโกงกางสามารถเจริญงอกงามได้และเราจะ
ขยายพื้นที่ไปเรื่อย ๆ รอบทะเลหรือรอบเขตอนุรักษ์ของเรา ตอนนี้เรามีโครงการจะปลูกต้นโกงกางและ
ร่วมกับชุมชนชายหินมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดซื้อและจัดหาท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ที่เขาไม่ใช้แล้วและรับบริจาคเข้ามา ตอนนี้ถ้าเราขับเรือออกไป
ชายทะเลหรือเรานั่งอยู่ที่ศูนย์เราจะเห็นที่ในซั้งปลา เราพยายามปลูกป่าชายเลนในซั้ งปลาทุกซั้ง ๆ 

ละประมาณ 2-3 ต้น และเราจะทดลองและลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ และเราคิดว่าต้นโกงกางสามารถที่
จะขยายพันธุ์ได้ แต่เราต้องดูแลบ่อย ๆ ขยันเติมดินเลนเข้าไป และยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์
อย่างเช่น ชาวบ้านหัวเขาก็มาช่วยเราในการดูแลในการเพาะปลกู,,,เขาช านาญในเร่ืองป่าโกงกาง...”(Bung 

Sob, 2018, 20 October) 

 คนในชุมชนหัวเขามีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าโกงกางมาก่อนผ่านการ
ด าเนินโครงการพัฒนาป่าชายเลนของชุมชนต าบลหัวเขา ซึ่งเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่ปลูกขึ้นมาเนื่องใน
วโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ครองราชย์เป็นปีที่ 50 โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสนับสนุนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง มูลนิธิโททาลและบริษัทปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. หลงจก
ปลูกแล้วได้มอบให้ประชาชนในต าบลหัวเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและดูแลป่าโกงกางในปัจจุบัน
ป่าชายเลนบริเวณนี้มีความสมบูรณ์ เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่ส าคัญในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
 กล่าวโดยสรุปผลส าเร็จจากการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าโกงกางได้ชักน าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในชุมชนต่อการจัดการป่าโกงกางและการพัฒนาในพื้นที่ ประเด็นที่ส าคัญคือ 
เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อมาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าโกงกางและเกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกันระหว่างชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะเป็นกลุ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้น
สามารถขยายพื้นที่ป่าชายเลน มีการปรับเปลี่ยนมุมมองของคนในชุมชนชายฝั่งต่อการพัฒนาพื้นที่
โดยเฉพาะในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรและมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนจนใน
ปัจจุบันเกิดการขยายพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นพื้นที่กว่าร้อยไร่ ซึ่งในมิติการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่
ป่าโกงกางได้กลายเป็นจุดเรียนรู้ที่ส าคัญของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ทั่วไปทั้งในจังหวัด
สงขลาและพื้นที่ ใกล้เคียงสนใจเข้ามาทัศนศึกษาและดูงานอันช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจใน
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ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการด ารงชีพของคนในสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเก้ือกูลกัน 
เพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางด้านอาหาร และความสมบูรณ์ของทรัพยากร ในขณะเดียวกันยังช่วยสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ขยายไปยังชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย 
 

สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงร่วมในชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา มีข้อค้นพบที่ส าคัญ คือเนื่องจากทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาถือเป็นทรัพยากรร่วม 
(common pool resources) การจัดการจึงควรเป็นไปตามแนวทางการจัดการร่วม (co-management) 
ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญสอดคล้องกับ Pomeroy (2001) ที่ได้กล่าวถึง
การจัดการทรัพยากรร่วมว่าร่วมกับภาคีอ่ืน ๆแต่ต้องมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่า 
ชุมชนสามารถสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่มีบทบาทแตกต่างกัน แต่เอ้ือหรือเสริมต่อกันโดยที่ชุมชนสามารถช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรประมงได้ในช่วงที่ผ่านมาด้วยแนวทางนี้ทั้งนี้การจัดการร่วม (co-management) ถือ
เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถผสานความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งชุมชน รัฐและเอกชน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรดังค าอธิบายของ Carlson&Berk (2004) ที่ได้กล่าวถึงทรัพยากรประมง
ว่าเป็นทรัพยากรร่วมหรือทรัพยากรของส่วนรวม (common pool resource) ซึ่งมักจะประสบปัญหาใน
การบริหารจัดการอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Dolsak & Ostrom, 2003) 
(Pomeroy, 1995) นอกจากนี้ข้อค้นพบในพื้นที่ยังสะท้อนแนวทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งสรร
อ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้รับการยอมรับและมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการ
จัดการทรัพยากรที่เป็นส่วนรวมในชุมชนทั้ง 4 ชุมชนโดยสามารถน ามาใช้ควบคู่กับแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการจัดการร่วม (community-centered co-
management) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่สามารถบูรณาการกับแนวทางการจัดการที่มีอยู่ให้สามารถเพิ่ม
ความรับผิดชอบอ านาจและบทบาทของชุมชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมหลักในการจัดการเพื่อให้มีประสิทธิผล
มากข้ึน (Pomeroy, 2001)    
 นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบอีกว่าแนวทางในการจัดการทรัพยากรร่วมยังต้องอาศัยความร่วมมือ               
จากหน่วยงานต่าง ๆ มาสนับสนุนโดยเฉพาะ สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกรมประมง นอกจากนี้ยังมีองค์การพัฒนาเอกชน ภาคเอกชนที่สนใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร 
ร่วมให้การสนับสนุนด้วยโดยชุมชนมีบทบาทหลักในการจัดการพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม การด าเนินการ
ในรูปแบบนี้ถือเป็นกลยุทธ์ (tactic) อย่างหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่างและต่อ
ลมหายใจให้กับผู้คนที่ด ารงชีพอยู่กับทะเลในการเข้าถึงทรัพยากรประมงได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นสอดรับกับ
ข้อสังเกตของ Chantharachot (1998) ที่ว่า ปัญหาส าคัญในการบริหารและจัดการทรัพยากรประมงของ
หน่วยงานรัฐ คือมักจะเป็นไปโดยขาดเอกภาพ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการตาม
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ข้อบัญญัติหรือกฎหมายของหน่วยงานตนเอง แต่การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีน้อยและแต่ละฝ่าย
ก็พยายามรักษาอ านาจของตนเองไว้ให้มากที่สุดจึงส่งผลให้การจัดการไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มี
ประสิทธิภาพและต้นทุนสูง โดยข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐมักจะท างาน
ภายใต้ภาระหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากผลลัพธ์ของการจัดการที่เกิดขึ้น ความทุ่มเทใน
การท างานจึงไม่สามารถเทียบเท่ากับชาวประมงเองซึ่งเป็นผู้รับผลโดยตรงได้ ด้วยเหตุนี้การจัดการร่วมจึง
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันโดยคนในชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นอย่างดี 
ดังนั้นการจัดการในแนวทางที่ให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักจึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่หน่วยงานรัฐ
ไม่สามารถจัดการอย่างมีประสิทธภิาพได้ข้อค้นพบในการวิจัยภาคสนามชี้ให้เห็นว่า ชุมชนมีบทบาทส าคัญ
ในการออกแบบพื้นที่หน้าบ้านของตนเอง เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านของสัตว์น้ าได้เป็นอย่างดี 
ภายใต้กฎ กติกาที่ก าหนดร่วมกันของชุมชน ซึ่งถือว่าส าคัญมากที่สุดต่อการน าไปปฏิบัติ แม้จะมีกติกาใน
ระดับอ่ืน ๆ ที่สูงกว่าระดับชุมชนก็ตามข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ Ostrom (2003) ที่ได้แบ่งกฎ กติกา 
ออกเป็น 3 ระดับ คือ กติกาในระดับปฏิบัติการ (operational rules)เป็นกติกาที่ผู้ใช้ทรัพยากรจะต้อง
ปฏิบัติที่สามารถก าหนดเคร่ืองมือ ช่วงเวลา และปริมาณได้ กติกาส าหรับก ากับทางเลือกร่วมกันโดยดูแล
ทรัพยากร (collective-choice rules) ในที่นี้หมายถึงผู้มีอ านาจหรือเจ้าหน้าที่ที่ออกนโยบายการบริหาร
ทรัพยากร กติกานี้มีผลทางอ้อมกับกับกติกาในระดับปฏิบัติการ สุดท้ายคือ กติกาในระดับธรรมนูญ 
(constitutional rules) เป็นตัวก าหนดสิทธิ์ของบุคคลในการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถก าหนด ออกแบบ
กติกาก ากับทางเลือกร่วมและยังมีผลทางอ้อมสิทธิ์ในการเข้าใช้ทรัพยากร (access) เช่น สิทธิ์ในการใช้
ประโยชน์จากระบบทรัพยากร (withdrawal) สิทธิในการจัดการ (management) สิทธิ์ที่อนุญาตให้คน
ในท้องถิ่นสามารถก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ตามสภาพของระบบทรัพยากร สิทธิ์ในการกีดกัน 
(exclusion) ซึ่งก าหนดว่าใครสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้บ้างและสิทธิ์ในการขายหรือ
การให้ยืม  
 ความส าคัญของความร่วมมือจกภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการก าหนดกติกาดังกล่าวนี้  Timprasert 
(2011) ซึ่งท าการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิชุมชนในการ
จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล ได้พบว่า ความส าเร็จในการจัดท ามีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ อันประกอบด้วย องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่เน้นการท างานอย่างบูรณาการอันส่งผลให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีประสิทธิภาพอีกทั้งสิทธิของชุมชนได้รับการยอมรับและพัฒนามากขึ้น 
โดยมีข้อเสนอแนะว่า รัฐควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในลักษณะของการจัดการร่วม 
โดยให้ประชาชนเป็นผู้มีบทบาทหลักซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้มาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร
มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งการให้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรจะช่วยให้สามารถน าประสบการณ์
จากภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างสอดคล้องกันกับ
บริบทของพื้นที่และความต้องการของชุมชน 
 ส าหรับข้อค้นพบเชิงพื้นที่ซึ่งมีรูปแบบในการจัดการทรัพยากรบนฐานของการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่พบในการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรร่วม โดยเปิดโอกาสให้
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ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักในการจัดการร่วมภายใต้กฎและกติกาที่ร่วมก าหนดขึ้นมาเพราะเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ ในขณะเดียวกันควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ 
องค์การพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจร่วม โดยการท างานอย่างบูรณา
การ อันจะน าไปสู่เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรประมงร่วม (co-management) อย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในทะเลสาบสงขลา หรือพื้นที่อ่ืน ๆ 

ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นพื้นที่กรรมสิทธ์ร่วม รัฐควรส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถสร้าง
รูปแบบหรือแนวทางในจัดการทรัพยากรร่วมทั้งระหว่างชุมชนและกับหน่วยงานหรือองค์การอ่ืน  ๆ ที่มี
ความสนใจร่วม เพื่อให้เกิดการบูรณาการมิติต่าง ๆ อันจะน าซึ่งความยั่งยืน   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมของคนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและ
สร้างความยั่งยืน ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในด้านต่าง ๆ 
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นริสรา พ่ึงโพธิ์สภa 
 

บทคัดย่อ 
 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมีคุณูปาการต่อการพัฒนาประเทศ การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการท างาน
วิจัยที่เป็นเลิศสามารถชี้แนวทางเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ความหมายของการท างานวิจัยทีเ่ป็นเลิศ และปัจจัยความส าเร็จของการท างาน
วิจัยที่เป็นเลิศ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาสังคมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลระหว่าง
ปี พ.ศ.2539 - 2560 จ านวน 7 คน พบผลดังนี้ ประการแรก การเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสะท้อนจาก 2 
คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะของบุคคลเป็นความสามารถใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านจิตใจ และ
ด้านทักษะ ส่วนคุณลักษณะของผลงานเป็นความโดดเด่น 3 ลักษณะ คือ ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม น าเสนอสิ่ง
ใหม่ และงานต่อเนื่อง มีเครื่องประกันผลงานเป็นรางวัล ประการท่ีสอง การท างานวิจัยที่เป็นเลิศ คือ 

ท าให้แตกต่าง ท าแล้วเกิดประโยชน์ และท าอย่างต่อเนื่อง และประการสุดท้าย ปัจจัยความส าเร็จของการ
ท างานวิจัยที่เป็นเลิศ แบ่งเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยน า ประกอบด้วย 5 มูลเหตุ คือใช้ความรู้เป็นฐาน 

ใช้ความรักและความสุขขับเคลื่อนงาน รักในการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่องาน มีบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง 
และยึดม่ันในความเชื่อเชิงวิชาการ ปัจจัยเอ้ือ ประกอบด้วย 2 มูลเหตุ คือ ใช้ความคิด และมีความเพียร 
ส่วนปัจจัยเสริม ประกอบด้วย 4 มูลเหตุ คือ แรงส่งจากทีม การสนับสนุนจากคนรอบข้าง การมีตัวแบบ
ให้เรียนรู้ และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ข้อค้นพบสามารถเป็นข้อเสนอแนะส าหรับนักวิจัย 
มหาวิทยาลัย และแหล่งทุน เพื่อการท าวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

 
ค ำส ำคัญ ความเป็นเลิศ การท างานวิจยัที่เป็นเลิศ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
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กำรท ำงำนวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแหง่ชำติ:  
คุณลักษณะ ควำมหมำย และปัจจัยควำมส ำเร็จ 
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Narisara Peungposopa 
 

Abstract 
National award-winning researchers have made valuable contribution towards national 

development. Knowledge about research excellence can point out ways to strengthen young 
researchers. This qualitative study aimed to: 1) study the characteristics of Thai national award-

winning researchers, 2) examine the meaning of research excellence, and 3) to explain the key 
success factors of research excellence. In-depth interviews were conducted with seven researchers 
in social sciences, who had won Thai national awards between the years 1996 - 2017. Data was 
analyzed by using content analysis. The results revealed that the key characteristics were visible 
through the ability of cognitive, psychological traits, and skill. The meaning of research excellence 
covered three elements: uniqueness, utility, and continuation of research. The key success factors 
contributing to research excellence were three groups of factors: the predisposing factors that 
consisted of knowledge-based passion, spirit of inquiry, positive attitude toward work, open minded 
personality, and persistence in rigorous academics. Enabling factors comprised of demonstrating 
various types of thinking, and perseverance. Reinforcing factors included the collaboration from 
research team, social support from others, learning from role model, and experiential learning. 
Based on findings, policy recommendations are proposed to researchers, universities, and grantors. 
 
Keywords: Excellence, Research Excellence, National Award-Winning Researchers 
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บทน ำ 
 บทความวิจัยเรื่องการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด าเนินการตามกระบวน
ทัศน์การวิจัยแบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ผู้วิจัยมีความเชื่อในมิติภววิทยา (Ontology) ว่า
ความรู้ความจริงของสิ่งที่ศึกษาไม่ได้มีหนึ่งเดียวเป็นสากล แต่เป็นความรู้ ความจริงที่หลากหลายตาม
มุมมองของผู้เป็นเจ้าของความจริง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเข้าไปแสวงหาความรู้ความจริงโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ให้ข้อมูลแบบคลุกคลีตีโมงด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ความรู้ความจริงที่ลุ่มลึก ทั้งนี้  มีเหตุผล
สนับสนุนการท าวิจัย 2 ประการ ได้แก่ ความส าคัญของ “การท างานวิจัย” และช่องว่างของการศึกษา 
(Gap of knowledge) ดังนี้ 
 ประการแรก ความส าคัญของ “การท างานวิจัย” การวิจัยเป็นงานที่มีความส าคัญต่อมนุษยชาติ 
เพราะเป็นรากฐานของการประดิษฐ์คิดค้นและการพัฒนาที่น ามนุษยชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในสรรพ
วิทยาการต่างๆ ประเทศที่ให้ความส าคัญแก่การวิจัยย่อมมีผลให้ประเทศนั้นมีความรุ่งเรือง มั่นคงในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม (Ketmaenkit, 2007: pp.11-17) หนทางท่ีจะช่วยยกระดับการพัฒนาด้านการวิจัย
ของประเทศได้ต้องเร่ิมพัฒนานักวิจัยให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพให้มีจ านวนเพียงพอและมีศักยภาพที่จะสร้าง
งานวิจัยที่มีคุณูปการและผลกระทบต่อสังคม (Anekpunyakul, 2010: pp.59-70) จะเห็นได้ว่า ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วมักใช้งานวิจัยเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศ โดยชูประเด็นการวิจัยเป็นนโยบายส าคัญ
ของประเทศ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยและสร้างบุคลากรวิจัยให้เพิ่มขึ้น 
ดังนั้น การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการท างานวิจัยที่เป็นเลิศจากการสะท้อนประสบการณ์ผ่านเร่ืองเล่าของ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นกอรปด้วยจริยธรรมจนเป็นที่ได้รับยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติของสภาวิจัยแห่งชาติ จึงเป็นประเด็นที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นคู่มือและแนวทางการ
ท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ และเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นเลิศด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่  
 ประการที่สอง ช่องว่างของการศึกษา จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
พฤติกรรมการท างานวิจัย การมุ่งงานวิจัยที่เป็นเลิศ ความส าเร็จในการท าวิจัย คุณลักษณะที่จ าเป็นของ
นักวิจัย ทั้งจากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ พบช่องว่างของการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ปัญหาการวิจัยและจุดมุ่งหมายของการวิจัย ด้านแบบแผนการวิจัยของงานวิจัย และด้านกลุ่ มเป้าหมาย
ของการวิจัย ซึ่งในแต่ละด้านมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ด้านปัญหาการวิจัยและจุดมุ่งหมายของการวิจัย พบว่า ปัญหาการวิจัยส่วนใหญ่มุ่ง
แสวงหาค าตอบว่าอะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการท างานวิจัย แรงจูงใจในการท าวิจัย และความส าเร็จใน
การท าวิจัย ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย (Jankingthong, 2008: pp.149-158; Naksewee, Ratniyom, & Cheloh, 2010: pp.513-

533; Puseerit, Sornsri, & Klangsuwan, 2015: pp.31-35) เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท าวิจัย (Tantisriyanurak, Thisopha, & Kriangsinyos, 2007: pp.56-63) เพื่อพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุของแรงจูงใจในการท าวิจัย (Sriprom, 2011: pp.6-15) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (Boonpen, 2007) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์ 
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(Traibutra, Leekitchwatana, & Tungkunanan, 2013: pp.85-94) และเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท า
วิจัยและสภาพปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัย (Promkhet, Sailad, & Ubonkan, 2013: pp.27-42) ซึ่ง
ผู้วิจัยมองว่าปัญหาการวิจัยดังกล่าวยังขาดความลุ่มลึกในค าตอบเรื่องอย่างไร (How) ของคุณลักษณะการ
ท างานวิจัยที่เป็นเลิศ และปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ 

  ด้านแบบแผนการวิจัยของงานวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น  
การวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งจัดระบบหรือโครงสร้าง (Traibutra, Leekitchwatana, & Tungkunanan, 2013: pp.

85-94) การวิจัยเชิงส ารวจมุ่งบรรยายกลุ่มตัวอย่าง (Naksewee, Ratniyom, & Cheloh, 2010: pp.513-533) 

การวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งแสวงหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือค้นหาตัวท านาย (Damsuwarn, 1999; Sriprom, 
2011: pp.6-15; Tantisriyanurak, Thisopha, & Kriangsinyos, 2007: pp.56-63; Promkhet, Sailad, & 
Ubonkan, 2013: pp.27-42) และการวิจัยเชิ งปริมาณที่ มุ่ งทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร 
(Boonpen, 2007) ถึงแม้จะมีงานวิจัยเชิงคุณภาพอยู่บ้าง แต่เท่าที่สืบค้นพบเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษา
ในบริบทตะวันตก โดยมุ่งศึกษาประสบการณ์ของการเป็นนักวิจัย และเงื่อนไขของการเป็นนักวิจัยที่ประสบ
ความส าเร็จ (Shahrom, et al., 2011; Xi, C., & Anderson, 2008; Susan, 2014) ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ายังขาด
การศึกษาด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพที่ให้ความส าคัญกับปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ (Natural setting) 
และข้อมูลเชิงคุณลักษณะแบบลึกซึ้งและเป็นองค์รวม (Deep and holistic)   
  ด้านกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (Damsuwarn, 1999; Sriprom, 2011: pp.6-

15;Boonpen, 2007; Traibutra, Leekitchwatana, & Tungkunanan, 2013: pp.85-94; Promkhet, 
Sailad, & Ubonkan, 2013: pp.27-42) และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (Naksewee, 
Ratniyom, & Cheloh, 2010: pp.513-533; Puseerit, Sornsri, & Klangsuwan, 2015: pp.31-35) 

ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะทั่วไป ดังนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะเด่นเฉพาะ อาทิ ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กรระดับชาติ จะท าให้
ได้ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของนักวิจัยมืออาชีพจากมุมมองของคนใน (Emic view) ที่ผ่านประสบการณ์
และสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และการกระท า เพื่อน าความจริงเหล่านั้นมาสร้างเป็นความรู้เชิง
วิชาการ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ คือ เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อท าความเข้าใจความหมายของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ และ
เพื่อค้นหาปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ข้อค้นพบจากการ
วิจัยเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบ tacit knowledge ให้เป็น explicit knowledge ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่
สามารถชี้แนวทางในการวิจัยขั้นสูงต่อไป เช่น การวิจัยเชิงทดลองและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย
มือใหม่  นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อเร่งรัดสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถ
ในการท าวิจัยสู่ระดับสากล  
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การใช้แนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อน ามาเป็นกรอบมโนทัศน์
กว้างๆ ส าหรับท าความเข้าใจการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ซึ่งผู้วิจัยอาศัยแนวคิด
ความ เป็น เลิศ ในการวิจั ย  (Excellence in research) ของ European Association for Quality 
insurance in Higher Education (2014) และกรอบแนวคิดส าหรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิจัยของ Research Center, National Institute of Development Administration (2017) 
มาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยชั่วคราว ดังนี้ 
 ผู้วิจัยใช้แนวคิดความเป็นเลิศในการวิจัย เป็นแนวทางท าความเข้าใจลักษณะของการท างานวิจัย
ที่เป็นเลิศ ซึ่งแนวคิดนี้ได้ให้ความหมายของความเป็นเลิศ (Excellence) โดยทั่วไปว่าหมายถึง ดีมาก 
ที่สุด โดดเด่น มีศักยภาพดี (Very good and exceptional) ซึ่งสะท้อนถึงการมีคุณภาพและการอยู่
เหนือมาตรฐาน ส่วนความหมายความเป็นเลิศที่เฉพาะเจาะจงแบ่งเป็น 2 นัย ตามจุดประสงค์การใช้ 
กล่าวคือ นัยแรกเป็นการนิยามเพื่อน าไปใช้วัดและประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความเป็นเลิศตามนัยนี้จึงเป็น
จริงเสมอ มีลักษณะเฉพาะ ตัวชี้วัดมีลักษณะแบบวัตถุวิสัย และมีความหมายที่เป็นสากล ในขณะที่อีกนัย
เป็นการนิยามเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ ความหมายจึงเน้นที่กระบวนการพัฒนา แปรเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับ
บริบท ตัวชี้วัดมีลักษณะแบบอัตวิสัย สอดคล้องกับที่ Strike (1985) อธิบายว่าความเป็นเลิศ มองได้ 2 
มิติ คือ การอ้างอิงบรรทัดฐาน (Norm-reference) เป็นการนิยามความเป็นเลิศจากการเปรียบเทียบ
ศักยภาพกับผู้อ่ืน การใช้บรรทัดฐานจึงเกิดการแข่งขันและไม่ใช่ทุกคนจะบรรลุความส าเร็จได้ ส่วนการ
อ้างอิงตามเกณฑ์ (Criterion-reference) เป็นการนิยามความเป็นเลิศโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

ซึ่งการวัดแบบนี้จะไม่เกิดการแข่งขัน และทุกคนสามารถประสบความส าเร็จหรือบรรลุเกณฑ์ที่ตั้งไว้ได้ 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดส าหรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย
(Research Center, National Institute of Development Administration, 2017) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่ระบุลักษณะและสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานของอาชีพนักวิจัย มาเป็นกรอบเพื่อตอบวัตถุประสงค์เรื่อง
คุณลักษณะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ กรอบมาตรฐานนี้พัฒนาโดยส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เริ่มต้นจากการทบทวนกรอบการพัฒนานักวิจัยของประเทศต้นแบบทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และ
เอเชีย เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ เพื่อยกร่างเป็นกรอบแนวคิดส าหรับ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย ซึ่งร่างกรอบแนวคิดดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองมาตรฐานอาชีพ และได้เสนอเป็นกรอบแนวคิดส าหรับมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย ซึ่งสมรรถนะของนักวิจัย ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่
จัดไว้อย่างเป็นระบบ ศักยภาพการวิจัย การสื่อสารงานวิจัย และคุณลักษณะของบุคคล ในแต่ละมิติมี
องค์ประกอบย่อย ดังนี้  มิติที่  1 ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
ฐานความรู้ การเชื่อมโยงความรู้กับบริบทแวดล้อม และสหวิทยา มิติที่ 2 ศักยภาพการวิจัย ประกอบด้วย 
ระเบียบวิธีวิจัย การประเมินโครงการ การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มิติที่ 3 การสื่อสารงานวิจัย 
ประกอบด้วย การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการวิจัย การเผยแพร่ผลการวิจัย และมิติที่  4 คุณลักษณะ 
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ของบุคคล ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าและการจัดการ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เชาวน์
อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์และเป็นระบบ ความคิดเชิงรุก และการจัดการตนเอง 
 ส าหรับกรอบท าความเข้าใจเงื่อนไขความส าเร็จของการท าวิจัยที่เป็นเลิศ ผู้วิจัยได้หยิบยกข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาประสบการณ์ของการเป็นนักวิจัย และเงื่อนไขของการเป็นนักวิจัย
ที่ประสบความส าเร็จ มาเป็นแนวทางศึกษา ซึ่งพบว่าความส าเร็จของการท าวิจัยเก่ียวข้องกับแรงจูงใจ 3 
เร่ือง คือ แรงจูงใจในการท าวิจัย แรงจูงใจในการเขียนงานวิจัย และแรงจูงใจในการสอน (Shahrom Md 
Zain et al., 2011) สอดคล้องกับ Xi Chen & Anderson, R.C. (2008) ที่ศึกษาชีวิตและประสบการณ์
ของนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จในการท าวิจัย โดยใช้เทคนิคการเล่าเร่ือง และถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่ อง
เล่าเพื่อบอกเล่ากระบวนการกลายเป็นนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งพบว่าการประสบความส าเร็จใน
การท าวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับตนเอง และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน กล่าวคือ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
พบว่า การมีแรงปรารถนาในอาชีพ และการมีแรงจูงใจในการท างาน ส่วนมิติที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับผู้อื่น พบว่า การมีความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน การสร้างทีมในการท างาน การบริหาร
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ส่วน Susan (2014) แสดง
ทัศนะเรื่องท าอย่างไรจึงจะกลายเป็นนักวิจัยที่ส าเร็จ โดยเสนอเป็นเทคนิคส าหรับนักวิจัยมือใหม่ ดังนี้ 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยการตีพิมพ์บทความ การมีพี่เลี้ยงที่ดี การสร้างแรงปรารถนาและแรงจูงใจ
ในการท างาน การวางแผนเส้นทางอาชีพของตนเอง การพัฒนาความเชี่ยวชาญส่วนตัว และการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการทั้งสาขาเดียวกันและต่างสาขา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้วิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกับความเป็นเลิศเพื่อท าความ
เข้าใจความหมายของความเป็นเลิศ ส่วนกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย ผู้วิจัยน ามา
เป็นแนวทางอธิบายคุณลักษณะของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ รวมทั้งอาศัยการทบทวนงานวิจัยในอดีต
เก่ียวกับเงื่อนไขความส าเร็จของการเป็นนักวิจัย มาเป็นกรอบค้นหาปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัย
ที่เป็นเลิศ 
 

วิธีกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมส าหรับ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่รับรอง SWUEC 342/60 ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case 
study) ซึ่งก าหนดให้กรณีศึกษาคือนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ การเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูล
แบบเจาะจง มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคัดเข้าเพิ่มเติม ได้แก่ เป็นนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ และได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2560 รวม
จ านวน 7 คน ประกอบด้วย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา 2 คน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาขา
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การศึกษา อย่างละ 1 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย มีต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาตราจารย์จนถึงศาตราจารย์ มีประสบการณ์ท างานวิจัยมากกว่า 20 ป ี

 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การศึกษาจากแหล่งข้อมูล  

ทุติยภูมิ การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งนี้มีแนวค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น
ตามแนวคิดความเป็นเลิศในการวิจัย และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย มาใช้เป็นกรอบ
กว้าง ๆ ในการก าหนดโครงสร้างของการสัมภาษณ์ ส่วนวิธีการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามแนวทางของ Miles & Huberman (1994) ผู้วิจัยค านึงถึงความ
ถูกต้องตรงประเด็นของข้อมูลจึงตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นในมิติด้านความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล 
(Credibility) ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Method triangulation) เป็นการเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ได้จากเทคนิคการเก็บข้อมูลหลายวิธีการทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิ ส่วนมิติด้านความไว้วางใจได้ของข้อมูล (Dependability) และมิติด้านความสามารถในการยืนยันผลได้
ของข้อมูล  (Confirmability) ใช้วิธีการถอดบทสัมภาษณ์ (Quotation) และการติดตามกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (Audit process) ผ่านการท าบันทึกภาคสนาม 
 

ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล 
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นประเด็น
เก่ียวกับคุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ส่วนที่สองเป็นประเด็นการให้ความหมายของการท างาน
วิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และส่วนสุดท้ายเป็นประเด็นปัจจัยความส าเร็จของการท างาน
วิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ มีสาระส าคัญพอสังเขปดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 คุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ 
 มุมมองของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในฐานะคนใน (Emic view) ผู้เป็นเจ้าของความจริงสะท้อน
ความเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจาก 2 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะของบุคคล และคุณลักษณะของ
ผลงาน ปรากฏดังภาพที่ 1 มีสาระสังเขป ดังนี้ 
  1.1 คุณลักษณะของบุคคล คุณลักษณะของบุคคลเป็นลักษณะที่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
แสดงออกให้เห็นจากความสามารถ (Ability) ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านจิตใจ และด้านทักษะ 
อธิบายได้ว่า 
   1.1.1 ความสามารถด้านปัญญา เป็นคุณสมบัติด้านความคิดของนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ ประกอบด้วย คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในหลักการ และมีความรู้และความเชี่ยวชาญ กล่าวคือ การ
คิดเชิงสร้างสรรค์ในมุมมองของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ แสดงออกจากการตั้งค าถามและข้อเสนอเชิงโต้แย้ง
ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากผู้อ่ืนหรืองานในอดีต รวมทั้งต้องมีพื้นฐานของการเป็นคนช่างคิดจินตนาการเพื่อใช้
ความคิดนั้นสร้างนวัตกรรมทางสังคม  
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“ผมคิดว่าการเกิดจินตนาการมันส าคัญ คุณจะเริ่มต้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มี
จินตนาการก่อนว่างานวิจัยที่คุณจะท ามันตอบโจทย์อะไร ฉะนั้นส าหรับผม
จินตนาการส าคัญมาก…ใครมาพูดอะไรนิดนึงเราก็จินตนาการ เป็นคนชอบ
คิด” (นักวิจัยคนที่ 4) 
 

  นอกจากคิดสร้างสรรค์แล้ว ต้องยึดมั่นในหลักการ หลักการในที่นี้คือ แนวคิดเชิงทฤษฎี
ที่เป็นหลักวิชาการของศาสตร์นั้น ๆ การวิจัยบนฐานแนวคิดทฤษฎีท าให้นักวิจัยสร้างความรู้ต่อยอดที่มี
รากฐานมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมักจะไม่ยอมแพ้ต่อข้อวิพากษ์ที่ปราศจาก
หลักการ และยึดความถูกต้องของหลักวิชาการมากกว่าตัวบุคคล 
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“เราก็ไม่ยอมส่งด้วยจนกว่าฉันจะท าให้มันดีที่สุดอย่างที่เราต้องการให้มันดี
คือเราไม่ยอมแพ้แก่ข้อเรียกร้องของใครที่เราเห็นว่ามันไม่ส าคัญเท่าการ
ท างานนั้นให้ได้มาตรฐานแล้วงานนั้นมันจะอยู่ในโลกนี้นานกว่าคนที่ไป
เรียกร้องเรา นานกว่าตัวเราเองอีก” (นักวิจัยคนที่ 7) 

   
การมีความคิดสร้างสรรค์ และยึดมั่นในหลักการ ต้องควบคู่ไปกับความรู้และความ

เชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการท างานวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้แบบรู้รอบและรู้ลึกใน
สาขาวิชาการที่ท าวิจัย และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัย เพื่อน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพและ
ป้องกันการสรุปผลที่ผิดพลาด 

 

“คนท าก็ต้องมีความรู้ ความรู้ในเชิงทฤษฎี แล้วก็ในเรื่องที่ตัวเองท า คือคุณ
ต้องลงลึก รู้ลึกพอที่จะตอบค าถามได้แล้วไม่ถูกหลอก ไม่ถูกหลอกจากอะไรที่
มันผิวเผินใช่ไหม” (นักวิจัยคนที่ 5) 

 
1.1.2 ความสามารถด้านจิตใจ เป็นคุณสมบัติด้านบุคลิกลักษณะนิสัยของนักวิจัยดีเด่น

แห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ เปิดกว้าง สมบูรณ์แบบ มุ่งมั่นในสิ่งที่ท า และรับผิดชอบ อธิบาย
ได้ว่า  

บุคลิกแบบเปิดกว้าง: เป็นนิสัยแบบเปิดใจกว้างสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่  กระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ และอยากรู้อยากเห็น  

 
“เพราะฉะนั้นการที่เปิดกว้าง คือการเปิดใจให้กว้าง open mind อะไร
ต่างๆมันก็เป็นตัวที่ส าคัญที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้…ที่ส าคัญอีกอันหนึ่งก็คือมันมี
เร่ืองของความอยากรู้อยากเห็นความต้องการค าตอบ แต่ก็ห้ามต้องการมาก
เกินไปจนแบบต้องเอามาให้ได้” (นักวิจัยคนที่ 5) 
 

  นิสัยสมบูรณ์แบบ: ลักษณะสมบูรณ์แบบหรือค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่าเพอร์เฟคชั่น 
(Perfection) มีลักษณะของความละเอียดรอบคอบ ไม่สุกเอาเผากิน เช่น ตรวจสอบงานอย่างถี่ถ้วนก่อน
เผยแพร่สู่แวดวงวิชาการ  

“ลักษณะเด่นของผมคือ เวลาผมท าอะไร ผมเป็นคนละเอียด ถึงได้ใช้
ประโยคแรกว่าผมท าให้มันดีที่สุด ดีที่สุดของผมคือละเอียด เช็คแล้วเช็ค
อีก” (นักวิจัยคนที่ 4) 
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มุ่งมั่นในสิ่งที่ท า: ความโดดเด่นของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะ
ของความมุ่งมั่นโดยมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่ามุ่งที่รางวัล ความมุ่งมั่นในสิ่งที่ท า แสดงออกจากการ
ท าวิจัยอย่างต่อเนื่องแบบที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อย  

 
“พี่ว่าพี่เป็นคนกัดไม่ปล่อย คือหมายถึงว่าถ้างานไม่เสร็จพี่ก็จะไม่หยุด….

