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ออนไลน์ และการใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อในการเข้าสังคม รวมทั้งภาพสะท้อนพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศใน
มุ ม มองของกลุ่ ม รัก ร่ วมเพศ (ชายรั ก ชาย) ผ่ านแอปพลิ เคชั น ทวิ ต เตอร์ (Twitter), กราวล์ (GROWLr)
และฮอร์เน็ต (Hornet) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) จากกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) จำนวน 30 คน
ผลการศึกษาการแสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ส่วนมากมีการเปิดเผยข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานโดยแสดงชื่อเล่นจริง นิยมใช้รูปภาพตนเอง มีการระบุอายุมากที่สุด รองลงมา
คือน้ำหนัก และส่วนสูง เพศสภาพส่วนมากเป็นโบ๊ท มีที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ นิยมระบุรสนิยมและ
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การสื่อสารข้อความ และการใช้คำศัพท์แสลงเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีการโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิป
วิดีโอที่มีเนื้อหาสื่อถึงรสนิยมทางเพศอีกด้วย
ส่ ว นการใช้ แ อปพลิ เ คชั น เป็ น สื่ อ ในการเข้ า สั ง คมนั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ การหา คู่ น อนเพื่ อ มี
เพศสัมพันธ์แบบชั่วคราว, การใช้สังเกตบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่อยู่รอบข้าง, การใช้ในการซื้อขาย
อุปกรณ์สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) การสนทนาพูดคุยหรือหาเพื่อนใหม่ที่มี
รสนิยมเดียวกัน , การปกปิดข้อมูลส่วนตัวของตนเอง และการเปิดเผยรสนิยมและพฤติกรรมทางเพศของ
ตนเอง โดยมี ก ารนั ด หมายเพื่ อ พบปะและมี เพศสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งชั่ ว ครั้ ง ชั่ ว คราวโดยไม่ มี ค วามยั่ ง ยื น ของ
ความสัมพันธ์ นอกจากนี้ การใช้แอปพลิเคชันยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพสะท้อนกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย),
ภาพสะท้อนสังคม, ภาพสะท้อนครอบครัว และภาพสะท้อนสื่อสังคมออนไลน์
คำสำคัญ : พฤติกรรมเบี่ยงเบน กลุ่มรักร่วมเพศ ชายรักชาย
1. บทนำ
สั ง คมโลกในปั จ จุ บั น เป็ น สั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาและการส่ ง ผ่ านข้อ มู ล ต่ าง ๆ
ของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของคนในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์
ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเคลื่อนไหวและเคลื่อนย้ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างอิสระเสรี เพราะข้อมูลจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเคลื่อนย้ายข้ามพ้นเวลา และสถานที่ในโลกใบนี้ได้อย่างอิสระโดยมีหน้าที่ในการ
เชื่อมข้อมูล และส่งผ่านข้อมูลได้โดยมีจุดมุ่งหมายคือ การกระชับความสัมพันธ์ของคนในสังคมทั้งในระดับ
ชุมชนรวมไปถึงระดับประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการย่นย่อระยะทางระหว่างแดนให้แคบลงและสามารถรับรู้
ข้อมูลร่วมกันได้ง่ายขึ้น สื่อจึงอยู่ใกล้ชิดสังคมจนแยกออกจากกันไม่ได้ จึงอาจเป็นสาเหตุของภัยในรูปแบบ
ของสื่อสังคมออนไลน์ที่ทุกคนต่างมีพื้นที่เป็นของตนเองในการแสดงทัศนคติ และการแสดงตัวตนในรูปแบบ
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ต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีตัวแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลาง จนลุกลามเป็นปัญหาให้กับประเทศชาติ เช่น
การถูกคุกคามทางเพศ หรือแม้แต่การค้าประเวณี เป็นต้น (สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, 2557)
ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปและยอมรับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศ (ชายรักชาย) ได้มากขึ้นคือ สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีที่เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและความเข้าใจ
ของคนในสังคมไทย ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันพื้นที่สื่อสั งคมออนไลน์เป็นพื้นที่เสมือนที่เปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถแสดงตัวตนของตนเองและมีโอกาสในการรับรู้ตัวตนของผู้อื่นได้อย่างเสรีผ่านช่องทางที่หลากหลาย
เช่น เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลอย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) และ
ทวิตเตอร์ (Twitter) ซึ่งเป็นที่นิยมในวงกว้างทั่วโลก รวมไปถึงแอปพลิเคชันของกลุ่มคนเฉพาะอย่างเช่น แอป
พลิเคชันกราวล์ (GROWLr) และแอปพลิเคชันฮอร์เน็ต (Hornet) ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะของกลุ่มคนที่มีรสนิยม
ในลักษณะเดียวกัน พฤติกรรมการสื่อสารดังกล่าวมีส่วนอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงวิถี ชีวิตและการรับรู้ของ
คนในสังคม ซึ่งนำมาสู่ความเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่างทางเพศ
จากข้อมูลเบื้องต้นสังเกตได้ว่าสังคมของกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนั้นมีอิสระเสรีที่จะ
สามารถเปิดเผยตัวตนและรูป แบบรสนิยมทางเพศได้ผ่านสื่อสัง คมออนไลน์ผ่านบางแอปพลิเคชั นที่ เป็ น
ตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มคนที่มีรสนิยมเดียวกันและกลุ่มคนอื่น ๆ ในสังคม ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่
ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการเบี่ยงเบนทางเพศ: การแสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มรัก
ร่วมเพศ (ชายรักชาย) ที่มีการแสดงตัวตนในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นที่สังคมออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นที่สมมติหรือ
พื้นที่เสมือนจริงที่กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพื่อ
การสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ได้นั่งเอง นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ย่อมก่อให้เกิดผลในส่วนของภาพ
สะท้อนเสรีภาพในการแสดงออกของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) ในสื่อสังคมออนไลน์ที่จะสามารถนำ
ข้อมูลไปเป็นฐานในการสร้างความเข้าใจกลุ่มคนดังกล่าว รวมทั้งสามารถนำไปใช้วางแผนแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาของกลุ่ม รัก ร่วมเพศที่ อ าจแสดงออกทางพฤติ ก รรมที่ ไม่ เหมาะสม อาทิ การแก้ ไขปั ญ หาการทำ
อนาจารบนพื้นที่สาธารณะและการนัดหมายเพื่อมีเพศสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจนำไปสู่การติดเชื้อ
โรคทางเพศสัมพันธ์ต่อไป
2. การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การเบี่ ย งเบนทางเพศและแนวคิ ด เรื่ อ งเพศสภาวะและการแบ่ ง แยกทางเพศ โดยสามารถสรุ ป ได้ ว่ า
พฤติกรรมเบี่ยงเบนในสังคมไทยปัจจุบันเป็นพฤติกรรมที่มีการแสดงออกถึงความเบี่ยงเบนที่เกิดจากภาวะทาง
จิตใจ และจิตใต้สำนึกของแต่ละบุคคล ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวผู้วิจัยได้นำทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลือกสรร
ทางสั ง คม มารองรั บ งานวิจั ย นี้ กล่ าวคื อ ทฤษฎี ก ารเลื อกสรรทางสั ง คม (Social Selection Theory)
ทฤษฎีนี้ระบุว่า กลุ่มผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำนั้นจะมีลักษณะที่มีพฤติกรรมการเบี่ยงเบน
เป็นจำนวนมาก เช่น อาการจิตเภท และโรคพิษสุราเรื้อรัง ในความสัมพันธ์ข องการเลือกสรรทางสังคมกับ
พฤติกรรมการเบี่ยงเบนนั้นมักจะเป็นไปโดยที่ การเลือกสรรทางสังคมเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเท่านั้น
แต่ไม่ได้เป็นตัวกำหนดอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์เลยทีเดียว เพราะผู้ที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจต่ำนั้นจะมี
อำนาจและโอกาสใน การควบคุมสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้น้อย ดังนั้นจึงมักจะต้องเผชิญกับ
ปัญ หา ความตึงเครียด นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวลักษณะนี้ ก็จะถูกถ่ายทอดลักษณะ
พฤติกรรมและค่านิยมให้กับเด็กแตกต่างไปจากสังคมโดยทั่วไปจึงเป็นสาเหตุให้เด็กนั้นมี ความลำบากในการ
ปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในสังคมส่วนรวมได้ยากนั่นเอง (อัมพร เบญจพลพิทักษ์, 2559)
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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อย่างไรก็ตามในช่วงประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา สังคมของมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ
การก่อเกิดและยอมรับในเรื่องสิทธิมนุษยชน การให้ความสำคัญกับความเป็นประชาธิปไตย ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีได้ทำให้ผู้หญิงส่วนหนึ่งได้รับโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกันกับผู้ชาย ผู้หญิงทำงานนอก
บ้านได้มากขึ้น จึงทำให้สตรีนิยมเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 40 ปีหลังของศตวรรษที่ 20 นำสู่การศึกษาของ
ผู้หญิงในมิติต่าง ๆ โดยการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศและได้ใช้ความคิด
รวบยอดในเรื่อง เพศสภาพ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่สำคัญ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2553)
นอกจากนี้ ยศ สัน ตสมบั ติ (2544) ยัง ได้กล่าวถึง การแบ่ งแยกทางเพศว่าเป็นการผูกขาดทาง
อำนาจทางสั งคมโดยการที่ผู้ ช ายถือเป็นลักษณะสากลที่ พ บได้ในแทบทุ กสัง คมของวัฒ นธรรม ปัญ หาที่
น่าสนใจเป็นอย่างมาก คือ การที่ผู้ชายสามารถผูกขาดอำนาจทางสังคมไว้ได้เป็นเพราะผู้ชายมีลักษณะทาง
ธรรมชาติหรือทางชีววิทยาบางอย่างเหนือกว่าผู้หญิง หรือว่าการที่ผู้ชายสามารถผูกขาดอำนาจไว้ได้เป็นผล
มาจากกระบวนการในการเรีย นรู้และวิวัฒ นาการทางสั ง คมวัฒ นธรรม ทั้ ง นี้ข้อ มู ลทางมานุษ ยวิท ยาใน
ประเด็นเรื่องบทบาทตามเพศ หรือ Sex roles ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการที่ครอบงำหรือผู้ขาด
อำนาจโดยตรงจากเพศชาย เป็นลักษณะสากลที่เกิดขึ้นในแทบทุกสังคมทั่วโลก และดูเหมือนว่าอำนาจทาง
เศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมทางเพศจะมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะที่เป็นเหตุ เป็นผลกันอย่าง
ใกล้ชิดอีกด้วย
ทั้งนี้แนวคิดข้างต้น ยังสอดคล้องกับบทความเรื่อง “ลูกผสม” ของวัฒ นธรรมทางเพศในสังคมไทย
โดยนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2556) ได้กล่าวว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การศึกษาเรื่องเพศสภาวะและเพศวิถี
นอกกรอบได้ ชี้ ให้ เห็ น ปั ญ หาของการตั ดสิ นบทบาททางเพศจากสรีระ ปัญ หาของการจัดหมวดหมู่ของ
พฤติกรรม อารมณ์ และอัตลักษณ์ทางเพศ รวมไปถึงปัญหาการดูหมิ่นเหยียดหยาม ปัญหาเหล่านี้ถูกพูดซ้ำ
ๆ กันในการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจนทำให้เกิดภาพที่ว่าสังคมชายหญิงกำลังกดขี่ข่มเหงคน
ที่รักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ เพราะถึงแม้ว่าการศึกษาในสังคมส่วนใหญ่จะทำให้เห็นความไม่เท่าเทียม
หรืออคติทางเพศที่เกิดขึ้น จึงเป็นผลให้ พฤติกรรมทางเพศนอกกรอบ (เกย์ กะเทย ทอม ดี้) ที่ดำรงอยู่ใน
สังคมไทยในปัจจุบันมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา และภายใต้การปรับตัวนั้นจะเต็มไปด้วยการไกล่เกลี่ยต่อรอง
กับความหมายและวาทกรรมเกี่ยวกับความเป็นหญิงและความเป็นชาย ซึ่งทำให้คนข้ามเพศและคนที่รักเพศ
เดียวกันสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมและไม่ได้อยู่ตรงกันข้ามกับผู้หญิงผู้ชายเสมอไป
จากการศึ ก ษาและทบทวนเอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามประเด็ น ต่ า ง ๆ ของงานวิ จั ย ทาง
วัฒนธรรมพบว่างานวิจัยของ วิรากร พรมปั๋น (2560), ศิวาฤทธิ์ การินตา (2558) และอัฐกาญจน์ ชัยรังษี
(2557) มีประเด็นในการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันคือ การมีความรักในวัยเรียน, การมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน และค่านิยมการรักเพศ โดยศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติพ ฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่มีความรักทั้งในเพศ
เดี ยวกั น และเพศตรงกั นข้ามตามการใช้ วิถีก ารดำเนิน ชี วิตประจำวัน ในสภาพสัง คมไทยที่ มี การยอมรับ
เกี่ยวกับการมีความรักเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์บรรทัดฐานของสังคมไทย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงผล
การศึกษาของวิจัยทั้ง 3 ฉบั บข้างต้นว่า การที่จ ะมีความรักในวัยเรียน การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน หรือ
แม้แต่การที่คนเพศเดียวกันมีค่านิยมทางเพศที่แตกต่างจากคนในสังคมนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่มีทั้งผลที่ดีและ
ผลเสียตามมา แต่อย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่เป็นตัวขัดเกลากลุ่มคนเหล่านี้ คือ สถาบันครอบครัว ที่เป็นสถาบัน
แรกในการอบรมเลี้ยงดูให้เติบโตและสามารถออกมาดำเนินชีวิตได้ภายในสังคมที่มีกฎระเบียบตามบรรทัด
ฐานที่คนภายในสังคมตั้งไว้ ส่วนงานวิจัยของ สิริกัญญา อินตุ๋น (2556) และพงศธร พันธุ (2554) ที่ได้
ศึ กษาพฤติ ก รรมการใช้ โทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟน (Smart Phone) และค่ านิ ย มในการใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อของ
นักศึกษา มีความแตกต่างจากทั้ง 3 งานวิจัยข้างต้นเพราะเป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับค่านิยม
และพฤติกรรมของการใช้โทรศัพท์มือถือ ที่มีความสอคล้องกับสภาวการณ์ในสังคมปัจจุบัน โทรศัพท์มีความ
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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จำเป็ น อย่ างมากต่ อ การดำเนิ น ชี วิต เนื่ อ งจากในปั จจุ บั น โลกของเราเข้าสู่ ยุ ค ที่ ต้ อ งใช้ เทคโนโลยี เป็ น ตั ว
ขับเคลื่อน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยทั้ง 5 เล่มนี้ใช้เครื่องมือในการ
เก็บ ข้อมูลชนิดเดียวกัน โดยการเก็บ ข้อมูลเชิ งปริมาณ ด้วยการทำแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้
กำหนดไว้ภายในวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ดังนั้น จากการวิเคราะห์ภาพรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำให้เห็นถึงประเด็นที่มีความสอดคล้องและ
ความต่างของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่กำลังจะศึกษาในครั้งนี้ว่า การศึกษาการเบี่ยงเบนทางเพศ:
การ-แสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) ผ่านการศึกษาจากแอปพลิเคชันที่กลุ่ม
คนเหล่านี้ใช้ในการแสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงความเบี่ยงเบนทางเพศ โดยมี ความแตกต่าง
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับความรัก ค่านิยม การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของกลุ่มคน
ภายในสั ง คม แม้จ ะมี สื่อ กลาง คื อ สมาร์ท โฟนที่ ช่ วยในการสื่ อสารก็ต าม แต่ ไม่ ได้ มุ่ง เน้ นการศึ กษาถึ ง
พฤติกรรมในการ-แสดงออกถึงการเบี่ยงเบนทางเพศของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) ที่ในสังคมไทยมี
จำนวนมากและสามารถสื่อออกมาในพื้นที่สื่อสาธารณะได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 ศึกษาการแสดงออกพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของ
กลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย)
3.2 ศึกษาการใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางในการเข้าสังคมและภาพสะท้อนพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศในมุมมองของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย)
4. ระเบียบวิธวี ิจัย/วิธีการดำเนินงานวิจัย
การวิจั ย ครั้ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ วิจั ย ได้ ด ำเนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เรียบเรียง วิเคราะห์ ไปจนถึงการนำเสนอและสรุปผลการศึกษา เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 11
เดื อน ตั้ง แต่ เดื อ นพฤศจิก ายน 2560 - กั นยายน 2561 โดยมี ขั้น ตอนการดำเนิน การวิจัย จากการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ (1) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องสมุดภาควิชาสังคม
และวัฒ นธรรมศึกษา ห้ องสมุดมหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ (2) การเก็บ รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชันในการสื่อสารกับ
กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกรณีศึกษาจำนวน 3 แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน
ละ 10 บัญชีผู้ใช้งาน รวมเป็น 30 บัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย แอปพลิเคชันทวิตเตอร์ (Twitter), กราวล์
(GROWLr) และฮอร์เน็ต (Hornet) มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ เป็นผู้มีรสนิยมทางเพศชายรัก
ชาย และมีการนำเสนอข้อความหรือรูปภาพที่สะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (ชายรักชาย)
ทั้ง 3 แอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยเลือกมามีความแตกต่างกันคือ แอปพลิเคชันทวิตเตอร์ (Twitter) เป็น
แอปพลิเคชั นที่บุคคลทั่วไปเลือกใช้งานได้ มีลักษณะเป็นหน้าเพจส่วนตัวที่ สามารถเผยแพร่ข้อความและ
รูปภาพได้, แอปพลิเคชันฮอร์เน็ต (Hornet) เป็นแอปพลิเคชัน มีการจำกัดการแสดงผลจำนวนบัญชีผู้ใช้อื่น
ประมาณ 50 คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับผู้ใช้งานโดยการเปิดระบบค้นหาตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยสัญญาณ
ดาวเที ย มหรื อ GPS (Global Positioning System) ผู้ ใ ช้ ง านจะเป็ น กลุ่ ม เกย์ ที่ มี รู ป ลั ก ษณ์ ดู ดี ผอม
มีลักษณะการสื่อสารในรูปแบบการส่งข้อความส่วนบุคคล (Private Message) และสุดท้ายแอปพลิเคชัน
กราวล์ (GROWLr) มีก ารจำกั ดการแสดงผลข้อมูล ของบุ คคลในพื้ นที่ ใกล้เคีย ง และการสื่อ สารกัน ทาง
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ข้อความส่วนบุคคลเช่นเดียวกับ แอปพลิเคชัน ฮอร์เน็ต (Hornet) แต่แตกต่างกัน คือ เป็นที่นิยมของกลุ่มรัก
ร่วมเพศ (เกย์) ที่เรียกว่า “สายหมี” คือ มีรูปลักษณ์อวบ อ้วน หรือมีกล้ามคล้ายลักษณะของหมีนนั่ เอง
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 การแสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่ปรากฏในบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน
งานวิจัยเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศ: การแสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรัก
ชาย) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) มีการแสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศอย่าง
ชัดเจนในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ (Twitter) จะมีการ
ปกปิดข้อมูลจริงบางส่วน นิยมใช้งานด้วยการทวีตข้อความ รูปภาพ และคลิ ปวิดีโอเกี่ยวกับการสำเร็จความ
ใคร่ด้วยตนเองและการมีเพศสัมพันธ์ มีจุดประสงค์ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปบนพื้นที่ออนไลน์เป็นหลัก
ตัวอย่างบัญ ชีผู้ใช้ @SLust2 เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ (Twitter) เมื่อเดือน เมษายน
2561 โดยการใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานว่า @SLust2 และมีการระบุชื่อเพื่อใช้ในการค้นหาว่า SkinnyLust2โดย
ก่อนหน้ านี้บั ญ ชี ผู้ ใช้ นี้ เคยมี อีก หนึ่ง บั ญ ชี ผู้ ใช้ แ ต่โดนปิ ดไปใช้ ชื่ อว่า SkinnyLust1 อาจเนื่ องด้ วยการทวีต
ข้อความและรูปภาพที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน โดยชื่อของบัญชีผู้ใช้มาจาก
คำว่า Skinny ที่มีความหมายถึงบุคคลที่มีรูปร่างทางร่างกายที่ ผอม ส่วนคำว่า Lust ก็หมายถึง บุคคลที่มี
ความต้องการทางเพศ ซึ่งตรงกับรูปภาพโปรไฟล์ส่วนตัวของผู้ใช้งานที่เป็น คนผอม รูปร่างเล็ก บาง และ
การทวีตข้อความของผู้ใช้งานก็สื่อไปในทางคนที่มีความต้องการทางเพศสูง บัญชีผู้ใช้ผู้ใช้งานนี้ติดตามบัญชี
ผู้ใช้งานอื่นเพียงแค่จำนวน 10 บัญ ชีผู้ใช้ เท่านั้น แต่ตรงกันข้ามบัญ ชี ผู้ใช้ง านอื่นกับ ติดตามบัญ ชี ผู้ใช้ของ
ผู้ใช้งานนี้มากถึง 31, 600 บัญชีผู้ใช้ และรูปภาพหน้าปกที่แ สดงในทราบว่าบัญชีผู้ใช้นี้มี เนื้อที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่ควรมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปนอกจากนี้เขายังมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเขา
(Bio) เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวเอง คือ
“ Pro-LGBTQ & Feminism/top (ได้ทุกเพศ) no stigma กับ ความสาว
/ ความแมน with consistent standard ‘no censorship’ policy…plz give
me the right, let me be”
(@SLust2 [นามแฝง], 2561. เว็บไซต์)
จากข้อความดังกล่าวได้อธิบายถึงผู้ใช้งานว่า เป็นผู้ชำนาญองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรรักร่วมเพศและ
เป็นบุคคลที่สามารถเป็นได้ทุกเพศ กล่าวคือ สภาวะทางด้านความสัมพันธ์ทางเพศสามารถเป็นได้ทุกรูปแบบ
และไม่รังเกียจบุคคลที่แสดงถึงพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกสาว หรือแม้แต่บุคคลที่แสดงออกเป็นชายแท้
ในขณะที่ แ อปพลิ เคชั น ฮอร์เน็ ต (Hornet) และกราวล์ (GROWLr) ผู้ ใช้ ง านมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ส่วนตั วที่ ม ากกว่า โดยเฉพาะตำแหน่ ง ที่ อ ยู่ ซึ่ง นิ ย มใช้ สื่ อสารผ่ านข้อความส่ วนบุ ค คล โดยนอกจากจะ
สามารถสื่อสารบนพื้นที่ออนไลน์แล้วนั้น ยังเหมาะสำหรับการนัดหมายพบกันได้มากกว่าแอปพลิเคชันทวิต
เตอร์ (Twitter) เนื่องด้วยเป็นแอปพลิเคชันที่มีลักษณะของการสื่อสารผ่านทางข้อความส่วนบุคคล (Direct
Message) เท่านั้น
ตัวอย่างบัญชีผู้ใช้ของบุคคลตัวอย่างในแอปพลิเคชันกราวล์ (GROWLr) ชื่อในการใช้งานบนแอปพลิเคชันใช้ชื่อเล่นว่า บอย อายุ 58 ปี ส่วนสูง 170 เซนติเมตร น้ำหนัก 97 กิโลกรัม อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งนี้ขณะที่กำลังใช้งานบัญชีผู้ใช้งานนี้อยู่ห่างจากผู้วิจัย 3.0 กิโลเมตร ใช้งานล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมงที่
แล้ว (ขณะถ่ายภาพหน้าจอ) เป็นคนเอเชีย กำลังมองหาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลเพศชาย หน้าที่การ
งานประกอบอาชีพ ฟรีแลนซ์ นอกจากนี้ยังมีการระบุลงบนประวัติ (About) ว่า “Bear for slim ชอบเด็กๆ
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ผอมๆ นะครับ ขอคุยกับผู้ที่แสดงตัวครับ First condition = No picture No chat อยากมีแฟนหาคนที่ดี
ยากจัง ว่ะ ” และจากการสั มภาษณ์ เพิ่ มเติ มว่าอายุที่แท้ จริง ของผู้ ใช้ รายนี้ คือ 33 ปี (GROWLr, 2561:
เว็บไซต์)
ส่ ว นตั ว อย่ า งบั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ข องบุ ค คลตั ว อย่ า งในแอปพลิ เ คชั น ฮอร์ เ น็ ต (Hornet) เช่ น บั ญ ชี ผู้ ใ ช้
@sdofr(2561: เว็บไซต์) ซึ่งมีชื่อในการใช้งานบน แอปพลิเคชันว่า Note ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ อายุ 24
ปี ทั้งนี้มีการระบุลงบนประวัติ (Bio) ว่า “คุยกันไปเรื่อยๆ 24/170/50 ถ้าโอเคก็คุยกัน หาเพื่อนหาแฟน คุย
กันยาวๆ ” ในส่วนของข้อมูลส่ว นตัวที่ระบุไว้ คือเป็นคนเอเชีย สูง 170 เซนติเมตร น้ำหนั ก 50 กิโลกรัม
สถานะทางเพศคือ รับ กำลังมองหาบุคคลโดยมีเป้าหมาย คือ เพื่อน พูดคุย ความสัมพันธ์ สถานะทาง
ความสั ม พั น ธ์โสด ทั้ ง นี้ ขณะที่ ก ำลั ง ใช้ บั ญ ชี ผู้ ใช้ ง านนี้ อยู่ ห่ า งจากผู้ วิจั ย 2.1 กิโลเมตร (Hornet, 2561:
เว็บไซต์)
จากการสำรวจผลของกลุ่ ม บุ ค คลที่ ใช้ แ อปพลิ เคชั น ดั ง กล่ า วพบว่า ส่ วนมากมั ก เป็ น กลุ่ ม คนที่ มี
พฤติกรรมในการแสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศที่นิยามตนเองว่าเป็น “เกย์” มากที่สุด โดยมีการปกปิดสถานะ
ที่แท้จริงว่าตนเองเป็นเกย์รุก (ผู้กระทำในการมีเพศสัมพันธ์) หรือเกย์รั บ (ผู้ถูกกระทำในการมีเพศสัม พันธ์)
เพื่อง่ายต่อการสนทนา รองลงมาคือกลุ่มคนที่มีลักษณะบ่งบอกทางเพศของตนเองว่าเป็น “ไบหรือเสือไบ”
กลุ่มคนเหล่านี้สามารถมีการร่วมเพศได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อาจเกิดจากรสนิยมทางเพศที่ไม่ชัดเจนว่าตนเอง
ชอบแบบไหนอย่างเด่นชัด ส่วนกลุ่ม คนลำดับสุดท้ายที่พบจากการสำรวจในการใช้แอปพลิเคชันพบว่า เป็น
กลุ่มคนที่เกิดจากความอยากรู้อยากลองในการมีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มคนเพศที่สาม หรือที่ในสังคมเกย์จะ
เรีย กว่า “ชายแท้” ที่มักจะมีการอยากลองในการร่วมเพศกับ เกย์สาว กะเทย และตุ๊ ด ทั้ง นี้ ผู้วิจัยพบ
ลักษณะร่วมของการแสดงออกพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศจาก 3 แอปพลิเคชันใน 8 ประเด็น ดังนี้
1) ชื่อบัญ ชีผู้ใช้งาน: ส่วนใหญ่ จะแสดงชื่ อเล่นจริงบนบัญชีผู้ใช้งาน โดยบางส่วนมีการบ่งบอกถึง
รสนิยมทางเพศ สถานที่พักอาศัย อาชีพ และรูป ร่าง นอกจากนี้บ างส่วนยังใช้นามแฝงแทนการใช้ ชื่ อที่
แท้จริงของตนเอง
2) การใช้รูปโปรไฟล์: ส่วนใหญ่นิยมใช้รูปภาพตนเอง โดยมีบางส่วนนิยมในการปกปิดรูปบางส่วน
และมีการใช้ภาพบุคคลอื่น รวมทั้งรูปสัตว์และสิ่งของแทนภาพของตนเอง
3) การแสดงลักษณะทางกายภาพ: ส่วนใหญ่ นิยมระบุอายุมากที่สุด รองลงมาคือน้ำหนัก และ
ส่วนสูงตามลำดับ
4) การแสดงข้อมูลเพศสภาพ: ส่วนใหญ่มีการระบุเพศสภาพในรูปแบบโบ๊ท รองลงมา คื อ รับ รุก
และไบตามลำดับ
5) การแสดงพื้นที่พักอาศัย: ส่วนใหญ่มีการแสดงพื้นที่โดยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6) การแสดงออกถึงพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ: ส่วนใหญ่มักจะนิยมระบุพฤติกรรมทางเพศ
ของตนเอง ลำดั บ ถั ด มา คื อ ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ ชื่ น ชอบ และลำดั บ สุ ด ท้ าย คื อ การระบุ
พฤติกรรมกลุ่มบุคคลที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
7) การเปิดเผยข้อมูลจริง: ส่วนใหญ่ผู้ใช้งานนิยมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตั วจริงบนพื้นที่แอปพลิเคชัน
รองลงมา คือ เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของตนเอง
8) ลักษณะภาษาที่ ใช้ในแอปพลิเคชั น: ส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ภาษาในรูป แบบที่เป็นกันเอง การใช้
สัญลักษณ์แทนการสื่อสารข้อความ และการใช้คำศัพท์แสลงเฉพาะกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย)

ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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5.2 การใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อในการเข้าสังคมและภาพสะท้อนพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
ในมุมมองของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย)
การใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อในการเข้าสังคมและภาพสะท้อนพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในมุมมอง
ของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) ผลการศึกษาพบว่า การแสดงออกพฤติก รรมเบี่ยงเบนทางเพศของกลุ่ม
บุคคลตัวอย่างที่ผู้วิจัยยกมาข้างต้นเป็น ส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ต้องการ มีความอิสระและเสรีภาพในการ
กระทำสิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ โ ดยการจำกั ด พื้ น ที่ ในการแสดงออกบนพื้ น ที่ สั ง คมออนไลน์ ในการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ตัวตน อัตลักษณ์ และความต้องการทางเพศผ่านการโชว์รูปภาพที่แสดงเรือนร่างของตัวเอง การ
โชว์รูปอวัยวะเพศ เพื่อต้องการเป็นที่นิยมในกลุ่มรักร่ วมเพศ หรือแม้แต่การโพสต์ประโยคคำพูด ที่แสดงออก
ถึงความรู้สึกในการเชื้อเชิญ เพื่อต้องการหาความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ เพราะในโลกของความเป็นจริง
สังคมไม่สามารถยอมรับได้ในพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่กลุ่มคนเหล่านี้แสดงออกอย่างโจ่งแจ้ง จึงทำให้แอปพลิชัน
สำหรับกลุ่มรักร่วมเพศเป็นที่นิยมในหมู่ชายรักชาย เพราะแอปพลิเคชันเป็นพื้นที่เสรีทางสังคมออนไลน์ในการ
แสดงออกตัวตนและอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริ ง รวมถึงไม่ถูกจำกัดพื้นที่ และถูกควบคุมจาก
การตัดสินของกลุ่มบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ แอปพลิเคชันในการสื่อสารและการ
แสดงตัวตน คือ การหาคู่นอนเพื่อมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราว การใช้สังเกตบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่อยู่
รอบข้างการใช้ในการซื้อขายอุปกรณ์สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มรัก ร่วมเพศ (ชายรักชาย) การสนทนา
พูดคุยหรือหาเพื่อนใหม่ที่มีรสนิย มเดียวกัน การปกปิดข้อมูลส่วนตัวของตนเองและการเปิดเผยรสนิยมและ
พฤติกรรมทางเพศของตนเอง ทั้งนี้ มีสาเหตุในการนัดหมาย คือ เพื่อพบปะและสานสัมพันธ์ โดยอาจมีการ
นัดหมายเพื่อมีเพศสัมพันธ์ในสถานที่ต่าง ๆ อย่างชั่วครั้งชั่วคราวโดยไม่มีความยั่งยืนของความสัมพันธ์ และ
นิยมเปิดเผยสถานะตัวตนในรูปแบบโบ๊ท
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แบ่งกลุ่มพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเบี่ยงเบนทางเพศของกลุ่มรักร่วมเพศ
(ชายรักชาย) ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์โดยพบลักษณะที่สะท้อนพฤติกรรม
ดังกล่าวได้ใน 4 ประเด็น ได้แก่
1. ภาพสะท้ อนตนเองของกลุ่ม รัก ร่วมเพศ (ชายรักชาย): การปรับ ทั ศนคติ ที่ดี ในการแสดงออก
พฤติกรรมส่วนตัว เพื่อการดำเนินชีวิตภายในสังคม
2. ภาพสะท้อนสังคมในมุมมองของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย): การยอมรับของกลุ่ มอื่นในสังคม
และการยอมรับของกลุ่มคนเดียวกัน รวมถึงการจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการนัดหมาย อาทิ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
3. ภาพสะท้อนครอบครัวในมุมมองของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย): การอบรมในการขัดเกลา
พฤติกรรมเบี่ยงเบนในด้านทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นภายในสังคม
4. ภาพสะท้อนสื่อสังคมออนไลน์ในมุมมองของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย): สื่อสังคมออนไลน์ที่มี
บทบาททางการแสดงออกตัวตนและการที่เป็นช่ องทางในการสื่อสารการยอมรับ ความแตกต่างทางเพศที่
เกิดขึ้นสู่ในสังคม
การศึกษาวิจัยเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศ: การแสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มรักร่วมเพศ
(ชายรักชาย) ในฐานะผู้วิจัยมองว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน์ผ่านการใช้งานแอปพลิเค
ชั นของกลุ่ม รักร่วมเพศ (ชายรัก ชาย) ในปัจจุ บัน เป็ นการแสดงออกบนพื้ นที่ เสมือนจริงที่ กลุ่ มคนเหล่านี้
สามารถแสดงออกพฤติกรรมที่ตนเองต้องการเปิดเผยได้โดยง่าย รวมถึงการแสดงทัศนคติผ่านการใช้ งานสื่อ
สังคมออนไลน์ ดังจะเห็นได้ว่าการแสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเปรียบเสมือนเป็นการแสดงออกซึ่ง
การรับรู้หรือการที่ตระหนักถึงเพศสภาพในสภาวะเพศแบบชายรักชาย ที่เสมือนเป็นการรวมคนที่มีอัตลักษณ์
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ร่วมกันเข้าไว้ด้วยกัน กลายเป็นชุมชนเสมือนจริงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยั งมีการนัดหมายเพื่อกระทำกิจกรรม
พบปะ สังสรรค์ หรืออาจะมีเพศสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้วิจัยมองว่าเป็นพื้นที่เสมือนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้น ที่ในการ
แสดงออกทางเพศ เป็นชุมชนที่ไร้พรมแดนขนาดใหญ่ซึ่งเริ่มได้รั บการยอมรับมากขึ้น โดยการสังเกตได้จาก
การแสดงออกพฤติกรรมของบุค คลภายในสัง คมทั่ วโลกที่มีการเปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับ รูป แบบพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ
นอกจากนี้ผลสะท้อนของกลุ่มรักร่วมเพศที่แสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนย่อมที่จะส่งผลโดยตรงไป
ยังสถาบันแรกสุดของพื้นฐานการดำรงชี วิตนั้นก็คือ สถาบันครอบครัวที่มีอิทธิพลในการอบรมขัดเกลาและ
หล่อ-หลอมพฤติกรรมอันดีงามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบไปยังสังคมภายนอกโดยการเรียนรู้
และเคารพกฎเกณฑ์บรรทัดฐานทางสังคม ทั้ง นี้หากมองย้อนกลับไปในอดีตการเปิดเผยตัวตนถึงอัตลักษณ์
ทางเพศเป็นได้ เพียงแค่การเก็บไว้ภายในจิตใจเท่านั้น จนกระทั่งเริ่มมีการต่อสู้ เพื่อสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเอง แต่อย่ างไรก็ต ามในปัจ จุบันการเปลี่ย นแปลงทางสั ง คมเกี่ยวกับ การยอมรับ บุค คลที่ มีพ ฤติ กรรม
เบี่ยงเบนมีการเปิดโอกาสในการให้อิสระและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้น จึงทำให้สัง คมไทยเริ่มมี
การรวมกลุ่มกันของกลุ่มรักร่วมเพศที่สืบเนื่องจากการใช้ชีวิตบนวิถีเพศของตนเอง จนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเกิดแนวคิดเพื่อเป็นจุดยืนในการดำเนินชีวิตว่า “พวกเราเกิดมาเพื่อเป็นเกย์ (I’m
born to be gay)” นั่นเอง
5.3 อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชันของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) ที่ประกอบไปด้วยกัน
ทั้งสิ้น 3 แอปพลิเคชัน โดยการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเบี่ยงเบนทางเพศ ทำให้
ทราบว่า “เกย์ ” ในประเทศไทยเป็นคำที่ รู้จักกันในวงกว้าง แต่ยังคงมีความหมายที่ยั งคลุมเครืออยู่ อัน
เนื่ อ งมาจากยั ง คงมี ค วามสั บ สนกั บ คำว่ า “กะเทย” ซึ่ ง เป็ น คำที่ มี อ ยู่ ใ นสั ง คมไทยมาอย่ า งยาวนาน
เช่นเดียวกับการแบ่งแยกทางเพศภายในสังคมไทยซึ่งก็มีมาเป็นระยะเวลานานเช่นกัน อีกทั้งสังคมไทยยังคงมี
ค่านิยมการทำหน้าที่เป็นผู้นำของครอบครัวของผู้ชาย และผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตามที่คอย
สนับสนุนและการทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนจึงก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทาง
เพศของกลุ่มชายรักชายเป็นเรื่องที่ผิดปกติ วิปริต และวิตถาร
เนื่องด้วยเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลในเรื่องพฤติกรรมในลักษณะนี้มักจะเป็นเรื่องในด้านเชิงลบมากกว่า
เพราะสื่อทางสังคมนิยมที่จะนำเสนอและเผยแพร่ในทางที่ไม่ดี เช่น การนำเสนอข่าวการค้าประเวณี การทำ
อาชีพโสเภณี การขายบริการทางเพศของกลุ่มชายรักชาย และการฆาตกรรมเพราะเรื่องการหึงหวง อาจ
ส่งผลพวงมาจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทำให้สังคมไทยยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
กะเทยและพฤติกรรมของเกย์ มีความแตกต่างกันอย่างไรจึงเหมาภาพรวมว่ากะเทยก็เหมือนกับเกย์
นอกจากนี้สังคมไทยกับ สื่อสังคมออนไลน์ก็มีบทบาทต่อกั นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข่าวสารบนสื่อ
สั ง คมออนไลน์ ซึ่ ง มี อ ยู่ ม ากมาย มี ทั้ ง ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความจริ ง ข้ อ มู ล ข่ า วลื อ รวมถึ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ข่ า วลวง
เนื่องจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ
ใหม่ ที่ ม าในรู ป แบบของแอปพลิ เคชั น ที่ เป็ น ตั ว กลางในการสื่ อ สาร ดั ง นั้ น สื่ อ จึ ง มี บ ทบาทสำคั ญ ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งผู้บริโภคสื่อก็ควรที่จะมีวิจ ารณญาณในเสพข่าวและการแยกแยะข่าวสารต่าง ๆ
อย่ างมี ส ติ ด้ ว ยเช่ น กัน เพราะในปั จ จุบั นกระแสข่ าวของสั ง คมไทยมั ก มี ค วามรวดเร็วอั น เนื่ อ งมาจากสื่ อ
ออนไลน์ที่ทันทุกกระแสข่าว ทำให้ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อการที่อาจตามมา รวมถึงผู้เสพ
ข่าวก็ไม่ทันได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างที่เป็นข่าวกันในสังคม
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ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีความรวดเร็วและทันทุกประเด็นข่าวสารบ้ านเมือง สามารถ
กระจายข่าวสารและแพร่หลายกันไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สิ่ งที่ก่อให้เกิดผลต่อบุคคลที่แสดงออกพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศก็คือกลุ่มคนที่แสดงออกพฤติกรรมและแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศโดยการเลือกใช้
สื่อสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ตน ซึ่งอันนี้คือข้อดี แต่สำหรับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและแสดงออก
ในทางที่ผิดที่ควร ไม่ถูกต้อง สื่อสังคมออนไลน์ก็จะเป็นตัวชี้วัดการกระทำต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นโดยการที่บุคคล
ภายในสังคมเป็นคนกำหนดว่าการกระทำดังกล่าวผิดต่อจารีต วัฒนธรรมหรือไม่
ปัญ หาที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศนั้นมีอยู่
ด้วยกันหลายปัญหา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยจะมีการยอมรับและการชี้ให้เห็นถึงความเท่ าเทียมของคน
ในสังคมที่มีกลุ่มคนที่ความหลากหลายมากกว่าเพศชายและเพศหญิงก็ตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ยัง
ถูกมองว่าเป็นปัญ หาของสังคมอยู่ดี อันเนื่องมาจากการวางรากฐานโครงสร้างของสังคมที่เป็น ตัวจัดการ
ความแตกต่างระหว่างเพศสภาพและสภาวะทางเพศ ที่เป็นเหตุน ำไปสู่ความเชื่อในเรื่องที่ผิดเกี่ยวกับบทบาท
เพศสภาพทางสังคม ที่โครงสร้างทางสังคมมองว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นบุคคลที่ผิดปกติ โดยไม่
คำนึงของการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ไ ด้ทบทวนวรรณกรรมนั้น
ในผลการศึกษาจากงานวิจัยฉบับนี้พ บประเด็นที่มีความแตกต่างกันจากงานวิจัยของวิรากร พรมปั๋น (2560)
ซึ่ง ศึกษาทั ศนคติ และปั จจัยที่ ส่งเสริมการมีเพศสัมพั นธ์ในวัยเรียน ศิวาฤทธิ์ การินตา (2558) ซึ่งศึกษา
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีความรักในวัยเรียน และอั ฐกาญจน์ ชัยรังษี (2557) ซึ่งศึกษาค่านิยมคนรักเพศ
เดียวกัน ทั้ง 3 งานวิจัยล้วนมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกในสังคม ในขณะที่งานวิจัย
ฉบับนี้มุ่งเน้นการแสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนบนพื้นที่สังคมออนไลน์ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถเลือกแสดง
พฤติกรรมได้มากกว่าเนื่องจากสามารถปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตนเองได้ ส่วนงานศึกษาการวิจัยของ สิริ
กัญญา อินตุ๋น และพงศธร พันธุ ซึ่งศึกษาการใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่านิยม
ใช้ในการสื่อสารกับบุคคลที่รู้จัก ในขณะที่งานวิจัยฉบับนี้พบว่าการใช้โทรศัพท์มือถื อเพือ่ ติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม
คนรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) ส่วนมากเป็นการติดต่อสื่อสารกับคนที่ไม่รู้จักซึ่งมีพฤติกรรมและรสนิยมใน
ลักษณะเดียวกัน
6. บทสรุป
ปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกเป็นสังคมแห่งการเคลื่ อนไหวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีบทบาทต่อ
การดำเนินชีวิตของคนซึ่งมีส่วนสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้มีอิสระเสรีมากกว่าสังคมในอดีต การ
ส่งผ่านข้อมูลระหว่างกลุ่มบุคคลสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการส่งผ่านข้อมูลที่มีจุดมุ่งหมายคือการ
กระชับความสัมพันธ์ที่ปัจ จุบันมีสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้บริการโดยไม่เสียค่ าใช้จ่าย มีส่วน
ช่วยในการย่นย่อระยะเวลาและระยะทางในการส่งผ่านข้อมูลทำให้ผู้คนสามารถรับรู้ข้อมูลร่วมกันได้ง่ายขึ้น
เทคโนโลยีได้สร้า งพื้ นที่เสมือนที่ทับ ซ้อนกับ พื้นที่จริงบนสังคมจนไม่อาจแยกออกจากกัน ได้ จนก่อให้เกิด
กลายเป็นสังคมที่มีการรวมตัวของกลุ่มบุคคลซึ่งมี พฤติกรรมและรสนิยมในลักษณะเดียวกันในหลากหลาย
พื้นที่ อย่างไรก็ดี ความอิสระเสรีของพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์อาจเป็นสาเหตุของภัยใกล้ตัวอันเกิดจากเสรีภาพ
ในการแสดงทัศนคติและพฤติกรรมส่วนบุคคลโดยอาจไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นในสังคม
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ในรู ปแบบ “แอปพลิเคชัน (Application)” ซึ่งสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือ กลายเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างทั้งกลุ่มคน
ที่รู้จักกันและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำให้เกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มคนที่มีรสนิยมและพฤติกรรมในลักษณะ
เดียวกัน ดังจะเห็นได้จากการรวมตัวของกลุ่มคนรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) ซึ่งมีการแสดงตัวตนถึงพฤติกรรม
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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การเบี่ยงเบนผ่านพื้นที่ดังกล่าว จึงเป็นที่มาที่ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการเบี่ยงเบนทางเพศ: การ
แสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ ศึกษา
การแสดงออกพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศในสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้แอปพลิเคชันเป็ นสื่อในการเข้า
สังคม รวมทั้งภาพสะท้อนพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในมุมมองของกลุ่มรักร่วมเพศ (ชายรักชาย)
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องบริบทที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงออกถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
บนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มรักร่วมเพศที่อยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน พบว่าพฤติกรรมการแสดงออกถึงลักษณะ
การเบี่ ย งเบนทางเพศมาจากการอบรมเลี้ ย งดู ข องครอบครั ว ในการขั ด เกลาพฤติ ก รรมเบื้ อ งต้ น ทั้ ง นี้
การแสดงออกพฤติกรรมดังกล่าวอาจเนื่องมาจากความรู้สึกเก็บ กดทางเพศที่มาจากค่านิยม สิ่งแวดล้อม
และการลอกเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากกลุ่มบุคคลตัวอย่างภายในสั งคมที่ไม่เหมาะสม จากการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเบี่ยงเบนทางเพศ แนวคิดเรื่องเพศสภาพ และแนวคิดเรื่อ ง
การแบ่ง แยกทางเพศ อีก ทั้ ง ยั ง ได้ ท บทวนข่าวสารและเอกสารงานวิจัย ที่ เกี่ย วข้อง ผลจากการทบทวน
ดัง กล่ าวแสดงให้ เห็ นว่า การอาศั ย อยู่ กั บ ครอบครัวเป็ น ปั จจัย หนึ่ง ที่ ส ำคั ญ ในการแสดงออกพฤติ กรรม
เบี่ ย งเบน เช่ น การปลูก ฝั ง บรรทั ด ฐานค่ านิย มต่ าง ๆ ให้ กับ สมาชิ กในครอบครัว ทำให้ บุ ค คลเหล่านี้ ที่
แสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเบนไม่สามารถที่จะนำเสนอตัวตนที่แท้จริงได้ในพื้นที่ ของสังคมสาธารณะที่
เป็นพื้นที่รวมของบุคคลทั่วไปในสังคม จึงเลือกที่จะแสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศโดยการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ผ่านการใช้แอปพลิเคชันของกลุ่มรักร่วมเพศในการแสดงออกพฤติกรรมดังกล่าวในพื้นที่เสมือนจริง
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ส ะท้ อ นให้ เห็ น ว่าการเปิ ด เผยตั วตนบนพื้ น ที่ สื่ อสั ง คมออนไลน์ สามารถทำได้
โดยง่าย ผู้ ใช้ บั ญ ชี ส ามารถเลือกที่ จะแสดงและไม่แสดงข้อมู ลของตนได้ อย่ างอิ ส ระบนบัญ ชี ผู้ งาน โดย
ส่วนมากมีการ-เปิดเผยชื่อเล่นจริง รูปภาพตนเอง และระบุอายุ รองลงมาคือน้ำหนัก และส่วนสูง เพศสภาพ
ส่วนมากเป็นโบ๊ท มีที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ นิยมระบุรสนิยมและพฤติกรรมทางเพศของตนเองอย่าง
ชัดเจน นิยมเลือกใช้ภาษาในรูป แบบที่เ ป็นกันเอง การใช้สัญ ลักษณ์ แทนการสื่อสารข้อความ และการใช้
คำศัพท์แสลงเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีการโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสื่อถึงรสนิยมทาง
เพศอีกด้วย ส่วนการใช้แอป-พลิเคชันเป็นสื่อในการเข้าสังคมนั้น เป็นไปเพื่อการหาคู่นอนเพื่อมีเพศสัมพันธ์
แบบชั่วคราว, การใช้สังเกตบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่อยู่รอบข้าง การใช้ในการซื้อขายอุปกรณ์สำหรับ
การมีเพศสัมพันธ์ การสนทนาพูดคุยหรือหาเพื่อนใหม่ที่มีรสนิยมเดียวกัน การปกปิดข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
และการเปิดเผยรสนิยมและพฤติกรรมทางเพศของตนเอง โดยมีการนัดหมายเพื่ อพบปะและมีเพศสัมพันธ์
อย่างชั่วครั้งชั่วคราวโดยไม่มีความยั่งยืนของความสัมพันธ์
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลบางส่วน
จำเป็ น ต้ องปกปิ ด ข้อมู ล ส่ วนตั วในการใช้ แ สดงออกพฤติ กรรมและรสนิ ย มทางเพศบนสื่ อสั ง คมออนไลน์
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในสังคม และยัง พบข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลการวิจัย เนื่อง
ด้วยผู้วิจัยต้องใช้การมีส่วนร่วมในการใช้ แอปพลิเคชั นเป็นวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล บางครั้ ง ไม่สามารถ
สอบถามข้อมูลเชิงลึกได้ในทุกประเด็นที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ สะดวกที่จะตอบคำถามได้ สำหรับข้อเสนอแนะใน
การวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม และศีลธรรม ในการ
แสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวเรื่องสถาบันครอบครัวกับเพศศึกษาใน
การแสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจรวมทั้งอาจนำไปสู่การ
วางนโยบายเพื่อวางแผนทั้งทางด้านสิทธิเสรีภาพและสาธารณสุขต่อไป
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งานวิจัยฉบับนี้ใช้ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิงคุ ณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรวมกลุ่มทางสังคมและ
ลักษณะการแต่งคอสเพลย์ รวมทั้งค่านิยมการแต่งคอสเพลย์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ปรากฏในงานคอสเพลย์
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มคอสเพลย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน
ส่วนมากเป็นกลุ่มคนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ผลการศึ ก ษาพบว่า การแต่ ง คอสเพลย์ ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากการแต่ ง กาย
เลียนแบบในวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยการรวมกลุ่มทางสังคมของกลุ่มคอสเพลย์ปรากฏใน 2 ลักษณะ คือ การ
รวมกลุ่มบนพื้นที่ออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการซื้อขายสินค้า
ทีเ่ กี่ยวกับคอสเพลย์ เกม และการ์ตูนญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังพบการรวมกลุ่มบนพื้นที่จัดงานคอสเพลย์ ทั้งงานที่
มีการจัดประกวดคอสเพลย์ และงานที่ไม่มีการประกวดคอสเพลย์ แต่มีกิจกรรมการแต่งกายคอสเพลย์ ส่วน
ลักษณะการแต่ งคอสเพลย์นั้น พบการแต่งกายเลียนแบบใน 4 ลักษณะ คือ การเลี ยนแบบตัวละครจาก
การ์ตูน เกม ภาพยนตร์ และโวคาลอยด์ โดยลัก ษณะการแต่งกายจะเป็นการแต่งกายเลียนแบบตัวละครให้
เหมือนมากที่สุดทั้งทรงผม การแต่งหน้า เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์เสริม
สำหรับค่านิยมการแต่งคอสเพลย์นั้น พบว่า ส่วนมากมีค่านิยมในการแต่งเนื่องจากเป็นเรื่องที่ แปลก
ใหม่และเป็นความสนใจส่วนบุคคล ส่วนมากมีค่านิยมในการแต่งกายตามเพศสภาพ โดยมีการตัดสินใจเลือก
แหล่ ง ที่ ม าของเครื่ อ งแต่ ง กายคอสเพลย์ จ ากการซื้ อ การตั ด เย็ บ ด้ ว ยตนเอง การสั่ งตั ด และการเช่ า
นอกจากนี้ยังพบค่านิยมในการแต่งคอสเพลย์เข้าร่วมงานใน 2 ประเด็น คือ การแต่ง เพื่อประกวด และการ
แต่งเพื่อเข้าร่วมงานเพียงอย่างเดียว ทั้ งนี้ ภายในงานคอสเพลย์ปรากฏวัฒ นธรรมญี่ปุ่นทั้งสิ้น 5 ลักษณะ
คือ ด้านการแต่งกาย ด้านภาษา ด้านเครื่องดื่ม ด้านความบันเทิง และด้านความเชื่อ
คำสำคัญ: คอสเพลย์ การแต่งกายเลียนแบบ วัฒนธรรมญี่ปุ่น
1. บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยทั้งด้าน
ภาษา อาหาร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกาย อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่รับวัฒนธรรม
จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการนำวัฒ นธรรมที่แ ปลกใหม่เข้ามาใน
ประเทศ ทำให้ ตั้ง แต่ อดี ต มาจนถึง ปั จจุบั นประเทศไทยจึง มี การผสมผสานวัฒ นธรรมอย่างหลากหลาย
ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมด้านการแต่งกายซึ่งมีการปรับประยุกต์ จากชุดที่ถูกตัดเย็บอย่างเรียบง่ายเป็นการ
แต่ ง กายที่ เป็ นแบบสากลซึ่ง มี ค วามซั บ ซ้อ นมากยิ่ ง ขึ้น นอกจากเครื่ องแต่ ง กายในชี วิต ประจำวัน แล้ วนั้ น
ยังปรากฏการรับวัฒ นธรรมการแต่งกายเลียนแบบที่เ รียกว่า “คอสเพลย์” ซึ่งเป็นวัฒ นธรรมการแต่งกาย
รูปแบบหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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คอสเพลย์ (COSPLAY) มีรากศัพท์จากคำภาษาอังกฤษ มีความหมายโดยรวมว่าการเล่นเครื่อง
แต่ ง กาย แต่ ใ นนิ ย ามความหมายที่ นิ ย มให้ ค ำจำกั ด ความมากที่ สุ ด คื อ การแต่ ง กายเลี ย นแบบ
(cosplaywiki, ม.ป.ป.: ออนไลน์) เป็นแฟชั่นการแต่งกายจากประเทศญี่ ปุ่นที่ มีต้นกำเนิดจากการพัฒ นา
การ์ตูนของประเทศญี่ ปุ่น จากหนังสื อการ์ตูนสู่แอนิเมชัน เกิดความนิยมและความคลั่งไคล้หลงใหลในตัว
การ์ตูนก่อให้เกิดสังคมของคนรักการ์ตูน จนเกิดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร ซึ่ งชาวญี่ปุ่นจะเรียกการแต่ง
กายในลักษณะนี้ว่า โคะซุปุเระ หรือคอสเพลย์ (นับทอง ทองใบ, 2548 อ้างถึงใน มยุรีย์ กันนา, 2557)
ภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มักจะมีการจัดงานที่เกี่ ยวข้องกับ
การแต่ ง คอสเพลย์ ขึ้ น จากสำนั ก พิ ม พ์ บริ ษั ท หรื อ ร้ า นค้ า ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ์ ตู น เกม และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนที่ชื่นชอบในการแต่งคอสเพลย์ได้มารวมตัวกัน
เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันตามที่ทางผู้จัดงานได้ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย
ประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ และสังคมออนไลน์ ซึ่งการจัดงานคอสเพลย์จะมีกิจกรรมภายในงาน เช่น การประกวด
แต่งคอสเพลย์ การแข่งขันเต้นโคฟเวอร์ (Cover Dance) เพลงญี่ปุ่น และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อชิง
เงิ น รางวั ล และของรางวั ล ตามข่ า วการประชาสั ม พั น ธ์ ข องผู้ จั ด งาน (Anchalika Naoya Normuang
[นามแฝง], สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2561)
ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าการแต่งคอสเพลย์จะแพร่กระจายไปทั่วประเทศและในจังหวัดเชียงใหม่ที่มี
กลุ่มคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการแต่งคอสเพลย์เป็นจำนวนมาก แต่หากมองกลับไปในภาพรวมของสังคม
หรือจากบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ชื่นชอบและไม่รู้จักกับ การแต่งคอสเพลย์ สังคมคอสเพลย์อาจเป็นเพียงสังคม
ขนาดเล็กเฉพาะกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวที่มีความคิ ดความชอบในรูปแบบเดียวกัน ทำให้สังคมการคอสเพลย์
เป็นสังคมที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไปมากนัก มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคอสเพลย์เป็น
กิจกรรมที่ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์ หรือจากกระแสในสื่อออนไลน์ที่ได้
มีก ารตั้ ง คำถามว่า “คอสเพลย์ แต่ ง เพื่ อ อะไร” (สมาชิ ก หมายเลข 1187514, 2557: ออนไลน์ ) หรือ จาก
กระแสข่าวบนสื่อโซเชียลมี เดียที่มีทั้งข่าวด้านลบที่มองว่าการแต่งคอสเพลย์เป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม
เข้าข่ายลามกอนาจาร รวมไปถึงการแต่งคอสเพลย์จนเกิดการกระทบถึงความสัมพันธ์ระดับชาติหรื อการลบ
หลู่ศาสนา ทั้งนี้แม้ว่ามีข่าวด้านลบเกี่ยวกับคอสเพลย์แล้ว ยังมีข้าวด้านบวกที่สังคมยังมองว่าการแต่งคอส
เพลย์เป็นสิ่งแปลกใหม่ น่าสนใจผ่านการใช้การแต่งคอสเพลย์เป็นสิ่งช่วยในการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งนี้ วัฒนธรรมการแต่งกายคอสเพลย์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่ งเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยและมีการ
กระจายตัวทั่วประเทศนั้น ยังคงเป็นเพียงสังคมที่มีคนเฉพาะกลุ่มให้ความสนใจ ทั้งยังมีกระแสวิพากษ์ส่วน
หนึ่งที่มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ดั งนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการรวมกลุ่มทางสังคมและ
ลักษณะการแต่งคอสเพลย์ของกลุ่มคอสเพลย์ และศึกษาค่านิยมการแต่งคอสเพลย์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่
ปรากฏในงานคอสเพลย์ ในพื้นที่คอสเพลย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษาทั้งสองประเด็นนั้น ผู้วิจัยมีความคาดหวังให้ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เข้ามาใน
ประเทศไทยในรูป แบบของการแต่งกายเลียนแบบและผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมค่านิย มและ
ทัศนคติในการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยได้
2. การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ใน 3 ประเด็น คือ แนวคิดเรื่องมนุษย์กับศิ ลปะ แนวคิด
เรื่องอำนาจสื่อและการบริ โภคสื่อ และแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการรวมกลุ่ม สามารถสรุป ได้ว่า มนุษ ย์ใน
สังคมวัฒนธรรมใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการสร้างสรรค์งานฝีมือหรือกิจกรรมบางประเภทที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความจำเป็นพื้นฐานหรือความอยู่รอดของชีวิตมนุษย์ นักสั งคมวิทยายุคแรก ๆ ได้อธิบายศิลปะจากมุม
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ของการตอบสนองความต้ องการบางประการของมนุษ ย์ ว่า ศิ ล ปะเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของ “อารมณ์ สุ น ทรีย์ ”
(aesthetic sentiments) ตอบสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลยามว่าง แต่ไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ความอยู่รอดของมนุษย์ ในอีกแนวคิดเสนอว่า ศิ ลปะเป็นการตอบสนองความพึงพอใจ (self-gratification)
ของมนุษย์ และมีหน้าที่ในแง่ของการพักผ่อน ศิลปะช่ วยให้มนุษย์คลายความเครียดและฟื้นฟูพลังในการ
ทำงาน (ยศ สันตสมบัติ, 2544)
ทั้งนี้ พฤติกรรมของคนจำนวนมากที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจในสถานการณ์ที่ตื่นเต้น ถูกกระตุ้ นยั่วยุ
ให้กระทำบางสิ่งบางอย่างจากผู้ที่เข้าร่วมโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบรรทัดฐานทางสังคมหรือระบบ
ของวัฒ นธรรม โดยมีจุ ดมุ่ ง หมายใดมุ่ ง หมายหนึ่ง เกิด ขึ้น และสิ้ น สุด ในเวลาที่ รวดเร็ว ทั้ ง พฤติ กรรมใน
ลักษณะสร้างสรรค์ซึ่งอาจมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมได้ (สุรพงษ์ ลือทองจักร, 2552)
อย่างไรก็ดี เนื่องจากมนุษย์มีพฤติกรรมที่หลากหลาย มีสมองที่ใหญ่กว่าสัตว์อื่ นและซับซ้อนกว่าสัตว์
อื่น ๆ มนุษย์แตกต่างกับสัตว์ตรงที่มีความคิดแตกฉาน สมองไม่หยุดนิ่ง ชอบคิด ยิ่งคิดมากขึ้นสมองก็ยิ่ง
แตกฉานเฟื่องฟู เกิดความคิดที่ดีไปกว่าเดิ มยิ่งขึ้น (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540) ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยการ
ไหลเวียนของข่าวสาร การแพร่กระจายของเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งกิจกรรมการสื่อสารมวลชนสมัยใหม่
เข้ามาเกี่ย วข้องเป็ นอย่ างมากกับ ชี วิต ประจำวันของผู้คนแทบทุก ด้าน เช่น สังคมไทยในปัจจุบัน ข่าวสาร
วัฒนธรรม ความบันเทิงต่าง ๆ โดยเฉพาะที่มาจากตะวันตก ส่งผ่านมาทางเครือข่ายการสื่อสารสมัยใหม่ทั้ง
โทรทัศน์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มักเป็นตัวการที่นำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม ในเชิงข้อสรุ ป
เหมารวมว่าสื่อสมัยใหม่โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตมีส่วนสำคัญในการนำเสนอเผยแพร่ข่าวสาร ความบันเทิง
และมายาคติเกี่ยวกับลัทธิบริโภคนิยมซึ่งคอยยั่วยุกระตุ้นเร้า อารมณ์ ความรู้สึก ความอยาก ความต้องการ
ของผู้คนในสังคมรับรู้ข่าวสาร โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังอยู่ ในวัยเด็กและเยาวชน (วสันต์ ปัญญาแก้ว , 2560)
ดังจะเห็นได้ว่าในสังคมมนุษย์จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างสรรค์ง านฝีมือและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ ไม่ ได้ เกี่ ย วข้อ งกั บ ชี วิ ต ประจำวัน ไป จนทำให้ ในสั ง คมเกิ ด วั ฒ นธรรมย่ อ ยหรือ ในทางแนวคิ ด ที่ เรีย กว่ า
subculture ที่ จ ะแสดงออกมาในรูป แบบพฤติ ก รรมต่ าง ๆ ที่ มี เอกลั กษณ์ ท างวัฒ นธรรมเป็ น ของตั วเอง
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ยังมีผลมากจากอำนาจและการบริโภคสื่อ ที่ในสังคมปัจจุบันสื่อต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้าให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้การกระจายข่าวสารและการรับรู้ข่าวสารเป็นเรื่องที่ง่ายดายใน
สั ง คมปั จ จุ บั น ทั้ ง จากสื่ อ โทรทั ศ น์ แ ละสั ง คมออนไลน์ เมื่ อ มี ก ารรั บ รู้ ข่ า วสารที่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น จาก สั ง คมที่
หลากหลาย มนุษย์ในสังคมที่ได้รับสิ่งเร้า แรงยั่วยุ แรงกระตุ้นจากสื่อต่าง ๆ ทำให้เกิดการรวมตัวรูปแบบ
หนึ่งในระบบสังคมที่จะประกอบด้วยบุคคลที่มีความชอบหรือการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อ
จุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งหรือเรียกว่ามีอุดมการณ์ร่ว มกันที่จะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมตัวขึ้นเป็นสังคม
วัฒ นธรรมกลุ่มย่อยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ในการเลือกสมาชิกเข้าร่วม แต่ผู้ที่เข้าร่วมจะเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
ของตนเอง ทั้งยังมีกฎเกณฑ์ที่ถูกตั้งขึ้นและยอมรับร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาในการอยู่ร่วมกันในสังคมกลุ่ม
ย่อย ทั้งนี้สังคมกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นการเคลื่อนไหวในสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมได้
สำหรับสถานการณ์การศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ
และวัฒ นธรรมจากญี่ ปุ่น จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่าการวิจัยของภาณิ นี สิ นธุยี่
(2557), สุพรรษา สุรินทร์โท (2555) และเกศรินทร์ ชมพูวิราช (2556) มีวัตถุป ระสงค์ในการศึกษาไป
ในทางเดียวกัน คือ ศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลต่อการแต่งกายของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะการแต่งกาย
ของวัยรุ่นเชียงใหม่ และรูปแบบการรับ สื่อต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการแต่งกายและพฤติกรรมต่าง ๆ แสดงผล
การศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลจากตะวันตกหรือจากสื่อต่ าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่น
ผลงานด้านสังคมศาสตร์

| 14

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม
และการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
The Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2019
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ส่วนงานวิจัยของจินตนา พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา (2557) เป็นการศึกษาระดับความคาดหวังของกลุ่มคนที่ แต่ง
คอสเพลย์เพื่ อแสดงให้ เห็นถึงระดับ ความคาดหวัง ของชุ ดที่ ตัดและทัศนคติของบุคคลที่ มีอิท ธิพ ลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกร้านตัดชุดในเชิงสถิติของกลุ่มคนที่แต่งคอสเพลย์ในงานคอสเพลย์เขตกรุงเทพมหานคร ต่าง
จากงานวิจัยของมยุ รีย์ กันนา (2557) ที่ ศึกษาการ์ตูนแอนิเมชั นจากญี่ ปุ่ น 3 เรื่องที่ ได้ รับ ความนิย มใน
ประเทศไทย ถึงภาพสะท้อนสังคมของวัฒ นธรรมญี่ปุ่นที่สอดแทรกในการ์ตูน และการวิเคราะห์ให้เห็นถึง
คุณค่าของการดูการ์ตูนว่าไม่เป็นเพียงเรื่องไร้สาระ
ดังนั้น จากการวิเคราะห์ภาพรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำให้เห็นถึงประเด็นที่มีความสอดคล้ องและ
ความต่างของงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ งานวิจัยที่กำลังจะศึกษาในครั้งนี้ว่ามีป ระเด็นในเรื่องของการศึกษา
ลั ก ษณะการแต่ ง กายของวั ย รุ่ น และวิ เ คราะห์ ภ าพสะท้ อ นด้ า นวั ฒ นธรรม ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งที่ จ ะ
ทำการศึกษาเช่นเดียวกันแต่เป็นในส่วนของวัฒนธรรมจากญี่ปุ่น ส่วนสิ่งที่แตกต่างจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ
การศึกษาถึงลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนที่แต่งคอสเพลย์เพื่อกระทำกิจกรรมในสิ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน
จึงนำมาสู่ประเด็นที่ต้องการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษาการรวมกลุ่มทางสังคมและลักษณะการแต่ง
คอสเพลย์ของกลุ่มคอสเพลย์ เพื่อ ให้ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับรูปแบบลักษณะการแต่งคอสเพลย์ ลักษณะการ
รวมตัวทำกิจกรรมของกลุ่มคอสเพลย์ และศึกษาค่านิยมการแต่ง คอสเพลย์รวมทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ปรากฏ
ในงานคอสเพลย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในวัฒ นธรรมการแต่ง
กายร่วมสมัยของกลุ่มคนที่มีการรวมตัวเฉพาะ อันจะนำไปสู่การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย
3. วัตถุประสงค์
3.1 ศึกษาการรวมกลุ่มทางสังคมและลักษณะการแต่งคอสเพลย์ของกลุ่มคอสเพลย์ในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
3.2 ศึกษาค่านิยมการแต่ง คอสเพลย์และวัฒ นธรรมญี่ปุ่นที่ปรากฏในงานคอสเพลย์ในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
4. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการดำเนินงานวิจัย
การวิจั ย ครั้ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ วิจั ย ได้ ด ำเนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เรียบเรียง วิเคราะห์ ไปจนถึงการนำเสนอและสรุ ปผลการศึกษา เป็น ระยะเวลารวมทั้งสิ้น
11 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561 โดยมี ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ (1) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องสมุดภาควิชาสังคม
และวัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเว็บไซต์ที่ เกี่ยวกับ
การแต่งคอสเพลย์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการใช้เครื่องมือวิจัย แบบ
สัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ การสังเกต และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมคอสเพลย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 25 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 20 คน
และเพศชาย จำนวน 5 คน ซึ่งส่วนมากอยู่ระหว่างวัยกำลังศึกษาทั้งในระดับ มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทุก
คนเป็นผู้ที่เคยแต่งคอสเพลย์เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ จากนั้นเรียบเรียงและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้เป็นหมวดหมู่ตามที่ได้จัดแบ่งไว้ตามเครื่องมือวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
สั ม ภาษณ์ และมี ส่ วนร่วมในกิ จ กรรม ร่วมกั บ ข้ อ มู ล จากเอกสาร และข้ อ มู ล ในบริ บ ทอื่ น ๆ ทางสั ง คมผลงานด้านสังคมศาสตร์
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วัฒ นธรรม และนำเสนอข้อมูลและสรุป ผลการศึกษาการพรรณนา และจัดทำเป็นรายงานการวิจัยฉบั บ
สมบูรณ์
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 การจัดงานคอสเพลย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่หลักในการจัดงานคอสเพลย์ของจังหวัดเชียงใหม่ หรือ
อาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางการจัดงานคอสเพลย์ของภาคเหนือในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการเริ่มต้น
จัดงานในปีพ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงานส่วนมากจัดขึ้นในพื้นที่ศูนย์การค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ปรากฏงานคอสเพลย์สำคัญ ๆ ที่เป็นที่รู้จักและมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน
มาก ซึ่งสถานที่จัดงานคอสเพลย์ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ทุกกิจกรรมจัดขึ้นภายในพื้นที่ศูนย์การค้าในอำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วงเวลาในการจัดงานมีความแตกต่างกันออกไปโดยเป็นไปตามความสะดวกของผู้
จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน อย่างไรก็ดีพบว่า กิจกรรมที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนั้น คือกิจกรรม
“งานกาดการ์ตูน” งานเกี่ยวกับการ์ตูนที่จัดขึ้นสำหรับคนรักการ์ตูนรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจัดขึ้น
ณ ศู น ย์ ก ารค้ า พั น ธุ์ ทิ พ ย์ พ ลาซ่ า (Chiangmai Cartoon Club (C3), 2561: ออนไลน์ ; ข่ า วสด, 2560 :
ออนไลน์)
อีกทั้ง ยังพบว่ามีงานที่จัดกิจกรรม 2 ปีต่อครั้งหรือมีระยะเวลายาวนานกว่านี้ เช่น งาน Comic
Party ซึ่งสัมพันธ์กับการจัดงานในแต่ละภาคของประเทศที่มีการคัดเลือกตั วแทนไปประกวดระดับประเทศที่
กรุงเทพฯ และระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น โดยพบว่ามีการจัดงานขึ้น ณ ศูนย์ก ารค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่
แอร์พอร์ตเสมอ แต่ในการจัดงานครั้ งล่าสุดนั้นพบว่ามีการจัดงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
เป็นครั้งแรกพร้อมทั้งการเปลี่ย นแปลงของกิจกรรมภายในงานที่แตกต่างไปจากกิจกรรมเดิม ทั้งนี้อาจเป็น
จุดประสงค์ของผู้จัดงานที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่และกิจกรรมของงาน
ส่วนงาน Maya Cosplay Contest เป็นงานประกวดคอสเพลย์ที่เริ่มมีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.
2559 และมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุก ๆ ปี ณ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็น
เตอร์ โดยจัดประกวดในช่วงระยะเวลาเดียวกันในทุก ๆ ปี ซึ่งการที่ผู้จัดงานกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนนั้น จะ
ทำให้ผู้จัดงานรายอื่น ๆ สามารถเลือกจัดงานในช่วงระยะเวลาที่ไม่ตรงกันได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดงานต่างๆ ผู้วิจัยสามารถตั้งข้อสังเกตเรื่องระยะเวลาในการจัดงาน
ว่า มีความสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาในการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา เนื่องด้วย
กลุ่มผู้เข้าร่วมงานส่วนมากเป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในระหว่างกำลังศึกษา ผู้จัดงานดังกล่าวจึงมักคำนึงถึงความ
สะดวกของผู้ที่จะเข้าร่วมงานเป็นหลัก โดยพบว่าบางงานมีการจัดในช่วงระยะเวลาปลายปีหรือต้นปี ซึ่งเป็ น
ช่วงระหว่างการพักจากการสอบอีกด้วย
5.2 การรวมกลุ่มทางสังคมของกลุ่มคอสเพลย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การรวมกลุ่มทางสังคมของคนที่ชื่นชอบการแต่งคอสเพลย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นั้น
ปรากฏ 2 ลักษณะหลัก คือ การรวมกลุ่มบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ และการรวมตัวภายในพื้นที่จัดงานคอส
เพลย์
1) การรวมตัวบนพื้นที่สังคมออนไลน์
การรวมกลุ่มลักษณะเช่นนี้ เป็ นการรวมกลุ่ม บนพื้นที่ สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ ก (Facebook)
เพื่ อประกาศและรับ ทราบข่าวสารงานคอสเพลย์ที่ จัด ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ง มีก ลุ่มหลัก ในการประกาศ
ข่าวสาร คือ กลุ่ม ChiangMai Cartoon & Cosplay Event News มีจำนวนสมาชิกในกลุ่ม 2000 กว่าคน
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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โดยส่วนมากจะเป็นกลุ่มคอสเพลย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มคนที่สนใจงานคอสเพลย์จากจัง หวัด
อื่น ๆ ซึ่งจะนำข่าวสารการจัดงานคอสเพลย์มาจากเพจของผู้จัดงานหรือทางผู้จัดงานให้ผู้ดูแลกลุ่มเป็นผู้ลง
ประกาศข่าวสาร เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกั นกระจายข่าวสารออกไป (ChiangMai Cartoon & Cosplay
Event News, 2560: ออนไลน์)
นอกจากนี้ยังมี การรวมกลุ่มเพื่อการซื้อขายสินค้าและอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอสเพลย์
เกม และการ์ตูนญี่ปุ่น ในเพจ Chance Cosplay & Collection มีสมาชิกติดตามเพจประมาณ 10,000 คน
ส่วนมากเป็นกลุ่มคอสเพลย์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ในเพจจะลงรูปสินค้าต่าง ๆ ที่ทางร้านมี
จำหน่าย เพื่อให้คนเข้ามาชมสินค้าและทำการสั่งซื้อสินค้า การรวมกลุ่มบนพื้นที่ออนไลน์รูปแบบสุดท้ าย คือ
การรวมกลุ่มเพื่อหาเพื่อนเปิดโปรคอส (Project Cosplay) โดยมีหัวหน้าโปรเจคต์ทำการโพสต์ลงบนเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวเพื่อประกาศหาผู้ร่วมโปรเจคต์ ซึ่งโดยส่วนมากผู้ร่วมโปรเจคต์จะเป็นเพื่อนในกลุ่มคอสเพลย์ที่รู้จักกัน
ในวงการคอสเพลย์ (Chance Cosplay & Collection, 2561: ออนไลน์)
2) การรวมตัวภายในพื้นที่จัดงานคอสเพลย์
ส่วนการรวมกลุ่มบนพื้นที่จัดงานของกลุ่มคอสเพลย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการรวมกลุ่มใน 2
ลักษณะ คือ การรวมกลุ่มในงานที่ไม่มีการประกวดคอสเพลย์ จะเป็นลักษณะการจัดงานที่ เป็นการรวมกลุ่ม
คอสเพลย์ให้มาพบปะสังสรรค์กัน มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมและแสดงความสามารถของตนเอง
เพื่อชิงเงินรางวัล รวมถึงมีร้านจำหน่ายสินค้าจากการ์ตูนและเกม มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้กลุ่มคอสเพลย์ได้
รวมตัวกัน คือ การแสดงบนเวที การแข่งขัน และการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เช่น งานกาดการ์ตูน เป็นงานที่
รวมกลุ่มคอสเพลย์ในจังหวัด เชียงใหม่มากที่สุด ส่วนงานที่มีการจัดประกวดคอสเพลย์ จะเป็นการจัดงาน
จากบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ร้านจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเกมหรืองานหนังสือที่มีจัด
ประกวดคอสเพลย์เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับงานมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบของการประกวดจะคล้าย
กับการประกวดนางงาม รอบแรกจะต้องแนะนำตัวว่าตัวละครที่เลือกมาคืออะไร พร้อมแสดงท่าทางของตัว
ละครตั ว นั้ น รอบที่ ส องคื อ ประกาศผลผู้ ผ่ า นเข้ า รอบในรอบแรก รอบที่ ส ามเป็ น รอบตอบคำถามจาก
คณะกรรมการ และรอบสุดท้ายคือการประกาศผลผู้ชนะ สำหรับเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดคอสเพลย์
คือ องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย (ความเหมือนตัวละครต้นแบบ) และการตอบคำถาม (Misaki Chan
[นามแฝง], สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2561)
5.3 ลักษณะการแต่งคอสเพลย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จากการศึกษาลักษณะการแต่งคอสเพลย์สามารถสรุปลัก ษณะการแต่งกายเลียนแบบจากพื้นที่การศึกษา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ได้ทั้งสิ้น 4 ลักษณะ ได้แก่
1) การแต่งกายเลียนแบบการ์ตูน มีความนิยมในการเลือกต้นแบบตัวละครจากการ์ตูนทำให้
ทราบว่าเหตุผลของการเลือกตัวละครต้นแบบการแต่งคอสเพลย์จากตัวการ์ตูนนั้นส่วนมากมาจากเหตุผลส่วนตัว
ของผู้แต่งคอสเพลย์นั้นที่ชอบตัวการ์ตูนตัวนั้นเป็นอย่างมากจนอยากที่จะลองเป็นตัวละครในจินตนาการของ
ตนเอง (Taz [นามแฝง], สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2561)
2) การแต่งกายเลีย นแบบตัวละครจากเกม มีความนิยมในการเลือกต้นแบบตัวละครจากเกม
ให้เหตุผลของการเลือกตัวละครต้นแบบการแต่งคอสเพลย์จากเกมว่า ส่วนตัวของตัวผู้แต่งคอสเพลย์นั้นชอบตัว
ละครจากเกมเพราะว่าเป็ นตั วละครที่ มี ความสามารถพิ เศษ มี เสน่ ห์ ให้ น่ าค้ นหา (Soup Chan [นามแฝง],
สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2561)
3) การแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากภาพยนตร์ มีความนิยมในการเลือกต้นแบบตัวละคร
จากภาพยนตร์ ให้เหตุผลของการเลือกตัวละครต้นแบบการแต่งคอสเพลย์ว่าส่วนตัวของตัวผู้แต่งคอสเพลย์นั้น
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ชอบตั วละครตั วนั้ นเพราะเป็ นตั วละครจากภาพยนตร์ ที่ มี ความชื่ นชอบเป็ นอย่ างมาก จึ งต้ องการที่ จะเป็ น
เหมือนกับตัวละคร
4) การแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากโวคาลอยด์ (Vocaloid) ซึ่งโวคาลอยด์ คือ ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ที่ทำให้ เกิดการประสมเสียง พั ฒ นาโดยบริษั ท ยามาฮ่า ซึ่งผู้ใช้สามารถพิ มพ์ลงในเนื้ อเพลง และ
ทำนองเพลงได้เพื่อให้เกิดเสียงตามที่ต้องการ โดยมีเสียงคนที่บันทึกไว้เป็นตัวกำหนดเอกลักษณ์ของแต่ละเสียง
(Ibchan, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2561)
จากการศึกษาลักษณะการแต่งคอสเพลย์ ดังกล่าวพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ผู้แต่งมี
ลักษณะการแต่งกายโดยการเลียนแบบให้เหมือนกับตัวละครต้นแบบมากที่สุด รวมไปถึงการเลียนแบบการ
แสดงท่าทางและบุคลิกลักษณะให้เหมือนกับตัวละครต้นแบบ นอกจากนี้ ยังมีการเน้นอุปกรณ์เสริมของตัว
ละครประกอบการแต่งกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครจากเกม ซึ่งลักษณะการแต่งคอสเพลย์ของกลุ่มคอส
เพลย์ในพื้นที่ศึกษา ในการแต่งคอสเพลย์ผู้แต่งจะใช้วิกผมในการแต่งให้เหมือนตัวละครต้นแบบ ส่วนมากจะ
นิยมใช้วิกผมสีต่าง ๆ ทั้งทรงผมสั้น ผมยาว มัดจุก และดัดลอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวละครต้นแบบ ในส่วนของ
เสื้อผ้า ส่วนมากนิยมใส่เสื้อนักเรียนญี่ปุ่นปกกะลาสี , เสื้อเชิ้ตแขนยาว แขนสั้น , เสื้อคลุม และเสื้อแขนกุด
กระโปรงนิยมใส่เป็นกระโปรงนักเรียนทรงจีบรอบ และกางเกงนิยมสวมใส่ กางเกงขายาว ชุดเดรส ส่วนมาก
นิยมใส่ชุดเดรสสั้น กระโปรงฟูฟ่องมีระบาย หรือมีชายคลุมด้านหลัง และส่วนสุดท้าย เครื่องประดับ อาวุธ
และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ส่วนมากนิยมสวมใส่หมวก, ที่คาดผม และหูสัตว์ต่าง ๆ อาวุธจะเป็นของตัวละคร
จากเกมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปืน, ดาบ และไม้คทา อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เป็นไปตามตัวละครต้นแบบ เช่น ไมค์
สำหรับร้องเพลง ทั้งนี้ลักษณะการแต่งกายเลียนแบบตัวละครนั้น จะขึ้นอยู่กับตัวละครต้นแบบที่ผู้แต่งคอส
เพลย์ได้เลือกให้เป็นต้นแบบในการแต่งคอสเพลย์โดยจะแต่งให้ใกล้เคี ยงตัวละครต้นแบบมากที่สุดรวมทั้งมี
การเลียนแบบบุคลิกท่าทางของตัวละครต้นแบบด้วยเช่นกัน
5.4 ค่านิย มการแต่ งคอสเพลย์ และวัฒ นธรรมญี่ ปุ่นที่ปรากฏในงานคอสเพลย์ พื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาเรื่องค่านิยมในการแต่งคอสเพลย์ในพื้นที่ศึกษาพบว่ามีค่านิยมในการเลือกเลียนแบบ
จากลักษณะต้นแบบตัวละครทั้งตัวละครจากการ์ตูน เกมออนไลน์ ภาพยนตร์ และโวคาลอยด์ ส่วนมากมี
ค่านิยมในการเข้าร่วมกิจกรรมการแต่งคอสเพลย์จากการเห็นว่าการแต่งคอสเพลย์เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ เป็น
การละทิ้งตัวตนจริงในสังคม เป็นการแสดงออกถึงความชอบในตัวละครต้นแบบ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ในชีวิต เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสังคม และเป็นโอกาสในการทำงาน ทั้งนี้ ยังพบค่านิยมใน
การแต่งกายตามเพศสภาพ ผู้วิจัยพบว่าส่วนมากทั้งเพศหญิงและชายแต่งคอสเพลย์ตามเพศสภาพของตน
และส่วนน้อยที่แต่งกายตรงข้ามกับเพศสภาพของตน รวมไปถึงการตัดสินใจเลือกแหล่งที่มาของเครื่องแต่ง
กายคอสเพลย์ ผู้วิจัยสามารถสรุ ปแหล่งที่มาของเครื่องแต่งกายคอสเพลย์ได้เป็ น 4 แหล่ ง คือ การซื้อ
เครื่องแต่งกายคอสเพลย์ การตัดเย็บเครื่องแต่งกายคอสเพลย์ด้วยตนเอง การสั่งตัดเครื่องแต่งกายคอส
เพลย์ และการเช่าเครื่องแต่งกายคอสเพลย์ นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ยังพบค่านิยมในการตัดสินใจในการ
แต่งกายเข้าร่วมงานคอสเพลย์ได้ 2 ประเด็น คือการแต่งคอสเพลย์เพื่อประกวด ส่วนมากจะพิจารณาจาก
รูปแบบของเวทีและจำนวนของเงินรางวัล และการแต่งคอสเพลย์เพื่อเข้าร่วมงานเพียงอย่างเดียวที่มักจะไม่
ลงทุนกับเครื่องแต่งกายมากนักเพื่อเข้าร่วมงาน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกว่าจะพร้อ มเข้าร่วมในการ
ประกวดบนเวที
การรวมกลุ่มทางสังคมของกลุ่มคอสเพลย์ และลักษณะการแต่งคอสเพลย์นั้น สามารถวิเคราะห์ให้
เห็นถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏภายในงานคอสเพลย์ได้ดังต่อไปนี้
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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1) วัฒ นธรรมด้านการแต่งกาย ปรากฏกิจกรรมการตั้งบูธเช่าชุดยูกาตะ ทั้งผู้ เข้าร่วมงาน
แต่งชุดยูกาตะและชุดนักเรียนญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน และการแต่งกายเลียนแบบจากการ์ตูน เกม ภาพยนตร์ และ
โวคาลอยด์ (Vocaloid) สะท้อนความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเรื่องของการแต่งกายซึ่ งเป็นเอกลักษณ์ประจำ
ชาติและการแต่งกายตามสมัยนิยม
2) วัฒนธรรมด้านภาษา ปรากฏการสื่อสารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น การสอนเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น
และการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เป็นภาษาญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นที่มีต่อผู้จัดงานและ
ผู้เข้าร่วมงาน
3) วัฒนธรรมด้านเครื่องดื่ม ปรากฏกิจกรรมการสาธิตและการทดลอง พิธีชงชา สะท้อนให้
เห็นถึงการนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้านเครื่องดื่มมาเผยแพร่ผ่านการสาธิตและทดลองปฏิบัติ
4) วัฒนธรรมด้านความบันเทิง ปรากฏกิจกรรมการจำหน่ายหนังสือการ์ตูน การแสดงเต้น
โคฟเวอร์ (Cover) และร้องเพลงประกอบจากการ์ตูนญี่ปุ่น การแข่งขันเกมออนไลน์จากญี่ปุ่น การสอนเล่น
หมากล้ อ มหรื อ โกะ การสอนเล่ น เคนดามะ (Kendama) และการเล่ น กาชาปอง สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง การ
แสดงออกทางด้านความบันเทิงของกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น
5) วัฒ นธรรมด้ านความเชื่ อ ปรากฏการจำหน่ ายเครื่อ งรางตามความเชื่ อของชาวญี่ ปุ่ น
สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลด้านความเชื่อประเทศญี่ปุ่นที่ส่ งผลต่อความเชื่อเรื่องเครื่องรางของคนไทยที่ชื่นชอบ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
“วัฒ นธรรมการแต่งคอสเพลย์ ” จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาร่วมกับ
แนวคิดเรื่องมนุษย์กับศิลปะ, แนวคิดเรื่องอำนาจและการบริโภคสื่อ และพฤติกรรมการรวมกลุ่มจะเห็นได้ว่า
การแต่งคอสเพลย์เป็นการใช้ศิลปะตกแต่งร่างกายชั่วคราวโดยการพยายามปรับเปลี่ ยนร่างกายด้วยการแต่ง
แต้มสีสันสีสันลงบนร่างกายให้ต่างไปจากเดิม การประดับร่างกายด้วยเสื้อผ้าพิเศษ และเครื่องประดับอื่น ๆ
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความต้องการภายในจิตใจเพื่อสะท้อนให้เห็นการเป็น ส่วนหนึ่งของสังคม
เฉพาะกลุ่มในโลกสมัยใหม่ (modernization) หรือวัฒนธรรมย่อย (subculture) ใน “สังคมคอสเพลย์” ทั้งนี้
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในทุกสังคมวัฒนธรรมที่แต่ละกลุ่ มวัฒนธรรมเฉพาะได้แสดงตัวตนของ
ตนในลักษณะต่าง ๆ สำหรับพฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่ มคอสเพลย์นั้น ก็เป็นภาพสะท้อนของความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมอันเป็นผลกระทบจากอำนาจสื่อและการบริโภคที่ถูกแสดงออก
ผ่านพฤติกรรมการใช้สื่อเชิงอ้างอิงถึงอัตลักษณ์ (Personal identity) โดยการใช้เนื้อหารายการโทรทัศน์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ในการอ้างอิงตัวตนของผู้รั บชมนำไปสู่การใช้คอสเพลย์เป็นเครื่องมือในการสร้างปฏิสัมพันธ์ กับ
กลุ่มคนในสังคมผ่านการแต่งกาย โดยมีลักษณะตามแนวคิดพฤติกรรมการรวมกลุ่มโดยเป็นพฤติกรรมอันเป็น
ผลของการรวมกลุ่มที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน ไม่มีกฎเกณฑ์ในการเลือกสมาชิก โดยผู้คนสามารถเข้าร่วมได้ตาม
ความสนใจ เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรูปแบบเดียวกัน มีความฝันที่จะ
กระทำการทีม่ ีความมุง่ หวังให้เป็นการสร้างชีวิตใหม่ในอีกรูปแบบหนึง่ ในสังคม
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้นั้น
ผลการศึกษาจากงานวิจัยฉบับนี้พบประเด็นที่ แตกต่างจากงานวิจั ยของมยุรีย์ กันนา (2557) ในเรื่องภาพ
สะท้ อ นวั ฒ นธรรมญี่ ปุ่ น ที่ ป รากฏในการ์ ตู น ญี่ ปุ่ น ทั้ ง สภาพสั ง คมของญี่ ปุ่ น ในช่ วงที่ มี สั ง คมเกษตรกรรม
วัฒนธรรมการแต่งกายที่ปรากฏในการ์ตูน วัฒนธรรมการกิน และสภาพบ้านเรือ น แต่ในงานวิจัยฉบับนี้พบ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ปรากฏบนพื้นที่จัดงานคอสเพลย์เป็นวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ด้านภาษา ด้านเครื่องดื่ม
ด้านความบันเทิง และด้านความเชื่อ ในบริบทพื้นที่ต่างประเทศ อีกทั้งยังพบข้อแตกต่างจากงานวิจัยของ
ภาณินี สินธุยี่ (2557), สุพรรษา สุรินทร์โท (2555) และเกศรินทร์ ชมพูวิราช (2556) ซึ่งสรุปผลการศึกษา
ส่วนมาก พบว่าสื่อโฆษณาคืออิท ธิพลที่ท ำให้ เกิดการแต่ง กายซึ่งส่ วนมากเป็น การแต่ง กายจากประเทศ
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ตะวันตกซึ่งในผลการศึกษางานวิจัยฉบับนี้พบว่าอิทธิพลที่ทำให้เกิดการแต่งกายเลียนแบบมาจากสื่อประเภท
การ์ตูน เกมออนไลน์ และโวคาลอยด์จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และงานวิจัยของจินตนา พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา (2557) ที่ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากในพื้นที่ศึกษามีระดับความ
คาดหวังในชุดคอสเพลย์ที่ตัดในระดับมาก แต่งานวิจัยฉบับนี้ในพื้นที่ศึกษา พบว่ากลุ่ม คอสเพลย์มีค่านิยมใน
การเลือกชุดคอสเพลย์จากการซื้อจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งการสั่งตัดชุดคอสเพลย์จะพบเป็นส่วนน้อย
6. บทสรุป
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ได้ รับ วัฒ นธรรมการแต่ง กายจากหลายประเทศเข้ามาผสมผสานจน
กลายเป็นวัฒ นธรรมการแต่งกายของคนไทยที่มี ความหลากหลาย รวมไปถึงวั ฒ นธรรมการแต่งกายจาก
ประเทศญี่ ปุ่นที่เรียกว่าคอสเพลย์ เป็นวั ฒ นธรรมการแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากการ์ตูน เกม และ
ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายเฉพาะของกลุ่มคนที่ได้มีการกระจายตั วไปทั่วประเทศ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนที่ชอบในวัฒนธรรมคอสเพลย์
โดยปรากฏให้ เ ห็ น จากในงานคอสเพลย์ ที่ ถู ก จั ด ขึ้ น จากหน่ ว ยงาน และร้ า นค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ การ์ตูน เกม ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ ชอบในการแต่งคอสเพลย์ได้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรม
ร่วมกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องบริบททางประวัติศาสตร์สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น พบว่าประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่หลากหลาย เช่น วัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมอาหาร โดยเฉพาะ
วัฒ นธรรมการแต่งกายที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากทั้งชุดกิโมโนที่เป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น และการ
แต่ ง กายที่ เรีย กว่าคอสเพลย์ ที่ เป็น การแต่ง กายเลีย นแบบและ ได้ มีก ารเผยแพร่ไปทั่ วโลกและเข้ามาใน
สังคมไทย ส่งผลให้ในสังคมไทยเกิดวัฒนธรรมการแต่งกายกลุ่มย่อยอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม
ที่เรียกว่าคอสเพลย์ และได้เติบโตขึ้นในเมืองหลวงของของประเทศไทยก่อนจะกระจายตัวไปทั่ วภูมิภาคใน
ประเทศไทย
พื้นที่ศึกษาการรวมกลุ่มทางสังคมและลักษณะการแต่งคอสเพลย์ของกลุ่มคอสเพลย์ รวมถึงค่านิยม
การแต่งคอสเพลย์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ปรากฏในงานคอสเพลย์ในครั้งนี้ ผู้ วิจัยเลือกศึกษางานคอสเพลย์ที่
ถูกจัดขึ้นในพื้นที่ อำเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ มีการเริ่มจัดงานที่ เกี่ยวกับ การแต่ง คอสเพลย์มาตั้งแต่
พ.ศ. 2547 จนมาถึงปัจจุบันที่มีการจัดงานคอสเพลย์จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก โดยส่วนมากมีการ
จัดงานกระจายไปตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ ท บทวนแนวคิ ด ในเรื่ อ งมนุ ษ ย์ กั บ ศิ ล ปะ อำนาจและการบริ โภคสื่ อ และ
พฤติกรรมการรวมกลุ่มเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการศึกษาทั้งนี้ สรุปผล
การศึกษาพบว่าพบว่าการรวมกลุ่มทางสั งคมมีใน 2 ลักษณะ คือ การรวมกลุ่มบนพื้นที่ออนไลน์และการ
รวมกลุ่ ม ภายในพื้ น ที่ จั ด งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การคอสเพลย์ ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น พื้ น ที่ แ สดงออกความสนใจและ
แลกเปลี่ยนข่าวสารของกลุ่มคนเฉพาะ โดยเมื่อมีการรวมตัวกันบนพื้นที่จัดงานนิยมแต่งกายคอสเพลย์ที่มีการ
เลียนแบบจากตัวละครจากการ์ตูน เกมออนไลน์ ภาพยนตร์ และโวคาลอยด์ มีค่านิยมในการแต่งเนื่องด้วย
เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ เป็นการละทิ้งตัวตนจริงในสังคม เป็นการแสดงออกถึงความชอบในตัวละครต้นแบบ
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสังคม และเป็นโอกาสในการ
ทำงาน โดยส่วนมากมีค่านิยมในการแต่งกายตามเพศสภาพของตน ทั้งนี้ ยังพบวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ปรากฏใน
งานคอสเพลย์ 5 ลักษณะ คือ 1) วัฒ นธรรมด้านการแต่งกายพบ 3 ลักษณะ ได้แก่ ยูกาตะ ชุดนักเรียน
อนุบาลญี่ปุ่น และ คอสเพลย์ 2) วัฒนธรรมด้านภาษาพบการสื่อสารและกิจกรรมที่ใช้ 3) วัฒ นธรรมด้าน
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เครื่องดื่มประเภทชา 4) วัฒ นธรรมความบันเทิง พบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเต้นโคฟเวอร์ หนังสือการ์ตูน
เพลงประกอบจากการ์ตูนญี่ปุ่น เกมออนไลน์จากญี่ปุ่น การละเล่นหมากล้อม และ 5) วัฒนธรรมด้านความ
เชื่อ พบในรูปแบบของเครื่องราง สะท้อนความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัยพบข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลจากกลุ่มคอสเพลย์ เนื่องจากข้อมูลบางอย่างกลุ่มคอสเพลย์บาง
คนไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของตนเองได้ จึงจำเป็นต้องใช้นามแฝงในการให้ข้อมูล อีกทั้งยังพบข้อจำกัดใน
การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากคนในกลุ่มคอสเพลย์ส่วนมากเป็นกลุ่มที่มีความเป็นส่วนตั วสูง ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ทั้งนี้ จากการวิจัยเรื่องวัฒ นธรรมการแต่งคอสเพลย์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการศึกษา คือ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒ นธรรมการแต่งคอสเพลย์จากการ์ตูน เกม
ออนไลน์ หรื อ ภาพยนตร์ จ ากประเทศอื่ น ๆ นอกจากประเทศญี่ ปุ่ น และควรมี ก ารศึ ก ษาวิจั ย เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่ นปัจจุบันในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากการรวมกลุ่มคอสเพลย์ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมค่านิยมและทัศนคติในการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยได้
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วิจัย เรื่อ งความสั ม พั นธ์ร ะหว่างพฤติ กรรมการใช้ ส มาร์ ท โฟนกั บ อาการ Text Neck Syndrome
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจัง หวัดพิษณุโลกมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ ท โฟน 2) เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะอาการ Text Neck Syndrome 3) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับอาการ Text Neck Syndrome งานวิจัยเรื่องนี้เป็น
วิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่กำลังศึกษาชั้นปี
ที่ 2-4 ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 375 คน โดยคำนวณจากสูตรของแดเนียล (Daniel, 1999) ในกรณีที่
ทราบประชากรที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และใช้แบบสอบถามใน
การเก็บ รวบรวมข้อมู ล จากนั้ นทำการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยสถิ ตพรรณา ได้แก่ ร้อยละ แจกแจงความถี่
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ส่ ว นสถิ ติ อ นุ ม าน ได้ แ ก่ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก ( = 3.60) ภาวะอาการ
Text Neck Syndrome อยู่ ในระดั บ น้ อ ย ( = 2.35) และพบว่า พฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ ท โฟนมี ค วาม
สัมพันธ์เชิงบวกกับอาการ Text Neck Syndrome (r = .173) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน อาการ Text Neck Syndrome
1. บทนำ
Fishman (2008) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยการจัดกระดูกสันหลังได้บัญญัติคำว่า “Text Neck”
ขึ้นมา และได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Text Neck Syndrome ที่ ใช้ เรียกแทนอาการไหล่ห่ อคอตก Text
Neck Syndrome คือ กลุ่มอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่ ซึ่งสาเหตุเกิดจาก "ก้มหน้า"
บ่อย ๆ ซ้ำ ๆ และเป็นเวลานานเกินปกติ ทำให้ เกิดการบาดเจ็บซ้ำซากบริเวณคอจนมีอาการปวดกล้ามเนื้อ
บริเวณไหล่ กล้ามเนื้อคอ และปวดศีรษะเรื้อรัง (Daryl, 2017)
โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากถึ งร้อยละ 50.5 โดยมีอัตราการใช้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ที่มีเพียงร้อยละ 8.0 เท่านั้น จะเห็นว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ท
โฟนเพิ่มมากขึ้นและกิจกรรมที่ทำผ่านสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่นั้น คือ ระบบสังคมออนไลน์ อย่างเช่น เฟซบุ๊ก
ไลน์ อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ เป็นต้น โดยมีมากถึงร้อยละ 91.5 ใช้ดาวน์โหลดหนัง เพลง ร้อยละ
88.0 ใช้อัพโหลดข้อมูลร้อยละ 55.9 และใช้ติดตามข่าวสารร้อยละ 46.5 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2559,
น.1) โดยสำนักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)
กระทรวงไอซีที ได้เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนซึ่งจำแนกช่วงอายุออกเป็น 4 กลุ่ม
คือ กลุ่มเจนแซท (Gen Z) อายุน้อยกว่า 15 ปี กลุ่มเจนวาย (Gen Y) อายุ 15-34 ปี กลุ่มเจนเอ็กซ์ (Gen X)
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปี และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) อายุ 51-69 ปี พบว่ากลุ่ม Gen Y เป็น
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กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดถึง 53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เมื่อเฉลี่ยจากคนทั้งประเทศ
คนไทยส่วนใหญ่ ใช้สมาร์ทโฟนเฉลี่ย 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 6.4 ชั่วโมงต่อวัน (สุรางคณา
วายุภาพ, 2559) ซึ่งการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน ๆ ในแต่ละวันสามารถก่อให้เกิดอาการText Neck
Syndrome ได้นั้นเป็นเพราะขณะที่ใช้งานสมาร์โฟน ร่างกายจะอยู่ในอิริยาบถที่ ไม่เหมาะสม นั่นคือ ท่าที่
ศีรษะโน้มมาทางด้านหน้า ไหล่สองข้างห่อและก้มหลัง หรือการก้มหน้านั้นเอง ซึ่งถ้าหากมีมุมก้มศีรษะมาก
เท่ าไรก็จะยิ่ง มีแรงกดดั นในคอมากขึ้นเช่ นกัน หากก้มมุม 60 องศา คอจะรับ น้ำหนักสูงถึง 30 กิโลกรัม
ในขณะที่คออยู่ในมุม 0 องศาหรือคอตั้งตรง คอจะรับ น้ำหนักเพียงแค่ 5 กิโลเท่านั้น (ภัทร โฆสานันท์ ,
2558)
จากการศึกษาอาการปวดจากการใช้สมาร์ทโฟนในประเทศอินเดียและสอดคล้องกับการศึกษาในปี
ค.ศ. 2014 พบว่าการใช้สมาร์ทโฟนจะทำให้เกิดอาการปวดเกิดขึ้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ปวด
คอ ร้อยละ 84 รองลงมาคือ ปวดไหล่ ร้อยละ 68 และแผ่นหลังส่วนบน ร้อยละ 46-52 นอกจากนี้ ยัง
พบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ ปวดไหล่และปวดหลังจากสาเหตุการใช้สมาร์ทโฟนมารักษามากขึ้น และ
อาการดั งกล่าวรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับ กลุ่ มวัยรุ่น (Willson, 2012 อ้างถึงใน ภัทริยา
อินทร์โท่โล่, ณัฐชยา สิรินิลกุล, ณัฐริกานต์ ศักดิ์สนิท, พิชญา คงดนตรี, และพิมพ์พิสุทธิ์ ธุวาทร, 2559,
น. 353) ถ้าหากก้มหน้ าใช้ สมาร์ทโฟนแล้วมีอาการปวดตามบริเวณใดบริ เวณหนึ่ง แล้วยัง ไม่ป รับ เปลี่ย น
พฤติกรรมก็จะทำให้เกิ ดอาการ Text Neck Syndrome ในที่สุด อาการจะค่อย ๆ รุนแรงเพิ่มขึ้ นเรื่อยๆ
โดยเบื้องต้นจะมีอาการปวดคอ ในขณะที่ใช้งานสมาร์ทโฟน แต่ถ้าหากปล่อยไปเป็นระยะเวลานาน จะทำให้
เกิดอาการปวดเรื้อรัง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานสมาร์ทโฟนแล้วแต่ก็ยังคงมีอาการปวดอยู่ จนเกิดการกดดั น
บริเวณข้อต่อหรือหมอนรองกระดูก และอาจรุนแรงถึงขั้นเกิดความเสื่อมของกระดูก การกดทับของไขสันหลัง
และเส้นประสาท (พีรพัศฆ์ รุจิวิชชญ์, 2559)
และอาการดังกล่าวยังส่งผลกระทบไปยังด้านต่าง ๆ ไม่ว่ าจะเป็นด้านร่างกาย คือ การยกของหนัก
ไม่ได้ กระดูกสันหลังด้านบนปูด ไม่ สามารถทำกิจกรรมที่ชอบได้ ไม่สบายกายเนื่องจากเจ็บป่ วย (อรทัย
อามาตย์, 2560, น.2) ด้านการเงิน คือ มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องจากต้องรับการรักษาจากโรงพยาบาล
หรือคลีนิคต่าง ๆ ครอบครัวขาดรายได้ ด้านสังคม คื อ ขาดการพัฒนาในด้านกำลังคน คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นลดน้อยลง (พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, 2557, น.174-175) เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนเป็นพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ นั้น
ปฏิบัติกันเป็นประจำสม่ำเสมอคล้ายกับว่ าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น บางคนมีอาการของ Text Neck Syndrome แต่ไม่รู้ว่าเป็นอาการของโรคนี้ และมักจะไม่ทราบ
ว่าพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของตนเองเป็นสาเหตุของการเกิดอาการดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
เห็ น สมควรที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ ท โฟนกั บ อาการ Text Neck
Syndrome ของนักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพิษ ณุ โลก เพื่อนำข้อมูลไปใช้
ส่งเสริมการรู้เท่าทันเกี่ยวกับอาการ Text Neck Syndrome ที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพฤติกรรมการใช้
สมาร์ ท โฟน และเพื่ อ ให้ ทุ ก คนได้ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น การเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค Text Neck
Syndrome ซึ่งเป็นสิ่งสมควรที่เราต้องรู้เป็นอย่างมากในปัจจุบัน
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2. การทบทวนวรรณกรรม
Text Neck คำนี้ คุณหมอ Dean Fishman ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาด้ว ยการจัดกระดูกสันหลัง
เป็นคนบัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนอาการไหล่ห่อคอตก อันเกิดจากเราก้มลงมองหน้าจอเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่รู้ตัว
กระทั่งปวดไหล่ ปวดคอ ถึงจะรู้สึกว่าต้องยืดตัวขึ้น (Dean, 2551)
Text Neck Syndrome คือ กลุ่มอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่ อาจรวมไป
ถึงความเสื่ อมของกระดูก ข้อต่อ กระดูก หรือหมอนรองกระดู กบริเวณคอได้ ปั ญ หาเหล่านี้ เกิดจากการ
บาดเจ็บซ้ำซากบริเวณคอ ซึ่งเกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ อิเล็คโทรนิกส์ต่างๆ เป็นเวลานาน
เกินไปโดยอาการของ Text Neck Syndrome จะมีอาการปวดเรื้อรังบริเวณต้นคอ บ่า ไหล่ หรือสะบัก ใน
รายที่เป็นมากนั้น อาจจะมีอาการชา ปวดร้าวจากคอไปยังมือ หรือมีอาการอ่อนแรงของแขนและมือได้ โดย
อาการผิดปกติดังกล่าวนั้น อาจจะดีขึ้นชั่ วคราวหลังจากผู้ป่วยรับ ประทานยาหรือทำกายภาพบำบัด แต่
อาการจะกลับมาเป็นใหม่ เมื่อเริ่มมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือในลักษณะเดิมๆ อีก (วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ,
2558)
Text Neck มีที่มาจากงาน วิจัยของ Dr.Kenneth K. Hansraj ซึ่งพบว่า กะโหลกศีรษะของผู้ใหญ่
โดยเฉลี่ยมีน้ำหนักประมาณ 4.5 – 5.5 กิโลกรัม โดยธรรมชาติของร่างกาย ถ้าศีรษะตั้งตรงกระดูกสัน
หลังคอจะรับน้ำหนักศีรษะได้พอดีโดยไร้แรงกดทับ แต่การก้มศีรษะลงเพียง 15 องศาจะทำให้กล้ามเนื้อ
บริเวณหลังคอเกร็งตัว เกิดแรงกดทับที่กล้ามเนื้อบ่า ไหล่ และกระดูกสันหลัง คอที่เทียบเท่ากับน้ำหนัก 12
กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าน้ำหนักของศีรษะปกติถึงหนึ่งเท่าตัว หากโดยเฉลี่ยแล้วในหนึ่งวัน ก้มหน้าก้มตาดูจอ
สมาร์ทโฟน เพียง 2-4 ชั่วโมง กระดูกสันหลังคอของเราจะต้องรองรับน้ำหนัก มากเกินกว่าปกติถึง 7001,000 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งในปัจจุบันนี้พบว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือวัยเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนบ่อยๆ มีอาการปวด
คอ บ่า ไหล่ เรื้อรังกันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก (พีรพัศฆ์ รุจิวิชชญ์, 2559)
ปัจจุบันสมาร์โฟนมีบทบาทสำคัญในชีวิ ตของคนในสังคมมากขึ้น โดยที่สมาร์ทโฟนสามารถดึงข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาและยังมีความยืดหยุ่นได้อีก ทั้งยังสามารถควบคุม
ความต้องการของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ รวมทั้งความสามารถที่มีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลายซึ่งเป็นช่องทางในการเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของมนุษย์ (พั ชรี ดอก
พุฒ,2556 อ้างถึงใน เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา, 2559) มีดังนี้
1. การรับส่งอีเมล์ (E-mail) สมาร์ทโฟนสามารถรับ ส่งอีเมล์ได้ทุกที่ทุกเวลา อีเมล์ (E-mail) คือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหมือนจดหมายธรรมดาแต่การรับส่งจะสะดวกรวดเร็วกว่ามากเป็นการติดต่อสื่อสาร
ด้วยตัวหนังสือแบบใหม่ ใช้วิธีการส่งข้อความ ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่ผู้มี
คนนิยมใช้มากที่สุด เพราะสามารถติดต่อรับส่ง ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว
2. การอ่านข่าวบนอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยผ่านสมาร์ทโฟนสามารถอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ได้
หลายฉบับตามแบบต้องการ
3. การค้นหาแหล่งความรู้ ซึ่งสมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะช่ วยให้การค้นหาสะดวก
และรวดเร็ ว โดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปที่ ห้ อ งสมุ ด ก็ ส ามารถเข้ า ไปค้ น หาได้ ที่ เว็ บ ไซต์ (Web Site) ที่ ค อย
ให้บริการได้
4. การดาวน์ โหลดโปรแกรมและเกมต่ างๆ สำหรับ ผู้ ที่ ช อบเล่น เกมที่ กำลั งเป็ นที่ นิ ย มในปั จ จุ บั น
โดยสมาร์ทโฟนสามารถติดตั้งเพื่อนำเกมเหล่านั้นมาเล่นได้
5. ความบันเทิงต่างๆ ในอนาคตเราจะมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์หรือชมรายการต่างๆ ผ่านหน้าจอ
สมาร์ทโฟน อีกทั้งยังสามารถรับชมภาพยนตร์ได้ตามที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่างๆ
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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6. การสั่ ง ซื้อ สิ น ค้ า สมาร์ท โฟนที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ อิน เตอร์เน็ ตสามารถเข้าถึง เว็บ ไซต์ที่ ให้ บ ริการ
รายการสินค้าให้เลือก และเว็บไซต์ที่แสดงสินค้านี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทห้างร้านที่จำหน่า ยสินค้า โดย
ทางร้านค้าจะเตรียมพร้อมให้มีการจำหน่ายสินค้าในอินเตอร์เน็ตแล้วเพียงสมาร์ทโฟนเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น
7. การขายสินค้าและโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถทำได้โดยสร้างเว็บไซต์มาแสดงรายละเอียด
ของสินค้าราคาและการชำระเงินโดยผ่านสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อ
8. การสำรวจความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็นบนอินเตอร์เน็ตจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นที่
มีค่ าใช้ จ่ ายน้ อยที่ สุด ดั ง นั้น ข้อมู ลที่ ได้ จากการสำรวจจึง เป็ นข้ อมูล ที่ น่าเชื่ อถือ ที่ สุด และ ง่ ายกว่านั้ นเรา
สามารถตรวจสอบได้จากสมาร์ทโฟน
9. การโทรศัพท์ ติดต่อทางโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะโทรศัพท์ไปยังที่ใดบน
โลกนี้จะเสียค่าบริการในการโทรศัพท์ตามโปรโมชั่นนั้นๆ จะเห็นได้ว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วน
10. การหารายได้จากอินเตอร์เน็ต โดยอาศัยสมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่ง ช่องทางในการหารายได้ที่
จะต้องมีโฮมเพจ (Home page)
11. การหางานบนอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตมีเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานใหม่ให้เลือกโดยที่
สมาร์ทโฟน เป็นเครื่องมือในการช่วยหางานซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหางานได้นั่นเอง
12. การเป็นธนาคารอินเตอร์เน็ต (E-Banking) ดังที่ปรากฏในสื่อที่สามารถโอนเงินจองตั๋วดูหนังหรือ
สั่งดอกไม้ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่ง สิ่ง เหล่านี้ก็ทำได้นอกจากนี้แล้วธนาคารของประเทศไทยยัง ได้ เปิดบริการ
ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ท โฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาภาวะของอาการ Text Neck Syndrome ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับอาการ Text Neck Syndrome
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก
4. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการดำเนินงานวิจัย
วิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่กำลังศึกษา ในชั้นปีที่ 2-4 ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 375 คน
โดยคำนวณจากสูตรของแดเนียล (Daniel, 1999, p.7-12) ในกรณีที่ทราบประชากรที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 ดังสูตร
n = จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = จำนวนประชากรเป้าหมายทั้งหมด
P = ค่าสัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม
d = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ .05
Z = ค่าคะแนนมาตรฐานที่กำหนดให้ระดับนัยสำคัญเท่ากับ .05 (1.96)
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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จากการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
.05 ได้จำนวนกลุม่ ตัวอย่างดังนี้
n =