พี่ไม่เคยหยุดท าวิจัยท าทุกปี” (นักวิจัยคนที่ 1)  
   
  รับผิดชอบ: คุณลักษณะหนึ่งที่มีอยู่ในตัวนักวิจัยดี เด่นแห่งชาติ คือ ความรับผิดชอบ 

ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ การท า
หน้าที่ตามบทบาทได้อย่างเหมาะสมและส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยไม่บกพร่องต่อหน้าที่และไม่ละ
ทิ้งหน้าที่ เช่น การท าหน้าที่ของนักวิจัยควบคู่ไปกับการเป็นผู้สอน ส่วนความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย 
คือ ด าเนินการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์ เท่ียงตรง ระมัดระวังไม่ให้ผลการวิจัยเกิดความเคลื่อนคลาดจาก
ความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการท างานกับคนต้องลดตัวตนและแสดงความจริงใจ ต้องให้
เกียรติกับกลุ่มตัวอย่างด้วยการแสดงออกถึงความอ่อนโยนและนอบน้อมถ่อมตน 
 

“เราเป็นอาจารย์หน้าที่ของเราก็คือสอนหนังสือกับท าวิจัยถูกไหมแล้วก็ให้
ค าปรึกษาเด็กต่างๆ เพราะฉะนั้นพี่จะต้องท าวิจัยเราจะต้องให้มีประสบการณ์
ที่จะไปสอนเด็กได้” (นักวิจัยคนที่ 1) 
 

“การมีบุคลิกที่โอนอ่อนนอบน้อมแล้วก็เคารพเชื่อฟังผู้ อ่ืนซึ่งจริงๆมันก็ไป
ด้วยกันกับความเข้าใจนะคะ ไม่ใช่จะเอาเรื่องของเราหรือความคิดของเรา
เป็นตัวตั้ง” (นักวิจัยคนที่ 2) 

 
  1.1.3 ความสามารถด้านทักษะ เป็นคุณสมบัติที่แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการ
ท างานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติล้วนมีทักษะที่ส าคัญต่อการวิจัย 3 ประการ ได้แก่ 
ทักษะการวิจัย ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเป็นผู้น าและบริหารจัดการทีม สรุปได้ดังนี้  
  ทักษะการวิจัย: เป็นทักษะพื้นฐานของการเป็นนักวิจัยที่จะส่งผลให้เกิดความ
กระตือรือร้นต้องการได้ค าตอบ ได้แก่ การสังเกต ความสงสัยอยากรู้ และการตั้งค าถามเพื่อแสวงหา
ค าตอบ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานให้งานวิจัยเป็นเลิศได้ต้องขับเคลื่อนด้วยศักยภาพด้านการ
วิจัย ประกอบด้วย ความสามารถด้านการออกแบบการวิจัย ความสามารถในการประมวลเอกสาร และ
ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากหลายสาขา 
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“ต้องละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต โดยเฉพาะเวลาพี่ลงไปภาคสนาม เราก็
ต้องสังเกตไปด้วยว่ามันมีอะไร” (นักวิจัยคนที่ 1) 
 

“สิ่งที่ส าคัญมากๆ คือการรีวิว ตัวนี้ถ้าเราไม่รีวิวให้ดีนะ มันก็จะไม่ได้อะไรที่
ใหม่ ทักษะการรีวิวนี่เป็นสิ่งส าคัญ (นักวิจัยคนที่ 7) 

 

  ทักษะการเป็นผู้น าและบริหารจัดการ: การท างานวิจัยของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติส่วน
ใหญ่มีลักษณะท างานเป็นทีมซึ่งเกิดจากการรวมตัวจากผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ดังนั้น หัวหน้าโครงการต้อง
มีความสามารถเป็นผู้น าและบริหารจัดการโครงการวิจัยในเรื่องการวางแผนการท างาน การมอบหมาย
งาน และการติดตามการมอบหมายงาน  

“เราก็เลือก  put the right man on the right job เราต้องเลือกคนที่
เหมาะมาร่วมงาน คือการท าวิจัยเราไม่มีทางเก่งคนเดียวได้ ต้องใช้ทีมงาน 

ที่ดีมาก (นักวิจัยคนที่ 3) 
 

  ทักษะการสื่อสาร: ทักษะการสื่อสารเป็นความสามารถสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิกในทีมวิจัย ความสามารถสื่อสารเพื่อถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ กลุ่มเป้าหมาย และ
ความสามารถสื่อสารเพื่อแสวงหาเครือข่ายการท างาน 
   

“ในการประชุมจะให้แต่ละคนพูดถึงโครงการของตัวเอง ให้ทุกคนที่ไม่
เกี่ยวข้องต้องรู้ ให้อีกฝ่ายรู้ว่างานของกันและกันเป็นอย่างไร มี  theme 

อะไร เพื่อจะเกิดประโยชน์กับคนไม่เก่ียวข้อง” (นักวิจัยคนที่ 4) 
    
  1.2 คุณลักษณะของผลงำน 

คุณลักษณะของผลงานเป็นลักษณะที่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติแสดงออกผ่านผลงานทาง
วิชาการ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม น าเสนอสิ่งใหม่ และงานต่อเนื่อง…มีเครื่อง
ประกันผลงานเป็นรางวัล อธิบายได้ว่า 

   1.2.1 ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ผลงานของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่มุ่งความเป็น
เลิศสะท้อนจากผลลัพธ์ของงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ได้แก่ เกิดนวัตกรรมจากการพัฒนา และเกิดความ
ยั่งยืนในพื้นที่  นวัตกรรมที่เกิดจากการท างานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมีลักษณะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองเจตคติ 
ความรู้ ทักษะ หรือมีส่วนร่วมท างานเพื่อชุมชนมากขึ้น ส่วนความยั่งยืนในพื้นที่ เช่น กลุ่มเป้าหมาย
สามารถพึ่งพากันเองได้ภายหลังผู้วิจัยออกจากพื้นที่  กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง 
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“เป็นเร่ืองใหม่ที่ท าแล้วมีรูปธรรมเกิดขึ้น มีผลดีเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกว่า 20 ปี
แล้วมันอยู่ได้มาถึงเกือบ 20 ปี แล้วคือมันเป็นเร่ืองที่ไม่มีใครท ามาก่อน แล้ว
ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะท าได้ที่เอาชาวบ้านมาท างานโบราณคดี ดูแลพิพิธภัณฑ์
ชุมชน” (นักวิจัยคนที่ 6) 

 

   1.2.2 น าเสนอสิ่งใหม่ นอกจากผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรมแล้ว ผลงานของนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติมีลักษณะที่แตกต่าง ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยในอดีต มีความทันสมัยที่เป็นแนวหน้าทาง
วิชาการ เช่น น าเสนอทฤษฎีใหม่ 
 

“คงชนะกันแค่ตรงที่เราเสนอทฤษฎี แล้วไม่เคยมีใครเสนอทฤษฎีมาก่อน 
แม้แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มี…” (นักวิจัยคนที่ 7) 

 

1.2.3 งานต่อเนื่อง…มีเครื่องประกันผลงานเป็นรางวัล การก้าวสู่นักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติได้นั้น ผลงานวิจัยต้องถูกสะสมมาอย่างต่อเนื่อง และผลงานวิจัยส่วนใหญ่ผ่านเวทีการประกวด
ระดับชาติจนได้รับรางวัลทั้งในระดับดีเด่น ดีมาก และดีจากหน่วยงานและแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่างานวิจัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

 
“คือผลงานหลายชิ้นก็เคยได้รับรางวัลทางวิชาการ รางวัลการวิจัยดีเด่น
รางวัลที่ TTF Award รางวัลการท าวิจัยต่างๆ มีการยอมรับมาในระดับหนึ่ง
แล้ว” (นักวิจัยคนที่ 6) 
 

 ข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติตามมุมมองของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่ยึดระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติและ
ข้อก าหนดส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้ความส าคัญในเรื่องความเป็นนักวิจัยและผลงานวิจัย
(National Research Council of Thailand, 2017) อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันในรายละเอียด
ขององค์ประกอบ กล่าวคือ เกณฑ์มาตรฐานของสภาวิจัยแห่งชาติเป็นองค์ประกอบการพิจารณากว้างๆ 
ดังเช่น ความเป็นนักวิจัย พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประวัติการท างานวิจัย และ
ความคิดริเริ่ม ส่วนผลงานวิจัย พิจารณาจากคุณภาพงานวิจยั และประโยชน์ของผลงานวิจัย องค์ประกอบ
ดังกล่าวเป็นการอ้างอิงตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากระเบียบและข้อก าหนดซึ่งเป็นมุมมองของผู้ให้รางวัล (Etic 
view) ในขณะที่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสะท้อนความเป็นตัวตนจากประสบการณ์การท างาน ท าให้ได้
ค าอธิบายเชิงลึกถึงคุณลักษณะที่เป็นความสามารถของบุคคลแบบรอบด้านทั้งปัญญา จิตใจ และทักษะ 
รวมทั้งยังได้รายละเอียดที่ช่วยอธิบายลักษณะความโดดเด่นของผลงานวิจัย อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบ
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คุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย (Research 
Center, National Institute of Development Administration, 2017) พบว่า คุณลักษณะของบุคคล
ที่พบในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสอดคล้องกับสมรรถนะของนักวิจัย แม้ค าเรียกชื่อคุณลักษณะจะแตกต่างกัน 
เช่น ความสามารถด้านปัญญาที่พบในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เทียบเท่ากับ สมรรถนะด้านความรู้เก่ียวกับ
ข้อเท็จจริง และสมรรถนะด้านคุณลักษณะบุคคลของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย ส่วน
ความสามารถด้านทักษะที่พบในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เทียบเท่ากับ สมรรถนะด้านการสื่อสารงานวิจัย
ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิจัย เป็นต้น  
 ส่วนที่ 2 ควำมหมำยของกำรท ำงำนวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ 
 ในส่วนนี้เป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับมุมมองเรื่องการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
ซึ่งนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติอธิบายว่า การท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศมี 3 ระดับ คือ ท าให้ดี ท าให้ดีกว่าเดิม 
และท าให้ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขของเวลา ความรู้ความสามารถ งบประมาณ และความถูกต้อง ส่วนการ
ท างานวิจัยที่เป็นเลิศนั้นแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ท าให้แตกต่าง ท าแล้วเกิดประโยชน์ และท าอย่าง
ต่อเนื่องปรากฎ ดังภาพที่ 2 มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
  2.1 ท าให้แตกต่าง คือ การท างานวิจัยที่ไม่ซ้ าซ้อนกับงานในอดีตและมีความโดดเด่น 
การท างานวิจัยให้แตกต่าง ได้แก่ การเลือกโจทย์ที่ยังไม่มีใครท ามาก่อนหรือท ามาบ้างแล้วแต่ข้อสรุปยังไม่
นิ่ง การน าเสนอองค์ความรู้ที่ไม่ซ้ าเดิม และการคิดต่างด้วยการตั้งค าถามโต้แย้งความรู้เดิม 
 

“จุดเร่ิมต้นของการเป็นเลิศก็คือต้องเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ซ้ าเดิม จะใหม่หรือไม่ก็
คือต้องไม่ซ้ าเดิม คือว่าตัวเองจะไม่ท าเรื่องที่ซ้ ากับคนอ่ืน ท าซ้ าไปซ้ ามาก็ไม่ท า” 

(นักวิจัยคนที่ 3) 
   

2.2 ท าแล้วเกิดประโยชน์ คือ การท างานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ประโยชน์ต่อวงวิชาการ ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ประโยชน์ต่อการพัฒนา และประโยชน์ต่อผู้ท าวิจัย ประโยชน์ต่อวงวิชาการ หมายถึง ข้ อค้นพบจาก
งานวิจัยนั้นน ามาสร้างเป็นองค์ความรู้เชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ในชุมชนนักวิชาการ ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผลจากการวิจัยส่งผลการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ต่อการพัฒนา คือ 
การน าข้อค้นพบผลักดันสู่นโยบายและการปฏิบัติ ส่วนประโยชน์ต่อผู้วิจัย คือ การน าผลการวิจัยบูรณา
การกับการท างานประจ าตามภารกิจหน้าที่ของผู้วิจัย 
 

“อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ส าหรับเป็นองค์ความรู้ให้กับสาธารณชน แล้วบังเอิญว่า
ประสบความส าเร็จทั้งในเชิงวิชาการหรือสาธารณชนทั่วไป เค้ามองเห็นว่าเร่ืองที่
ท าได้ ตอบโจทย์อะไรบางอย่าง ไม่ใช่แค่ปัจจุบัน” (นักวิจัยคนที่ 4) 
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“งานวิจัยนี้รับใช้สองส่วน ส่วนหนึ่งคือการเรียนการสอน สิ่งหนึ่งที่ผมคิดมาโดย
ตลอดคือ ทั้งงานวิจัยและงานสอนของผมมันเดินเคียงคู่กันไป” (นักวิจัยคนที่ 4) 

  2.3 ท าอย่างต่อเนื่อง คือ การท างานวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งติดต่อเร่ือย ๆ ไป โดยไม่
ละทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงบ่อย เรียกว่ามีลักษณะแบบกัดไม่ปล่อย ทั้งนี้นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจะเกาะติด
ประเด็นวิจัยที่เป็นความถนัดและความเชี่ยวชาญ  
 

“เค้าเห็นภาพงานของผมว่ามันโดดเด่น ปกตินักวิชาการจะท าเร่ืองนั้นเรื่องนี้บ้าง 
หมายถึงหัวข้อวิจัย แต่ของผมมีแต่เร่ืองจีน ท่านเห็นตรงนี้” (นักวิจัยคนที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กล่าวโดยสรุป นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมุ่งท างานวิจัยที่เป็นเลิศใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ท าให้แตกต่าง 
ท าแล้วเกิดประโยชน์ และท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับค าอธิบายของ  European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (2014) แ ล ะ  Suwanwela, Chinajit, Na 
Bangchange, & Phuriwat, P. (1991) ที่กล่าวว่าการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นการวิจัยใน
ระดับที่ก้าวกระโดดทางวิชาการ เป็นการค้นหาความรู้ใหม่ที่ยังไม่มีใครท า และส่งผลกระทบในวงกว้าง 
เช่นเดียวกันกับที่  Panich (1996) กล่าวว่า นักวิจัยที่ ได้ รับการยอมรับให้ เป็นนักวิจัยดี เด่นหรือ
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นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มักเป็นคนที่ท าวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ท างานวิจัยแบบกัดติด ได้ความรู้
ใหม่ให้ผู้อ่ืนอ้างอิงอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมุมมองของ Bhanthumnavin (2006) ที่อธิบายว่า
องค์ประกอบของการวิจัยที่เป็นเลิศพิจารณาจาก1) ผลการวิจัยที่มีคุณค่าสามารถน าไปใช้พัฒนาบุคคลและ
สังคมได้อย่างยั่งยืน และต้องมีประโยชน์ในวงกว้างทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต และ 2) คุณภาพของหัวข้อวิจัย 
ต้องมีความทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยในอดีต และเป็นสหสาขาวิชา อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (2560-2579) ก็สนับสนุนการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier 
research) โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
ซึ่งอธิบายว่าลักษณะของงานประเภทนี้เป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
(National Council on Research and Innovation Policy, 2017) 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ 
การท างานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเป็นความตั้งใจอย่างสูงที่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจะปฏิบัติด้านการ

วิจัยให้บรรลุสู่เป้าหมายใน 3 ลักษณะ คือ การท างานวิจัยให้แตกต่างจากเดิม ท าแล้วเกิดประโยชน์ และท า
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
พบว่า เกี่ยวข้องกับ 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม ปรากฏดังภาพที่ 3 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยน า 
ปัจจัยน า คือ มูลเหตุที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เป็น

องค์ประกอบภายในตัวบุคคล เช่น ความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และค่านิยม ซึ่งพบว่ามูลเหตุที่เป็นปัจจัยน า
ของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 มูลเหตุ ได้แก่ 1) ใช้ความรู้เป็น
ฐาน ใช้ความรักและความสุขขับเคลื่อนงาน 2) รักในการเรียนรู้ 3) มีเจตคติที่ดีต่องาน 4) มีบุคลิกภาพ
แบบเปิดกว้าง และ 5) ยึดมั่นในความเชื่อเชิงวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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   3.1.1 ใช้ความรู้เป็นฐานใช้ความรักและความสุขขับเคลื่อนงาน  การเป็น
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ท าวิจัย ในขณะเดียวกันต้องรักในสิ่งท า เพราะเมื่อรักในสิ่งที่ท า
แล้วจะส่งผลให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุข 
 

“ความรู้ยังไม่ส าคัญเท่ากับความรักที่เรามีให้งาน ผมท าเพราะมันมี
ความสุข เพราะความสุขนี้จะท าให้งานของเรามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ” 
(นักวิจัยคนที่ 4) 
 

   3.1.2 รักในการเรียนรู้ ความส าเร็จของการเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เกิด
จากการเป็นคนที่มีลักษณะรักในการเรียนรู้ ประกอบด้วยอยากรู้อยากเห็นต้องการหาค าตอบในสิ่งที่สนใจ 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทัน และใช้การอ่านเพื่อสร้างความรู้  
 

“มันมีเร่ืองของความอยากรู้อยากเห็นความต้องการค าตอบ คือบางครั้ง
งานของเราอาจจะไม่พอในค าตอบในบางเรื่องหรือค าตอบที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เผื่ออาจจะต้องมีค าถามที่ยังไม่ได้ค าตอบ อาจจะมีใครเอาไป
ท าต่ออย่างนี้” (นักวิจัยคนที่ 5) 

 

   3.1.3 มีเจตคติที่ดีต่องาน การมีเจตคติที่ดีต่องาน ประกอบด้อย เห็นคุณค่า
ของงานที่ท า ใส่ใจในงานแม้เป็นเร่ืองเล็กน้อย และตั้งใจท าให้ดีที่สุด 
 

“คิดว่างานเรามีคุณค่าในตัวของมันเอง งานก็สนุกนะคะ เป็นเรื่องความ
ใส่ใจกับความรักในงาน ความใส่ใจ ความตั้งใจ ความไม่ท้อถอยแล้วก็การ
มองเรื่องเล็กน้อยนี่มันส าคัญแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของชาวเล”

(นักวิจัยคนที่ 2) 
 

   3.1.4 บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ลักษณะของบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง 
ประกอบด้วย ท าตัวให้เป็นน้ าไม่เต็มแก้ว และเปิดใจกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้ 
 

“พยายามท าตัวให้เป็นน้ าไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะรู้แม้แต่ทุกวันนี้พี่ก็ยัง
อยากรู้อะไรอีกหลายๆ อย่างที่พี่ไม่รู้แต่เราต้องพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะ
เรียน” (นักวิจัยคนที่ 1) 
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   3.1.5 ยึดมั่นในความเชื่อเชิงวิชาการ การมีค่านิยมหรือยึดมั่นในเชิงวิชาการ 
ประกอบด้วย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ความเคร่งครัดในวิชาการ และตระหนักในประสิทธิผล
ของงานมากกว่ากฎเกณฑ์ 
 

“ความซื่อสัตย์จรรยาบรรณของนักวิจัยต่างๆ คุณธรรมจริยธรรม
ทั้งหลาย คนเป็นครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมี ” 
(นักวิจัยคนที่ 1) 
 

“เราเห็นแก่ประสิทธิผลของงานที่จะให้แก่วิชาการและประชาชน ซึ่ง
เขาจะไม่มีใครรู้เลยว่าเรายอมเป็นศัตรูกับใครต่อใครต่างๆ นี่ก็ยอม” 
(นักวิจัยคนที่ 7) 

 

  3.2 ปัจจัยเอ้ือ 
  ปัจจัยเอ้ือ คือ มูลเหตุที่ เกี่ยวกับความสามารถที่ เอ้ืออ านวยหรือขัดขวางให้เกิด
พฤติกรรม เช่น ทักษะ และความสามารถ เป็นต้น ประกอบด้วย 2 มูลเหตุ ได้แก่ ใช้ความคิด และมีความ
เพียร มีรายละเอียดดังนี้ 
   3.2.1 ใช้ความคิด นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมีทักษะทางความคิดที่ส่งผลต่อการ
ท างานวิจัยที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย ชอบคิดจินตนาการ และใช้ความคิดเชิงนวัตกรรม 
 

“ผมคิดว่าการเกิดจินตนาการมันส าคัญ เวลาเราต้องมาเขียนของเรา 
คุณจะเร่ิมต้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีจินตนาการก่อนว่างานวิจัยที่คุณจะ
ท ามันตอบโจทย์อะไร ฉะนั้นส าหรับผมจินตนาการส าคัญมาก” 
(นักวิจัยคนที่ 4) 

    

3.2.2 มีความเพียร การประสบความส าเร็จจนได้รับยกย่องเป็นนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ ต้องมีความเพียร ประกอบด้วย มีแรงขับที่จะท าให้ส าเร็จ มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสิ่งยั่วยุ และมีพลังต่อสู้ 

 

“ผมเป็นคนที่มีแรงขับ ที่จะท างานชิ้นนั้นออกมาให้ได้ ส่วนตัวผมก็ไป
ขวนขวายดิ้นรนหาหนังสือมาอ่าน” (นักวิจัยคนที่ 4) 

 

  3.3 ปัจจัยเสริม 
ปัจจัยเสริม คือ มูลเหตุที่ได้รับจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อตนเอง เช่น ญาติ เพื่อน และ

ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นรางวัล ค าชมเชย การยอมรับ การลงโทษ หรือกฎระเบียบที่บังคับให้
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บุคคลปฏิบัติตาม ข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยเสริมของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 4 มูลเหตุ ได้แก่ แรงส่งจากทีม การสนับสนุนจากคนรอบข้าง การมีตัวแบบให้เรียนรู้ และ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.3.1 แรงส่งจากทีม ทีมวิจัยเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการท างานวิจัยที่
เป็นเลิศ แรงส่งจากทีม ประกอบด้วย มีทีมงานที่เข้มแข็ง มีทีมงานที่รู้ใจ และมีทีมงานที่พร้อม 
 

“การมีทีมงานที่เหนียวแน่น พี่ก็มีน้องผู้ช่วยวิจัยสองสามคนที่เขา
เห็นคุณค่าของงาน คือบางทีมองตากันก็รู้ใจไม่ต้องอธิบายมาก” 
(นักวิจัยคนที่ 2) 
 

   3.3.2 การสนับสนุนจากคนรอบข้าง บุคคลรอบข้างที่สนับสนุนช่วยเหลือ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ ผู้ช่วยวิจัย หน่วยงานต้นสังกัด และครอบครัว ซึ่งสนับสนุนการท างานวิจัยทั้ง
ในเร่ืองการค้นหาข้อมูล การให้ทุนสนับสนุน และเป็นก าลังใจ 
 

“หนี้บุญคุณกับคนที่เป็นผู้ช่วยวิจัย เพราะว่าผมต้องอ่านหนังสือ
หลายๆ เล่ม ผู้ช่วยวิจัยจะช่วยเราผ่อนแรงได้เยอะ (นักวิจัยคนที่ 4) 
 

   3.3.3 การมีตัวแบบให้เรียนรู้ ตัวแบบของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติตลอดช่วงชีวติ
ที่ผ่านมาที่เป็นแบบอย่างในการท างานวิจัย ประกอบด้วย เห็นแบบอย่างจากครูท่ีให้การอบรมสั่งสอน
ในช่วงวัยเรียน เรียนรู้จากคนในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยและมีแรงบันดาลใจจากการอ่าน
งานต้นแบบ 
 

“พี่จะได้ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ มันฝังอยู่ในตัว
เราว่า พี่ก็ต้องการที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเด็ก เพราะฉะนั้น พี่พูดเต็มปาก
ว่าลูกศิษย์ทุกคนรักพี่” (นักวิจัยคนที่ 1) 
 

“คิดว่าพี่ได้เรียนรู้เยอะจากชุมชนเองแล้วลักษณะนิสัยเขาเองเราก็เห็น
ความงามในสิ่งเหล่านี้” (นักวิจัยคนที่ 2) 
 

   3.3.4 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ กว่าที่จะกลายเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้
นั้นต้องผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จนบ่มเพาะเป็นความเชี่ยวชาญในปัจจบุัน ซึ่งความเชี่ยวชาญได้รบั
การสั่งสมทีละน้อย ประกอบด้วย มีประสบการณ์ตรงจากการฝึกงาน และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่
ผิดพลาด 
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“จะเป็นเรื่องเทรนนิ่งมากกว่านะว่าเราได้รับการฝึกอบรมมาว่าก่อน
ท าอะไรทุกครั้งนี่เราต้องประมวลเอกสารศึกษาว่าปัจจุบันเขาไปถึง
ไหนกันแล้ว” (นักวิจัยคนที่ 7) 

 

 จากข้อค้นพบปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ เมื่อใช้มุมมองทางพฤติกรรม
ศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์อ่ืน  ๆ ตั้งแต่ 2 
สาขาวิชาขึ้นไปมาเป็นกรอบในการพิจารณาสาเหตุภายใต้กลุ่มปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม พบว่า
เป็นสาเหตุจากภายในตัวบุคคล และสาเหตุจากสภาพแวดล้อม (Suwannatat, 2016) สาเหตุจากภายใน
ตัวบุคคลหรือสาเหตุด้านจิตใจ ได้แก่ ใช้ความรู้เป็นฐานและใช้ความรักและความสุขขับเคลื่อนงาน รักใน
การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่องาน มีบุคลิกภาพแบบเปิดใจกว้าง ยึดมั่นในความเชื่อเชิงวิชาการ ใช้ความคิด 
และมีความเพียร ส่วนสาเหตุจากสภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคล เช่น แรงส่งจากทีม การสนับสนุนจากคน
รอบข้าง มีตัวแบบให้เรียนรู้ และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
 ปัจจัยความส าเร็จที่เป็นสาเหตุภายในตัวบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ Bhanthumnavin 
(2006) ที่ระบุว่าเงื่อนไขของการท าวิจัยเพื่อความเป็นเลิศที่ประยุกต์จากเงื่อนไข 3 ประการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ประการแรก หลักวิชาความรอบรู้กับการวิจัย การท าวิจัยบนพื้ นฐานของหลัก
ทฤษฎีและผลการวิจัยในอดีตที่มีมาตรฐานสูงจะเป็นบันไดให้นักวิจัยสร้างองค์ความรู้ต่อยอดที่มีความ
น่าเชื่อถือ ประการต่อมาคือ ความเพียรกับการวิจัย นักวิจัยที่ประสบความส าเร็จสู่ความเป็นเลิศ ต้องมี
ลักษณะดังนี้ สร้างองค์ความรู้ที่ดิ่งเดี่ยว มีใจรักงานวิจัยอย่างแท้จริง ท างานวิจัยเพื่อผลงานวิจัย มีความ
อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา ต้องมีความเพียร ไม่ท าวิจัยแบบง่ายเพื่อให้ได้ผลเร็ว และใช้ปัญญาคิด
ไตร่ตรองเก่ียวกับงานวิจัย และประการสุดท้าย คือ คุณธรรมจริยธรรมกับการวิจัย คุณธรรมที่ส าคัญคือ 
ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
เสนอแนะเพื่อน าสู่การปฏิบัติและวิจัยต่อไป นอกจากนี้ยังเทียบเคียงได้กับข้อสรุปของ Smith, Thorpe, 
Jackson, & Lowe (2008) ที่ระบุว่า แรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านการวิจัย  เป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของการท างานวิจัยให้ประสบความส าเร็จ  
 ส่วนปัจจัยความส าเร็จที่เป็นสาเหตุจากสภาพแวดล้อมตัวบุคคล เป็นสถานการณ์ที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติท างานวิจัยที่เป็นเลิศยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น สถานการณ์ที่มาจากบุคคล
ใกล้ชิด ได้แก่ แรงส่งจากทีม การสนับสนุนจากคนรอบข้าง และการมีตัวแบบให้เรียนรู้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Boonpen, Chaijukul, & Yoelao (2018) ที่พบว่า ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการด าเนินงาน
วิจัย ผู้น าในหน่วยงาน ทีมงานร่วมท าวิจัย เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท า
วิจัยให้ประสบความส าเร็จ ส่วนสถานการณ์ที่มาจากตนเอง คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Damsuwarn (1999) ที่พบว่าสถานการณ์ที่ส าคัญต่อการมุ่งวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศ ได้แก่ ประสบการณ์การวิจัย บรรทัดฐานการท างาน โครงสร้างรางวัล และบรรยากาศในการ
ท างาน ซึ่งมีอิทธิผลทางอ้อมต่อการมุ่งวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโนบาย และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
 ข้อเสนอแนะต่อนักวิจัย 

 1) นักวิจัยทั้งรุ่นเก่า รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ที่ปรารถนาจะเป็นนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จ 
สามารถน าข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลงานที่โดดเด่น และลักษณะการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ มา
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง (self-learning) ด้านการออกแบบการวิจัย โดยก าหนดเป้าหมายของ
การท างานวิจัยใน 3 ประการ คือ 1) ท าให้แตกต่างด้วยการก าหนดหัวข้อวิจัยที่มีความทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน
กับงานวิจัยในอดีต และเป็นสหสาขาวิชา 2) ท าแล้วเกิดประโยชน์ โดยค านึงถึงผลการวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถน าไปใช้พัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างยั่งยืน และต้องมีประโยชน์ในวงกว้างทั้งในปัจจุบันหรือ
อนาคต และ 3) ท าอย่างต่อเนื่อง โดยการท าวิจัยในหัวข้อที่สนใจจริง ๆ และให้ท าดิ่งเดี่ยวแบบหลาย
แง่มุม จึงจะกลายเป็นผู้รอบรู้ในหัวข้อนั้น ๆ และเรียกได้ว่ามีความเป็นเลิศ  
 2) ส่วนข้อค้นพบปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะสาเหตุที่มาจาก
ลักษณะด้านจิตใจซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวนักวิจัยเอง นักวิจัยต้องปรับเปลี่ยนชุดความคิดของตนเองเพื่อมุ่งสู่
การวิจัยที่เป็นเลิศ (Mindset of research excellence) โดยเชื่อว่าตนเองสามารถก้าวสู่การเป็นนักวิจัย
ที่เป็นเลิศได้ เร่ิมจากท าวิจัยด้วยใจรัก (Passion) มีความสนุกและสุขกับสิ่งที่ท า ต้องรักในการเรียนรู้ เปิด
ใจกว้างพร้อมปรับตัวให้ทันสมัยเพื่อปรับปรุงการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ยึดมั่นในความเคร่งครัดเชิงวิชาการ 
ท าวิจัยอย่างเต็มที่ไม่ใช่ท าเพียงผ่าน และต้องอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ให้ถึงที่สุดใน แม้ท าผิดพลาด 
ไม่ต้องเสียใจหรือกังวล แต่ต้องกลับมาคิดประเมินการด าเนินงานของตนและวางแผนปรับแก้ไขต่อไป 
(Bhanthumnavin, 2006) 
 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ควรให้
ความส าคัญกับบุคลากรด้านวิชาการ (อาจารย์ และนักวิจัย) โดยสามารถน าข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัย
ความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศโดยเฉพาะสาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้อมของนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ มาเป็นแนวทางเพื่อสนับสนุนบรรยากาศการท าวิจัยของบุคลากร เช่น ส่งเสริมการท างานวิจัย
แบบทีมวิจัยมากกว่าท าวิจัยคนเดียว มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงวิชาการผ่านกลุ่มนักวิจัยที่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ค าปรึกษาในฐานะตัวแบบการเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนการ
ท างานวิจัยร่วมกับเมธีวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเพื่อเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (On the job 
learning)  
 ข้อเสนอแนะต่อแหล่งทุน 

 ข้อค้นพบเร่ืองคุณลักษณะของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และลักษณะการท างานวิจัยที่เป็นเลิศ อาจ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานพิจารณาให้ทุนวิจัยหรือคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
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วิจัยแห่งชาติ สามารถน าค าอธิบายคุณลักษณะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และการท างานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อใช้
เป็นข้อมูลเสริมแนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้ทุนวิจัยหรือรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
 1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งหาค าอธิบายเชิงลึกจากกรณีศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษา
เฉพาะกรณี ซึ่งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบหรือพิสูจน์ความเป็นเหตุผลของปัจจัยความส าเร็จของการ
ท างานวิจัยที่เป็นเลิศ ดังนั้น ผู้สนใจในประเด็นเดียวกันนีส้ามารถน าข้อค้นพบเร่ืองคุณลักษณะของนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติและปัจจัยความส าเร็จของการท างานวิจัยที่เป็นเลิศร่วมกับการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมจิตลักษณะและทักษะของการท างานวิจัยที่มุ่งความเป็นเลิศ โดย
ออกแบบการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลองหรืออาจใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การท างานวิจัยที่มุ่งความเป็นเลิศของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัย เป็นต้น 
 2. ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลเฉพาะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์ ดังนั้น จึงเสนอแนะให้ค้นหาแก่นประสบการณ์และ
ลักษณะการท างานที่เป็นเลิศที่เป็นประสบการณ์จริงของกลุ่มนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในทุกสาขาวิชา  
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เบญจวรรณ อุปัชฌาย์a 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้ต้องการวิเคราะห์ถึงการเกิดขบวนการภาคประชาสังคมที่คัดค้านโครงการพัฒนาของ
รัฐในพื้นที่ภาคใต้ ตามแนวคิด “ประชาสังคม” ของมิเชล ฟูโกต์ เพื่อคลี่คลายให้ทุกคนเข้าใจถึงเทคนิควิธี
อันแยบยลของรัฐสมัยใหม่ในการก ากับควบคุมประชากร ท่ีกระท าผ่าน “ชีวอ านาจ” หรืออ านาจที่รัฐ
น ามาใช้ก าหนดพลเมืองให้มีรูปลักษณะที่พึงประสงค์จากการส่งเสริมให้พวกเขามีพลังอ านาจที่จะจัดการ
ตนเอง บนฐานของทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเอ้ือให้เขาสร้างวิถีแห่งการปกป้องทรัพยากรตามทางของตน 
กระทั่งมีก าลังที่จะตอบโต้การรุกคืบของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่เข้ ามากระทบวิถีของชุมชน 
สิ่งที่บทความนี้พยายามชี้ชวนให้มองความขัดแย้งดังกล่าวว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้  
ในยุคสมัยทางการปกครอง โดยจะแสดงให้เห็นจากกระบวนการก่อตัวของภาคประชาสังคมในภาคใต้ 
ด้วยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยตีความว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกสงขลาแห่งที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ 
ต่างมีสถานะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของอ านาจรัฐจากการใช้เทคนิควิธีทางการปกครองเข้าน าทางชีวิตของ
ประชาชน โดยจะสะท้อนถึงอ านาจนั้นวา่มีพลังเพียงใดจากความเข้มข้นในการต่อต้านโครงการพัฒนาของ
รัฐที่แย้งต่อแนวทางการพัฒนาของพวกเขา 
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Abstract 
 This paper aims to provide an understanding about the formation of civil society 
organizations in the Southern part of Thailand who oppose the development projects of the 
Thai Government through Michel Foucault’s concept of civil society.According to this concept, it 
would be possible to recognize how modern government exercises bio -  power or micro -  level 
power that formulates the subjectivity of individuals that are coincided with expectations of the 
government. Because the government desires to exert more control over the populations/space, 
in return, this encourages the formation of civil society or civil actor who is an active agent in the 
community. These individuals are able to effectively negotiate with the government, 
conscientiously preserve and use their local resources, and successfully delay the development 
projects for the benefit of their community and future generations.This paper, with qualitative 
methodology, will provide four examples of the governmental schemes that lead to the formation 
of a competent civil society in the Southern Thailand, which are Thepha Thermal Power Station, 
Songkhla II deep -  sea port, Pak Bara deep -  sea port, and Krabi power plant project.  These four 
development projects represent governmental power to conduct of people conduct which the 
more they are under power, without realization, the more they oppose the projects.  Finally, we 
hope that this paper will urge people to witness a new form of social movements in the modern 
society.   
 
Keywords: Civil Society, Bio - Power, Michel Foucault  
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บทน ำ 

 ในรอบปีหลายสิบปีที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐเป็นกลุ่มมวลชนที่ได้รับความสนใจจากสังคมในวงกว้างจากประเด็นข้อเรียกร้อง
ซึ่งเกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในทางใดทางหนึ่งนอกจาก
ประเด็นปัญหาเหล่านี้จะเป็นที่สนใจติดตามความเคลื่อนไหวจากฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิด เพราะอาจ
เป็นตัวแบบให้กลุ่มเคลื่อนไหวในประเด็นของการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าชีวะ
มวล เหมืองแร่ และพลังงาน ทั่วทุกภูมิภาคออกมาขับเคลื่อนข้อเรียกร้องของกลุ่มตนอย่างเข้มข้นแล้วจะ
เห็นได้ว่าบทบาทของภาคส่วนดังกล่าวยังถูกอ้างถึงอย่างมีนัยส าคัญจากแวดวงวิชาการอย่างสม่ าเสมอ    
ที่ผ่านมากรอบการศึกษาประชาสังคมดูเหมือนจะมีข้อถกเถียงหรือการปะทะกันทางความคิดสองแนวทาง 
กลุ่มหนึ่งมองประชาสังคมว่าเป็นพื้นที่ซึ่งด ารงอยู่ภายในสังคม เป็นผลให้นักสังคมศาสตร์กลุ่มนี้มุ่งที่จะ
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการก่อตัวของประชาสังคม จากการศึกษาระบบโครงสร้างทางสังคม
เนื่องจากประชาสังคมคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้การก ากับควบคุมจากกลไกทางกฎหมายการเมือง 
อันเป็นการให้ค าอธิบายพื้นที่นี้ในลักษณะหน่วยทางการเมืองที่ไม่สามารถแยกพิจารณาออกจากรัฐได้ 
ขณะที่ด้านหนึ่งนักสังคมศาสตร์บางกลุ่มกลับสนใจศึกษาประชาสังคมในลักษณะของความเคลื่อนไหวทาง
สังคม หรือมิติของขบวนการต่อต้านขัดขืนอ านาจ หรือมองเห็นประชาสังคมเป็นพื้นที่ซึ่งปรากฏตัวอยู่นอก
ความเป็นรัฐ และพยายามหาหนทางที่จะปลดปล่อยประชาสังคมให้เป็นอิสระจากอ านาจรัฐโดยสิ้นเชิง  
 การศึกษาประชาสังคมตามแนวทางที่ผ่านมาต่างสะท้อนถึงการมองสังคมในลักษณะที่หยุดนิ่ง 
ตายตัว ท าให้ไม่สามารถให้ค าอธิบายประชาสังคมในมิติของการก่อตัวขึ้นมาจากกระบวนการที่ประชาชน
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งสะท้อนความเป็นสังคมที่มีพลวัต มีการปรับตัว เคลื่อนผ่านตามกาลเวลา
ตามการมองสภาวะทางสังคมปัจจุบันของนักสังคมศาสตร์หลังสมัยใหม่ ซึ่งมองเห็นความเป็นประชาสังคม
ในรูปของ “พื้นที่ลักษณะพิเศษ”(Transactional Reality) (Burchell, 1991:141) แม้ว่าจะด ารงอยู่
ภายในปริมณฑลทางสังคม แต่ขณะเดียวกันก็เป็นอาณาบริเวณซึ่งปราศจากปฏิบัติการทางอ านาจรัฐอย่าง
ชัดแจ้ง เนื่องด้วยประชาชนสามารถกระท าการทางสังคมอย่างอิสระ มีเสรีภาพที่จะด าเนินชีวิตไปตามทาง
ของตนหรือภายในขอบเขตที่ตนเองเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะควร จากความสามารถในการใคร่ครวญ
ตัวเองให้ด ารงตนไปตามครรลองของสังคม ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนในท้องถิ่นต่าง 
ๆ ออกมาเคลื่อนไหวบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อแสดงถึงสิทธิที่จะจัดการตนเอง นี่คือลักษณะของประชา
สังคมตามแนวทางการศึกษานี้ ซึ่งมองเห็นความเป็นประชาสังคมที่มีความหมายกว้างไกลไปกว่าการ
แสดงออกถึงการต่อต้านขัดขืนอ านาจเพื่อเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐในทางตรงข้ามประชาสังคมทั้งหลายต่างเป็น
พื้นที่ซึ่งรัฐประดิษฐ์ขึ้นเป็นกลไกใหม่เพื่อเข้าก ากับควบคุมประชาชนอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างการรับรู้ให้
เกิดแก่ประชาชนถึงสิทธิที่จะกระท าการทางสงัคม ภายในขอบเขตที่ตนเป็นผู้บงการตนเองไปตามส านกึซึง่
ต้องการสร้างตัวเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมผู้เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความก้าวหน้า อัน
เป็นปฏิบัติการของพลังอ านาจที่มีลักษณะแยกย่อย สามารถซอกซอนเข้าครอบคลุมทั่วทั้งปริมณฑลทาง
สังคม จึงมีความลึกซึ้งและเข้มข้นกว่าอ านาจอธิปัตย์ซึ่งในอดีตรัฐเคยใช้เป็นเครื่องมือก ากับควบคุม
พฤติกรรมของประชาชนยิ่งนัก 
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 สิ่งที่บทความชิ้นนี้ต้องการชี้ชวนให้ผู้อ่านได้คิดคือการสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับขบวนการ
ภาคประชาสังคมที่คัดค้านการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ตามมุมมอง “ประชาสังคม” ของนักคิด
หลังสมัยใหม่ ผ่านปรากฏการณ์ทางสังคมใน จ.สงขลา สตูล และกระบี่ พื้นที่ที่มีความเข้มข้นของ
กระบวนการก่อตัวของมวลชน การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์การต่อสู้ภาคประชาชนในฐานะพื้นท่ี
ปฏิบัติการทางอ านาจเพื่อเข้าก ากับควบคุมประชากรรูปแบบใหม่ของรัฐ ซึ่งมุ่งหวังสร้างพลเมืองที่แข็งขัน
ในการค้นหาทางเลือกของการพัฒนาตามวิถีของตน โดยสามารถกลมกลืนไปกับฐานทางทรัพยากรและ
วัฒนธรรมแห่งพื้นถิ่นนั้น ด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนดังกล่าวในมุมมองที่ต่าง
ออกไปนี้ จะเป็นช่องทางส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งของรากเหง้าแห่งปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อน ทั้งยังตระหนักถึงสิทธิที่จะตั้งค าถามกับการปฏิบัติของรัฐซึ่งประชาชนบางกลุ่มรู้สึกว่าไม่
ถูกต้องชอบธรรม อันส่งผลต่อการตัดสินใจก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาของรัฐตลอดมา โดยการเรียนรู้
จากข้อมูลในมุมมองที่รอบด้าน จะเป็นแนวทางให้ประชาชนทั่วไปอยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่มีความคิดและแนว
ปฏิบัติที่แตกต่างได้อย่างปกติสุข 
 