(14,153)(1.96)²(0.5)(1-0.5)
(0.05)²( 14,153 - 1)+(1.96)²(0.5)(1-0.5)

n =

374.03

โดยผู้วิจัยเลือกเก็บตัวอย่างจำนวน 375 คน
ผู้วิจัย ได้ท ำวิธีการวิจัย แบบสุ่ม ตั วอย่างโดยใช้ การสุ่ ม แบบหลายขั้น ตอน (Muti-Stage Random
Sampling)
โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2-4 ช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไปที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
เกณฑ์คัดออก คือ นักศึกษาที่ไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถามจนแล้วเสร็จและตอบแบบสอบถาม
ไม่ครบถ้วน
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Conbach’s Alpha - Coefficient) และหาค่าอำนาจจำแนกด้วยวิธีหา
สหสัมพันธ์ (Corrected Total-Item Correlation) แล้วนำมาปรับปรุงเพื่อนำเครื่องมือมาเก็บข้อมูล กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ สถิติแจก
แจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) และ
สถิ ติ อ นุ ม าน (Interential Statistics) ได้ แ ก่ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product –
Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ มีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
เกณฑ์การแปลผลสถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ประเมินแบบอิงเกณฑ์
โดยแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ (Best, 1987 อ้างถึงใน พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, 2559, น.179) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุด
เกณฑ์ แบบประเมิน ภาวะอาการ Text Neck Syndrome (พิ ษ นุ อภิสมาจารโยธิน , 2557, น.71)
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีภาวะอาการ Text Neck Syndrome น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีภาวะอาการ Text Neck Syndrome น้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีภาวะอาการ Text Neck Syndrome ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีภาวะอาการ Text Neck Syndrome มาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีภาวะอาการ Text Neck Syndrome มากที่สุด
เกณฑ์ ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ค่าสั มประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) โดยแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ
ดังนี้ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545)
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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±
±
±
±
±

0.81 ถึง ±1.00
0.61 ถึง ±0.80
0.41 ถึง ±0.60
0.21 ถึง ±0.40
0.00 ถึง ±0.20

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความสัมพันธ์ระดับมากที่สุด
มีความสัมพันธ์ระดับมาก
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับน้อย
มีความสัมพันธ์ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การวิเคราะห์ ข้อมูล ส่วนบุ คคล พบว่า นักศึ กษาที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
ร้อยละ 67.2 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 32.8 มีอายุระหว่าง 20-22 ปี ร้อยละ 91.7 และอายุ 23 ปีขึ้นไป
ร้อ ยละ 8.3 ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น ปี ที่ 2 ร้ อ ยละ 36.5 คน รองลงมาคื อ ชั้ น ปี ที่ 3 ร้ อ ยละ 33.6 และชั้ น ปี ที่ 4
ร้อ ยละ 29.9 ส่ วนใหญ่ มี ร ายได้ ม ากกว่า 6,000 บาท ร้ อ ยละ 40.3 ส่ วนใหญ่ ได้ ร ายได้ จ ากผู้ ป กครอง
ร้ อ ยละ 77.1 ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟนเพราะสะดวกต่ อ การพกพา ร้ อ ยละ 85.9 ใช้ ส มาร์ ท โฟนเพราะ
ติดต่อสื่ อสาร ร้อยละ 80.5 ใช้ สมาร์ทโฟนเพราะความบันเทิ งเพลิดเพลิน ร้อยละ 67.2 ใช้ สมาร์ท โฟน
เพราะความหลากหลายของแอปพลิเคชั่น ร้อยละ 61.9 และใช้สมาร์ทโฟนเพราะขายของออนไลน์ ง่ายต่อ
การค้นคว้า ทำงาน ร้อยละ 1.3 ใช้แอปพลิเคชันของระบบสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็น
ต้น คิดเป็นร้อยละ 98.4 ใช้แอปพลิเคชันความบันเทิง เช่น ยูทูป วี แอปและจูคส์ มิวสิค เป็นต้น ร้อยละ
87.5 ใช้แอปพลิเคชันเกมส์ ร้อยละ 49.3 ใช้แอปพลิเคชันดาวน์โหลดหนัง ร้อยละ 15.5 ใช้แอปพลิเคชันใน
การทำงาน หรือโปรแกรม Word ร้อยละ 0.8
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนใน
ระดั บ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.60 (S.D. = 0.59) ซึ่ ง หากพิ จ ารณารายข้ อ 3 อั น ดั บ แรก พบว่ า
นักศึกษามีพฤติกรรมการก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัวหรือเพื่อน ผ่านการแชทเฟซบุ๊ค
ไลน์ ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ และก้มหน้าเช็คสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนนอน
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18, 4.06 และ4.03 ตามลำดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
ตัวแปร
1. ก้ม หน้า ใช้ สมาร์ ท โฟนเพื่ อ ติด ต่ อสื่ อสารกั บ ครอบครัวหรือ เพื่ อ น
ผ่านการแชทเฟซบุ๊ค ไลน์
2. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านต้องการ
3. ก้มหน้าเช็คสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนนอน
4. ก้ม หน้ าใช้ ส มาร์ท โฟนเพื่ ออัพ เดตข้อมู ล หรือรูป ภาพผ่ านระบบ
สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ และอินสตาแกรม เป็นต้น
5. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อต้องการหาข้อมูลในการเรียน
6. เมื่อต้องรอเวลาไม่ว่าจะเร็วหรือนาน จะก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเสมอ
7. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อรับข่าวสารหรือติดตามข่าวสาร
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4.18

S.D.
0.88

ระดับ
มาก

4.06
4.03
4.02

0.84
0.81
0.99

มาก
มาก
มาก

4.02
3.93
3.84

0.83
0.86
0.85

มาก
มาก
มาก
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ตัวแปร
8. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อดูคลิปวิดีโอต่าง ๆ
9. ก้มหน้าเช็คสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า
10. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนอยู่เสมอ
11. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อดูหนัง/ซีรี่ย์
12. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า 8 ชั่วโมง
13. ก้มหน้าใช้งานสมาร์ทโฟนขณะชาร์ตแบต
14. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเล่นเกม
15. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนตอนกินข้าว
16. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนตอนเรียน
17. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่ออ่านหนังสือออนไลน์
18. เมื่อดูทีวี ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนควบคู่ไปด้วย
19. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อ รับ- ส่งอีเมล์
20. ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนขณะกำลังเดิน
เฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน

3.78
3.76
3.66
3.59
3.54
3.49
3.44
3.18
3.17
3.13
3.07
3.03
2.78
3.60

S.D.
0.90
0.91
1.04
1.07
0.97
1.03
1.21
1.03
0.97
1.05
1.16
1.02
1.06
0.59

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3. การวิเคราะห์อาการ Text Neck Syndrome พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่
ตอบแบบสอบถามมี ลั ก ษณะความเจ็ บ ป่ วยของอาการ Text Neck Syndrome อยู่ ในระดั บ น้ อ ย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 (S.D. = 0.88) ซึ่งหากพิจารณาในแต่ละส่วน พบว่า คอ มีความเจ็บป่วยในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ส่วนไหล่ หลังส่วนล่าง และหลังส่วนบนนั้นมีความเจ็บป่วยในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21, 2.17 และ1.98 ตามลำดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ลักษณะความเจ็บป่วยอาการ Text Neck Syndrome
ตัวแปร
S.D.
1. คอ
3.00
1.12
2. ไหล่
2.21
1.23
3. หลังส่วนบน
2.17
1026
4. หลังส่วนล่าง
1.98
1.25
รวม
2.35
0.88

ระดับ
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

4. การวิเคราะห์ หาความสัมพั นธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นสมาร์ทโฟนกับ อาการ Text Neck
Syndrome พบว่า พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับอาการ Text Neck Syndrome
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.173 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3

แสดงการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นสมาร์ทโฟนกับอาการ
Text Neck Syndrome
ตัวแปร
อาการ Text Neck Syndrome (Y) พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน (x)
Y
1
.173**
X
1
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บทสรุป
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ ท โฟนที่ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ย
3 อันดับที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ มีพฤติกรรมการก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัวหรือเพื่อน
ผ่ า นการแชทเฟ ซบุ๊ ค ไลน์ ก้ ม หน้ า ใช้ ส มาร์ ท โฟนเพื่ อ หาข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งการ ก้ ม หน้ า เช็ ค
สมาร์ทโฟนเป็นสิ่ งสุดท้ายก่อนนอน ตามลำดับ และพบว่า พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนมีความสัมพั นธ์
เชิ งบวกกับ อาการ Text Neck Syndrome อย่างมีนั ยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ .01 โดยมี ค่าสัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.173
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การวิจัยเรื่องกองทัพญี่ปุ่นกับนครสวรรค์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484 - พ.ศ.2488)
มีวัต ถุป ระสงค์ ในการศึก ษา คื อ เพื่ อ ศึ กษาการเข้ามาของกองทั พ ญี่ ปุ่ นในนครสวรรค์ช่ วง พ.ศ.2484 พ.ศ.2488 รวมทั้งศึกษาผลกระทบจากการเข้ามาจัดตั้ง กองทัพของทหารญี่ปุ่นในนครสวรรค์ พ.ศ.2484 พ.ศ.2488 โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการค้นคว้าหาข้อมูลจากหลักฐาน
โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นเอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้นรอง ตลอดจนการลงสัมภาษณ์จากบุคคลร่วมสมัยในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นสำคัญ
ผลการศึกษาพบว่า การเข้ามาจัดตั้งกองทัพของญี่ปุ่นในนครสวรรค์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
พ.ศ.2484-2488 ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในนครสวรรค์เป็นอย่างมาก
ทั้งการอพยพแรงงานเข้ามาจนเกิดอาชีพที่หลากหลายภายในนครสวรรค์ รวมทั้งพัฒนาการของกลุ่มนายทุน
ต่ าง ๆ ที่ เริ่ม การสะสมทุ น จากการค้ ากั บ ญี่ ปุ่ น จนกลายเป็ นกลุ่ ม ผู้ มี บ ทบาททางเศรษฐกิจ และสั ง คมใน
ช่วงเวลาต่อมา สิ่งปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมภายในช่วงเวลาดังกล่าวของ
นครสวรรค์เป็นอย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในนครสวรรค์เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกองทัพ
ของญี่ ปุ่นถอนทัพออกจากนครสวรรค์ใน พ.ศ. 2488 ก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจและสังคมใน
นครสวรรค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คำสำคัญ: สงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่น นครสวรรค์
บทนำ
นครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณตอนบนของภาคกลาง เป็นที่รู้จักหลายชื่อ เช่น ปากน้ำโพ (หรือปากน้ำโพธิ์)
เมืองพระบาง และเมืองชอนตะวัน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครขึ้นไปทางเหนือประมาณ 237 กิโลเมตร
นครสวรรค์มีพื้นที่กว้างขวางมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้ ทิศเหนือสุดติดกับจังหวัด กำแพงเพชร
และจังหวัดพิจิตร ทิศใต้สุดติดกับจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชัยนาท ทิศตะวันออกสุดติดกับ
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ทิ ศ ตะวั น ตกสุ ด ติ ด กั บ จั ง หวั ด ตาก และจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี นครสวรรค์ นั บ เป็ น
จังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และด้วยทีต่ ั้งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญจึงมีคำกล่าว
ว่านครสวรรค์เปรียบเสมือนประตูไปสู่ภาคเหนือนครสวรรค์เป็นดินแดนที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์
มาอย่างต่อเนื่อง มีบ ทบาทและความสำคัญ ในฐานะเป็น “รัฐกึ่ง กลาง” มาตั้งแต่สมัยทวารวดีเป็นแหล่ง
ถลุงโลหะขนาดใหญ่ที่บ้านจันเสน ต่อมาในสมัยสุโขทัยเป็นดินแดนหัวเมืองเหนือมีความสำคัญในแง่ของแหล่ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อี ก ทั้ ง กำลั ง คนที่ ค อยสนั บ สนุ น ให้ อ าณาจั ก รสุ โขทั ย เรื อ งอำนาจ ในสมั ย อยุ ธยา
นครสวรรค์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้แก่อยุธยา เป็นเมืองยุทธศาสตร์ในสงคราม
ระหว่างไทยกับ พม่า ในช่ วงการปฏิรูป การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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เจ้าอยู่หัว พ.ศ.2435 นครสวรรค์ได้กลายเป็นศูนย์กลางของ “มณฑลนครสวรรค์”เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่ หั วเสด็ จประพาสมณฑลฝ่ ายเหนือ พ.ศ. 2444 ทรงตั้ง ข้อสั งเกตเกี่ ยวกับ พื้น ที่
นครสวรรค์ว่า “พื้นที่อุดมสมบูรณ์แต่คนที่อาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยลักษณะดังกล่าวทำให้ดึงดูดผู้คนให้อพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน” และเมื่อการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือเสร็จสมบูรณ์ในช่วง พ.ศ. 2460 กลุ่มคนที่ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจของนครสวรรค์ให้มีความเคลื่อนไหวและคึกคักเป็นอย่างมาก คือ กลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่อพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานนับแต่ปลายกรุงศรีอยุธยา มีบทบาทสำคัญในการค้า ทำธุรกิจทั้งค้าปลีกส่ง ทำโรงเลื่อย
โรงสี โรงน้ำแข็ง และการธนาคาร สำหรับคนธรรมดาในระดับล่างจะกระจายตัวทำมาหากินอยู่ทั่วไป อาชีพ
ที่เป็นหลักคือ ทำนา ทำไร่ จับปลา งานอาชีพเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ต่อเรือ สร้างบ้าน จักสาน ทอผ้า ฯลฯ
ตลอดระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทำให้เห็นว่านครสวรรค์เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีค วามสำคัญทางด้าน
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองต่อรัฐกลางอย่างต่อเนื่องนับเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมต่อภาคเหนือและ
ภาคกลาง ปัจจัยดังกล่าวนี้นับเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นครสวรรค์ได้กลายเป็น
ที่ตั้งสำคัญของกองทัพญี่ปุ่นอีกด้วย
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแย้งของสองมหาอำนาจในยุโรปบานปลายเข้าสู่ภูมิภาคต่างๆ
นำไปสู่การแบ่งฝ่ายทางการเมืองระหว่างฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายอักษะโดยมีหลายประเทศเข้าร่วมในสงคราม
แบ่งฝ่ายครั้งนี้ ประเทศญี่ ปุ่นนับเป็นแกนนำสำคัญ ของฝ่ายอักษะเคียงคู่กับ เยอรมนีและอิตาลี ใน ขณะที่
สงครามกำลังดำเนินในภาคพื้นยุโรปทางทวีปเอเชียนั้น ญี่ปุ่นต้องการยกทัพผ่านไทยไปโจมตีชายแดนพม่า
และมลายูรวมถึงใช้ไทยเป็นที่ตั้งฐานทัพสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่น รัฐบาลไทยในขณะนั้นตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่าย
อักษะทำสนธิสัญ ญาเป็นพันธมิตรกับ ญี่ ปุ่น การทำสนธิสัญ ญาเป็น พันธมิตรนั้นเป็นเหตุให้ญี่ ปุ่นยกพลขึ้น
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2484 ทำให้ญี่ ปุ่นได้เข้ามาจัดตั้งกองทัพภายในประเทศไทยและใช้ไทยเป็นฐาน
สนับสนุนของกองทัพญี่ปุ่นเพื่อประโยชน์ในสงครามบริเวณมหาเอเชียบูรพา ซึ่งการเข้ามาจัดตั้งกองทัพญี่ปุ่น
ได้จัดตั้งในหลาย ๆ พื้นที่ของไทย เช่น 1) กองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทยที่หอการค้าจีนที่กรุงเทพมหานคร
2) บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี 3) ค่ายวชิ ราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราช 4) ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 5)
อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6) วัดหมื่นสารจังหวัดเชียงใหม่ 7) วัดพราหมณีนครนายก 8) ค่า ยพิทักษ์
จังหวัดนนทบุรี และ9) จังหวัดนครสวรรค์
นครสวรรค์มีความคุ้นเคยกับอำนาจรัฐ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่ ภูมิศาสตร์เอื้ออำนวยต่อการปกครอง
ได้ โดยสะดวก นครสวรรค์ ถื อ ว่าได้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของทหารที่ ส ำคั ญ ในภาคเหนื อ ทหารญี่ ปุ่ น ได้ เข้ามา
ตั้งฐานทัพในนครสวรรค์ โดยมี การจัดตั้งฐานทัพหลายพื้นที่ ของนครสวรรค์ คือ มีการจัดตั้งฐานทัพญี่ปุ่น
ในอำเภอเมือง อำเภอชุมแสง อำเภอตาคลี ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการใช้ประโยชน์ต่างกัน ในส่วนของอำเภอเมือง
จะมีการตั้งฐานทัพบริเวณสถานีปากน้ำโพ บริเวณมณฑลทหารบกที่ 4 (ปัจจุบันคือค่ายมณฑลทหารบกที่ 31
หรือค่ายจิระประวัติ) บริเวณโรงทหารเก่าหลังโรงเหล้า(ปัจจุบันคือบริเวณตลาดศรีนคร) โดยสถานีปากน้ำ
โพเป็นศูนย์กลางสำคัญของรถไฟที่จะขึ้นเหนือและลงใต้ นับเป็นจุดสำคัญในการลำเลียงเสบียงสัมภาระของ
ทหารญี่ปุ่น หน่วยทหารที่สำคัญที่ประจำสถานีรถไฟนครสวรรค์ คือ หน่วยพลาธิการ หรือที่เรียกกันว่า กอง
ลำเลียงประจำสถานีรถไฟปากน้ำโพ ในส่วนบริเวณค่ายมณฑลทหารบกที่ 31 มีจัดที่ตั้ งหน่วยการบิน 2 แห่ง
ของญี่ ปุ่น โดยทั้ง 2 หน่วยจะตั้งอยู่บริเวณสนามบินใกล้ค่ายมณฑลทหารบกที่ 31 และได้ใช้บริเวณค่าย
ทหารมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นที่ตั้งอาคารพั กชั่วคราวให้ทหารญี่ปุ่น และบริเวณตลาดศรีนครมีการสร้าง
ค่ายที่พักของทหารญี่ ปุ่นรวมถึงมีการคุมขังเชลยที่ญี่ ปุ่นจับกุมตัวไว้ได้ในสงคราม ส่วนของอำเภอชุมแสง
พบว่ามีการจัดตั้งฐานทัพบริเวณสถานีรถไฟทับกฤชและได้มีการซื้อขายกับประชาชนบริเวณตลาดทับกฤชโดย
มีการแลกเปลี่ ยนสินค้าระหว่างแม่ค้ากับทหารญี่ปุ่นโดยใช้เงินเยนของญี่ ปุ่นเป็นหน่วยแลกเปลี่ยน และใน
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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อำเภอตาคลี มีการจัดตั้ งกองทัพบริเวณบ้านหนองสีนวล ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างฐานทัพอากาศบริเวณทิศ
ตะวันตกของเขาตาคลีซึ่งก็คือฝูงบิน 403 กองบิน 4 กองพลบินที่ 3 ในปัจจุบัน
ในการเข้ ามาของญี่ ปุ่น ในช่วงแรกประชาชนได้รับ ผลประโยชน์มากเนื่ องจากญี่ ปุ่ นใช้ น ครสวรรค์
เป็นดินแดนในการสนับสนุนแนวรบด้านพม่าและมลายู เป็นแหล่งประจำการของทหารที่ใช้ผลัดเปลี่ยนทหาร
แนวหน้ า เป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาวุ ธ และเสบี ย งอาหารสำหรั บ ทหาร เป็ น แหล่ ง รั ก ษาพยาบาลและพั ก ฟื้ น
ทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบ รวมทั้งปฏิบัติการด้านจิตวิทยาต่อต้านฝ่ายตรงข้าม การเข้ามาของทหารญี่ปุ่น
ทำให้เกิดการจ้างงานอย่างกว้างขวางจากการสร้างอาคารที่พักชั่วคราว การจัดหาแรงงานเพื่อทำงานโยธา
ขุดดิน ขุดหิน ขุดสนามเพลาะ ขยายสนามบินนำไปสู่การอพยพเข้ามาของแรงงานต่ างพื้นที่ อีกทั้งยังมีการ
สำรวจทางเพื่อสร้างสนามบินใหม่ๆ มีการกว้านซื้ อสัตว์พาหนะ เช่น โค และม้า รวมทั้ง สุกร และกระบือ
เป็นต้น การเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นทำให้เศรษฐกิจและสังคมในนครสวรรค์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างมาก
นอกจากนี้ท างกองทั พ ญี่ ปุ่น ยั งมี การจั ด หาสิ่ ง รื่นรมย์ให้ แก่ นายทหารญี่ ปุ่ น ในนครสวรรค์ โดยใช้
โรงแรมตึกเหลือง โรงแรมตึกขาวเป็นสถานที่รับรองพร้อมทั้ งมีการจัดหาหญิงบริการจากนครสวรรค์และ
ผู้หญิงจากประเทศเพื่อนบ้านให้กับสโมสรนายทหารอีกด้วย โดยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่นายทหารญี่ปุ่น
นิยมไปแสวงหาความสำราญ ได้แก่ สวนอาบจันทร์ อันเป็นที่ขึ้นชื่อของนครสวรรค์ในระยะเวลานั้น
การเข้ า มาของกองทั พ ญี่ ปุ่ น ทำให้ มี ก ารสะสมทุ น ของกลุ่ ม นายทุ น ในนครสวรรค์ จ ำนวนมาก
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับกองทัพญี่ปุ่น คือ ร้านสวัสดิ์ค้าไม้ไทย นายเฮงหลิม และนาย
ชุ่นเส็ง(อโนดาต) กลุ่มธุรกิจขนส่ง คือ ตระกูลนิโรจน์ กลุ่มธุรกิจการค้า คือ ตระกูลศิริวิริยะกุล โดยมีการ
สะสมทุนจากร้านขายของชำทั้งค้าปลีกซึ่ งต่อมาได้มีการจัดตั้งบริษัท “รวมผลอุตสาหกรรม จำกัด ” และอีก
การสะสมทุนจากการเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นที่น่าสนใจ คือ นายลี่ซี ได้สะสมทุน จากการพายเรือรับจ้างขน
ทองให้ทหารญี่ปุ่นและได้เป็นเจ้าของทองมากมายภายหลังสงครามจึงสร้างธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์ขึ้น
การเข้ามาของกองทัพ ญี่ ปุ่น ในนครสวรรค์ปี พ.ศ.2484-2488 ได้มีการสะสมทุ นของกลุ่มธุรกิจ
มากมายอีกทั้งมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจ้างงานเป็นจำนวนมาก แต่ในบริบทเดียวกันก็เกิดกลุ่มต่อต้าน
ทหารญี่ปุ่นโดยใช้นครสวรรค์เป็นฐานบัญชาการต่อต้านญี่ปุ่น คือกลุ่มขบวนการเสรีไทย โดยแผนการของ
นายปรีดี พนมยงค์ มีศูนย์บัญชาการต่อต้านญี่ปุ่นที่นครสวรรค์เพื่อเป็นด่านสกัดทัพญี่ปุ่นที่จะขึ้นไปทางเหนือ
และตะวันตกเฉียงเหนือ มี นายพึ่ง ศรีจันทร์ ผู้แทนอุตรดิตถ์ และฐานะหัวหน้าหน่วยพลพรรคของเขตงาน
บริเวณภาคเหนือตอนล่าง นอกจากกลุ่มขบวนการเสรีไทยที่มีบทบาทในการต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศไทยแล้ว
โดยใช้นครสวรรค์เป็นศูนย์บัญ ชาการยังมีฝ่ายต่อต้านญี่ปุ่นอีกคือ ฝ่ายคอมมิวนิสต์จีน และฝ่ายก๊กมินตั๋ ง
ซึ่ง 2 กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากชาวนครสวรรค์บางส่วนเนื่องจากประชาชนในนครสวรรค์มีชาวจีนเป็น
จำนวนมากและได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของญี่ปุ่นจึงได้มีการเข้าร่วมกับกลุ่มต่อต้าน 2 กลุ่มนี้ด้วย
ภายหลังจากกองทัพญี่ปุ่นได้ถอนทหารออกจากนครสวรรค์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในนครสวรรค์ เศรษฐกิจการค้าตกต่ำลงเนื่องจากในการเข้ามาญี่ปุ่นได้ซื้อสินค้าจากชาวบ้านไปเป็น
สเบียงจำนวนมาก แต่เมื่อญี่ ปุ่นได้ถอนทัพออกไปทำให้การซื้อขายที่ครึกครื้นลดลง แรงงานที่เคยเข้ามา
ในช่วงการจัดตั้งกองทัพญี่ปุ่นในนครสวรรค์อพยพออกจากนครสวรรค์ รวมถึงเกิดปัญหาโสเภณีที่เคยได้รับ
ความนิยมจากนายทหารญี่ปุ่นก็กลายมาเป็นปัญหาทางสังคมของนครสวรรค์ในภายหลัง มีการเปลี่ยนแปลง
กิจการต่างๆมากมาย เช่น ร้านสวัสดิ์ค้าไม้ไทยที่มีบทบาทในการรับเหมาก่อสร้างกับกองทัพญี่ปุ่นภายหลัง
การถอนกองทัพญี่ปุ่นได้มีการขายกิจการและเปลี่ยนไปทำธุรกิจโรงแรมแทน และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นมรดกจาก
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การจัดตั้งฐานทัพญี่ปุ่นในนครสวรรค์ คือ ฝูงบิน 403 กองบิน 4 กองพลบินที่ 3 หรือ กองบิน 4 ที่อำเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันเป็นกองบินรบหลักของกองทัพอากาศไทย
การเข้ า มาจั ด ตั้ ง กองทั พ ญี่ ปุ่ น ในนครสวรรค์ พ.ศ. 2484-2488 มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงใน
นครสวรรค์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ างมาก ดังนั้นการทำวิจัยเรื่องกองทัพญี่ปุ่นกับนครสวรรค์
สมัยสงครามโลกครั้งที่2 (พ.ศ.2484-พ.ศ.2488)ช่วยทำให้เข้าใจถึงปัจจัยการเข้ามาของกองทัพญี่ ปุ่นใน
นครสวรรค์ ต ลอดจนบทบาทของกองทั พ ญี่ ปุ่ น และการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมใน
นครสวรรค์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2484-2488 ซึ่งนับเป็นอีกพัฒนาการสำคัญของประวัติศาสตร์นครสวรรค์อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นในนครสวรรค์ช่วงพ.ศ.2484-พ.ศ.2488
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเข้ามาจัดตั้งกองทัพ ของทหารญี่ ปุ่นในนครสวรรค์ พ.ศ.2484 พ.ศ.2488
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยชิ้ นนี้ได้กำหนดระยะเวลาในการทำการศึกษาตั้งแต่พ .ศ.2484-พ.ศ.2488 ซึ่งได้กำหนด
ปีพ.ศ.2484 เป็นปีเริ่มการศึกษาเพราะเป็นปีของการเข้ามาจัดตั้งกองทัพของทหารญี่ปุ่นในนครสวรรค์และได้
กำหนดปี พ.ศ.2488 เป็ น ปี สิ้ น สุ ด ของการศึ ก ษาเพราะเป็ น ปี ข องการถอนทั พ ออกจากนคร สวรรค์
ซึ่งในระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในนครสวรรค์ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 - 2488 ได้เป็นอย่างดี
การทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาวิจัย เรื่องกองทั พ ญี่ ปุ่ นกั บ นครสวรรค์ ส มั ยสงครามโลกครั้ง ที่ 2 (พ.ศ.2484 -.2488)
ได้มีการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นในนครสวรรค์พบว่ายังไม่มี
ผู้ที่ศึกษาไว้โดยตรงมีเพียงผู้ศึกษาไว้บางส่วน ดังนี้
จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ ในเรื่องความสัมพันธ์ชาวเมืองเหนือล่างกับทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลก
ครั้งที่2 (พ.ศ.2484-พ.ศ.2488) ซึ่งเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคนในภาคเหนือ
ตอนล่ า งกั บ ทหารญี่ ปุ่ น ระหว่า งที่ ท หารญี่ ปุ่ น ได้ เข้ า มาตั้ ง ฐานทั พ ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งของประเท ศไทย
และในระหว่ า งที่ ท หารญี่ ปุ่ น เข้ า มาตั้ ง ฐานทั พ ทำให้ เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
และการเมือง รวมถึงมีบทสัมภาษณ์ของประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาในภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย และยังทำให้เห็นบทบาทของกองทัพญี่ปุ่นในพื้นที่นครสวรรค์ บางส่วน สุภรณ์ โอเจริญ
ในเรื่องนครสวรรค์ : รัฐกึ่งกลาง รายงานสัมมนาประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
มีการอธิบายถึงสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ยุคทวารวดีจนถึงรัตนโกสินทร์
ว่านครสวรรค์เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นศู นย์กลางการค้าทางภาคเหนือและภาคกลางและยังมีการพูดถึง
การเข้ามาของกองทัพญี่ ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ในนครสวรรค์แต่เป็ นการพูดถึงเพียงภาพกว้างบาง
ประเด็นยังไม่ลงรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับกองทัพญี่ปุ่นในนครสวรรค์
นอกจากจิ ร าภรณ์ สถาปนะวรรธนะ และ สุ ภ รณ์ โอเจริ ญ แล้ วยั ง มี ก ารศึ ก ษาเอกสารของ
แถมสุข นุ่มนนท์ ในเรื่องเมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการยกทั พขึ้นประเทศ
ไทยของทหารญี่ ปุ่นและในช่วงเวลาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
การเมื อ ง สั ง คม นำไปสู่ ก ารแตกแยกภายในไทยทำให้ เกิด พรรคพวกที่ แยกกัน บางส่ วนสนั บ สนุ น ญี่ ปุ่ น
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บางส่ ว นต่ อ ต้ า นในไทยขึ้ น รวมถึ ง ทำให้ เ ห็ น แผนการสร้ า งชาติ ข องจอมพล ป พิ บู ล สงครามในสมั ย
สงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ในเรื่องการต่อต้านญี่ปุ่นยังได้ศึกษาเอกสารของดำริห์ เรืองสุธรรม เรื่อง
ขบวนการแรงงานไทยในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
สงครามโลกครั้งที่ 2 การเกิดมวลชน ขบวนการต่อต้ านในการเข้ามาของญี่ปุ่น ในช่วงปลายสงคราม ซึ่งใน
หนัง สื อเล่ มนี้ มี การกล่าวถึง กลุ่ม ต่ อต้ านของกองทั พ ญี่ ปุ่ น ในแถบภาคเหนื อรวมถึง ในนครสวรรค์ แต่ ยั ง มี
รายละเอียดที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของกลุ่มต่อต้านญี่ปุ่นในนครสวรรค์มากนัก และยังมีการศึกษางานของธานี
สุขเกษม เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกั บ ประเทศญี่ ปุ่ นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 : รายงาน
การศึกษาค้นคว้าในอดีต ทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่ นที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของความสัมพันธ์ท างด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ในช่ วงก่ อ นสงครามโลกครั้ง ที่ 2 และในช่ ว งสงครามโลกครั้ง ที่ 2 รวมถึ ง ยั ง อธิบ ายความสั ม พั น ธ์ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ในหนังสือเล่มนี้ ไม่มีการกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกองทัพญี่ปุ่นใน
นครสวรรค์โดยตรง มีเพียงการกล่าวในมุมภาพกว้างของความสัมพันธ์ ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
เท่านั้น
จากการศึกษางานเขียนข้างต้น พบว่ายัง ไม่มี ผู้ท ำการศึ กษาเกี่ยวกับ กองทัพ ญี่ ปุ่นกับ นครสวรรค์
สมัยสงครามโลกครั้งที่2 (พ.ศ.2484-พ.ศ.2488)ไว้โดยตรง การศึกษาที่ผ่านมายังมีองค์ประกอบที่ไม่ชัดเจน
ข้อมูลที่ทำการศึกษาไว้ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศไทย ยัง
ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ของนครสวรรค์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยตรง ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็น
การรวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ที่ ศึ ก ษาไว้ แ ล้ ว กั บ การลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อนำมาเชื่ อ มโยงกั บ ประเด็ น การ
เปลี่ยนแปลงของนครสวรรค์จากการเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิธีการดำเนินการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่องกองทัพ ญี่ ปุ่นกับ นครสวรรค์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2484-พ.ศ.2488
ใช้การศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติ ศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง
ประกอบด้วย หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และ การลงสัมภาษณ์ จากบุคคลร่วมสมัย รวมถึงการสืบค้น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง โดยนำข้อมูลมาประเมินคุณค่าของหลักฐานและวิเคราะห์เรียบเรียงนำเสนอ
ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์โดยแหล่งข้อมูลที่ทำการศึกษาค้นคว้าที่สำคัญมีดังนี้
1. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
4. สัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ที่ทำการศึกษา
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
นครสวรรค์ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามสำคั ญ มาตั้ ง แต่ อ ดี ต มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานของชุ ม ชนมาตั้ ง แต่ ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นผลมาจากปัจจัย 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
คื อ มี ก ารใช้ น โยบายรั ฐ ในการใช้ เ มื อ งนครสวรรค์ เ ป็ น เมื อ งหน้ า ด่ า นป้ อ งกั น ภั ย สงคร าม นครสวรรค์
มีค วามอุด มสมบูรณ์ ของทรัพ ยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ แร่ธาตุ พื ช พรรณธัญ ญาหาร มี การคมนาคมขนส่ ง
ระหว่างเมืองต่าง ๆ เพราะนครสวรรค์เป็นจุดที่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่ าน คือ แม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลให้นครสวรรค์มีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นครสวรรค์ ยังมีฐานะเป็น
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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หัวเมืองและพื้นที่ในการสงครามมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ เช่น เมืองพระบาง เมืองนคร
พังคา และเมืองนครสวรรค์มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าระหว่างหัวเมืองเหนือ
กับกรุงเทพฯ ซึ่งในปัจจุบันพื้น ที่นครสวรรค์เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนื อและภาคกลางของประเทศ
ไทย
จากการที่กล่าวมานครสวรรค์ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการคมนาคมขนส่งที่ดีอยู่แล้ว ทำให้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
หลังจากที่ไทยกับญี่ ปุ่ นร่วมทำสนธิสัญ ญาสัมพันธไมตรี พ.ศ.2484 ญี่ปุ่นสามารถเดินทัพผ่านไทยและตั้ง
กองทัพในไทยได้ ซึ่งนครสวรรค์เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมดังกล่าวทำให้ญี่ปุ่นเลือกพื้นที่นครสวรรค์เป็นพื้นที่
หนึ่งในการตั้งฐานทัพ โดยการตั้งฐานทัพของกองทัพญี่ปุ่นในนครสวรรค์ญี่ปุ่นได้เลือกพื้นที่ที่มีการอำนวย
ความสะดวกแก่กองทัพญี่ปุ่น คือ อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง และอำเภอเมือง
บริ เ วณอำเภอตาคลี ก องทั พ ญี่ ปุ่ น ตั้ ง กองทั พ ที่ บ ริ เ วณบ้ า นหนองสี น วลเพื่ อ การจั ด หาพื้ น ที่
ในการทำสนามบิน บริเวณอำเภอชุมแสงกองทัพญี่ปุ่นตั้งกองทัพบริเวณสถานีรถไฟเพื่อควบคุมสถานี รถไฟ
ในการส่งลำเลียงสัมภาระขึ้นเหนือ และอำเภอเมืองนครสวรรค์กองทัพญี่ปุ่นเลือกตั้งกองทัพบริเวณสถานี
รถไฟ สนามบิน บริเวณตลาดศรีนครเพื่อเข้ าควบคุมสถานีรถไฟปากน้ำโพในการขนส่งสัมภาระไปทางเหนือ
ควบคุมตลาดสะพานดำเพื่อใช้พื้นที่ของตลาดศรีน ครในปัจจุบันใช้ในการควบคุมขังเชลยในสงครามของญี่ปุ่ น
และตั้งฐานทัพบริเวณค่ายทหารไทยเพื่อใช้สนามบินของทหารไทยในการบินขึ้นลงไปทำสงครามพม่าและ
มลายู เลือกตั้งฐานทัพ
การเข้ามาของกองทัพญี่ ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในนครสวรรค์
ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ การเปลี่ย นแปลงทางด้านสังคมมีการอพยพเข้ามาของกลุ่มคนต่าง ๆ มาก
ขึ้นเพื่อเข้ามารับจ้างจากทหารญี่ปุ่นในการปลูกบ้านพัก ขุดสนามเพลาะ ฯลฯ ทำให้นครสวรรค์ มีคนที่เข้ามา
อาศัยมากขึ้นกว่าช่วงการทำทางรถไฟสายเหนือสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากการ
รับจ้างกับกองทัพญี่ปุ่นดังกล่าวแล้วภายในนครสวรรค์มีการจัดหาที่ขายบริการให้กับทหารญี่ปุ่น โดยการหา
หญิงบริการให้กับกองทัพญี่ปุ่นนั้นเป็นหญิงที่ทำอาชีพหญิงขายบริการที่นครสวรรค์เดิมอยู่แล้ว และเป็นหญิง
ขายบริการที่จากบริเวณอื่นเข้ามา รวมทั้งการเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นในนครสวรรค์นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันระหว่างนายทหารและชาวบ้านจนเกิดความรักเช่นความรักของรอ.ดร. โทโมโยชิ อิโนอุเอะกับคุณสำเนียง
แต่สุดท้ายความรักของทั้งคู่ก็ไม่สมหวังเพราะภายหลังสงครามญี่ปุ่นแพ้สงครามรอ.ดร.โทโมโยชิต้องกลับ
ประเทศและคุณสำเนียงได้แต่งงานหลังจากนั้นทั้ง คู่ได้กลับมาพบกันและกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนกระทั่ง
วาระสุดท้าย นอกจากนี้การเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นส่งผลให้นายทุนต่าง ๆ เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทหารญี่ ปุ่น เช่น นายสวัสดิ์ ไม้ไทย นายเฮงหลิมและนายชุ่นเส็ง (อโนดาต)ที่ทำการรับเหมาก่อสร้างกับ
ทหารญี่ปุ่น ตระกูลนิโรจน์ ทำการให้เช่ารถกับทหารญี่ปุ่น และตระกูลศิริวิริยะกุลทำการค้าขายกับทหาร
ญี่ ปุ่น ซึ่งนายทุนทั้งหมดนี้ล้วนได้รับผลประโยชน์จากการเข้าของกองทัพญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจของนครสวรรค์ ซึ่งนครสวรรค์มีเศรษฐกิจที่ดีพอตั วอยู่แล้วแต่เศรษฐกิจต้องซบเซาลงในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาส่งผลให้นครสวรรค์มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีการค้าขายที่
ตลาดของทหารญี่ปุ่นกับชาวบ้าน เช่นที่ตลาดทับกฤช ตลาดสะพานดำ เป็นต้น โดยการค้าขายของชาวบ้านนี้
ได้ปรับเปลี่ยนการใช้ค่า เงินเป็นค่าเงินเยนของญี่ปุ่นที่ ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่ง การค้าขายกับกองทัพ
ญี่ปุ่นชาวบ้านนครสวรรค์สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ดีกว่าที่ขายให้ชาวบ้านด้วยกันในนครสวรรค์
ภายหลั ง ที่ มีก ารถอนทั พ ของกองทั พ ญี่ ปุ่ นออกจากนครสวรรค์ ส่ง ผลให้ เศรษฐกิจเริ่มซบเซาลง
เกิดผลกระทบต่าง ๆ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจบรรดานายทุนต่างก็ปิดกิจการลง และมีการปรับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจการค้าใหม่เพื่อความอยู่รอดของตนเอง และปัญหาทางด้านสังคมการถอนทัพของกองทัพญี่ปุ่นนำไปสู่
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ทำให้ ป ระชาชนเกิด การว่างงานประชาชนบางส่ วนก็ย้ า ยถิ่น ฐานกลั บ ภู มิ ล ำเนาเดิ ม บางส่ วนก็ ได้ กลั บ ไป
ประกอบอาชี พ เดิมของตน คือ เกษตรกรรม ส่วนกลุ่มหญิ งบริ การที่ม าจากที่ อื่นบางส่วนก็ทำอาชีพ เดิ ม
บางส่วนก็แยกย้ายกลับถิ่นฐานของตัวเอง แต่การเข้ามาของกองทัพญี่ ปุ่นส่งผลดีต่อนครสวรรค์อย่างหนึ่งคือ
การสร้างสนามบิน ไว้ที่ตาคลี คือ กองบิน 4 ซึ่งในระยะเวลาต่อมาสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ใน
สงครามเวียดนามและภายหลังได้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพไทย
จะเห็นได้ว่าในช่วงการเข้ามาของกองทัพญี่ ปุ่นส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมในนครสวรรค์มีความ
เจริญเป็นอย่างมาก บางส่วนมีการวางรากฐานที่ดีกับนครสวรรค์ คือการสร้างสนามบินกองบิ น 4 อีกทั้งมี
การสะสมทุนจากนายทุนทำให้นครสวรรค์มีกลุ่มนายทุนที่เติบโตจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีชื่อเสียง
ในปัจจุบัน การเข้ามาจัดตั้งกองทัพของญี่ปุ่นในนครสวรรค์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้กล่าวได้ว่าส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในนครสวรรค์อย่างชัดเจน
บทสรุป
วิจัยเรื่องกองทัพญี่ ปุ่นกับนครสวรรค์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-พ.ศ.2488) เป็นการ
ดำเนิน การรวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์มาอธิบายความสำคัญ
ของนครสวรรค์ในช่วงเวลาต่าง ๆ แต่ด้วยข้อจำกัดของหลั กฐานประเภทเอกสารทำให้การเรียบเรี ยงเนื้อหา
ในงานวิจัยใช้การตีความเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมาประยุกต์กับประวัติศาสตร์ในชุมชน
ของนครสวรรค์ โดยใช้ ข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าผู้ที่รับรู้ถึงการเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นมีจำนวนน้อยเพราะ
ระยะเวลาของช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ผู้วิจัยปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์ประกอบกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับกองทัพญี่ปุ่นในไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
จากการวิจัยพบว่า การเข้ามาจัดตั้งกองทัพของญี่ปุ่นในพื้นที่นครสวรรค์ช่วงสงครามโลกครั้ง ที่ 2
พ.ศ.2484-2488 ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในนครสวรรค์เป็นอย่างมาก
ทั้งการอพยพแรงงานเข้ามาจนเกิดอาชีพที่หลากหลายภายในนครสวรรค์ รวมทั้ งพัฒนาการของกลุ่มนายทุน
ต่ าง ๆ ที่ เริ่ม การสะสมทุ น จากการค้ ากั บ ญี่ ปุ่ น จนกลายเป็ นกลุ่ ม ผู้ มี บ ทบาททางเศรษฐกิจ และสั ง คมใน
ช่วงเวลาต่อมา สิ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมภายในช่วงเวลาดังกล่าวของ
นครสวรรค์เป็นอย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในนครสวรรค์เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกองทัพ
ของญี่ ปุ่นถอนทัพออกจากนครสวรรค์ใน พ.ศ. 2488 ก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจและสัง คมใน
นครสวรรค์อีกครั้ง
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การศึกษาทัศนคติและบทบาทของผู้เลี้ยงสุนัขที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับสถาบันครอบครัว
และ 2.เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เลี้ยงสุนัขเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ พุทธศักราช 2557 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้เลี้ยงสุนัขในเขตพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ เกี่ยวข้องกับสุนัข เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ เ ลี้ ย งสุ นั ข เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง สั ต ว์
พุทธศักราช 2557 และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัขและกฎหมายใน
ปั จจุบั น โดยทำการวิเคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ ส ถิ ติเชิ ง บรรยาย ได้ แ ก่ ค่ าความถี่ และร้อยละ และสถิ ติ เชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของประชาชนบางกลุ่มแล้วว่า “สุนัข” เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันครอบครัว
กฎหมายได้มอบอำนาจหน้าที่ในการดูแลสุนัขให้กับผู้เลี้ยงสุนัขให้ดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์โดยต้องคำนึงถึง
ความเหมาะสมด้วย นอกจากนี้กฎหมายยังไม่รับรองสถานะของสุนัข สิ ทธิของสุนัขหรือบัญญัติไว้อย่างไม่
ชัดเจน จึงส่งผลให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนสุนัข และการบังคับใช้กฎหมายของ
ภาครัฐขาดความเข้ม งวดกวดขัน หรือไม่ส ามารถสามารถบั งคั บ ใช้ ได้ ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย และ
ได้สอดคลองกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิย มแนวใหม่ (Neo-Functionalism) ของ เจฟฟรีย์ อเลกซานเดอร์
(Jeffrey Alexander)
2.การศึกษาทัศนคติและบทบาทของผู้เลี้ยงสุนัขที่ มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ พุทธศักราช
2557 มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.02 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก
คำสำคัญ : สุนัข สถาบันครอบครัว พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์
1. บทนำ
สุนัข เริ่มเข้ามามีเข้ามาความสำคัญ ต่อชีวิตครอบครัวของมนุษย์ในยุคสมัยใหม่ ตั้งแต่ช่ วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 มนุษ ย์เริ่มสร้างวัฒ นธรรมการเลี้ ยงสัต ว์ โดยเฉพาะโลกตะวันตกที่มีการสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับสุนัขในเรื่องของสายพันธุ์ และการที่สุนัขมาอยู่กับมนุษย์นั้น แม้จะมีความแตกต่างกันหลาย
ประการแต่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น การใช้แรงงานสุนัขในกิจกรรมต่างๆ หรือ
การที่มนุษย์ให้การเลี้ยงดูสุนัข เช่น ให้อาหาร การดูแล และทำความสะอาดสุนัข ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
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ระหว่างกัน มีการปรับตัว ที่แสดงพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายจากความหวาดหวั่น หวาดกลัว ปรับเปลี่ยนมา
เป็นความรักและมิตรภาพของมนุษย์และสุนัขเข้ามาแทนที่
ปรากฏการณ์ ในสั ง คมไทยในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมานั้ น มี กิ จ กรรมหรือ การปฏิ บั ติ ต่ อ สุ นั ข ในลั ก ษณะ
ต่างๆกันออกไป เช่น การออกใบเพดดีกรีสำหรับสุนัข การประกวดสุนัข ทั้งการประกวดความสวยงาม หรือ
ประกวดความสามารถของสุ นัข และกลายเป็ นธุรกิจการฝึกสุนัข รับ เลี้ย งดูแลสุนัข จะเห็ นได้ว่าสุนัขมี
ความสำคัญต่อบุคคล กลุ่ มหนึ่งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเจ้ าของสุนัข ต่อมาเกิดการพัฒนาสินค้า
และบริการเกี่ยวกับสุนัขตามกระแสบริโภคนิยม เกิดสิ นค้าและบริการใหม่ เช่น การจัดงานศพสุนัข การเผา
ศพสุนัข ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพันระหว่างเจ้าของสุนัขและสุนัข การแสดงออกโดยการ
จัดงานศพให้สุนัขนั้นเป็นการให้ความสำคัญกับสุนัขดุจสมาชิกในครอบครัว
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 หรือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองสัตว์ มีสัตว์ต่าง ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.คุ้มครองสัตว์ ทั้งสัตว์ตามธรรมชาติ สัตว์เลี้ ยง
และสัตว์ไม่มีเจ้าของ ในมาตรา 3 ได้ให้ความหมายของ “สัตว์” ไว้ว่า
“สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยง
เพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพือ่ ใช้ในการอื่นใด”
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ใ นธรรมชาติตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับของสังคมในเรื่องของวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้เห็นว่าการคุ้มครองสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อนนั้นแสดงถึงในแง่ของ
กฎหมายว่า สัตว์นั้นมีชีวิต สิทธิ เสรีภาพ เหมือนกับพลเมืองของรัฐที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ ทฤษฎี โครงสร้าง – หน้าที่ นิยม (Structural & Functionalism Theory)
ของเจฟฟรีย์ อเลกซานเดอร์ (Jeffrey Alexander) ในการศึกษาโดยเสนอแนวความคิดที่จะปรับปรุงทฤษฎี
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คือ “ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมแนวใหม่” (Neo- Functionalism) ที่กล่าวถึง
โครงสร้างทางสังคมที่เป็นระบบย่อยๆ หลายระบบ แต่ละระบบจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามวิถีการ
ดำรงชีพหรือชนชั้น ซึ่งหน้าที่ ที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดความสมดุลในสังคมนั้นๆ แต่บางครั้ง การรักษาดุลย
ภาพทางสังคมส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น เนื่องจากปัจจัยใน
เรื่องแรงกดดันจากบุคคลและสังคมเช่นเดียวกันกับการมี วัฒ นธรรมการเลี้ยงสุนัข ระยะแรกเริ่มสุนัขและ
มนุษย์ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นย่อมต้องมีการปรับตัวของสังคมอยู่เสมอ ส่งผล
ให้มนุษย์เริ่มเลี้ยงสุนัขเพื่อการใช้แรงงาน พัฒนาต่อมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการแสดงฐานะทางสังคม และส่งผล
ต่อสถานภาพสุนัขมาจนถึงปัจจุบัน
จากข้อมูลของ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ทำการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขแมว และสถานที่รับเลี้ยง ปี 2559 พบว่า มีจำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง
สุ นัข ทั่ วประเทศกว่า 4,251,832 ครั วเรือ น จำนวนประชากรสุ นั ขรวม 7,380,810 ตั ว (ณ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559) ในจำนวนนี้แบ่งเป็นสุนัขที่มีเจ้าของ 6,622,364 ตั ว เป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ 758,446 ตัว
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนสุนัขที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน (สุนัขมีเจ้าของ) ที่มี จำนวน
มากกว่าสุนัขที่ไม่มีเจ้าของซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากร
สุนัขที่มีเจ้าของนั้น คือ พื้นที่ภาคกลางบริเวณพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 (กรุงเทพ,นนทบุรี,ปทุมธานี ,
พระนครศรีอยุธยา,อ่างทอง,สิงห์บุรี,ลพบุรี,สระบุรี,ชัยนาท) รวม 9 จังหวัด มีจำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข
กว่า 861,147 ครัวเรือน จำนวนรวมกว่า 1,202,527 ตัว แสดงให้เห็นว่าในสังคมเมืองมีความนิยมเลี้ยงสุนัข
ค่อนข้างสูง
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จากการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับสุนัขดังกล่าวมานี้ทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสถานะของสุนัขที่ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นสมาชิกของครอบครัว และกฎหมายที่แสดงความชอบ
ธรรม สิทธิความเท่าเทียมกันของสัตว์กับผู้เลี้ยง
2. การทบทวนวรรณกรรม
ส่วนที่ 1 ประวัติศาสตร์สุนัข…ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสุนัข/สถานะของสุนัข
บทความวิจัย “หมา : ประวัติศาสตร์ว่าด้วยสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงสัตว์” (พนา กันธา., 2560,
181) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะคู่ขนาน (Parallelism) ของมนุษย์และสัตว์ที่แต่เดิมมีสถานะเป็นสิ่งแปลกหน้า
ซึ่งกันและกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน วิวัฒ นาการเลี้ยงสั ตว์ในโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออก รวมถึงอิทธิพลของวิวัฒ นาการเลี้ยงสัตว์ที่เข้ามาในประเทศไทย ตลอดจนการพังทลายสภาวะ
คู่ขนาน (Parallelism) ของมนุษ ย์และสัตว์ โดยเฉพาะสุนัข ช่ วงปีพุ ทธศักราช 2490 มี การปรับ เปลี่ย น
สถานะของสุนัขจากสัตว์เลี้ยงมาสู่ในสถานะสมาชิกในครอบครัว สามารถแบ่งได้เป็นปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกโดย
ปัจจัยภายใน ได้แก่ 1.ด้านจิตใจที่มนุษย์ได้รับจากสุนัข เช่น การอยู่ ร่วมกันกับมนุษย์เพื่อการบรรเทา
ความเหงา ความเศร้าของมนุษย์ หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขกับ มนุษ ย์ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน
ระหว่างกันของมนุษย์และสุนัข 2. ความต้องการของมนุษย์ที่เกิดขึ้น เช่น ความต้องการแสวงหาความสุข
การพักผ่อน แม้แต่การบังคับสุนัขให้ทำหรืออยู่ในการควบคุมของมนุษย์เพื่อความสะดวกสบายหรือเพื่อความ
พึงพอใจ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1. การโหยหาธรรมชาติ สืบเนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
ไปอันเนื่องมาจากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้ม นุษย์แสวงหาธรรมชาติเป็นจุดกำเนิดวัฒนธรรม
การเลี้ยงสัตว์อย่างแพร่หลาย 2. ค่านิยมของสังคมผู้เลี้ยงสุนัข มีการเลี้ยงสุนัขมีอยู่หลากหลายลักษณะ
ทั้งการเลี้ยงสุนัขเพื่อการใช้งานสุนัข การเลี้ยงสุนั ขเพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคมของผู้เลี้ยง เช่น การเลี้ยง
สุนัขที่มีสายพันธุ์ที่ดีหรือ สุนัขที่มีสายพันธุ์มาจากต่างประเทศ หรือ เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป เช่น ชีวิต
ครอบครัว 3. สถาบันหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการสุนัข หรือผู้เลี้ยง เช่ น
องค์กรพิทักษ์สัตว์ สถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับสัตว์ คลินิก โรงพยาบาลรัก ษาสัตว์
หรือธุรกิจการดูแลสุนัขครบวงจร มีส่วนยกระดับสุนัขให้มีความพิเศษยิ่งกว่าสัตว์อื่น ๆ 4. อิทธิพลจากสื่อที่มี
ผลต่อรูปแบบการเลี้ยงดู และทัศนคติที่มีต่อสุนัข โดยปัจจั ยภายในและปัจจัยภายนอก มีความเกี่ยวโยงกัน
กับการสร้างวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงและ พัฒนาการจากการใช้แรงงานเพียงอย่างเดียวมาสู่การเลี้ ยงเพื่อแสดง
สถานะทางสังคมของผู้เลี้ยงเอง การเลี้ยงสุนัขเพื่อบรรเทาและเยียวยาตนเองของมนุษย์ในสิ่งที่ขาดหายไป
ทำให้สุนัขนั้นกลายเป็นสมาชิกในครอบครัว
บทความวิจัย “ปัจจัย ที่ส่ง ผลต่อความสัมพั นธ์ระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยง (ภารดี พิพั ฒ น์กาญจน์
และคณะ., 2559, 995) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการเลี้ยงดูสุนัข โดยผลการวิจัย
พบว่ า ประชากรของผู้ เลี้ ย งสุ นั ข ส่ ง ผลต่ อ ประเด็ น ปั ญ หาต่ าง ๆ ในการเลี้ ย งสุ นั ข โดยจากผลการวิจั ย
ประเด็นปัญหาการไม่มีเวลาในการดูแลสุนัข มีการวิเคราะห์ว่าครอบครัวซึ่งประกอบด้วย เด็กเล็ก จะไม่ค่อย
มีเวลาให้แก่สุนัข เนื่องจากสมาชิกภายในครอบครัวต้องใช้เวลาในการดูแลเด็กมากกว่า จากประเด็นข้างต้น
สำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ สุนัขอยู่ในสถานะสัตว์เลี้ยง หรือ สถานะสมาชิกในครอบครัว เพราะ เนื่องด้ว ย
การเลี้ยงสุนัขในปัจจุบันนั้ นแต่ละบุคคลมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น คอยเฝ้าบ้านเป็นเพื่อนแก้

ผลงานด้านสังคมศาสตร์

| 42

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม
และการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
The Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2019
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เหงา หรือเติ มเต็ มให้ ส่วนที่ ขาดหายไปในสั งคมครอบครัวของแต่ ละบุ ค คล แต่ล ะสั งคมย่อมมีคำตอบที่
แตกต่างกันออกไป
Thesis “My Baby is a Dog”: Exploration of Pet Parent Identity” (Lacey Yvonne
Boston, 2014. 32) ศึกษาและสำรวจพบว่า กลุ่มบุคคลจะมีความรักและผูกพันกับสุนัขมากหากทำกิจวัตร
ประจำวัน โดยสุนัขนั้นมีความพยายามในการปรับ ตัวให้เป็นที่สนใจของมนุษย์มากขึ้นโดยการที่สุนัขพยายาม
ดึงดูดความสนใจจากมนุษย์ โดยผู้ที่ให้ความสนใจพฤติกรรมนี้มากที่สุด คือ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สุนัข
แสดงความสนใจต่อมนุษย์เช่นเดียวกับที่มันเคยทำกับพ่อแม่ของมันและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมัน คือ การ
ดูแลในชีวิตของพ่ อแม่ใหม่หรือเจ้าของสุนัข ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินเล่น
การพักผ่อน การรับประทานอาหารอยู่ ร่วมกันกับสุนัขเป็นประจำ มนุษย์จะเริ่มให้ความสนใจสุนัขลดน้อยลง
เมื่อพวกเขามีบุตรหรือมีภาระเพิ่มมากขึ้น กลุ่มบุคคลที่จะมีความรักผูกพันมากเป็นพิเศษเหมือนสุนัขเป็นบุตร
ของตน คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้หญิงโสด ที่ให้ความสำคัญต่อสุนัขเป็นอย่างมาก และสถานะของสุนัขที่เป็น
สมาชิกในครอบครัว หรือมีเหตุผลบางประการที่ทำให้เจ้าของสุนัขต้องเลี้ยงสุนัข เช่น เหตุผลทางการแพทย์
ในการรักษาโรคทางด้านจิตเวช
ส่วนที่ 2 กฎหมายกับสุนัข
เอกสารวิชาการ แนวทางกฎหมายไทยต่อปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ (กัญจนา ศิลปอาชา, 2557.
36) ศึกษาพบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้ม ครองสั ตว์มีพื้ นฐานความเชื่ อเรื่องสัต ว์ไม่มีจิต วิญ ญาณ
ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายจึงเน้นทางด้านจิตใจของมนุษ ย์เป็นสำคั ญ กรณี เกี่ยวกับการบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตของสัตว์มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดแล้ว แต่กรณีที่เกิดผลกระทบต่ อจิตใจของสัตว์ มนุษย์จะรู้ได้
อย่างไรว่าสัตว์ได้รับ ความกระทบกระเทือนจิตใจมากน้อยเพี ยงใด จึงเป็นปัญ หาในการใช้ มาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองสัตว์เอาผิดต่อผู้ที่กระทำความผิดต่อสัตว์ การบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่เกี่ยวกับการ
ทารุณ กรรมสัตว์จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานะของสัตว์จากทรัพย์สินของมนุษย์ ให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้อง
ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากมนุษย์โดยต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายและจิตใจของสัตว์ ซึงเป็นสิ่งที่มีชีวิต
จิตใจเหมือนกับมนุษย์
บทความ “กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ : บทสะท้อนมุมมองที่หายไปต่อกรณีเ จ้าของสัตว์
อำพราง” (นพดล ปกรณ์นิมิตดี, 2560. [ออนไลน์]) ได้กล่าวถึง สถานะของสัตว์ในทางกฎหมายที่อ้างอิงมา
จากประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ไว้ว่าเป็ น “ทรัพ ย์ สิ น ” ของบุ คคล แต่ ในสั ง คมไทยปัจ จุบั นนี้ มี
วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่แรงงาน เช่ น เลี้ยงเพื่อการผ่อนคลาย หรือ เลี้ยงไว้เป็น
เพื่อนเพื่อบรรเทาความเหงาและโดดเดี่ยวของมนุษ ย์ส่งผลต่อโครงสร้างทางสั งคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
สังคมมีการเคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวลา เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการร่างกฎหมายป้องกันการทารุณกรรม
สัตว์ การเรีย กร้องสิ ทธิสัตว์ขึ้ น ในกลุ่มคนรักสัต ว์ในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมาเป็ นสิ่ง พิสู จน์ ให้ ป ระจักษ์ ได้ว่า
“สถานะ” ของสุนัขนั้นไม่ใช่สัตว์เลี้ยงธรรมดาอีกต่อไป แต่เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวอั นเป็นที่รักของผู้
เลี้ยง และ สิทธิสัตว์ในสังคมไทยวันนี้สามารถบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนหรือ พร้อมในการดูแล
สวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยของคนในสังคมอย่างจริงจังได้อย่างไร หากเจ้าของสุนัข ยังไม่พร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อสังคม
วิทยานิพนธ์มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสัตว์ตามหลักสวั สดิภาพสัตว์ (ประพิมพ์พรรณ
เงิ น ทิ พ ย์ , 2554. 128) ศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หามุ ม มองและการให้ ค วามสำคั ญ กั บ การคุ้ ม ครองสั ต ว์ ต าม
หลักสวัสดิภาพสัตว์ ในอดีตการบัญ ญั ติกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ จึงไม่ใช่เรื่องที่ สำคัญนัก
เพราะมีจารีตที่รองรับการกระทำทารุณ กรรมสัตว์ไว้แล้ว ส่ งผลต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ฉบับ (2554) ไม่มีการระบุหรือรับรอง “สิทธิสัตว์” ไว้ในรัฐธรรมนูญ อันเป็นเหตุเป็นผลในทางกฎหมายใน
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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การลงโทษบุ ค คลที่ ก ระทำการทารุ ณ กรรมสั ต ว์ เพราะการดำเนิ น การทางกฎหมาย ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
ดำเนินการไปได้ไม่เต็มที่เนื่องด้วยกฎหมายสูงสุดไม่ได้วางหลักการไว้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสัตว์
ไม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน และสถานะของสัตว์จะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นเพียงทรัพย์สินของมนุษย์ แต่
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิต จิตใจ มีสิทธิสมควรต้องได้รับการคุ้มครองดูแลไม่ให้ถูกทารุณกรรมซึ่งจะเกิดมาตรการ
ทางสังคมของทุกภาคส่วนที่จะเป็นส่วนสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผล และการร่วมกันผลักดันการ
สร้างนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ หรือสิทธิสัตว์ในระดับสูง
บทความ ปัญหาการตีความกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์: ศึกษาเปรียบเทีย บกฎหมายไทย
และอังกฤษ (ศุทธินี อยู่สวัสดิ์, 2558. 7) ได้ศึกษาพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับ Animal Welfare Act 2006 ของประเทศอังกฤษ แสดงให้เห็ น
มาตรการคุ้มครองดูแลสัตว์ระหว่างประเทศไทยและอังกฤษที่มีเจตนารมณ์ใกล้เคียงกันในการตรากฎหมาย
ฉบับนี้ขึ้นมา แต่ผลบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกันในการคุ้มครองสวัสดิภาพที่คลอบคลุมไม่เท่าเทียมกันของ
สัตว์แต่ละประเภท นอกจากนี้กฎหมายอังกฤษมีการบัญญัติเรื่องการตัดหางสุนัขเป็นกรณีในฐานความผิด
แยกออกจากการกระทำต่อสัตว์อื่น ถือเป็นความพิเศษของสุนัขที่บ่งบอกถึงสถานะบางประการที่สัตว์อื่นๆไม่
สามารถเทียบเท่าสุนัขได้ในประเทศอังกฤษ
ส่วนที่ 3 ข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุนัขในช่วง 5 ปีก่อนการประกาศและบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.2552 - 2556 ในช่วงเวลาดังกล่าวมีเนื้อหาข่าวที่สำคัญ เกี่ยวกับ สุนัข ก่อนการประกาศและ
บังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ พ.ศ.2557 หลากหลายแง่มุม เช่น กทม. เตรียมจำกัด
จำนวนเลี้ ย งสุ นั ขบ้ าน (2553) จากเนื้ อ หาข่าวดั ง กล่ าวนั้ น แสดงให้ เห็ น ถึ ง มาตรการการจัด การสุ นั ขใน
ครัวเรือ นของหน่ ว ยงานภาครัฐ เนื่ อ งจากสุ นั ขเป็ น สั ต ว์เลี้ ย งที่ ม นุ ษ ย์ นิ ย มเลี้ย ง และให้ ส่ ง ผลเกิ ด ความ
หนาแน่นของจำนวนประชากรสุนัขในกรุงเทพมหานคร จึงต้องควบคุมและบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหา
เรื่องโรคระบาดและมลภาวะในชุมชนเมืองโดยต้องผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่ม
คนรักสุนัขในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เกิดการยอมรับและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือ ทึ่ง'ปุย' หมาไทย คาบ
ทารก ให้คนช่วยชีวิต! (2556) จากเนื้อหาข่าวดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของสุนัขในการอยู่
ร่วมกันกับมนุษย์ ทักษะการปรับตัวของสุนัขที่แสดงออกในการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ครั้งนี้ส่งผลต่อความนิยม
ในการเลี้ยงสุนัขอย่างยิ่ง เพราะ มนุษย์ปรารถนาที่จะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวดังนั้นหากจะมีสมาชิกในครอบครัว
เพิ่มขึ้น และจะเป็นสิ่งที่ดีมากหากสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นรับรู้และเข้าใจมนุษย์ และสามารถปรับตัวเพื่อ
อยู่ ร่วมกับ มนุษ ย์ได้โดยเข้าใจและเท่าทั นสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังส่ง ผลต่อภาพลักษณ์ สุนัข
ในทางที่ดีขึ้นเพราะนอกจากสุนัขจะเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาที่มนุษ ย์เลี้ยงไว้เพื่อบรรเทาความเหงาแล้วยัง
สามารถช่วยเหลือมนุษย์ในด้านอื่นๆได้อีกด้วย
พ.ศ.2557 - 2561 ในช่วงเวลาดังกล่าวมีเนื้อหาข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับสุนัข ภายหลังการประกาศและ
บังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ พ.ศ.2557 เช่น ซึ้ง! สุนัขตกรถ พบเจ้าของแล้วหลังรอ
คอย นานกว่า 7 เดือน (2559) จากเนื้อหาข่าวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันของสุนัขที่มี
ความผูกพันกับมนุษย์ เพราะ สุนัขมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนสัตว์ประเภทอื่นที่พยายามแสดงความรักต่อ
มนุษย์ที่เป็นผู้เลี้ยงดู และสุนัขที่ปรากฏในข่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่รัฐสะท้อนให้เห็นถึงการ
ให้ความสำคัญต่อสิทธิสัตว์และเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบั ติ หรือ กลุ่มคนรักสัตว์แจ้งความเอาผิด จนท.ปศุ
สัตว์ ไล่ยิงยาสลบสุนัข (2560) จากเนื้อหาข่าวดังกล่าวแสดงให้เห็นการที่บทบัญญัติในทางกฎหมายยังไม่
ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตีความกฎหมาย ดังจะพบได้จากการแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ของกลุ่ ม คนรั ก สั ต ว์ ที่ จ ะใช้ ช่ อ งโหว่ ท างกฎหมายเพื่ อ ให้ ยั บ ยั้ ง การยิ ง ยาสลบใส่ สุ นั ข ซึ่ ง ความเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนนี้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
ขาดความชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับสถาบันครอบครัว
3.2 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เลี้ยงสุนัขเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ พุทธศักราช 2557
4. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการดำเนินงานวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดจนนำข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุนัข 5 ปีก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ พุทธศักราช 2557
จนถึงพุทธศักราช 2561 และศึกษาทัศนคติและบทบาทที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ พ.ศ.2557
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ประชากร เป็ น ประชากรผู้ เลี้ ย งสุ นั ข ในบ้ านที่ อ าศั ย อยู่ ในตำบลประตู ชั ย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้างอิงจากข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำมะ
โนประชากรและเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 7,913 ครัวเรือน พบว่า มีประชากรผู้เลี้ยงสุนัขใน
บ้ านที่ อาศั ย อยู่ ในตำบลประตู ชั ย อำเภอพระนครศรี อยุ ธยา จัง หวัด พระนครศรี อยุ ธยา มี จำนวน 136
ครัวเรือน คิดเป็น 545 คน
4.2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ เ ลี้ ย งสุ นั ข ในบ้ านอยู่ ภ ายในตำบ ลป ระตู ชั ย อำเภอ
พระนครศรี อ ยุ ธยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธยา จำนวน 50 คน ซึ่ ง มาจากการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple
Samping) โดยกำหนดขนาดกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างจากกรณีทราบของจำนวนประชากร โดยใช้สูตรคำนวณ
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973,P.125)
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 แบบสอบถามทัศนคติของผู้เลี้ยงสุนัขเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ พ.ศ.2557
แบบสอบถามทั้ง 3 ตอน แบ่งออกเป็น ตอนที่ 1 จำนวน 9 ข้อ ตอนที่ 2 จำนวน 38 ข้อและตอนที่ 3 ความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
4.3.2 แบบสัมภาษณ์บทบาทของผู้เลี้ยงสุนัขกับการสร้างพื้นที่แก่สุนัขสู่สถาบันครอบครัว
แบบสัมภาษณ์มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข
และกฎหมายในปัจจุบัน
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 ผลการวิจัย
5.1.1 สุ นัขเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษ ย์ในฐานะสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและการเลี้ยงสุนัขในประเทศไทยเริ่มขึ้นอย่างเป็นระบบในช่วงปีพุทธศักราช 2490 คือ มีการจัด
ระเบียบสายพันธุ์สุนัขตามอย่างชาติตะวันตก เป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒ นาการสุนัขในสัง คมไทยส่ งผลถึงใน
ปัจจุบันที่มีการยอมรับของประชาชนบางกลุ่มแล้วว่า สุนัข เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันครอบครัว กฎหมายได้
มอบอำนาจหน้าที่ ในการดูแลสุ นัขให้กับ ผู้เลี้ยงสุ นัขให้ดูแลและจัด สวัสดิภาพสัตว์โดยต้ องคำนึงถึง ความ
เหมาะสมด้วย นอกจากนี้กฎหมายยังไม่รับรองสถานะของสุนัขสิทธิของสุนัขหรือบัญญัติไว้อย่างไม่ชัดเจน จึง
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนสุนัข และ การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐขาด
ความเข้มงวดกวดขันหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
5.1.2 การศึกษาทั ศนคติและบทบาทของผู้เลี้ยงสุนัขที่ มีต่อพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองสัตว์
พุทธศักราช 2557 มีความคิดเห็นแสดงและสรุปผลออกมาในรูปแบบตารางนี้
ตารางที่ 1 ทัศนคติและบทบาทของผู้เลี้ยงสุนัขที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ พุทธศักราช 2557
x S.D. ระดัคิดบเห็ความ
ส่วนที่
ประเด็นข้อคำถาม
น
1
สถานภาพของสุนัข
3.81 0.94
มาก
2
กฎหมายกับสุนัข
3.57 1.09
มาก
3
บุคลิกภาพของผู้เลี้ยงสุนัข
3.87 1.03
มาก
รวม
3.75 1.02
มาก
จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 คน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทัศนคติและ
บทบาทของผู้เลี้ยงสุนัขที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ พุทธศักราช 2557 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x = 3.75 , S.D. = 1.02) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ด้านบุคลิกภาพของผู้เลี้ยงสุนัข
ระดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดับ มาก ( x = 3.87 , S.D. = 1.03) รอลงมาได้ แก่ ด้ านสถานภาพของสุ นั ข
ระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก ( x = 3.81 , S.D. = 0.94) และด้ านกฎหมายกั บ สุ นั ข ระดั บ ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 3.57, S.D. = 1.09) ตามลำดับ
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 จากการวิเคราะห์ ผลแบบสอบถามการวิจัย ระดั บ ความคิดเห็ นโดยค่ าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มาก เนื่องจากสุนัขมีส่วนช่ วยในการบรรเทาความเครียดและความเหงาของมนุษ ย์ สอดคล้องกับ
บทความวิจัย “หมา: ประวัติศาสตร์ว่าด้วยสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงสัตว์” (พนา กันธา, 2560, 181)
5.2.2 จากการวิเคราะห์ผลแบบสัมภาษณ์การวิจัย เนื่องจากความชัดเจนในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสัตว์ พ.ศ.2557 นั้นยังขาดความชัดเจนและควรมีการจดทะเบียนสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งจะได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย สอดคล้องกับ บทความ ปัญ หาการตีความกฎหมายป้องกันการทารุณ กรรมสัตว์:
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและอังกฤษ (ศุทธินี อยู่สวัสดิ์, 2558. 7)
5.2.3 ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งทฤษฎี โ ครงสร้ า งหน้ า ที่ นิ ย มแนวใหม่ (Structural &
Functionalism Theory) ของเจฟฟรีย์ อเลกซานเดอร์ (Jeffrey Alexander) ที่ระบุว่า สังคมแตกต่างกัน
ออกไปตามวิถีชีวิตหรือชนชั้น ความแตกต่างกันทำให้เกิดความสมดุลในสังคม แต่บางครั้งการรักษาสมดุล
ทางสัง คมส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับของประชาชนบางกลุ่มแล้วว่า “สุนัข” เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันครอบครัว
6. บทสรุป
6.1 สุนัขเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในฐานะสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
และการเลี้ยงสุนัขในประเทศไทยเริ่มขึ้นอย่างเป็นระบบในช่วงปีพุทธศักราช 2490 คือ มีการจัดระเบียบสาย
พันธุ์สุนัขตามอย่างชาติตะวันตก เป็นจุดเริ่มต้นของวิ วัฒนาการสุนัขในสังคมไทยส่งผลถึงในปัจจุบันที่มีการ
ยอมรับของประชาชนบางกลุ่มแล้วว่า สุนัข เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันครอบครัว กฎหมายได้มอบอำนาจหน้าที่
ในการดู แ ลสุ นั ข ให้ กั บ ผู้ เลี้ ย งสุ นั ข ให้ ดู แ ลและจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ โ ดยต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ความเห มาะสมด้ ว ย
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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นอกจากนี้กฎหมายยังไม่รับรองสถานะของสุนัขสิทธิของสุนัขหรือบัญญัติไว้อย่างไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้เกิด
ช่องโหว่ทางกฎหมายเกี่ ยวกับการขึ้นทะเบียนสุนัข และ การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐขาดความเข้มงวด
กวดขัน หรือ ไม่ ส ามารถบั ง คั บ ใช้ ได้ ต ามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย จึง ทำให้ เกิ ด การตราพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองสัตว์ พุทธศักราช 2557 และภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ พุทธศักราช
2557 ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องสิทธิสัตว์ในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น และมีผลต่อบรรทัดฐานทางสังคมที่
เปลี่ยนไปเกี่ยวกับการปฏิบัติของบุคคลต่อสุนัขอย่างชัดเจน เช่น การได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัย
ของสุนัข การยอมรับจากบุคคลทั่วไปในสังคม
6.2 การศึกษาทัศนคติและบทบาทของผู้เลี้ยงสุนัขที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ พุทธศักราช
2557 มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.02 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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สถาบันการศึกษา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายนิธิพงษ์ ยอดระยับ
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บทคัดย่อ