ลักษณะของประชำสังคมตำมกำรมองของฟูโกต์  
 มิเชลฟูโกต์ (Michel Foucault, 2008) นักสังคมศาสตร์หลังสมัยใหม่ ท าการศึกษาประชาสังคม
ในลักษณะของพื้นที่ซึ่งมีบริบทเฉพาะ หรือพื้นที่ชนิดพิเศษ หรือพื้นที่ปฏิบัติการทางการปกครองเสรีนิยม
ใหม่ซึ่งเผยให้เห็นถึงทิศทางการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางอ านาจภายในสังคมสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อน
ผ่านระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ด้วยฟูโกต์มองภาพการก่อตัวขึ้นของประชาสังคมในมิติของกลไกการก ากับ
ควบคุมประชากรรูปลักษณะใหม่ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมจากกลไกรัฐท่ีเป็นทางการหากแต่เป็น
ปฏิบัติการทางอ านาจในรูปที่รัฐเปิดทางให้ประชาชนนั้นสามารถปกครองหรือก ากับควบคุมตนเองภายใต้
อิสรภาพที่รัฐเอ้ืออ านวยให้ อันเป็นการสร้างความเข้าใจใหม่ต่อเทคนิควิธีในการจัดการกับประชากรของ
รัฐ ผ่านกระบวนการสร้างพลเมืองที่มีแนวคิดและแนวปฏิบัตไิปตามทางที่รัฐมุ่งหวังให้ปรากฏตัวขึ้นภายใน
พื้นที่ประชาสังคม จากคุณลักษณะส าคัญของประชาสังคมที่เอ้ือให้รัฐบรรลุถึงความปรารถนาดังกล่าวอัน
ประกอบไปด้วย 1) ประชาชนมีก าลังที่จะจัดการตนเองและชุมชน 2) ประชาชนมีเสรีภาพกระท าการทาง
สังคม และ 3) ประชาชนสามารถก าหนดตัวเองและความคิดของตนให้สอดรับกับค่านิยมทางสังคม ซึ่งท า
ให้ความมุ่งหมายของการศึกษาประชาสังคมตามการมองเช่นนี้อาจท้าทายต่อแนวคิดที่ มุ่งหาหนทางใช้
กลไกรัฐอย่างแข็งกร้าว จากการก าหนดตัวบทกฎหมายขึ้นมาควบคุมประชาชนโดยเคร่งครัดเพื่อจัดการให้
สังคมเกิดระเบียบเรียบร้อยอย่างที่เคยเป็นมา 
 ตามที่ฟูโกต์เห็นว่าเทคนิควิธีทางการปกครองในรูปแบบใหม่นี้ จะท าให้รัฐสอดส่อง ตรวจตรา
ประชากรโดยที่ยังคงอ านาจสูงสุดของรัฐเอาไว้ได้ จากการให้โอกาสพวกเขาใช้ก าลังความสามารถจัดการ
ตัวเองและสังคมที่อยู่อาศัยท ามาหากินและแสวงหารายได้เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองโดยเสรี ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนวิธีการใช้อ านาจอันเป็น“เหตุผลแห่งรัฐ” (Reason of State) สร้างความชอบธรรมที่มีต่อ
ประชาชนเพื่อรับรองสิทธิในการที่รัฐจะเข้ามาเอ้ืออ านวยความเป็นอยู่ของพวกเขา หรือยอมรับในรัฐ
สวัสดิการ อันเป็นภารกิจสูงสุดที่รัฐมิอาจละทิ้งการก ากับควบคุมประชาชนทั้งหมดทั้งมวลเพื่อสร้างสังคม
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ที่เป็นปกติสุข เข้าน าทางชีวิตของประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสร้างการรับรู้ว่าประชาชนเป็นผู้ก าหนด
ทางเดินชีวิตที่ดีงามนี้ด้วยตนเองอันเป็นวิถีทางที่ถูกรับรองจากกฎระเบียบทางสังคมและจริยธรรมที่ผู้คน
โดยทั่วไปนั้นถือปฏิบัติตราบเท่าที่ประชาชนทุกคนยงัคงด ารงอยู่ในสังคม ฟูโกต์เชื่อว่าพื้นที่ทางสังคมเชน่นี้
คือศิลปะทางการปกครองตามวิถีทางของเสรีนิยมใหม่ซึ่งปฏิบัติการของอ านาจในรูปลักษณะนี้จะท าให้รัฐ
แผ่ขยายและด ารงอ านาจอธิปัตย์อยู่ภายในปริมณฑลทางสังคมโดยปราศจากการล่มสลายคงไว้ซึ่งบทบาท
ในการก าหนดทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดของสังคม ควบคู่กับการใช้อ านาจ
ทางกฎหมายและทางการเมืองเพื่อรักษาเสถียรภาพทางสังคมและความผาสุกของประชาชนท้ังมวล 
(Burchell, 1991: 124-125) ศิลปะทางการปกครองที่กระท าผ่านพื้นที่ปฏิบัติการของอ านาจทั้งสองขั้ว
ดังกล่าว ฟูโกต์เรียกว่า “ประชาสังคม” (Foucault, 2008: 296) ดังนั้น ประชาสังคมตามการมองของ 
ฟูโกต์ คือ เทคนิควิธีทางการปกครองรูปแบบหนึ่งที่เอ้ือให้รัฐสามารถสอดแทรกอ านาจเข้าก ากับประชาชน
อย่างเป็นธรรมชาติด้วยการเสริมพลังอ านาจให้พวกเขามีก าลังที่จะจัดการตัวเองตามลักษณะของความ
เป็นประชาสังคมที่ เฟอร์กูสันเคยเสนอเอาไว้ ใน Essay on the history of civil society (Foucault, 
2008:29-305 cited Ferguson, 1783) ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชาสังคมก่อตัวขึ้นเองตามธรรมชาติ ปกติแล้วมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มักจะอาศัยอยู่รวมกัน 
โดยยึดโยงเข้าด้วยกันจากการพึ่งพาซึ่งกันและกันความเป็นสังคมย่อย ๆ ขนาดเล็กจึงก่อก าเนิดขึ้นมาทุก
แห่งหน ทุกเผ่าพันธุ์และขยายตัวเพิ่มขึ้นตามยุคสมัยดังจะเห็นจากพัฒนาการของมนุษย์แต่ยุคดึกด าบรรพ์ 
ที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ มนุษย์รักษาเผ่าพันธุ์ข้ามผ่านยุคสมัยต่าง ๆ จากการอาศัยอยู่ร่วมกัน
ภายในอาณาบริเวณอันอุดมสมบูรณ์ จากนั้นได้ขยายตัวกระทั่งสร้างความเป็นรัฐชาติในเวลาต่อมา อัน
เป็นความเก่ียวพันทางสังคมที่ก่อตัวขึ้นด้วยตัวของตัวเอง ไม่มีผู้ใดเข้าไปจัดแจง ไม่เก่ียวเนื่องกับการเมือง 
หรือสถาบันทางสังคมแห่งใด ด้วยเหตุนี้การอยู่ร่วมกันของมนุษย์แต่แรกเร่ิมที่ก่อก าเนิดความเป็นสังคม
ขึ้นมาโดยธรรมชาตินั้น จึงมิอาจแบ่งแยกความเป็นรัฐออกจากสังคมที่ก่อตัวขึ้นมาในลักษณะนี้ได้ 
แม้กระทั่งสังคมของคนป่าที่ก่อตัวขึ้นมาอย่างง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน ก็ไม่ได้หมายความว่าสังคมนั้นจะมี
ความเป็นรัฐที่เปล่าเปลือย 
 2. ประชาสังคมแสดงถึงความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในสังคมแห่งนั้น การรวมตัว
ขึ้นเป็นประชาสังคมก่อตัวขึ้นจากความยินยอมพร้อมกันใจของสมาชิกทุกคน กระท าการทางสังคมร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาค และพร้อมจะเดินไปข้างหน้าร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคน อันเป็น
จุดหมายที่แท้จริงของการรวมตัวขึ้นเป็นประชาคม ซึ่งความเป็นประชาสังคมนั้นอาจด ารงอยู่ในรูปของ
ครอบครัวสมาคม หรือชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมีสิ่งที่ยึดโยงความเป็นประชาคมเอาไว้ นั่นคือการรักษา
สมดุลระหว่างการแสวงหารายได้เพื่อประทังชีวิตส่วนตัว ไปพร้อมกับการสละผลประโยชน์บางส่วนเพื่อ
คงไว้ซึ่งความอยู่รอดของส่วนรวม จากการยึดมั่นในแบบแผนหรือแนวปฏิบัติทางสังคมร่วมกันจะเห็นได้วา่
บทบาทส าคัญประการหนึ่งของประชาสังคมคือการเป็นพื้นท่ีตรงกลางในการต่อรองประโยชน์หรือเชื่อ
ผลประโยชน์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษาดุลยภาพของทุกฝ่ายภายในสังคม ด้วยเหตุนี้ประชาสังคม
จึงครอบคลุมอาณาบริเวณที่กว้างขวาง ข้ามผ่านพื้นที่ประกอบการทางเศรษฐกิจ พื้นที่แสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองและพื้นที่แสดงตัวตนหรือแสดงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นท าให้ขอบเขตความเป็นประชาสังคมนั้น
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พร่ามัว เป็นแต่เพียงการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกซึ่งพึงใจที่จะอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
กระท าการทางสังคมร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายบางประการของกลุ่มตน  
 3. ประชาสังคมคือตัวแบบของการใช้อ านาจทางการเมือง เนื่องจากประชาสังคมก่อตัวขึ้นจาก
การรวมตัวของสมาชิกท่ีมีศักยภาพแตกต่างกันไปตามธรรมชาติ จากความหลากหลายทางทักษะ
ความสามารถและความรู้ ท าให้เกิดการแบ่งงานกันท าตามก าลังความสามารถ ด้วยการก าหนดบทบาทให้
สอดรับกับต าแหน่งแห่งที่ของตน เพื่อจัดวางระเบียบทางสังคมที่เป็นปกติสุข ดังนั้นความเป็นการเมือง
หรือการใช้อ านาจทางเมืองย่อมเกิดข้ึนตามมาจากการที่บุคคลยอมรับที่จะอยู่ภายใต้อ านาจของผู้หนึ่งผู้ใด 
ด้วยการเชื่อฟังและยินยอมที่จะเดินตามการน าของบุคคลอ่ืนอันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ จากความเกี่ยวพันกันทางสังคมภายใต้ประชาสังคมจะเกิดการจัดสรรต าแหน่งแห่งที่ทาง
สังคมของบุคคลต่าง ๆ ไปตามระบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเป็นปกติธรรมดาขณะที่การบังคับบญัชา
ตามบทบาทแห่งอ านาจหน้าที่ (Authority) ซึ่งเกิดตามมาภายหลังนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งสมมุติหรือการอ้าง
ความชอบธรรมทางกฎหมายซึ่งท าให้บุคคลจ ายอมให้คนบางกลุ่มบางพวกมีอ านาจอยู่เหนือตนเอง  
 4. ประชาสังคมขยายตัวตามพลวัตทางสังคม เพราะความเป็นประชาสังคมก่อตัวขึ้นเพื่อ
สนองตอบความต้องการที่หลากหลายของสมาชิกในสังคมต่อเมื่อสังคมนั้นเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลาย่อม
เป็นผลให้เกิดการแตกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ในระดับแยกย่อยเพื่อรองรับความปรารถนาของผู้คนที่เพิ่มเติม
และแตกต่างหลากหลายมากขึ้นโดยการปรับตัวของประชาสังคมแต่ละแห่งนั้นอาจเกิดขึ้นเพื่อคงสภาพ 
หรือเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อเป้าประสงค์ใหม่ ๆ บางประการ ด้วยพัฒนาการของประชาสังคมก็เป็น
เช่นเดียวกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติซึ่งต่างก็เคลื่อนย้ายไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมไปกับความพยายามแผ่ขยายโครงข่ายทางอ านาจควบคู่การยึดโยงความสัมพันธ์
ภายในประชาสังคมให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยเหตุนี้ความเป็นประชาสังคมย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไม่รู้จบ 
ไม่มีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน ไม่มีจุดก าเนิดที่แน่ชัด ทั้งยังด ารงอยู่ภายในอาณาบริเวณที่พร่ามัวซึ่งอิงอยู่กับ
ยุคสมัยทางสังคม 
 จากคุณลักษณะเฉพาะตัวของประชาสังคมข้างต้น ประชาสังคมตามการมองของฟูโกต์ คือ พื้นที่
กระท าการทางสังคมที่ปรากฏตัวขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกในสังคม และก่อตั้งสถาบันทางสังคม
ขึ้นเพื่อท าหน้าที่สนองตอบความต้องการของผู้คนพร้อมทั้งยึดโยงสายสัมพันธ์ระหว่า งสมาชิกภายใน
ประชาคมให้แน่นแฟ้นดังนั้นอาณาบริเวณของประชา -สังคมจึงกินความกว้างไกลไปกว่าพื้นที่ด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของบุคคล ทว่ายังครอบคลุมไปถึงการกระท าการทางสังคมของพวกเราภายในพื้นที่
สาธารณะอีกด้วย เหตุนี้ประชาสังคมจึงเป็นพี้นที่ตรงกลางที่มีส่วนในการเชื่อมต่อความเป็นมาของสมาชิก
แต่ละบุคคลแล้วหลอมรวมให้กลายเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันภายในสังคม ท าให้
ประชาสังคมมีประวัติความเป็นมาที่ไม่สิ้นสุด ผันแปรไปตามยุคสมัยทางสังคมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป  
ก่อร่างและถักทอระบบความสัมพันธ์ภายใต้โครงข่ายอ านาจทางสังคม ที่สอดรับกับระบบเศรษฐกิจและ
เทคนิควิธีทางการปกครองซึ่งเปลี่ยนรูปไปตามกาลเวลา เช่นนั้นแล้วพื้นที่ประชาสังคมย่อมจะเผยให้เห็น
ถึงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่สลับซับซ้อน เทคนิควิธีเฉพาะตัวของรัฐในการก ากับควบคุมประชาชน
ไปตามยุคสมัยที่ท าให้อ านาจรัฐแผ่ขยายตัวอย่างแนบเนียน ท าหน้าที่สอดประสานทุกภาคส่วนเอาไว้
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ด้วยกัน เปรียบเสมือนระบบอวัยวะภายในร่างกายที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น โดยนัยยะนี้ประชา
สังคมเปรียบเสมือนอาณาบริเวณที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้กระท าการทางสังคมที่กระตือรือร้น 
ด ารงอยู่ ภายใต้โครงข่ายทางอ านาจที่รัฐสามารถสอดแทรกเข้าจัดแจงชีวิตรอบตัวของเขา จากการให้
เสรีภาพในการเลือกทางเดินชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
ภายในขอบเขตที่รัฐนั้นเอ้ืออ านวย 
 การก่อตัวขึ้นของประชาสังคมยังท าให้รับรู้ถึงอาณาบริเวณที่ปฏิบัติการทางอ านาจไหลเวียนอยู่
อย่างเข้มข้น ทับซ้อน ย้อนแย้งกันไปมา อันสะท้อนถึงนวัตกรรมทางการปกครองในยุคสมัยใหม่ที่รัฐ
ประดิษฐ์สร้างขึ้น แม้ดูเหมือนว่าพื้นที่ดังกล่าวจะก่อตัวขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่แท้จริงแล้วผู้กระท าการ
ภายในประชาสังคมแห่งนั้นกลับถูกชักเชิดจากอ านาจที่ก ากับอยู่เบื้องหลังตนเองโดยมิรู้ตัวด้วยประชาชน
ทั้งหลายต่างตกอยู่ในวังวนของอ านาจหรือการน าทางของรัฐโดยสิ้นเชิงภายใต้แนวทางของเสรีนิยมใหม่ซึ่ง
มุ่งที่จะก ากับควบคุมประชาชนให้เป็นธรรมชาติจากการสร้างการรับรู้ว่าพวกเขานั้นมีเสรีภาพที่จะสั่งการ 
ก าหนดและจัดแจงตัวเองได้ อันเป็นปฏิบัติการที่แยบยลของอ านาจอธิปัตย์ที่กระท าผ่านการก าหนด
บรรทัดฐานทางสังคม ไร้ซึ่งการกดขี่บังคับเอากับประชาชนโดยตรง หากด าเนินการเปิดพื้นท่ีแก่ประชน
หรือให้อิสระพวกเขาท่ีจะเลือกทางเดินชีวิตของตนสร้างเสถียรภาพทางสังคมและปล่อยให้กลไกทาง
เศรษฐกิจขับเคลื่อนประชาสังคมให้ท างานได้โดยสมบูรณ์ ล าดับต่อไปผู้เขียนจะอภิปรายให้เห็นถึงเส้นทาง
ปฏิบัติการของอ านาจในลักษณะดังกล่าวนี้ที่ซอกซอนเข้าก ากับประชาชนอย่างลึกซึ้งถึงระดับของจิตใจ 
 

เทคนิควิธีก ำกับควบคุมพลเมืองของรัฐภำยใต้ประชำสังคม 
 ตามที่ฟูโกต์ชี้ให้เห็นถึงลักษณะส าคัญของความเป็นประชาสังคมซึ่งประกอบด้วยความสามารถ
ในการจัดการตนเองตามหลักการให้ความเคารพ ความเชื่อมั่น และการให้เกียรติต่อสมาชิกทุกคนภายใน
ประชาสังคมอย่างเท่าเทียมกันนั้น ท าให้เราสามารถสืบสาวถึงเส้นทางปฏิบัติการทางอ านาจซึ่งอาศัย
เทคนิควิธีทางการปกครองที่แยบยล ผ่านการสร้างส านึกอย่างแรงกล้าแก่ประชาชนในอ้นท่ีจะใคร่ครวญ
และตรวจสอบตนเองให้เป็นไปตามครรลองของสังคม ที่เปิดช่องให้รัฐสอดแทรกอ านาจเข้าก ากับวิถีชีวิต
ของพวกเขาโดยเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองตอบเป้าหมายสูงสุดทางการปกครองในการปกป้องการคงอยู่และ
ความมั่นคงแห่งรัฐ ด้วยเทคนิควิธีทางการปกครองในรูปลักษณะนี้รัฐสามารถที่จะสอดส่องและตรวจตรา 
ความเป็นไปภายในสังคมอย่างแนบเนียนเม่ือด าเนินการผ่านการก าหนดนโยบายทางสังคมเพื่ออ านวย
ความผาสุกแก่ประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างแหล่งงานและบ่มเพาะให้พวกเขา
กลายเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะขับเคลื่อนกระบวนการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ท้ายที่สุดจะ
น ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงและความแข็งแกร่งอันเป็นจุดหมายสูงสุดของตัวรัฐเอง  
 เพราะจุดมุ่งหมายทางการปกครองของรัฐเสรีนิยมใหม่ที่ส าคัญประการหนึ่ง นั่นคือการส่งเสริม
ก าลังความสามารถของสมาชิกภายในประชาสังคมในการจัดระบบระเบียบเพื่อก ากับควบคุมตนเอง ด้วย
เหตุนี้เสรีนิยมมักถูกให้ค าอธิบายว่าหมายถึง “เทคนิควิธีการปกครองที่ก ากับควบคุมประชาชนด้วยกลไก
ทางเศรษฐกิจ” (Political Economy) ซึ่งไม่ใช่กลไกที่เข้าก ากับเฉพาะภายในกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่
ยังกินความไปถึงการวางแผนครอบครัวและการใช้ชีวิตทางสังคม ด้วยเป้าประสงค์สูงสุดทางการปกครอง
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ที่ต้องการคงความสงบเรียบร้อยทั่วทั้งปริมณฑลทางสังคม ด้วยเหตุนี้พลังอ านาจในรูปลักษณะนี้จึงไม่ได้
จ ากัดตัวอยู่เพียงอาณาบริเวณของรัฐ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางการเมือง แต่กว้างไกลออกไปตราบ
เท่าที่บุคคลกระท าการต่างๆ ภายในอาณาบริเวณทางสังคม อ านาจทางการปกครองในลักษณะเช่นนี้จึง
สามารถแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านและแนบเนียน โดยประชาชนทั่วไปจะรับรู้ถึงการ
บังคับใช้กฎหมายและเหตุผลแห่งรัฐอย่างเป็นปกติธรรมดา 
 ตามที่กล่าวมาแล้วว่าประชาสังคมคือเทคนิควิธีทางการปกครองรูปลักษณะหนึ่ง ซึ่งรัฐนั้นเปิด
พื้นที่ให้ประชาชนจัดการตนเอง หรือปกครองตนเองได้ซึ่งฟูโกต์เรียกว่า “การปกครองแบบชีวญาณ”
(Governmentality) (Dean, 2010: 19; Foucault,1991: 90) โดยเขาเชื่อว่าเป็นวิธีการปกครองที่
รัฐสมัยใหม่น ามาจัดระเบียบประชาชนอย่างเห็นผล ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้อ านาจสูงสุด
ของรัฐ  (Sovereign)  มาสู่ ชี วอ านาจ (Bio -  Power)  ที่น าพาชีวิต เข้าสู่ การจัดการของความรู้  
(Knowledge) และอ านาจ (Power) ซึ่งเปิดช่องให้เทคนิควิธีทางการปกครองคืบคลานเข้าจัดการกับชีวิต
รอบด้านของประชากร เริ่มต้นจากการพัฒนาอาณาบริเวณที่เกี่ยวพันกับชีวิตของมนุษย์ ด้วยการเข้า
สังเกตการณ์ และวัดปริมาณสรรพสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การดูแลสุขภาพร่างกาย การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน หรือการประกอบอาชีพซึ่ง
เชื่อมโยงกับการท างานของสถาบันทางสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป สร้างบรรทัดฐานประการใดประการ
หนึ่งทางสังคมขึ้นมา จากนั้นค่อย ๆ คืบคลานเข้าจัดการกับชีวิตของประชากรด้วยการสร้างประชาชนให้
กลายเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยอ านาจต่อรองอันเกิดจากความรู้ต่าง ๆ อาทิ การแพทย์ 
การบริหาร การศึกษา หรือสิ่งแวดล้อม น าทางทุกคนให้เดินตามแนวปฏิบัติทางสังคมเพื่อสร้างสังคมที่
เห็นชอบไปในทางเดียวกัน (Foucault, 1990: 141 - 144) การก ากับควบคุมประชากรของรัฐในยุคสมัย
นี้จะอยู่ในรูปของ “การน าทางชีวิต” (Conduct of the Conduct) ซึ่งปรากฏวิธีปฏิบัติของรัฐที่ชัดเจนใน 
“ก าเนิดของชีวะการเมือง” (The Birth of Bio - Politics) (Foucault, 2008) ฟูโกต์ชี้ให้เห็นว่าอ านาจที่
ใช้ทางการปกครองล้วนอยู่ในรูปของ “ศิลปะแห่งการปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตหรือสร้างความ
จริง” หรืออ านาจท่ีรัฐสร้างความชอบธรรมในการเข้าก ากับประชาชน (Foucault, 2008: 311) โดย
เทคนิคทางการปกครองสมัยใหม่เป็นการท างานร่วมกันของอ านาจที่เข้มข้นถึงสามระดับด้วยกัน กล่าวคือ 
1) อาศัยหลักการเดียวกับการรักษาเสถียรภาพของตลาดในระบบเศรษฐกิจ น ามาสร้างประชากรที่จัดการ
ตนเองได้ 2) จ ากัดอ านาจรัฐให้มีบทบาททางการปกครองน้อยที่สุด และ 3) สร้างความสมดุลทางอ านาจ
ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างรัฐ–ชาติต่าง ๆ โดยฟูโกต์เชื่อว่ากลไกทางการตลาดที่น ามาใช้กับชีวิตทาง
สังคมภายใต้ระบบการค้าเสรีคือเครื่องมือส าคัญที่จะสร้างสังคมให้เกิดเสถียรภาพได้แม้ดูเหมือนว่าเสรี
นิยมใหม่จะต้องการจ ากัดบทบาทของรัฐในการปกครองให้เหลือน้อยที่สุด ในทางตรงข้ามรัฐกลับมีพลัง
เพิ่มขึ้นในการควบคุมสังคมจากการสร้างกลไกทางกฎหมายเข้าก ากับการท างานของตลาดเพื่อเพิ่มความ
เชื่อ ม่ันแก่ผู้ประกอบการในการแข่งขันและเสริมความม่ันคงให้กับความเป็นธรรมทางสังคม 
(Foucault,2008: 101 - 121) 
 หลักการปกครองในยุคสมัยใหม่ซึ่งน าเทคนิคทางการตลาดเข้ามาใช้กับชีวิตทางสังคม หรือการ
ปกครองเสรีนิยมใหม่นี้เองที่ฟูโกต์ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการที่รัฐใช้เทคนิควิธีทางการปกครองต่าง ๆ เข้า
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ก าหนดตัวตนของประชาชนเพื่อสร้างพวกเขาให้กลายเป็น “ผู้ประกอบการที่มีชั้นเชิงทางธุรกิจ หรือ
พลเมืองที่กระตือรือร้นในการสร้างตนเองให้สมบูรณ์พร้อม” (Enterprising Self;226) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ฟูโกต์นั้นเชื่อในความเป็นสัตว์เศรษฐกิจของมนุษย์ (Homo Economicus) ที่ไม่สามารถแยกออกจาก
ความเป็นสังคมได้ เนื่องมาจากเสรีนิยมใหม่ได้เปิดช่องให้รัฐเข้าจัดการกับประชากรให้กลายเป็นทั้งผู้ตก
อยู่ภายใต้การปกครองและผู้ที่สามารถปกครองตนเองได้ จากความเชื่อม่ันในการเป็นผู้ประกอบการ นัก
ลงทุน และความสามารถในการแข่งขันของตลาดเสรี โดยเป็นการด าเนินกิจการที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ผล
ก าไรของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ภาคธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมหรือค านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อ
ประชาชนทั่วไปด้วย นอกจากการเปิดเสรีให้ทุกคนประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความมั่นคงในชีวิต
ตนเองแล้วรัฐยังโน้มน้าวใจประชาชนทุกวิถีทางให้ตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างตัวเองให้กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมอย่างน้อยที่สุดทุกคนต้อง
พึ่งตนเองได้เมื่อมีมากพอก็พร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมหากมองในแง่นี้เสรีนิยมอาจเป็นแนวคิดที่
สลับซับซ้อนและมีความย้อนแย้งในตัวเองสูง เพราะเป็นแนวทางการปกครองท่ีปราศจากการบังคับ
ควบคุมอย่างชัดแจ้ง โดยรัฐจะท าหน้าที่เพียงผู้น าทางหรือชี้ช่องที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จากนั้นจะ
ปล่อยให้พวกเขามีเสรีภาพกระท าการทางสังคมตามก าลังความสามารถและอิสรภาพในการเลือกทางเดิน
ชีวิตของตน 
 นอกจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่จะเปิดช่องให้อ านาจพุ่งตรงเข้าก ากับภาคเศรษฐกิจทั้งระบบโดย
สิ้นเชิงแล้ว ยังเอ้ือให้รัฐสามารถพัฒนาเทคนิควิธีในอันที่จะจัดการกับประชาชนอย่างเป็นธรรมชาติ นั่นคือ
วิธีการปกครองโดยมิให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองนั้นถูกปกครอง เสรีนิยมใหม่ตามความหมายนี้ ย่อมไม่ใช่
ตัวทฤษฎี หรืออุดมการณ์ทางการเมือง หากแต่เป็นปฏิบัติการหรือวิถีทางเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนจัดการ
ตนเองได้ จากการที่รัฐด าเนินนโยบายทางสังคมเพื่อกระตุ้นให้การค้าขยายตัวและพัฒนาระบบเศรษฐกจิที่
เสริมสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชากร โดยความพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้แก่
ประชากรนั้น ล้วนเป็นไปเพื่อมุ่งหวังให้พวกเขาตระหนักว่าตนมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น อย่างไรก็ดี 
แม้ว่ารัฐจะเปิดพื้นที่ให้บุคคลกระท าการทางสังคมโดยเสรีทว่ารัฐยังคงกุมอ านาจในการจัดวางต าแหน่ง
แห่งที่ของประชาชนทั้งมวลจากปฏิบัติการทางสังคมที่เข้าจัดแจงพฤติกรรมของเขาได้ทุกมิติ อันเป็นผล
จากการล่วงรู้ถึงความปรารถนาของทุกคนอย่างลึกซึ้งและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นจากการผูกติด
ประชาชนเข้ากับบริการทางสังคมของรัฐ (State Welfare) ซึ่งเอ้ือประโยชน์และความผาสุกให้แก่ชีวิต
ประชาชน นี่ คือวิธีการที่รัฐเข้าก าหนดทางเดินชีวิตตามความใฝ่ฝันของประชาชนที่เกิดขึ้นจาก
ความสามารถในการจัดการตนเองและการใช้ชีวิตอย่างเสรีของพวกเขา (Rose & Miller, 2008: 215) 
 จึงกล่าวได้ว่าเทคนิควิธีทางการปกครองที่ด ารงอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันจะอยู่ในรูปของการเสริม
พลังอ านาจให้ประชาชนรู้สึกเชื่อม่ันต่อความเป็นผู้มีเหตุผลในการคิด การพูด และการแสดงออกของตน 
เพราะผู้ที่จัดการตนเองได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้นมีโอกาสเลือกที่จะท าในสิ่งที่ คิดว่าก่อประโยชน์
ส าหรับตัวเองและสังคม อันเป็นผลจากการที่เขาเชื่ออย่างไร้ข้อกังขาว่าตนเป็นผู้ที่สามารถก าหนดตัวเอง
ได้โดยสมบูรณ์สร้างชีวิตของตนให้มีคุณค่าได้อย่างไร ทั้งยังมีช่องทางที่จะฉุดรั้งให้ผู้คนรอบข้างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นมาด้วยการเป็นผู้ที่พึ่งตนเองได้จึงไม่เพียงหล่อหลอมความเป็นตัวตนของบุคคลให้เด่นชัดขึ้นมา
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เท่านั้น แต่ยังกระตุ้นเตือนให้เขาด ารงตนอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ยึดมั่นอย่างเคร่งครัด เพราะการปล่อยให้เขาได้
คิด เลือก และท าในสิ่งที่ตนเองเชื่อมั่นว่าดีงามนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเขาผู้นั้นปราศจากการตระหนักถึง
คุณค่า ความเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองอย่างแรงกล้า เมื่อบุคคลสามารถที่จะรับผิดชอบดูแล
ตนเองจากความสามารถในการใคร่ครวญตนเองอย่างถี่ถ้วนแล้ว ล าดับต่อไปย่อมขยายไปสู่ศักยภาพใน
การเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมให้งดงามทุกวิถีทาง อิสรภาพในการเลือกเส้นทางเดินของตัวเอง สุดท้ายแล้วจะ
กลายเป็นพลังอ านาจจากภายในจิตใจซึ่งบุคคลเลือกที่จะก ากับตัวเอง (Regulated Freedom) จากการมี
พื้นที่ส าหรับดูแลตัวเองตามสภาพ ภายใต้สภาวะที่รัฐเอ้ืออ านวยให้ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อแก่
บุคคลโดยปราศจากค าถามว่าพวกเขานั้นสามารถจัดการตัวเอง (Self - Government) และควบคุม
ตนเองได้อย่างเต็มที่ (Self - Control) เพราะการน าทางของรัฐนั้นมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความนับถือ
ตนเอง (Self - Esteem) ทั้งยังบังเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ะสร้างสรรค์ชีวิตทีถ่ึงพร้อมด้วยความสมบรูณ์ตามที่
ตนนั้นปรารถนา (Mckee, 2009: 467)  
 นอกจากการทบทวนแนวคิดประชาสังคมและชีวอ านาจจะท าให้ประชาชนเข้าใจเทคนิควิธีใน
การก ากับควบคุมประชาชนภายใต้ประชาสังคมแล้วยังเผยให้เห็นถึงช่องทางท่ีประชาชนนั้นสามารถ
จัดการตนเองได้ตามก าลังความสามารถ ตามท่ีผู้เขียนพิจารณาว่านโยบายทางสังคม โดยเฉพาะนโยบาย
ด้านการพัฒนาซึ่งมุ่งหวังแปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่โครงการพัฒนาตามภูมิภาคต่างๆ คือแนวปฏิบัติที่
ถูกสร้างขึ้นจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในยุคสมัยใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการก ากับ
ควบคุมประชาชนตามตัวบทกฎหมาย แต่เป็นแนวทางท่ีรัฐวางไว้ว่าด้วยเหตุผลแห่งรัฐ ที่ผ่านการคาด
ค านวณมาแล้วอย่างรอบด้านถึงวิถีทางการก าหนดนโยบายทางสังคมให้ประชาชนได้มีพื้นที่ดูแลตนเองนั้น 
ย่อมเป็นวิธีการปกครองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อรัฐได้วางแนวนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการตนเองแล้ว ชุมชนย่อมมีเสรีภาพที่จะน าเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนไปตามทางของตนและ
ด าเนินการได้โดยอิสระ อันเป็นกลยุทธ์ทางการปกครองสมัยใหม่ นั่นคือการน าทางประชาชนให้ด าเนิน
ชีวิตไปตามเจตจ านงของรัฐที่ก ากับอยู่เบื้องหลัง โดยที่เขามิได้ตระหนักว่าตนเองนั้นตกเป็นเป้าประสงค์
ทางการปกครอง หากรับรู้เพียงว่าตนมีอิสระในการคิด การกระท า และการจัดการชุมชนที่อยู่อาศัยตามที่
ตนนั้นต้องการโดยเสรี นั่นเป็นเพราะว่าการปกครองแบบเสรีนิยมใหม่ใช้ เทคนิควิธีที่แยบยล  
ในการจ ากัดขอบเขตของเสรีภาพของประชาชนอย่างเป็นธรรมชาติ โดยประชาชนมิอาจล่วงรู้ถึงพลังของ
ปฏิบัติการทางอ านาจในระดับแยกย่อยที่เข้าจัดการชีวิตของทุกคนโดยเด็ดขาดเหล่านี้คือเทคนิควิธี
ทางการปกครองที่เสริมสร้างความม่ันคงให้กับรัฐในการจัดระเบียบประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ทั้งหมดนี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างให้เห็นจากกระบวนการเกิดภาคประชาสังคมที่ต่อต้านโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป  
 

กำรเข้ำถึงควำมหมำยของกระบวนกำรเกิดประชำสังคมเพื่อต่อต้ำนโครงกำรรัฐ 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงความหมายของประสบการณ์
ชีวิตในที่นี้คือ กระบวนการที่ชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐสร้างความหมายให้กับ
แนวทางการพัฒนาของตน หรือมองวิถีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไปในทิศทางเช่นไร



เบญจวรรณ  อุปัชฌาย์ 133

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งเปิดทางให้ชุมชนที่ศึกษา
สามารถสร้างสรรค์วิธีการพัฒนาที่สอดรับกับวิถีชีวิตประจ าวันของพวกเขา ด้วยวิธีการศึกษาเรื่องเล่า 
(Narrative Approach) ซึ่งเป็นวิธีวิทยาที่สามารถเข้าถึงความรู้/ความจริงของผู้เล่า เพราะการบอกเล่า
เร่ืองราวชีวิตของบุคคลก็คือการตีความความทรงจ า โดยการล าดับเหตุการณ์แล้วน ากลับมาเรียบเรียงโดย
ผู้เล่าใหม่ ท าให้เรื่องราวที่ถูกบอกเล่าออกมานั้น สามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันซึ่งบุคคลกระท าอย่างปกติธรรมดา เมื่อพวกเขาประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น เรื่องเล่าของแต่ละบุคคลจึงเป็นชุดประสบการณ์ที่ให้คุณค่าในการ
เรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งเป็นประสบการณ์ของประชาชนโดยนัยส าคัญที่
ผู้วิจัยเลือกวิธีวิทยาแบบเรื่องเล่านี้ เพื่อต้องการเปิดพื้นที่ของชุดความจริงส่วนตัวของบุคคลเฉพาะกลุ่ม
เฉพาะที่สู่ปริมณฑลสาธารณะซึ่งเป็นเจตจ านงของผู้เล่าเรื่องเอง โดยผู้วิจัยเองก็เชื่อว่าอ านาจของเร่ืองเล่า
นั้นสามารถสร้างความรู้และความจริงบางประการที่ไม่เคยถูกรับรู้ให้ปรากฏตัวขึ้นมาในสังคมได้  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้เล่าเรื่อง (Narrators) จ านวน 10 คน ที่สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มคัดค้านและกลุ่มสนับสนุน
โครงการของรัฐในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากระดับของการแสดงออก
ต่อการก่อสร้างโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะของการสนับสนุน หรือคัดค้าน และอิทธิพลท่ี
บุคคลเหล่านี้มีต่อประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ จากการคัดเลือกผู้เล่าเรื่องที่ตรงตามทฤษฎี (Theoretical 
Sampling) ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน แกนน าภาคประชาสังคมท่ีเคลื่อนไหวปกป้องทรัพยากรของชุมชน
ในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มข้นประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน ประธานชมรมสื่อมวลชนผู้น า
ทางศาสนาประธานสมาคมประมงระดับจังหวัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัด เข้าร่วมการสนทนาเพื่อสร้างความรู้ในเร่ืองที่ท าการศึกษา 
 ส าหรับการวิเคราะห์กระบวนการก่อตัวของภาคประชาสังคมที่ต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้ จะ
ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของผู้เล่าเร่ืองที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการสนับสนุนและการคัดค้าน
โครงการรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นตัวบทของเรื่องเล่า (Narrative Text) จากการสร้างบทสนทนาร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เล่าเรื่องตามแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structure) ดังนั้น การวิเคราะห์
เรื่องเล่าจึงเป็นการตีความหรือสร้างชุดความรู้ร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยอาศัยประสบการณ์ของผู้
เล่าเรื่องร่วมกับพื้นฐานทางทฤษฎีของผู้วิจัย เพื่อท าความเข้าใจความหมายของเรื่องราวที่ผู้เล่าเรื่อง
ต้องการน าเสนอ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่ของบทสนทนาออกเป็นประเด็นหลักของเร่ือง
เล่า (Thematic Analysis) ซึ่งปรากฏชัดจากเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาของชีวิต และประเด็น
รองที่มาสนับสนุน(Phoenix, 2013: 75) จากการจัดระเบียบตัวร่างของบทสนทนาด้วยการตีความตัวบท
ให้เกิดความหมายและการเปิดรหัส สร้างเป็นมโนทัศน์ จากนั้นจัดรวมกันให้เป็นชุดของมโนทัศน์ตาม
หมวดหมู่ เพื่อสะท้อนความเข้าใจถึงความหมายและโครงสร้างหรือระบบความสัมพันธ์ภายในประชา
สังคมเหล่านั้น โดยอาศัยความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ของเรื่อง
เล่า เพื่อร้อยเรียงเหตุการณ์ย่อย ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นปฏิบัติการท่ีชาวบ้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชนหรือสร้างวิถีการพัฒนาตามแนวทางของตน ให้เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก่อตัวของ
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ขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในพื้นที่ศึกษา (Bold, 2012: 123 – 130) ในลักษณะของ “ประชาสังคม” 
ตามการมองของฟูโกต์ ดังต่อไปนี้ 
 