บทความนี้อาศัยวิธีการวิจัยเชิงคุณ ภาพผ่านการศึกษาเอกสารทุติยภูมิและการวิเคราะห์ด้วยการ
ประชุมกลุ่มระหว่างนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่สองในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยมีวั ตถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาและอธิบ ายถึงความผิดพลาดของนโยบายการรับ จำนำข้าว และเพื่ อวิเคราะห์ ความเสียหาย
ทางด้านเศรษฐกิจจากนโยบาย จากบริบทต่าง ๆ ในกระบวนการจำนำข้าว พบว่ามีหนี้ค้างชำระอันเกิดจาก
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบปิดบัญชี กล่าวคือ การปิดบั ญชี ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีการค้างชำระหนี้ ประมาณ ๑๑๓,๘๑๔.๑๒ ล้านบาทการปิดบัญชีครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๖ มีการค้างชำระหนี้ประมาณ ๔๔๗,๑๐๓.๓๓ ล้านบาทและการปิดบัญชีครั้งที่ ๓ ณ วันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการค้างชำระหนี้ประมาณ ๔๗๔,๒๖๕.๘๓ ล้านบาท
ผลการวิจัยพบว่า (1) โครงการรับจำนำข้าว มีจุดอ่อนในการกำหนดราคาที่รับจำนำข้าวสูงกว่าราคา
ตลาด จึงส่ง ผลต่อการระบายข้าวจากการรับ จำนำ (2) ราคารับ จำนำที่สูง ยังเป็ นการเอื้อต่อการทุจริต
ให้กับกลุ่มนายทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าว (3) รัฐบาลไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้เอง และจำเป็นต้องให้
บริษัทเอกชนและหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วย ด้วยโครงการที่ใหญ่และห่วงโซ่ในการดำเนินโครงการที่ยาวจึงเป็น
ช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย (4) นโยบายนี้ยังเป็นการทำลายเศรษฐกิจข้าวไทยทั้งระบบและเป็นการ
ทำลายกลไกตลาดการค้าข้าวเสรีของไทย รวมถึงทำให้ไทยเสียอันดับผู้นำในการส่งออกข้าว (5) เนื่องจาก
การดำเนินโครงการ ไม่สามารถขายข้าวให้ได้กำไรอย่างที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ จึงทำให้ผลของการดำเนิน
โครงการมีผลขาดทุนจำนวนมากเป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะให้กับประเทศไทย
คำสำคัญ : ความเสียหายทางเศรษฐกิจ นโยบายล้มเหลว ความล้มเหลวนโยบายจำนำข้าว
1. บทนำ
นโยบายโครงการรั บ จำนำข้ า วในยุ ค สมั ย รั ฐบาลของ น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วัต ร มี ก ารเริ่ ม ดำเนิ น
โครงการเมื่อปี พ.ศ.2554 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเป็นการแทรกแซงราคารับซื้อข้าว
จากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด แต่เนื่องด้วยโครงการรับจำนำข้าวนั้น มีโครงการที่ ใหญ่ ทำให้
รัฐบาลไม่สามารถดำเนินโครงการได้เอง และด้วยสาเหตุนี้ทำให้มีช่องโหว่ในโครงการที่เอื้อต่อการทุจริตใน
หลายขั้นตอน ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หลายกลุ่ม และเนื่องด้วยโครงการรับจำนำข้าวมีปัญหาในการ
ดำเนินโครงการหลายปัญหา จึงทำให้โครงการไม่มีประสิทธิ ภาพและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้
จึงส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวในประเทศและก่อให้เกิดปัญหาการเพิ่มหนี้สาธารณะต่อประเทศ
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2. การทบทวนวรรณกรรม
อเนก เธียรถาวร กล่าวว่า หนี้สาธารณะเป็นหนี้สินของรัฐบาลซึ่งอยู่ ในรูปของสัญญาที่รัฐบาลให้ไว้
แก่ผู้ที่ให้รับบาลกู้ยืมว่า รัฐบาลจะจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ที่รัฐบาลขอกู้ยืมเมื่อครบ
กำหนดเวลา (วลัยพร, 2556, 125)
อุปทาน คือ ความสามารถและความต้องการที่จะขายสินค้าใดสินค้าหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดับราคา โดยสมมุติให้ปัจจัยอื่น ๆ อยู่คงที่ (ชัยวุฒิ, 2546, 24)
ผลของนโยบายผูกขาด (ด้วยการควบคุมปริมาณอุปทานข้าว) ยังก่อให้เกิดการค้าขายระบบพรรค
พวกซึ่ง เป็นความผิดพลาดในการดำเนินนโยบาย (สมเกียรติ, 2559, 12)
รัฐบาลบริห ารจัด การนโยบาย รับ จำนำข้าวแบบขาดความรับ ผิ ด ชอบต่ อประชาชนและรัฐ สภา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยปะละเลยปัญหา การทุจริตในการระบายข้าว การไม่ใส่ใจกับรายงานข้าว หาย
จากโกดังกลาง แต่กลับสั่งให้มีการตั้งกรรมการ สอบสวนประธานคณะอนุก รรมการปิดบัญชีโครงการ จำนำ
ข้าว การปิดบังข้อมูลและการบิดเบือนข้อเท็จจริง เรื่องการค้าข้า วแบบรัฐต่อรัฐ และการปล่อยให้ค่าใช้จ่าย
ของโครงการรับจำนำบานปลาย (อาทิเช่น การยอมให้ เกษตรกรขายข้าวให้โครงการรับจำนำเกินปริมาณที่
ตน มีสิทธิ์ตามใบทะเบียนเกษตรกร) (สมเกียรติ, 2559, 19)
การค้าข้าวระบบพรรคพวก : แม้ข้าวส่วนใหญ่ จะอยู่ในมือของรัฐบาล แต่รัฐบาลไม่มี กลไกการ
ค้าขาย ข้าวเอง รัฐบาลจึงอาศัยบริษัทเอกชนที่เป็นพรรคพวกเป็น เครื่องมือผูกขาดการค้าข้าวของรัฐทั้ง
ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยรัฐบาลขายข้าวให้แก่บริษัทพรรค พวกไม่ กี่รายในราคาที่ต่ำกว่าราคา
ตลาด และใครก็ ต าม ที่ ต้ อ งการซื้อ ข้ าวไม่ ว่าจะเป็ น ผู้ ค้ าข้ าวถุ ง โรงสี หรือ ผู้ ส่ ง ออก ต้ อ งซื้อ ข้ าวจาก
นายหน้าผู้ผูกขาดกลุ่ มนี้ นอกจาก นี้รัฐบาลยังขายข้าวให้เฉพาะบางบริษัทที่สนับสนุน โครงการจำนำข้าว
เท่านั้น (สมเกียรติ, 2559, 14)
3. วัตถุประสงค์
1. ศึกษาถึงความผิดพลาดของนโยบายการรับจำนำข้าว
2. ศึกษาความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจจากนโยบาย
4. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการดำเนินงานวิจัย
4.1 การวิจัยเชิงคุณ ภาพผ่านการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องระหว่าง
ผลงานวิจัยของ TDRI คำพิพากษาคดีดำและคดีแดงกรณีจำนำข้าวล็อทหนึ่ง ราชกิจจานุเบกษา 22/2558
เล่ม 134 ตอนที่ 124 ก วันที่ 14 ธันวาคม 2560
4.2 ผ่านการถกเถียงปัญ หา ระหว่างชั้นเรียน หมู่ 1 และ หมู่ 2 เพื่อสรุป ประเด็นและแสวงหา
คำตอบด้วยการทำกระบวนการการประชุมกลุ่มในลักษณะเลียนแบบ Focus group ที่เหมาะสมกับนักศึกษา
ชั้นปีที่สอง รปศ.
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 โครงการรับจำนำข้าว มีจุดอ่อนในการกำหนดราคาที่รับจำนำข้าวสูงกว่าราคาตลาด จึงส่งผล
ต่อการระบายข้าวจากการรับจำนำ
ความผิดพลาดจากการกำหนดราคาจำนำข้าวที่สู งกว่าราคาตลาดโลกและแนวคิดการโก่งราคา
ส่งออกข้าว รัฐบาลเชื่อว่าหากสามารถควบคุมและจำกัด ปริมาณการส่งออกข้าว ก็จะสามารถโก่งราคาข้าว
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ไทยในตลาดโลก ให้สูงกว่าต้นทุนการรับจำนำได้ ทำให้โครงการรับจำนำขาดทุนน้อยหรืออาจไม่ขาดทุน ทั้งนี้
เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลก 30% คู่แข่งอย่างเวียดนามไม่
สามารถเพิ่มผลผลิตแข่งกับ ไทยได้ (สมเกียรติ, 2559, 8) แต่การกำหนดราคาจำนำข้าวให้สูงกว่าราคา
ตลาดโลก โดยไม่จำกัดปริมาณรับจำนำ นอกจากจะสร้างภาระงบประมาณและภาวะขาดทุนจำนวนมหาศาล
ดังกล่าวแล้ว ยังมีผลเสียหายมหาศาลต่อปริมาณการส่งออกข้าวไทย เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าส่งออก ราคา
ข้าวในประเทศ ย่อมต้องต่ำกว่าราคาตลาดโลก หากตั้ งราคาสูงกว่าตลาดโลก ไทยก็จะไม่สามารถส่งออกได้
(สมเกียรติ, 2559, 9)
การเสนอราคาสูงเช่นนี้ส่งผลทำให้เกิดอุปสงค์เทียมขึ้นในประเทศ เพราะการซื้อของรัฐบาลก็คือการ
ดึงเอาปริมาณข้าวส่วนหนึ่งออกจากตลาด ทำให้คนที่ต้องการก็ต้องเสนอซื้อราคาสูงขึ้น ผลก็คือกระตุ้นให้คน
หันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้นอย่างมากเกินกว่าความต้องการบริโภคและความสามารถการส่งออก (BBC, 2560, 2)
อุปสงค์ คือ ความสามารถและความต้องการที่จะซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดับราคา โดยสมมุติให้ปัจจัยอื่น ๆ อยู่คงที่ (ชัยวุฒิ , 2546, 24) และ อุปสงค์ของตลาด คือ ปริมาณ
สินค้าและบริการที่ทุกคนในตลาดต้องการและมีความสามารถที่จะซื้อ ในระดับราคาต่าง ๆ ในระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ซึ่งก็คือ ผลรวมของอุปสงค์ของแต่ละคนในตลาดนั่นเอง (ชัยวุฒิ, 2546, 29)
การที่รัฐบาลตั้งราคารับจำนำข้าวไว้สูงกว่าราคาขายในตลาด ทำให้เป็นการผูก ขาดในการซื้อ-ขาย
ข้าว และทำให้ราคาขายสูงกว่าราคาข้าวในตลาดโลก เนื่องจากข้ าวเป็นสินค้าส่งออกการที่ราคาขายมีราคา
สูงกว่าตลาดจึงส่งผลกระทบให้ไม่สามารถส่งออกข้าวได้ การที่ไทยไม่สามารถส่งออกข้าวได้จึงทำให้เกิด
ปัญหา ทำให้ไม่สามารถระบายข้าวที่รับจำนำไว้ได้ เป็นการเพิ่มภาระในด้านของค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
และส่งผลให้ข้าวที่เก็บไว้นั้นมีการเน่าเสีย จึงทำให้ต่อให้รัฐบาลสามารถระบายข้าวที่มีเหลืออยู่ทั้งหมดออกไป
ได้จริง ก็ไม่สามารถทำให้เกิดกำไรได้เนื่องจากต้องทิ้งข้าวไปจากความเสียหาย และถูกกดราคาจากข้าวที่มี
คุณภาพที่ต่ำ
1. ราคารับจำนำที่สูงยังเป็นการเอื้อต่อการทุจริต ให้กับกลุ่มนายทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าว
Nowadays, we cannot deny that bribery problem is one of the most significant
problems in the world that should be immediately solved as it causes harmful effects on
business and society at large; weakens public accountability and democratic values; and
undermines the rule of law. Unfortunately, bribery problems are increasing day by day; the
acts of corruption are done widely at both domestic and international levels. Bribery is
gradually changing to more complex and transnational types. Not only are the acts of
corruption done by individuals but also the number of corrupt practices done by corporations
increasing. Bribery which is done for the benefits of corporations mostly causes amount of
damages much larger than that done for individuals’ benefits. (Kornkaew, 2560, 3)
จุดอ่อนสำคัญของนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ คือกำหนดราคารับจำนำไว้สูงกว่าราคา
ตลาดถึง 50% ซึ่งนอกจากจะทำให้ประเทศเสียหายเกินกว่า 6 แสนล้านบาทแล้ว ราคารับจำนำที่สูงยังเอื้อ
ให้เกิดการทุจริตที่สร้างความเสียหายไม่แพ้กัน “เป็นไปไม่ได้ที่โครงการนี้จะไม่เกิดการทุจริต สมมติว่าราคา
ตลาด 10,000 บาท แต่คุณรับซื้อ 15,000 บาท พอตั้งราคาแบบนี้ถ้าผมเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ข้าว เห็นราคาก็น้ำลายไหล อยากจะหาข้าวเยอะๆ มาขายให้รัฐบาล ก็ไปเอาข้าวกัมพูชา ข้าวลาวเข้ามา
หรือแม้แต่เอาข้าวเก่ามาขายเวียนเทียนให้รัฐบาล เพราะราคามันดึงดูดมาก” (เอกพล, 2560, 4)
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รัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจอย่าง แท้จริงที่จะป้องกันการทุจริตจากการจำนำข้าว นักวิชาการและผู้ที่
เกี่ยวข้องจำนวนมากได้เตือนรัฐบาลว่า มีการคอร์รัปชันในโครงการจำนำข้าวทุก ขั้นตอน แทนที่รัฐบาลจะ
ดำเนินการเพื่อลดการทุจริตกลับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ (สมเกียรติ, 2559, 16)
การที่รัฐบาลกำหนดราคารับจำนำข้าวไว้สูงกว่าราคาตลาดซึ่งเป็นลักษณะของการจูงใจประชาชน
นอกเหนือจากเกษตรกรชาวนาที่ ป ลูกข้าวแล้ว ยังส่งผลทำให้เป็นการเอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่ มคนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับวงการค้าข้าว เนื่องจากสามารถหาข้าวจากที่ไหนก็ได้นำมาขายให้กับรัฐบาล โดยไม่มีการจำกัด
ปริมาณในการรับจำนำ นอกจากนี้ยังมีกรณีของการซื้อ-ขายสิทธิ์ในการจำนำ ทำให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จริง
ๆ ไม่ใช่เกษตรกรที่ปลูกข้าว แต่เป็นกลุ่มพ่อค้าข้าวที่มีกำลังซื้อ สามารถซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านในราคา
ที่ต่ำเข้ามาจำนำในราคาที่สูงกว่าได้ โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการตรวจสอบใด ๆ
2. รัฐบาลไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้เอง และจำเป็น ต้องให้บริษัทเอกชนและหน่วยงาน
อื่นเข้ามาช่วย ด้วยโครงการที่ใหญ่ และห่วงโซ่ในการดำเนินโครงการที่ยาวจึงเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการ
ทุจริตได้ง่าย
“ที่สำคัญคือรัฐบาลไม่สามารถทำโครงการนี้เองได้ ต้องให้คนอื่นๆ มาช่วยทำ ให้โรงสีช่วย
ซื้อข้าว ให้เซอร์เวเยอร์มาตรวจสอบคุณภาพข้าว ให้โกดังมาช่วยเก็บข้าวให้รัฐบาล ด้วยห่วงโซ่ของโครงการที่
ยาว และเกี่ยวข้องกับคนหลายๆ ฝ่าย มันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดการทุจริต ขนาดก่อนหน้านี้ที่รับจำนำ
ด้วยราคา 80-90% ของราคาตลาด ยังเลี่ยงการทุจริตได้ยากเลย เพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอราคาขนาดนี้ มันมี
การทุจริตเกิดขึ้นแน่นอน ต่อให้ใครมาทำก็ตาม ไม่มีเทวดาคนไหนจะมาป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได้ ป.ป.ช.
ทีดีอาร์ไอ หรือแม้แต่ สตง. จึงต้องออกมาเตือนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ” (เอกพล, 2560, 4)
จะกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่เป็นการโยนอำนาจไปให้โรงสีอยู่เหนือชาวนา สามารถกดราคา
ชาวนาได้ และมีผู้ใช้อำนาจในการเลือกว่าโรงสีไหนจะเข้าโครงการ ซึ่งผลประโยชน์ก็จะขึ้นอยู่กับอำนาจใน
การกำกับเป็นชั้น ๆ ไป ปัญหาเดิมก็จะกลับมาว่าส่วนแบ่งอาจไม่เข้าสู่มือชาวนา ซึ่งรูปแบบนี้เป็นตัวอย่างของ
โครงการที่ไม่ดี (ประชาไท, 2556, 4)
รัฐบาลบริห ารจัด การนโยบาย รับ จำนำข้าวแบบขาดความรับ ผิ ดชอบต่ อประชาชนและ
รัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยปะละเลยปัญหา การทุจริตในการระบายข้าว การไม่ใส่ใจกับรายงาน
ข้าว หายจากโกดัง กลาง แต่กลับ สั่งให้ มีการตั้ง กรรมการ สอบสวนประธานคณะอนุ กรรมการปิดบั ญ ชี
โครงการ จำนำข้าว การปิดบั งข้อมูลและการบิดเบือนข้อเท็จจริง เรื่อ งการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และการ
ปล่อยให้ค่าใช้จ่าย ของโครงการรับจำนำบานปลาย (อาทิเช่น การยอมให้ เกษตรกรขายข้าวให้โครงการรับ
จำนำเกินปริมาณที่ตน มีสิทธิ์ตามใบทะเบียนเกษตรกร) (สมเกียรติ, 2559, 19)
“โครงการนี้เป็นอุทาหรณ์ในการทุจริตเชิงนโยบายผสมกับประชานิยมที่ใช้เงิน 15,000 บาท
ซื้อใจชาวบ้าน แต่กระบวนการต่าง ๆ กลับเอื้อให้เกิดการทุจริตในทุกขั้นตอน และเป็นการสร้างเครือข่ายทาง
การเมือง” (เอกพล, 2560, 14)
เนื่ อ งด้ ว ยสาเหตุ ที่ น โยบายการรั บ จำนำข้ าวนั้ น เป็ น โครงการที่ ใหญ่ แ ละควบคุ ม ได้ ย าก
ประกอบกับการที่รัฐบาลไม่ได้มีการวางแผนในการดำเนินนโยบายที่ดี จึงส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถบริหาร
จัดการและดำเนินการได้ด้วยตนเองทั้งหมด จึงจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทหรือกลุ่มคนกลางที่เข้าช่วยในการ
ดำเนินการจัดการ จึงทำให้มีหลายกลุ่มหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องจนกลายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ เมื่ อมีหลายคน
เข้ามาเกี่ ย วข้องส่ ง ผลให้ ยากต่ อการควบคุม และกำกับ ดู แล ประกอบกั บ เป็ น เรื่องที่ มี ค วามเกี่ ยวข้ องกั บ
ผลประโยชน์โดยตรง จึงเกิดช่องว่างมากมายที่ จะเกิดการทุจริตและตัวรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการตรวจสอบใน
กระบวนการทำงานใด ๆ
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3. นโยบายนี้ยังเป็นการทำลายเศรษฐกิจข้าวไทยทั้งระบบและเป็นการทำลายกลไกตลาด
การค้าข้าวเสรีของไทย รวมถึงทำให้ไทยเสียอันดับผู้นำในการส่งออกข้าว
มรดกชิ้นสำคัญที่โครงการรับจำนำข้ าวทิ้งไว้คืออุปทานการปลูกข้าวที่เกินความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้ผลจากการที่รัฐบาลสวมบทเป็นพ่อค้าข้าวยังส่งผลให้กลไกตลาดกลางข้าว ซึ่งเคยเป็น
ทางเลือกในการระบายข้าวของชาวนาสูญหายไปด้วย (เอกพล, 2560, 14-15)
ผลของนโยบายผูกขาด (ด้วยการควบคุมปริมาณอุปทานข้าว) ยังก่อให้เกิดการค้าขายระบบ
พรรคพวกซึ่ ง เป็ น ความผิ ด พลาดในการดำเนิ น นโยบาย (สมเกี ย รติ , 2559, 12) และอุ ป ทาน คื อ
ความสามารถและความต้องการที่จะขายสินค้าใดสินค้าหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระดับราคา โดยสมมุติให้
ปัจจัยอื่น ๆ อยู่คงที่ (ชัยวุฒิ, 2546, 24)
การค้าข้าวระบบพรรคพวก : แม้ข้าวส่วนใหญ่ จะอยู่ในมือของรัฐบาล แต่รัฐบาลไม่ มีกลไก
การค้าขาย ข้าวเอง รัฐบาลจึงอาศัยบริษัทเอกชนที่เป็นพรรคพวกเป็น เครื่องมือผูกขาดการค้าข้าวของรัฐทั้ง
ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยรัฐบาลขายข้าวให้แก่บริษัทพรรค พวกไม่กี่รายในราคาที่ต่ำกว่าราคา
ตลาด และใครก็ ต าม ที่ ต้ อ งการซื้อ ข้ าวไม่ ว่าจะเป็ น ผู้ ค้ าข้ าวถุ ง โรงสี หรือ ผู้ ส่ ง ออก ต้ อ งซื้อ ข้ า วจาก
นายหน้าผู้ผูกขาดกลุ่มนี้ นอกจาก นี้รัฐบาลยังขายข้าวให้เฉพาะบางบริษัทที่สนับสนุน โครงการจำนำข้าว
เท่านั้น (สมเกียรติ, 2559, 14)
เมื่อระบบการค้าข้าวแบบแข่งขันของภาคเอกชน ถู กทำลาย และทดแทนด้วยระบบการค้า
ข้าวของรัฐ ที่ต้องอาศัยเส้นสายทางการเมือง ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากผู้ผลิตและค้าข้าวคุณภาพที่สูงที่สุด
ในโลกมาเป็นข้าวคุณภาพต่ำ เพราะรัฐบาล ไม่ได้ซื้อข้าวตามคุณภาพเหมือนกับพ่อค้าเอกชน (สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555, 5)
นโยบายการจำนำจึ ง ไม่ เพี ย งแค่ ท ำลายเศรษฐกิจ ข้าวส่ ง ออกของไทย แต่ ก ำลั ง ทำลาย
เศรษฐกิจข้าวไทยทั้งระบบ ข้อมูลนี้ขัดแย้งกับการที่นักการเมืองและนักธุรกิจรายใหญ่บางคน ที่สนับสนุน
โครงการจำนำข้าว ซึ่งต่างก็ให้สัมภาษณ์ แก่สื่อว่าโครงการจำนำข้าวจะทำให้ไทยขาย ข้ าวส่งออกได้ราคา
สูงขึ้น (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555, 6)
การที่รัฐบาลดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวในลักษณะที่กำหนดราคารับซื้อสูง ส่งผลให้
เกษตรกรที่ปลูกข้าวนำข้าวมาขายให้แก่รัฐบาล เมื่อข้าวในตลาดถูกนำมาขายรวมอยู่ที่รัฐบาลที่เดียว จึง เกิด
เป็ น การผู ก ขาดตลาดข้ า วจากรั ฐ บาล ทำให้ ไม่ มี เอกชนสามารถเข้ ามาร่ว มแข่ ง ขั น ได้ ในเมื่ อ ตลาดข้ า ว
กลายเป็นตลาดผูกขาด จึงส่งผลกระทบต่อระบบตลาดข้าวภายในประเทศเป็นการทำให้กลไกทางตลาด
เสียหาย และเป็นผลเสียในระยะยาวของตลาดข้าวไทย รวมทั้งเป็นการทำลายระบบการส่งออกข้าวของ
หน่วยงานเอกชนอีกด้วย สรุปได้ว่า นโยบายนี้เป็นการทำลายเศรษฐกิ จข้าวไทยทั้งระบบเพราะขัดแย้งกับ
หลักการค้าเสรีและระเบียบของ WTO
3. เนื่องจากการดำเนินโครงการ ไม่สามารถขายข้าวให้ได้กำไรอย่างที่รัฐบาลตั้งเป้าหมาย
ไว้ จึงทำให้ผลของการดำเนินโครงการมีผลขาดทุนจำนวนมากเป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะให้กับประเทศไทย
“ซึ่งการใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวในอนาคต ที่จะต้องมีความสูญเสียไม่ต่ำกว่าปีละ 2.1
แสนล้านบาท จะทำให้หนี้สาธารณะของประเทศไทยสูงขึ้นถึง 61% ในปี 2562 ในกรณีที่รัฐวางแผนจะไม่
ขาดดุลงบประมาณ และ GDP โตขึ้นปีละ 4.5% แต่หากเกิดการขาดดุลปีละ 1 แสนล้านบาท จะทำให้หนี้
สาธารณะของไทยสูงขึ้นถึง 65.7% ของ GDP ทั้งที่รัฐบาลนี้ตอนเข้ามามีหนี้อยู่ที่ประมาณ 42% ของ GDP
ซึ่งหากประเทศมีหนี้สูงเกิน 60% ของ GDP จะถือว่าไม่ดี ไม่รักษาวินัยทางการคลัง และอาจทำให้ ไทย
กลายเป็นประเทศที่มีหนี้ล้นตัว ซึ่งความกลัวเรื่องหนี้จะส่งผลกระทบไปยังเรื่ องอื่นๆ โดยเฉพาะค่าของเงิน ”
(ไทยพับลิก้า, 2555, 4)
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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อเนก เธีย รถาวร กล่าวว่า หนี้ส าธารณะเป็ นหนี้ สินของรัฐบาลซึ่ง อยู่ในรูป ของสัญ ญาที่
รัฐบาลให้ไว้แก่ผู้ที่ให้รับบาลกู้ยืมว่า รัฐบาลจะจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ที่รัฐบาลขอกู้ยืม
เมื่อครบกำหนดเวลา (วลัยพร, 2556, 125)
สุนีย์ ศิลพิพัฒน์ กล่าวว่า หนี้สาธารณะ หมายถึง หนี้สินที่รัฐบาลก่อขึ้นเพื่อนำมาใช้จ่ายใน
กิจการของรัฐบาล และที่อยู่ในรูปของสัญญาใช้เงินที่รัฐบาลให้ไว้แก่ผู้ที่รัฐบาลกู้ยืมว่า รัฐบาลจะจ่ายคืนเงิน
ต้นที่กู้มาพร้อมทั้งดอกเบี้ยจำนวนหนึ่ง เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญา (วลัยพร, 2556, 125) และ หนี้
สาธารณะ คือ หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงและที่รัฐบาลไปค้ำประกันให้กับหน่วยงานอื่น เพื่อมาใช้ในกิจการเพื่ อ
ส่วนรวม โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องใช้คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย (วลัยพร, 2556, 126) ดังนั้น การก่อหนี้ของ
รัฐบาล เป็นการสร้างภาระชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เท่ากับเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน และส่งผล
ต่อประชาชนในอนาคตเพราะทำให้มีเงินสำหรับการพัฒนาสร้างสินค้าสาธารณะลดลง (ณัฐปคัลภ์, 2556, 59)
การที่โครงการรับ จำนำข้าวนั้นไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไปตามแผนที่ทางรัฐบาลได้
กำหนดไว้ เป็นการทำให้รัฐบาลขาดทุนเนื่องจากมีการทุจริตในการดำเนินโครงการในหลายขั้นตอน ประกอบ
กับการที่ไม่สามารถส่งออกข้าวไปเพื่อทำกำไรตามที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจากข้าวที่เก็บสะสมไว้นั้นมีการเน่า
เสีย คุณภาพต่ำจึงจำเป็นต้องระบายข้าวที่รับซื้อไว้ ด้วยราคาที่ถูกกว่าที่ตั้งเป้าไว้ ส่งผลให้โครงการรับจำนำ
ข้าวนั้นล้มเหลวและขาดทุนมหาศาลซึ่งเป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะให้กับประเทศ
6. บทสรุป
การปิดบัญชี ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีการค้างชำระหนี้ประมาณ ๑๑๓,๘๑๔.๑๒
ล้านบาทการปิดบัญชีครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีการค้างชำระหนี้ประมาณ ๔๔๗,๑๐๓.๓๓
ล้ า นบาทและการปิ ด บั ญ ชี ค รั้ ง ที่ ๓ ณ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มี ก ารค้ า งชำระหนี้ ป ระมาณ
๔๗๔,๒๖๕.๘๓ ล้านบาท จากปรากฏการณ์การทุจริตและผลกระทบเชิงนโยบายข้างต้น ประกอบกับผลจาก
การถกเถียงเมื่อวิจัยและการทำการประชุมกลุ่ม สามารถอภิปรายปรากฏการณ์ได้ดังนี้
1. รัฐบาลโก่งราคาและโทรกแซงกลไกตลาดข้าว
2. การรับจำนำข้าวโดยไม่จำกัดปริมาณเอื้อผลประโยชน์กลุ่มพ่อค้าข้าว
3. การดำเนินโครงการต้องมีบริษัทเอกชนและกลุ่มคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดช่องว่างในการ
ทุจริต
4. การที่รัฐบาลผูกขาดการรับซื้อข้าวเป็นการทำลายตลาดข้าวไทย
5. ผลการดำเนินโครงการขาดทุนมหาศาลส่งผลต่อการเพิ่มหนี้สาธารณะให้กับประเทศ
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ผลและข้อแนะนำโดยผู้เขียนบทความ
ประเด็นปัญหา
รัฐบาลโก่งราคาและโท
รกแซงกลไกตลาดข้าว

เนื้อหา
การกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกที่ไม่
สอดคล้องและสูงกว่าราคาตลาด มีความ
เสี่ยงก่อให้เกิดภาระรายจ่ายของรัฐ และ
ภาวะขาดทุนจำนวนมาก
การรับจำนำข้าวโดยไม่ การรับ จำนำไม่ จํากัด ปริม าณและวงเงิ น
จำกัดปริมาณเอื้อ
โครงการ ส่งผลต่อความเสี่ยงจากการนำ
ผลประโยชน์กลุ่มพ่อค้า ข้ าวจากประเทศเพื่ อ นบ้ า นมาสวมสิ ท ธิ
ข้าว
จำนำ
ผลการดำเนินโครงการ การปิ ด บั ญ ชี ครั้ ง ที่ ๑ ณ วั น ที่ ๓๑
ขาดทุนมหาศาลส่งผลต่อ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มี ก ารค้ างชำระหนี้
การเพิ่มหนี้สาธารณะ
ประมาณ ๑๑๓,๘๑๔.๑๒ ล้านบาท การ
ให้กับประเทศ
ปิดบัญ ชีครั้งที่ ๒ ณ วั นที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๖ มี ก ารค้ า งชำระหนี้ ป ระมาณ
๔๔๗,๑๐๓.๓๓ ล้ า นบาท และการปิ ด
บั ญ ชี ค รั้ง ที่ ๓ ณ วัน ที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖ มี ก ารค้ า งชำระหนี้ ป ระมาณ
๔๗๔,๒๖๕.๘๓ ล้านบาท

อ้างอิง
คำพิพากษา คดีดำ 22/2558
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134
ตอนที่ 124 ก วันที่ 14 ธันวาคม
2560หน้า 7
คำพิพากษา คดีดำ 22/2558
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134
ตอนที่ 124 ก วันที่ 14 ธันวาคม
2560หน้า 7
คำพิพากษา คดีดำ 22/2558
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134
ตอนที่ 124 ก วันที่ 14 ธันวาคม
2560 หน้า 51-52

นักศึกษา รปศ. ทั้งหมู่ 1 และ 2 สรุปได้ว่า โครงการการรับจำนำข้าวของรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร นั้นซึ่งแต่แรกที่มีการดำเนินนโยบายเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ไข
ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับเกษตรกรเพื่อที่ จะไม่โดนโรงสีกดราคา และหวังว่าจะเป็น
การช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดข้าวไทย แต่เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นโครงการที่ ใหญ่ ป ระกอบกั บ ตั ว
รัฐบาลเองนั้น ขาดการวางแผนการดำเนินการที่รัดกุม ต้องให้บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ
ในการดำเนินการ และตัวรัฐบาลเองก็ไม่ไ ด้มีการทำบัญชีหรือมีการตรวจสอบการทำงานใด ๆ และเนื่องด้วย
ตัวแปรอะไรหลาย ๆ อย่างที่ยากต่อการควบคุมกำกับดูแล จึงเกิดเป็นช่องโหว่ในการฉวยโอกาสของผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ตลอดทั้งโครงการ เช่น การ ซื้อ -ขาย สิทธิ์ในการรับจำนำ โรงสีมีการเอาเปรียบเกษตรกรใน
การโกงตราชั่ง มีการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านหรือข้าวที่มีคุณภาพต่ำเข้ามาสับเปลี่ยนแทนที่และเก็บข้าว
ใหม่ไว้เอง ประกอบกั บ นโยบายของโครงการนี้ที่ รับ ซื้อข้ าวที่ให้ ราคาสูง กว่าราคาตลาดโลก จึงทำให้ ไม่
สามารถขายข้าวออกไปได้ เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและยิ่งเก็บนานวันเข้าก็มีแต่เน่าเสียไป ทำ
ให้โครงการนี้ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างที่รัฐบาลนั้นตั้งเป้าหมายไว้ เมื่อสรุปค่า ใช้จ่ายในการดำเนิ น
โครงการแล้วรัฐบาลนั้นมีผลขาดทุนจากโครงการการรับจำนำข้าวจำนวนมหาศาล เป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะ
ให้ แก่ป ระเทศ ซึ่ง ถือเป็น ความล้ม เหลวของรัฐบาล น.ส. ยิ่ง ลักษณ์ ชิ นวัตร และเป็นบทเรียนสำคั ญ กับ
สังคมไทย
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้ทำผลงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถาบันการศึกษา

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บริหารงานผิดพลาด&ทุจริต: วิกฤตโครงการรับจำนำข้าว
นางสาวพลอยไพลิน ทองพานิชย์
อาจารย์ ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ

บทความนี้ ใช้ วิ ธีการการวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพผ่ านการศึ กษาเอกสารทุ ติ ย ภู มิ ศึ กษาปรากฏการณ์ ใน
ช่วงเวลาที่มีกระบวนการจัดการโครงการรับจำนำข้าวในสมัย ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเพื่อศึกษา การทุจริต
คอร์รัปชันเกี่ยวกับการจำนำข้าว และศึกษาจำนวนเงินทุจริตของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผลการวิจัยพบว่า
(1) คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบนโยบายรั บจำนำข้าวพบว่ามีการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรมและมีหลักฐาน (2) สร้างผลเสียหายต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ (3) โครงการรับ
จำนำข้าวของรัฐบาลยิ่ ง ลั กษณ์ ชิ นวั ตร มี การทุ จริต และเป็ น คอร์รั ป ชั น ระดั บ โลก (4) มี ก ารนำเงิ น จาก
ธนาคารแห่งเอเชียเพื่อมาโกงและทุจริตกันอย่างมโหฬาร (5) จำนวนเงินและข้าวที่เสียหายในการรับจำนำ
ข้าว พบว่า โครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีมูลค่าการขาดทุน ณ ปัจจุบัน 645,708,.76
ตัน มีการทุจริตในลักาณะเฉพาะกิจส่วนสูงถึง 112,544.19 – 114,628.21 ล้านบาท
คำสำคัญ : การทุจริตคอร์รัปชัน ความล้มเหลวนโยบายการจำนำข้าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
1. บทนำ
ทุจริตคอร์รัปชัน
คอร์รัปชัน (Corruption) เป็นทั้งสิ่งที่เป็นโบราณและเป็นสิ่งที่อยู่ในยุคสมัยใหม่ คอร์รัปชั่นมีมาแต้
สมั ย โบราณแม้ จ ะมี ค วามหมายที่ แ ตกต่ า งจากปั จ จุ บั น ความหมายของคอร์รั ป ชั น เปลี่ ย นแปลงไปตาม
กาลเวลาและสถานที่ ในบริบทของสังคมที่แตกต่างกันไป จากอริสโตเติลถึงมองเตสกิออร์ คอร์รัปชันถูกมอง
จากบริบททางการเมืองโดยมีความหมายในแง่ของ “ศีลธรรม” “จริยธรรม” หรือ “ความซื่อสัตย์” ส่วนตัว
ของผู้ปกครอง กล่าวคือ ผู้ปกครองที่ถูกมองว่าเป็น “ทรราช” คือผู้ปกครองที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
(สังศิต พิระยะรังสรรค์,2549,15-19)
ประสบการณ์ จากทั่วโลกทำให้เรารู้ว่าการต่ อสู้กับ ปัญหาคอร์รัป ชันต้องคำนึงถึงการมีรัฐบาลที่ดี
(Good government) และการมีธรรมาภิบาล (Good governance) ประกอบกันด้วย เป็นที่ยอมรับกกันทั่วไป
แล้วว่ารัฐบาลที่ดีคือเงื่อนไขเบื้องต้นที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาเศรษฐกิจให้
ยั่ ง ยื น การมี ร ะบอบการปกครองที่ ดี ห รื อมี ธรรมาภิ บ าลก็จ ะช่ วยในการควบคุ ม การทุ จ ริต คอร์ รัป ชั น ได้
เช่นเดียวกับ ธนาคารโลก (พ.ศ.2537) แต่ปัญหาใหญ่ๆของบ้านเราก็คือ กำลังมีการทุจริตในโครงการต่างๆ
(สังศิต พิระยะรังสรรค์,2549,11)
ปัจจุบันได้แสดงให้เห็นว่าการเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยการพัฒนาล้วนแล้วแต่เผชิญกับ
ปัญหากาคอร์รัปชัน ยีฟ เมนี่ กล่าวว่า ในอดีตปรากฏการณ์ของคอร์รัปชันเป็นปั ญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบ
การเมืองหนึ่ง แต่ตอนนี้ปัญหาคอร์รัปชันปรากฏให้เห็นได้ชัดจากรูปแบบ Forms และแบบแผน Patterns
ของการคอร์ รั ป ชั น มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากเรื่ อ ยๆบางกรณี ไ ม่ ส ามารถตรวจพบได้ (สั ง ศิ ต พิ ร ะยะ
รังสรรค์,2549,11-13)
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ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทั่วโลกแก้ไขไม่ได้ เนื่องจากความโลภของหลายๆฝ่าย ซึ่งการทุจริตคอร์
รัปชันเริ่มจากผู้อิทธิพลเช่นนักการเมือง นักธุรกิจ ปัญหาการทุจริตจึงทำได้แค่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น แต่สุดท้าย
รัฐบาลแต่ละชุดก็มีการทุจริตโครงการต่างๆเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
- ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่แก้ไขไม่ได้
- นักการเมืองแทรกแซงผลประโยชน์ต่างๆเข้าหาตัวเอง
การทุจริตจากการใช้อำนาจการควบคุมกำกับ
การใช้อำนาจทางการบริหารในทิศทางหลีกเลี่ยงกระบวนวิธีการปฏิบัติ และระบบควบคุม
ภายในที่กำหนดให้ปฏิบัติหรือโดยการละเลย ละเว้น ละเมิด หรือกีดกั น ขัดขวาง มิให้มีการปฏิบัติตามกลไก
การควบคุมที่วางไว้ โดยกลวิธีการต่าง ๆในประการที่เอื้อประโยชน์ให้สามารถแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน
โดยมิชอบนั้น ย่อมทำให้การทุจริตทางการบริหารเกิดขึ้น
การทุจริตจากการใช้อำนาจการดำเนินงาน บ่อเกิดของการทุจริตทางการบริหารดังกล่าวโดยย่อ
ข้างต้น จะมีก็ยิ่งมีดาดดื่ นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้บริหารระดับสูงสุดจับมือร่วมกับ ผู้บ ริหาร
ระดับรอง ๆ ลงมา กระทำการให้อำนาจโดยมิชอบ หรือละเมิด ละเว้นละเลย มิได้ใช้อำนาจที่สำคัญทั้ง 4
ประการดังกล่าวข้างต้นโดยสุจริต โครงการรับจำนำข้าวเป็นตัวอย่างความเลวร้ายที่ชัดเจนของกระบวนการ
ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและทุกขั้นตอนตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ
ทุจริตเชิงนโยบายที่สำคัญก็คือโครงการนี้ใช้เงินจำนวนมหาศาลจากการก่อหนี้สาธารณะรวมกับเงินที่
ใช้ในงบประมาณประจำปีซึ่งล้วนแต่เป็นเงินภาษีทั้งในส่ วนที่เป็นปัจจุบันและเงินในอนาคตของประเทศมาซื้อ
คะแนนเสียงชาวนาที่เป็นประชากรจำนวนมากในประเทศไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการบริหารรัฐถ้ามอง
แบบตัดตอนชาวนาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการย่อมมีความพอใจเนื่องจากมีระดับรายได้และความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น
กว่าเดิมมากทันที ลองคิดแบบตัวเลขง่ายๆ ว่าเดิมทีชาวนาขายข้าวเปลือกได้ตันละประมาณ 6-7 พันบาท ถ้า
เป็นโครงการประกันรายได้อาจจะได้เพิ่มอีก 3-4 พันบาท แต่โครงการรับจำนำข้าวใช้วิธีเกทับคือให้เพิ่มอีก
เท่าตัวคือเป็น 15,000 บาทต่อตัน แม้ในความจริงจะถูกหั กด้วยระบบความชื้นทำให้เงินได้รับ จริงประมาณ
13,000 บาทต่อตันแต่ก็ดีกว่าโครงการประกันรายได้ประมาณ 3 พันบาท (สุรศักดิ์ ผุสดีโสภณ,2557,หน้า2)
1. คอร์รัปชันที่ใช้นิยามของหน่วยงานราชการสมัยใหม่เป็นศูนย์กลาง (Public - Office – Centered
Definitions) ให้ ค วามหมายของคอร์ รั ป ชั น โดยโยงปทั ส ฐาน (Norm) ของผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ราชการที่
เบี่ยงเบนไปจากแนวความคิดของระบบราชการสมัยใหม่หรือภาคสาธารณะ Bayley ให้ความหมายของคำ ๆ
นี้ว่า “คอร์รัปชันเป็นการแสดงออกของการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวโดยเกี่ยวข้องกับ
การให้สินบน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเป็นทองเสมอไป”
2. คอร์ รั ป ชั น ที่ ใ ช้ นิ ย ามของตลาดเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Market – Centered Definitions) หรื อ ใช้
ความสั มพั น ธ์ของการแลกเปลี่ย น (Exchange relations) ความหมายของคอร์รัป ชั นที่ ผู กโยงกับ ทฤษฎี
ทางด้านตลาด พัฒนาโดยกลุ่มนักคิดที่เปรียบเทียบสังคมตะวันตกในยุคเริ่มแรก และยุคร่วมสมัยกับสังคมที่
ไม่ใช่ตะวันตก ในสังคมแบบหลังนี้ข้าราชการไม่ได้มีปทัสฐานด้านสาธารณะ กล่าวว่า “ข้าราชการที่ฉ้อฉลเห็น
หน่วยราชการของตนเองเหมือนเป็นแหล่งทำธุรกิจที่เขาจะแสวงหารายได้ให้ได้มากที่สุด หน่วยราชการจึง
เป็นสถานที่ที่มุ่งหากำไรใส่ตัวให้ได้สูงสุด รายได้ของเขาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดและความสามารถ
ส่วนตัวที่จะหาจุดที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดจากความต้องการของประชาชน” ได้ให้ความหมายที่สอดคล้อง
ต้องกันว่า “คอร์รัปชันเป็นสถาบันที่อยู่เหนือกฎหมาย (extra-legal institution) ที่กระทำโดยปัจเจกบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ใช้อิทธิพลอยู่เหนือระบบราชการ การดำรงอยู่ของคอร์รัปชันโดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นการแสดง
ให้เห็นว่าคณะบุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในระดับที่มากกว่าบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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3. คอร์รัปชันที่ใช้นิยามของผลประโยชน์สาธารณะเป็นศูนย์กลาง (Public – Interest – Centered
Definitions)นักคิดส่วนหนึ่งเห็นว่าความหมายของคอร์รัปชันที่ใช้หน่วยราชการการเป็นศูนย์กลางแคบเกินไป
ส่ วนความหมายที่ ใช้ ต ลาดเป็ น ศู น ย์ ก ลางก็ ก ว้างเกิ น ไป พวกเขาจึ ง ได้ เสนอแนวคิ ด เรื่อ ง “ผลประโยชน์
สาธารณะ” (Public interest) (สังศิต พิระยะรังสรรค์,2549,15-19)
การใช้เงินมากมายมหาศาลในการทุจริตและใช้อำนาจที่มีอยู่ในการออกนโยบายดำเนินงานเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์แก่ตัวเอง และสร้างผลเสียหายให้กับประเทศทางด้านเศรษฐกิจ
- การใช้อำนาจในการบริหารและการจัดแจงออกนโยบาย
- แสวงหาผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ
2. การทบทวนวรรณกรรม
ปัจจุบันได้แสดงให้เห็นว่าการเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยการพัฒนาล้วนแล้วแต่เผชิญกับ
ปัญหากาคอร์รัปชัน ยีฟ เมนี่ กล่าวว่า ในอดีตปรากฏการณ์ของคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบ
การเมืองหนึ่ง แต่ตอนนี้ปั ญหาคอร์รัปชันปรากฏให้เห็นได้ชัดจากรูปแบบ Forms และแบบแผน Patterns
ของการคอร์ รั ป ชั น มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากเรื่ อ ยๆบางกรณี ไ ม่ ส ามารถตรวจพบได้ (สั ง ศิ ต พิ ร ะยะ
รังสรรค์,2549,11-13) และ ไทยตกจากผู้ส่งข้าวออกอันดับหนึ่งของโลก รอยเตอร์รายงานผลของโครงการนี้
ทำให้ราคาข้าวของไทยสูงกว่าคู่แข่งในตลาดโลกมาก ส่งผลให้ครึ่งแรกของปี 2555 ไทยส่งข้าวออกไปได้
เพียง 3.45 ล้านตันลดลงจากเมื่อก่อนหน้านี้เกือบครึ่งหนึ่ง และในปีนั้นไทยก็เสียอันดับผู้ส่งข้าวอันดับหนึ่ง
ของโลก โดยมีคู่แข่งคืออินเดียและเวียดนามแซงหน้าไป (วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล,2557,หน้า1)
3.วัตถุประสงค์
3.1 ศึกษาการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับการจำนำข้าว
3.2 ศึกษาจำนวนเงินความเสียของโครงการจำนำข้าว
4.ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการดำเนินงานวิจัย
4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ
4.2 ผ่านการถกเถียงปัญหา ระหว่างชั้นเรียนหมู่ 1 และหมู่ 2
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบนโยบายรับจำนำข้าว
คณะกรรมการการปราบปรามทุจริตแห่งชาติได้ทำการศึกษา ติดตาม และเฝ้าระวังการทุจริตซึ่งมี
ผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการรับจำนำข้าวข้าวเปลือกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดย
ได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายข้าว
และส่งออก มาชี้แจงให้เห็นข้อเท็จจริง รวมทั้งพิจารณาจากพฤติการณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะทางสื่ อมวลชน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจ ริตทั้งในเชิงนโยบาย และในส่วนของขั้นตอนและกระบวนการในการ
ดำเนินโครงการ รวมทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านงบประมาณ (voicetv,2557,หน้า1)
คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้พิจารณาจึงเห็น แล้วว่าสมควรมีข้อเสนอแนะเพื่ อ
ป้องกันการทุจริตกรณี การดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการรับจำนำข้าว ต่อมามีหนังสือแจ้ง ป.ป.ช.
เรื่องโครงการรับจำนำข้าว ได้เสนอเรื่องการป้องกันการทุจริตการรับจำนำข้าวยืนยันว่าการดำเนินโครงการมี
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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วัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร หนังสือ สตง. ยังมีการ
อ้างถึงงานวิจัยของ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร จาก TDRI ซึ่งพบว่าโครงการจำนำข้าวมีปัญหาทำให้รสคาข้าว
บิดเบือนก่อให้เกิดการทุจริต โดยสรุปทั้ง ป.ป.ช. และ สตง.เห็นตรงกันว่าต้องหยุดนโยบายรับจำนำข้าว ระ
ทรวงพาณิ ชย์ส่งเรื่ องคดีทุจริตจำนำข้าวเป็น "คดีพิเศษ" ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวง
ยุ ติ ธรรม รับ ไปดำเนิ น การ 2 คดี คื อ คดี ก ารทุ จ ริต โครงการจำนำข้ าวจั ง หวัด กาญจนบุ รี แ ละจั ง หวั ด
นครนายก ซึ่ ง อาจมี พื้ น ที่ อื่ น เพิ่ ม เติ ม เข้า มาอี ก เช่ น ในพื้ น ที่ จัง หวัด บุ รี รัม ย์ เป็ น ต้ น (nation tv, 2557,
หน้า3-4)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ทำการศึกษา ติดตาม และเฝ้าระวังการทุจริต ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการ
ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการรับจำนำข้าวข้าวเปลือกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยได้เชิญผู้แทนจาก
ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่เ กี่ยวข้องกับ การค้าขายข้าวและส่งออก มา
ชี้แจง ให้ข้อเท็จจริง (สำนักข่าวอิศรา, 2557, หน้า1)
โครงการรับจำนำข้าวเป็นปัญ หาการทุจริตมาเป็นระยะเวลายาวนานเกินไป ข้าวที่อ ยู่ในโกดังและ
จำนวนเงินที่เสียไปจึงทำให้เจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายแก้ไขปัญหาไม่ได้ หรืออาจจะแก้ไ ขได้แค่เพียงเล็กน้อย การ
ป้องกันการทุจริตคือการหยุดนโยบายจำนำข้าว ไม่อย่างนั้นจะเป็นการเสียหายมโหฬารมากว่านี้อีก
- การตรวจสอบของ ป.ป.ช. ที่เห็นผลของความเสียหายได้จริงแต่ล่าช้าเกินไป
- ปัญหาการทุจริตในเชิงนโยบาย
ทั้งนี้ คดีทุจริตจำนำข้าวที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักคดีความมั่นคง
ของดีเอสไอ มีมือปราบที่ดูแลในเรื่องนี้คือ "พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว" ผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง
ซึ่งได้กล่าวถึงทำคดีทุจริตจำนำข้าวว่า "ไม่ง่ายเลยที่จะทำคดีเกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำ
พ.ต.ท.พงศ์อินทร์กล่าวว่า โครงการรับจำนำพืชผลเกษตรทุกอย่างจะมีเกษตรกร หลังจากนั้นจะมี
เรื่องของคนกลาง กรณี จำนำข้าวคือโรงสี จากโรงสีไ ปคลังสินค้ากลาง จากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ ายคือการ
ระบายข้าว (ไทยพับลิก้า,2557,หน้า2-5)
ถ้ามองแบบตัดตอนชาวนาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการย่อมมีความพอใจเนื่องจากมีระดับรายได้และ
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้น กว่าเดิ ม มากทั น ที ลองคิ ด แบบตั วเลขง่ ายๆ ว่าเดิ มที ช าวนาขายข้ าวเปลื อ กได้ ตั น ละ
ประมาณ 6-7 พันบาท ถ้าเป็นโครงการประกันรายได้อาจจะได้เพิ่มอีก 3-4 พันบาท แต่โครงการรับจำนำ
ข้าวใช้วิธีเกทับคือให้เพิ่มอีกเท่าตัวคือเป็น 15,000 บาทต่อตัน แม้ในความจริงจะถูกหักด้วยระบบความชื้นทำ
ให้เงินได้รับจริงประมาณ 13,000 บาทต่อตันแต่ก็ดีกว่าโครงการประกันรายได้ประมาณ 3 พันบาท (สุรศักดิ์
ผุสดีโสภณ,2557,หน้า1)
โครงการรับจำนำข้าวเป็นปัญหาการทุจริตมาเป็นระยะเวลายาวนานเกินไป ดังนั้นการหยุดนโยบาย
จำนำข้าวจึงไม่ทำให้ความเสียหายลดน้อยลง
- การหยุดนโยบายไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น
- ข้าวที่อยู่ในโกดังและจำนวนเงินที่ เสียไปจึงทำให้เจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ ายแก้ไขปัญหา
ไม่ได้
5.2 สร้างผลเสียหายต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยตกจากผู้ส่งข้าวออกอันดับหนึ่งของโลก รอยเตอร์รายงานผลของโครงการนี้ทำให้ราคาข้าวของ
ไทยสูงกว่าคู่แข่งในตลาดโลกมาก ส่งผลให้ครึ่งแรกของปี 2555 ไทยส่งข้าวออกไปได้เพียง 3.45 ล้านตัน
ลดลงจากเมื่อก่อนหน้านี้เกือบครึ่งหนึ่ง และในปีนั้นไทยก็เสียอันดับผู้ส่งข้าวอันดับหนึ่งของโลก โดยมีคู่แข่ง
คืออินเดียและเวียดนามแซงหน้าไป ในอีกด้านหนึ่งนโยบายนี้ก็ยังมีประโยชน์ให้กับชาวเวียดนาม อินเดียว
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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และประเทศอื่นๆ ที่เป็นผู้ขายข้าวด้ วย เพราะพวกเขาสามารถเสนอขายข้าวในราคาสูงขึ้น แต่รักษาระดับไว้
ให้ถูกกว่าไทย ผลก็คือดึงให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นอยู่ระยะหนึ่ง ขณะเดียวกันนโยบายนี้ก็กระตุ้นให้
ชาวนาในประเทศปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น นักวิเคราะห์จากสมาคมผู้ส่งออกข้าวของไทยกล่าวว่า การเสนอราคา
สูงขึ้นเช่นนี้ส่งผลทำให้เกิดอุสงค์เทียมขึ้นในประเทศ เพราะการซื้อของรัฐบาลก็คือการดึงเอาปริมาณข้าวส่วน
หนึ่งออกจากตลาด ทำให้คนที่ต้องการก็ต้องเสนอซื้อราคาสูงขึ้น ผลก็คือกระตุ้นให้คนหันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้น
อย่างมากเกินกว่าความต้องการบริโภคและความสามารถในการส่งออก ทั่ วโลกรู้ว่าไทยมีข้าวเก็บไว้เท่ากับ
จำนวนที่ ป กติ ไทยส่ ง ออกถึ งสองปี ( ร รุ้ง ,2560,หน้ า 1) ดั ง นั้ นทุ ก ประเทศที่ มี ค วามต้ อ งการซื้อ ข้าวเข้ า
ประเทศก็ไม้จำเป็นต้องเร่งรีบ นำข้าวเข้าประเทศ เพราะรู้ว่าอีกไม่นานรสคาข้าวก็จะต้องถูกกว่านี้เพราะ
รัฐบาลไทยต้องระบายข้าวออกมาแน่นอน ผลพวงจากการจำนำข้าวที่มหาศาลที่รอการระบายของไทย ทำให้
ทั่วโลกมองเห็นว่ามีอุปทานรอผู้ซื้ออยู่ อี กทั้งอินเดียก็เริ่มการเพาะปลูกได้ดีมากขึ้น กลายเป็นแรงกดดันต่อ
ราคาข้ า ว ผู้ ซื้ อ สามารถต่ อ รองราคาได้ ม ากกว่ า เดิ ม ก็ ยิ่ ง กดราคาข้ า วในตลาดโลกตกต่ ำ ลง(วโรทั ย
โกศลพิศิษฐ์กุล,2557,หน้า1)
การเก็บข้าวไว้ในโกดังกลางเป็นเวลานานยังทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ ทั้งนี้เพราะรัฐขาดความสามารถ
ในการส่งออกข้าว และราคาข้าวที่รัฐต้องการขายให้ตลาดต่างประเทศเป็นราคาที่สูงกว่าคู่แข่งมาก ผลก็คือ
เมื่อไทยขายข้าวไม่ได้ ข้าวส่วนใหญ่จึงถูกเก็บไว้ในโกดั งจนเสื่อมคุณ ภาพดังนั้น นโยบายการรับจำนำจึงไม่
เพียงทำลายเศรษฐกิจข้าวส่งออกของไทย แต่กำลังทำลายเศรษฐกิจข้าวไทยทั้งระบบ (นิพนธ์ พัวพงศกร,
จำนำข้าว, ข้าว,2557,ยุทธศาสตร์ข้าวไทย,หน้า4)
การส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆทำให้ราคาข้าวต่ำ เพราะประเทศเรามีจำนวนข้าวในโรงสีเยอะ
เกิน จึงทำให้การส่งออกนั้นไม่ทัน เนื่องจากประเทศที่ เคยซื้อข้าวจากเราก็หันมาปลูกทำกินเอง จึ งทำให้
เศรษฐกิจในประเทศขาดรายได้จากการจำหน่ายข้าว
- ข้าวในโรงสีมีมากเกินที่จะระบายข้าวออกจำหน่าย
- เศรษฐกิจการส่งข้าวออกจำหน่ายประเทศต่างๆราคาต่ำลง
5.3 โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีการทุจริตและเป็นคอร์รัปชันระดับโลก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถูกกดดัน เนื่องจาก ป.ป.ช.มีงาน
ใหญ่ ที่อยู่ระหว่างการลงมือ คือ การไต่สวนคดีทุจริตโครงการรับ จำนำข้าว ซึ่งเป็นนโยบายประชานิย ม
สำคัญที่ทำให้พรรคเพื่อไทยก้าวขึ้นเป็นรัฐบาลด้วยคะแนนเสี ยงล้นหลามทันทีที่ ป.ป.ช.เริ่มเข้ ามาตรวจสอบ
โครงการนี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ก็ได้ทำให้สังคมเห็นอีกด้านหนึ่งของนโยบายรับจำนำข้าว ที่มีหลักฐานปรากฏชัด
ว่ามีการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสร้างผลเสียหายต่ อโครงสร้างเศรษฐกิจของทั้งประเทศใน
ต้ น เดื อ น พ.ค.นี้ ป.ป.ช.จะชี้ มู ล คดี นี้ ซึ่ ง เกี่ ย วพั น ไปถึ ง อนาคตทางการเมื อ งของ ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
นายกรัฐมนตรี ที่ถูกฟ้องข้อหาปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าววิชา ระบุว่า การทำ
คดีนี้ ป.ป.ช.เริ่มต้นจากการแสวงข้อเท็จจริงจากคดีที่มีการกล่าวหา บุญทรง เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งเป็น รมว.
พาณิชย์ จากนั้นเราก็ติดตามข้อมูลมาเรื่อยจนมาถึงการไต่สวนในปัจจุบัน ที่ผ่านมามีคนเอาข้อมูลมาให้ป.ป.ช.
ด้วยความเป็นห่วงประเทศ ประกอบกับกฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับใหม่ได้เอื้อให้เข้ าถึงข้อมูลมากขึ้น ทำให้ การ
ทำงานง่ า ย โดยเฉพาะการวางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การจั บ สั ญ ญาณต่ างๆ กฎหมายบอกว่ า
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะผู้ไต่สวนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดเหมือนกับคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และคณะกรรมการธุรกรรมทางด้ านการเงิน ของ ป.ป.งจากการ
ตรวจสอบของ ป.ป.ช. พบว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการทุจริตหนัก วิชาบอกว่า เป็น
การคอร์รัปชั่นในระดับโลกเลยทีเดียว แสดงว่าปัญหาโครงการรับจำนำข้าวไปเกินกว่าเรื่องของการทุจริต
แล้ว? กรรมการ ป.ป.ช.ผู้นี้ ย้ำว่า มันไปไกลกว่าเรื่องทุ จริตจริงๆ เพราะกระทบหนักถึงการส่งออก “การ
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ส่งออกข้าวเราต้องส่งออกข้าวที่ดีที่สุด ถ้าคุณส่งออกแบบ Mass (เชิงปริมาณ) เป็นข้าวชนิดไหนก็ได้ คุณจะ
ได้เงินที่ไม่คุ้มกับการลงทุนเลย เพราะคุณ ต้องขายในราคาต่ำ ไม่มีป ระเทศไหนหรอกที่เศรษฐกิจดีเลิศใน
ทางด้านเกษตรกรรมแล้วจะไปผลิตสิ่งที่เลว คุณต้องผลิตสิ่งที่ดีโดยเฉพาะสินค้าการเกษตร เพราะกว่าจะได้
ผลผลิตมาคุณต้องคัดแล้วคัดอีก” (ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัยและชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม,2557,หน้า 1-3 )
โครงการรั บ จํ า นํ า ข้ า วเปลื อ กของรั ฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร เป็ น การนํ า ทฤษฎี ท าง
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการแทรกแซงราคาสินค้าแบบการประกันราคาขั้นต่ำโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทานส่วนเกิน
หรือการรับจํานํามาใช้ซึ่ งรัฐบาลไทยในอดีตก็เคยนําวิธีการดังกล่าวมาใช้ในการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร
หลากหลายชนิด (วิกานดา วรรณวิเศษ,บทความ,โครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลนางสาวยิ่ งลักษณ์
ชินวัตร,หน้า14)
มันไม่ใช่คอร์รัป ชั่นแบบไทยๆ แต่เป็นคอร์รัป ชั่ นระดับ โลก ประเทศเราสามารถเจรจาขายข้าวกับ
ต่างชาติได้ แต่ถามว่าได้ขายข้าวจริงหรือเปล่า
- การหาผลประโยชน์จากประชาชน-ชาวนาโดยผ่านการล่อหลวงนโยบายจำนำข้าว
- รัฐบาลตั้งใจใช้โครงการจำนำข้าวเพื่อหาผลประโยชน์แก่พรรคพวกตัวเอง
5.4 มีการนำเงินจากธนาคารแห่งเอเชียเพื่อมาโกงและทุจริตกันอย่างมโหฬาร
“การทุจริตเชิงนโยบาย” กระบวนการดำเนินโครงการก็มีการทุจริตโกงกินยุบยับทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ การเวียนเทียนนำข้าวเก่ามาจำนำ การแอบนำข้าวในโกดังไป
ขาย การระบายข้า วให้พวกพ้องคนใกล้ชิดนักการเมืองในราคาถูกนำไปขายโกยกำไรชั่วข้ามคื น ที่เลวร้าย
ที่สุดคือการแอบอ้างว่าได้ขายข้าวให้รัฐบาลจีนแบบจีทูจี แต่แท้ที่จริงคือบริษัทของคนใกล้ชิดนักการเมืองที่อยู่
ในไทยนี่ เอง นี่คื อการโกหกที่ ห น้าด้านที่ สุด ในโลก ในปี 2555 ที่ รัฐบาล น.ส.ยิ่ ง ลั กษณ์ ถูก อภิป รายไม่
ไว้วางใจในโครงการรับ จำนำข้าว (MGR Online,2557,หน้ า1) รัฐบาลถู กโจมตี อ ย่า งหนัก ว่าไม่ ส ามารถ
ระบายข้าวที่ซื้อมาในราคาสูงออกไปตลาดต่างประเทศได้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิ ชย์ในขณะนั้น
จึงพยายามแก้ผ้าเอาหน้ารอด ด้วยการอ้างว่า รัฐบาลสามารถขายข้าวแบบจีทูจีกับหลายประเทศ แต่ไม่
สามารถเปิดเผยได้ เพราะเป็นความลับ ไม่ว่าจะถูกนักข่าวซักไซ้อย่างใดก็ตาม จนปี 2556 นายบุญทรงจึง
ออกมาเปิดเผยว่า สามารถทำสัญญาขายข้าวกับบริษัทจีเอสเอสจี ของประเทศจีนได้ ซึ่งก็มีข้อพิรุธเพราะใน
วงการขนส่งไม่มีการขนส่งข้าวไปประเทศจีนตามที่นายบุญทรงอ้าง แต่นายบุญทรงก็อ้างว่า เป็นการขายใน
ราคาหน้าโกดัง คือผู้ซื้อมาขนเองหน้าโกดัง เราจึงไม่รู้ว่าเขาใช้บริการขนส่งของบริษัทอะไรอย่างไร ข้อพิรุธ
เหล่านี้ ถูกคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ตรวจสอบแล้ว และพบว่า ไม่มี
การส่งออกข้าวไปจีนแบบจีทูจีตามที่รัฐบาลอ้าง 20 พ.ย.2556 ได้มีการลงนามกันในเบื้องต้นระหว่างรัฐบาล
ไทย โดยกรมการค้ าต่างประเทศกับ รัฐบาลจีน โดยบริษั ท Beijing Great Northern Wilderness Rice
Industry สังกัดบริษัท เป่ยต้าฮวง กรุ๊ป ของกรมการเกษตร มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่จะซื้อข้าวจากไทยในปริมาณ 1.2 ล้านตัน แต่เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ก็ยอมรับว่าทางจีนได้ยกเลิกสัญญาแล้ว โดยอ้างว่า เป็นเพราะ ป.ป.ช.เข้ามา
ตรวจสอบการขายข้าวแบบจีทูจีกับจีน และบริษัทเป่ยต้าฮวง ก็เป็นของรัฐบาลท้องถิ่น ไม่ใช่รัฐบาลกลางของ
จีนนี่ก็ส่งผลให้โครงการรับจำนำข้าวขาดเงินหมุนเวียน ทำให้ฤดูการผลิต 2556/2557 ยังขาดเงินที่จ่ายให้
ชาวนาอยู่ 1.3 แสนล้านบาท (วัฒนา เมืองสุข, 2557, หน้า1-3)
รัฐบาลมีหนี้อันเกิดขึ้นจากการจำนำข้าวแล้วประมาณ 5-6 แสนล้านบาท เกินกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ 5
แสนล้ านบาท และกำลัง จะเริ่ม จะมี ปั ญ หาว่า เกิ น กว่า กำลั ง จะกู้ ได้ ไม่ ว่าจะเป็ น ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่ อ
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การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และธนาคารของรัฐ เริ่มติดเพดานการกู้ยื มเงิน (ไทยพับพิก้า,มหกาพย์
จำนำข้าว “อัมมาร” เสนอ “จับรัฐบาลขังอยู่กับโครงการจำนำข้าว” สร้างปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาเอง,หน้า1-2)
นี่มันไม่ใช่คอร์รัปชั่นแบบไทยๆ แต่เป็นคอร์รัปชั่นระดับโลก ประเทศเราสามารถเจรจาขายข้าวกับ
ต่างชาติได้ แต่ถามว่าได้ขายข้าวจริงหรือเปล่า ขายเมื่อไร ขายอย่างไร เพราะข้าวที่อยู่ในมือนั้นมันต้อง
ส่งออก
- ยิง่ ลักษณ์โกหกว่ามีการขายข้าวและสามารถขายข้าวแบบจีทูจีกับหลายประเทศ
- การคลัง รายรับรายจ่ายของประเทศไม่เป็นธรรม
5.5 จำนวนเงินและข้าวที่เสียหายในการรับจำนำข้าว
จากแบบจลองตลาดข้าวพบว่า มูลค่าการทุจริตตากการระบายข้าวในราคาต่ำมูลค่าขั้นสูงถึง
8.4 หมื่นล้านบาท เมื่อทำการทดสอบความน่าเชื่ อถือของแบบจำลองโดยการคำนวณแยกตามระการทุจริต
4 ช่องทางพบว่า มีมูลค่าการทุจริตรวม 1.02 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 4.5
หมื่นล้านบาท การขายข้ าวให้พรรคพวกที่เสนอซื้อในราคาต่ำ 2.2 หมื่นล้านบาท และการระบายข้าวถุง
ราคาถูกอีก 8.5 พันล้านบาท และการทุจริตจาการลักลอบนำข้าวในโครงการจำนำไปขายก่อนอีก 2.7 หมื่น
ล้านบาท มูลค่ารวมของการทุ จริตจึงเท่ากับ 1.02 แสนล้านบาท และยังมีความเสียหายอื่นจำนวนมากที่
คำนวณไม่ได้ (ไทยพับลิก้า, 2557, หน้า5)
“นิพนธ์ พัวพงศกร” เปิดงานวิจัยการคอร์รัปชัน กรณีศึกษาโรงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด 5 รอบ ใน
ฤดูการผลิตในฤดูผลิตปี 2554-2555 ถึงปี 2556-2557 รับจำนำข้าวเปลือก 54.35 ล้านตัน มีค่าใช้จ่าย
รวม 9.85 แสนล้าน เป็นเงินซื้อข้าว 8.57 แสนล้านบาท และขาดทุนทางบัญชี 5.39 แสนล้านบาท
จากข้อมูลงานวิจัย “การคอร์ปชั่ น : กรณีศึกษาโครงการรับจำนำข้า วทุกเมล็ด” โดย รศ.ดร.นิพนธ์
พัวศกร นักวิชาเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และคณะระบุว่า โครงการรับจำนำ
ข้าวในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีมูลค่ าการขาดทุน ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 645,708.76 ล้านบาท มีการ
ทุจริตเฉพาะส่วน กลางน้ำ และ ปลายน้ำสูงถึง 112,544.19 -114,628.21 ล้านบาท มีมูลค่าความเสียหายที่
สังคมต้องแบกรับอีกกว่า 2 ล้านล้านบาท (นิพนธ์ พัวพงศกร, 2557, หน้า1-2)
รายงานผลการตรวจนับสต๊อกของ คสช. เมื่อเดื อนตุลาคม 2557 พบว่า แม้จะมีข้าวหายเพียง 1.2
แสนตัน แต่ข้าวกว่าร้อยละ 85 มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน การคำนวนเบื้องต้นพบว่าผลขาดทุนจะเพิ่มเป็น
6.6 แสนล้านบาท และมูลค่าทุจริตจะเพิ่มเป็น 1.09 แสนล้านบาท (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,
บทความ, 2559, หน้า4)
มูลค่าข้าวที่เงินที่เสียหายไปจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ ไขไม่ได้ อาจจะทำได้แค่
บรรเทาลง และอาจทำให้เศรษฐกิจการส่งข้าวออกไปขายต่างประเทศนั้นได้ราคาต่ำลงอีก เพราะข้าวที่เรา
ส่งออกไปอาจจะไม่ดีไม่สวยเท่าเทียบกับเวียดนามอินเดียวที่สามารถปลูกข้าวกินเองได้แล้ว จึ งเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำจากโครงการรับจำนำข้าว
- จำนวนเงินที่เสียหายจากการจำนำข้าวมากกว่า 2 ล้านล้านบาท
- ความเสียหายของข้าวที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้
6. บทสรุป
6.1 การตรวจสอบของ ป.ป.ช. ที่เห็นผลของความเสียหายได้จริงแต่ล่าช้าเกินไป การหยุดนโยบาย
ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ ดีขึ้นข้าวที่อยู่ในโกดังและจำนวนเงินที่เสียไปจึงทำให้เจ้าหน้าที่ หลายๆ ฝ่ายแก้ไข
ปัญหาไม่ได้
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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6.2 ข้าวในโรงสีมีมากเกินที่จะระบายข้าวออกจำหน่าย เศรษฐกิจการส่งข้าวออกจำหน่ายประเทศ
ต่างๆราคาต่ำลง
6.3 มันไม่ใช่คอร์รัปชั่นแบบไทยๆ แต่เป็นคอร์รัปชั่นระดับโลกเป็นการหาผลประโยชน์จากประชาชน
แบบทางอ้อม
6.4 ยิ่ ง ลัก ษณ์ โกหกว่ามี ก ารขายข้าวและสามารถขายข้าวแบบจีทู จี กับ หลายประเทศ การคลั ง
รายรับรายจ่ายของประเทศไม่เป็นธรรม
6.5 จำนวนเงินที่เสียหายจากการจำนำข้าวมากกว่า 2 ล้านล้านบาท ความเสียหายของข้าวที่ไม่
สามารถนำไปจำหน่าย
ตารางที่ 1 ข้อค้นพบและหลักฐานที่เชื่อมโยงการสรุปของผู้เขียนบทความ
ประเด็นปัญหา
เนื้อเรื่อง
อ้างอิง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เรื่องการระบายข้าวของรัฐบาล เรื่องผล คำพิพากษา
ปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบ การระบายข้าวแบบรัฐ คดีดำ
แ ห่ ง ช า ติ เ ข้ า ม า ต่อรัฐ ปัญหาการทุจริตในขั้นตอนต่าง ๆ 22/2558 ใน
ตรวจสอบนโยบายรับ ของการรับจํานําข้าวเปลือก จําเลย ได้ ราชกิจจา
จำนำข้าวพบว่ามีการ ทราบเรื่องสภาพปั ญ หาและการทุจริต นุเบกษา เล่ม
ทุ จ ริ ต อ ย่ า ง เป็ น ตลอดจนความเสี ย หายแล้ ว อี ก ทั้ ง 134 ตอนที่
รู ป ธ ร ร ม แ ล ะ มี คณะอนุกรรมการปิดบัญชี โครงการรับ 124 ก วันที่
หลักฐาน
จํ า นํ า ข้ า วเป ลื อ กตามนโยบ ายของ 14 ธันวาคม
รัฐบาลที่แต่งตั้ง
2560 หน้า
7
สร้ างผลเสี ย หายต่ อ การไม่ รับ ซื้ อข้าวตามชั้ นคุ ณ ภาพทํ าให้ ราชกิจจา
โครงสร้า งเศรษฐกิ จ เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรั บปรุง นุเบกษาคำ
ของประเทศ
คุ ณ ภาพของข้ า ว ความเสี ย หายต่ อ พิพากษา คดี
ระบบการค้ าข้าว ระบบเศรษฐกิจและ ดำ
การคลั ง ของประเทศ มี ผ ลขาดทุ น สู ง 22/2558 ใน
มาก ส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศ ราชกิจจา
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น การจ่ า ยเงิ น ให้ เ กษตรกร นุเบกษา เล่ม
ล่ า ช้ า เนื่ อ งจากเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ไม่ 134 ตอนที่
เพียงพอ เกษตรกรบางส่วนไม่ได้รั บเงิน 124 ก วันที่
จากการจํานํ า และความเสีย หายจาก 14 ธันวาคม
การทุ จ ริ ต ในขั้ น ตอน การระบายข้ า ว 2560 หน้า
แบบรัฐต่อรัฐ และการระบายข้าวโดยวิธี 8
อื่นตลอดจนระบบเศรษฐกิจและการคลัง
ของประเทศ
โครงการรั บ จำนำ การทุ จ ริ ต ในขั้ น ตอนรั บ ซื้ อ ข้ า วเปลื อ ก คำพิพากษา
ข้ า วของรั ฐ บ าลยิ่ ง ขั้นตอนการระบายข้าวส่วนใหญ่ตกแก่ผู้ คดีดำ
ลักษณ์ ชินวัตร มีการ ประกอบ ธุ ร กิ จ โรงสี ท่ าข้ า ว และนั ก 22/2558 ใน
ผลงานด้านสังคมศาสตร์