กำรก่อตัวของประชำสังคมที่ต่อต้ำนโครงกำรรัฐในภำคใต้ 
 1.โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ชุมชนปากบาง อ. เทพา จ. สงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีประชากรทั้งสิ้น 1,800 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
พื้นบ้านและเกษตรกรรม อาทิ ท าสวนยาง ปาล์ม แตงโม และน้ าเต้า หลายปีมานี้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่นิยม
ออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ ด้วยการเป็นลูกจ้างท างานที่ร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย หรือรับจ้าง
อยู่ภายในเมืองใหญ่ วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ที่
ผ่านมาชุมชนไม่เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง กระทั่งชุมชนถูกก าหนดให้เป็นที่ตั้งโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ของรัฐที่กระทบต่อวิถีดั้งเดิมของพวกเขา กระตุ้นให้ชาวบ้านตื่นตัวที่จะแสดงออกถึงตัวตน
และอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อรักษาสิทธิที่จะคงทางเดินชีวิตตามแนวทางของตัวเองโดยประเด็นที่
จุดชนวนของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนขึ้นมา นั่นคือการไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างเจ้าของ
ที่ดินกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เนื่องจากพื้นที่บริเวณโซนกลางของโครงการซึ่งเป็นทุ่งหญ้าสงวน
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ จ านวน 800 ไร่ จะถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างโครงการซึ่งชาวบ้านมองว่านอกจากจะเกิดการ
สูญเสียที่ดินท ากินของชุมชนแล้ว ยังเป็นการบีบบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งอาชีพเลี้ยงโคจากการขาด
แหล่งอาหารของสัตว์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง จึงไม่สมควรที่จะน าหลักเกณฑ์การประเมินราคา
ที่ดินโดยทั่วไปมาก าหนดมูลค่าของผืนดินในชุมชนได้นอกจากนี้การสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ
ตามพื้นถิ่น ยังเป็นการลดทอนความมั่นคงของชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานในอนาคตลงได้ 
 นอกเหนือจากผลกระทบด้านวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และการสูญเสียพื้นที่ท ากินจะก่อความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนกับภาครัฐแล้ว ชนวนส าคัญเรื่องการสูญเสียสิทธิในบริเวณโซนกลางของโครงการที่เป็นทุ่ง
หญ้าสงวนส าหรับเลี้ยงสัตว์ของชุมชนท าให้เกิดการรวมตัวของชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการจุดเริ่มในการ
แสวงหาฉันทามติของชุมชนเพื่อท าการต่อต้านโครงการรัฐ และก าหนดทิศทางการต่อสู้นับแต่นั้นให้มี
ความชัดเจนไปในทางเดียวกันจากเดิมเป็นการรวมตัวของผู้เสียประโยชน์ค่าชดเชยท่ีได้รับจากโครงการ 
ต่อมาเริ่มขยายตัวและมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น เมื่อชาวบ้านทั่วไปเริ่มตระหนักถึงผลกระทบทั้งในเชิง
ลึกและเชิงกว้างต่อการด ารงวิถีชุมชนที่มีความเป็นมายาวนาน จึงมีการรวมตัวกันพูดคุยหารือภายใน
ชุมชนเพื่อแสวงหาหน่วยงานที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือ เริ่มจากการแบ่งกลุ่มท างานออกเป็นชุดสืบค้น
แหล่งข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านสิทธิที่ดินท ากินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มกิจกรรมร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนที่ได้รับผลกระทบในประเด็นปัญหาเดียวกัน การสร้างกิจกรรม
ทางสังคมที่สอดรับกับสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งเคลื่อนไหวในประเด็นนี้อย่างเป็น
เอกภาพ เพิ่มด้วยโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐในภูมิภาคต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการสื่อสารสาธารณะ เหล่านี้เป็นกระบวนการที่หล่อหลอมให้
ขบวนการต่อต้านโครงการพัฒนาของรัฐปรากฏตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และท าให้ประชาสังคมแห่งนี้
สามารถขยายอาณาบริเวณที่กว้างขวาง เกิดการยึดโยงความสัมพันธ์ของผู้คนภายในชุมชนให้เป็นหนึ่ง
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เดียวและเสริมพลังอ านาจแก่ชาวบ้านเทพาให้ลุกขึ้นมาแสดงความต้องการที่จะพัฒนาชุมชน ด้วยการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปตามทางของตนอย่างแข็งขันเช่นในทุกวันนี้ 
 2. โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลาแห่งที่ 2บ้านสวนกงหมู่บ้านเล็ก ๆ ใน อ. จะนะ 
จ. สงขลา เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่มีประชากรราว 80 ครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพประมงชายฝั่งมาเป็น
เวลาช้านาน ภาพความเป็นชุมชนริมฝั่งทะเลซึ่งก่อตั้งมากว่า 150 ปีก าลังจะถูกลบเลือนไปเมื่อกลายเป็น
พื้นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกและพื้นที่พัฒนาหลังท่าเรือ ชาวบ้านถูกบีบบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก
เดิมซึ่งพึ่งพิงทรัพยากรทางทะเลแบบพอเพียง ไปสู่การค้าแรงงานในชุมชนซึ่งจะถูกเปลี่ยนรูปไปสู่สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ริมทะเล เข้ามาซ้ าเติมชะตากรรมของพวกเขาจากที่ผ่านมาเคยประสบปัญหา  
ปากท้องไม่สามารถหากินทางทะเลตามวิถีชีวิตดั้งเดิม เหตุเพราะถูกรุกคืบจากประมงพาณิชย์ที่เข้ามาช่วง
ชิงทรัพยากรในท้องทะเล โดยมีข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยีการจับหาสัตว์น้ าที่สูงกว่า ท าให้คร้ังหนึ่งชุมชน
ต้องอพยพออกไปหากินยังน่านน้ าจ.นราธิวาส แต่ด้วยฐานของระบบความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทั้งในรูปของ
เครือญาติใกล้ชิดและการร่วมสืบสาวประวัติความเป็นมาของชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ที่ยึดโยงชาวบ้านให้หัน
หน้ากลับมาพูดคุยเพื่อหาทางออกของปัญหาร่วมกันแล้วหวนกลับมายังถิ่นเดิม สร้างข้อตกลงในอันที่จะ
พลิกฟื้นท้องทะเลแห่งบ้านสวนกงให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง เร่ิมต้นจากการสร้างแหล่งเพาะพันธุ์
ปลาชายฝั่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น จัดเวรยามให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมงานอนุบาลท้องทะเลอย่างใกล้ชิด ด้วย
ความกล้าที่จะริเริ่ม ทดลอง และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ ภายในระยะเวลา
เพียงหนึ่งปีเท่านั้นชาวบ้านที่นี่สามารถพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นมาอย่าง
เห็นผล จากความสนับสนุนของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาให้ความรู้กับ
ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง จุดประกายให้พวกเขามีความหวังที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีชุมชน
อีกครั้งหนึ่ง  
 ปัจจุบันหมู่บ้านสวนกงมีเรือประมงประมาณ 100 ล า เป็นเรือประมงพื้นบ้านแบบท้ ายตัด
ทั้งหมด ชีวิตประจ าวันของชาวบา้นมีความเรียบงา่ย ทุกเช้าเวลาประมาณตีสี่ผูช้ายจะออกจับหาสัตวน์้ าใน
ทะเล ราวเที่ยงถึงบ่ายโมงจึงจะกลบัเข้าฝั่ง สัตว์น้ าที่จับหาไดม้ีทั้งกุ้ง ปลา ปู ปลาหมึก แต่ละชนิดมากนอ้ย
ตามฤดูกาล ปกติแล้วในหนึ่งเดือนจะจับสัตว์น้ าได้ 15 วัน เหตุเพราะสัตว์น้ าจะชุกชุมในช่วงข้างขึ้นเท่านัน้ 
ที่ผ่านมาชาวบ้านจะยึดแนวปฏิบัติของชุมชนร่วมกันโดยไม่มีใครแตกแถว ภายในหนึ่งปีพวกเขาจะออก
ทะเลเพียง 7 - 8 เดือน งดเว้นในช่วงฤดูมรสุม ส าหรับสัตว์น้ าที่จับหาได้ในแต่ละครั้งนั้น สามารถสร้าง
รายได้ประจ าให้กับพวกเขาถึงวันละ 1,000 - 2,000 บาท ก็เพียงพอต่อการยังชีพ ด้วยอาศัยเพียง
เครื่องมือจับสัตว์น้ ารูปแบบดั้งเดิมที่ตกทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสอดรับกับวัฏจักรของสัตว์น้ าตามแต่
ฤดูกาล ไม่จ าเป็นต้องจับหาสัตว์น้ าในคราวละจ านวนมากเช่นเดียวกับเรือประมงพาณิชย์ (เรือปั่นไฟ) 
เนื่องจากจะท าให้ปลาตัวเล็ก ๆ ถูกจับหามาด้วย ไม่ทิ้งช่วงให้พวกมันได้เติบโตและขยายพันธุ์ ประเด็น
ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเรือประมงพาณิชย์นี้ แม้ในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาที่ชาวบ้านไม่สามารถ
แก้ไขได้อย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกับการสร้างท่าเรือน้ าลึกห่างจากฝั่งตั้งแต่ 3 - 10 กม. ซึ่งจ าเป็นต้องสร้าง
เขื่อนกันคลื่นกระทบด้านท่าเรือ ส่งผลกระทบต่อเรือประมงพื้นบ้านที่จะออกไปจับสัตว์น้ ายากล าบาก  
มากข้ึน เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวรบกวนการอยู่อาศัยของสัตว์น้ าที่หากินบริเวณชายฝั่ง ถึงกระนั้น
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ชาวบ้านไม่เคยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากไปกว่าเจตนารมณ์ที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้ตกทอด
ลงสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ยังคงยึดถือวิถีประมงดั้งเดิมของชุมชนเพื่อการยังชีพแบบพอเพียง แม้ว่าจะต้องออก
เรือเป็นระยะทางไกลกว่าเดิม ทั้งจ ายอมต้องสูญเสียที่ดินท ากินริมหาดจากเหตุน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่งอัน
เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างท่าเรือเอกชนดังกล่าว เนื่องจากเป็นการปิดกั้นเส้นทางน้ าไหลตาม
ธรรมชาติ  
 ความร่วมมือเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของชุมชนข้างต้น นอกจากจะท าให้เกิดการรวมตัวกันของ
ชาวบ้านที่ส านึกต่อการปกป้องทรัพยากรของชุมชน ก่อตั้ง “สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ” องค์กรหลักของ
ชาวบ้านในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เป้าหมายในการท างาน
ของพวกเขายังขยายตัวไปสู่การเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคที่ประสบปัญหา
เดียวกัน สร้างพลังการท างานเชิงอนุรักษ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติที่สอดรับกับกระแสอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล นอกจากนี้ชุมชนยังเปิดรับองค์ความรู้และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่เข้ามา
ผสมผสานกับภูมิปัญญาของชุมชน จากการเข้าร่วมงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนและนักภูมิสถาปัตย์
สร้างสรรค์กิจกรรมที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบวก เพื่อต่อรองกับความพยายามเข้า
จัดการพื้นที่ชุมชนของรัฐ ซึ่งถูกน ามาใช้ภายใต้การออกแบบผังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกงให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาของชุมชนด้วยการปรับพื้นที่ชายหาดบางส่วนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเรียนรู้
ธรรมชาติ วิถีชีวิตที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน โดยมุ่งเน้น
ศึกษาประเด็นการก าเนิดแผ่นดิน เนินทราย ชายหาด พันธุ์พืช และสัตว์น้ า ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวประมงพื้นถิ่น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อแนวทางการพัฒนาตามวิถีของชุมชน อันแสดงผลชัดจาก
ก าลังความสามารถของชาวบ้านในการพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลจากภูมิรู้ของตน เช่นนี้
แล้วแนวทางที่ชาวบ้านถือปฏิบัติร่วมกันมานาน ย่อมหล่อหลอมให้ส านึกในความเป็นประชาสังคม
สิ่งแวดล้อมของชุมชนก่อตัวขึ้นอย่างเข้มข้น ทั้งยังขยายตัวออกไปยังชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดพลังในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านโครงการพัฒนาของรัฐ ด้วยการน าเสนอตัวแบบการพัฒนา
ตามแนวทางของตนต่อสาธารณชนอย่างเข้มข้นเสมอมา  
 3. โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบาราการรวมตัวที่แข็งแกร่งของชุมชนบ่อเจ็ดลูก อ่าวปาก
บารา อ.ละงู จ.สตูล เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เม่ือชาวบ้านรับทราบข่าวสารจากภายนอกว่าก าลังจะมี
โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก จากนั้นไม่นานนักชุมชนถูกรุกคืบจากนักธุรกิจที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินท ากิน
ของชาวบ้าน เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมรองรับโครงการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วที่ถาโถมเข้าสู่ชุมชนประมงเก่าแก่ริมชายหาดปากบารา ก่อเกิดความวิตกกังวลของชาวบ้านต่อการ
ด ารงอยู่ของชุมชนในอนาคต พวกเขาเริ่มจับกลุ่มพูดคุยกันและอาสาที่จะช่วยงานชุมชนตามก าลัง
ความสามารถ เช่น กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ออกไปใช้ชีวิตอยู่ภายนอกชุมชนท าหน้าที่
สืบค้นข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมรับมือกับความเจริญจากภายนอกที่จะเข้ามากระทบวิถีชุมชนของตนส่วน
ชาวบ้านที่มีศักยภาพในการติดต่อเจรจากับหน่วยงานภายนอก เร่งขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบัน การศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรมทรัพยากร
ชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการท างานร่วมกบั
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เครือข่ายพันธมิตรจากภายนอกอย่างสม่ าเสมอนี่เองท าให้ชาวบ้านสั่งสมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การอนุรักษ์ในมิติต่าง ๆ กระทั่งเกิดความเชื่อมั่นที่จะก่อตั้งองค์กรที่เป็นรูปธรรมเพื่อจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน  
 ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเกิดขึ้นบนฐานของส านึกที่จะปกป้องวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนมิให้เลือน
หายไป นับเป็นจุดร่วมที่สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของชาวบ้าน และเกาะเก่ียวให้ความเป็นประชา
สังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนบ่อเจ็ดลูกค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น เริ่มต้นจากกลุ่มมัคคุเทศก์จ านวน 4  - 5 
คน พูดคุยกันถึงความวิตกกังวลหากทรัพยากรของชุมชนไม่มีผู้สืบทอดดูแลอาจสูญหายไปอย่างรวดเร็ว
จากการขยายตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม “Reef Guardian 
Thailand” จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลอ่าวปากบารา แม้ในระยะแรกจะมีผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมในวงจ ากัด ทั้งยังถูกต่อต้านจากผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่ซึ่งไม่เข้าใจแนวคิดการ
ด าเนินงานของกลุ่ม รวมถึงจ าเป็นต้องรับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กรมทรัพยากรชายฝั่งให้การฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือใต้น้ า ขณะที่วัสดุอุปกรณ์ขอรับการ
สงเคราะห์จากองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มใช้วิธีการพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อ
สร้างความเข้าใจและมองเห็นถึงความส าคัญของการดูแลทรัพยากรของชุมชนอย่างต่อเนื่อง บ่มเพาะ
เยาวชนนักอนุรักษ์ให้เป็นต้นทุนของชุมชนพร้อมทั้งชักจู งให้ชุมชนอ่ืนเดินรอยตาม ต่อเมื่อเห็นผลชัดว่า
กิจกรรมการจัดการท าให้ทรัพยากรทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นจากรายได้ทางการประมง ส่วนผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากกระแสตอบรับของนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้า
มาท่องเที่ยวที่ปากบาราเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างทันตา จึงได้รับความสนับสนุนจากทุกฝ่ายในชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม เฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสมอมา 
 ระยะเวลานับสิบปีที่ชาวบ้านบ่อเจ็ดลูกดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามวิถีของชุมชน น าไปสู่
การพลิกฟื้นท้องทะเลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สร้างความเป็นประชาสังคมอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อเป็น
ต้นแบบแก่ชุมชนอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพัฒนาของรัฐ ด้วยการเป็นพี่ เลี้ยงทาง
วิชาการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยายไปสู่การร่วมเป็นภาคีพันธมิตรกับกลุ่มตอ่ต้านโครงการพัฒนาของรฐั
ในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิมนุษยชนและประเด็นอ่ืน ๆ ในมิติที่หลากหลายซึ่งปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย ด้วยการจัดส่งมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดค้านภาครัฐในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เหล่านี้
เป็นผลให้ชุมชนสามารถจัดตั้งโครงข่ายการท างานที่สอดรับกันตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ  
ทั้งยังต่อยอดไปสู่การจัดตั้ง “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” วิสาหกิจชุมชนซึ่งมีคณะกรรมการบริหารงานของ
ชุมชนอย่างเป็นเอกเทศอันแสดงถึงความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน ขณะที่เยาวชนนัก
อนุรักษ์ของชุมชนมีพลังที่จะรวมตัวขึ้นเป็น “กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด” เดินหน้าจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง โดยมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพี่เลี้ยงท างานภาคสนามในพื้นที่อย่าง
ใกล้ชิด 
 เหล่านี้คือปฏิบัติการที่ยึดโยงให้อาณาบริเวณของชุมชนบ่อเจ็ดลูกกลายเป็นจุดเชื่อมต่อและพื้นที่
ซ้อนทับผลประโยชน์ของหลายฝ่าย ท้ังพื้นท่ีแห่งการสงวนผลประโยชน์ของชาวบ้านซึ่งด ารงชีพจากฐาน
ของทรัพยากรในชุมชน และพื้นที่ซึ่งสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้บริโภคทรัพยากรจาก
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ชุมชนแห่งนี้ ท้ายที่สุดจุดปะทะดังกล่าวย่อมกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้ขบวนการปกป้องทรัพยากรใน
พื้นที่อ่าวปากบาราเกิดความแข็งแกร่ง อันเป็นผลจากความสามารถในการสอดประสานผลประโยชน์ที่ลง
ตัวภายในประชาสังคมแห่งนี้ เชื่อมโยงให้ส านึกในความเป็นประชาสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งกระจายตัว
อยู่ในชุมชนเกิดความแน่นแฟ้น เสริมความม่ันคงให้กับแนวทางการพัฒนาชุมชนของชาวบ้านท่ีนี่อัน
สะท้อนจากถ้อยค าของแกนน านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ว่า “การที่เราช่วยกันดูแลทรัพยากร
ไม่ใช่แค่เพียงจิตส านึก แต่มันคือจิตวิญญาณของชาวบ้านทุกคนที่นี่” 
 4. โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่การไม่ยอมรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ทั้งสามครั้งของกลุ่มต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ต่อมาได้เกิดการชุมนุมคัดค้านการ
ก่อสร้างโครงการบริเวณหน้าท าเนียบรัฐบาลเมื่อห้วงต้นปี 2560 โดยสามารถกดดันให้รัฐบาลเริ่มต้น
กระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่อีกครั้งหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของขบวนการ
ต่อต้านภาคประชาชน ซึ่งแม้จะมีก าลังมวลชนไม่มากนัก แต่กลับมีพลังในการต่อรองกับอ านาจรัฐ และ
กลายเป็นต้นแบบให้ขบวนการคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐในพื้นที่ภาคใต้โดยรวมมีความเชื่อมั่นต่อแนว
ทางการพัฒนาของกลุ่มตนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ 
 การก่อตัวของประชาชนในลักษณะของภาคประชาสังคมเพื่อเสนอทางเลือกการพัฒนาด้าน
พลังงานที่สอดรับกับบริบทของชุมชน เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2556 จากกลุ่มผู้ประกอบการประมงชายฝั่ง 
ชาวบ้านในชุมชนริมฝั่งทะเล นักพัฒนาเอกชนทางพลังงาน และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมตัวกัน
เคลื่อนไหวในภาระรับผิดชอบตามความสามารถเฉพาะตัว โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะยุติโครงการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน จากข้อห่วงกังวลสูงสุดต่อการก่อสร้างโครงการแห่งนี้ซึ่งถูกเผยแพร่แก่สาธารณชนในวง
กว้างประกอบด้วย1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจะท าลายคุณภาพชีวิตของประชาชนจากมลภาวะใน
แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งท ามาหากิน และ 2) ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการท ามาหากินของชุมชน
เนื่องจากการขนส่งถ่านหินทางทะเล ท าให้ชาวบ้านต้องสูญเสียพื้นท่ีท ากินทางทะเล รวมถึงอาจกระทบ
ต่อปริมาณสัตว์น้ าที่จะจับหาได้ในอนาคต ถึงกระนั้นชาวบ้านกลับระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าการขาดข้อมูล
ส าหรับตัดสินทางเลือกของการพัฒนาพลังงานที่กลมกลืนกับบริบทของชุมชนต่างหาก เป็นสาเหตุส าคัญ
ท าให้เกิดการต่อต้านโครงการนี้อย่างรุนแรง เนื่องจากภาครัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้
ชาวบ้านได้เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ ภายใต้แรงบีบคั้นจากประสบการณ์ที่พวกเขาต้อง
แบกรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโรงไฟฟ้าแห่งเดิมแต่เพียงล าพัง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน
การบริหารงานของภาครัฐและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่จะถูกน ามาใช้ในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจึงต้องการผลักดันโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่เป็นของตัวเองให้เกิดขึ้นเช่นพลังงาน
หมุนเวียนชีวภาพ โดยเฉพาะการใช้ก๊าซชีวภาพและของเสียจากโรงงานปาล์มน้ ามัน รวมถึงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ อันเป็นตัวเลือกที่พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างเสถียรภาพทางพลังงานใน
พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน  
 ส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน แม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าในการพิจารณาเพื่อก่อสร้างโครงการ
แห่งนี้ เนื่องจากรัฐได้ท าบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มคัดค้าน เพื่อให้กระทรวงพลังงานจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อศึกษาว่าพื้นที่ จ.กระบี่ และ อ.เทพา จ.สงขลา มีความเหมาะสม
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ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่แต่สิ่งส าคัญที่บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นนั่นคือความเห็นแย้งระหว่าง
แนวทางการพัฒนาของรัฐกับประชาชน กระตุ้นให้กลุ่มคนต่าง ๆ ออกมาแสดงท่าที ความคิด ความเชื่อและ
แสวงหาทางเลือกในการพัฒนาที่เป็นตัวของตัวเองมากข้ึน ซึ่งแสดงชัดว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ. กระบี่ กลายเป็นอาณาบริเวณของประชาสังคมซึ่งเปิดกว้างให้ประชาชนทุก
คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตนอย่างเสมอภาค จากเดิมประชาชนบางส่วนซึ่งก่อนหน้า
นี้วางตัวเป็นกลาง ไม่ได้แสดงความต้องการของตนว่าเป็นไปในทางใด เม่ือชั่งตรองถึงสมดุลระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงผลกระทบที่คนรุ่นหลังจะได้รับแล้ว พวกเขาเริ่มแสดง
ตัวออกมาอย่างชัดเจนว่าจะเลือกแนวทางการพัฒนาใดที่สอดรับกับวิถีดั้งเดิมของชุมชน 
 ในทางเดียวกันปรากฏความเคลื่อนไหวของบุคคลบางกลุ่มออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนการ
ก่อสร้างโครงการในเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งล่าสุด สอดรับกับฐานมวลชนกลุ่มอดีตพนักงาน
โรงไฟฟ้าแห่งเดิมและผู้น าชุมชนซึ่งเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหินที่
จะน าไปสู่ช่องทางการพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้มีความเจริญทางเศรษฐกิจในอนาคตจึงกล่าวได้ว่าเหตุขัดแย้ง
ทางความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ด้วยกันเองและการปะทะกันทางความคิดด้านการพัฒนา
ระหว่างรัฐกับประชาชนเช่นนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในยุคสมัยใหม่ที่อาจเกิดขึ้นอย่างปกติธรรมดา
ในทุกชุมชน แม้กระทั่งในชุมชนอ่ืน ๆ ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ประชากรที่อาศัยอยู่ร่วมกันต่างก็มีจุดยืน
และการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายออกไปท าให้เราเห็นชัดว่าประชาสังคมคือจุดปะทะของ
อ านาจหรือพื้นที่ตรงกลางของปฏิบัติการทางอ านาจที่พุ่งมาจากทุกทิศทุกทาง ทับซ้อน และย้อนแย้งกัน
ไปมา อันเป็นจุดก าเนิดผู้กระท าการทางสังคมซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถส่งเสียงหรือ
แสดงความคิดเห็นของตนทั้งในแง่ของการสนับสนุนหรืออาจแปรเปลี่ยนไปสู่การคัดค้านโครงการแห่งนี้ก็
เป็นได้ตามเงื่อนไขแห่งกาลเวลา 
 

บทสรุป 
 การมองความเป็นประชาสังคมในลักษณะพื้นที่พิเศษตามแนวทางของฟูโกต์ ท าให้เกิดความ
เข้าใจในกระบวนการเกิดขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้ที่กว้างไกลออกไปจากพื้นที่แห่งการต่อสู้
ทางการเมืองหรือการต่อต้านขัดขืนอ านาจรัฐ ซึ่งเดิมถูกรับรู้ว่าเป็นการกระท าการภายนอกพื้นที่ทางการ
ปกครอง ด้วยประชาสังคมตามแนวคิดนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นจากเทคนิควิธีทางการ
ปกครองของรัฐในยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อเป้าประสงค์ที่จะสร้างชุมชนจัดการตนเองภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ดึงเอากลไก สถาบัน และนักพัฒนาต่าง ๆ เข้ามากระท าการร่วมกันภายใน
อาณาบริเวณของชุมชน เช่นนี้แล้วการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนในภาคใต้รวมตัวกันเพื่อสร้างทางเลือกในการ
พัฒนาได้อย่างกว้างขวางย่อมเป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดถึงปฏิบัติทางอ านาจซึ่งผลิตสร้างพลเมืองที่พึ่งตัวเองหรือ
ปกครองตัวเองได้อันเป็นเทคนิควิธีก ากับควบคุมประชากรที่มิอาจหลีกเร้นจากอ านาจรัฐได้แม้ว่าจะอาศัย
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใด เพราะการสร้างส านึกผิดชอบชั่วดีให้เกิดแก่ประชาชนทั้งหมดทั้งมวลเป็นกลไก
การปกครองที่ทรงพลังยิ่งนัก โดยนัยยะนี้ความสามารถในการใคร่ครวญตนเองของชาวบ้านกระทั่งมีก าลัง
ที่จะน าเสนอตัวแบบการพัฒนาไปตามทางของตนนั้น คือ ผลผลิตของการท างานร่วมกันระหว่างเหตุผล
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แห่งรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคมที่สอดรับวิถีทางการปกครองเสรีนิยมเพื่อท าให้รัฐ
สามารถลดภาระในสวัสดิการทางสังคมลงได้  
 การเกิดขึ้นของภาคประชาสังคมที่ต่อต้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐในภาคใต้ทั้งสี่กลุ่ม
ข้างต้น นอกจากจะท าให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึงความเป็นประชาสังคมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเกิดให้เข้าใจ
ว่าเป็นอาณาบริเวณที่ด ารงอยู่ภายนอกการก ากับของรัฐและอ านาจรัฐ เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งประชาชนเชื่อว่าตน
มีอิสระที่จะเลือกทางเดินชีวิต สามารถจัดการกับผลประโยชน์ของกลุ่ม ตลอดจนรวมตัวกันแสดงออกทาง
สังคมประการหนึ่งประการใดแล้ว ยังท าให้รับรู้ว่าภายใต้ความเป็นประชาสังคมแห่งใดก็ตามล้วนมีกฎกติกา
ในการควบคุมตนเองอย่างเข้มข้น ในทางหนึ่งนอกจากจะป้องกันมิให้รัฐเข้าแทรกแซงโดยเปิดเผย พร้อมกัน
นั้นก็มุ่งหวังที่จะคงความเป็นประชาสังคมแห่งนั้นให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ท้ายที่สุดแล้วการเกิดขึ้นของประชา
สังคมที่เข้มแข็งย่อมจะกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐที่ทรง
พลังอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรับประกันว่ารัฐจะสามารถดูแลป้องกันประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นปกติสุข ประการ
ส าคัญการตรวจสอบการท างานของรัฐอย่างเข้มข้นโดยขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้ จะช่วยเสริม
พลังประชาชนในการก ากับควบคุมการบริหารงานของรัฐเพื่อให้พร้อมต่อการปกครองประเทศแล้วยังเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของประชาชนเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้
ประชาชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 ตามฟูโกต์กล่าวไว้ว่า “ที่ใดมีอ านาจ ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านขัดขืนอ านาจ” หากพิจารณาประชา
สังคมจากกรอบแนวคิดของฟูโกต์แล้ว ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่ต่อต้านโครงการรัฐใน
ภาคใต้ไม่อาจชี้ชัดว่าเป็นขบวนการต่อต้านขัดขืนอ านาจรัฐเพื่อหวังผลทางการเมือง ในทางกลับกัน
ปรากฏการณ์ดังกล่าวช่วยเสริมให้การปกครองแบบเสรีนิยมมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพราะการกระท าทาง
สังคมในลักษณะเช่นนี้จะท าให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนจัดการตนเอง อันเป็นคุณลักษณะ
พลเมืองที่พึงปรารถนาของรัฐ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างและขยายบทบาทหน้าที่ของสถาบันทางสังคม
ต่าง ๆ อาทิองค์กรปกครองตนเองของชาวบ้าน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในภารกิจสร้างชุมชนพึ่งตนเองจากศักยภาพในการ
จัดการของชุมชน มากไปกว่านั้นยังท าให้เรามองเห็นทิศทางการท างานของอ านาจรัฐที่แผ่ขยายกลไกทาง
อ านาจเข้าควบคุมทั่วทั้งองคาพยพทางสังคม โดยกระท าผ่านการแพร่ของศาสตร์ด้านการพัฒนาและการ
จัดการชุมชนจากการน าทางของนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ภายในสนามปฏิบัติการของการ
จัดการตนเองในชุมชน นี่คือปฏิบัติการที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่เสรีนิยมผ่านนโยบายทางสั งคม ซึ่ง
ถูกรับรองความชอบธรรมจากประชาสังคมและความกินดีอยู่ดีของพวกเขา ในสภาวะเช่นนี้ประชาชนทุก
คนจะถูกก าหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงข่ายความสัมพันธ์ทางอ านาจภายในประชาสังคมอย่างแน่นหนา  
อันเป็นช่องทางให้รัฐเข้าจัดแจงชีวิตของพวกเขาโดยเบ็ดเสร็จและเป็นปกติธรรมดา เพราะชีวิตรอบตัวของ
ทุกคนล้วนเดินไปตามทางที่ถูกจัดวางไว้แล้ว โดยนัยยะนี้การจ ากัดอ านาจรัฐด้วยการเปิดเสรีให้ประชาชน
จัดการตนเอง แท้จริงแล้วคือการปรับเปลี่ยนเทคนิคทางการปกครองที่กระท าผ่านผูเ้ชี่ยวชาญ สถาบันทาง
สังคม และการจัดระเบียบภายในประชาสังคมเหล่านั้นนั่นเอง 
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 นอกจากการเคลื่อนไหวของขบวนการต่อต้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบนพื้นท่ี
สาธารณะจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดพื้นที่ทางความคิดให้ทุกภาคส่วนได้ถกแถลงร่วมกันถึงผลกระทบของ
ชุมชน จากการปรับเปลี่ยนข้อบังคับและการด าเนินนโยบายรัฐทางด้านการพัฒนาแล้ว ในทางทฤษฎีการ
รวมตัวของภาคประชาสังคมในประเด็นของการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ที่เกิดขึ้นนั้น อาจเป็นผลให้รัฐจ าเป็นต้องทบทวนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดรับกับความ
ต้องการและบริบทของชุมชน หรือเร่งด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดไว้เพื่อยืนยันเจตนารมณ์เดิมของ
รัฐก็ตาม สิ่งที่รัฐด าเนินการเหล่านี้คือเทคนิคหนึ่งทางการปกครองซึ่งจะถูกใช้และรอคอยการท้าทาย  
โดยเทคนิควิธีอ่ืน ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ส่วนการต่อต้านที่เกิดขึ้นถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญทางการปกครอง ในแง่ท่ีว่าการต่อต้านคือกลไกทางสังคมวิธีการเดียวเท่านั้นที่
ประชาชนน ามาใช้เพื่อขับเคลื่อนให้นโยบายรัฐมีความสมบูรณ์ โดยนัยยะนี้การต่อต้านจึงเป็นเพียงการ
ตอบโต้กับอ านาจเพื่อท าให้รัฐท างานได้โดยสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการจัดการน้้าที่มีต่อผู้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงหอยแครงต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และแนวทางในการจัดการน้้า โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับข้าราชการ 5 คน และผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครง
ที่ได้รับผลกระทบ 17 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน และข้อมูลวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยวิธีการลดทอนข้อมูล การ
แสดงข้อมูล และการสรุปและยืนยันข้อสรุป เพื่อท้าความเข้าใจในปรากฏการณ์ครั้งนี้ตามล้าดับ 
 ผลการศึกษา พบว่าการจัดการน้้าในอดีตเป็นการจัดการโดยใช้ภูมิปัญญาของคนในชุมชน เช่น 
การสังเกตน้้าขึ้นน้้าลง เป็นต้น แต่ปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณน้้าทวีความรุนแรงขึ้น ภาครัฐเร่ิมเข้ามา
มีบทบาทเด่นชัดในการจัดการน้้า แต่ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ทั้งหมด จึงส่งผลกระทบหลายด้าน คือ 
ด้านสังคม มีความต้องการพื้นที่ส้าหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้้าประเภทอ่ืน ๆ ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่ของ
หอยแครง ด้านเศรษฐกิจ ท้าให้ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงหอยแครงมีรายได้และจ้านวนผู้ประกอบการน้อยลง 
และเกิดอาชีพเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และด้านสิ่งแวดล้อม ท้าให้
ทรัพยากรน้้ามีความเสื่อมโทรม หอยแครงตายเป็นจ้านวนมาก 
 แนวทางการลดผลกระทบระยะสั้น คือ การสร้างความร่วมมือในทุกกระบวนการของการจัดการ
น้้า และในระยะยาว คือ การสร้างแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการน้้าที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อเสริมความเข้มแข็งของการบริหารจัดการน้้าให้ยั่งยืน 
 
ค ำส ำคัญ: ผลกระทบจากการจดัการน้้า การเลี้ยงหอยแครง จังหวัดสมุทรสงคราม 
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Abstract 
 The qualitative research aimed to investigate the impact of water resource which 
affected the clam enterprises in Klong Khon Sub-district, Mueang District, Samut Songkhram 
Province and the way in water resource management. There is an in-depth interview which 
used to 5 officials and 17 clam famers totally 22 interviewees.  The data was analyzed in 
descriptive techniques by means of the data reduction, data display, and drawing and verifying 
conclusion techniques to understand in these phenomena respectively.  Research results 
found that the past water management used was from villager’s wisdom as tidal current, but 
the water qualitative and quantitative problems crucially increased.  The government roles 
were in water management but it is still not solved all the problems yet. The social impact 
was the fishing farmers who needed the mangrove forest which is the clam house.  The 
economic effect, there were decreased out of clam enterprises. The new outcome was part-
time work which was the mangrove forest ecotourism. And the environment effect was water 
resources deteriorated, and there were a lot of clams died. The short-term recommendation is 
to build cooperation in all water management process.  The long-run approach is to 
systematically plan all the water management to match with Samut Songkhram province to 
empower the sustainable water management. 
  

Keywords: Impact of water management, Culturing of Anadara, Samut Songkhram Province. 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้าเป็นองค์ประกอบของการด้ารงชีพของมนุษย์ทั้งในด้านอุปโภค
บริโภค ด้านเกษตรกรรม และด้านอุตสาหกรรมรวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืนๆองค์การสหประชาชาติให้
ความส้าคัญต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีพหลายด้านรวมถึงการเลี้ยง
สัตว์ชายฝั่งและพัฒนากรอบการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาวการณ์ (State) การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากธรรมชาติและปัจจัยด้านการกระท้าของมนุษย์ที่กระทบต่อการประมงและการเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
หอยแครงเป็นหนึ่งในสัตว์ชายฝั่งที่พึ่ งพาสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติสูง (Rachatapattanakul, 2015) 
นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้ายังสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและการด้าเนินวิถีชีวิตในระดับชุมชน
และสังคมการประกอบอาชีพมักจะมีความแตกต่างกันตามบริบทและปัจจัยเอ้ืออ้านวย เช่น ระดับการศึกษา 
สภาพแวดล้อม องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด เป็นต้น อาชีพประมงมีบทบาทส้าคัญส้าหรับพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล คุณภาพของน้้าเป็นสิ่งที่ถูกก้าหนดให้มีความส้าคัญเป็นล้าดับต้นส้าหรับอาชีพประมงและเป็น
ตัวก้าหนดขอบเขตของวิถีการด้าเนินชีวิตแต่ละพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่
เป็นป่าชายเลนและหาดเลนงอกใหม่ตลอดชายฝั่ง เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 
15,000 ไร่แต่การใช้ทรัพยากรโดยไม่ได้วางแผนอย่างเป็นระบบท้าให้เกิดปัญหาป่าชายเลนเสื่อมโทรมและถูก
ท้าลาย ในขณะที่ทรัพยากรน้้าที่ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนน้้าหรือการมีน้้าเกิน
ความต้องการ เช่น น้้าท่วมและยากแก่การควบคุม (Royal Irrigation Department as cited in Monthira 
Akkathimakul, 2016) ทั้งนี้สาเหตุส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ การบริหารจัดการน้้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เนื่องจากสภาพปัญหาเป็นปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงภายในชุมชนเท่านั้น แต่ยังมีผลจากการกระท้า
ของพื้นที่ใกล้เคียง ท้าให้เป็นปัญหาที่ส้าคัญและส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ประกอบอาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแครงซึ่งพบได้มากบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ที่มีทุนทางกายภาพและทุนธรรมชาติหลากหลายทุนดังกล่าวท้า
ให้ประชาชนเลือกที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงหอยแครง โดยเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ต้าบล
คลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความสนใจจากสถิติปี พ.ศ. 2556 ที่ Orapan Lohasarn 
ได้ศึกษาพบว่า ต้าบลคลองโคนมีพื้นที่ถึง 3 หมู่บ้านที่เลี้ยงหอยแครง คือ บ้านแพรกทะเล บ้านคลองช่อง 
และบ้านคลองช่องน้อย โดยมีการประกอบการเลี้ยงหอยแครงถึงร้อยละ 89 ของครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็น
พื้นที่ประมาณ 2,505 ไร่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ป่าชายเลนงอกใหม่ แต่เป็นการเลี้ยงหอยแครงเพื่อการอนุบาล
เท่านั้น ซึ่งวงจรการผลิตไม่ครบจนถึงขั้นการจัดจ้าหน่ายเพื่อบริโภค โดยในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ประกอบการ
เลี้ยงหอยแครงทั้งสิ้น 102 คน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณผู้เลี้ยงหอยแครงและพื้นที่เลี้ยงหอยแครงจะมี
มาก แต่ปัญหาส้าคัญของพื้นที่ดังกล่าวคือ การใช้วิธีการเลี้ยงหอยแครงรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้มีการจัดการน้้า
ที่ดี ซึ่งท้าให้ภูมิปัญญาการจัดการน้้าให้เหมาะสมกับการเลี้ยงหอยแครงมีแนวโน้มจะสูญหายตามไปตาม
การลดลงของจ้านวนผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง เนื่องจากต้นทุนของการประกอบการ เช่น ค่าลูกพันธุ์
ค่าเสียโอกาสของแรงงานในครอบครัวและค่าที่ดินที่สูงขึ้นตามสภาวการณ์ กอปรกับทักษะด้านการจัดการ
คุณภาพน้้ าและคุณภาพดินเลนให้อยู่ ในเกณฑ์ที่ เหมาะสมกับการเลี้ยงหอยแครงมีไม่ เพียงพอ 



มณฑิรา  อรรคทิมากูล    ชัยรัตน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง    
กนิษฐา  แย้มโพธิ์ใช้    145

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

 

(Tirachuree, 2014) เหตุผลทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างและอนุรักษ์
เอกลักษณ์ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของท้องถิ่นด้านการเลี้ยงหอยแครงให้มีความยั่งยืน
ของพื้นที่ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 คณะผู้วิจัยเห็นถึงความส้าคัญในการศึกษาผลกระทบจากการจัดการน้้าที่มีต่อผู้ประกอบการเลี้ยง
หอยแครง ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสงครามผลการศึกษาที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการน้้าให้เหมาะสมส้าหรับกับพื้นที่ และช่วยสร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบร่วมกันใน
ด้านสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดปัญหาน้้าเน่าเสียและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบในการจัดการน้้าที่มีต่อผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครงต้าบลคลอง
โคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน้้าที่มีต่อผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครงต้าบลคลองโคน 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ทราบถึงผลกระทบและแนวทางจากการจัดการน้้าท่ีมีต่อผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครง 
เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้้าให้เหมาะสมส้าหรับอาชีพเลี้ยงหอยแครงในต้าบลคลอง
โคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบ
ร่วมกันในด้านสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดปัญหาน้้าเน่าเสียและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ต่อไป 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ผลกระทบด้านการจัดการน้้าที่มีต่ออาชีพผู้ประกอบการเลี้ยง
หอยแครงต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 
โดยแบ่งผลกระทบตามเนื้อหา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกายภาพ ซึ่งเป็นการแสดงผล
กระทบตามความเป็นจริง (Reality) ทั้งเชิงภววิสัย (Objective Impact) อันเป็นผลกระทบที่สามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณที่ไม่ขึ้นกับความรู้สึกนึกคิดของคน และเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ซึ่งเป็น
ผลกระทบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของคนและมีความเป็นนามธรรม ทั้งนี้การแสดงผลกระทบตามเนื้อจะ
น้าเสนอทั้งผลกระทบทางตรง (Direction Impact) และทางอ้อม (Indirect Impact) ที่เกิดขึ้นตามห้วง
เวลาที่แตกต่างกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ต้าบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม จ้านวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองคต หมู่ที่ 2 บ้านคลองโคน หมู่ที่ 3 บ้านคลองโคน หมู่ที่ 4 บ้านแพรกทะเล หมู่ที่ 5 
บ้านคลองช่องน้อย หมู่ที่ 6 บ้านประชาชมชื่น และหมู่ที่ 7 บ้านคลองช่องน้อย 
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 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน้้า จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คน 
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรสงคราม1 คน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้้าโครงการชลประทาน 
จังหวัดสมุทรสงคราม1 คน สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม 2 คน ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง 
จังหวัดสมุทรสงครามรายใหญ่ 5 คน และผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงรายเล็ก 12 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 กำรบริหำรจัดกำรน  ำของจังหวัดสมุทรสงครำม 

 พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน้้าหลักคือ ลุ่มน้้าแม่กลอง และมีแหล่งน้้าส้าคัญ 
ได้แก่แม่น้้าแม่กลอง คลองด้าเนินสะดวก คลองอัมพวา คลองแม่กลอง คลองแควอ้อม คลองวัดประดู่ 
และคลองยี่สาร พื้นที่จังหวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้้าแม่
กลอง มีคลองขุดเชื่อมโครงข่ายพื้นที่กว่า 366 คลอง ท้าหน้าที่ระบายน้้าระหว่างพื้นที่ส่วนบนกับชายฝั่ง
ทะเล น้้าในจังหวัดสมุทรสงครามมี 3 ลักษณะ ได้แก่ น้้าเค็ม น้้ากร่อย (พื้นที่ถัดจากเขตน้้าเค็มเข้ามา
ประมาณ 3 กิโลเมตร) และเขตน้้าจืด 
 การบริหารจัดการน้้าในจังหวัดสมุทรสงครามมีแผนงานและโครงการระดับลุ่มน้้าบรรจุใน
ยุทธศาสตร์แบ่งได้เป็น3 ด้านหลัก คือ 1) โครงการเพื่อแก้ไข เช่น โครงการตามแผนแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
ด้าเนินการด้านการจัดการน้้าอ่างเก็บน้้าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ โครงการตามแผนการ
แก้ไขปัญหาน้้าเสีย ด้าเนินการเพื่อการจัดการน้้าเสียและน้้าทะเลหนุน โครงการตามแผนการจัดการต้น
น้้าล้าธาร เป็นงานด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้้า งานปรับปรุงระบบนิเวศ งานก่อสร้างฝายต้นน้้า และงานปลูก
กล้าหญ้าแฝก 2) โครงการเพื่อวางแผนป้องกัน เช่น โครงการตามแผนการขาดแคลนน้้า ด้าเนินการ
พัฒนาระบบประปาภูเขา และพัฒนาแหล่งน้้าประจ้าหมู่บ้าน และ 3) โครงการบริหารจัดการ เช่น 
โครงการบริหารจัดการน้้า เพื่อความมั่นคงในการใช้น้้าในฤดูแล้ง และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกชลประทาน และ
โครงการตามแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้้า เป็นต้น 
 ระบบชลประทานของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้าเนินโครงการ 2 ฝั่งลุ่มน้้าแม่กลองคือ ฝั่งตะวันตก
และฝั่งตะวันออกของลุ่มน้้า โครงการฝั่งตะวันออกได้รับน้้าจากโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษานครชุม 
(ราชบุรีฝั่งซ้ายและด้าเนินสะดวก) ไหลมาลงทางทิศใต้สู่คลองด้าเนินสะดวกแล้วผันน้้าเข้าสู่พื้นที่ด้วย
ระบบการควบคุมประตูน้้าบางนกแขวก โดยมีท้านบระบายน้้าประมาณ 30 แห่ง ส้าหรับโครงการฝั่ง
ตะวันตก น้้าจากโครงการส่งน้้าราชบุรีฝั่งขวาไหลมารวมกันเพื่อระบายที่คลองวัดประดู่ซึ่งเป็นคลองแนว
เขตจังหวัดสมุทรสงครามแล้วระบายลงสู่ทะเลที่อ่างบางตะบูน 
 ผลกระทบกำรบริหำรจัดกำรน  ำกับวิถีชีวิต 

 การวิเคราะห์ผลกระทบนั้น โดยท่ัวไปจะแบ่งการพิจารณาการวิเคราะห์ออกหลายรูปแบบ 
ดังนี้1) ผลกระทบตามเนื้อหา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกายภาพ 2) ผลกระทบตาม
ความเป็นจริง (Reality) ได้แก่ เชิงภววิสัย (Objective Impact) เป็นผลกระทบที่สามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณที่ไม่ขึ้นกับความรู้สึกนึกคิดของคนและเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) เป็นผลที่เชื่อมโยงกับ
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ความรู้สึกของคน ซึ่งมีความเป็นนามธรรม 3) การแบ่งตามทิศทางที่กระทบ ได้แก่ ทางตรง (Direction 
Impact) และทางอ้อม (Indirect Impact) 4) การแบ่งตามคุณค่าของผลกระทบ ได้แก่ เชิงบวกกลุ่ม
ผลกระทบที่เป็นไปตามความต้องการและเชิงลบกลุ่มที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ 5) การแบ่งตามเวลา 
ได้แก่ ระยะสั้นและระยะยาว และ 6) การแบ่งตามความรุนแรง ได้แก่ ผลกระทบรุนแรงที่เกิดในวงกว้าง
กับผลกระทบไม่รุนแรงเกิดในวงแคบ (Dye as cited in Monthira Akkathimakul, 2016: 12-13) 
 การบริหารจัดการน้้ากับวิถีชีวิต เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการแสดงออกของพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ้าวันของคนในแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการปรับตัวเพื่อการ
สร้างความสมดุลทางกายภาพ จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติ สามารถสะท้อนคุณค่าและ
ผลกระทบของการบริหารจัดการ 
 การวิจัยครั้งนี้จะเลือกการแบ่งประเภทของผลกระทบตามการแบ่งตามเนื้อหา ที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของข้อมูลในด้านวิถีชีวิต โดยการแบ่งเป็นผลกระทบด้านสงัคม ประกอบด้วย ประเด็น
ด้านความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์และระเบียบที่ใช้ร่วมกัน โครงสร้างครอบครัว ลักษณะการประกอบอาชีพ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของรายรับ รายจ่าย ราคา ต้นทุนการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีพเลี้ยงหอยแครง และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ประเด็นเก่ียวกับน้้าและสิ่งมีชีวิตและ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
 กำรประกอบอำชีพเลี ยงหอยแครง(Culturing of Anadara Enterprise)  

 หอยแครง (Bloody CockleorAnadara) ส้าหรับหอยแครงในประเทศไทยเรียก Anadara 
(Thongmak, 2009, pp 7-8) เป็นหอยทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดย
ธรรมชาติแล้วการเลี้ยงหอยแครงควรเลือกพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลส้าหรับเลี้ยง โดยการเลี้ยงมีทั้งเลี้ยงแบบ
ดั้งเดิม และเลี้ยงแบบพัฒนา การเลี้ยงแบบดั้งเดิมท้าในฟาร์มขนาดเล็กและเป็นอาชีพในระดับครัวเรือน 
ใช้เนื้อที่ประมาณ 5 - 12 ไร่ ต่อครอบครัว/ผู้ประกอบการ โดยใช้ไม้ไผ่กั้นคอกล้อมแปลงเลี้ยงการปักไม้ไผ่
ปักลึกในดินเลนประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการหนีของลูกหอยและป้องกันกระแสน้้าพัดลูกหอย 
ความกว้างของไม่ไผ่ประมาณ 2 นิ้ว ความยาวประมาณ 60 - 80 เซนติเมตร ต้องใช้โพง (คล้ายคราด) 
เพื่อเกลี่ยลูกหอยไม่ให้ทับกันทุก 15 วันหรือทุกเดือน ส้าหรับหอยสายพันธุ์มาเลเซียใช้ระยะเวลาประมาณ 
1 ปี ถึง 1 ปีคร่ึงจึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้ (พบมากในภาคใต้ของไทย) แต่ถ้าเป็นหอยพื้นเมืองใช้เวลา 1 
ปีคร่ึง ถึง 2 ปีจึงสามารถเก็บผลผลิตได้ ผลผลิตทั้ง 2 สายพันธุ์ ที่มีขนาด 80 - 120 ตัว/กิโลกรัม จะได้รับ
ผลผลิตที่ได้รับประมาณ 2,000 - 3,000 กิโลกรัม/ไร่/รุ่น การเลี้ยงแบบนี้นิยมในอ่าวไทยตอนบนแถบ
จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม การเลี้ยงอีกรูปแบบหนึ่งคือ การเลี้ยงแบบพัฒนา เป็นการประกอบอาชีพ
ในพื้นที่ขนาดใหญ่ เนื้อที่  200 - 1,000 ไร่ต่อราย มีการปักเขตคล้ายแบบแรก แต่นิยมเลี้ยงหอยพันธุ์
มาเลเซีย ขนาดที่นิยมน้ามาเลี้ยงคือ 2,500 ตัว/กิโลกรัม การเลี้ยงแบบนี้นิยมในแถบจังหวัดชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยรายใหญ่มักจะน้าสาย
พันธุ์หอยมาเลเซียมาจ้าหน่ายสู่ผู้ประกอบการหอยรายย่อยด้วย (Thongmak, 2009, 7-8) 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงหอยแครง คือการขาดแคลนพันธุ์หอยขนาดเล็ก ท้าให้ต้องสั่งซื้อ
จากประเทศมาเลเซียมาหว่าน ซึ่งไม่สามารถควบคุมราคาได้ แม้ว่ากรมประมงได้จัดท้าแหล่งพ่อพันธุ์แม่
พันธุ์หอยแครง ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ก็ยังไม่เพียงพอกับผู้
เลี้ยง แหล่งเลี้ยงหอยมีสภาพเสื่อมโทรม ดินโคลนมีความหนาน้อยลง หากเลี้ยงติดต่อกัน 4 - 5 ปี สภาพ
น้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษจากสารเคมี มลภาวะจากชุมชนรอบชายฝั่งและ ใกล้เคียง 
นอกจากนี้หอยแครงยังมีศัตรู เช่น หอยมะระ หอยตะกาย หอยหมู ที่คอยเจาะรูดูดกินน้้าและเนื้อของ
หอยแครงจนตาย ในขณะที่ปลาดาว ปลาดุกทะเล ปลากะพง และปลาปากกระเบนมักจะกินหอยขนาด
เล็กอย่างลูกหอยแครงนอกจากนี้หอยแครงยังถูกแย่งอาหารจากหอยกะพงด้วย ปัญหาอ่ืนๆส้าคัญคือ การ
ลักขโมยผลผลิตและหอยแครงตามธรรมชาติถูกท้าลายโดยอวนลาก ซึ่งการลากอวนไม่ได้เพียงแค่กวาด
หอยและสัตว์น้้าอ่ืนอย่างไม่คัดเลือก แต่ยังท้าลายแหล่งอาหารที่อยู่อาศัย ปัญหาทางทางธรรมชาติอ่ืนๆ 
เช่นคลื่นลมแรง กระแสน้้า ก็เป็นเหตุให้เกิดการพัดพาตะกอนมาทับถมแหล่งเลี้ยงหอยแครง อุณหภูมิที่
ร้อนจัดท้าให้น้้าแห้ง การเจริญเติบโตของหอยแครงช้าอัตราการตายสูง และปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ประกอบการประมงขนาดเล็กที่ต้องการจับสัตว์น้้าตามชายฝั่ง ท้าให้เกิดความขัดแย้งกับความต้องการ
เร่ืองการขยายพื้นที่เลี้ยงหอยแครงเนื่องจากพื้นที่ประมงลดลง 
 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Pandit Tirachuree (2014) ศึกษา การเพิ่มผลผลิตหอยแครง (Anadara Nodifera) ในบ่อ
เลี้ยงสัตว์น้้าแบบธรรมชาติด้วยการปรับดุลไนโตรเจน เพื่อลดการใช้ลูกพันธุ์จากธรรมชาติ พบว่าการ
ปรับปรุงการลงทุนเลี้ยงหอยแครงให้เหมาะสมต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าแบบธรรมชาติและ
น้าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนความเข้มข้นของสารแขวนลอยทั้งหมดในบ่อเลี้ยงในช่วงน้้าเกิดต้องมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงน้้าตายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร และคุณภาพน้้า
และดินต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส้าหรับสรีระของหอยแครงขนาดลูกพันธุ์ (300 ตัวต่อกิโลกรัม) มีค่า
อัตราการกรองกินสูงกว่าหอยแครงขนาดบริโภค (80 ตัวต่อกิโลกรัม) ดังนั้นเมื่อจะปล่อยหอยแครง
จ้าเป็นต้องดูปัจจัยด้านปริมาณออกซิเจนและค่าของแข็งแขวนลอย การเปิด -ปิดประตูน้้าอันเป็นการ
ถ่ายเทมวลน้้า การเติมออกซิเจนจากกระแสลมบริเวณผิวน้้า ดังนั้นการเลี้ยงหอยแครงต้องศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทน จากโครงสร้างดังนี้ ต้นทุนค่าลูกพันธ์ (เงินสด) ต้นทุนค่าเสียโอกาสแรงงานในครอบครัว 
(ไม่ใช่เงินสด) และต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายที่ดิน นอกจากนี้การเพิ่มคุณภาพให้กับหอยแครงต้องค้านึงถึงอัตรา
การปล่อยที่เหมาะสมกับปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยง และส่วนต่างของเงินลงทุนที่เป็นโอกาสให้แก่
เกษตรกร เช่น การท้าบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าอ่ืนๆ เสริม เช่น ปลากะพง หรือกุ้งกุลาด้า เป็นต้น 
 Mingsarn Kwosaart (2011) ได้ศึกษา แนวนโยบายการจัดการน้้าส้าหรับประเทศไทย พบว่า 
การจัดการน้้าในอดีตจนถึงปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป แนวทางในการแก้ไขปัญหายังคงเน้น
การแก้ไขที่ปลายเหตุเหมือนที่ผ่านมา นับว่าเป็นนโยบายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการน้้า 

Bin Krongthon (2017) ศึกษา การจัดการความรู้และการขยายผลการบริหารจัดการน้้าจาก
ระดับหมู่บ้านสู่ต้าบลของต้าบลส้าโรง อ้าเภอโพธิ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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แบบมีส่วนร่วม พบปัญหาแหล่งน้้าไม่มีการดูดซับและกักเก็บน้้าจากธรรมชาติ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
พฤษภาคม และรุนแรงในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ในขณะที่ความต้องการน้้ามีมาก แต่การบริหาร
จัดการน้้าไม่ดี การจัดการน้้ากับพื้นที่ภูเขาต้องเสริมแรงส่งน้้าด้วยนวัตกรรม แอร์แวและการน้าน้้าที่สูงมา
ใช้โดยระบบกาลักน้้า ผสมผสานกับการน้าภูมิปัญญามาใช้ในกลไกการจัดการน้้าในชุมชน พื้นที่โคกสลับ
ดอนต้องเพิ่มปริมาตรน้้าและจัดระบบการปลูกพืช รวมถึงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เพิ่มความน่าเชื่อถือผ่านกระบวนการพยากรณ์ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาการจัดการน้้ามีกลไกการด้าเนินงาน
ได้แก่ ระดับหมู่บ้าน ระดับโซน และระดับต้าบลควบคู่กับการวางผังการใช้น้้า 
 Sanong Deepradit (2007) ศึกษา วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม จากการ
สัมภาษณ์เจาะลึกชาวประมงพื้นบ้านและผู้ที่เก่ียวข้องจ้านวน 53 คน พบวิถีชีวิตชาวประมงเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นเล็กน้อยและยังคงด้ารงชีวิตด้านการประกอบอาชีพเหมือนเดิมในอดีต แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงการด้าเนินชีวิตและรูปแบบวิธีการประมงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 Orphan Lohsarn (2013) ศึกษา การใช้ที่ดินบนพื้นที่หาดเลนงอกใหม่ในการเลี้ยงหอยแครง 
ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าต้าบลคลองโคนมี พื้นที่ 3 หมู่บ้านที่เลี้ยง
หอยแครง คือ บ้านแพรกทะเล บ้านคลองช่อง และบ้านคลองช่องน้อย ผู้เลี้ยงหอยแครงทั้งหมดเลี้ยงใน
พื้นที่หาดเลนและส่วนใหญ่การเลี้ยงในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเลี้ยงหอยแครงเพื่อการอนุบาล ไม่ครบวงจร
จนถึงการจ้าหน่ายเพื่อการบริโภคและผลตอบแทนที่จะได้รับ การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่หาดเลนงอก
ใหม่มี 2 ลักษณะคือ พื้นที่เลี้ยงหอยแครง 2,505.2 ไร่ (ร้อยละ 89) และพื้นที่อื่นๆ 308.6 ไร่ (ร้อยละ 11) 
มีผู้เลี้ยงทั้งสิ้น 102 ราย ใช้พื้นที่เฉลี่ย 19.3 ไร่ต่อราย และได้รับอนุญาตจากกรมประมง โดยช้าระค่า
อากร 80 บาทต่อไร่ต่อปี ผู้เลี้ยงหอยแครงอายุเฉลี่ย 50 ปี จ้านวนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งหมดเลี้ยงหอยแครงเป็นอาชีพหลัก พันธุ์หอยแครงน้าเข้าจาก
มาเลเซีย ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีการเคลื่อนที่น้อยหลังจากการหว่านลงในแปลงเลี้ยง เมื่อเทียบกับพันธุ์ที่มาจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพันธุ์เมืองของจังหวัดสตูลของประเทศไทย ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้จากการ
เลี้ยงหอยแครง คือ ระดับความสูงของหาดเลน ขนาดพื้นที่ ขนาดของลูกพันธุ์หอยแครง พันธุ์หอยแครง 
ปริมาณที่ปล่อยและชนิดพันธุ์ เป็นต้น 
 Sukittiya Boonlai และ Siwach Sripokangkul (2017) ศึกษา แนวทางการบริหารจัดการน้้า
เพื่อการเกษตรยั่งยืนกรณีศึกษาต้าบลท่ากระเสริม อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบการบริหารจัดการ
น้้ามีด้วยกัน 2 ระบบ คือ ระบบคลองชลประทานกับโครงการสูบน้้าด้วยกระแสไฟฟ้า โดยการบริหาร
จัดการน้้าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง
มูลค่าออกเป็น 2 ประเภท คือ มูลค่าโดยตรง (Direct Use Value) เป็นมูลค่าจากการใช้ทรัพยากรจริง 
เช่น การจับสัตว์น้้า การใช้น้้า การปล่อยมลพิษ และมูลค่าการใช้โดยอ้อม (Indirect Use Value) เป็นมูล
ค่าที่ไม่ได้ใช้จากทรัพยากรโดยตรง ส้าหรับการเกิดผลกระทบของการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่นี้มี 4 ด้าน
ด้วยกัน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านวัฒนธรรม และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นเหล่านี้
ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรและสร้างความขัดแย้งที่เกิดจากการแย่งทรัพยากรน้้า นอกจากนี้ ผล
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การศึกษายังพบแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรยั่งยืน แบ่งออกเป็น 5 
ประเด็น ดังนี้ 1) จัดท้ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้าร่วมกัน 2) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้้าโดย
ชุมชนโดยใช้ความรู้จากภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการน้้า เช่น การสร้างฝายแม้ว การสร้างท้านบ
โบราณ 3) จัดท้าข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 4) เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ความขัดแย้ง และ 5) ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการจัดการน้้าที่มีต่ออาชีพผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง ต้าบล
คลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีระเบียบวิธี ดังนี้ 
 กลุ่มเป้ำหมำย 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ได้แก่ หน่วยราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม จ้านวน 5 คน 
(ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน้้า 1 คน ผู้อ้านวยการโครงการชลประทาน 1 คน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้้า
โครงการชลประทาน 1 คน สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม 2 คน) ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง 
จังหวัดสมุทรสงคราม จ้านวน 17 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงรายใหญ่ 5 ราย และ
ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงรายเล็ก 12 รายรวมทั้งหมด 22 ราย ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกี่สัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth interview)  
 เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สถานภาพทางการ

สมรสการศึกษา อาชีพ รายได้ และวิถีชีวิต 
2) ผลกระทบจากการจัดการน้้าที่มีต่ออาชีพผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงในแต่ละ

ด้าน ดังนี้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึง
แนวทางลดผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว ค้าถามจะแบ่งออกส้าหรับ
ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงรายใหญ่ ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงรายเล็กใน
พื้นที่ต้าบลคลองโคน และค้าถามส้าหรับหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการน้้าของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยได้น้ามาท้าความเข้าใจตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา จากนั้นน้ามาจัดกลุ่ม จ้าแนกตามประเภทของค้าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ตามวิธีการลดทอน
ข้อมูล และวิเคราะห์เชื่อมโยงระบบความสัมพันธ์ของเนื้อหา ด้วยการวิเคราะห์ผลเชิงตรรกะ เพื่ออธิบาย
ถึงผลกระทบจากการจัดการน้้าด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
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แนวทางลดผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อแสดงข้อมูล โดยการสรุปและยืนยันข้อสรุป 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 

ที่มำ: พัฒนาโดยคณะผู้วิจยั (2558) 
 

ผลกำรวิจัย 
 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางในการจัดการน้้าที่มีต่อ
ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบผลการวิจัย แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. บริบทและข้อมูลพื นฐำนของพื นที่ 
 ประวัติการตั้งชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านคลองคต มีค้าบอกเล่าว่าเดิมมีคนจาก
กรุงเทพ มาตั้งรกรากเมื่อที่นี่ประมาณ 100 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งสมัยนั้นพื้นที่เป็นป่ารกทึบ หมู่ที่ 2 บ้านคลอง
โคน ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่มีค้าบอกเล่าว่า ชาวบ้านนิมนต์ให้พระธุดงค์รูปหนึ่งมาพ้านักพักพิงใน
พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก จากนั้นหมู่ที่ 2 ได้แยกพื้นที่ออกเป็นหมู่ที่ 6 บ้านประชาชมชื่น เม่ือประมาณ 
40 ปีที่ผ่านมา หมู่ที่ 3 บ้านคลองโคน เป็นพื้นที่ติดทะเลไม่ปรากฏข้อมูล หมู่ที่ 4 บ้านแพรกทะเล จากค้า
บอกเล่ามีกลุ่มตระกูลที่น้า โดยตาดวง - ยายบุญ เอ้ือสกุล มาพักอาศัยเป็นครอบครัวแรก ๆ ราวปี พ.ศ. 
2548 ไม่ปรากฏที่มาชัดเจน ส้าหรับหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 บ้านคลองช่องน้อย มีข้อสันนิษฐานว่า ในสมัย
ตอนปลายของกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2310 พม่าได้ยกกองทัพเข้ามาประเทศไทยเป็นเหตุให้คน
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ไทยต้องอพยพหลบหนีทัพพม่ามาตั้งถิ่นฐานที่ไกลจากเมืองหลวง (From Interviewees, 2016) จาก
ข้อมูลดังกล่าวท้าให้เห็นว่าการตั้งชุมชนเกิดจากการอพยพของคนนอกพื้นที่เข้ามาสู่ในพื้นที่ต้าบลคลอง
โคนนี้ และมีการปรับตัวด้านอาชีพและการด้ารงชีพตามภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบชายฝั่ง  
 ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีทางด้าน
ทิศใต้ มีประชากรทั้งสิ้น 4,372 คน (1,083 ครัวเรือน) เป็นชาย 2,149 คน หญิง 2,223 คน มีพื้นที่
ทั้งหมด 33.69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,056 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่ง มีป่าแสมและ
ป่าโกงกาง ท้าให้ในพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งน้้าเค็มและน้้ากร่อย ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพท้าการ
ประมงชายฝั่ง ท้าสวนมะพร้าว และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าโดยเฉพาะ การเลี้ยงหอยแครง และหอยแมลงภู่ อีก
ทั้งยังมีการน้าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป เช่น การท้ากะปิ การท้าน้้าตาลมะพร้าว อาชีพอ่ืนๆอาทิ 
การรับจ้างทั่วไปและค้าขาย ต้าบลคลองโคนมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองคต 2) หมู่ที่ 
2 และหมู่ที่ 3 บ้านคลองโคน 3) หมู่ที่ 4 บ้านแพรกทะเล 4) หมู่ที่ 5 บ้านคลองช่อง 5) หมู่ที่ 6 บ้าน
ประชาชมชื่นและ 6) หมู่ที่ 7 บ้านคลองช่องน้อย นอกจากนี้ยังเป็นต้าบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ส้าคัญของจังหวัด คือ ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ (Songkhram Provincial Agricultural Office, 
Ministry of Agriculture and Cooperate, 2017)  
 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศของน้้า 3 ลักษณะ ประกอบด้วย น้้าจืด น้้าเค็ม และ
น้้ากร่อย ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงบริเวณปากแม่น้้า ง่ายแก่
การเกิดการพัดพาตะกอนดินและธาตุอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ปากแม่น้้ามาถึงท้องทะเล กลายเป็น
แหล่งอาหารส้าคัญของสัตว์น้้าในทะเล ส่วนการข้ึนลงของระดับน้้าทะเลเป็นไปตามกระแสลมตามระบบ
จันทรคติ ท้าให้ระบบน้้าของพื้นที่มีความซับซ้อน จนเกิดเป็นระบบนิเวศปากแม่น้้าแม่กลอง ซึ่งลุ่มน้้าแม่
กลองเป็นแม่น้้าสายส้าคัญที่ไหลผ่านภาคตะวันตกของประเทศไทย และเป็นแม่น้้าสายส้าคัญของจังหวัด 
จังหวัดสมุทรสงคราม ในอดีตบรรพบุรุษใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการติดตามวงจรน้้าและศึกษาระบบนิเวศของ
น้้าจะมีการคาดการณ์ช่วงเวลาที่ระดับน้้าขึ้นลง เพื่อสังเกตค่าความเค็มที่พอเหมาะส้าหรับใช้ในพื้นที่และ
ประกอบอาชีพ คนในอดีตมีการก้าหนดแบบแผนการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับระบบ
น้้า และระบบน้้ายังเป็นตัวก้าหนดกิจกรรมให้กับชุมชนแต่ละประเภทและช่วงเวลาที่เหมาะสม 

2. กำรบริหำรจัดกำรน  ำของจังหวัดสมุทรสงครำม 

 ในอดีตจังหวัดสมุทรสงครามมีรูปแบบการจัดการน้้าด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชน ระยะต่อมา
เร่ิมมีโครงการขนาดใหญ่และโครงการพระราชด้าริเกี่ยวกับการจัดการน้้าเข้ามาในพื้นที่ ท้าให้การจัดการ
น้้าของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเกิดรูปแบบการจัดการน้้าที่ ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาในพื้นที่  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 พัฒนาการการบริหารจัดการน้้าของจังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศ
ไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 การพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต
ให้กับการค้าและการส่งออกในภาคอุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่ดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากภาค
การเกษตรไปสู่อุตสาหกรรม และสภาพภูมิอากาศของจังหวัดก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ก่อให้เกิดความไม่
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แน่นอนของปริมาณน้้าบางปีน้า้ขาดแคลน บางปีน้า้ท่วม เกิดความเสียหายต่อชุมชน จากสภาพการณ์ดังกล่าว 
รัฐบาลจึงเข้ามาร่วมวางแผนพัฒนาลุ่มน้้าแม่กลองเพื่อจัดหาน้้าให้เพียงพอแก่ความต้องการของราษฎรใน
ท้องถิ่นจนเกิดเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนชิราลงกรณ์ขึ้นเขื่อนทั้ง 2 แห่งนี้ สร้างขึ้นมา
เพื่อช่วยเก็บกักน้้า บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างถาวร และในฤดูแล้งจะปล่อยน้้าลงมาเพื่อไล่น้้าเสีย
และผลักน้้าเค็มคืนสู่ทะเล ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของน้้าและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามในบาง
ปีหากปริมาณน้้าในเขื่อนมีน้อย ต้องใช้ระยะเวลาเก็บถึง 2 - 3 ปีจึงจะน้าน้้าไปใช้แก้ปัญหาได้ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีทางการเกษตร ดังเช่น การเพาะเลี้ยงกุ้งน้้าเค็มน้อยลง ชาวสวนมะพร้าวต้องเลิกกิจการเคี่ยว
น้้าตาลไปประมาณ 841 โรงงานในช่วง พ.ศ. 2520 - 2522 ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้มี
พระราชด้าริให้สร้างผนังกั้นน้้าเค็ม เพื่อป้องกันการบุกรุกท้าลายพืชผลทางการเกษตรในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม (NantanaPhipoplarpanan as cited in Monthira Akkathimakul, 2016) โดยแบ่งเขตน้้า
ออกเป็น 3 เขต ดังนี้ 

1. เขตน้้าจืด ต้องอนุรักษ์ไว้ไม่ให้เกิดดินเค็ม เพื่อให้น้้าสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ได้แก่ พื้นที่
อ้าเภออัมพวาตอนเหนือ และอ้าเภอบางคนที 

2. เขตน้้ากร่อย เป็นเขตที่ต้องฟื้นฟูสภาพดินให้ดีขึ้น ได้แก่ พื้นที่ในอ้าเภออัมพวา และเขต
อ้าเภอเมือง 

3. เขตน้้าเค็ม เขตนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะติดกับทะเลน้้าเค็ม จ้าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนอาชีพของราษฎรให้เหมาะสม 

จากภาพที่ 2 พัฒนาการการจัดการแม่น้้าแม่กลอง ท้าให้เห็นว่า วิกฤตทางธรรมชาติเป็นปัจจัยด้าน
ปรากฏการณ์ที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการท้าการเกษตรของคน
ในชุมชน โดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่น้้ากร่อยและน้้าเค็มมีความจ้าเป็นต้องปรับตัวให้สูงมากกว่าผู้ที่
อาศัยใกล้กับน้้าจืดของต้าบลคลองโคน นอกจากนี้ ความเป็นเมืองยังสร้างความเดือดร้อนสู่คนในพื้นที่ 
ดังนั้นการบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพจึงจ้าเป็นยิ่งส้าหรับพื้นทีน่ี้ ดังรายละเอียดตามภาพพัฒนาการ
การจัดการแม่น้้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 2: พัฒนาการการจัดการแม่น้า้แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 

ที่มำ: พัฒนาโดยคณะผู้จัดท้าบทความวจิัย, 2562 
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หมำยเหตุ: 
 A  หมายถึง ช่วงเวลาที่จังหวัดสมุทรสงครามเกิดสภาวะฝนแล้งระดับรุนแรง ระดับน้้าในแม่น้้า
แม่กลองต่้ากว่าปกติ ขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2522 กิจการเตาเคี่ยวน้้าตาล
ปิดกิจการไปถึง 841 โรงงาน 
 B  หมายถึง สร้างเข่ือนศรีนครินทร์ เสร็จสิ้น 
 C  หมายถึง การเลี้ยงกุ้งน้้าเค็มลดลงเหลือพื้นที่เพียงร้อยละ 27.55 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
 D  หมายถึง สร้างเข่ือนวชิราลงกรณ์ เสร็จสิ้น 
 E  หมายถึง สร้างคันกั้นน้้าเค็มฝั่งซ้ายของแม่น้้าแม่กลอง พร้อมอาคารบังคับน้้าตามล้าคลองอีก 
72 แห่ง ไม่แล้วเสร็จ 31 แห่ง เนื่องจากราคาที่ดินปรับสูงขึ้นตามความเป็นเมืองที่ เข้าสู่จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 F  หมายถึง สร้างอาคารป้องกันน้้าเค็ม เพื่อควบคุมคุณภาพน้้าและปริมาณน้้าในลุ่มน้้าแม่กลอง
ตอนล่าง การควบคุมคุณภาพท้าทั้งน้้าเค็ม น้้ากร่อยและน้้าจืด 
 
 การบริหารจัดการน้้าในปัจจุบันรัฐบาลมีบทบาทมากข้ึนและสถานการณ์จากน้้าทว่มประเทศไทย
ในปีพ.ศ. 2554 ท้าให้เกิดโครงการการออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่าง
ยั่งยืนเหนือเข่ือนแม่กลองมีการผันน้้าโดยการสร้างคลองผันน้้า ส้าหรับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐคร้ัง
นี้ ได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะจะมีการขุดแม่น้้าแม่กลองให้ลึกซึ่ง
มีผลต่อการขยายการพังทลายของตลิ่งและการท้าลายชุมชนพืชชายน้้า ระบบน้้านอนคลองจะหายไป 
ซึ่งมีผลต่อปริมาณน้้าเค็มน้้ากร่อยที่จะรุกเข้ามาลึกขึ้นในหน้าแล้งเกิดความเสียหาย ในท้ายที่สุดโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น ปัญหาต่อมาในปี พ.ศ.  2556 น้้า
ในอ่าวไทยเกิดการเน่าเสีย ผลกระทบของการบริหารจัดน้้าที่มีต่ออาชีพของผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง 
ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งภายในพื้นที่นี้ พบว่าเลี้ยงหอยแครงอยู่ 3 รูปแบบ 
ดังนี้ 1) การเลี้ยงหอยแครงในนากุ้ง เป็นการซื้อหอยแครงที่ถูกเก็บจากทะเลและจากฟาร์มหอยที่อยู่ใน
ทะเลมาเลี้ยงในนากุ้ง กักน้้าเลี้ยงพอโตได้ขนาดก็เก็บขาย 2) การเลี้ยงหอยแครงในคลอง ท้าเสมือนฟาร์ม
ขนาดเล็ก เรียกว่า “คอก” ผู้เลี้ยงจะไปซื้อพันธุ์หอยเล็ก ๆ มาจากทะเลและปล่อยในคอกหน้าบ้านหรือ
บริเวณชายตลิ่ง เมื่อได้ขนาดที่ต้องการก็เก็บขาย และ 3) การเลี้ยงหอยแครงในฟาร์ม ท้าเป็นฟาร์ม พบ
มากในหมู่ที่ 4, 5 และ 7 

3. ผลกระทบต่อกำรประกอบอำชีพเลี ยงหอยแครง 

 สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงหอยแครงแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ปัญหาที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่1) สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ท้าให้สัตว์น้้าตายเป็นจ้านวนมาก 2) ศัตรูตาม
ธรรมชาติของหอยแครงที่คอยแย่งอาหาร เช่น ปลาดาว หอยหมู หอยตะกาย และหอยกะพง 3) การเกิด
ปรากฏการณ์ปลาวาฬหรือปรากฏการณ์น้้าแดง (Red tide) ที่เกิดช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของ
ทุกปี 4) คลื่นลมแรงและการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้้า เนื่องจากคลื่นลมแรงจะพัดพาตะกอนดินไปทับ
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ถมแหล่งเลี้ยงหอยแครง และ 5) ฤดูกาล ช่วงฤดูฝนพื้นที่เลี้ยงหอยได้รับน้้าจืดมากเกินไปท้าให้หอยตาย 
ส่วนในฤดูร้อน น้้าทะเลจะมีอุณหภูมิและความเค็มสูง หรือน้้าแห้ง หอยแครงจะเจริญเติบโตช้า ส้าหรับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระท้าของมนุษย์ ได้แก่ การปล่อยน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด
ใกล้เคียงในปี พ.ศ. 2556 น้้าทะเลเน่าเสียโดยมีสาเหตุจากชุมชน (อาคาร บ้านเรือน) โรงงานอุตสาหกรรม 
(การแปรรูปอาหาร เช่น น้้าปลา ปลาป่น) การเกษตร (การใส่ปุ๋ยในนาข้าว) และฟาร์มปศุสัตว์  (การเลี้ยง
สุกรในจังหวัดใกล้เคียง) ท้าให้พบสิ่งปนเปื้อนในหอยแครงโดยเฉพาะแบคทีเรียที่เกิดจากการสะสมของ
โลหะหนัก  
 จากพัฒนาการการบริหารจัดการน้้า นอกจากท้าให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดกับคุณภาพน้้าที่เหมาะสม
กับการเลี้ยงหอยแครง ยังเห็นถึงผลกระทบต่อจ้านวนของผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครงที่ลดลง ซึ่งมี
ผลต่อการอนุรักษ์อาชีพ เครื่องมือ วิธีการ และภูมิปัญญาที่สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ส้าหรับ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามที่มีต่อ
ผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครงสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ตามเนื้อหา ดังนี้ 

ผลกระทบด้ำนสังคม 

 การด้าเนินชีวิตของคนในชุมชนต้าบลคลองโคนแบบดั้งเดิมเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีทั้งครอบครัว
ขยายและครอบครัวเดี่ยว การแต่งงานนิยมแยกครอบครัวเป็นปัจจัยท่ีท้าให้ครอบครัวขยายเปล่ียนเป็น
ครอบครัวเดี่ยวที่มากขึ้นกว่าในอดีต ข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า ร้อยละ 44 อยู่อาศัยแบบ
ครอบครัวเดี่ยว อีกร้อยละ 56 อยู่อาศัยแบบครอบครัวขยาย คนในต้าบลนิยมอยู่ร่วมกันแบบเก้ือกูลกัน 
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน อีกทั้งยังก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน  
 วิถีความผูกพันกับทรัพยากรน้้าของคนในชุมชนเริ่มตั้งแต่กิจวัตรประจ้าวัน (เช่น อาบน้้า 
ประกอบอาหาร เป็นต้น) การประกอบอาชีพ และการคมนาคม ซึ่งยังสัมพันธ์กับกิจกรรมและประเพณีที่มี
อยู่ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การปลูกป่าชายเลน กิจกรรมลงแขก กิจกรรมลงคลอง 
(ประมาณ 2 - 3 เดือนคร้ัง) กิจกรรมคลองสวยน้้าใส 
 การมีส่วนร่วมในปัจจุบันของคนชุมชนต้าบลคลองโคนด้านการจัดการน้้าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม
ที่ท้าให้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนพยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองให้
ดีขึ้น ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมปฏิบัติ เช่น 
ร่วมกันเก็บขยะ เก็บผักตบชวา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้้า โดยเมื่อต้องการการแก้ไขปัญหาก็มักจะมีการ
รวมตัวกันเพื่อร้องเรียนถือเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาในพื้นที่ต้าบลคลองโคน 
 วิถีการท้ามาหากินของคนในชุมชนต้าบลคลองโคนที่เก่ียวข้องกับการประมง อย่างเช่น การเลี้ยง
หอยแครงถือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มการเลี้ยงหอย ไปสู่การค้าขายและการรับจ้างเก็บหอย
อาชีพเลี้ยงหอยแครงถือเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกล่าวกันว่า ประมงคืออาชีพหลัก การ
อนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นอาชีพรอง สะท้อนให้เห็นว่าคนในชุมชนมองว่า อาชีพประมงจะมาก่อน แต่การ
จัดการน้้ามาที่หลังที่วิเคราะห์เช่นนี้เนื่องจากการเลี้ยงหอยแครงจ้าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
อย่างน้้าและดินเลนที่อุดมสมบูรณ์และสภาพอากาศ ทิศทางลมต้องเหมาะสม ท้าให้เกิดกิจกรรมการ
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อนุรักษ์ป่าชายเลน จากการกิจกรรมการอนุรักษ์ดังกล่าว ท้าให้เกิดโอกาสการมีอาชีพเสริม ด้วยการออก
เรือรับนักท่องเที่ยวเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส้าหรับอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่ปรากฏเด่นชันในปัจจุบัน 

ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงหอยแครงส่วนมากจะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมคลอง ดังนั้นหากระบบ
นิเวศทางน้้าดี มีความสมบูรณ์มากเท่าไหร่ ยิ่งท้าให้ชีวิตของคนที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเท่านั้นคนในต้าบล
คลองโคนจะมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและน้้าในแต่ละช่วงเวลา และสัมพันธ์กับ
การประกอบอาชีพ ได้แก่ วงจรน้้าขึ้น - น้้าลง คือ น้้าขึ้นก็จะเข้าสู่บ้านเรือนที่พักอาศัย น้้าลงน้้าจะผัน
ออกไปลงทะเล และวงจรน้้าเกิด - น้้าตาย คือ น้้าเกิด เป็นช่วงน้้ามีมากประมาณ 13 ค่้า ยัน 6 ค่้า น้้า
ตาย เป็นช่วงน้้าน้อยหรือน้้าลง 6 ค่้า ถึง 11 - 12 ค่้า ซึ่งแตกต่างตามฤดูกาลด้วย กล่าวคือ ส้าหรับเดือน
ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ น้้าจะเกิดตอนเช้า คนในชุมชนจะท้ามาหากินในตอนกลางคืน เดือนมีนาคมถึง
กรกฎาคม (โดยประมาณ) น้้าจะเกิดกลางวัน คนในชุมชนท้ามาหากินในตอนกลางวัน เหล่านี้สะท้อนให้
เห็นวัฏจักรของน้้าและการเรียนรู้เพื่อปรับตัวของคนในชุมชนโดยผ่านการใช้ภูมิปัญญาในการบริหาร
จัดการ กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักรู้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และเลือกที่จะไม่ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะปรับตัวเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
 ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ 

 ในปัจจุบันยังพบปัญหาน้้าเน่าเสียจากสาเหตุทั้ง 4 ด้านดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ท้าให้หอยแครง
และสัตว์เศรษฐกิจของพื้นที่ต้าบลคลองโคนลดจ้านวนลงอย่างรวดเร็ว บางครั้งถึงขั้นตายยกบ่อ โดยไม่รู้
สาเหตุดังในปี พ.ศ. 2547 ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครงขาดทุนหลายแสนบาท 
ในขณะที่ตลาดยังมีความต้องการบริโภคหอยแครงเป็นจ้านวนมาก จึงเป็นอาชีพที่ท้าก้าไรต่อต้นทุนการ
ลงทุนสูงมาก (ช่วงที่ท้าก้าไรสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558) ดังที่ ผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครง
รายหนึ่งให้สัมภาษณ์ส้าหรับก่อนปี พ.ศ.2557 การลงทุนใช้เงินงบประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี มีรายได้
กลับคืนมาประมาณ 10 - 15 ปี แม้ว่าระบบตลาดจะท้าให้ราคาหอยแครงสูงแต่หากการบริหารจัดการน้้า
ไม่ดีทั้งที่น้้าไม่ดีอยู่แล้ว ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจจ้านวนมาก เช่น บางปีน้้าจืดไหลลงทะเล
มากเกินท้าให้เกิดความเสียหายเป็นหลักล้านบาท หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะมีรายได้ดี  เมื่อ
เปรียบเทียบกับหมู่บ้านใกล้เคียง จะพบว่า หมู่บ้านที่เลี้ยงหอยแครงเป็นหมู่บ้านที่มีฐานะดีกว่า เพราะการ
ดูแลแครงท้าได้ไม่ยาก เพียงแค่จัดการน้้าและเลนในบ่อให้ดี เพราะอาหารของหอยแครงนั้นมาจากน้้าที่
ผู้คนปล่อยเข้าไป สร้างรายได้ให้กับผู้มีอาชีพเลี้ยงหอยแครงอยู่ระหว่าง 200 - 500 บาทต่อวัน ทั้งนี้ราคา
หอยแครงตัวเล็ก ราคากิโลกรัมละ 50 บาท ตัวใหญ่ ราคากิโลกรัมละ 100 กว่าบาท และมีแนวโน้มว่า
รายได้จะสูงขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากหอยแครงนับวันจะหายากมากข้ึน (Akkathimakul, 2016: 93) ดังนั้น สิ่ง
ที่ผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยแครงต้องตระหนักคือ ปัจจัย 2 ประการที่ส่งผลต่อรายได้จากการเลี้ยง
หอยแครง คือ 1) คุณภาพน้้ าและการบริหารจัดการน้้ าที่ จะกลายเป็นหนึ่ งในต้นทุนการผลิต 
ถ้าบริหารจัดการน้้าดีจะท้าให้ต้นทุนต่้า และ 2) ความต้องการของตลาดตามหลักอุปสงค์และอุปทาน 
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 ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 อาชีพเลี้ยงหอยแครงของคนในชุมชนต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น
อาชีพที่จ้าเป็นต้องพึ่งทรัพยากรป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมสูงมาก ปัญหาประการส้าคัญที่พบคือ การ
บุกรุกป่าชายเลน เพื่อเลี้ยงกุ้งกุลาด้าที่ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าชายเลนในวงกว้าง ท้าให้
เกิดการรวมตัวกันเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนแต่การฟื้นฟูจะประสบความส้าเร็จได้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน 
ชุมชนแห่งนี้พยายามฟื้นฟูป่าชายเลยก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคประชาชน นอกจากนี้สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความส้าคัญ ท้าให้
กิจกรรมการฟื้นฟู การปลูกป่าชายเลน ได้รับความร่วมมือมากยิ่งขึ้นมีการเสริมพลังจากหลายส่วน ท้าให้
การฟื้นฟูนี้สามารถผนวกเข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นมาได้ อันส่งเสริมให้จ้านวนป่าชายเลน
เพิ่มมากขึ้น สัตว์น้้า แหล่งอาหารที่ส้าคัญได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์  

4. แนวทำงกำรลดผลกระทบ 

 แนวทางการลดผลกระทบที่เกิดจากการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงครามที่มีต่อผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครง ผลการศึกษาพบว่า สามารถด้าเนินการ
ได้ตามระยะดังต่อไปนี้ 

แนวทำงลดผลกระทบระยะสั น 

 แนวทางการลดผลกระทบระยะสั้นต่อการประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่ต้าบลคลอง
โคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม คือ ควรสร้างความร่วมมือกันภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 
ท้องถิ่น หรือชุมชน ที่มีความสนใจร่วมกัน เน้นการควบคุม การติดตาม การประเมิน การเฝ้าระวัง และ
การตรวจสอบการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้้าตามธรรมชาติ เนื่องจากสภาวะการกลายเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น
และการขยายตัวของความเป็นเมืองเข้าสู่พื้นที่ภายในชุมชนควรมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
เยาวชน เพื่อสร้างจิตส้านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง และสร้างความพร้อมให้กับผู้ที่
เก่ียวข้องให้สามารถตั้งรับกับการไม่สามารถควบคุมธรรมชาติบางประการได้ เช่น น้้าท่วม การทับถมของ
สวะทางน้้า เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการปล่อยของเสียควรปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะการควบคุมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างกรรมวิธีในการ
บ้าบัดน้้าเสียให้ถูกต้อง 

แนวทำงลดผลกระทบระยะยำว 

 แนวทางการลดผลกระทบระยะยาวต่อการประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่ต้าบล
คลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สิ่งส้าคัญที่ต้องค้านึงถึง คือ การวางแผนในการจัดการน้้าให้
มีประสิทธิภาพ โดยการจัดท้าโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งนี้โครงการต่าง ๆ ต้องผ่าน
การยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะคนในชุมชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขและ
รับมือกับมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ที่ตามเข้ามาในนามของการพัฒนา เช่น การเข้ามาของสหภาพ
ยุโรป (European Union:EU) ที่ตามมาด้วยข้อตกลงร่วมส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้้าสัตว์ทะเล รวม
ไปถึงเกลือสมุทร เป็นต้นดังนั้นควรจัดท้ายุทธศาสตร์ระดับจังหวัดให้เหมาะสมและเชื่อมโยงกับทุก
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หน่วยงานราชการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ โดยสรุปแนวทางระยะสั้นส้าหรับการบริหารจัดการน้้าในต้าบลคลองโคนมีลักษณะเป็นการ
ป้องกันในระดับท้องถิ่นหรือชุมชน ในขณะที่แนวทางระยะยาวในการบริหารจัดการน้้าจะเป็นการป้องกัน
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ส้าหรับภายในท้องถิ่นต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงครามแล้ว สิ่งที่น่าจะต้องรีบด้าเนินการอย่างส้าคัญคือ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ไปพร้อม ๆ กับการ
ส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างรายได้จากแหล่งอ่ืน  ๆ ให้หลากหลายกว่าการสร้างรายได้จากการเลี้ยง
หอยแครงเพียงอย่างเดียว โดยต้องแสดงให้เห็นว่าชุมชนเองมีการปรับตัวเพื่อค้นหาทางออกและรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไป ในขณะที่ผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงหอยแครงอาจไม่ได้มีการปรับตัวด้าน
กระบวนการในการเลี้ยงหอยแครงให้ต่างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเด่นชัด แต่ควรมีการปรับตัวด้านการ
บริหารจัดการน้้าให้เด่นชัดและเป็นไปในทิศทางของการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าชายเลนเป็นหลัก  
ซึ่งพื้นที่มีศักยภาพในประเด็นดังกล่าวเพียงพอ 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การบริหารจัดการน้้าในจังหวัดสมุทรสงครามตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีพัฒนาการจากการพยายาม
ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติจนเกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการน้้าและการประกอบอาชีพ 
ดังตัวอย่างกรณีของการเลี้ยงหอยแครงที่เน้นในการศึกษาครั้งนี้โดยบทบาทของภาคประชาชนปรากฏ
เด่นชัดมากกว่าบทบาทของภาครัฐและเอกชนแต่เมื่อสภาพปัญหามีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นท้าให้
บทบาทของภาครัฐในการบริหารจัดการเด่นชัดขึ้น การมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนได้รับความ
สนใจมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการน้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บทบาท
การเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูปา่ชายเลนของสถาบนัพระมหากษัตริย์ท้าให้การจัดการน้้าด้วยการอนุรักษ์ปา่
ชายเลนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้  Rojtanin Morasilpin (2013) ได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าความเป็นเมืองจะสร้างความเดือนร้อนให้กับพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งสอดคล้องกับสภาพปญัหาของ
จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ต้าบลคลองโคนที่ประสบกับสภาพปัญหาในการเลี้ยงหอยแครองต้อง
ปรับตัวต่อการบริหารจัดการน้้าให้มีคุณภาพเพียงพอจากเดิมที่ใช้ภูมิปัญญาในการจัดการน้้ามาจัดการใน
รูปแบบใหม่นี้ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนมาให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้้า กระนั้นก็ตามคน
ในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ดังที่ Anyanitha Diatanont, et al. (2018) ได้เสนอว่า 
ความส้าเร็จในการจัดการทรัพยากรน้้ามาจากการใช้บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเป็น
ตัวกระตุ้นความสามารถกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่บนข้อมูลที่เป็นจริงและสร้างเครือข่ายเพื่อเตรียมความ
พร้อมของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างไรก็ตาม Mingsarn Kwosaart (2011) ได้ศึกษา แนวนโยบาย
การจัดการน้้าส้าหรับประเทศไทย พบว่า การจัดการน้้าในอดีตจนถึงปัจจุบันมี แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เน้นการแก้ไขที่ปลายเหตุ นับว่าเป็นนโยบายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการน้้า ซึ่งผล
การศึกษาเหล่านี้จึงเป็นหนึ่งในข้อยืนยันว่าชุมชนต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง สมุทรสงคราม ควรได้รับ
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับการวางยุทธศาสตร์จนถึงแผนปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
ภายในการจัดการน้้าโดยใช้ภูมิปัญญาและคนในท้องถิ่น 
 การใช้ภูมิปัญญาในการสังเกตน้้าขึ้นน้้าลงของผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงเป็นการใช้ภูมิปัญญา
ที่มีความน่าเชื่อถือ ดังที่ Pandit Tirachuree (2014) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง การเพิ่มผลผลิตหอยแครงใน
บ่อเลี้ยงสัตว์น้้าแบบธรรมชาติด้วยการปรับดุลไนโตรเจน ผ่านการจัดการด้านความเข้มข้นของสาร
แขวนลอยที่ในช่วงน้้าเกิดและน้้าตายที่ไม่เท่ากัน การเปิด-ปิดประตูน้้าอันเป็นการถ่ายเทมวลน้้า และการ
เติมออกซิเจนจากกระแสลมบริเวณผิวน้้า ในขณะเดียวกันการจัดการน้้าจ้าเป็นต้องมีการจัดกลไกการ
ด้าเนินงานทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับโซน และระดับต้าบลควบคู่กับการวางผังการใช้น้้าร่วมด้วย 
(Krongthon, 2017) และควรค้านึงถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทั้งมูลค่าการใช้ทางตรง (Direct Use 
Value) จากการใช้จริง เช่น การจับสัตว์น้้า การใช้น้้า การปล่อยมลพิษ และมูลค่าการใช้ทางอ้อม 
(Indirect Use Value) ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ทรัพยากรโดยตรงส่วนระบบชลประทานต้องมีการน้าหลัก
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินให้เห็นชัดด้วย ส้าหรับการเกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่นี้มี 3ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านสังคม เนื่องจากผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงเป็นกลุ่มคนที่มีความ
ผูกพันกับทรัพยากรทางน้้า จึงเกิดกิจกรรมเก่ียวกับการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ท้าให้เกิด
อาชีพเสริมคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท้าให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 2) ด้านเศรษฐกิจ 
หากไม่มีการจัดการคุณภาพน้้าจะท้าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท้าให้ผู้ประการการเสียโอกาสในการสร้าง
รายได้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ ปัจจุบันผู้ประกอบการใช้ภูมิปัญญาการมองปรากฏการณ์
น้้าขึ้นน้้าลงมาวางแผนการประกอบอาชีพ และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาด้านการฟื้นฟูป่าชายเลยถูก
น้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต้าบลคลองโคน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนใน
พื้นที่ (Boonlai & Sripokangkul, 2017) 
 แนวทางการลดผลกระทบจากการจัดการน้้าเสียมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นควรมีการ
ควบคุม ตรวจสอบและติดตามการบ้าบัดน้้าเสียในท้องถิ่นและพื้นที่ที่มีจากธุรกิจร้านค้า รีสอร์ท โรงงาน
อุตสาหกรรม และบ้านเรือน เพื่อบ้าบัดน้้าเสียก่อนลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ ระยะยาวต้องมีการวางแผน
แนวเขตและบริหารจัดการน้้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการนี้ต้องด้าเนินการอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อน้าหลักการสากลมาปรับใช้ในการพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่เหมาะสมกับบริบททั้ง
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ พื้นที่ดังกล่าวควรรวมกลุ่มภาคประชาสังคม และภาคส่วนที่มี
ความสนใจร่วมและมีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อหาเหตุของปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
เร่ืองการสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศสามน้้า เพื่อสร้างกลไกการไหลเวียนน้้านอกจากนี้หน่วยงานท้องถิ่น
ควรให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้้าที่ท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบาย 
โดยควรเร่งปฏิบัติงานในการจัดสรร อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรน้้าให้เหมาะสมกับบริบททั้งในพื้นที่และ
บริเวณรอบพื้นที่ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ 



ผลกระทบจากการจัดการน�้าที่มีต่อการประกอบการเลี้ยงหอยแครง 
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 ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่และเน้นไปที่การบริหารจัดการน้้า เพื่อเสริม
ศักยภาพด้วยหลักสากลให้กับการใช้ภูมิปัญญาของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้
การศึกษาพฤติกรรมที่ เหมาะสมกับเกณฑ์การท่องเที่ย วที่ยั่ งยืนโลก (The Global Sustainable 
Tourism Council Criteria: GSTC criteria) ซึ่งเป็นเกณฑ์เฉพาะและเหมาะสมอย่างยิ่งกับบริบทของ
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากเกณฑ์นี้พัฒนาขึ้นส้าหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชายฝั่งทะเล 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิธีชีวิต และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศธรรมชาติเป็นการ
เฉพาะ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเกณฑ์การท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนโลกของผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงต้าบลคลองโคลน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรน้้า และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ระดับการจัดการทรัพยากรน้้าจ้าแนกตามพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน ใช้แบบแผนการวิจัยผสมผสานวิธี คือ แบบ
วิธีการเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพไปพร้อม ๆ กัน (Convergent design) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรน้้า
อยู่ในระดับดีทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการจัดการน้้าอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 = 1.58 
- 1.95) มีเพียงข้อเดียวที่มีระดับค่อนข้างดี ผลการศึกษายังพบว่า ในภาพรวมและรายด้าน การจัดการ
ทรัพยากรน้้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 2 คู่ คือ คู่ต้นน้้ากับกลางน้้า 
และคู่กลางน้้ากับปลายน้้า และเป็นที่น่าสังเกตว่า ด้านการสร้างความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีคู่ต้นน้้ากับ
ปลายน้้าเพิ่มเติมอีก 1 คู่ นอกจากนี้ยังพบว่า เงื่อนไขทางภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
ต้นน้้าสภาพพื้นที่มีความลาดชัน ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความเชื่อเรื่องผี ส่วนกลางน้้า มี
เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง และมีหน่วยงานสนับสนุน ปลายน้้า สภาพพื้นที่ราบต่้ามีค่าใชจ้่ายจากการสบูน้า้ 
และผู้เข้าร่วมโครงการไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง มีส่วนส้าคัญท้าให้การจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชน
แตกต่างกัน 

 

ค ำส ำคัญ: การจัดการทรัพยากรน้้า ลุ่มน้้าน่าน การเปรียบเทียบพื้นทีลุ่่มน้า้ 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to:  1)  to study the level of water resource 
management and, 2) to compare the level of water resource management in the watershed area 
of Nan basin communities.  The research used a mixed method research design namely 
"Convergent Design"  which blended the quantitative method and the qualitative method at the 
same time. The results showed that the levels of water resources management in Nan community 
were at a highly both overall and separately.  However, when analyzing all lists, the majority of 
water resources management were at a highly (�̅�𝑥 = 1.58 -  1.95) , and only one variable was 
considered moderately suitable. The multiple comparisons of water resource management levels 
were classified by watershed in terms of upstream, midstream, and downstream.  The result 
showed that at least two pairs of water resource management differed significantly at the level of 
0.05 namely upstream and midstream, midstream and downstream.  It was noteworthy that, in 
the building relationship dimension, all pairs of water resource management levels differed 
significantly. In addition, water resources management levels varied depending upon the physical, 
social and cultural contexts in each area.  In terms of the upstream, high sloped land, a plurality 
of ethnic groups, and beliefs in ghosts were the main factors.  In terms of the middle stream, a 
strong network in the community and support by government were the essential conditions. For 
the lowland area, a flat area, a high cost of pumping water, and key informants do not join the 
project were the Important Determinants. 
 

Keywords: Water Resources Management, Nan Basin, Comparison of Watershed Areas. 
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บทน ำ 
ทรัพยากรน้้ามีความส้าคัญต่อการด้ารงชีพของมนุษย์ น้้าเป็นจุดก้าเนิดของสิ่งมีชีวิตและช่วยให้

สิ่งมีชีวิตด้ารงอยู่ได้ น้้ายังมีส่วนส้าคัญต่อการด้าเนินกิจวัตรประจ้าวันของมนุษย์ เช่น ใช้ดื่ม หุงต้มอาหาร 
ใช้ช้าระล้าง เป็นต้น นอกจากนี้ แหล่งน้้ายังถูกใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และขับเคลื่อนวิถีการผลิตของ
ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้้าโดยเฉพาะการท้าการเกษตร เช่น ท้านา ท้าไร่ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ น้้ายังมี
บทบาทส้าคัญต่อการเกษตรกรรมสมัยใหม่ และต่อกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้วย เช่น 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมเคมี การแปรรูปอาหาร เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับ Boulware  (2013) ท่ีกล่าวว่า 
น้้าเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการผลิตอาหาร ผลิตพลังงาน และก่อให้เกิดการบริโภคและการบริการอ่ืน ๆ  ดังนั้น 
อาจกล่าวได้ว่าน้้าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิตในกระแสโลกาภิวัฒน์  

การใช้น้้าอย่างเข้มข้นในระบบการผลิตก่อให้เกิดปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง และน้้าเสียในลุ่มน้้า
ของประเทศ ตามการคาดการณ์ประชากรในปี 2569 ประชากรจะเพิ่มขึ้น 73.5 ล้านคน และจะประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้้าประมาณ 61,744 ล้าน ลบ.ม.หรือ คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของปริมาณความ
ต้องการน้้าทั้งหมด (Hydro and Agro Informatics Institute, 2012) ในด้านการเกษตรมีการใช้น้้ามาก
ที่สุด 4,412 ล้าน ลบ.ม./ปี (Royal Irrigation Department, 2014) เช่น การท้าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ร้อย
ละ 80 และมีแนวโน้มความต้องการน้้าเพิ่มมากขึ้น (Kraft, 2017) การชะล้างสารเคมีในภาคการเกษตรลง
สู่แม่น้้าน่าน การปล่อยน้้าเสียของชุมชนและจากภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหามลพิษกับแหล่งน้้า ซึ่ง
ท้าให้ไม่สามารถน้าน้้ามาดื่มกินได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการบ้าบัดน้้าเสีย (Pharino, 2007) 
นอกจากนี้ยังพบว่า ในบางพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ได้ประสบปัญหาน้้าท่วมขังอย่างรุนแรงในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะ
มี ปริ มาณน้้ าฝนที่ ตกถึ งประมาณร้ อยละ 85 ( Office of the National Economic and Social 
Development Council, 2012) จากที่กล่าวไปข้างต้น นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงความต้องการน้้า และ
ความรุนแรงของปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังแสดงถึงความยุ่งยากในการจัดการทรัพยากรน้้าที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตด้วย 

ชุมชนลุ่มน้้าน่าน มีการพึ่งพาทรัพยากรน้้าที่แตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ ลุ่มน้้าน่าน
ประกอบด้วย 11 จังหวัด แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ลุ่มน้้า คือ 1) ต้นน้้า (น่าน พะเยา) 2) กลางน้้า (อุตรดิตถ์ 
แพร่  สุ โขทัย )  และ  3)  ปลายน้้ า  (พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์  ก้าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ) 
(Koonthanakulwong et al., 2012) จากตัวเลขปริมาณการใช้น้้าของโรงงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้า
น่าน พบว่า ในปี พ.ศ. 2547 มีความต้องการน้้าเพื่อการอุตสาหกรรมสูงถึง 13.61 ล้าน ลบ.ม./ปี เมื่อ
ส้ารวจการใช้น้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว พบว่า มีปริมาณการใช้น้้ามากถึง 22,503,940 
ลบ.ม./ปี (Hydro and Agro Informatics Institute., 2012) นอกจากนี้ ลักษณะเด่นของชุมชนต้นน้้า 
พื้นที่มีความลาดชันเป็นส่วนใหญ่ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวม้ง เมี่ยน ลั๊วะ ขมุ การตั้งถิ่น
ฐานตั้งอยู่กระจัดกระจายตามไหล่เขา ส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องผี เช่น ผีป่า ผีน้้า เป็นต้น มีการใช้พื้นที่
ระหว่างหุบเขาเพื่อปลูกข้าว ท้าไร่ และปลูกผัก แต่ก็มีข้อจ้ากัดในเรื่องน้้า นอกจากนี้ยังมีการยังชีพด้วย
การหาของป่า (Ministry of industry, 2017) ส้าหรับพื้นที่กลางน้้าส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าน่าน 



เขมิกา  วริทธิ์วุฒิกุล    รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์    
นพรัตน์  รัตนประทุม    ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา 165

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

 

มีเข่ือนและฝายกักเก็บน้้าเพื่อการชลประทานขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนดิน เข่ือนทดน้้า
ผาจุก จึงมีการท้าเกษตรเป็นอับดับหนึ่ง รองลงมา คืออุตสาหกรรม เช่น โรงงานน้้าตาลไทยเอกลักษณ์ 
โรงงานผลิตเหล้า เป็นต้น (Department of Mineral Resources, 2008) ในส่วนพื้นที่ปลายน้้า เป็นที่
ราบลุ่มแม่น้้าน่าน และมีแม่น้้ายมไหลผ่าน ชุมชนส่วนใหญ่จึงท้าเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ปลูกข้าวนาปี
และนาปรัง ปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง การจับสัตว์น้้า ประมง และการเกษตรอ่ืนๆ (Department of 
Mineral Resources, 2009) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าชุมชนลุ่มน้้าน่าน มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าในพื้นที่
แตกต่างกันไปตามพื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า  

รัฐบาลได้จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อเป็นกรอบในการด้าเนินงานจัดการ
ทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้้าทั้ง 25 ลุ่มน้้า ซึ่งลุ่มน้้าน่านก็เป็น 1 ในพื้นที่ของกรอบการ
ด้าเนินงาน นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้น้ามาใช้
เป็นกรอบในการก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ “สร้างความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ และ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ” ซึ่งในตัวชี้วัดที่ 2.2 “ลุ่มน้้า 25 
ลุ่มน้้าต้องมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้้ากับปริมาณน้้าต้นทุน 
และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรม” ซึ่งในที่นี้รวมถึงลุ่มน้้าน่านด้วย (Prime Minister’s office, 
2016) นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระยะสั้น (12 ปี) และระยะยาว (20 ปี) 
ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ คือ “แก้ไขปัญหาน้้า ข้อจ้ากัดจากสภาพภูมิศาสตร์ รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาชุมชนลุ่มน้้าที่แตกต่างกัน” ส้าหรับการด้าเนินงานจัดการทรัพยากรน้้าในเชิงพื้นที่ ได้ใช้หลักการท้างาน
อย่างมีส่วนร่วม และการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน 
(Department of  Water Resources, 2015) อย่างไรก็ตาม อย่างที่กล่าวไปข้างต้นความรุนแรงของปัญหา
น้้าที่เพิ่มมากขึ้นและความต้องการใช้น้้าที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยเชื่อว่าการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชน
ลุ่มน้้าน่านน่าจะมีระดับแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า ค้าถามส้าคัญก็คือ ระดับ
การจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้้าน่านมีความแตกต่างกันอย่างไร ข้อค้นพบดังกล่าว
นอกจากจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์การจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนแล้ว ผู้ก้าหนดนโยบาย  
ยังสามารถน้าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานแก้ไขปัญหาน้้าได้สอดคล้องกับพื้นที่ลุ่มน้้าน่านต่อไปได้ 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนจ้าแนกตามพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้าของ Allan (2003) และ Chankaew (1996) 
โดย Allan น้าเสนอพัฒนาการการจัดการทรัพยากรน้้าท่ี เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทการพัฒนา 5 ยุค  
(เริ่ม ค.ศ. 1850 - 1900) ช่วงแรกได้ใช้ระบบชลประทานเข้ามาจัดการน้้าเพื่อการเกษตร ยุคต่อมาได้น้า
เทคโนโลยีมาควบคุมและจัดการน้้า ในยุคที่ 3 เน้นการอนุรักษ์และไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อมถูกน้ามาใช้เป็น
แนวคิดในการจัดการน้้า ในยุคต่อมามีการน้าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้ในการจัดการน้้า และยุคที่ 5 
ปัจจุบันให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการน้้า 
ส้าหรับ เกษม จันทร์แก้ว ได้กล่าวถึงการจัดการทรัพยากรน้้า ประกอบด้วย การจัดสรรทรัพยากรน้้า การ
ฟื้นฟูแหล่งน้้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ส้าหรับ มิติการจัดการทรัพยากรน้้าที่เพิ่ มมาใหม่ 2 ด้าน 
ได้แก่ การเลือกใช้ทรัพยากรและวิธีการที่เหมาะสม กับ การสร้างสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้มาจาก
การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องร่วมกับการศึกษาชุมชนเบื้องต้น นอกจากนี้ อีกแนวคิดหนึ่งคือ แนวคิดภูมิ
สังคม (Geosocial) ได้มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ให้ความส้าคัญกับเงื่อนไข
ทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
เน้นการจัดการทรัพยากรให้มีความสมดุลทั้งดิน น้้า ป่า (Office of the Royal Development Projects 
Board (ORDPB.), 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 การจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนทั้งในภาพรวม และรายด้าน (การจัดสรรทรัพยากรน้้า 
การเลือกใช้ทรัพยากรและวิธีการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูแหล่งน้้า การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้้า) น่าจะมีความแตกต่างกันตามพื้นที่ลุ่มน้้า (ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า)  
 

การจัดการทรัพยากรน้้า 
การจัดสรรทรัพยากรน้้า 

การเลือกใชท้รัพยากรและวิธกีาร 

การสร้างความสัมพันธ์กับผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 

การฟื้นฟูแหล่งน้้า 

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

ภูมิสังคม 

- กายภาพ ชีวภาพ 

- เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
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วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย  
 การด้าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Design) 
แบบที่เรียกว่า “Convergent design” โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพร่วมกัน (Patton, 
2002) เพื่อวิเคราะห์ระดับการจัดการทรัพยากรน้้า และเปรียบเทียบระดับการจัดการทรัพยากรน้้าจ้าแนก
ตามชุมชนพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน 
 

ประชำกร และตัวอย่ำง  
 ประชากร (Population) คือ ผู้น้าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน ซึ่งมาจากชุมชนต้นน้้า กลางน้้า และ 
ปลายน้้า จ้านวน 2,228 คน ขนาดตัวอย่างค้านวณมาจากสูตรของ Rea et al., (1997) โดยก้าหนดให้
ความคลาดเคลื่อนการประมาณสัดส่วนประชากร (P) ไม่เกินร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 328 
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two - stage Sampling) โดยให้ครอบคลุมตามสัดส่วนของ
ประชากรในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้น้าชุมชนต้นน้้า 106 คน กลางน้้า 71 คน และ
ปลายน้้า 151 คน  
 กลุ่มเป้าหมายในวิธีการเชิงคุณภาพ ได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้
ครอบคลุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรน้้า ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่
รัฐที่มีบทบาทหลักและส่งเสริมสนับสนุน 28 คน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมพัฒนาที่ดิน 
ส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น 2) เครือข่ายผู้ใช้น้้า 3 คน ได้แก่ ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการ
พาณิชย์การบริการฯ 3) กลุ่มหัวหน้าครัวเรือน 15 คน และ4) กลุ่มชาติพันธุ์ 56 คน 
 

ตัวแปร และกำรวัดตัวแปร  
 กำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชน 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรน้้า การเลือกใช้ทรัพยากรและวิธีการ การสร้างสัมพันธ์
กับผู้ที่เก่ียวข้อง การฟื้นฟูแหล่งน้้า และ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า มีระดับการวัดแบบจัดอันดับ (Ordinal 
Scale) 4 ระดับ ได้แก่ ทุกครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง และ ไม่เคย ซึ่งมีดังนี้  
  กำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานจัดการ
น้้าที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้าเนินงาน ใช้ประโยชน์ ตัดสินใจ ติดตาม และ
ประเมินผล สะท้อนจุดอ่อนและปัญหา 
  กำรเลือกใช้ทรัพยำกรและวิธีกำรที่เหมำะสม หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
กับหน่วยงานจัดการน้้าที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แสดงความคิดเห็น แก้ไขปัญหาน้้า ติดตามประเมินผล 
จัดการงบประมาณ การใช้และปรับเปลี่ยนทรัพยากรและวิธีการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปัญหา 
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  กำรสร้ำงสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
หน่วยงานจัดการน้้าที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ปรึกษาหารือ ร่วมแก้ไขปัญหา แบ่งปันทรัพยากร เครือข่าย
ลุ่มน้้า หน่วยงานภายนอกมาให้การช่วยเหลือ 
  กำรฟื้นฟูแหล่งน  ำ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานจัดการน้้าท่ี
เก่ียวข้อง ประกอบด้วย รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้าเนินงาน ใช้ประโยชน์ ตัดสินใจ ติดตามและประเมนิผล 
สะท้อนจุดอ่อนและปัญหา ปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับปัญหา ก้าหนดข้อตกลงในการฟื้นฟูดิน 
น้้า ป่า 
  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานจัดการ
น้้าที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้าเนินงาน ใช้ประโยชน์ ตัดสินใจ ติดตาม และ
ประเมินผล สะท้อนจุดอ่อนและปัญหา ปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับปัญหา ก้าหนดข้อตกลงใน
การอนุรักษ์ดิน น้้า ป่า 
 พื นที่ลุ่มน  ำน่ำน หมายถึง พื้นที่ชุมชนที่มีแม่น้้าน่านไหลผ่าน ประกอบด้วย 11 จังหวัด จ้าแนก
ได้ 3 กลุ่ม 1) ชุมชนพื้นที่อยู่ต้นน้้า ได้แก่ จังหวัด น่าน พะเยา 2) ชุมชนพื้นที่ กลางน้้า ได้แก่ อุตรดิตถ์ 
แพร่ สุโขทัย และ 3) ชุมชนพื้นที่ปลายน้้า ได้แก่ พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์ ก้าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ 
มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 วิธีการเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้า มี
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้
ค่า IOC ในช่วง 0.66 - 1 ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด แสดงว่าเครื่องมือมีความตรงเชิงเนื้อหา (Tirkanan, 2007) 
ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนซ์บาค (Cronbach's 
alpha Reliability Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่้าที่นักวิชาการได้
ก้าหนดไว้ คือ 0.80 ขึ้นไป (Prasitrathasin, 2012) แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดสรรน้้า การฟื้นฟูแหล่งน้้า การอนุรักษ์น้้า การเลือกทรัพยากรและวิธีการ และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ที่เก่ียวข้อง ในแต่ละด้านมีข้อค้าถาม 7 ข้อ รวมทั้งหมด 35 ข้อ  
 ส้าหรับวิธีการเชิงคุณภาพ ใช้แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ประกอบด้วย 4 
แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐที่มีบทบาทหลักและส่งเสริมสนับสนุน 2) แนว
ทางการสัมภาษณ์เครือข่ายผู้ใช้น้้า 3) แนวทางการสนทนากลุ่มครัวเรือน และ 4) แนวทางการสนทนา
กลุ่มชาติพันธุ์ เช่น เมื่อเกิดปัญหาน้้า ชุมชนมีวิธีการจัดการน้้าอย่างไร หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทอย่างไร
เมื่อเกิดปัญหาน้้าในชุมชน ความเชื่อ/ชาติพันธุ์ของคนในชุมชนเกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าหรือไม่ อย่างไร 
เป็นต้น  
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม โดยทีมวิจัยที่ผ่านการชี้แจงและท้า
ความเข้าใจกับข้อค้าถามในแบบสอบถามก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ ได้มีการวางแผนและนัด
หมายกลุ่มตัวอย่างก่อนการลงภาคสนามจริง ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 - 40 นาที/ชุด และมี
การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดก่อนออกจากสนามวิจัย 
 ส้าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ตัวผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ และจัดสนทนากลุ่ม ขณะที่
ก้าลังสัมภาษณ์ได้ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล ส้าหรับการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยท้าหน้าที่เป็นผู้น้าการสนทนา (moderator) โดยมีผู้ช่วยวิจัยช่วยใน
การจดบันทึกร่วมกับการบันทึกเสียง การถ่ายภาพ และการจดบันทึกสนาม 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 วิธีการเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการแปลระดับการจัดการทรัพยากรน้้า ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดขึ้น 4 ระดับ โดยก่อนการ
วิเคราะห์ได้ท้าการแทนค่าระดับการจัดการทรัพยากรน้้าเป็นคะแนนดังนี้ ทุกครั้ง  = 3 คะแนน บางครั้ง 
= 2 คะแนน นาน ๆ ครั้ง = 1 คะแนน และ ไม่เคย = 0 คะแนน ส้าหรับการแปลความระดับการจัดการ
น้้า ได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยและการปัดทศนิยมขึ้นเพื่อให้ใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุด 
(Ferguson, 1976) ดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย  2.27 ขึ้นไป  หมายถึง  การจัดการทรัพยากรน้้าระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  1.52 - 2.26  หมายถึง  การจัดการทรัพยากรน้้าระดับดี  
 คะแนนเฉลี่ย  0.76 - 1.51  หมายถึง การจัดการทรัพยากรน้้าระดับค่อนข้างดี  
 คะแนนเฉลี่ย  ไม่เกิน 0.75  หมายถึง  การจัดการทรัพยากรน้้าระดับไม่ดี  
 ส้าหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และสถิติ 
LSD เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยการจัดการทรัพยากรน้้าเป็นรายคู่  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้กระท้าควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ตรวจสอบสาม
เส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) และใช้
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้า และภูมิสังคม
เป็นกรอบช่วยในการวิเคราะห์และลงข้อสรุป 
 

ผลกำรวิจัย 
 ระดับกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำชุมชนลุ่มน  ำน่ำน  
 ในภาพรวมการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนลุ่มน้้าน่าน พบว่า อยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 = 1.75) เมื่อ
พิจารณาในรายพื้นที่ลุ่มน้้า พบว่า ในพื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้าอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกันกับ
ภาพรวม (�̅�𝑥 = 1.69,  �̅�𝑥 = 2.06 และ �̅�𝑥 = 1.64) ตามล้าดับ นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาการจัดการ
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ทรัพยากรน้้าเป็นรายข้อจากทั้งหมด 35 ข้อ พบว่า มีระดับการจัดการทรัพยากรน้้าอยู่ในระดับดีถึง 
34 ข้อ และมีเพียง 1 ข้อ เท่านั้นที่มีจัดการทรัพยากรทรัพยากรน้้าอยู่ในระดับค่อนข้างดี คือ ได้มีส่วนร่วม
ในการสะท้อนจุดอ่อน หรือปัญหาการจัดสรรน้้า (�̅�𝑥 = 1.48) (ตารางที่ 1)  
 ด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำ ในภาพรวมการจัดสรรทรัพยากรน้้าอยู่ระดับดี เม่ือพิจารณาใน
รายพื้นที่ลุ่มน้้า พบว่า พื้นที่กลางน้้าและปลายน้้าระดับการจัดสรรทรัพยากรน้้าอยู่ในระดับดี ส่วนในพื้นที่
ต้นน้้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างดี เมื่อพิจารณาการจัดสรรทรัพยากรน้้าเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่าทั้ง
พื้นที่กลางน้้าและปลายน้้า การจัดสรรทรัพยากรน้้าอยู่ในระดับดีเกือบทุกข้อยกเว้นพื้นที่ต้นน้้า ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างดี และมีมากถึง 5 ข้อ เช่น ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการ
จัดสรรน้้า ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนจุดอ่อน หรือปัญหาการจัดสรรน้้า เป็นต้น (ตารางที่ 1) จาก
การสัมภาษณ์ผู้น้าชุมชนสรุปได้ว่า สาเหตุส้าคัญที่น่าจะท้าให้ระดับการจัดการน้้าด้านนี้ต่้ากว่าพื้นที่อ่ืน 
เพราะคนในชุมชนต้นน้้ามีความเชื่อเรื่องผีน้้าหลากหลายกว่าพื้นที่อื่น เช่น ผีป่า ผีน้้า ผีบรรพบุรุษ เป็นตน้ 
เม่ือจะด้าเนินกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับน้้า จะต้องมีพิธีกรรมถามผี ถ้าหมอผีบอกว่าไม่ดี คนในชุมชนก็จะไม่
ด้าเนินการหรือท้ากิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับน้้า อีกเหตุผลหนึ่ง คือการแบ่งเขตการปกครองที่ไม่เหมาะสม 
การแยกชุมชนใหญ่ออกเป็น 2 ชุมชนท้าให้เกิดการแบ่งเขตใช้ประโยชน์ท่ีดิน และแหล่งน้้าของท้ังสอง
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือ ชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้้าก็จะได้ใช้ประโยชน์มากกว่า และแสดงความ
เป็นเจ้าของแหล่งน้้าอย่างชัดเจน ในทางตรงกันข้าม อีกชุมชนหนึ่งที่อยู่ไกลกว่ากลับใช้ประโยชน์แหล่งน้้า
ได้น้อยลง และความรู้สึกการเป็นเจ้าของแหล่งน้้าก็ลดลงไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าวอาจท้าให้การมีส่วน
ร่วมในการจัดสรรทรัพยากรน้้าในพื้นที่ต้นน้้ามีระดับต่้ากว่าพื้นที่กลางน้้า และปลายน้้า  
 ด้ำนกำรเลือกใช้ทรัพยำกรและวิธีกำร ผลการศึกษามีความคล้ายคลึงกับด้านจัดสรรทรัพยากร
น้้าทั้งในภาพรวมและรายข้อ คืออยู่ในระดับดี เมื่อวิเคราะห์รายพื้นที่ลุ่มน้้า พบว่า พื้นที่กลางน้้าและปลาย
น้้า การเลือกใช้ทรัพยากรและวิธีการอยู่ในระดับดี ส่วนพื้นที่ต้นน้้าอยู่ในระดับค่อนข้างดี นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่าทั้งพื้นที่กลางน้้าและปลายน้้าอยู่ในระดับดีทุกข้อ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า
ในพื้นที่ต้นน้้า มากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวชี้วัดอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยข้อที่ได้คะแนนต่้าที่สุด เช่น ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากรในการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาน้้า เป็นต้น (ตาราง
ที่ 1) ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้พื้นที่ต้นน้้ามีการจัดการน้้าต่้ากว่าพื้นที่อื่น อาจเนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ต้นน้้า
มีความลาดชันมากกว่า 35% (Land Development Department, 2002) ดังนั้น การเลือกใช้ทรัพยากร
และวิธีการจึงท้าได้ค่อนข้างยาก ถูกจ้ากัดด้วยสภาพพื้นที่ จึงมีเพียงการใช้ระบบประปาภูเขา การท้านา
ขั้นบันได การท้าฝายแม้ว ในขณะที่พื้นที่อ่ืนสามารถเลือกใช้ทรัพยากรและวิธีการที่หลากหลายกว่า 
นอกจากนี้ การเข้าถึงชุมชนท่ีค่อนข้างยากล้าบากท้าให้การน้าเครื่องมือ เครื่องจักรขนาดใหญ่ และ
ทันสมัยมาใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาน้้าในพื้นที่มีข้อจ้ากัด เช่น รถเจาะบาดาล  รถแบ็คโฮ เป็นต้น ก็อาจ
ท้าให้พื้นที่ต้นน้้ามีระดับการจัดการน้้าต่้ากว่าพื้นที่กลางน้้า และปลายน้้า 
 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมการจัดการทรัพยากรน้้าในด้านนี้อยู่
ระดับดี เมื่อพิจารณาในรายพื้นที่ลุ่มน้้า ก็พบว่าอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกันในทุกพื้นที่ ส้าหรับการสร้าง
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ความสัมพันธ์กับผู้ที่เก่ียวข้องเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับดีเกือบทุกข้อในทุกพื้นที่ เป็นที่น่าสังเกต
ว่าในพื้นที่กลางน้้ามีการจัดการทรัพยากรน้้าอยู่ในระดับดีมาก 2 ข้อ คือ 1) เมื่อเกิดปัญหาน้้า คนในชุมชน
ได้ร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ 2) เมื่อ
มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้้า คนในชุมชนมีความพร้อม และยินดีที่จะร่วมมือ
เพื่อแก้ไขปัญหา (ตารางที่ 1) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้น้าชุมชนท้าให้ทราบว่า แต่เดิมความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนจะเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมงานบุญ ประเพณีต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน และมีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเมื่อเกิดปัญหา และเมื่อมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ของเข่ือนสิริกิติ์
เข้ามาจัดโครงการเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้้า รวมถึงการอนุรักษ์ป่าและดินเป็น
ประจ้าทุกปี เช่น กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้้า ปลูกป่าตลอดทั้งลุ่มน้้าน่าน เป็นต้น โครงการดังกล่าวได้
สร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับหน่วยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น 
 ด้ำนกำรฟื้นฟูแหล่งน  ำ การจัดการทรัพยากรน้้าด้านการฟื้นฟูแหล่งน้้าในพื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า
และปลายน้้าอยู่ในระดับดีทุกพื้นที่ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในพื้นที่
กลางน้้า  คือ ได้มีส่วนร่วมรับฟัง หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฟื้นฟูดิน แม่น้้า และป่าไม้ ส่วน
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่้าสุด อยู่ในพื้นที่ปลายน้้า คือ ชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และวางแผนงาน
ในการฟื้นฟูดิน แม่น้้า และป่าไม้ (ตารางที่ 1) ซึ่งเหตุผลส้าคัญที่ท้าให้ทุกพื้นที่มีระดับการจัดการ
ทรัพยากรน้้าไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะในทุกพื้นที่มีการจัดโครงการฟื้นฟูแหล่งน้้าอย่างต่อเนื่อง ตาม
แผนปฏิบัติงานประจ้าปีของหน่วยงานจัดการน้้าในพื้นท่ี เช่น ส้านักงานจัดการทรัพยากรน้้าภาค 9 
ชลประทานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ภาคเอกชนในพื้นที่ยังได้จัดให้มี
กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้้า เช่น วิ่งการกุศลของดารานักแสดง การจัดคอนเสิร์ตของศิลปิน เป็นต้น ซึ่งก็อาจ
เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้ระดับการจัดการด้านการฟื้นฟูแหล่งน้้าอยู่ในระดับดีทุกพื้นที่ 
 ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ พบว่า การจัดการทรัพยากรน้้าด้านนี้ในภาพรวมและรายข้อ ทั้ง
ในพื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า มีการจัดการทรัพยากรน้้าในระดับดีทุกข้อ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายข้อในทุกพื้นที่ พบว่า พื้นที่กลางน้้ามีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2 ทุกข้อ และ
เป็นที่น่าสังเกตว่ามี 1 ข้อ คือ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และการด้าเนินงานในการการอนุรักษ์ดิน แม่น้้า 
และป่าไม้ อยู่ในระดับดีมาก (ตารางที่ 1) จากการสัมภาษณ์ ผู้น้าชุมชนในพื้นที่กลางน้้า เล่าให้ฟังว่า ใน
พื้นที่มีหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้น้้าได้จัด
กิจกรรมเวทีเสวนาคนลุ่มน้้าน่านขึ้นเป็นประจ้าทุกปีๆ ละอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยหัวข้อเสวนาเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า เช่น การเลือกพันธุ์ข้าวที่ใช้น้้าน้อย การท้านาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว 
เป็นต้น เวทีเสวนายังได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้า จาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจท้าให้พื้นที่กลางน้้ามีตัวชี้วัดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าบางข้ออยู่ในระดับดีมาก 
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ตำรำงที่ 1 ระดับการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนจ้าแนกตามพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน  

กำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 

ต้นน  ำ (n=106) กลำงน  ำ (n=71) ปลำยน  ำ (n=151) รวม (n=328) 

 
(SD) 

แปล 

ควำม 
 

(SD) 

แปล 

ควำม 
 

(SD) 

แปล 

ควำม 
 

(SD) 

แปล 

ควำม 

1. ด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำ         

1.1 ไ ด้ มีส่วนร่วมรับฟัง หรือรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

1.69 
(0.96) 

ดี 1.79 
(0.67) 

ดี 1.65 
(0.78) 

ดี 1.69 
(0.82) 

ดี 

1.2 ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และวางแผน 1.41 
(0.83) 

ค่อนข้าง
ดี 

1.79 
(0.70) 

ดี 1.63 
(0.78) 

ดี 1.59 
(0.79) 

ดี 

1.3 ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 1.44 
(0.99) 

ค่อนข้าง
ดี 

1.65 
(0.76) 

ดี 1.55 
(0.82) 

ดี 1.54 
(0.87) 

ดี 

1.4 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการด้าเนินงาน 1.52 
(1.03) 

ดี 1.87 
(0.83) 

ดี 1.56 
(0.85) 

ดี 1.62 
(0.92) 

ดี 

1.5 ได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากน้้าที่ได้รับ
การจัดสรร 

1.45 
(1.02) 

ค่อนข้าง
ดี 

2.04 
(0.80) 

ดี 1.56 
(0.85) 

ดี 1.63 
(0.92) 

ดี 

1.6 ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล 1.27 
(0.98) 

ค่อนข้าง
ดี 

1.90 
(0.86) 

ดี 1.54 
(0.82) 

ดี 1.53 
(0.91) 

ดี 

1.7 ได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนจุดอ่อน หรือปัญหา 1.28 
(0.94) 

ค่อนข้าง
ดี 

1.85 
(0.91) 

ดี 1.44 
(0.79) 

ค่อนข้าง
ดี 

1.48 
(0.89) 

ค่อนข้าง
ดี 

รวม 
1.44 
(0.85) 

ค่อนข้ำง
ด ี

1.84 

(0.60) 

ด ี 1.56 

(0.69) 

ด ี 1.58 

(0.74) 

ด ี

2. ด้ำนกำรเลือกใช้ทรัพยำกรและวิธีกำร         

2.1 ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอ แนะเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ
แก้ไขปัญหาน้้า 

1.64 
(0.99) 

ดี 2.04 
(0.71) 

ดี 1.54 
(0.87) 

ดี 1.68 
(0.90) 

ดี 

2.2 ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอ 
แนะเกี่ยวกับวิธีการในการใช้ทรัพยากรในการ
แก้ปัญหาน้้า 

1.58 
(0.89) 

ดี 2.03 
(0.68) 

ดี 1.68 
(0.88) 

ดี 1.72 
(0.86) 

ดี 

2.3 ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร ใ ช้ ท รั พย าก ร เพื่ อ
ด้าเนินงานในการแก้ไขปัญหาน้้า 

1.56 
(0.95) 

ดี 1.97 
(0.77) 

ดี 1.58 
(0.78) 

ดี 1.66 
(0.85) 

ดี 

2.4 ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการใช้
ทรัพยากรในการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาน้้า 

1.38 
(0.96) 

ค่อนข้าง
ดี 

1.96 
(0.80) 

ดี 1.55 
(0.85) 

ดี 1.58 
(0.90) 

ดี 

2.5 ได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรให้
เหมาะสม และ/หรือสอดคล้องกับวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาน้้า 

1.47 
(1.03) 

ค่อนข้าง
ดี 

1.99 
(0.69) 

ดี 1.58 
(0.82) 

ดี 1.63 
(0.89) 

ดี 

2.6 ได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวิธีการให้
เหมาะสม และ/หรือสอดคล้องกับปัญหาน้้า 

1.51 
(0.97) 

ค่อนข้าง
ดี 

1.99 
(0.77) 

ดี 1.60 
(0.79) 

ดี 1.65 
(0.86) 

ดี 

2.7 ได้มีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าใน
ชุมชน โดยค้านึงถึงความจ้าเป็นเร่งด่วนเป็นส้าคัญ 

1.47 
(0.98) 

ค่อนข้าง
ดี 

1.96 
(0.87) 

ดี 1.56 
(0.77) 

ดี 1.62 
(0.88) 

ดี 

รวม 
1.51 

(0.84) 

ค่อนข้ำง
ด ี

1.99 

(0.62) 

ด ี 1.58 

(0.67) 

ด ี 1.65 

(0.74) 

ด ี

3. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง         

3.1 เมื่อเกิดปัญหาน้้า คนในชุมชนได้ร่วมปรึกษา 
หารือกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

1.95 
(0.99) 

ดี 2.15 
(0.73) 

ดี 1.73 
(0.81) 

ดี 1.89 
(0.87) 

ดี 
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กำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 

ต้นน  ำ (n=106) กลำงน  ำ (n=71) ปลำยน  ำ (n=151) รวม (n=328) 

 
(SD) 

แปล 

ควำม 
 

(SD) 

แปล 

ควำม 
 

(SD) 

แปล 

ควำม 
 

(SD) 

แปล 

ควำม 

3.2 เมื่อเกิดปัญหาน้้า คนในชุมชนได้ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาโดยค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน 
 

1.86 
(0.98) 

ดี 2.27 
(0.68) 

ดีมาก 1.75 
(0.79) 

ดี 1.90 
(0.86) 

ดี 

3.3 เม่ือคนในชุมชนไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ตกลง
กันไว้ ชุมชนพูดคุยกันเพื่อให้ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ได้ 

1.92 
(1.00) 

ดี 2.10 
(0.76) 

ดี 1.77 
(0.79) 

ดี 1.89 
(0.86) 

ดี 

3.4 เม่ือเกิดความขัดแย้งกัน คนในชุมชนได้เปิดใจ
พูดคุยกัน หาทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สันติวิธี  

1.93 
(1.03) 

ดี 2.21 
(0.65) 

ดี 1.75 
(0.83) 

ดี 1.91 
(0.88) 

ดี 

3.5 เมื่อเกิดปัญหาน้้า คนในชุมชนได้แบ่งปัน
ทรัพยากรเพื่อให้การจัดการน้้ามีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

2.04 
(0.96) 

ดี 2.15 
(0.62) 

ดี 1.89 
(0.87) 

ดี 1.99 
(0.86) 

ดี 

3.6 เมื่อเกิดปัญหาน้้ามีเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  

1.97 
(0.95) 

ดี 2.25 
(0.65) 

ดี 1.87 
(0.78) 

ดี 1.98 
(0.83) 

ดี 

3.7 เม่ือมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาน้้า คนในชุมชนมีความพร้อม และ
ยินดีที่จะร่วมมือ 

2.18 
(0.99) 

ดี 2.32 
(0.71) 

ดีมาก 1.85 
(0.82) 

ดี 2.06 
(0.88) 

ดี 

รวม 
1.98 

(0.85) 

ด ี 2.21 

(0.55) 

ด ี 1.80 

(0.61) 

ด ี 1.95 

(0.70) 

ด ี

4. ด้ำนกำรฟื้นฟูแหล่งน  ำ         

4.1 ไ ด้ มีส่วนร่วมรับฟัง หรือรับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการฟื้นฟูดิน แม่น้้า และป่าไม้ 

1.86 
(1.01) 

ดี 2.15 
(0.82) 

ดี 1.65 
(0.81) 

ดี 1.83 
(0.90) 

ดี 

4.2 ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และวางแผน
งานในการฟื้นฟูดิน แม่น้้า และป่าไม้ 

1.72 
(0.88) 

ดี 2.11 
(0.82) 

ดี 1.56 
(0.84) 

ดี 1.73 
(0.87) 

ดี 

4.3 ได้มีส่วนร่วมการด้าเนินงานโครงการ หรือ
กิจกรรมการฟื้นฟูดิน แม่น้้า และป่าไม้ 

1.77 
(1.02) 

ดี 2.14 
(0.76) 

ดี 1.62 
(0.83) 

ดี 1.78 
(0.90) 

ดี 

4.4 ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมในการฟื้นฟูดิน แม่น้้า และป่า
ไม้ 

1.71 
(1.00) 

ดี 2.10 
(0.80) 

ดี 1.70 
(0.80) 

ดี 1.79 
(0.88) 

ดี 

4.5 ได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนจุดอ่อน หรือปัญหา
จากการฟื้นฟูดิน แม่น้้า และป่าไม้ 

1.67 
(0.98) 

ดี 2.07 
(0.78) 

ดี 1.62 
(0.75) 

ดี 1.73 
(0.85) 

ดี 

4.6 ได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนแผนงาน หรือ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

1.75 
(0.98) 

ดี 2.06 
(0.83) 

ดี 1.63 
(0.77) 

ดี 1.76 
(0.87) 

ดี 

4.7 ได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดข้อตกลงที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการฟื้นฟูดิน แม่น้้า และป่าไม้ 

1.70 
(0.95) 

ดี 2.08 
(0.77) 

ดี 1.58 
(0.81) 

ดี 1.73 
(0.87) 

ดี 

รวม 
1.74 

(0.88) 

ด ี 2.10 

(0.71) 

ด ี 1.62 

(0.68) 

ด ี 1.76 

(0.77) 

ด ี

5. ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ         

5.1 ไ ด้ มีส่วนร่วมรับฟัง หรือรับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน แม่น้้า และป่าไม้ 

1.97 
(0.94) 

ดี 2.24 
(0.71) 

ดี 1.81 
(0.79) 

ดี 1.96 
(0.84) 

ดี 

5.2 ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และวางแผน
งานในการอนุรักษ์ดิน แม่น้้า และป่าไม้ 

1.79 
(0.94) 

ดี 2.18 
(0.70) 

ดี 1.66 
(0.84) 

ดี 1.81 
(0.87) 

ดี 
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กำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 

ต้นน  ำ (n=106) กลำงน  ำ (n=71) ปลำยน  ำ (n=151) รวม (n=328) 

 
(SD) 

แปล 

ควำม 
 

(SD) 

แปล 

ควำม 
 

(SD) 

แปล 

ควำม 
 

(SD) 

แปล 

ควำม 

5.3 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และการด้าเนินงาน
ในการการอนุรักษ์ดิน แม่น้้า และป่าไม้ 

1.88 
(0.93) 

ดี 2.28 
(0.72) 

ดีมาก 1.60 
(0.76) 

ดี 1.84 
(0.85) 

ดี 

5.4 ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลใน
การอนุรักษ์ดิน แม่น้้า และป่าไม้ 

1.75 
(0.99) 

ดี 2.10 
(0.76) 

ดี 1.64 
(0.80) 

ดี 1.78 
(0.87) 

ดี 

5.5 ได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนจุดอ่อน หรือปัญหา
จากการอนุรักษ์ดิน แม่น้้า และป่าไม้ 
 

1.67 
(0.97) 

ดี 2.06 
(0.81) 

ดี 1.63 
(0.75) 

ดี 1.73 
(0.85) 

ดี 

5.6 ได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนแผนงาน หรือ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

1.69 
(1.05) 

ดี 2.15 
(0.77) 

ดี 1.69 
(0.77) 

ดี 1.79 
(0.89) 

ดี 

5.7 ได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดข้อตกลงที่เป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดิน แม่น้้า และป่าไม้ 

1.72 
(1.03) 

ดี 2.20 
(0.82) 

ดี 1.71 
(0.79) 

ดี 1.82 
(0.90) 

ดี 

รวม 
1.78 

(0.88) 

ด ี 2.17 

(0.69) 

ด ี 1.68 

(0.66) 

ด ี 1.82 

(0.77) 

ด ี

รวมทั งหมด 
1.69 

(0.73) 

ด ี 2.06 

(0.52) 

ด ี 1.64 

(0.53) 

ด ี 1.75 

(0.62) 

ด ี

 
กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำของชุมชนจ ำแนกตำมพื นที่ลุ่มน  ำ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) การจัดการ
ทรัพยากรน้้าจ้าแนกตามพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน (ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า) พบว่า ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
(within group) และระหว่างกลุ่ม (between group) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ < 0.05 ทั้งการจัดการทรัพยากรน้้าในภาพรวม และรายด้าน (ตารางท่ี 2) ดังนั้น  จึงยอมรับ
สมมุติฐานรองปฏิเสธสมมุติฐานหลัก กล่าวคือ มีคะแนนเฉลี่ยการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนแตกต่าง
กันตามพื้นที่ลุ่มน้้าอย่างน้อย 1 คู่ ดังนี้ 
 ด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำ พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการจัดสรรทรัพยากรน้้าของชุมชนมี
ความแตกต่างกันตามพื้นที่ลุ่มน้า้อย่างมีนัยสา้คัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 จ้านวน 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ชุมชน
พื้นที่ต้นน้้า กับ ชุมชนพื้นที่กลางน้้า จากการสัมภาษณ์ผู้น้าชุมชนแห่งหนึ่งในต้าบลขุนน่าน อ้าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดน่าน พบว่าสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง การเข้าถึงพื้นที่ต้นน้้ายากล้าบาก ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลความลาดชันของ Land Development Department (2002) ซึ่งมีความลาดชัน
มากกว่าร้อยละ 35 เหตุผลนี้อาจท้าให้คะแนนการจัดสรรทรัพยากรน้้าของพื้นที่ต้นน้้าแตกต่างจากพื้นที่
กลางน้้า ส้าหรับคู่ที่ 2 พื้นที่กลางน้้า กับ พื้นที่ปลายน้้า จากการสังเกตของผู้วิจัยประกอบกับข้อมูลจาก
กรมทรัพยากรน้้า ในพื้นที่ปลายน้้ามีแม่น้้าไหลผ่านมากถึง 3 สาย ได้แก่ แม่น้้าน่าน แม่น้้ายม และแม่น้้า
พิจิตร ท้าให้หน่วยงานจัดการน้้าในพื้นที่ต้องท้าบทบาท หน้าที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรของ
หน่วยงานมีจ้ากัด การด้าเนินการจัดสรรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าน่านจึงท้าได้ไม่ครอบคลุมและมีประสิท ธิผล
เท่าที่ควร ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบจัดสรรทรัพยากรน้้าของพื้นที่ปลายน้้าและกลางน้้าจึงแตกต่างกัน 
(ตารางที่ 3) 
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 ด้ำนกำรเลือกใช้ทรัพยำกรและวิธีกำร พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการเลือกใช้ทรัพยากรและ
วิธีการของชุมชนมีความแตกต่างกันตามพื้นที่ลุ่มน้้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 จ้านวน 2 คู่ 
ได้แก่ คู่ที่ 1 ชุมชนพื้นที่ต้นน้้า กับ ชุมชนพื้นที่กลางน้้า ซึ่งจากค้าบอกเล่าของผู้น้าชุมชนท้าให้ทราบ
เหตุผลที่ส้าคัญคือ ในพื้นที่ต้นน้้ามีชาติพันธุ์ และความเชื่อเรื่องผีน้้าที่หลากหลาย การมีส่วนร่วมในการท้า
กิจกรรมเพื่อส่วนรวมของแต่ละครัวเรือนจึงท้าได้ยากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงอาจเป็นเหตุผลให้คะแนนในพื้นที่
ต้นน้้าแตกต่างจากพื้นที่กลางน้้า ส้าหรับ คู่ที่ 2 พื้นที่กลางน้้า กับ กับพื้นที่ปลายน้้า จากค้าบอกเล่าของ
เกษตรกรในพื้นที่ปลายน้้า เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการสูบน้้า ซึ่งต้องจ่ายให้กับผู้ดูแลระบบน้้าตาม
ปริมาณน้้าที่สูบ ซึ่งแต่ละปีต้องจ่ายค่าสูบน้้าประมาณปีละ 1,500 - 9,000 บาท (60 บาท/ไร่/ครั้ง) 
ในขณะที่รายได้จากการขายข้าวไม่มีก้าไร ท้าให้คนในชุมชนไม่อยากมีส่วนร่วมในการจัดการน้้าในด้านนี้
เท่าที่ควร จากเหตุผลเหล่านี้จึงอาจท้าให้พื้นที่ปลายน้้ามีด้านการเลือกใช้ทรัพยากรและวิธีการแตกต่าง
จากพื้นที่กลางน้้า (ตารางที่ 3) 
 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านนี้มีความแตกต่างกันตาม
พื้นที่ลุ่มน้้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 จ้านวน 3 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ชุมชนพื้นที่ต้นน้้า กับ 
ชุมชนพื้นที่กลางน้้า ผู้น้าชุมชนเล่าว่า เมื่อมีโครงการจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาในชุมชน ในบางโครงการ
ผู้น้าชุมชนไม่ได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการอย่างแท้จริง เช่น การเรียก
ประชุมเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน เป็นต้น การด้าเนินโครงการได้กระจุกตัวเฉพาะกลุ่มท่ี
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นเมื่อมีการจัดโครงการในครั้งต่อไป คนในชุมชนจึงไม่อยากเข้าร่วม
หน่วยงานที่จัดขึ้น ปรากฏการณ์สะท้อนถึงความส้าคัญของผู้น้าชุมชนที่ เป็นกลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรือความขัดแย้งของคนในชุมชน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ชุมชนต้นน้้ามีระดับ
การจัดการน้้าในด้านนี้ต่้ากว่าชุมชนกลางน้้า ในส่วนคู่ที่ 2 พื้นที่ต้นน้้า กับ พื้นที่ปลายน้้า และคู่ที่ 3 พื้นที่
กลางน้้า กับพื้นที่ปลายน้้า จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย พบว่า สาเหตุหนึ่งที่ท้าให้การจัดการน้้าของพื้นที่
ปลายน้้าต่้ากว่าพื้นที่อื่น เพราะผู้น้าครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรง กล่าวคือ ในบางพื้นที่เมื่อมีการนัด
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาน้้าในพื้นที่ หัวหน้าครอบครัว หรือผู้ที่มีบทบาทหลักใน
การตัดสินใจของครอบครัวไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากต้องออกไปท้างานรับจ้างนอกชุมชน หากแต่ส่ง
ตัวแทนครอบครัวมาร่วมประชุมแทน และบางครอบครัวก็ไม่ได้เข้าร่วม ดังนั้นเมื่อมีการให้ที่ประชุมลงมติ 
ตัดสินใจ และวางแผนด้าเนินโครงการร่วมกัน การตัดสินใจของตัวแทนจึงอยู่บนฐานการชี้น้าของผู้อ่ืน 
จากปรากกฎการณ์นี้จึงอาจเป็นเหตุให้การด้าเนินการในพื้นท่ีปลายน้้าไม่ค่อยได้รับความร่วมมือและไม่
ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร (ตารางที่ 3) 
 ด้ำนกำรฟื้นฟูแหล่งน  ำ พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการฟื้นฟูแหล่งน้้าของชุมชนมีความแตกต่างกัน
ตามพื้นที่ลุ่มน้้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 จ้านวน 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ชุมชนพื้นที่ต้นน้้า กับ 
ชุมชนพื้นที่กลางน้้า จากการบอกเล่าของคนในชุมชนขณะเดินส้ารวจพื้นที่ล้าห้วย ท้าให้ทราบว่าชุมชนมี
ประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการด้าเนินโครงการกับรัฐ กล่าวคือ ฝายชะลอน้้าที่หน่วยงานรัฐสร้างขึ้นได้ท้าให้
การเดินทางข้ามล้าห้วยเพื่อไปยังพื้นที่ท้าการเกษตรมีความยากล้าบากขึ้นโดยเฉพาะในฤดูฝน คนใน
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ชุมชนจึงเกิดความไม่ค่อยพอใจกับการมีฝายชะลอน้้าที่สร้างขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้นเมื่อมีโครงการใหม่ ๆ เข้า
มาในชุมชน คนในชุมชนจึงลังเลที่จะเข้าร่วม ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุที่ท้าให้ระดับการ
ฟื้นฟูแหล่งน้้าในพื้นที่ต้นน้้าต่้ากว่าพื้นทีก่ลางน้า้ อีกคู่หนึ่งคือ พื้นที่กลางน้้า กับพื้นที่ปลายน้้า (ตารางที่ 3) 
จากการร่วมเวทีเสวนากับหน่วยงานทรัพยากรน้้าภาค 9 ท้าให้ทราบว่าพื้นที่ปลายน้้าบางแห่งเป็นพื้นที่ลุม่
ต่้า น้้าท่วมขังและเป็นพื้นที่เสี่ยงกับปัญหาน้้าท่วมซ้้าซาก เช่น อ้าเภอบางระก้า พื้นที่เกษตรได้รับความ
เสียหายพื้นที่เกษตร 785,518 ไร่ (Ruengchan, 2016) คนในชุมชนต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่
ตลอดเวลาเพื่อรับมือกับปัญหาน้้าอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝนที่
เพิ่มมากขึ้น (Department of  Water Resources, 2008) ดังนั้นคนในชุมชนต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
และงบประมาณเพื่อใช้ฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้้าท่วม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายน้้า
ดังกล่าวอาจเป็นเหตุผลให้ระดับการฟื้นฟูแหล่งน้้าในพื้นที่ปลายน้้าต่้ากว่าพื้นที่กลางน้้า  
 ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าของชุมชนมี
ความแตกต่างกันตามพื้นที่ลุ่มน้า้อย่างมีนัยสา้คัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 จ้านวน 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ชุมชน
พื้นที่ต้นน้้า กับชุมชนพื้นที่กลาง และ คู่ที่ 2 พื้นที่กลางน้้า กับ พื้นที่ปลายน้้า (ตารางที่ 3) จากการ
วิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่า เหตุผลส้าคัญที่ท้าให้คะแนนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าของพื้นที่กลางน้้าสูง
กว่าพื้นที่อ่ืน ๆ เพราะในพื้นที่กลางน้้ามีหน่วยงานจัดการน้้า และเครือข่ายลุ่มน้้าจัดโครงการอนุรั กษ์น้้า
มากกว่าพื้นที่อื่น จากการสัมภาษณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในพื้นที่กลางน้้า ท้าให้ทราบว่าหน่วยงานดังกล่าวมี
บทบาทส้าคัญในการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดโครงการอนุรักษ์น้้าในพื้นที่ เช่น หิน กล่อง เกเบี้ยน 
วิทยากร เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดท้าโครงการ เช่น เครือข่ายเกษตรกรลุ่ม
น้้าน่าน ผลจากการด้าเนินโครงการท้าให้คนในชุมชนมีความรู้ และตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากร
น้้า จากการสนับสนุนของหน่วยงานจัดการน้้าอาจเป็นเงื่อนไขที่ท้าให้ระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่
กลางน้้าสูงกว่าในพื้นที่ต้นน้้า และปลายน้้า  
 

ตำรำงที่ 2 การทดสอบความแปรปรวนการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนจ้าแนกตามพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน 

การจัดการทรัพยากรน้้า F-test Sig. 
1. ด้านการจัดสรรทรัพยากรน้า้ 6.62 .002** 
2. ด้านจัดการทรัพยากรและวิธกีาร 10.39 .000** 
3. ด้านความสัมพันธ์ของผู้ใชน้้้า 8.65 .000** 
4. ด้านการฟื้นฟูแหล่งน้้า 9.86 .000** 
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า้ 10.92 .000** 
รวมกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 12.00 .000** 

* Sig. < 0.05 , **Sig < 0.01 
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ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรน้้าเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD จ้าแนกตามพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน 

ตัวแปรตำม ลุ่มน้้า ลุ่มน้้า Sig. 

ด้านการจัดสรรน้้า   ต้นน้า้ (�̅�𝑥 = 10.06) กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 12.88) .000** 

กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 12.88) ปลายน้้า (�̅�𝑥 = 10.93) .008** 

ด้านจัดการทรัพยากรและ
วิธีการ   

ต้นน้า้ (�̅�𝑥 = 10.06) กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 13.92) .000** 

กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 
13.92) 

ปลายน้้า (�̅�𝑥 = 11.08) .000** 

ด้านความสัมพนัธ์ของผู้ใช้น้า้               ต้นน้า้ (�̅�𝑥 = 13.84) กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 
15.46) 

.029* 

ต้นน้า้ (�̅�𝑥 = 13.84) ปลายน้้า (�̅�𝑥 = 12.61) .044* 

กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 
15.46) 

ปลายน้้า (�̅�𝑥 = 12.61) .000** 

ด้านการฟืน้ฟูแหล่งน้า้   ต้นน้า้ (�̅�𝑥 = 12.16) กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 14.71) .002** 

กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 14.71) ปลายน้้า (�̅�𝑥 = 11.36) .000** 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ต้นน้า้ (�̅�𝑥 = 12.47) กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 15.21) .001** 

กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 15.21) ปลายน้้า (�̅�𝑥 = 11.74) .000** 

รวมการจัดการทรัพยากรน้้า ต้นน้า้ (�̅�𝑥 = 59.16) กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 72.21) .000** 

กลางน้า้ (�̅�𝑥 = 72.21) ปลายน้้า (�̅�𝑥 = 57.74) .000** 
* Sig. < 0.05 , **Sig < 0.01 

 

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย  
 การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้้าน่านในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง
ผสมผสานโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพร่วมกัน งานวิจัยชิ้นนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า 
การจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนลุ่มน้้าน่านมีหลายระดับ และมีความแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ต้น
น้้า กลางน้้า ปลายน้้า ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ทั้งการจัดการทรัพยากรน้้าในภาพรวม และรายด้าน (ด้าน
การจัดสรรน้้า ด้านการเลือกใช้ทรัพยากรและวิธีการ ด้านการฟื้นฟูแหล่งน้้า ด้านการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า) ชุมชนลุ่มน้้าน่านมีการจัดการอยู่ในระดับดี ส้าหรับ
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยสรุปได้ว่าการจัดการทรัพยากรน้้าในภาพรวม และรายด้าน พื้นที่ต้นน้้า 
กลางน้้า และปลายน้้ามีคะแนนการจัดการทรัพยากรน้้าแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ นอกจากนี้ ผลการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขภูมิสังคมที่น่าจะท้าให้ในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้้ามีระดับการจัดการน้้า
ที่แตกต่างกัน เงื่อนไขส้าคัญในพื้นที่ต้นน้้า ได้แก่ สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ และความเชื่อเรื่องผีน้้าที่หลากหลาย คนในชุมชนไม่ค่อยพอใจกับบางโครงการในอดีตที่รัฐจัดขึ้น  
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ส่วนพื้นที่กลางน้้า การมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง และมีหน่วยงานสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้้า 
ส้าหรับในพื้นที่ปลายน้้า ได้แก่ สภาพพื้นที่ราบต่้า ค่าใช้จ่ายจากการสูบน้้า และผู้เข้าร่วมโครงการไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ระดับการจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าน่านขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใน
เชิงโครงสร้างองค์กร ลักษณะทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน ในแต่ละพื้นที่ 
 กำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำและกำรเลือกใช้ทรัพยำกรและวิธีกำรในพื นที่ต้นน  ำอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงดีในขณะที่พื นที่อื่นอยู่ในระดับดี  ในประเด็นนี้กลุ่มชาติพันธุ์ และความเชื่อเรื่องผีน้้าที่
หลากหลายในชุมชน ประกอบกับสภาพพื้นที่มีความลาดชันเป็นเงื่อนไขส้าคัญที่ท้าให้การจัดการ
ทรัพยากรน้้าในชุมชนต้นน้้ามีความยากล้าบากมากกว่าพื้นที่กลางน้้าและปลายน้้า ปรากฏการณ์ดังกล่าว
ได้สนับสนุนแนวคิดภูมิสังคมที่ถูกน้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการด้าเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐ การท้า
ความเข้าใจกับบริบททางด้านกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ในพื้นที่อย่างเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วย
ให้การวางแผนและการด้าเนินงานของโครงการภาครัฐประสบความส้าเร็จ (ORDPB., 2004) ข้อค้นพบ
ดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์และ
บริบทแวดล้อมทั้งด้านภูมิศาสตร์ และสังคมของสังคมนั้น ๆ (Jumsai, S., 1996) นอกจากนี้ การที่คนใน
ชุมชนมีความเชื่อที่เหมือนกัน จะส่งผลให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้้าได้มากกว่ากลุ่มคนที่มี
ความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป (Noiva, et al., 2016) ผลการวิจัยยังมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของ 
Uy and Shaw (2010) ที่พบว่าความหลากหลายด้านเชื้อชาติของคนในชุมชนที่ต่างกันมีผลต่อการเข้าถึง
ทรัพยากรที่ต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดวิธีการจัดการน้้าที่แตกต่างกัน โดยเชื้อชาติกลุ่มเดียวกันจะช่วยให้การ
จัดการน้้าเกิดการมีส่วนร่วมและง่ายต่อการจัดการ ข้อค้นพบยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม และ
สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ที่ต้องให้ความส้าคัญกับเงื่อนไขความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการ
วางแผนงาน และด้าเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้้าด้วย  
 กำรจัดกำรกำรทรัพยำกรน  ำระดับดีมำกปรำกฏอยู่ในพื นที่กลำงน  ำมำกกว่ำพื นที่ต้นน  ำ และ
ปลำยน  ำ ในประเด็นนี้เงื่อนไขเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง และการมีหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่เป็นเงื่อนไข
ส้าคัญที่ท้าให้พื้นที่กลางน้้ามีระดับการจัดการทรัพยากรน้้าที่ดีกว่าพื้นที่ อ่ืน ในพื้นที่กลางน้้ามีกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้้ามากกว่าพื้นที่ต้นน้้าและปลายน้้าดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาน้้า กลุ่มผู้ใช้น้้าจะร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหา ประกอบกับพื้นที่กลางน้้ายังมีหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ท้าหน้าที่สนับสนุน และ
ยึดโยงคนในพื้นที่ให้มาร่วมมือกันผ่านกิจกรรม และโครงการการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้้า ซึ่งได้จัดขึ้นเป็น
ประจ้าทุกปี ความร่วมมือกันจากทั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า และโครงการของ กฟผ. ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาน้้าร่วมกัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดในยุคปัจจุบันของ 
Allan (2003) ที่ให้ความส้าคัญกับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรน้้าและแก้ไขปัญหาน้้า ดังนั้นชุมชนกลางน้้าจึงมีการจัดการทรัพยากรน้้าที่ดีกว่าพื้นที่อ่ืน  ๆ 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยังท้าให้เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มทางสังคมที่ มีความเข้มแข็งทั้งที่มา
จากความสัมพันธ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นทางภูมิสังคมของพื้นที่กลางน้้า 
ข้อค้นพบดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับ Porter et al., (2012) ที่แสดงให้เห็นความส้าคัญในการวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ของคน พื้นที่ พฤติกรรมต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ท้าให้เห็นภาพการมีส่วนร่วม
ของคนในพื้นที่ลุ่มน้้า ปรากฏการณ์ยังสนับสนุนข้อค้นพบที่ว่าดุลยภาพในการใช้ทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้า
ต่าง ๆ เกิดจากเครือข่ายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ 
(Rakyutiharm, 2000) และการเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกกับการสร้างเครือข่ายการ
จัดการน้้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Zandaryaa, 
2014)  
 ลักษณะพื นที่ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำในทุกพื นที่ การทดสอบสมมุติฐาน
ด้วยสถิติพบว่าการจัดการทรัพยากรน้้ามีความแตกต่างกันตามพื้นที่ลุ่มน้้าอย่างน้อย 2 คู่ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน โดยพื้นที่กลางน้้ามคีะแนนสูงทีสุ่ด รองลงมาคือ พื้นที่ต้นน้้าและปลายน้้า ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าระดับการจัดการทรัพยากรน้้าขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ลุ่มน้้า นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าค้าว่า 
“พื้นที่ลุ่มน้้า” ไม่ได้หมายถึงเพียงลักษณะทางกายภาพ หรือภูมิประเทศเท่านั้น หากแต่หมายถึงลักษณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งการที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะทางกายภาพ 
สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันย่อมมีส่วนท้าให้การจัดการทรัพยากรน้้าแตกต่างกันด้วย ปรากฏการณ์
ดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นความส้าคัญในการท้าความเข้าใจภูมิสังคมของพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผน และด้าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน ข้อค้นพบยังช่วยสนับสนุนหลักการด้าเนินงานในยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร
น้้าของประเทศไทย 12 ปี (พ.ศ. 2558 - 2569) ที่ต้องอาศัยการท้าความเข้าใจความแตกต่างของพื้นที่ลุ่มน้้า 
เพื่อให้การด้าเนินงานบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม (Department of Water Resources, 2015)  
 

ข้อเสนอแนะ  
 เชิงวิชำกำร  
 การวิจัยครั้งนี้ได้บูรณาการแนวคิดการจัดการน้้า และภูมิสังคม รวมถึงสภาพปัญหาน้้าในพื้นที่ 
โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธีในการด้าเนินการวิจัย ท้าให้เข้าใจเงื่อนไขเชิงกายภาพ สังคมและ
วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน ซึ่งนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่
สนใจสามารถน้าเอากรอบแนวคิด วิธีการวิจัย รวมถึงผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์การจัดการ
ทรัพยากรน้้าในบริบทอ่ืนได้ 
 เชิงนโยบำย 

 1. รัฐควรให้ความส้าคัญกับการจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ต้นน้้าเป็นหลัก เพราะมีคะแนนต่้า
ที่สุด และควรน้าเงื่อนไขพื้นที่ลาดชัน ความหลากหลายชาติพันธุ์ และความเชื่อเร่ืองผีมาใช้เป็นฐานในการ
วางแนวทาง และแผนงานจัดการน้้า รองลงมา คือพื้นที่ปลายน้้า ควรให้ความส้าคัญกับลักษณะพื้นที่ราบ
ลุ่ม เพราะเมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วมจะมีความรุนแรงมากกว่าพื้นที่อ่ืน ๆ นอกจากนี้ การบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายผู้ใช้น้้าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐควรให้ความส้าคัญ เพราะช่วยให้การ
จัดการทรัพยากรน้้ามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 



การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรน�้าของชุมชน จ�าแนกตามพื้นที่ลุ่มน�้าน่าน180

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

 