หมายเหตุ
โด ย ให้ ข้ อ สั งเก ต แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะว่ า การรั บ
จำนำไม่ จ ำกั ด ปริ ม าณ
แ ล ะ ว ง เงิ น โค ร ง ก า ร
ส่งผลต่อความเสี่ยงจาก
ก า ร จ ำ น ำ ข้ า ว จ า ก
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นมา
สวมสิทธิ
โครงการได้มี ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจการคลังของ
ประเทศ จำเลยต้ อ งใช้
ความระมั ด ระวั ง และ
ความรอบคอบในการ
ดำเนินโครงการรับจำนำ
ข้ า วเปลื อ ก แต่ จ ำเลย
ก ลั บ มิ ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม
ระมัดระวังนั้นให้เพียงพอ

เมื่ อ จำเลยทราบเรื่ อ ง
ทุ จริ ต ใน โค รงการรั บ
จำนำข้ า วเปลื อ กรวมถึ ง
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ประเด็นปัญหา
เนื้อเรื่อง
ทุจริตและเป็นคอร์รัป ธุ ร กิ จ ค้ า ข้ า ว เมื่ อ จํ า เลยทราบเรื่ อ ง
ชันระดับโลก
ทุ จ ริ ต ในโครงการรั บ จํ า นํ า ข้ า วเปลื อ ก
รวมถึ ง รั ฐ มนตรี บ างคนที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการแสดงพฤติการณ์หลีกเลี่ยงการ
ตรวจสอบ ปกปิดข้อมูล ในขั้นตอนการ
ระบายข้าว ส่อไปในทางรู้เห็นและได้ผล
ประโยชน์กับ การทุจริต แต่จําเลยกลับ
ปล่อยให้ โครงการรับ จํานําข้าวเปลือก
ดําเนินต่อไปโดยงดเว้นไม่ป้องกันความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุ
ให้ผู้ทุจริตได้รับประโยชน์จากโครงการ
ต่อไปอีก จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมายสําหรับ
ผู้อื่น อันเป็นการปฏิบัติหรื อละเว้นการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต และเป็ น การ
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตําแหน่ง
หรื อ หน้ า ที่ และใช้ อํ า นาจในตํ า แหน่ ง
หรือหน้าที่โดยมิชอบ

อ้างอิง
ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม
134 ตอนที่
124 ก วันที่
14 ธันวาคม
2560 หน้า
9

หมายเหตุ
รั ฐ ม น ต รี บ า ง ค น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ โค ร ง ก า ร
แ ส ด ง พ ฤ ติ ก า ร ณ์
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
ปกปิ ด ข้ อ มู ล ในขั้ น ตอน
การระบายข้ า ว ส่ อ ไป
ในทางรู้ เ ห็ น และได้ ผ ล
ประโยชน์กับการทุจริต

จากบทความนี้พบว่าการสืบค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหัวข้อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ปรากฏว่าบริหารงาน
ล่ม ทุจริต ทำให้เกิดวิกฤตโครงการรับจำนำข้าว ทำให้ได้รู้กลวิธีของการโกงการจำนำข้าวและมูลค่าความ
เสียหายต่างๆจากโครงการส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประเทศเป็นจำนวนมากแถมมีชุดรัฐบาลหลายๆคน
เข้ามาแก้ไขแต่ก็แก้ไขปั ญ หานี้ ไม่จบสิ้นเสียที ทำให้ ข้าวที่ เรากินอยู่ทุกวันด้อยค่า เพราะเพื่อแต่อยากช่วย
ชาวนา แต่กลับไม่มองมาที่เมล็ดข้าวที่เสียหายละทำให้ ขาดทุนในที่สุด ข้าวที่หายเท่ากับเงินเท่าไหร่ เราพึ่ง
จะมาสืบค้นว่ามันเป็นจำนวนที่มาก และควรจะดำเนินตามกฎหมาย
7. เอกสารอ้างอิง
ร รุง้ ./จากวันนั้นถึงวันนี้! ย้อนรอยคดีจำนำข้าว ‘ยิ่งลักษณ์’ ./ 2560./ สืบค้นเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562./
จากเว็บไซต์: https://news.mthai.com/webmaster-talk/584756.html.
ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย, ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม./จำนำข้าวทุจริตระดับโลก./ 2557./ สืบค้นเมื่อ 07 กุมภาพันธ์
2562./ จากเว็บไซต์: https://www.posttoday.com/politic.
ไทยพับลิก้า./โครงการจำนำข้าว เจ๊งคามือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ “เงินหมด” ใบประทวนค้างเติ่ง ชาวนาต้องรอ
อีกนาน – 2 ปีใช้ไปกว่า 7 แสนล้าน/2556./สืบค้นเมื่อ 07
MGR Online./ เจ๊งจำนำข้าว”ผิดครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก./2557./สืบค้นเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2562./ จาก
เว็บไซต์ : https://mgronline.com/daily/detail
สุรศักดิ์ ผุสดีโสภณ./โครงการรับจำนำข้าว-ตัวอย่างทุจริตคอร์รัปชันเชื้อร้ายกัดกินระบบของประเทศ./
2557./บทความ./สืบค้นเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2562./ จากเว็บไซต์ :
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail
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ไทยพับลิก้า./เปิดแผนผังทุจริตจำนำข้าว โกงได้ทุกขั้นตอน./2557. /สืบค้นเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2562./ จาก
เว็บไซต์ : https://www.sanook.com/news/1396293
สำนักข่าวอิสรา./เปิดหลักฐานหนังสือ“ป.ป.ช.”ถึง "ยิ่งลักษณ์" เตือน"ไม่ฟัง"ระวังทุจริตข้าว! /2557./สืบค้น
เมื่อ 14กุมภาพันธ์ 2562./ จากเว็บไซต์ :
https://www.isranews.org/investigative/investigate-procure/27501-www_27501.html
นิพนธ์ พัวพงศกร./เปิดงานวิจัยยุทธศาสตร์ข้าวไทย แจกแจงความสูญเสียของการรับจำนำข้าว /2557./
สืบค้นเมื่อ 14กุมภาพันธ์ 2562./ จากเว็บไซต์ https://tdri.or.th/2013/10/thai-rice-policy
วิกานดา./โครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร/ 2557 บทความ/ จาก
เว็บไซต์ : http://library.senate.go.th/document/Ext3217/3217014_0002.PDF
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.2548.เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์. (กรุงเทพ :
เทวฤทธิ์ นาวารัตน์ บริษัท ไบรท์ไซด์ จำกัด)
สังศิต พิริยะรังสรรค์. 2549. ทฤษฎีคอร์รัปชัน. (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน)
เจริญ เจษฎาวัลย์. 2548. การทุจริตทางการบริหารขั้นคลาสสิค . (นนทบุรี : บริษัท พอดี จำกัด)
สังศิต พิริยะรังสรรค์. 2549. ครั้งที่2. คอร์รัปชันแบบเบ็ดเสร็จ. (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน)
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
อีเมล์ผู้วิจัย
สถาบันการศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณของขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
นายวิทยา พยุงแก้วและคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
shaynam_3@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ

บทความปัจจัยที่ส่งผลต่ อการเพิ่มปริม าณของขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะในการองค์การบริหารส่วนตำบล
คานหามและ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมานขยะในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลคานหาม
ปัญหาขยะกำลังเป็นปัญหาสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ปัญหาโลกร้อนทุกประเทศกำลังเผชิญและต้อง
ทุ่มเททรัพยากรในการจัดการปัญ หาดังกล่าว นอกจากกลิ่นที่เหม็นรบกวนและยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
ปัญหาขยะยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านอื่นๆตามมา มีรายงานว่าเมื่อปี 1990 โลกเรามีประชากรอยู่ในเขต
เมือง 220 ล้านคน ก่อให้เกิดขยะปริมาณ 300,000 ตันต่อวันแต่เพียง10ปีผ่านไปประชากรมีจำนวนเพิ่มมาก
ขึ้นเป็น 2.9 พันล้านคน ทำให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านตันต่อวันและคาดการว่าภายในปี 2025
ปริมาณขยะจะเพิ่มขึน้ เป็น 2 เท่า ซึ่งหากนำรถขนขยะมาต่อกันจะได้ระยะทางถึง 5,000 กิโลเมตร
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีขนาดใหญ่มีประชากรมี่หนาแน่นถึง
6,707 คนและยังเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเป็นนิคมขนาดใหญ่และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คื อ
ปัญหาของขยะซึ่งมีจำนวน 2.67 ตันต่อวัน เมื่อมีขยะจำนวนมากสาเหตุหลักก็คือขาดการบริหารจัดการเรื่อง
ขยะอย่างเป็นระบบไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือแบ่งประเภทของขยะทำให้ขยะมีจำนวนมากขึ้นและถ้า
ขาดการดูแลและแก้ไขก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้
ดังนั้น จึงเห็นความสำคัญในเรื่องขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาช้านานจึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เรื่องขยะนี้โดยการทำวิจัยเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคาน
หาม เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจะได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของขยะในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคานหามอย่างเป็นระบบต่อไป
คำสำคัญ : ปัจจัย ปริมาณ ขยะ
1. บทนำ
ปัญหาขยะกำลังเป็นปัญหาสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัญหาโลกร้อนทุกประเทศกำลังเผชิญและต้อง
ทุ่มเททรัพยากรในการจัดการปัญ หาดังกล่าว นอกจากกลิ่นที่เหม็นรบกวนและยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
ปัญหาขยะยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้ านอื่นๆตามมา มีรายงานว่าเมื่อปี 1990 โลกเรามีประชากรอยู่ในเขต
เมือง 220 ล้านคน ก่อให้เกิดขยะปริมาณ 300,000 ตันต่อวันแต่เพียง10ปีผ่านไปประชากรมีจำนวนเพิ่มมาก
ขึ้นเป็น 2.9 พันล้านคน ทำให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านตันต่อวันและคาดการว่าภายในปี 2025
ปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งหากนำรถขนขยะมาต่อกันจะได้ระยะทางถึง 5,000 กิโลเมตร
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีขนาดใหญ่มีประชากรมี่หนาแน่นถึง
6,707 คนและยังเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเป็นนิคมขนาดใหญ่และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ
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ปัญหาของขยะซึ่งมีจำนวน 2.67 ตันต่อวัน เมื่อมีขยะจำนวนมากสาเหตุหลักก็คือขาดการบริหารจัดการเรื่อง
ขยะอย่างเป็นระบบไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือแบ่งประเภทของขยะทำให้ขยะมีจำนวนมากขึ้นและถ้า
ขาดการดูแลและแก้ไขก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้
ดังนั้น นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นจึงเห็นความสำคั ญในเรื่องขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาช้า
นานจึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะนี้โดยการทำวิจัยเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เพื่อจะได้ทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและจะได้เสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของขยะในองค์การบริหารส่วนตำบลคานหามอย่างเป็นระบบต่อไป
2. การทบทวนวรรณกรรม
พฤติกรรมเป็นความพร้อมที่บุคคลกระทำ
ปณิตา นิสสัยสุข (2554:22) พฤติกรรมเป็นความพร้อมที่บุคคลกระทำ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ความคิดความรู้สึ กจะแสดงออกมาในรูป การประพฤติกรรมปฏิ บัติโดยการยอมรับ หรือปฏิเสธ ลักษณะ
พฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด อารมณ์และเจตคติบุคคลเมื่อได้รับ
การเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องประกอบด้วยการกระทำกิจกรรมใด ๆ
ผลที่เกิดขึ้นและปฏิบัติกิริยาต่อผลที่เกิดขึ้นไม่สมความคาดหวังจากความหมายของพฤติกรรมในการวิจัยครั้ง
นี้ สรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึงการแสดงออกหรือการปฏิบัติของประชาชนในการจัดการขยะในครัวเรือน
ซึ่งมีระดับในการแสดงออกแตกต่างกัน
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ชุดา จิตพิทักษ์ (2526 : 58 - 59) กล่าวว่า สิ่งที่กำหนดพฤติกรรม สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์มีหลายประการ ซึ่งอาจจําแนกได้ 2 ประการลักษณะนิสัยส่วนตัวได้แก่
1. ความเชื่อ หมายถึง การที่บุคคลคิดถึงอะไรก็ได้ในแง่ของข้อเท็จจริงซึ่งไม่จําเป็นจะต้องถู กหรือผิด
เสมอไป ความเชื่ออาจมาโดยการเห็น การบอกเล่า การอ่านรวมทั้งการคิดขึ้นมาเอง
2. ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนนิยมยึดถือประจําใจที่ช่วยตัดสินใจในการเลือก
3. ทัศนคติหรือเจตคติ มีความเกี่ยวข้องกั บพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ ทัศนคติเป็นแนวโน้มหรือ
ขั้นเตรียมพร้อมของพฤติกรรมและถือว่าทัศนคติมีความสําคัญในการ กำหนดพฤติกรรมของสังคม
4. บุคลิกภาพเป็นสิ่งกำหนดว่าบุคคลหนึ่งจะทําอะไร ถ้าเขาตกอยู่ในสถานการณ์หนึ่ง เป็นสิ่งที่บอก
ว่าบุคคลจะปฏิบัติอย่างในสถานการณ์หนึ่งๆระบวนการอื่น ๆ
สรุปได้ว่าสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมจากความหมายที่ ให้ไว้ข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมจะ
เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมซึ่งไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และบุคลิกภาพของ
บุคคล สิ่งเหล่านี้ ล้วนเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือในชื่อเรียกที่คล้ายกันว่า “Socialization”
รวมทั้งลักษณะที่เกิดขึ้นในทางสภาพแวดล้อมที่ เรียกว่าประสบการณ์ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวข้างต้น
จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและหรือการกระทําของมนุษย์นั่นเอง
สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ดิษฐพล ใจซื่อ (2560:15)ข้อค้นพบ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษา
เป็ น ชุ ม ชนชนบทในเขตอำเภอวาปี ป ทุ ม จั ง หวั ด มหาสารคาม ผู้ ร่ ว มดำเนิ น การวิ จั ย จำนวน 62 คน
ประกอบด้ วย ตั วแทนครัวเรือนในแต่ล ะหมู่ บ้ าน จำนวน 30 คน และผู้ มีส่ วนเกี่ ย วข้องจำนวน 32 คน
ใช้แบบสอบถามข้อมูลเชิงคุณภาพในเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะโดยการเสวนากลุ่มและการ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย จำนวน ร้อยละและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ผลการวิจัย
1. ด้ านขยะที่ เกิดขึ้นในครัวเรือนที่ ต้องกำจัด ต่ อ 1 วัน พบว่า ขยะส่ วนใหญ่ เกิด จากการดำเนิ น
ชีวิตประจำวัน ได้แก่ เศษอาหาร พลาสติก ขวดแก้ว กล่องโฟม และกระดาษ นอกจากนั้นพบขยะที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ เศษใบไม้ กิ่งไม้ ขวดและกล่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
2. ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการกำจัดโดยกองขยะบนพื้นแล้วเผา
น้อยสุด คือ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง นอกจากนั้นพบว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการในการจัดการขยะที่ต้นทาง
อย่างถูกวิธี
3. ด้านผลกระทบจากการจัดการขยะไม่เหมาะสม พบว่าส่วนใหญ่ ได้รับ ผลกระทบต่อสุขภาพใน
ระบบทางเดิ น หายใจ ได้ แ ก่ อาการไอ คั ด จมู ก วิ ง เวี ย นศี ร ษะจากการสั ม ผั ส ฝุ่ น ควัน จากการเผาขยะ
ผลกระทบด้านแวดล้อม ได้แก่ เศษขยะปลิวกระจัดกระจาย สุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ มีสัตว์แมลงและพาหะนำโรค
ขยะอุดตันร่องระบายน้ำ ทิ้งขยะตามไร่ นา สวนและพื้นที่สาธารณะ
4. ด้านความต้องการการสนับ สนุนและปัญ หาอุป สรรค พบว่า ส่วนใหญ่ มีความต้องการเรียนรู้
วิธีการจัดการขยะที่ต้น ทางอย่างถูกวิธี และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับ สนุนด้านทรัพยากรและ
ร่วมกับหมู่บ้านในการกำหนดนโยบายการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างชัดเจน ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า ขาด
การดำเนินการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีและประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ มีความรู้ความ
เข้าใจไม่เพียงพอในการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างเหมาะสม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมานขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมานขยะในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคานหาม
4. วิธีการดำเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยพื้นฐาน เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลคานหาม เพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ประเภทของการวิจัย
การศึกษาเชิงปริมาณนี้เป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่ง ผลต่อการเพิ่มปริมานขยะในเขต
องค์ ก ารบริห ารส่ วนตำบลคานหาม รวมทั้ ง ศึ กษาสภาพปั ญ หาที่ เกิ ด จากการจัด การขยะของครั วเรือ น
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยประชาชน ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 6,707 คน จาก 9 หมู่บ้าน
การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ตำบลคานหาม ซึ่งผู้วิจัยคำนวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนของประชากร ตามแนวทางของ ยามาเน่
ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรน้อยที่สุดในการเป็นตัวแทน ของประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ ง
นี้ คื อ 377 คน แต่ ในการศึกษาจริงผู้ วิจัยทำการศึ กษาประชากรทั้ง หมด จำนวน 400 คน ซึ่ง มากกว่า
จำนวนกลุม่ ตัวอย่างครัวประชากรที่คำนวณได้ 6,707 คน
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3. ตัวแปรและการวัดตัวแปรที่จะศึกษา
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่
1. เพศ หมายถึง ได้แก่ เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. อายุ หมายถึง อายุจริงเต็มปีของผู้ตอบแบบสอบถาม
3. อาชีพ หมายถึง อาชีพที่เป็นที่มาของรายได้หลัก ได้แก่ รับจ้าง,พนักงานบริษัท,ธุรกิจ
ส่วนตัว,ค้าขาย,นักเรียนนักศึกษา,อื่นๆ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง ผลตอบแทนที่เป็ นเงิ นสดที่ได้รับ มาจากการประกอบ
อาชีพโดยเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความคิ ด เห็ นของประชาชนในการเพิ่ มปริมาณของขยะขององค์ก าร
บริหารส่วนตำบลคานหามใน 3 ด้าน คือ ด้านการเจริญเติบโตของเมือง ด้านโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการ
จัดการขยะอย่างเป็นระบบ
4. เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามเชิงปริมาณ
5. การเก็บข้อมูล
ขอให้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ออกใบอนุญาตเพื่อ ยื่นให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคานหามเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล
6. สถิติ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่ว นตำบลคาน
หาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
รวมจำนวน 377 ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ได้ จึ ง นำมาวิ เคราะห์ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย แล้ ว นำมาเสนอผลการศึ ก ษา
ได้ดังต่อไปนี้
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลทั่วไป
เพศของผู้ตอบแบบสอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นเพศชาย 199
คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 คนและ เพศหญิง 201 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 คน
อายุของผู้ตอบแบบสอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นคนอายุต่ำ
กว่า 20 ปี31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8คนคนอายุ 20-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 8.8คนคนอายุ 30-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 30.8คน คนอายุ 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.0คน คนอายุ 50 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 24.3คน ไม่
ตอบ 2 คน คิดเป็นร้อยละ .5 คน
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นอาชีพรับจ้าง
116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 คนพนักงานบริษัท 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 คน ธุรกิจส่วนตัว34 คนคิด
เป็นร้อยละ 8.5คน ค้าขาย 170คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 คน และไม่ตอบ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 คน
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 400 คน เป็น รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่ำกว่า 5,000 บาท/ เดือน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือ น5,001-10,000
บาท/ เดือน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 คนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001-15,000บาท/ เดือน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.0 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท/ เดือน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 คน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท/ เดือน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
25,001-30,000 บาท/ เดือน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 ขึ้นไป/ เดือน
40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 คน
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลคานหาม ด้านการเจริญเติบโตของเมือง
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ด้านชุมชนเมืองโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด (4.40,1.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ เจ้าหน้าทีที่มีหน้าในการจัดเก็บ
ขยะไม่เพียงพอ(4.40,1.01) รองลงมาคือ ชุมชนเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้น (4.38,1.02)และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
จำนวนถังขยะในชุมชนไม่เพียงพอต่อการทิ้งขยะ(3.52,1.22)
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลคานหาม ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด (4.40,1.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการทิ้งของเสียและสิ่ง
ปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลอง (4.40,0.89) รองลงมาคือ ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียที่เป็นอันตราย
(4.38,1.14)และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการส่งกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรม (3.52,1.00)
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลคานหาม ด้านการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวั ดพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
โดยรวมในระดับมากที่สุด (4.39,1.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือในที่สาธารณะ
ท่านได้ทิ้งขยะตามประเภทของถังที่หน่วยงานรัฐได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกครั้ง (4.39,1.01) รองลงมาคือ ท่านร่วม
กิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐรณรงค์เกี่ยวการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกครั้ง (4.27,0.88)และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ท่านมีการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เป็นประจำและปัจจุบันท่านทิ้งขยะลงที่จัดเก็บทุกครั้ง(3.64,1.13)
6.บทสรุป
- องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามควรเพิ่มปริมารถังขยะและเจ้ าหน้าที่ในการจัดเก็บ ขยะ ให้
ครอบคลุมมากกว่านี้
- ทางหน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อจะช่วยลดปริมาณของขยะใน
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมี
แนวโน้มผู้สูงอายุในประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 4.06 ล้านคน หรือร้อยละ 35.8 ของผู้สูงอายุทั้งหมด มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ใน ปี พ.ศ.2561 ประชากรมีอายุยืนมากขึ้นวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิต ใจ และสั ง คม การตระหนัก ถึง คุณ ภาพชี วิต ของผู้ สู ง อายุ จึ งเป็น สิ่ง สำคัญ รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้วางแผนเสนอนโยบายในการบริหารจัดการสังคมผู้สู งอายุให้มีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและยังส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในท้องถิ่น ดังนั้นแนวทางในการดูแลคือการให้บริการ
ด้านสุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการวิจัยในการศึกษาถึงปัจจั ยที่มีผลต่อคุณ ภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ โดยทำการศึกษาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จั งหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นการให้ บ ริการหรือ การให้ ความช่ วยเหลื อต่ างๆเพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ ได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการวางแผนนโยบายในการบริหารจัดการ
สังคมผู้สูงอายุให้มีประสิทธิและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ
คำสำคัญ : พัฒนาชีวิต ผู้สูงอายุ บ้านใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านใหม่
2. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วิธวี ิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่นำมาศึกษาเป็ นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 720 คน
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ในการสุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) และให้ความ
คลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error) 5 เปอร์เซ็น ภายใต้ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็น(Yamane,Taro
1973 อ้างอิงใน ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ 2553)
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วิธกี ารดำเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มประชากรที่นำมาศึกษาเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป หรื อผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1) ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป
2) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
3) บุคลากรของรัฐ
2. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ในการสุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) และให้
ความคลาดเคลื่ อ นในการซุ่ ม (Sampling Error) 5 เปอร์ เ ซ็ น ภายใต้ ค วามเชื่ อ มั่ น 95 เปอร์ เ ซ็ น
(Yamane,Taro 1973 อ้างอิงในศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ 2553) ดังนี้
n

N
1 + Ne2
โดย
n = จำนวนกลุ่มประชากรตัวอย่าง
N = จำนวนประชากร
E = ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)
แทนสูตร
n =
720
1+720(0.5)2
=
240
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ สู ง อายุ ใ น อบต. ในการลงพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบ้ า นใหม่ อำเภอมหาราช จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาประกอบไปด้วย 4 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ลทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาทั่ วไป เป็ น แบบสอบถามแบบตรวจรายการ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ข้อคำถามที่เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านร่างกาย จิตใจ สังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ถามเกี่ยวกับความพึ่งพอใจ
ตอนที่ 4 คำถามปลายเปิด เกี่ยวกับความต้องการโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้
5 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเริ่มทำการเก็บ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 – 6 ธันวาคม
2561 เป็นเวลา 1 เดือน
- การขอหนังสือทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ลงพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ป ระชาสั มพั น ธ์ อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วนต ำบ ลบ้ านให ม่ อำเภ อม ห ารา ช จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา
- แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล อำเภอมหาราช จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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สถิติที่ใช้
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) (S.D.) (Maximum)
(Minimum) เป็นต้น
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ 2 ตอนดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไป
เพศชายจำนวน105คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 SD.43.31 เพศหญิงจำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25
SD.43.31 อายุ 60ปีขึ้นไปจำนวน217คน คิดเป็นร้อยละ 90.41 SD.89.51 สถานภาพสมรสจำนวน193คน
คิดเป็นร้อยละ 80.41 SD.79.61 การศึกษาระดับชั้ นประถมศึกษาจำนวน185คน คิดเป็นร้อยละ 77.08
SD.76.31 รายได้ต่ำกว่า 3,001จำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 89.16 SD.88.27
2) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า
ปัจจัยด้านร่างกาย ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง คิดเป็นร้อยละ 50.83 SD.50.32
ปัจจัยด้านจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีส่ วนร่วมในการ
ทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.25 SD.35.88
ปัจจัยด้านสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล บุคลากรของรัฐ ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตัวเองเข้ากั บคน
อื่นได้มากแค่ไหน และผู้สูงอายุมีความต้องการทางสังคมลดลง คิดเป็นร้อยละ 50.41 SD.49.91
3) แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ใ นเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบ้ า นใหม่
ประกอบด้วย3ด้าน
1. ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุมีร่างกายเคลื่อนไหวน้อยลงและใช้เวลามากขึ้น ควรมีการส่งเสริม
ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายมากขึ้นโดยผ่านกิจกรรมนันทนาการ
2. ด้านจิตใจ ผู้สูงอายุรู้สึกว่าท่านมี ความจำลดน้อยลงควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้แก่เด็กรุ่นใหม่
3. ด้านสังคม ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตัวเองเข้ากับคนอื่น ได้น้อยลง ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้
ผู้สูงอายุได้เข้าสังคมมากขึ้น
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ปัจจัยด้านร่างกาย พบความเห็นของ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล บุคลากรของรัฐ เช่น ผู้สูงอายุมี
ร่างกายเคลื่อนไหวน้อยลงและใช้เวลานานมากขึ้น ผู้สูงอายุมีความจำที่น้อยลง และมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานที่ลดลงจากเดิม
ปัจจัยด้านจิตใจ พบความเห็นของ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล บุคลากรของรัฐ เช่น ผู้สูงอายุรู้สึกว่า
ท่านมีความจำที่น้อยลง มีสมาธิในการทำงานต่างๆที่น้อยลง และมีความวิตกกังวล
ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม พบความเห็ นของ ผู้ สู ง อายุ ผู้ ดูแ ล บุ ค ลากรของรัฐ เช่ น ผู้ สู ง อายุ มี
ความรู้สึกว่าตัวเองเข้ากับคนอื่น มีความต้องการทางสังคมลดลงและมีบทบาททางสังคมลดลง
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ท้องถิ่นในเขต อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถาบันการศึกษา

ความล้มเหลวด้านนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่มีผลกระทบต่อ
นโยบายการคลัง
นางสาวณัฏฐณิชา คำหวล
อาจารย์ ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ

บทความนี้อาศัยวิธีการการวิจัยเชิงคุณ ภาพผ่านการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ และการวิเคราะห์ด้วย
การประชุมกลุ่มระหว่างนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่สองในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาและอธิบายความล้มเหลวด้านนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบของนโยบายจำนำข้ า วซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ นโยบายการคลั ง จากบริ บ ทต่ า งๆและปรากฏการณ์ ใน
กระบวนการจำนำข้าว พบว่าในด้านปริมาณข้าว มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนปรากฏว่ามีข้าวสารในโกดัง
กลางฯ ที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกตามโครงการดังกล่าว รวมปริมาณ 2,189,015.67 ตัน
ผลการวิจัยพบว่า (1) กระบวนการจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เป็น
กระดูกสันหลังของชาติโดยมีวัตถุประสงค์ ให้ชาวนาได้รับผลประโยชน์สูงสุด (2) นโยบายจำนำข้าว สมัย
รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกิดจากความไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับกลไกตลาด มีการกำหนดราคาเงินจำนำ
ข้าวสูงกว่าราคาตลาดข้าวโลก (3) จำนำข้าวเป็นนโยบายที่ไม่มีความยั่งยืน และกระทบต่อภาระการคลังใน
อนาคต (4) รัฐบาลคุณ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่สามารถระบายข้าว ในสต๊อกได้ จึงเกิดปัญ หาด้านภาระ
งบประมาณทางการคลังที่นำมาจ่ายคืนให้กับชาวนา (5) นโยบายจำนำข้าวเป็นนโยบายที่มีความล้มเหลว
บิดเบือนหลักการค้าเสรี ทำให้กลไกการตลาดเกิดความเสียหาย
คำสำคั ญ : ความล้ ม เหลวของนโยบายจำนำข้ า ว นโยบายจำนำข้ า วรั ฐ บาล ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
ผลกระทบต่อนโยบายการคลัง ปริมาณข้าวในโครงการจำนำข้าวรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
1. บทนำ
จำนำข้าวเป็ นโครงการที่ ตั้งขึ้ นเพื่ อเป็น การหาเสียง และเพื่ อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเพื่ อให้มี
รายได้ที่ดีขึ้น โดยเป็นการแก้ปัญ หาราคาข้าวตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมากและเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ความมีเสถียรภาพและการพึ่งพาตนเอง
2. การทบทวนวรรณกรรม
การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย รัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม
เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการสาธารณะ ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รัฐบาลมีหน้าที่ในการกระจาย
รายได้และความมั่งคั่งของสังคม ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การจัดสรรการใช้ท รัพยากร
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543, 7)
การคลัง หมายถึง การกำหนดนโยบายและการดำเนินการทางด้านการคลังและการเงิน การจัดหา
รายได้ เงินคงคลัง รวมถึงการใช้จ่ายของรัฐบาล ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการ การดำเนินการด้านการคลังของรั ฐบาลนั้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศทั้ง
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ภาครัฐและภาคเอกชน การที่รัฐจำเป็นจะต้องเข้าไปมีบทบาททางเศรษฐกิจนั้นก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ (ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, 2556, 3-4)
3. วัตถุประสงค์
1. ศึกษาและอธิบายความล้มเหลวด้านนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. ศึกษาผลกระทบของนโยบายจำนำข้าวที่มีผลต่อนโยบายการคลัง
4. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการดำเนินงานวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ
2. ผ่านการถกเถียงปัญหา Focus group ระหว่างชั้นเรียนหมู่1 และหมู่2 โดยนักศึกษา รปศ.
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
(1) กระบวนการจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เป็นกระดูกสันหลังของ
ชาติโดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวนาได้รับผลประโยชน์สูงสุด
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย ประชากรไทยสองในสามอยู่
ภาคเกษตรกรรม โดยสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะข้าวซึ่ง
เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ ลำดับ ต้นๆของประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวน กลับ
ปรากฏว่าเกษตรกรชาวนายังประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภาครัฐได้มี
นโยบายทางด้านราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีการกำหนด
ราคารับ จำนำข้าวที่สูงกว่าราคากลไกทางการตลาด (ธัญวรัตน์ แจ่มใส และ จักรกฤษณ์ นรนิติผ ดุงการ
และ กฤษฎา นันทเพ็ชร, 2559, การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของ
รั ฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร ไปปฏิ บั ติ ในจั ง หวั ด สุ ริน ทร์ , สื บ ค้ น เมื่ อ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562, จาก
http://gjournal.ksu.ac.th/file/20160518_8593837582.pdf, หน้า 125-126)
เมื่อเข้าสู่ปี 2554 พรรคเพื่อไทย โดยมี นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่า
โครงการประกันราคาข้าวไม่อาจตอบโจทย์ชาวนาได้จึงดึงโครงการรับจำนำข้าวที่เคยใช้ตั้ งแต่สมัยรัฐบาลพล
เอกเปรม ติณ สูลานนท์ กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง แต่เพื่อให้เกิดพลังในการยกระดับรายได้ของชาวนาจริงๆจึง
กำหนดราคาจำนำไว้ที่ตันละ 15,000 บาท สำหรับข้าวเปลือกข้าว และ 20,000 บาท สำหรับข้าวหอมมะลิ
และใช้เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคแก่ประชาชน และใช้เป็นนโยบายแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา (ยรรยง
พวงราช, 2557, 33)
เกษตรกรรม เป็นอาชีพที่คนไทยทุกคนทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ การทำนา โดยชาวนาจะเป็น
ผู้ปลูกข้าวหรือผลิตข้าวที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยมาก โดยในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มี
การประกาศรับจำนำข้าวที่สูงกว่าราคาตลาด ทำให้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก สมัยรัฐบาลของ
นางสาวยิ่งลัก ษณ์ ชิ นวัตร ในขณะที่ เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ขณะนั้นได้มีนโยบายในการรับ จำนำข้าว โดย
นโยบายนี้ได้ใช้มาตั้งแต่รัฐบาลสมัยก่อนๆแล้ว จึงนำนโยบายรับจำนำข้าวกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อใช้ในการหา
เสียงพรรคของตนโดยมุ่งเน้นในการหาเสียงไปที่ชาวนา
- เกษตรกรรมเป็ นอาชี พ ที่ คนไทยทุ กคนทำมาตั้ งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบั นที่ ทำรายได้ ให้แก่
ประเทศ
- รั ฐ บาลยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร จึ ง มี น โยบายรั บ จำนำข้ า วเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชาวนาให้ ได้ รั บ
ผลประโยชน์และเพิ่มรายได้
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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(2) นโยบายจำนำข้าว สมัย รัฐบาลคุณ ยิ่ งลักษณ์ ชินวัตร เกิดจากความไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับ
กลไกตลาด มีการกำหนดราคาเงินจำนำข้าวสูงกว่าราคาตลาดข้าวโลก
จุดเริ่มต้นของโครงการจำนำข้าว
“จำนำข้าว” คืออะไร โครงการรับจำนำข้าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่พรรคการเมือง
เลือกเป็นลำดับต้นๆเพื่อนำเสนอต่อฐานเสียงขนาดใหญ่ที่เป็นเกษตรกรกับการแทรกแซงกลไกตลาดด้วยการ
รับจำนำข้าวจากเกษตรกรในราคาสูงหวังผลักดันเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่เพิ่มขึ้น โครงการรับ
จำนำข้าว เมื่อสมัยทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายออกมาหวังเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
แต่โครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แตกต่างจากโครงการของรัฐบาล
ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนเงินรับจำนำสูงขึ้นถึงตันละ 15,000 บาท พร้อมกับประกาศรับจำนำข้าว
ทุกเมล็ด ส่งผลให้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก แม้ดูตามหลักของโครงการจำนำข้าว ถือเป็น
แนวคิดที่ดี เพราะราคาข้าวในเวลานั้นอยู่ที่ตันละ 6,000 - 7,000 บาท เมื่อรับจำนำข้าวในราคาที่สูงตันละ
15,000 บาท สามารถแก้ปัญ หาราคาข้าวตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก เมื่อชาวนานำข้าวมา
จำนำก่อน เพื่อรอเวลาที่ราคาข้าวสูงขึ้นจึงไถ่ถ อนข้าวออกมาจำหน่าย แต่ในทางกลับกันราคาข้าวช่วงนั้น
ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นประกอบกับการเปิดรับจำนำข้าวทุกเม็ดในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดมากเกื อบเท่าตัว ส่งผล
ให้เกษตรกรไม่ได้กลับมาไถ่ถอนข้าวคืน กลายเป็นสิ่งที่เพิ่มภาระและต้นทุนเพิ่มขึ้น (PPTV Online, 2560,
จุ ด เริ่ ม ต้ น โครงการ “จำนำข้ า ว” ก่ อ นเข้ า สู่ ก ารตั ด สิ น , สื บ ค้ น เมื่ อ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562, จาก
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/63168, หน้า 1)
The Yingluck Administration Rice Pledging Scheme: Prelude to the Exports Decline
Under the Yingluck administration’s scheme, the guaranteed price for the
pledging rice ranged from US$ 480 to US$640 per ton, depending on specified rice quality. In
Thai currency terms, the offered prices for long grain unmilled rice and fragrant Hom Mali rice
with moisture not exceeding 15% was initially set at 15,000 Baht and 20,000 Baht per cart,
respectively. As a type of price insurance scheme, this policy obliged the Thai government to
buy all of each farmer’s cultivated and pledged rice crops at these stated price levels –
prices that were 50 per cent higher than world prices at the time
However, despite the avowed lofty claim, many critics were of the view that
the scheme was mostly an economically infeasible populist policy. It had been concocted,
they alleged, to ensure that Yingluck Shinawatra’s party, Pheu Thai, monopolized the rural
electorate votes in the northern and northeastern parts of Thailand during the 2011 general
election. The offer of government purchases of rice at a price substantially higher than world
market prices was viewed by these detractors as evidence in point
แปล : โครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ : โหมโรงการลดลงของการส่งออก
ภายใต้โครงการบริหารของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ราคาที่ รับ ประกันสำหรับ การจำนำข้าวอยู่
ระหว่าง US $ 480 ถึง US $ 640 ต่อตันขึ้นอยู่กับคุณ ภาพข้าวที่ระบุในแง่ของสกุลเงินไทยราคาเสนอ
สำหรับ ข้าวที่ยังไม่ได้บ รรจุเมล็ดยาวและข้าวหอมมะลิหอมที่มีความชื้ นไม่เกิน 15% เริ่มแรกกำหนดไว้ที่
15,000 บาทและ 20,000 บาทต่อตะกร้าตามลำดับ ในรูปแบบของการประกันราคานโยบายนี้กำหนดให้
รัฐบาลไทยซื้อข้าวที่เกษตรกรเพาะปลูกและจำนำทั้งหมดในราคาที่ระบุไว้เหล่านี้ - ราคาที่สูงกว่าราคาโลกถึง
50% ในเวลานั้น
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อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเรียกร้องที่สูงส่งนักวิจารณ์หลายคนเห็นว่าโครงการนี้ส่วนใหญ่ เป็น
นโยบายประชานิยมที่เป็นไปไม่ได้ทางเศรษฐกิจ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ผูกขาดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในชนบทในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยในช่ วงการเลือกตั้งทั่วไปปี 2554 ข้อเสนอของการซื้อข้าวของรัฐบาลในราคาที่สูงกว่าราคา
ตลาดโลกอย่างมากถูกมองโดยผู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐาน (Thasanee Satimanon, 2559, Future Thai
Rice Policy from a Global Perspective: To Be or Not to Be?, สื บ ค้ น เมื่ อ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562,
จาก file:///C:/Users/User/Downloads/59319-Article%20Text-138657-1-10-20160621%20(3).pdf,
หน้า 3-4)
จำนำข้าว เป็นนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยมุ่งหวังไปที่ประชาชนที่ทำอาชี พ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ชาวนาได้รับประโยชน์ สูงสุดและหวังผลักดันเกษตรกรให้มีรายได้ และให้
เกษตรกรได้กำไรและไม่ขาดทุน ทำให้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้ เมื่อชาวนานำข้าวมาจำก่อนเพื่อรอให้
ราคาข้าวสูงขึ้น จึงส่งผลให้เกษตรกรไม่ได้รับข้าวกลับมาไถ่คืน จำนำข้า วมีวัตถุประสงค์ในการรับจำนำข้าวที่
สูงกว่าราคาตลาดโลก และถือเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนาที่ยากจน แม้ว่าฝ่าย
ตรงข้ามจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ตาม
- จำนำข้าวมีการดำเนินมาหลายยุคหลายสมัย หวังให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น
- มีก ารกำหนดเงิน รับ จำนำข้าวที่ สู ง กว่ากลไกตลาด ทำให้ มี ช าวนามาเข้าร่ วมโครงการ
จำนวนมาก
(3) จำนำข้าวเป็นนโยบายที่ไม่มีความยั่งยืนและกระทบต่อภาระการคลังในอนาคต
ประกันรายได้ไม่ยั่งยืน หากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดต่อไปจะหวนกลั บไปใช้ “นโยบาย
ประกันรายได้” ซึ่งเป็นการจ่ายเงินสนับสนุนโดยตรงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะดีกว่านโยบายรับจำนำข้าว
หรือไม่นั้น นโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายเยียวยาชั่วคราวที่อาจจะใช้ได้ “แต่ไม่ยั่งยืน” สิ่งสำคัญก็คือ หาก
รัฐ บาลต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ ชาวนาก็ ค วรจะมี ก ารจำกั ด ขอบเขตในการช่ วยเหลื อ โดยจุ ด อ่ อ นในอดี ต ของ
โครงการประกันรายได้ มีการเสนอให้ประโยชน์กับเกษตรกรเพียงรายละ 15 ไร่ตามจำนวนเกษตรกรที่มาขึ้น
ทะเบียน 3 ล้านราย แต่ภายหลังก็มีการปรับเพิ่มเพดานการช่วยเหลือเกษตรกรจาก 15 ไร่ เป็น 20 ไร่ต่อ
ราย และหากมีการใช้ต่อเนื่องไปอีก คาดว่าจะมีการขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือเพิ่มอีก ดังนั้น
ทางออกที่สำคัญ คือ รัฐบาลต้ องมีเงื่อนไขให้เกษตรกรพัฒ นาตัวเอง เพราะท้ายที่สุดแล้ว “รายได้” จาก
การเกษตรจะไม่เพียงพอต่อการครองชีพแน่นอน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาด้านการศึกษาให้เกษตรกรควบคู่
ไปด้วย (ประชาชาติธุรกิจ, 2560, บทเรียนจำนำข้าว จุดเริ่ม “ปฏิรูปนโยบายประชานิยม”, สืบค้นเมื่อ 10
กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://www.prachachat.net/economy/news-31666, หน้า 1)
การคลัง หมายถึง การกำหนดนโยบายและการดำเนินการทางด้านการคลังและการเงิน
การจัดหารายได้ เงินคงคลัง รวมถึงการใช้จ่ายของรัฐบาล ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการ การดำเนินการด้านการคลังของรัฐบาลนั้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การที่รัฐจำเป็นจะต้องเข้าไปมีบทบาททางเศรษฐกิจนั้นก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ต่างๆ เช่น การเอารัดเอาเปรียบ ความไม่เสมอภาค รัฐบาลจึงต้องพยายามรักษาตัวบทกฎหมายและจัด
ระเบียบภายในสังคม เพื่อให้มีการเคารพในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินและจุดที่สำคัญที่น่าสนใจก็ คือความล้มเหลว
ของกลไกตลาดที่บางครั้งก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างตามมา (ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, 2556, 3-4)
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การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย รัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ของสังคม เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการสาธารณะ ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รัฐบาลมีหน้าที่ในการ
กระจายรายได้และความมั่ง คั่งของสังคม ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การจัดสรรการใช้
ทรัพยากรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543, 7)
นโยบายรับจำนำข้าวอาจเป็นนโยบายชั่วคราวที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้ในการหาเสียง
อาจจะใช้ได้ แต่นโยบายรับจำนำข้าวนี้จะไม่มีความยั่งยืน และนโยบายนี้ก็ทำให้เกิดช่องโหว่ในการทุจริตทุก
ขั้นตอนเป็นนโยบายที่เน้นการแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าความต้องการของประชาชน การคลังเป็นการ
ดำเนินงานในการจัดสรรงบประมาณ ดูแลควบคุ มทางด้านการเงินอีกทั้งการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และรัฐเข้ามามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
- จำนำข้าวเป็นนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงอาจจะใช้ได้แต่นโยบายจำนำข้าวจะไม่มีความ
ยั่งยืน
- การคลังเป็นการกำหนดนโยบายและดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
(4) รั ฐ บาลคุ ณ ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร ไม่ ส ามารถระบายข้ า วในสต๊ อ กได้ จึ ง เกิ ด ปั ญ หาด้ า นภาระ
งบประมาณทางการคลังที่นำมาจ่ายคืนให้กับชาวนา
รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าการจำนำข้าวที่สูงกว่าราคาตลาดจะเป็นตัวฉุดดึงราคาข้าวในประเทศ
ให้สูงขึ้น เพราะมองว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่ งออกรายใหญ่ของโลก แต่ผลลัพธ์ทกลับตรงข้ามกับสิ่งที่รัฐบาล
พูดจนนำไปสู่หายนะ เพราะการบิดเบือนราคามากเกินไป สุดท้าย ข้าวไทยขายได้น้อยลงมาก รัฐบาลต้อง
เก็บสต็อกเอาไว้นานเป็นปีจนข้าวเน่า ข้าวเสื่อมคุณภาพ และต้องระบายราคาต่ำ เมื่อรัฐบาลอยู่ในสภาพหลัง
พิ ง ฝาไม่ ส ามารถระบายข้ าวออกไปต่ า งประเทศ ข้ อ เท็ จ จริ ง คื อ ปริ ม าณข้ าวในสต็ อ กรัฐ บาลที่ เพิ่ ม ขึ้ น
ตลอดเวลา เพราะตั้งราคาขายสูงกว่าตลาด ข้าวไม่มีคุณภาพทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยเคยครองแชมป์ส่งออกข้าว
อันดับ 1 ของโลก แต่ตอนนี้กลับตกอันดับไปเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายเมื่อข้าวขายไม่ออกก็ไม่มีเงินมาจ่ายชาวนา
รวมถึงมีตัวเลขการขาดทุนและการทุจริตในโครงการอย่างมหาศาลตามมาภายหลัง เช่น เมื่อชาวนานำข้าว
ไปเข้าโครงการจำนำกับโรงสี จะถูกกดราคาโดยอ้างปัญหาสารพัด ทั้งความชื้นและสิ่ งเจือปนที่สูง เพื่อกด
ราคารับซื้อจริงเหลือ 9,000-11,000 บาทต่อตัน ชาวนาบางคนถูกโกงโดยคิดค่าความชื้นสูงถึง 35% ไป
จนถึงออกใบประทวน ใส่ราคาและน้ำหนักที่สูงเกินความจริง และอีกหลากหลายกลวิธีที่อาศัยช่องว่างของ
โครงการจำนำข้าว ส่งผลให้โครงการจำนำข้าวของรัฐบาลพังยับเยิน (Mthai, 2557, จำนำข้าว ทำไมชาวนา
ถึง ยัง ไม่ได้เ งิน ? Mthaiข่าวภาคซ่าส์, สื บ ค้ นเมื่ อ 10 กุม ภาพั นธ์ 2562, จากhttps://news.mthai.com/
mthai-buster/310220.html, หน้า 1)
โครงการรับจํานําที่ผ่านมาทําให้กลไกตลาดถูกบิดเบือน สาเหตุเกิดจากการที่รัฐบาลกําหนด
ราคารับจํานําที่สูงเกินไปโดยไม่คํานึงถึงราคาตามกลไกตลาด ทําให้เกษตรกรมุ่งที่จะเข้าร่วมโครงการฯ
แต่เพียงอย่างเดียว สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ไม่สามารถแข่งขันราคาของรัฐ ปริมาณผลผลิตที่รัฐบาล
รับไว้ในโครงการที่เพิ่มขึ้นนี้ทําให้รัฐบาลกลายเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ของประเทศ เมื่ อเห็นว่ารัฐบาลมีสต็อก
ข้าวเป็นจํานวนมากก็คอยแต่จะประมูลข้าวจากรัฐบาลเพื่อส่งออกแทนที่จะไปซื้อกับโรงสี ส่งผลให้ต้นทุนการ
ส่งออกข้าวของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอื่น เกษตรกรเกิดค่านิยมในการเพาะปลูกเพื่อขายให้แก่โครงการ
รับจํานําแต่เพียงอย่างเดียว รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและ
งบประมาณในการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจัดเก็บ ค่าเสื่อมคุณภาพ ค่าใช้จ่ายเพื่อระบายผลผลิต รวมถึง
การขาดทุนจากการขายผลผลิต (วิกานดา วรรณวิเศษ, 2554, โครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล

ผลงานด้านสังคมศาสตร์

| 82

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม
และการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
The Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2019
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2562, จากhttp://library.senate.go.th/document
/Ext3217/3217014_0002.PDF, หน้า 9-10)
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งราคารับจำนำข้าวสูงกว่าราคาตลาด โดยรัฐบาลต้องเก็บสต็อก
เอาไว้นานเป็นปี จนข้าวเน่า ข้าวเสีย และต้องระบายราคาต่ ำไม่สามารถระบายข้าวออกไปต่างประเทศได้
ทำให้เกิดการทุจริตในการระบายข้าว สุดท้ายเมื่อรัฐบาลข้าวขายไม่ออกก็ไม่มีเงินมาจ่ายชาวนา จึงเป็น
สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณที่ตามมา มีการบิดเบื อนกลไกราคาข้าวโดยรัฐบาลไม่คำนึงถึงราคา
ของกลไกตลาด ต้นทุนในการส่งออกข้าวก็สูงกว่าประเทศอื่น และต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการรับซื้อ
ผลผลิตการเกษตร เมื่อรัฐบาลไม่สามารถที่จะทำตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้ให้แก่ประชาชนก็อาจจะเป็นการ
ทำให้เกิดการประท้วงขึ้นได้
- รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะดึงราคาข้าวให้สูงขึ้น โดยไม่คำนึงถึงราคาของกลไกตลาด
- เมื่อให้ราคาที่สูงกว่าก็ทำให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทำให้รัฐเป็นผู้ส่งข้าวราย
ใหญ่เมื่อมีข้าวในสต๊อกจำนวนมาก ก็ทำให้รัฐบาลไม่สามารถระบายข้าวได้จึงทำให้ข้าวเน่าและเกิดปัญหาใน
การนำเงินมาจ่ายให้แก่ประชาชน
(5) นโยบายจำนำข้าวเป็นนโยบายที่มีความล้มเหลว บิ ดเบือนหลักการค้าเสรี ทำให้กลไกการตลาด
เกิดความเสียหายจากผลกระทบจากมาตรการการแทรกแซงกลไกตลาดข้าวเปลือก
เป็นสาเหตุนำไปสู่การปลอมปนข้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นตลาดข้าว
คุณภาพของไทย ส่งผลให้คุณภาพของข้าวหอมมะลิที่มีคุณสมบัติจำเพาะลดคุณค่าลง ตลาดการค้าข้างหอม
มะลิไม่ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวหอมมะลิของไทย การที่ตลาดข้าวหอมมะลิไม่ได้รับความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของข้าวหอมมะลิของไทย ย่อมจะมีผลต่อระดับราคาข้าวหอมมะลิตามมา เพราะตลาดและผู้บริโภค
จะลดค่าความจำเพาะ ของข้าวหอมมะลิให้ต่ำลง ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อตลาดข้าวหอมมะลิของไทย
นอกจากนี้ การที่รัฐรับจำนำข้าวเปลือกตลอดทั้งปี ได้ส่งผลต่อในการผลิตข้าวของเกษตรกร
เพราะเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานจะทำการปลูกและเก็บเกี่ยวให้เร็วที่สุด โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของข้าวที่
ตนเองผลิต พบได้จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อคุณ ภาพข้าว 5% ของไทยใน
ตลาดการค้าข้าวระหว่างประเทศตามมา อีกทั้งยังประเด็นในเรื่องการสวมสิทธิ์เกษตรกร การทุจริตที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงวิธีการระบายข้าวออกจากสต็อกของรัฐที่ไม่สามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดการสูญเสียในระหว่างการจัดเก็บและการระบายออก (สมพร อิศวิลานนท์,
2553, 69-71)
สำหรับ นโยบายประชานิย มของรัฐบาลชุ ด นี้ที่ แย่ ที่ สุ ดคื อ โครงการรับ จำนำข้าวเปลือ ก
ที่รัฐบาลใช้ เงิน หลายแสนล้ านบาทในการช่ วยเหลือชาวนา และยัง มี ผลขาดทุ น มหาศาล ทำให้ ป ระเทศ
เสียหายมาก เป็นภาระการคลัง มีช่องทางให้เกิดการทุจริต ทำให้ชาวนาเสพติดการช่วยเหลือจากรัฐบาล
โดยไม่คิดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต “โครงการรับจำนำข้าว ถือเป็นนโยบายฆ่าตัวเอง และเป็นนโยบายที่
ล้มเหลวที่สุดของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เพราะนอกจากใช้เงินหลายแสนล้านบาทแล้ว รัฐบาลยังมีผลขาดทุน
อีกหลายแสนล้านบาท ทำให้กลไกการตลาดเสียหาย ตลาดค้าข้าวของไทยเสียหาย ถือเป็นบทเรียนสำคัญ
ของรัฐบาลนี้ ถ้ายังคิดจะทำโครงการรับจำนำข้าวอีก ” นอกจากนี้ ยังทำให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หลายแห่งเป็นห่วงว่า โครงการรับจำนำข้าว จะทำให้ไทยเสียวินัยการเงินการคลัง (ไทยรัฐ, 2556, จำนำ
ข้าวประชานิ ย มล้ม เหลว, สื บ ค้ น เมื่ อ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562, จาก https://www.thairath.co.th/content
/392618, หน้า 1)
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ผลประโยชน์หรือต้นทุนของสังคมนั้น หมายถึงผลประโยชน์หรือผลเสียที่เกิดจากการกระทำ
และผลประโยชน์หรือผลเสียที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นนอกจากจะเกิดแก่หน่วยเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
หน่วยเศรษฐกิจอืน่ ด้วย (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543, 89)
ผลกระทบของนโยบายจำนำข้าว เป็ นสาเหตุ ที่ นำไปสู่ การปลอมปนข้าว ทำให้ ข้าวนั้ นมี
คุณภาพที่ต่ำลงทำให้ต่างประเทศไม่มีความเชื่อมั่นในการส่งออกข้าวของไทย และจำนำข้าวยังสร้างความ
เสียหายต่อตลาดข้าวหอมมะลิของไทยอีกด้วย รัฐบาลยังไม่สามารถระบายข้าวในสต๊อกที่เหลือได้ นโยบาย
จำนำข้าวนั้น ส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะรัฐบาลนั้นใช้เงินที่ไม่พอดี ทำให้เกิดการขาดทุน
และรัฐบาลก็เกิดการทุจริตทำให้กลไกราคาข้าวขาดความสมดุล โดยรัฐบาลควรที่จะยกเลิกนโยบายจำนำ
ข้าวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- จำนำข้าว เป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อตลาดข้าว ทำให้ข้าวที่ส่งออกนั้นมีคุณภาพต่ำลง
- จำนำข้าวเกิดการทุจริตและมีการกำหนดราคาที่บิดเบือนกลไกตลาดจึงทำให้สร้างความ
เสียหายแก่ตลาดข้าว
6. บทสรุป
จากการวิจัยสามารถอภิปรายและวิเคราะห์ผล ได้แก่ (1) เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ ทำรายได้ให้แก่
ประเทศ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงมีนโยบายรับจำนำข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา (2) นโยบายจำนำข้าวมี
การเพิ่มจำนวนเงินรับจำนำที่สูงกว่ากลไกตลาด ทำให้มีชาวนามาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก (3) จำนำข้าว
เป็นนโยบายที่ไม่มีความยั่งยืนโดยที่การคลังดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (4) รัฐบาลมี
เป้าหมายที่จะดึงราคาข้าวให้สูงขึ้น เมื่อให้ราคาที่สูงกว่าทำให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการจำนวนมากจึงทำให้
ข้าวใน สต๊อกไม่สามารถระบายออกได้จึงเกิดปัญหาในการนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนา (5) จำนำข้าวเป็น
นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อตลาดข้าว ทำให้ข้าวที่ส่งออกนั้นมีคุณภาพต่ำลงและมีการกำหนดราคาที่บิดเบือน
กลไกตลาดจึงทำให้สร้างความเสียหายแก่ตลาดข้าว
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ตารางที่ 1 สรุปผลและวิเคราะห์โดยผู้เขียนบทความ
ประเด็นปัญหา
กระบ วนการจำนำ
ข้ า วเป็ น นโยบายที่
ด ำ เ นิ น ก า ร เ พื่ อ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้
เป็ น กระดู ก สั น หลั ง
ข อ ง ช า ติ โ ด ย มี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ให้
ช า ว น า ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์สูงสุด
จ ำ น ำ ข้ า ว เ ป็ น
นโยบายที่ ไ ม่ มี ค วาม
ยั่ง ยืน และกระทบต่อ
ภ า ร ะ ก า ร ค ลั ง ใน
อนาคต
รัฐบาลคุณ ยิ่ง ลักษณ์
ชิ น วั ต ร ไม่ ส ามารถ
ระบายข้ า ว ในส
ต๊อกได้ จึงเกิดปัญหา
ด้ า น ภ า ร ะ
งบประมาณทางการ
คลั ง ที่ น ำมาจ่ า ยคื น
ให้กับชาวนา

เนื้อเรื่อง
การที่ รัฐบาลต้อ งเสีย ค่ าใช้ จ่ายใน
การเก็ บ รั ก ษาที่ เข้ า โครงการเป็ น
จำนวนมากและระบายออกไม่ ทั น
จนเป็นเหตุให้ข้าวเสื่อมคุณภาพทำ
ให้ราคาข้าวตกต่ำประการสำคัญมี
ก า ร ทุ จ ริ ต ทุ ก ขั้ น ต อ น ข อ ง
กระบวนการรับ จำนำข้าว ผู้ได้รับ
ประโยชน์ จ ากนโยบ ายมี เ พี ยง
บุ ค คลบ างกลุ่ ม ไม่ ค รอบ คลุ ม
เกษตรกรอย่างทั่วถึง
โค รงก ารล่ าช้ า เช่ น ก ารโก ง
ความชื้ น และน้ ำ หนั ก ระบายข้ า ว
ล่ า ช้ า ความเสี ย หายต่ อ ระบ บ
การค้ า ข้ า ว เศรษฐกิ จ การคลั ง
ส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น
ปริม าณข้ าวคงเหลือ ในสต๊ อ กของ
รั ฐ บ าล ณ วั น ที่ 31 สิ งห าค ม
2554 มี ข้ า ว ร ว ม ป ริ ม า ณ
2,189,015.67 ตัน

อ้างอิง
คำพิ พ ากษา คดี ด ำ
22/2558 ใน ราช
กิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม
134 ตอนที่ 124 ก
วั น ที่ 14 ธั น วาค ม
2560 หน้า 6

หมายเหตุ
ควรยกเลิ ก โครงการ
จำนำข้าวเปลือกและ
นำระบบการประกั น
ความเสี่ยงด้านราคา
ข้ า วม าด ำเนิ น ก าร
แ ท น ป็ น ธรรม แ ก่
เกษตรกร

คำพิ พ ากษา คดี ด ำ
22/2558 ใน ราช
กิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม
134 ตอนที่ 124 ก
วั น ที่ 14 ธั น วาค ม
2560 หน้า 8
คำพิ พ ากษา คดี ด ำ
22/2558 ใน ราช
กิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม
134 ตอนที่ 124 ก
วั น ที่ 14 ธั น วา ค ม
2560 หน้า 37

เกษตรกรบางส่วนยัง
ไม่ ได้ รั บ เงิ น จ ำ น ำ
และความเสี ย หาย
จากการทุจริต สร้าง
ความเสียหายต่อการ
คลัง
ข้ า วเป็ น พื้ น ฐานของ
ประเทศไทยและเป็น
อาชี พ หลั ก สามารถ
นำข้าวมาจำนำทำให้
เกิ ด ผลผลิ ต และเกิ ด
คุ ณ ค่ า ท า ง ด้ า น
รายได้

นโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้ศึกษามานั้น ทำให้รู้ว่าจำนำข้าวดังกล่าวเป็น
นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชาวนาทั้งที่รัฐบาลตั้งโครงการนี้มาเพื่อให้ชาวนาได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยรับ
จำนำข้าวตันละ 15,000 บาท ซึ่งราคาที่ตั้งไว้นั้น ได้กำหนดราคารับจำนำที่สูงกว่ากลไกตลาด และเป็นการ
ใช้นโยบายนี้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จึงทำให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมาก นโยบายจำข้า วได้เกิดการ
ทุจริตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การโกงความชื้นและน้ำหนักข้าว ทั้งนี้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตรไม่สามารถที่
จะระบายข้าวในสต๊อกได้ ก็ทำให้ ข้าวนั้นเน่าทำให้เกิดความเสียหายตามมา และเมื่อระบายข้าวไม่ออกก็
ส่ง ผลกระทบต่องบประมาณการคลัง ที่ ไม่ส ามารถจ่ายเงินคื น ให้กับ ชาวนาได้ นโยบายจำนำข้าวถื อเป็ น
นโยบายที่ทำให้ประเทศเกิดความเสียหาย
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถาบันการศึกษา

บทบาทความเป็นผู้นำของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และการทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการ
จำนำข้าว
นางสาวกมลทิพย์ เสนีวงค์
อาจารย์ ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ

บทความนี้ ใช้ วิ ธีการการวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพผ่ านการศึ กษาเอกสารทุ ติ ย ภู มิ ศึ กษาปรากฏการณ์ ใน
ช่วงเวลาที่มีกระบวนการจัดการโครงการรับจำนำข้าวในสมัย ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อศึกษาหาสาเหตุ
การคอร์รัปชั่นนโยบายจำนำข้าว และ ศึกษาขั้นตอนในการรับจำนำข้าวมีก ารทุจริตจริงหรือไม่ ใครที่ได้รับ
ประโยชน์นอกจากพรรคพวกของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญ หาการทุจริตเชิ งนโยบายและใน
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินโครงการ ปรากฏตามคำพิพากษา คดีดำ 22/2558 ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
134 ตอนที่ 124 ก วันที่ 14 ธันวาคม 2560 หน้า24 ผลการวิจั ยพบว่า (1) สภาพทางการเมืองที่มีการ
แข่ง ขันอย่ างเข้มข้ น ตั กตวง หวัง ผลประโยชน์ส่ วนตนเป็นที่ ตั้ง ผ่านระบบอุป ถัม ภ์ (ยศและตำแหน่ง เป็ น
เครื่องบ่งชี้ถึงอำนาจการสั่งการตลอดทั่วทั้งกระบวนการรับจำนำข้าว ภายใต้การนำและบริหารงานโดย
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) (2) มีการใช้ตำแหน่งทางการเมืองเอื้อต่อ
การปกปิดบัญ ชีในคดีจำนำข้าว ปกป้องผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ แอบอ้างนำงบประมาณของรัฐให้เกิด
ประโยชน์แก่พลพรรคตน (3) การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเป็นสาเหตุหลักและเป็นหลั กฐานสำคัญในการจับ
โกหกกระบวนการทุจริตนโยบายจำนำข้าว โดยมีนายหน้าขายข้าวราคาต่ำให้กับ บริษั ทสยามอินดีกาและ
พรรคพวก (เช่น บริษั ท เอลัช ประเทศไทย จำกัด , นายชู หมิง เซ็น , นางสาวลีอุยุกหมิง ไอลีน , นายชู
หมิงคิน, นางสาวณิ ชาภา วาณิ ชวรานนท์ , นายประหยัด ดิ๊บมุ่ง , บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด, นายการุณ ตันติพงศ์อนันต์ , บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด, นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ , นายวศิน
ตันติวณิชชานนท์, บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด, บริษัท แคปปิตัลเกรนส์ จำกัด, บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์
จำกัด, นายวรพงศ์ พิชญ์ พงศา, นายสุกิจ รัตนาพิทักษ์เทพ, บริษัท ไชยพรไรซแอนด์ฟูดโปรดักส์ จำกัด ,
นายไพบูลย์ ควรทรงธรรม, บริษัท เอช.เอช.แอล. อินเตอร์เทรด จำกัด , บริษัท สยาม เอ็น.ซี.พี.ไรซ์ จำกัด
เป็นต้น) เปิดช่องให้นายหน้าได้ข้าวในราคาไม่สมเหตุสมผล นำไปขายในราคาตลาดโลก (4) โรงสีออกใบ
ประทวนล่าช้า (ใบประทวนปลอม) เกิดปรากฏการณ์เรื่อง ผู้กำหนดนโยบายละเลยการยับยั้งความเสียหาย
ต่อรัฐ และเบี่ยงเบนให้เป็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้เป็นแพะรับบาป (5) โรงสีร่วมมือกับ
เจ้าหน้า นำข้าวคุณภาพต่ำเข้าโกดัง จัดวางไว้ใจกลางกองข้าวหรือทำหางข้าวหลอกตาว่ามีกองข้าวอยู่ตรง
กลาง พยายามกลบเกลื่อนความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างร้ายแรง
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตน์ โรงสีข้าว การทุจริตโครงการจำนำข้าว บริษัทร่วมทุจริต
ในโครงการจำนำข้าว
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1. บทนำ
นโยบายรับ “จำนำข้าว” เป็นหนึ่งในนโยบายพรรคการเมืองของ ‘ยิ่งลักษณ์’ ที่เลือกเพื่อนำเสนอต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกร กับการแทรกแซงกลไกตลาด ด้วยการรับจำนำข้าวจากเกษตรกรในราคา
สูง หวังผลักดันเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หลังจาก ‘ยิ่งลักษณ์’ ได้ประกาศเป็น นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ การรับจำนำข้าวก็ ได้เริ่มขึ้น
จาก เกษตรกรขายข้าวในเวลานั้นได้แค่ เพียงตันละ 6,000 -7,000 บาท รัฐบาลก็เพิ่มราคารับซื้อข้าวจาก
เกษตรกรสูงขึ้นในราคาตันละ 15,000 บาท ซึ่งขณะนั้น นโยบายรับจำนำข้าวก็สามารถแก้ปัญหาข้าวราคา
ตกต่ำได้ การรับจำนำข้าวเป็นเพียงการรอเวลาที่ข้าวราคาสูงขึ้น เกษตรกรจึงไปไถ่ถอนออกจำหน่าย แต่
ในทางกลับกัน ช่วงนั้นราคาข้าวไม่ได้ปรับขึ้น ประกอบกับการเปิดรับจำนำข้าวราคาที่สูงกว่าราคาตลาดเกือบ
เท่าตัว ส่งผลทำให้เกษตรกรไม่กลับมาไถ่ถอนข้าวคืน กลายเป็นช่องทางในการคอร์รัปชั่นของกลุ่มๆหนึ่งที่
หวังจะ สวมสิทธิ์ของชาวนาเพื่อหวังผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตนเองอำนาจจะมาพร้อมกับ ตำแหน่งหน้าที่
การงาน คือในสัง คมของข้าราชการนั้น เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ยศและ ตำแหน่งเป็นเครื่องบ่งชี้ ถึง
อำนาจการสั่งการ การนับถือและการเคารพ และรวมไปถึงการให้คุณ ให้ โทษตามสายการบังคับบัญชา ทำ
ให้อำนาจ มีอิทธิพลเหนือระบบราชการ จึงมีการใช้อำนาจ ในการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งอำนาจที่ว่านี้มีทั้ง
อำนาจการสั่งการ หรือไม่กระทำการใดๆ เพื่อ รักษาผลประโยชน์ส่วนตัวไว้ให้มากที่สุด ไม่ให้ประโยชน์นั้น
สูญเสียไป รวมไปถึงอำนาจการ คุ้มครองผู้กระทำผิดที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การ
คอรัปชั่นยังคงเป็น ปั ญหาสังคมอยู่ได้โดยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง และทำให้ข้าราชการบางส่วนไม่
สามารถ รักษาความเป็ นกลางไว้ได้ จำเป็นที่ จะเลือกปฏิบั ติตามผู้ที่ มีอำนาจเหนือตน โดยให้สิ ทธิพิ เศษ
มากกว่ากลุ่มอื่น หรือเอื้อประโยชน์ให้ แก่กลุ่มตัวเองมากกว่ากลุ่มอื่น (พีพีทีวีออนไลน์ ,2560,1) (พิชญ์ณิ ฐา,
ภักดี และสัญญา, 2559, 333)
2. การทบทวนวรรณกรรม
การเลือกจ้างหรือแต่งตั้งญาติและพรรคพวกตนและการทำสัญญาจ้างหรือสัมปทานเฉพาะพรรค
พวกตน (วิทยากร เชียงกูล,2549,19-28)
ผู้นำที่ดีจะต้องช่วยแก้ปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็ก ได้และต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากความ
ลำเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก (กวี วงศ์พุฒ,2536,39)
ผู้ตรวจสอบข้าวรวมหัวกับเจ้าหน้าที่โรงสีและโกดังนำข้าวคุณภาพต่ำเข้าโกดังกลาง (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย,2557,7-8)
3. วัตถุประสงค์
1. ศึกษาหาสาเหตุการคอร์รัปชั่นนโยบายจำนำข้าว
2. ศึกษาขั้นตอนในการรับจำนำข้าวว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่และใครที่ได้รับประโยชน์นอกจากพรรค
นายกรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
4. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการดำเนินงานวิจัย
- การวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการศึกษาเอกสารทุติยภูมิและการวิจัยต่างๆ เช่น TDRI
- ผ่านการถกเถียงปัญหา ระหว่าง รปศ. หมู่1 และหมู่ 2 เพื่อประชุมกลุ่มจับประเด็นการเมืองแยก
ข้อเท็จจริง
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในการทุจริตคอร์รัปชั่นส่วนใหญ่ เป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ในทางที่ ผิดเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัว การคอร์รัปชั่นมีได้ไม่ว่ารัฐบาลรูปแบบไหนก็ตาม และมีรูปแบบต่างๆกันไป แต่สวนใหญ่อยู่ในรูปแบบ
ของระบบอุปถัมภ์ การติดสินบน กรรโชก ใช้อำนาจบาตรใหญ่ คดโกง ยักยอก และใช้ระบบเส้นสาย เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว การคอร์รัปชั่นยังมักจะเกี่ย วโยงกับอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งองค์ กร ต่างๆ เช่นค้ายา
เสพติด ฟอกเงิน (ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง) และธุรกิจโสเภณี
- ‘ยิ่งลักษณ์’ เลือกนโยบายจำนำข้าวเพื่อหวังผลักดันเกษตรกรและทำการทุจริตในโครงการ
- พรรคการเมืองใช้ระบบอุปถัมภ์ในการคอร์รัปชั่น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Conflict of Interests) องค์ ก รสากล คื อ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิ ย ามว่า เป็ น ความทั บ ซ้ อ นระหว่ างผลประโยชน์ ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ทั บ ซ้ อน มี ๓ ประเภท คื อ ๑. ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น จริง (actual) มี ค วามทั บ ซ้ อ น
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent)
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาด
ประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้ นจริง ๓. ผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ ผลประโยชน์สาธารณะ
ได้ในอนาคต ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งมีโอกาสนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นได้ง่ายและต้องมีมาตรการป้องกัน
เป็นการเฉพาะ พรรคการเมืองได้เงิ นสนับสนุนจากรัฐหรือได้รับการสนับสนุ นด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่างๆ เพื่อช่วยให้พรรคการเมืองพึ่งเงิน
จากภาคธุรกิจเอกชนลดลง การทุจริตคอร์รัปชั่น จำแนกได้หลายรูปแบบประกอบไปด้วย
1. การยักยอก การแอบเอางบประมาณหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน
2. การรวบรวมอำนาจการตัดสินใจที่ไม่ต้องชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน
โดยเฉพาะคนที่คุมกองทัพได้และภาวะของการขาดข่าวสาร
3. สังคมที่ความซื่อสัตย์ในบุคคลไม่มีความสำคัญเท่าบุคลิกลักษณะอื่น เป็นต้น (วิทยากร เชียงกูล,
2549,19-28) (ผลประโยชน์ทับซ้อน, 2559, หน้า3, จาก www.skph.go.th)
จากที่ ก ล่าวมาเสนอความเห็ นว่านี่ คื อวิธีการหาผลประโยชน์ ส่ วนตั วจากอำนาจหน้ าที่ บ างอย่ าง
กฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมไปไม่ถึง ซึ่งต่างไปจากคอร์รัปชั่นรูปแบบเก่าๆ เช่น การให้
และรับสินบน ซึ่งเป็นการคอร์รัปชั่นที่คล้ายผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น รัฐบาลทำสัมปทานกับพรรคพวกซึ่งทำ
ให้เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน และ รัฐบาลไม่รายงานความคืบ หน้าของนโยบายซึ่งเป็นผลทำให้ ขาดความ
โปร่งใสในการบริหาร
ลักษณะบุคลิกภาพของผู้นำ
การเป็นผู้นำเกิดจากการผสมผสานของพฤติกรรม ทั ศนคติ และคุณ ค่า ผู้นำจะต้องสามารถสื่อ
ความคิดของตนให้ผู้อื่นรับทราบได้ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถความสำเร็จ ความสามารถในการ
โน้มน้าวจิตใจผู้อื่น และความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะ
สำคัญของผู้นำ การที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ จะต้องเกิดจากการสร้างพฤติกรรม โดยนำเอาทัศนคติ ทักษะ ความ
มีจิตใจที่ดี ต้องมีความสามารถในการเข้าสังคม คือเป็นคนที่ต้องมองในแง่ดี และยินดีที่จะเสี ยสละและรับใช้
สังคมด้วยความเต็มใจทุกโอกาส ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางธุรกิจ ต้องคำนึงเสมอว่าตนจะต้องมีประโยชน์
ต่อธุรกิจที่ตนรับผิดชอบนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ให้เกิดผลต่อ งาน ไม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์งานใหม่ๆ
(จอร์จ ชินน์,2535,23) (กวี วงศ์พุฒ,2536,39)
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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การที่จะเป็นผู้นำได้จึงต้องมีความหมั่นเพียรในการฝึก มีความอดทน และความรักที่จะแก้ไข
ข้อบกพร่องของตน ถ้าขาดสิ่งที่กล่าวมาแล้ว การแก้ไขปรับปรุง บุคลิกก็จะไม่เห็นผล บุคลิกภาพของ
ผู้ น ำเป็ น สิ่ ง ที่ ส ะดุ ด ตาและสะดุ ด ใจผู้ พ บเห็ น เป็ น ลำดั บ แรก ถ้ า ผู้ พ บเห็ น เป็ น ครั้ ง แรกเกิ ด ความ
ประทับใจนับถือ ก็จะทำให้เกิดการเจรจา การพูดคุยเป็นไปตามทางสร้ างสรรค์และเกิดความร่วมมือ
ที่ดีในอนาคต
ขั้นตอนการระบายข้าว
นโยบายการรับ จำนำข้าวที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิ ต โดยเข้าไปแทรกแซงกลไกราคาและ
ตลาดอย่างต่อเนื่อง วิธีการระบายข้าวของกรมการค้าต่างประเทศมีจำนวน 5 วิธี ได้แก่ 1. ขายข้าวแบบรัฐ
ต่อรัฐ 2. ขายเป็นการทั่วไป 3. ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 4. ขายให้แก่องค์ 5. บริจาค ทั้งนี้ในการ
ระบายข้าวของรัฐบาลในขณะนั้น ได้กำหนดให้เป็นการระบายข้าว แบบรัฐต่อรัฐเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่มี
การบิดเบือนวิธีการผิดไปจากระเบียบวิธีการค้า อีกทั้งยังกล่าวอ้างข้อจำกัดทางการค้าซึ่ งเป็นความลับที่ไม่
สามารถเปิดเผยได้ เพื่อไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมีวิธีการทุจริตที่ซับซ้อนในหลาย
ขั้นตอนซึ่งสอดประสานกันทั้งระบบและที่ผ่านมาหลายรัฐบาลมักเสนอให้มีการระบายข้าวแบบรัฐต่ อรัฐ โดย
ให้สาเหตุว่าข้าวมีปริมาณมากเกินไปส่งผลให้ต้นทุนในการเก็บรักษาข้าวราคาสูงหรือเพื่อความสัมพันธ์ อันดี
ระหว่างประเทศ และในการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะต้องอาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศผู้ซื้อที่ไม่ต้องการให้เปิดเผย (อาร์วายทีไนน์,2562,1)
จากวิธีการระบายข้าวแบบนี้จึง นำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบและช่องทางการ
ทุจริตในการบริหารราชการ รวมถึง การปกปิดข้อมูลเพื่อไม่ให้ได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะรายระ
เอียดของคู่สัญ ญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายให้กั บประเทศเป็นอย่างมาก
และการทุจริตที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการระบายข้าวหรือ ขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาลซึ่งมีผลต่อเนื่อง
จากการดำเนินนโยบายโครงการรั บจำนำหรือรับซื้อข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลเป็นขั้นตอน
การทุจริต ที่ สำคั ญ เช่น รัฐ บาลเลือ กการระบายข้าวแบบรัฐ ต่อรั ฐส่อ ถึ ง ช่อ งทางการทุจริ ต และ
ขั้นตอนการขายข้าวสต็อกของรัฐบาลซึ่งเป็นการทุจริตที่สำคัญ
ในวิธีการรับจำนำข้าวของโครงการรับจำนำข้าวนี้ คือให้องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกรรับ สมั ค รโรงสี /ตลาดกลางเข้าร่วมโครงการเป็ นจุ ด รับ ฝากข้ าวเปลือ กและจ่ายใบประทวนให้
เกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำนำ
3. ให้โรงสี/ตลาดกลางที่ เข้าร่วมโครงการ รับ จำนำข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมจังหวัด และ
ข้าวเปลือกปทุมธานี เฉพาะใบประทวนเท่านั้น
ในกรณีการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวให้รับจำนำใบประทวนเท่านั้นแต่อาจ
พิจารณาให้มีการรับจำนำยุ้งฉางเฉพาะในพื้นที่ที่มียุ้งฉางเก็บรักษาโดยในอดีตไม่เคยมีปั ญหาสร้างความ
เสียหายให้ภาครัฐเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์และมติของคณะอนุกรรมการกับกำดูแลการรับจำนำข้าว
4. เกษตรกรนำใบประทวนไปจำนำกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต้องจ่ายเงินให้เกษตรกร ภายใน 3 วันทำการ
5. โรงสีที่รับฝากข้าวเปลือกไว้ดำเนินการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบเข้าโกดังกลาง
ตามหลักเกณฑ์และมติของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว สำหรับตลาดกลางที่ร่วมโครงการฯ
ให้เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ในโกดังที่ องค์การคลังสินค้า/องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกำหนดเป็นโกดังกลาง
(วิกานดา วรรรวิเศษ, 2554, 5)
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“ใบประทวนข้าว” คือ ใบที่องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ออกให้เกษตรกร ในโครงการรับจำนำข้าว
เพื่อให้นำไปยื่นรับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์เกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีขั้ นตอนในการแปลง
กระดาษจากประทวนไปเป็นเงินสด มีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1.ชาวนาต้องนำข้าวเปลือกไปให้องค์การคลังสินค้า
(อ.ต.ก) ที่เข้าร่วมโครงการ โดยตรวจสอบว่ามีข้าวมาจำนำเท่าไรโดยอนุญาตให้ได้ ไม่เกินรายละ 3.5 แสน
บาทต่อคน จากขั้นตอนที่ 2. เมื่อชาวนาได้รับใบประทวนและจะเดินทางไป ธ.ก.ส. เพื่อรับเงินสด ขั้นตอนที่
3. เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จะตรวจสอบว่าเป็ นใบประทวนถูกต้ องหรือไม่แ ละตรวจสอบข้อมู ลในพื้ นที่ ด้ วยว่า
เกษตรกรรายนี้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปริมาณเท่าไร เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้าวจากที่อื่นมาสวมสิทธิ์ หากข้อมูล
ถูกต้องจะจ่ายเงินสดให้เกษตรกรทันที แต่ในกรณีที่ ธ.ก.ส. ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันใจชาวนาบางคนอาจนำ
ใบประทวนไปกู้เงินนอกระบบหรือจำนำโรงสีอีกทอด ยิ่งกว่านั้นโรงสีซื้อข่าวจากชาวนาด้วยราคาต่อรองสูง
เช่นความชื้ นและสิ่งเจือปนสูง บางกรณี พบการคิดค่าความชื้นสูงถึง 35 เปอร์เซ็นต์ก็มี ทำให้ โรงสีรับ ซื้อ
ข้าวเปลือกได้ในราต่ำผนวกกับเกิดภาวะปริมาณข้าวมาก และการจำกัดเขตการจำนำของรัฐบาล สบช่องให้
โรงสีกดราคาข้าวชาวนาโดยอ้างเกณฑ์ในเรื่องความชื้นและสิ่งเจือปน (คมชัดลึก,2557,1) (เคเอ็ม,2557,1)
ในการออกใบประทวน การรับจำนำข้าวนั้นขั้นตอนปกติ คือหลังจากชาวนานำข้าวไปขายให้แก่โรงสี
จะได้ รับ ใบประทวนสิ น ค้ าเพื่ อ ให้ น ำไปยื่ น รั บ เงิ น จากธนาคารเพื่ อ การเกษตร ความล่ าช้ าในการออกใบ
ประทวนทำให้ชาวนาออกมาร้องเรียน ทำให้เกษตรกรได้รับเงินช้าไปด้วย
- โรงสีรับซื้อข้าวจากชาวนาในการต่อรองราคาทำให้ข้าวได้ราคาที่ต่ำ
- เป็นการคอร์รัปชั่นในการออกใบประทวน จึงทำให้ชาวนาได้รับใบประทวนที่ช้า ประเด็นที่สำคัญใน
การจำนำข้าวที่โรงสีและเจ้าหน้าร่วมมือกันอาจก่อให้เกิดการทุจริตในขั้นตอนต่ างๆ เช่น ก. จดทะเบียน
เกษตร (จดทะเบียนเกินความจริง ขายสิทธิ์จำนำข้าวให้เพื่อนบ้านหรือโรงสี ) ข.ขายข้าวให้โรงสี (โรงสีสวม
สิทธิ์ชาวนา (ซื้อสิทธิ์) โรงสีออกใบประทวนล่าช้า โกงน้ำหนัก ความชื้น สิ่งเจือปน โรงสีต้องวิ่งเต้นจ่ายเงิน
ใต้โต๊ะเพื่อเข้าร่วมโครงการ หรือเปิดจุดรับซื้อข้าวในต่างจังหวัด โรงสีต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ อคส./
อ.ต.ก. และตำรวจที่มาอยู่ประจำ ณ จุ ดรับจำนำข้าว) ค.โรงสี (ร่วมมือกับนายหน้าที่อิทธิพลทางการเมือง
ลักลอบนำข้าวในโครงการไปขายในตลาดแล้วซื้อข้าวเก่า/คุณ ภาพต่ำเข้าโกดั งหรือที่เรีย กว่า “เปาเกา”:
ปัญหาข้าวหาย 2.9 ล้านตัน ซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าโกดังกลาง) ง.ผู้ตรวจสอบข้าว (เรียกเก็บเงิน
พิเศษ ค่ารับข้าวเข้าโกดัง จากโรงสี รวมหัวกับเจ้าหน้าที่โรงสีและโกดังนำข้าวคุณภาพต่ำเข้าโกดังกลาง)
และ จ. เจ้าของโกดั ง (เรีย กเก็ บ ค่ าเหยี ย บแผ่น ดิ น จากโรงสี เรีย กค่ าแซงคิ วขนข้าวเข้าโกดัง จากโรงสี
ลักลอบนำข้าวในโกดังไปขาย) (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2557,7-8)
- โรงสีนำข้าวคุณภาพต่ำเข้ามาเพื่อกลบเกลื่อนว่ากองข้าวยังมีอยู่
- โรงสีและเจ้าหน้าร่วมมือกันเพื่อหวังผลประโยชน์เข้าพวกตนเอง
อภิปรายผล
(1) สภาพทางการเมืองที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น เพื่อช่วงชิงตำแหน่งทางการเมืองและหวัง
ผลประโยชน์ ทั้งในระบบอุปถัมภ์ยศและ ตำแหน่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงอำนาจการสั่งการ การนับถือและการ
เคารพรวมถึงการสร้างลูกน้องไว้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ
(2) มีการใช้ตำแหน่งทางการเมืองคดีจำนำข้าว ที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบฯ เอื้อให้เกิดการทุจริตในการ
แอบอ้างเอางบประมาณหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์และสรุปผลจากผู้เขียนบทความ
ประเด็นปัญหา
คำอธิบาย
อ้างอิง
1.มีการใช้
ยศและ ตำแหน่งเป็นเครื่องบ่ งชี้ ถึ ง ราชกิจจา
ตำแหน่งทาง
อำนาจการสั่ ง การ การนั บ ถื อ และ นุเบกษา
การเมืองคดี
การเคารพ และรวมไปถึงการให้คุณ หน้า ๙
จำนำข้าว ที่
ให้โทษตามสายการบังคับบัญชา ทำ
ปฏิบัติหน้าที่มิ ให้ อ ำนาจ มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ระบบ
ชอบฯ เอื้อให้
ราชการ จึ งมี การใช้ อำนาจ ในการ
เกิดการทุจริตใน แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งอำนาจที่ว่า
การแอบอ้างเอา นี้ มี ทั้ ง อำนาจการสั่ ง การ หรื อ ไม่
งบประมาณหรือ ก ร ะ ท ำ ก า ร ใด ๆ เพื่ อ รั ก ษ า
ทรัพย์สินของรัฐ ผลประโยชน์ส่วนตัวไว้ให้มากที่สุด
ไปเป็นของตน