 2. พื้นที่ต้นน้้า หน่วยงานจัดการน้้าในพื้นที่ ควรให้ความส้าคัญกับมิติจัดสรรทรัพยากรน้้า และ
การเลือกใช้ทรัพยากรและวิธีการ กล่าวคือ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการ
ทรัพยากรน้้ามากขึ้น โดยสร้างเครือข่ายลุ่มน้้าให้มีความเข้มแข็ง และควรน้าเอาความเชื่อเรื่องผีน้้าใน
ชุมชนมาเป็นกุศโลบายในการจัดการทรัพยากรน้้า 
 3. พื้นที่กลางน้้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควรน้าอัตลักษณ์ชุมชนมาใช้ในการจัด
โครงการหรือกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้้าในชุมชน และสร้างเครือข่ายลุ่มน้้าผ่านการจัดอบรม ดูงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรน้้าในอนาคต  
 4. พื้นปลายน้้า ควรบูรณาการหน่วยงานจัดการน้้าพื้นท่ี เช่น ชลประทาน ทรัพยากรน้้า อบต. 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้้าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้การจัดการทรัพยากรน้้าให้กับคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้้าในชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง 
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บทคัดย่อ 
 ความเชื่อด้านวัฒนธรรมของเจ้าแม่ตะเคียนเกี่ยวข้องกับสังคมไทยในด้านการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย
ชาวบ้านได้มีการบนบานและเมื่อประสบผลส าเร็จมีการแก้บนด้วยเคร่ืองบวงสรวง ซึ่งน ามาสู่มิติของการ
กระตุ้นเศรษฐกิจจากความเชื่อทางวัฒนธรรม ท าให้การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการประเมินมูลค่า
ด้านความเชื่อและการวิเคราะห์การใช้แบบจ าลองตัวทวีคูณทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการเก็บ
ข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่ ในพื้นที่ 10 จังหวัดของพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยา 
วิธีการศึกษาคือการประเมินมูลค่าทางด้านวัฒนธรรมด้วยราคาตลาดและการวิเคราะห์ผลของตัวทวีคูณ 
ผลการศึกษาพบว่า มีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ทั้งหมด 164 ต้น เป็นต้นที่มีความเชื่อทางวัฒนธรรม 81 ต้น 
ความสูงเฉลี่ย 23.4 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 121.5 เซนติเมตร โดยความเชื่อทางวัฒนธรรม
ได้ผสานกับการบนบานขอให้ได้ตามสิ่งที่ประสงค์ เมื่อบรรลุผลส าเร็จจึงน ามาสู่การแก้บนเจ้าแม่ตะเคียน 
ส่วนใหญ่เป็นชุดไทย มูลค่าด้านความเชื่อรวม 257,030 บาท พลังความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมของเจ้าแม่
ตะเคียน มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายได้ทั้งหมด 285,588,883.51 
บาท ตัวทวีคูณของการลงทุนที่มีค่าเท่ากับ  33.33 แสดงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
คุณประโยชน์ทางอ้อมของต้นตะเคียนที่ได้จากการประเมินมูลค่าแล้วนั้น ควรมีการบริหารจัดการรักษา
ต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างเหมาะสม จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ด้วยการวางแผนแนว
ทางการอนุรักษ์ เพื่อให้ต้นไม้ขนาดใหญ่คงอยู่คู่กับพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยาต่อไป 
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Abstract 
 The spiritual culture of Ta-khian Goddess’ Thai people is a holy thing. People has a pray 
with it and then they get a successful thing that they give stuffs to a holy thing.  It can promote 
economic growth from spiritual culture.  The objectives were the evaluation of spiritual culture 
and analysis of the use of money multiplier model in economic development. We collected data 
10 provinces along the Chaophraya riparian area. The methodology were the evaluation of spiritual 
culture by market price and analysis of multiplier effect. As the result, the big Hopea odorata was 
164 trees and 81 trees were the spiritual trees.  The average height was 23.4 meter and average 
diameter at breast height was 121.5 centimeters. The spiritual culture combines the pray with Ta-
khian Goddess for successful of things. As they got the successful things and then they had stuffs 
for Ta-khian Goddess.  The stuff values of spiritual culture were 257,030 THB that most from 
traditional Thai dress.  The power of spiritual culture can develop economic of Thailand and 
change in income 285 ,588 ,883.51 THB.  Multiplier effect was 33.33 that shows the economic 
growth.  However, evaluation of indirect benefit of Hopea odorata Roxb should have a suitable 
management for big trees from government and people sector that will cooperate the 
conservation of the big trees plan for preserving them along the Chaophraya riparian area. 
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บทน ำ 
 ตะเคียน (Hopea odorata Roxb.) เป็นไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในป่าดิบแล้ง ขึ้นได้ดีบนที่ราบหรือ
ค่อนข้างราบ ใกล้ริมน้ า เป็นไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ประโยชน์ของไม้ตะเคียน
เนื้อไม้แปรรูปใช้ในงานก่อสร้างทางโครงสร้างที่ใช้รับน้ าหนัก สามารถสร้างบ้านเรือน สะพาน หมอนรถไฟ 
เรือ เครื่องเรือน และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่ต้องการความแข็งแรง ทนทาน จากการทดสอบความทนทานของ
ไม้ตะเคียนทองพบว่า ชิ้นไม้ท่ีปักทดสอบสามารถให้ความคงทนได้นานกว่า 10 ปี ถ้าน ามาท าหมอนรอง
รางรถไฟสามารถใช้งานได้ 16 - 18 ปี ถ้าขุดต้นตะเคียนท าเป็นเรือ จะใช้งานได้นานกว่า 60 ปี แปรรูป
น ามาต่อเรือเดินทะเลใช้งานได้นานกว่า 25 ปี (Royal Forest Department, 2013) และถ้าน ามาเป็นไม้
ก่อสร้างในร่ม ท าเฟอร์นิเจอร์จะใช้งานได้นานไม่มีก าหนด ส่วนประโยชน์อ่ืนๆ ในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นั้น ไม้ตะเคียนทองเป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบพร้อมกัน จึงเป็นไม้ที่รักษาความเขียว ได้ตลอดปี ช่วยลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ในการรักษาความสมดุลของ
ธรรมชาติ การน าไม้ตะเคียนมาใช้ประโยชน์มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม้ตะเคียนมีความเชื่อมโยงกับเจ้าแม่ตะเคียน เป็นความเชื่อท้องถิ่นที่ชาวบ้านเชื่อว่า
ต้นไม้ใหญ่จะมีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ โดยเฉพาะต้นตะเคียนที่มีรุกเทวดาที่เป็นเพศหญิง โดยเจ้าแม่ตะเคียน
ถูกจินตนาการท าให้เป็นหญิงงาม ภายใต้โครงสร้างอ านาจ ความรู้แบบชาตินิยม เหตุผลนิยม และทุนนิยม 
ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในช่วงหลังปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา (Duangwiset, 2017) นอกจากนั้น ยังพบว่า
พิธีกรรมบูชาเจ้าแม่ตะเคียนในสังคมท้องถิ่นสะท้อนการปรับตัวเข้าหากันของความทันสมัยกับความเชื่อผี
สางเทวดา การน าไม้มาใช้ประโยชน์ เช่นการสร้างเรือของชาวประมงพื้นบ้านสงขลา ต้องอาศัยพรานป่า
ซึ่งช านาญทางภายในป่า เสาะแสวงหาไม้ตะเคียนและหมอท าพิธีกรรมขออนุญาตและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ าต้นตะเคียน เพื่อน ามาท าเรือ เพราะถ้าไม่ขออนุญาตและท าพิธีอัญเชิญ ชาวประมงพื้นบ้านมีความ
เชื่อว่าอาจจะมีภัยถึงชีวิตได้ (Phannarat, 2016) ส่วนความเชื่อด้านโชคลาง เป็นความเชื่อท่ีไม่สามารถ
อธิบายได้โดยหลักของเหตุผล หรือกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ และความเชื่อโชคลางนี้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของชาวไทยเป็นอย่างมากคิดเป็นร้อยละ 
80 จากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขูดเลขขอหวยจากต้นตะเคียน เนื่องจากมีความเชื่อว่ามีนางไม้สิงสถิตย์
และให้โชคลาภได้ (Pusaksrikit and Pongsakornrungsin, 2014) ความเชื่อในเจ้าแม่ตะเคียน มีทั้งการ
บนบาน การขอหวย ขอให้มีโชคลาภ หรือแม้กระท่ังการขูดต้นไม้ (Khongsong, 2009) ซึ่งหลักการบน
บานนั้นก็จะมีการแก้บนตามที่ได้ตกลงกับเจ้าแม่ตะเคียน ซึ่งเครื่องบนบานจะมีพวงมาลัย หัวหมู ผลไม้  
ไข่ต้ม ดอกไม้ บายศรี เป็นต้น (Gurusiriratananuwat et al., 2012) ส าหรับการถูกรางวัล กลุ่มตัวอย่าง
เคยถูกรางวัลมากที่สุดคือ 1-5 ครั้งต่อปี เงินรางวัลที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และส่วนใหญ่มีการ
น าเงินที่ได้รับแบ่งเป็นการท าบุญมากที่สุด (Korchamkang et al., 2015)  
 ต้นตะเคียนและความเชื่อในตัวเจ้าแม่ตะเคียนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทย และในมิติของพลังการ
กระตุ้นเศรษฐกิจจากความเชื่อทางวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 ถึง ก.ค. 2561) 
รัฐวิสาหกิจที่น าส่งรายได้สะสมสูงสุดอันแรก คือ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากรายงานสถานการณ์
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การพนันในสังคมไทยปี 2560 โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน พบว่า ขณะท่ีปี 2560 ผลส ารวจพบว่า 
คนไทย 21.434 ล้านคน เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ในจ านวนนี้มีคนที่เล่นทุกงวดร้อยละ 39.4 
ส่วนเล่นบางงวดร้อยละ 60.6 เฉลี่ยคนไทยซื้อลอตเตอร่ี 9 งวดต่อปี เฉลี่ยซื้องวดละ 275 บาท กองสลากฯ 
ยังจัดสรรเงินขายลอตเตอรี่ร้อยละ 3 เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาสังคม โดยแบ่งเป็น 6 ส่วนคือ โดยเสด็จพระราช
กุศล การศึกษาและกีฬา การสาธารณสุข ศาสนา สังคมสงเคราะห์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
(Songsakul, 2018) นอกจากนี้ยังกลายเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ช่วงพ.ศ. 
2546 - 2549 คือ นโยบายหวยบนดิน (สลากเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว) จุดประสงค์เพื่อน าหวยใต้ดิน ซึ่งผิด
กฎหมาย มาผ่านกระบวนการทางกฎหมายและปรับปรุงให้เป็นของรัฐบาล อีกท้ังยังเป็นการกวาดล้าง
เจ้ามือหวยใต้ดิน และน ารายได้ไปสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ โครงการส าคัญที่น ารายได้จากหวยบนดิน
ไปใช้ คือ โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOS) ส่วนการออกรางวัลนั้นอ้างอิงหมายเลขรางวัลของสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ออกรางวัลตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 จนถึงงวด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 รวมทั้งสิ้น 
80 งวด คิดเป็นจ านวนเงิน 1.34 แสนล้านบาท เป็นก าไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 2.95 หมื่นล้านบาท ข้อดีคือ
ในช่วงปี 2547-2550 มีการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการขายสลากหวยบนดิน ท าให้ยอดขายสลากท้ังหมด
เพิ่มขึ้นในปี 2546 ส านักงานสลากฯ มีรายได้รวม 36,692 ล้านบาท ปี 2547 มีรายได้รวม 76,429 ล้าน
บาท ปี 2548 รายไดร้วม 82,718 ล้านบาท และปี 2549 มีรายได้รวม 92,764 ล้านบาท ยิ่งกว่านั้นหวยบน
ดินยังท าให้ประชากรมีงานท าประมาณ 400,000 คน (Pornchokchai, 2017)  
 อย่างไรก็ตามพื้นที่และการคงอยู่ของธุรกิจหวยใต้ดินในสังคมไทย พบว่า อัตลักษณ์ของหวยใต้
ดินมีการเลื่อนไหลจากการพนันที่ผิดกฎหมาย เป็นกิจกรรมท่ีเบียดบังรายได้ของรัฐ และภาพลบในรูป
แบบเดิมๆ ไปสู่พื้นที่ใหม่ในหลายบริบท ได้แก่ บริบททางเศรษฐกิจคือแปรเปลี่ยนเป็นทางเลือกหนึ่งของ
การขจัดปัญหาทางเศรษฐกิจ บริบททางสังคมคือเป็นการเสี่ยงโชค เป็นกิจกรรมสันทนาการมีการผลิตซ้ า
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และบริบททางการเมืองคือมีความสัมพันธ์ที่โยงใยกันผ่านธุรกิจหวยใต้ดิน ระบบ
อุปถัมภ์ลดความเหลื่อมล้ าของความต่างในสาขาอาชีพ กลายเป็นเครือข่ายทางการเมือง (Phaksipaeng 
and Sonsuphap, 2018) ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทยบางส่วนผ่านธุรกิจการ
พนันหวยใต้ดิน และผลกระทบด้านความเหลื่อมล้ าในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นด้วย (Vannathepsakul, 
2011) ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาการประเมินมูลค่าด้านความเชื่อทางวัฒนธรรมของเจ้าแม่
ตะเคียนในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยา และการวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายได้และการบริโภคโดยใช้
แบบจ าลองตัวทวีคูณทางการเงินของความเชื่อในเจ้าแม่ตะเคียน เพื่อสะท้อนถึงพลังการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านความเชื่อทางวัฒนธรรมเชิงประจักษ์ ให้เห็นคุณค่าความผูกพันทางด้านจิตใจ และเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยา โดยผลการศึกษาสามารถ
เป็นข้อมูลสนับสนุนและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการบริหาร
จัดการต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ ส าหรับการวางแผนเชิงนโยบายในการอนุรักษ์ต้นไม้
ขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยาได้ต่อไปในอนาคต 
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วิธีกำรศึกษำ 
พื้นที่ศึกษำ 

 ป่าเขตร้อน (tropical forest) นับว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความส าคัญมากเมื่อเปรียบเทียบกับป่า
ในเขตอ่ืน ๆ ของโลก ท้ังนี้เพราะป่าเขตร้อนนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (high biodiversity) 
และยังรวมไปถึงความมากมายในจ านวนชนิดพันธุ์และสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยอีกด้วย ป่าเขตร้อนส่วนใหญ่
มักพบอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งประเทศไทยอาศัยอยู่ในแถบป่าเขตร้อน มีล าน้ าเจ้าพระยาเป็นล าน้ า
สายหลักของประเทศ ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปากน้ าโพ จ.นครสวรรค์ ถึง ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
ระยะทางทั้งสิ้น 372 กิโลเมตร และจากการที่ล าน้ าเจ้าพระยาเป็นเขตพัฒนาที่ส าคัญของประเทศไทย จึง
ส่งผลให้ป่าดั้งเดิมถูกท าลายไปจนแทบจะหมดสิ้น โดยเฉพาะป่าลุ่มต่ าริมแม่น้ า ( riparian forest) ซึ่งถือ
ว่าเป็นสังคมพืชดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของล าน้ าเจ้าพระยา อย่างไรก็ตามพรรณไม้ดั้งเดิมของสังคมพืช
บริเวณนี้ยังคงพอมีหลงเหลืออยู่บ้าง ตามวัดและสถานที่ส าคัญต่างๆ โดยสังเกตจากขนาดความโตของ
ต้นไม้ ในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที ่10 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบรุี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ (ภาพที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 พื้นที่ศึกษาพื้นทีลุ่่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยาระยะทาง 372 กิโลเมตร (ที่มา: จากการศึกษา) 
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กำรเก็บข้อมูลในพื้นที่  
   1) การลงพื้นที่เพื่อส ารวจต าแหน่งที่ตั้งของต้นไม้ใหญ่และการกระจายตัวของต้นไม้ใหญ่ เพื่อ
เก็บข้อมูลต้นไม้ โดยใช้การวัดขนาดต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ได้ความสูงของต้นไม้แต่ละต้น (Total height: H) 
(เมตร) การวัดความสูงของกิ่งแรกของต้นไม้แต่ละต้น (Height branch: Hb) (เมตร) และท าการวัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับเพียงอกแต่ละต้น (Diameter at Breast Height, DBH) (เซนติเมตร) 
    2) ท าการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะต้นตะเคียนขนาดใหญ่ และท าการนับจ านวนสิ่งของท่ีน ามาใช้ใน
การประกอบการบวงสรวงสักการะด้านความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ชุดไทย ผ้าสามสี กุมารทอง 
นางกวัก พวงมาลัยสั้น ตุ๊กตาตัวเล็กช้างมาไก่ เป็นต้น เพื่อให้ได้ปริมาณสิ่งของที่พบในแต่ละต้น (ชิ้น) 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการทดสอบการวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบ
เศรษฐกิจแบบปิด โดยพิจารณาผลกระทบของการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ของเคนส์ ด้วยการใช้ความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมของคนไทยที่มีต่อเจ้าแม่ตะเคียนที่มีฤทธิ์
ในการดลบันดาลให้โชคลาภความส าเร็จ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การประเมินมูลค่าด้านความเชื่อทางวัฒนธรรมของเจ้าแม่ตะเคียนในพื้นที่ลุ่มต่่าล่าน้่า
เจ้าพระยา 

 1) ท าการส ารวจเครื่องบวงสรวงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมความเชื่อรอบต้นตะเคียน พร้อม
กับนับจ านวนเครื่องบวงสรวงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่พบในแต่ละต้น  
    2) การวิเคราะห์มูลค่าความเชื่อทางวัฒนธรรม โดยการใช้ราคาตลาดในการเปรียบเทียบกับ
เครื่องบวงสรวงที่พบ เพื่อให้ได้มูลค่า โดยราคาท่ีน ามาเทียบนั้นใช้ราคากลาง จาก  Varuwanshop 
(2017) ได้แก่ พระพุทธรูปองค์เล็กราคา 100 บาท/องค์  ผ้าห่มพระสีทองราคา 120 บาท/ผืน  ผ้าสามสี
ราคา 10 บาท/ผืน  กุมารทองราคา 60 บาท/ตัว นางกวักราคา 60 บาท/ตัว พวงมาลัยสั้นราคา 20 บาท/
พวง  พวงมาลัยยาวราคา 80 บาท/พวง ตุ๊กตาตัวเล็กช้างมาไก่ราคา 60 บาท/ตัว ตุ๊กตาตัวใหญ่ช้างมาไก่
ราคา 200 บาท/ตัว ชุดไทยราคา 500 บาท/ชุด น้ าเขียวน้ าแดงราคา 10 บาท/ขวด ขนมเซ่นไหว้ราคา 20 
บาท/ถุง 
 3) การประเมินมูลค่าทางด้านวัฒนธรรม (บาท) = ปริมาณเครื่องบวงสรวงที่ใช้ในการประกอบ
พธิีกรรม (ชิ้น) x ราคา (บาท/ชิ้น) 
 การวิเคราะห์แบบจ่าลองตัวทวีคูณทางการเงิน 

 1) การวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของ
เคนส์ คือ เมื่อมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในระบบเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบให้มีการใช้จ่ายต่อ  ๆ กันไป
อีกหลายรอบ ก่อให้เกิดรายได้ที่มีมูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายในครั้งแรกหลายเท่า การเพิ่มขึ้นของรายได้ด้วย
หลักการดังกล่าว เรียกว่า ผลของตัวทวีคูณ (Multiplier effect)  
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 การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติในกรณีระบบเศรษฐกิจปิดไม่มีภาครัฐ มีสาเหตุหลักมาจาก
การเปลี่ยนแปลงการลงทุน เพื่อศึกษาการท างานของตัวทวีผ่านการลงทุน  
 ในระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีภาครัฐ DAE = C + I  
 โดยท่ีค่าใช้จ่ายมวลรวม (Desire Aggregate Expenditure: DAE) ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ความ
ต้องการบริโภค (C) ความต้องการลงทุน (I) ที่ระดับรายได้ดุลยภาพ  
 ค่าใช้จ่ายมวลรวม (DAE) เท่ากับรายได้ประชาชาติ (Y) ดังนั้น Y = C + I 
 การวิเคราะห์รายได้ประชาชาติดุลยภาพโดยวิธีนี้ มีสองภาคครัวเรือนและธุรกิจ ภาคธุรกิจมี
หน้าที่ในการผลิตหรือใช้จ่ายในการลงทุน ภาคครัวเรือนแบ่งรายได้ออกเป็นสองส่วนคือ บริโภค (C) และ
ออม (S) การบริโภคเป็นการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบ แต่การออมถือว่าเป็นส่วนรั่วไหลของระบบ
เศรษฐกิจ เพราะภาคครัวเรือนไม่น ามาใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ แต่ธนาคารเป็นผู้น าเงินส่วน
นั้นมาลงทุนในระบบเศรษฐกิจ เรียกว่าส่วนอัดฉีด รายได้ดุลยภาพสามารถก าหนดไดท้ี่ส่วนรั่วไหลหรือการ
ออม (S) เท่ากับส่วนอัดฉีดหรือการลงทุน (I)  
 Y = C + I 
 Y = C + S 
 C + I = C + S 
 I = S 
 เพื่อศึกษาการท างานของตัวทวีผ่านการลงทุน จึงสมมติให้ปัจจัยต่าง ๆ ในสมการการบริโภคคงที่ 
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการลงทุน 
 ∆Y=∆I (1/MPS) 
     โดย ∆Y คือ การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพ 

I คือ การลงทุน  
MPS คือ ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการออม 

 เพราะ I เป็นส่วนประกอบของ ค่าใช้จ่ายมวลรวม ดังนั้น สามารถเขียนสมการ 
 ∆Y=∆DAE.K 
     โดย ∆Y คือ การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพ 
       ∆DAE คือ การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายมวลรวม 
               K คือ ตัวทวีคูณ 
 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติในระบบเศรษฐกิจปิดไม่มีภาครัฐ จึงมีสาเหตุหลักมา
จากการเปลี่ยนแปลงการลงทุน  
 2) ก าหนดอัตราการออมของคนไทยในปี 2558 จากธนาคารออมสิน สัดส่วนการออมสุทธิเฉลี่ย
ต่อคนไทยที่เป็นครัวเรือนฐานราก จ านวนเงินออมเฉลี่ยต่อครัวเรือน 3,932 บาท/เดือน (Harnsri, 2017) 
โดยครัวเรือนฐานราก หมายถึง ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 15,000 
บาท ซึ่งครัวเรือนที่มีการเล่นหวยขอโชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบสัดส่วนของผู้ที่เคยซื้อหวยใต้ดินกระจาย
อยู่ทั้งในกลุ่มผู้มีรายได้ต่ า ปานกลาง และค่อนข้างสูง ซึ่งผู้ซื้อหวยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ 5,000-
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15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 78.6 (Vanthepsakul, 2011) ด้านการออมสุทธิเฉลี่ยในปี 2559 
คิดเฉลี่ย 11,944 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 10.2 จากรายได้ที่ได้รับ ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้ฐานการ
ออมในปี 2559 และท าการค านวณเทียบสัดส่วนของการออมในปี 2558 เพื่อหาการออมของครัวเรือน
ฐานรากของคนไทยในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 3 จากรายได้ที่ได้รับของครัวเรือนที่เป็นฐานราก 
 3) ก าหนดให้มูลค่าการประเมินเครื่องบวงสรวงเชิงประจักษ์จากความเชื่อทางวัฒนธรรมของเจ้า
แม่ตะเคียน คือ มูลค่าการลงทุนทางด้านจิตใจ เนื่องจากการบนบาน หมายถึง การขอให้ได้ในสิ่งที่ตนหวัง
กับองค์เคารพที่ศักดิ์สิทธิ์องค์ใดองค์หนึ่ง หรือการขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองต้องการ
อยากจะได้ หรืออยากให้เป็นไป (Pothong, 2014) เมื่อได้ตามที่บนบานแล้วก็น าสิ่งของที่บนบานไวน้ัน้มา
แก้บนตามสัญญา การบนบานนี้จะมีเครื่องบนบานเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายและสุกแล้ว มีหัวหมู ไข่ต้ม ดอกไม้ 
แต่ผลไม้จะเป็นผลไม้ที่ดิบและสด ๆ หรือขึ้นอยู่กับองค์เคารพนั้น ๆ จะโปรดเครื่องแก้บนเป็นอะไร 
(Sirirattananuwut, 2015) ดังนั้น การใช้จ่ายในการซื้อเครื่องบวงสรวง ถือว่าเป็นการลงทุนทางด้าน
จิตใจในด้านการบนบาน เพื่อการขอหรือการให้สิ่งศักดิ์เป็นที่พึ่งทางใจ หรือการต้องการก าลังใจในการท า
สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบผลส าเร็จ แม้ว่าการบนบานไม่เห็นผลในทันที แต่ผู้บนได้รับความสบายใจและมี
ความสุขใจ (Piwpard et al., 2012)  
 4) เมื่อน าแนวคิดการท างานของตัวทวีผ่านการลงทุน จึงสมมติให้ปัจจัยต่าง ๆ ในสมการการ
บริโภคคคงที่ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการลงทุน โดยเป็นการวิเคราะห์การลงทุนทางด้านจิตใจที่วัดออกมา
เป็นตัวเงิน เพื่อดูผลกระทบต่อรายได้และการบริโภคจากความเชื่อด้านวัฒนธรรมของเจ้าแม่ตะเคียน 
 

ผลกำรศึกษำ 
ข้อมูลทั่วไปของต้นตะเคียนในพื้นที่ลุ่มต่ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

 จากการส ารวจพบต้นไม้ขนาดใหญ่และต้นไม้หายากในพื้นที่ลุ่มต่ าแม่น้ าเจ้าพระยา 10 จังหวัด 
ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 
และสมุทรปราการ พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 99 ชนิด 66 สกุล 33 วงศ์ จากจ านวนต้นไม้ทั้งหมด 1,224 ต้น  
โดยชนิดที่มีร้อยละความมากมายมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ยางนา (Dipterocarpus alatus) ตะเคียน 
(Hopea odorata) สะตือ (Crudia chrysantha) โพธิ์ (Ficus religiosa) จัน (Diospyros decandra) 

พิกุล (Mimusops elengi) ตะโกพนม (Diospyros castanea) สมอพิเภก (Terminalia bellirica) ไทร
ย้อยใบทู่ (Ficus microcarpa) และหว้า (Syzygium cumini) ซึ่งมีค่าความมากมายเท่ากับร้อยละ 38.15  

13.40  7.11  6.62  3.68  2.53  1.63  1.63  1.55 และ 1.39 ตามล าดับ (Asanok et al., 2018) โดยพบ
ต้นตะเคียนขนาดใหญ่ทั้งหมด 164 ต้น คิดเป็นร้อยละ 13 ของจ านวนต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมด และพบต้น
ตะเคียนที่มีความเชื่อทางวัฒนธรรมเพียง 81 ต้น คิดเป็นร้อยละ 49.39 ของจ านวนต้นตะเคียนทั้งหมด 
(ภาพที่ 2) ความสูงเฉลี่ย 23.4 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 121.5 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) ซึ่ง
เป็นต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่และดั้งเดิมในพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าต้นตะเคียนไม่ได้เป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมของชาวบ้านทั้งหมดทุกต้น มีเพียงบางต้นเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อทางวัฒนธรรม 
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ภำพที่ 2 ต าแหน่งที่พบตน้ตะเคียนในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยา (ที่มา: จากการศึกษา) 

 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของต้นตะเคียน 

จังหวัด จ านวน 
 (ต้น) 

ความสูง 
เฉลี่ย  
(ม.) 

ความสูง  
สูงสุด  
(ม.) 

ความสูง  
ต่ าสุด  
(ม.) 

DBH 
 เฉลี่ย  
(ซม.) 

DBH  
สูงสุด 
 (ซม.) 

DBH  
ต่ าสุด  
(ซม.) 

อ่างทอง 4 26.5 30 23 96 118.2 74.7 
อยุธยา 34 25.74 40 8 124.6 242 67.3 
กรุงเทพ 2 16.5 18 15 114.6 119.1 110 
ชัยนาท 3 18 30 10 123.8 128.3 116.4 
ลพบุร ี 6 28.7 37 13 187.1 365.5 87.8 
นครสวรรค์ 3 31.3 36 27 178.5 252 139.4 
นนทบุรี 4 23.5 38 17 107.3 162 69.5 
ปทุมธานี 11 22.8 38 14 96.8 136 51 
สิงห์บุร ี 9 23.1 30 12 112.2 170.3 73.8 
สมุทรปราการ 5 17.6 23 11 73.8 104 44 
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จังหวัด จ านวน 
 (ต้น) 

ความสูง 
เฉลี่ย  
(ม.) 

ความสูง  
สูงสุด  
(ม.) 

ความสูง  
ต่ าสุด  
(ม.) 

DBH 
 เฉลี่ย  
(ซม.) 

DBH  
สูงสุด 
 (ซม.) 

DBH  
ต่ าสุด  
(ซม.) 

เฉลี่ย 8 23.4 32 15 121.5 179.7 83.4 

หมายเหตุ รวมต้นตะเคียนที่มีความเชื่อทางวัฒนธรรมทั้งหมด 81 ต้น 
 

กำรประเมินมูลค่ำด้ำนควำมเชื่อทำงด้ำนวัฒนธรรม 

 การประเมินมูลค่าจากเครื่องบวงสรวงเชิงประจักษ์ที่สามารถนับจ านวนได้ รวมมูลค่าด้านความ
เชื่อทางด้านวัฒนธรรมรวม 257,030 บาท โดยส่วนใหญ่มาจากชุดไทย 179,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
69.84 รองลงมาเป็นตุ๊กตา 23,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.07 และพวงมาลัย 19,880 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 7.73 ส่วนเครื่องบวงสรวงอื่น ๆ พบเพียงเล็กน้อย ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มูลค่าดา้น
ความเชื่อทางวัฒนธรรมจากต้นตะเคียนมากที่สุด 1096,840 บาท รองลงมาคือ ปทุมธานี สิงห์บุรี ลพบุรี 
นครสวรรค์ มีมูลค่าด้านความเชื่อทางวัฒนธรรมอยู่ในช่วง 22,000 - 31,000 บาท (ตารางที่ 2) แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตะเคียน โดยการผสานกับการอธิษฐาน
โชคลางในการบนบานขอให้ได้ตามสิ่งที่ประสงค์ เม่ือบรรลุผลส าเร็จและคิดว่าเกิดจากการขอจากเจ้าแม่
ตะเคียน จึงน ามาสู่การเซ่นไหว้บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้นไม้ (ภาพที่ 3-6) โดยชาวบ้านได้มีการดูแลรักษา
ต้นตะเคียนที่มีเจ้าแม่ตะเคียนอาศัยอยู่เป็นอย่างดี เนื่องจากเจ้าแม่ตะเคียนเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบา้น 
มีการตัดแต่งกิ่งอย่างเหมาะสม ทรงพุ่มมีความสมมาตร ท าให้รูปทรงของต้นตะเคียนมีลักษณะที่สมบูรณ์ 
เปรียบคล้ายดังลักษณะของหญิงสาวที่มีร่างระหง รวมทั้งการดูแลสุขภาพของต้นตะเคียนให้อยู่ในสภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์มากที่สุด 
 

ตำรำงที่ 2 การประเมินมูลค่าด้านความเชื่อทางวัฒนธรรมจากเครื่องบวงสรวง 
จังหวัด มูลค่ำ

ควำม
เชื่อ 

พระ 

พุทธ
รูป 

ผ้ำ 

สำมส ี

กุมำร 
ทอง 

นำง 
กวัก 

พวง 
มำลัย 

ตุ๊กตำ ชุดไทย ขนม
และ
น้ ำ 

อ่างทอง 4,450 - 130 120 60 680 920 2,500 40 
อยุธยา 109,840 - 5,930 1,860 2,100 8,460 5,440 85,000 1,050 
กรุงเทพ 420 - 120 - - 280 - - 20 
ชัยนาท 8,980 - 40 600 480 1,800 - 6,000 60 
ลพบุรี 29,860 - 1,080 660 960 1,840 1,400 23,500 420 
นครสวรรค์ 22,970 - 2,600 480 600 2,240 4,000 13,000 50 
นนทบุรี 7,510 - 1,230 300 180 1,020 1,640 3,000 140 
ปทุมธาน ี 31,550 - 2,700 600 2,400 2,800 9,780 12,500 770 
สิงห์บุรี 30,080 400 430 180 - 440 - 28,500 130 
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จังหวัด มูลค่ำ
ควำม
เชื่อ 

พระ 

พุทธ
รูป 

ผ้ำ 

สำมส ี

กุมำร 
ทอง 

นำง 
กวัก 

พวง 
มำลัย 

ตุ๊กตำ ชุดไทย ขนม
และ
น้ ำ 

สมุทรปราการ 11,370 - 600 1,200 3,600 320 120 5,500 30 
รวม (บำท) 257,030 400 14,860 6,000 10,380 19,880 23,300 179,500 2,710 

ร้อยละ 100 0.16 5.78 2.33 4.04 7.73 9.07 69.84 1.05 
  

  
 

 

 

 

 

 
 
 

ภำพท่ี 3 ลักษณะการทาแป้งขอโชคลาภ จ.นครสวรรค์ ภำพท่ี 4 เครื่องบวงสรวงเจ้าแม่ตะเคียน จ.ปทุมธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          

          ภำพท่ี 5 ต้นตะเคียนในวัด จ.อ่ำงทอง       ภำพท่ี 6 ต้นตะเคียนบริเวณที่พักอำศัย กรุงเทพ 

กำรวิเครำะห์ตัวทวีคูณทำงกำรเงินของควำมเชื่อในเจ้ำแม่ตะเคียน 
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 ต้นตะเคียนและความเชื่อในตัวเจ้าแม่ตะเคียนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทย ในมิติของการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากความเชื่อทางวัฒนธรรม การแสดงออกของชาวบ้านด้วยพฤติกรรมการบนบานเจ้าแม่
ตะเคียนถือเป็นการลงทุนด้านจิตใจ เมื่อท าการวิเคราะห์รายได้ดุลยภาพ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ท าการ
ก าหนดให้การออมเท่ากับการลงทุนและสมมติให้ปัจจัยต่าง ๆ ในสมการการบริโภคคงท่ี ดังนั้น ผลการ
วิเคราะห์แบบจ าลองตัวทวีคูณทางการเงินของความเชื่อในเจ้าแม่ตะเคียน พบว่า ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มข้ึนทั้งหมด 285,588,883.51 บาท ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริโภคในระบบ
เศรษฐกิจรวม 277,021,217.01 บาท และการเปลี่ยนแปลงการออมรวม 8,567,666.51 บาท  
 ท าให้การค านวณตัวทวีคูณ ∆Y=∆DAE.K 
 277,021,217.01 = 8,567,666.51K 
 K = 33.33 
 แสดงค่าของตัวทวีของการลงทุนที่มีค่าเท่ากับ 33.33 หมายความว่า ถ้าเพิ่มการลงทุน 1 บาท 
จะท าให้รายได้เพิ่มข้ึนเท่ากับ 33.33 บาท ซึ่งตัวทวีของการลงทุนจะมีผลทางบวก คือ ท าให้รายได้เพิ่มข้ึน  
 ดังนั้น กรณีของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้แบบจ าลองตัวทวีคูณทางการเงินของความเชื่อในเจ้า
แม่ตะเคียนในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยาของประเทศไทย พบว่า ตัวทวีคูณมีค่าเท่ากับ 33.33 ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงรายได้ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อทางวัฒนธรรมของชาวบ้านที่มีต่อเจ้าแม่ตะเคียน ท าให้มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ 
 

กำรอภิปรำยผล 
 กรณีของนางตะเคียนหรือเจ้าแม่ตะเคียน เป็นความเชื่อท้องถิ่นที่ชาวบ้านเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่จะมี
รุกขเทวดาอาศัยอยู่ ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาถือว่ารุกขเทวดาอยู่จ าพวกเดียวกับพระภูมิ ซึ่งรุกขเทวดา 
หรือ รุกขัฏฐะเทวดา เป็นเทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้บนสวรรค์ชั้นที่ 1 (จาตุมหาราชิกา) รุกขเทวดาแบ่ง
ออกเป็น 2 พวก คือ พวกหนึ่งมีวิมานอยู่บนยอดต้นไม้ (รุกขวิมาน) หรืออยู่บนกิ่งก้านของต้นไม้ (สาขัฏฐ
วิมาน) อีกพวกหนึ่งไม่มีวิมานแต่อาศัยอยู่ในต้นไม้ เชื่อกันว่ารุกขเทวดา คือวิญญาณของมนุษย์ที่ท าความ
ดีไม่สมบูรณ์ จึงไปสิงอยู่ในต้นไม้ ก็อาจพอจะสันนิษฐานได้ว่าในวัฒนธรรม ท้องถิ่นของไทย ชาวบ้านจะ
มองว่าต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะต้นตะเคียน คือที่สิงสถิตของรุกเทวดาที่เป็นเพศหญิง (Duangwiset, 2017) 
ซึ่งต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่และดั้งเดิมในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยาใน 10 จังหวัด ทั้งหมดพบ 164 ต้น 
โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 121.5 เซนติเมตร และมีความสูงเฉลี่ย 23.4 เมตร โดยต้นตะเคียนที่
มีความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนเพียง 81 ต้น คิดเป็นร้อยละ 49.39 ของจ านวนต้น
ตะเคียนทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นตะเคียนไม่ได้เป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน
ทั้งหมดทุกต้น มีเพียงบางต้นเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ โดยความเชื่อทางวัฒนธรรมนั้น ได้ผสานกับ
การอธิษฐานโชคลางในการบนบานขอให้ได้ตามสิ่งที่ประสงค์ เมื่อบรรลุผลส าเร็จและคิดว่าเกิดจากการขอ
จากต้นตะเคียน จึงน ามาสู่การเซ่นไหว้บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้นไม้ โดยมูลค่าจากเครื่องบวงสรวงเชิง
ประจักษ์ที่สามารถนับจ านวนได้ รวมมูลค่าด้านความเชื่อรวม 257,030 บาท โดยส่วนใหญ่มาจากชุดไทย
ร้อยละ 69.84 รองลงมาเป็นตุ๊กตาร้อยละ 9.07 และพวงมาลัยร้อยละ 7.73 ส่วนเครื่องบวงสรวงอ่ืน  ๆ 
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พบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากความเชื่อในเจ้าแม่ตะเคียน มีท้ังการบนบาน การขอหวย โดยแหล่งท่ีมาของ
ตัวเลข เพื่อซื้อหวย มาจากการฝัน (Korchamkang et al., 2015) จากข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
และจากการตีความจากวัตถุ เช่น การขูดต้นไม้ จอมปลวก (Khongsong, 2009) รวมทั้งจากเด็กเล็ก จาก
สัตว์ จากเหตุการณ์หรือสิ่งรอบตัว (Chattun and Sirivong, 2017) ส าหรับการถูกรางวัล กลุ่มตัวอย่าง
เคยถูกรางวัลมากที่สุดคือ 1-5 คร้ังต่อปี ซึ่งได้รับเงินจากการถูกรางวัลที่สูงที่สุดไม่เกิน 10,000 บาท และ
เงินรางวัลที่ได้รับส่วนใหญ่แบ่งเป็นการท าบุญมากที่สุด (Korchamkang et al., 2015) 
 ตัวทวีคูณทางการเงินของความเชื่อในเจ้าแม่ตะเคียน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายได้
ประชาชาติเพิ่มขึ้นทั้งหมด 285,588,883.51 บาท ก่อให้เกิดการการเปล่ียนแปลงการบริโภคในระบบ
เศรษฐกิจรวม 277,021,217.01 บาท และการเปลี่ยนแปลงการออมรวม 8,567,666.51 บาท ตัวทวีของ
การลงทุนที่มีค่าเท่ากับ 33.33 จากการที่มีคนมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยาใน 10 จังหวัดนั้น เปรียบได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่ง 
ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ที่มาบนบานหรือขอหวย มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซื้อดอกไม้ธูปเทียนเครื่องไหว้ภายในชุมชน เพื่อ
เป็นน ามาสักการะ โดยตัวทวีคูณทางด้านรายได้จากการท่องเท่ียว พบว่าค่าตัวทวีคูณการท่องเที่ยวของ
ไทยนั้นเท่ากับ 2.37 ซึ่งแสดงว่าภาคการท่องเท่ียวของไทยมีความสามารถ ในการสร้างรายได้จาก
งบประมาณแผ่นดินที่ใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในปี 2561 ประมาณ 2.37 เท่าของเงินท่ีใช้จ่าย (Vora-
Sittha, 2018)  
 กรณีต้นตะเคียนเป็นเพียงตัวอย่างต้นไม้ที่มีคุณค่าความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมเพียงบางส่วน 
แต่ด้วยการท างานของต้นไม้ที่ส่งผลต่อการบริการของระบบนิเวศในหลายด้าน ระบบนิเวศป่าไม้ 
มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนโครงสร้าง (structure) และส่วนบริการ (services) ทั้ง 2 ส่วนเชื่อมโยง
กันด้วยการท างานตามหน้าที่ (function) ซึ่งกันและกัน โดยการบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem 
services) แบ่งเป็น 4 ประเภท (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) คือ การบริการโดยตรง 
(provisioning services) ได้แก่ อาหาร น้ า ไม้ และเชื้อเพลิง เป็นต้น การบริการโดยการท าหน้าที่ของ
ระบบนิเวศ (regulating services) ได้แก่ อากาศ น้ าท่วม การควบคุมโรค คุณภาพน้ า เป็นต้น การบริการ
ทางวัฒนธรรม (cultural services) ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพ ท่องเที่ยว คุณค่าทางจิตใจ-
จิตวิญญาณ เป็นต้น และการบริการส าหรับการสนับสนุนระบบนิเวศ (supporting services) ได้แก่ การ
หมุนเวียนธาตุอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ท าให้มูลค่าที่เหลือของระบบนิเวศที่ยังไม่ได้
ประเมิน ท าให้ต้องมีการวางแผนแนวทางการอนุรักษ์ร่วมมือกันในหลายภาคส่วน เพื่อให้การด ารงอยู่ของ
ต้นไม้ขนาดใหญ่ให้คงอยู่ โดยใช้กรณีศึกษาของต้นตะเคียนในพื้นที่ลุม่ต่ าล าน้ าเจ้าพระยาเป็นตัวอย่าง จาก
การประเมินมูลค่าทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อ 257,030 บาท เพื่อน าไปสู่วางแผนการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาด
ใหญ่ชนิดอ่ืนๆ เช่น การเก็บรักษาพันธุกรรมพืช การดูแลสุขภาพต้นไม้ขนาดใหญ่ การดูแลตัดแต่งกิ่งด้วย
ศาสตร์ของรุกขกร (arborist) อย่างถูกต้อง การวางแผนการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม เป็นต้น เนื่องจาก
ต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นมรดกของแผ่นดิน เพื่อให้ต้นไม้ขนาดใหญ่คงอยู่คู่กับพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยาต่อไป 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ความเชื่อทางวัฒนธรรมนั้นได้ผสานกับการอธิษฐานโชคลางในการบนบานขอให้ได้ตามสิ่งที่
ประสงค์ เมื่อบรรลุผลส าเร็จจึงน ามาสู่การเซ่นไหว้บวงสรวงเจ้าแม่ตะเคียน โดยมูลค่าจากเคร่ืองบวงสรวง
เชิงประจักษ์ที่สามารถนับจ านวนได้มีมูลค่าด้านความเชื่อรวม 257,030 บาท เป็นการตระหนักในพลัง
ความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมของเจ้าแม่ตะเคียนเชิงประจักษ์ และพลังความเชื่อนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้จากการวิเคราะห์ค่าของตัวทวีของการลงทุนที่มีค่าเท่ากับ 33.33 และท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มข้ึนทั้งหมด 285,588,883.51 บาท กับระบบเศรษฐกิจของไทยด้วย  
 ด้านข้อเสนอแนะคุณประโยชน์ทางอ้อมของต้นตะเคียนที่ได้จากการประเมินมูลค่าแล้วนัน้ ควรมี
การบริหารจัดการรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างเหมาะสม ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน ด้วยการวางแผนแนวทางการอนุรักษ์ เพื่อให้ต้นไม้ขนาดใหญ่คงอยู่คู่กับพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ า
เจ้าพระยาต่อไป 
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