2.การระบาย
ข้าวแบบรัฐต่อ
รัฐซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักในการ
ทุจริตนโยบาย
จำนำข้าวเพื่อ
นายหน้าขาย
ข้าวราคาต่ำ
ให้กับพรรคพวก

ทั้งนี้ในการระบายข้าวของรัฐบาลใน ราชกิจจา
ขณะนั้น ได้กำหนดให้เป็นการระบาย นุเบกษา
ข้าว แบบรัฐต่อรัฐเป็นเครื่องมือที่
หน้า ๒๕
สำคัญ ที่มีการบิดเบือนวิธีการผิดไป
จากระเบียบวิธีการค้า อีกทั้งยัง
กล่าวอ้างข้อจำกัดทางการค้าซึ่งเป็น
ความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ทำ
ให้อาจเกิดการทุจริต

ผลงานด้านสังคมศาสตร์

หมายเหตุ
จําเลยกลับร่วมลงมติ
คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ ห้ ดํ า เนิ น
โครงการรั บ จํ า นํ า ข้ า วเปลื อ ก
ต่อไป จึง ไม่เป็ นการสร้างความ
มั่ น คงทางรายได้ แ ก่ เ กษตรกร
ตามที่จําเลยแถลงนโยบายไว้ แต่
เป็นนโยบายประชานิยมที่นําไปสู่
การทุจริตเชิงนโยบายและแสดง
ให้ เห็ น ว่า โครงการรับ จํ านํ าข้ า ว
เปลื อกตามนโยบายและภายใต้
การดําเนิน การ สั่งการและการ
บังคับบัญชาของจําเลย เป็นการ
เอื้อประโยชน์แก่ผู้ทําธุรกิจค้าข้าว
และผู้ ทํ าธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ
ทั้ ง ประโยชน์ จ ากการทุ จ ริ ต ใน
ขั้นตอนรับซื้อข้าวเปลือก ขั้นตอน
การระบายข้าวส่วนใหญ่ตกแก่ผู้
ประกอบธุรกิจโรงสี ท่าข้าว และ
นักธุรกิจค้าข้าว เมื่อจําเลยทราบ
เรื่อ งทุ จริ ต ในโครงการรับ จํ านํ า
ข้ าวเปลื อ กรวมถึ ง รัฐ มนตรี บ าง
คนที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการแสดง
พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ห ลี ก เลี่ ย ง ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ป ก ปิ ด ข้ อ มู ล ใน
ขั้ น ตอนการระบายข้ า ว ส่ อ ไป
ในทางรู้เห็นและได้ผลประโยชน์
กับการทุจริต
พบว่ามีความเสี่ยงความไม่
โปร่งใสและน่าเชื่อว่ามีการทุจริต
สูง มีผล ขาดทุนจํานวนหลาย
แสนล้านบาทมีการอภิปรายถึง
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
ทุจริต ในการระบายข้าวแบบรัฐ
ต่อรัฐของบริษัทสยามอินดิก้า
จํากัด นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร
กับพวก ตามเอกสารหมาย
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ประเด็นปัญหา
และเปิดช่องให้
นายหน้าได้ข้าว
ฟรีจากโครงการ
ซึ่งสามารถนำไป
ขายให้พ่อค้าใน
ราคาตลาด
หรือนำไปส่งคืน
โกดังกลาง แทน
ข้าวที่ลักลอบ
ออกจากโรงสีไป
ขายก่อน
3.สภาพทาง
การเมืองที่มีการ
แข่งขันอย่าง
เข้มข้น เพื่อช่วง
ชิงตำแหน่งทาง
การเมืองและ
หวัง
ผลประโยชน์
ทั้งในระบบ
อุปถัมภ์ยศและ
ตำแหน่งเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึง
อำนาจการสั่ง
การ การนับถือ
และการเคารพ
รวมถึงการสร้าง
ลูกน้องไว้
ช่วยเหลือใน
เรื่องต่างๆ

คำอธิบาย

อ้างอิง

หลังจาก ‘ยิ่งลักษณ์’ ได้ประกาศเป็น ราชกิจจา
นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ
นุเบกษา หน้า
การรับจำนำข้าวก็ได้เริ่มขึ้นจาก
๑๐
เกษตรกรขายข้าวในเวลานั้นได้แค่
เพียงตันละ 6,000 -7,000 บาท
รัฐบาลก็เพิ่มราคารับซื้อข้าวจาก
เกษตรกรสูงขึ้นในราคาตันละ
15,000 บาทราคาที่สูงกว่าราคา
ตลาดเกือบเท่าตัว ส่งผลทำให้
เกษตรกรไม่กลับมาไถ่ถอนข้าวคืน
กลายเป็นช่องทางในการคอร์รัปชั่น
ของกลุ่มๆหนึ่ง

หมายเหตุ
จ.๔๓ แผ่นที่ ๘๑๔ ถึง ๑๑๕๗
เอกสารหมาย จ.๒๘๕ แผ่นที่
๑๘๔ ถึง ๓๔๖

ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๔ พรรคเพื่อ
ไทยได้นําเสนอนโยบาย รับจํานํา
ข้าวเปลือกในการหาเสียง และ
ชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้นําจัดตั้ง
รัฐบาล เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๕๔ จําเลยได้รับพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
และพ้นจากตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๖เพราะเหตุมีพระ
ราชกฤษฎีกายุบสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖

(3) การระบายข้าวแบบรั ฐต่อรัฐซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการทุจริตนโยบายจำนำข้าวเพื่อนายหน้าขาย
ข้าวราคาต่ำให้กับพรรคพวก และเปิดช่องให้นายหน้าได้ข้าวฟรีจากโครงการ ซึ่งสามารถนำไปขายให้พ่อ ค้า
ในราคาตลาด หรือนำไปส่งคืนโกดังกลาง แทนข้าวที่ลักลอบออกจากโรงสีไปขายก่อน
(4) โรงสีออกใบประทวนล่าช้า (ใบประทวนปลอม) เป็นเรื่องความไม่โปร่งใส แต่รัฐบาลก็ให้เป็นเรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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(5) โรงสีส่วนใหญ่ ร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่นำข้าวคุณ ภาพต่ำเข้าโกดัง โดยจั ดวางไว้ใจกลางกองข้าว
หรือทำหางหลอกตาว่ามีกองข้าวอยู่ตรงกลางจึงเป็นเพียงความพยายามกลบเกลื่อนความเสีย หายที่เกิดขึ้น
ต่อสังคมแบบขาดความรับผิดชอบ
6. บทสรุป
การเมืองของประเทศไทยเราไม่ว่าจะยุคสมั ยไหน การที่นักการเมืองจะเข้ามาดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองมักจะเอานโยบายมาล่อเช่นเดียวกับ ‘นโยบายของพรรคการเมืองยิ่งลักษณ์ ’ ที่นำเอานโยบายรับ
จำนำข้าวมาเป็นหลักในการใช้ให้ ประชาชนส่วนใหญ่เลือก และก็นับว่าประสบความสำเร็จเพราะเช่นนี้ทำให้
รัฐบาลและพรรคพวกเกิดทำการทุ จริตเพื่อหวัง เอาผลโยชน์เข้าตั วและพรรคพวกมากกว่า ให้ป ระชาชน
เพราะพรรคการเมืองมีการสร้างลูกน้องไว้ ซึ่งทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการคอร์รัปชั่นมาก
7. เอกสารอ้างอิง
กวี วงศ์พุฒ. 2536. ภาวะผู้นำ. (กรุงเทพฯ:ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี)
จอร์จ ชินน์. 2521. บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ. (กรุงเทพฯ:เอช-เอน)
วิทยากร เชียงกูล. 2549. แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล:เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศ
อื่น. (กรุงเทพ:วิญญชน)
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
อีเมล์ผู้วิจัย
สถาบันการศึกษา

นโยบายสยามต่อชาวจีนโพ้นทะเลในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
นางสาวพินัฐชญา ธีรชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์
pinut302540@gmail.com
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่อง การกำหนดนโยบายสยามต่อชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพ
เข้าสยาม เนื่องจากในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ มีการอพยพของชาวจีนโพ้นทะเลและได้เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
สยาม ก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนที่สำคัญแห่งหนึ่ง ชาวจีนยังมีบทบาทสำคัญทั้งในทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวจีนกับชาวสยาม ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดนโยบายสยามต่อ
ชาวจีนโพ้นทะเลโดยส่งผลกระทบโดยตรงในด้านความเป็นอยู่ ของชาวจีน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวยังทรงตระหนักถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนนำโดย ดร.ซุนยัตเซ็น จึงมี
ปฏิกิริยาตอบโต้ชาวจีนโดยใช้บทพระราชนิพนธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
คำสำคัญ : ชาวจีนโพ้นทะเล นโยบายต่อต้านชาวจีน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทนำ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงที่จีนกำลังมีปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศ ก่อให้เกิดความยากจน อดอยาก รวมถึง ต้องประสบภัยธรรมชาติและสงคราม ส่งผลให้ชาว
จีนได้ออกจากแผ่นดินใหญ่พากันหอบเสื่อผืนหมอนใบลงเรือ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัวแห่ง
สยาม และแสวงหาช่ อ งทางเพื่ อ สร้า งเนื้ อสร้างตั วใหม่ ชาวจีน ที่ เข้ามามี 5 กลุ่ ม คื อ ฮกเกี้ ย น แต้ จิ๋ ว
กวางตุ้ง ไหหลำ และจีนแคะ เกิดชุมชนจีนในสยาม มีการทำการค้ า เป็นกรรมกรและทำอาชีพอื่นๆ ทำให้
ชาวจีนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนและสร้างฐานะเองได้ นอกจากนี้ยังมี ดร.ซุนยัดเซ็นทำการปฏิวัติ
เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจีนเป็นแบบสาธารณรัฐนั้นทำให้ชาวจี นในสยามเริ่มมีความรู้สึกถึง
ชาตินิยมและมีความสำนึกต่อผืนแผ่นดินเกิด ของตนเองมากยิ่งขึ้น ทำ ให้ชาวจีนคอยให้ความช่วยเหลือและ
สนับ สนุ นขบวนการปฏิวัติของ ดร.ซุนยัดเซ็นทั้งเปิ ดเผยและอย่างลับ ๆ โดยมีการใช้ เครื่องมือต่างๆ เช่ น
โรงเรียนจีน หนังสือพิมพ์จีน หรือแม้แต่ใช้ สมาคมเป็นแหล่งบ่มเพาะชาตินิยมในหมู่ ของตน พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่คุกคามประเทศอยู่ในขณะนั้ น จึงต้องทรงหาทาง
แก้ไขปัญ หาจากชาวจีน เช่น การออกพระราชบัญ ญั ติสัญ ชาติ พ.ศ.2446 พระราชบัญ ญัติสมาคม พ.ศ.
2457 และพระราชบัญญั ติโรงเรี ยนราษฎร์ พ.ศ. 2461 พระองค์ยังทรงเลือกใช้วิธีการเขียนบทความพระ
ราชนิ พ นธ์ ป ลุ ก ใจชาวไทยให้ ส ำนึ ก ในความเป็ น ชาติ แ ละหน้ า ที่ ที่ มี ต่ อ ชาติ งานพระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบางส่วนถือได้ว่าเป็น “วรรณกรรมทางการเมือง”ชาวจีนในสมัยของ
พระองค์มีบทบาทหรือปัญหามากกว่าชาวจีนในสมัยก่อนๆ ซึ่งก่อ ให้เกิดปัญหามาก จึงได้แสดงความเห็นใน
พระราชนิพนธ์เพื่อเป็นการเตือนใจให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากชาวจีนอีกด้วย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการตั้งถิ่นฐานในสยาม
ชาวจีนอพยพมายังสยามจำนวนมากในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่ องจาก
ปัญหาภายในประเทศที่เกิดความยากจน อดอยาก ภั ยธรรมชาติและถูกรุกรานจากประเทศตะวันตกที่เข้า มา
ในจีนตอนใต้ โดยมีการอพยพเข้ามาหลายกลุ่ม ทั้งฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ไหหลำ และจีนแคะ ชาวจีนส่วน
ใหญ่มาจากมณฑลกวางตุ้งและฟูเกี้ย น (สุภางค์ จันทวานิช, 15) ความเจริญทางด้านเรือกลไฟ นับเป็นสิ่งที่
สำคัญอย่างหนึ่งที่ ทำให้การอพยพของชาวจีนมีเพิ่มมากขึ้น การอพยพของชาวจีนจะมาโดยเรือกลไฟและ
ทยอยนำผู้โดยสารจำนวนมากสัญจรไปมาระหว่างจีนตอนใต้และสยาม มีความแออัดและยากลำบากในการ
เดินทาง อีกทั้งยังเกิดสงครามภายในประเทศ ทำให้ระเบียบสัง คมเกิดความวุ่นวาย ชาวจีนจึงพากันอพยพ
ลี้ภัยไปยังต่างประเทศและในเขตผู้อพยพที่มณฑลกวางตุ้งและฟูเกี้ยน เกิดความขัดแย้งระหว่างพลเมืองจีนที่
แยกกันเป็นกลุ่มภาษาพูด จึงเกิดเป็นสงครามนองเลือด เช่น ในระหว่าง พ.ศ. 2407 - 2409 เกิดสงคราม
ระหว่างพวกแคะ และพวกกวางตุ้งในมณฑลกวางตุ้ง ด้านตะวันตกเฉียงใต้ รัฐบาลต้องเข้าไปแทรกแซงและ
โยกย้ายกลุ่มบางกลุ่มไปที่อื่น (ยุ วดี ต้นสกุลรุ่งเรือง, 40) ดังนั้น การอพยพของชาวจีน เกิดจากปัญ หา
ภายในประเทศที่เกิดความยากจน อดอยาก ภัยธรรมชาติและสงคราม ส่งผลให้ชาวจีนมีการอพยพลี้ภัยไป
ต่างประเทศมากขึน้
สยามเป็นประเทศที่มีความสงบสุขและความเจริญก้า วหน้าในด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้ชาวจีน
และชาวยุโรปได้รับโอกาสใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วง
สมัยนี้ คือ การขยายตัวขนาดใหญ่ของการปลูกข้าวซึ่งอยู่ในมือของคนไทย คนไทยยังไม่ได้ทำงานประเภทอื่น
ซึ่งเป็นความสำคัญ ต่อความเจริ ญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในสมัยนั้น ดังนั้น แรงงานจึงเป็นที่ต้องการมาก
เพราะคนไทยส่วนใหญ่ต้องการที่จะรับราชการมากกว่าเป็นแรงงาน ทำให้สยามมีความต้องการแรงงานเป็น
อย่างมาก ชาวจีนจึงเข้ามาทำงานเป็นกุลีและเป็นแรงงานในการขุดคลองและสร้างทางรถไฟ แรงงานเหล่านี้
จะได้รับค่าแรง ซึ่งค่าแรงงานในกรุงเทพฯจะสูงกว่าภาคอื่ นๆ ความเจริญทางการค้าจะเปิดโอกาสในการส่ง
สินค้าและขายส่ง ทำให้สยามก้าวเข้าสู่การค้าของโลกสมัยใหม่ ความเจริญและความอุดมสมบูรณ์ของสยาม
ได้ดึงดูดให้ชาวจีนให้อพยพออกจากบ้ านเกิดหลั่งไหลเข้ามายังสยามเพิ่มมากขึ้น (พรรณี ฉัตรพลรักษ์, 32)
สยามขยายตัวทางเศรษฐกิจและต้องการแรงงาน ชาวจีนจึงมาเป็นแรงงานทำงานเป็นกุลีและได้รับค่าแรงที่
สูง ส่งผลให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในสยามเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น ปัญหาความยากจน ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเกิดสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ
จีน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบศักดินาสู่ ระบอบสาธารณรัฐ ประเทศจีนจึงได้
เข้าสู่ยุคของการแย่งชิงความเป็นใหญ่ทางการเมือง สถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศจีน ส่งผลให้ชาวจีน
อพยพเดินทางออกนอกประเทศจีน เพื่อแสวงหาลู่ ทางใหม่ในดินแดนสยาม เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
พระเจ้าอยู่หัวแห่งสยาม ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานและอยู่อาศัยอย่างถาวร มีการจัดระเบียบ กฎเกณฑ์ในการ
อยู่อาศัยเป็นชุมชนชาวจีน ชาวจีนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมชาวจีนในดินแดนสยาม มีวัฒนธรรมแบบ
จีนเกิดขึ้นและดำรงอยู่ตลอดช่วงชีวิต (กุสุมา สนิทวงศ์และชัยโชค จุลศิริวงศ์ , 803) ชาวจีนมีการอยู่ร่วมกับ
ชาวสยามทำให้ชาวสยามซึมซับวัฒนธรรมต่างๆของชาวจีนมาใช้ เช่น อาหาร การแต่งกาย ประเพณี เป็น
ต้น ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในสังคมสยาม
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายสยามต่อชาวจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชาวจีนได้เข้ามาในสยามต่างก็เลือกประกอบอาชีพไปตามความถนัด ส่วนใหญ่รับจ้างเป็นแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม เช่น กุลีตามเหมืองแร่ โรงเลื่อย โรงสีข้าว หรือเป็นแรงงานอิสระ เช่น ลากรถ เป็นคนรับ
ใช้ตามบ้าน ช่างก่อสร้าง เป็นต้น และเมื่อพอมีทุนก็อาจจะเป็นนายทุนประกอบการอุตสาหกรรม ชาวจีนเป็น
นายทุนให้คนไทยโดยการออกทุนให้กับ ชาวนา ใช้วิธีให้เชื่ อของเครื่องบริโภคหรือเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งชาวนา
จะต้องใช้คืนด้วยข้าวเปลือกหรือเงิน ชาวจีนจะคิดดอกเบี้ยในราคาสูง ดังนั้ น เมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ต้องนำไปใช้หนี้นายทุนเกือบหมด บางปีปลูกข้าวไม่ได้ผลไม่พอใช้ห นี้ ทำให้หนี้ทับถมไปยังปีต่อไป อีกทั้งชาว
จี น ยั ง ทำธุ ร กิ จ ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การเป็ น เจ้ า ของเหมื อ งในการขุ ด แร่ ทำสวนยางพารา เป็ น เจ้ า ของ
โรงงานผลิตยาง เป็นเจ้าของโรงเลื่อย เป็นเจ้าของโรงค้าไม้ เป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำตาล เป็นนายทุนใน
การทำประมง ค้าขาย ก่อสร้าง ทำอาชี พบริการต่างๆ ทำไร่ ดังนั้น ชาวจีนเข้ามามีบทบาทในไทยอย่างมาก
ส่วนคนไทยนั้นก็พอใจจะประกอบการอาชีพ ทางเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ กับ รับ ราชการเล็กน้อย อาชี พ
นอกนั้นก็ปล่อยให้ชาวจีนและชาวต่างประเทศรับไปประกอบการ ฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ชาวจีนนัดหยุดงาน
ปิดร้านค้าจึงทำให้ประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้แล้วต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุการณ์ปฏิวัติทางเมืองจีนยังไม่เรีย บร้อยนอกจากจะส่งผลอันเป็นปัญหาต่อการเมืองและ
การปกครองของไทยแล้วยังส่งผลเป็นปัญหาต่ อเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการเรี่ยไรเงินจากชาวจีน เพื่อส่งไป
สนับสนุนการปฏิวัติของฝ่ายพรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่งมี ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นหัวหน้า และได้เตรียมการปฏิวัติโค่นล้ม
ราชวงศ์แมนจู เพื่อสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ้นมา ดร.ซุนยัดเซ็น พยายามดำเนินงานเพื่อความต้องการ
ความสนับสนุนจากชาวจีนโพ้นทะเล
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดวิกฤตทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ
เริ่มตกต่ำเนื่องจากเกิดอุทกภัย และฝนแล้ง ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่ อการปลูกข้าว เกิดการขาด
แคลนข้าวที่จะบริโภคจากที่เคยส่งออกขายในต่างประเทศรายได้ที่ เคยได้รับจากการส่งข้าวออกลดต่ำลงเก็บ
ภาษีได้น้อยลงรายได้รัฐบาลลดลงแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น ต่อมามีการปฏิวัติของชาวจีน ทำให้ประเทศจีนมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบราชาธิป ไตยเป็นระบบสาธารณรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ดร.ซุ นยัดเซ็น
ทำการปฏิวัติได้สำเร็จ และเป็นที่ยอมรับจากประชาชนชาวจีน มีการตั้งโรงเรียนจีน การตั้ งสมาคมจีนแบบ
ใหม่ การยกเลิกลงอากรธุรกิจผูกขาด และภาษีซึ่งเสีย 3 ปีต่อครั้ง การเสื่อมอำนาจของสมาคมลับเหล่านี้
เป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ของชาวจีนในสยาม
หลังจากประเทศไทยได้ทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับ อั งกฤษ การค้ากับต่างประเทศขยายตัวมากขึ้น
ไทยมีผลผลิตที่สำคัญเป็นที่ต้องการของนานาชาติ โดยเฉพาะข้าวซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย คือการผลิต
พอกิน แต่เมื่อข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศจำนวนมาก รัฐบาลจึงต้องการเพิ่มพื้นที่ทำ
นาเพิ่มขึ้นและคนที่ทำหน้าที่แปรรูปและจำหน่ายข้าว คือชาวจีนเพราะคนไทยนั้นมีอุปนิสัยไม่สู้คิดการใหญ่
หรือสะสมทุนทรัพย์ นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการผลิตเพื่อพออยู่พอกินเป็น
การผลิตเพื่อส่งออก มีการยกเลิกสินค้าต้องห้า มและขยายตลาดการค้าให้กว้างขึ้นจึง ทำให้ระบบเศรษฐกิจ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่มุ่ งแต่รับราชการ ทำนา ทำสวน ทำไร่ แต่ชาวตะวันตกนั้นมุ่งแต่
ทำการค้าขนาดใหญ่ ดังนั้น งานต่างๆที่นอกเหนือจากชาวตะวันตกและคนไทยทำแล้ว ชาวจีนก็ได้เข้าไปทำ
การทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบภาษี อากร ระบบการประมูลผูกขาด โดยเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่ลงมาทำ
หน้าที่เป็นตัวกลางหรือผู้ได้รับทำภาษีส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเพราะชาวจีนมีสิทธิเดินทางไปได้ทั่วราชอาณาจักร
นอกจากนี้ ชาวจีนยังรู้จักออมเงิน ประหยัด รู้จักคิดต้นทุนและได้กำไรดีกว่าคนไทย
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ซุนยั ดเซ็น ได้ เริ่มการปฏิวัติ หรือที่ เรีย กว่า ปฏิ วัติซิ นไฮ่ เป็ นการปฏิวัติ เพื่ อจะเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งปกครองโดยราชวงศ์ชิง เป็นระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย
จีน ในช่วงนั้นประเทศไทยเป็นระบอบการปกครองสมบู รณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งทำให้ไทยต้องหาวิ ธีการไม่ให้มี
อิทธิพลจากประเทศจีนส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของสังคมไทย
ซุนยัดเซ็นเดินทางเข้ามาทำการโฆษณาการปฏิวัติและจัดตั้งองค์กรปฏิวัติด้วยตนเองในไทย สังคมจีน
โพ้ น ทะเลสมั ย นั้ น มี ก ระแสความคิ ด ทางการเมื อ งสองอย่ า ง ได้ แก่ ฝ่ ายปฏิ วัติ กั บ ฝ่ ายนิ ย มกษั ต ริย์ ซึ่ง มี
เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายต่างกระตุ้นให้จีนโพ้นทะเลในไทยมีจิตสำนึกรักชาติจีนมากขึ้น ซุนยัดเซ็น ได้เดินทาง
มาประเทศไทยถึง 4 ครั้ง โดยหวังการสนับ สนุนขององค์กรอั้ง ยี่กลุ่มต่างๆในชุ มชนชาวจีนโพ้นทะเลที่ มี
แนวคิดต่อต้านราชวงศ์ชิง ซุนยัดเซ็น ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้ งสุดท้ายและประกอบกิจกรรม
อย่างเปิดเผย เพื่อระดมทุนสำหรับใช้จ่ายในกิจกรรมปฏิวัติ ชาวจีนโพ้นทะเลได้บริจาคเงินในการสนับสนุน
การปฏิวัติครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ชัยชนะของการปฏิวัติชินไฮ่ ในประเทศจีนส่งผลกระทบมาถึงไทยได้มีการ
ก่อ ตั้ง พรรคเก็ กเหม็ ง เรีย กอี กอย่ างหนึ่ง ว่า คณะรัฐประหารที่ มีวัต ถุ ป ระสงค์ ต้ องการล้ม เลิก ระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชคืนอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน พวกเขาเลียนแบบการปฏิวัติชินไฮ่ของจีน เตรียม
จะก่อการยึดอำนาจด้วยการใช้กำลังแต่ยังไม่ทันได้ก่อการก็ถูกจับกุมตัวทั้งหมด ทางการไทยมีความกังวลว่า
ถ้าปล่ อยให้ เป็ น เช่ น นี้ จะกระทบต่ อ ความมั่ง คงของๆไทย คนจี นในไทยก็จ ะห่ างเหิ น จากสั ง คมไทยถ้ าไม่
สามารถทำให้คนจีนในไทยรักแผ่นดินไทยก็จะไม่เป็นผลดีต่อประเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งตระหนักถึงความมั่นคงของไทยจากการที่กิจการต่างๆ
ในประเทศไทยตกอยู่ในมือของจีนทั้งหมด ทำให้ พระองค์ต้องทรงหาทางแก้ไขด้วยวิธีการสองประการ คือ
การเขียนบทพระราชนิพนธ์ปลุกใจชาวไทย ทรงปลูกฝังความคิดชาตินิยมให้ราษฎรไทยโดยทรงนิพนธ์หนังสือ
เรื่อง ยิวตะวันออกชาติ, ไทยตื่นเถิด เป็นต้น และพระบรมราโชบายที่ส่งเสนอให้รัฐบาลไปจัดทำ
นโยบายสยามต่อชาวจีนโพ้นทะเลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานการณ์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ก่อให้เกิดปัญหามากมายหลายประการ โดยเฉพาะชาวจีนมีการครอบครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก เช่น การเป็นนายทุนและกรรมกรในการประกอบการธุรกิจ ส่งผลให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในสยาม
และสยามนับว่ามีชาวจีนโพ้นทะเลเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้บทบาทและความเคลื่อนไหวของชาว
จีนในสยามนั้นก็ได้สร้างปัญหาเอาไว้ทั้งก่อนและในรัชสมัยของพระองค์
พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั วขึ้นเสวยราชสมบัติใน พ.ศ.2454 หัวหน้ าชุ มชนจีน ได้
พยายามจะลบความทรงจำเกี่ ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คือการที่ชาวจีนไม่ยอมรับ
กับการเสียภาษีรายหัวและได้มีการประท้วงอย่างหนัก และมีการวางแผนที่จะมีการผละงานเพื่อประท้วง แต่
ก็ประสบความล้มเหลว หัวหน้าชุมชนจีนจึงได้มีการนำของขวัญราคาสูงขึ้นน้อมเกล้าถวาย และทางราชสำนัก
ก็ถูกขอร้องให้ขบวนแห่เสด็จเรียบพระนครได้ผ่ านเข้าไปในย่านคนจีนซึ่ง ณ ที่นั้นได้มีการทำพิธีแสดงความ
จงรักภักดีของชาวจีนต่อพระมหากษัตริย์ในคำกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และได้เน้นถึง
ความจริงข้อที่ว่าลูกหลานคนจีนเป็นจำนวนมากได้กลายเป็นคนไทยและพวกเขาก็ได้บทเรียนและรับราชการ
และได้ขอให้พระองค์ทรงดำเนินนโยบายตามแนวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าด้วย
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“ในขอบขัณฑสีมา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ชาวจีนได้รับพระมหากรุณ าที่คุณ ให้มีสิทธิ์
ทัดเทียมกับผู้อื่นในประเทศนี้ และไม่เคยถูกกดขี่ เลือ กที่จะรักมักที่ชังอันเนื่องมาจากเผ่าพันธุ์ของตน
เมื่ อผู้ข้าพระพุทธเจ้าได้คำนึงถึ งข้อนี้ พวกข้าพระพุทธเจ้าก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่ างยิ่ง และสำนึก
อย่างลึกซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณ เพราะพวกข้าพเจ้าได้ประจักษ์ว่าในการมาหาเลี้ยงชีพในสยามนี้
พวกข้าพเจ้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลเชื้อสายไทยอั นยิ่งใหญ่ได้รับการปฏิบัติ
ได้รับอภิสิทธิ์ทัดเทีย มกัน และดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายเดีย วกัน ปราศจากความแตกต่างกัน
แม้แต่น้อย”
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่ ลืมและไม่ให้อภัยในการผละงานของชาวจีนในอดีต
หลายๆด้าน ในตอนต้นของสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติ
การถือสัญชาติไทยฉบับแรกซึ่งคล้ายกับพระราชบัญญัติคนสัญชาติจีนของปี พ.ศ.2452 ยืนยันหลักการถือ
สัญชาติตามสายโลหิตโดยบ่งว่า ทุกคนที่มีบิดาเป็นคนไทยไม่ว่าจะเกิดในแผ่นดินไทยเกิดในต่างแดนนับว่าเป็น
คนไทยทั้งสิ้น สำหรับชาวจีนที่สำคัญกว่าก็คือพระราชบัญญัติฉบับนี้อ้างไว้ด้วยว่า คนจีนทุกคนที่เกิดบนพื้น
แผ่นดินไทย มีสัญชาติเป็นไทย ปัญหาที่โต้แย้งกันมานานเกี่ยวกับสัญชาติของคนจีนที่เกิดในสยามจึ งเป็นที่
ยอมรับตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น คนที่เกิดในสยามแต่มีมารดาเป็นคนจีนจึงตกอยู่ในฐานะที่ถือสัญชาติ
ตามสายโลหิตและตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทำให้เป็นบุคคลสองสัญชาติที่ต้องสวามิภักดิ์ต่อแผ่นดินจีน
และไทย (พรรณี ฉัตรพลรักษ์, 167) ชาติตะวันตกที่มองดูสถานการณ์ ทั่วไปอย่างกว้างๆ และตระหนักต่อ
การที่ชาวจีนได้หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในสยามแต่พวกเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยที่จะกล่าวถึงความหวั่นกลัวของพวกเขา
นักภูมิศาสตร์ชาวตะวันตกคนหนึ่งพยากรณ์ไว้ว่าสักวันหนึ่งจะไม่ได้เห็นคุณเผ่าไทยหลงเหลืออยู่อีกในลุ่มแม่น้ำ
จะมีแต่คนจีนอาศัยอยู่และคนจีนจะกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือสยามเพราะมีการเข้ามาอย่างท่วมท้นและคน
พื้นเมืองที่เซื่องซึม ชอบอยู่เฉย (พรรณี ฉัตรพลรักษ์ , 167) ในพ.ศ. 2452 ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกเลิก
การเสียภาษีผูกปี้ทุกสามปีนี้และชาวจีนทุกคนจะต้องเสียภาษีรายหัวประจำปีเหมือนพลเมืองอื่นๆในประเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นลัทธิชาตินิยมใหม่ของคนไทย หลักการสำคัญของ
ชาตินิยม คือการทำให้พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของชาติ ประชาชนต้องรักกษัตริย์และพร้อมที่จะสละ
ชีวิตเพื่อกษัตริย์ การปลูกฝั งความรู้สึกชาตินิยมในระดับปัญญาชนถึงประชาชนนั้น นับว่าได้รับความสนใจ
จากกลุ่มเป้าหมายที่ทรงตั้งพระทัยไว้มาก บรรยากาศทางความคิดในสังคมที่ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์
นับว่าคึกคักมิใช่น้อยถือได้ว่าทรงบรรลุผลตามเป้าหมาย คือ ทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนได้แสดงความ
คิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง เพราะเป็ น ทางหนึ่ ง ที่ จ ะทำให้ ท รงทราบว่ า “ผู้ อื่ น มี ค วามคิ ด เป็ น เช่ น ไร” เพื่ อ ว่ า
“ความเห็นนั้นคลาดเคลื่อนอย่างไรจะควรแก้ไขอย่างไร” ความเห็นที่ป รากฏมีทั้งคัดค้าน สนับ สนุน และ
เสียดสี
นอกจากนี้ การที่ ดร.ซุนยัดเซ็นการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนเป็นแบบสาธารณรัฐ
ทำให้ ช าวจีนรู้สึก ถึง ความเป็นชาตินิย มและสำนึกถึงแผ่ นดินเกิด ซึ่ ง ทำให้ ช าวจีนต้องคอยช่ วยเหลือและ
สนับสนุนขบวนการปฏิวัติของ ดร.ซุนยัดเซ็น สนับสนุนโดยมีการตั้งโรงเรียนจีน หนังสือพิมพ์จีน เป็นต้น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราชฉบับหนึ่งเพื่ อ
ควบคุมโรงเรียนของคนจีนที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันมีให้โรงเรียนจีนกลายเป็นสถานที่เผยแพร่
ความคิดของคนจีน ลูกหลานคนจีนจะได้เป็นคนไทยอย่างเต็มตัว มีพระราชบัญญัติว่าโรงเรียนจีนจะต้อง
สอนนักเรียนให้อ่านเขียนและเข้าใจภาษาไทยได้ต้องอบรมนักเรียนให้เป็น พลเมืองที่ดีของประเทศไทยรัก
ประเทศไทยและมีความรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยโดยโรงเรียนจีนทุกแห่งล้วนต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ผลงานด้านสังคมศาสตร์

| 99

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม
และการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
The Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2019
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีการกำหนดนโยบายต่อต้านชาวจีน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1
1.พระราชบั ญ ญั ติ การแปลงสั ญ ชาติ ในเดื อ นมิ ถุ นายน ร.ศ.130 (พ.ศ.2454) รัฐบาลประกาศใช้
พระราชบัญ ญัติแปลงสัญ ชาติเป็นการดำเนินนโยบายครั้งแรกของการใช้นโยบายผสมกลมกลืน ซึ่งชาวจีน
ควรจะแลกเปลี่ยนกับทางรัฐบาล โดยการแปลงสัญชาติเข้ามาเป็นคนในบังคับรัฐ บาลไทย (พวงร้อย กล่อม
เกลี้ยง, 311) ชาวจีนได้เริ่มใช้สิทธิ์ของการที่เป็นพลเมืองของประเทศเพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้ครอบคลุม
ไปถึงบุตรและภรรยาด้วย
2.พระราชบัญญัติเนรเทศปี ร.ศ.131 นี้มีข้อสำคัญ ดังนี้คือ
2.1 ผู้ที่ต้องโทษเนรเทศต้องเป็นบุคคลที่ก่อความไม่สงบต่อสาธารณะชนและบุคคลผู้นั้น
ต้องไม่ใช่คนในบังคับสยามตั้งแต่เกิด
2.2 ผู้ซึ่งถูกเนรเทศจะขออุทธรณ์ ยับ ยั้ง การณ์ เนรเทศได้ก็ต่ อเมื่อทำฎีกาทูลเกล้าฯถวาย
เท่านั้นด้วย
ระยะที่ 2
พระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ. 2457 แสดงถึงการควบคุมก่อตั้งสมาคมลับในรูปแบบของอั้งยี่ และ
เป็นการวางมาตรการควบคุมสโมสรและควบคุมสมาคมต่างๆที่ตั้งขึ้นมาสมาคมและสโมสรต่างๆต้องมาจด
ทะเบียนมิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย การที่รัฐบาลไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่
มีนโยบายที่จะจำกัดจำนวนชาวจีน เนื่องด้วยยังไม่เห็นความจำเป็นและเห็นว่ายัง ไม่ถึงเวลาอันควร ตลอดจน
อาจกล่ า วได้ ว่ า เหตุ ก ารณ์ ต ลอดสมั ย ของพระองค์ ส ถานการณ์ ที่ เกิ ด จากความวุ่ น วายของชาวจี น ไม่ มี
สถานการณ์ ที่ลุกลามใหญ่ โตจนทำให้สร้างความไม่พึงพอใจแก่รัฐบาลไทยเกินไป ดังนั้นในระยะตั้งแต่ต้น
ราชการจนถึง พ.ศ. 2461 นี้เป็นระยะที่รัฐบาลไทยมีนโยบายจะควบคุมชาวจีนให้อยู่ในความสงบเท่านั้น
ระยะที่ 3
ปัจจัยการออกนโยบายในช่วงที่สามเป็นผลพวงจากการชนะจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการแก้ไข
ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมากขึ้นจึงทำให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบกับต่างประเทศมาก
ขึ้นและประกอบกับเหตุการณ์ ในประเทศจีนเริ่มสงบกลับเข้าสู่สภาวะปกติ นโยบายนี้พระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงออกนโยบายการควบคุ ม สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม หนั ง สื อ พิ ม พ์
พ.ศ. 2465 เพื่ อ ควบคุ ม การออกสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ ในราชอาณาจั ก รไทย แต่ รั ฐ บาลไทยอยากให้ มี
พระราชบัญ ญัติควบคุมหนังสือพิมพ์มาตั้ง แต่ต้นรัชกาล เนื่องจากหนังสือพิมพ์ในสยามไม่ได้มีเจ้าของและ
บรรณาธิการเป็นคนไทยเท่านั้ น เพราะเจ้าของและบรรณาธิการต่างๆเป็นคนในบังคับของต่างชาติแต่เมื่อ
สยามได้ประกาศรวมกับประเทศสัมพันธมิตรทำให้ฐานะของสยามดีขึ้น ต่างประเทศเริ่มยอมให้สิทธิ์ต่างๆ
มากขึ้นสนธิสัญญาต่างๆที่ไม่เป็นธรรมก็ได้เริ่มแก้ไขในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยจะเห็นได้จากบันทึ ก
เรื่องกฎหมายหนังสือพิมพ์ที่ว่า “บัดนี้การบ้านเมืองได้เปลี่ยนไปฐานะเมืองไทยที่ประกาศสงครามแล้ว
ต่างกับเมื่อยังมิได้ประกาศมากสัมพันธมิตรทั้งหลายย่อมปรารถนาอยู่ที่จะทำตามใจไทยมากที่สุดที่
จะทำได้ในวงที่ชอบด้วยเหตุผลฉะนั้ นจึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะจัดการให้มีกฎหมายหนังสือพิม พ์ใน
ระหว่างนี้เพื่อรัฐบาลจะได้มีทางควบคุมหนังสือพิมพ์ต่างๆ” (พวงร้อย กล่อมเกลี้ยง, 311)
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ปฏิกิริยาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อชาวจีนโพ้นทะเล
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้ าอยู่ หั ว มี เหตุ การณ์ ค วามเปลี่ ย นแปลงด้ านการเมื อ ง
มากมายในประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศตะวันตกและประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน หนังสือพิมพ์มี
บทบาทมาก ในการนำเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวให้ประชาชนทราบ ชาวจีนในสยามได้ให้ความสนใจต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และต่างก็วิพากษ์วิ จารณ์ในเหตุการณ์จึงเกิดความขัดแย้งกัน ว่าจะสนับสนุนฝ่าย
ใด โดยใช้หนังสือพิมพ์ซึ่งมีทั้งภาษาจีนและภาษาไทยที่มีชาวจีนเป็นเจ้าของ เป็นเครื่องมือเล่นการเมืองจีนใน
ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและความ
สงบภายในประเทศเป็นอย่างมาก พระองค์จึงทรงเตือนคนไทยให้ เห็นภัยด้วยการพระราชนิพนธ์ความเห็น
ต่างๆ ลงหนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ไทย เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เริ่มออกครั้งแรกในรัชกาลสมัย สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2451 โดยมีห ลวงฤทธิ์ศักดิ์ชลเขตเป็น เจ้าของ ขุน
บัญญัติวรวาสเป็นบรรณาธิการพิมพ์ออกจำหน่ายจนถึงปี พ.ศ.2453 ก็ได้เลิกไป และในปีเดียวกันนั้นได้เริ่ม
พิมพ์ใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ไทยใหม่” มีหลวงสันทัดอักษรสารเป็นเจ้าของและบรรณาธิการ ด้วยการ
สนับ สนุนด้านการเงินของพระคลังข้างที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์
ดังนั้นแผ่นแรกของหนังสือพิมพ์ไทย จึงมีรูปตราครุฑตัวใหญ่เป็นสัญลักษณ์ ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เนื้อหา
สาระและบทความในหนังสือพิมพ์ “ไทย” มีทั้งข่าวทั่วไป ข่าวราชการ ข่าวในประเทศ ข่าวอาชญากรรม ข่าว
การค้า ข่าวกีฬา ข่าวสังคม ความรู้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงใช้พระนามแฝงว่า อัศวพาหุรามจิตต์ ฯลฯ จึงทำ ให้หนังสือพิมพ์ไทย เริ่มมีบทบาท
ทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว คือในช่วงต้นรัชกาล พระองค์
ทรงเห็นความสำคัญของหนังสือพิมพ์ในการใช้เป็นเครื่ องมือในการปกครองประเทศ (นงเยาว์ จิตตะปุตตะ,
164) ดังนั้น หนังสือพิ มพ์ ไทย จึงอยู่ในพระบรมราชูป ถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั ว
บทบาทของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จึงมี แนวโน้มในทางกระบอกเสียงของฝ่ายบริหาร บทความและความคิดเห็น
ด้านการเมืองจึงสนับสนุนฝ่ายบริหาร สนับสนุนระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีบทบาทในการ
ปลูกฝัง “ลัทธิชาตินิยม” ตามพระราชและบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปฏิกิริยาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งเสริมชาวสยามผ่านการตั้งวรรณคดีสโมสร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติวรรณคดี
สโมสรเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2457 เพื่อทำการรวบรวมงานเขียนต่างๆ ที่มีประโยชน์เพื่อ เผยแพร่สู่
สายตาประชาชน แต่ในฐานะของวรรณคดี สโมสรก็มีขีดจำกัด เช่นเดียวกัน งานที่ได้รับรางวัลต่างๆ ส่วน
ใหญ่แล้วจะไม่เป็นวรรณกรรมทางการเมือง แต่เป็นการแต่งบทร้อยแก้ว และร้อยกรองที่ดี สมควรได้รับการ
ยกย่อง การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งวรรณคดีสโมสรก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักอ่านมากขึ้น และให้เล็งเห็นถึงคุณค่าทางด้านวรรณกรรมและภาษา ได้ให้มีการจัดตั้งวรรณคดีสโมสรขึ้น
เพื่อมิให้ประชาชนยุ่งกับ เรื่องการเมืองมากเกินไป กล่าวคือการให้ป ระชาชนหันมาสนใจงานเขียนที่ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองจนเกิน ไป การตั้งวรรณคดีสโมสรก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเผยแพร่งาน
พระราชนิพนธ์ส่วนหนึ่งเช่นกัน เพราะคณะกรรมการในวรรณคดีสโมสรส่วนใหญ่ก็เป็นขุนนางที่ใกล้ชิดกับ
พระองค์ และขุนนางเหล่านั้นก็ถือได้ว่ามีนิสัยรักการอ่าน การเขียนเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกัน การตั้งวรรณคดีสโมสรก็ถือว่าเป็นการรวบรวมบุคคลที่มีแนวคิดเช่นเดียวกับ
พระองค์ การตั้งวรรณคดีสโมสรจะถือได้ว่าเป็น “การยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว ” เพราะผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นถือว่าได้ประโยชน์มาก คือ ประชาชนสนใจการอ่านมากขึ้น ทำ ให้ประชาชนไม่สนใจงานเขียนเกี่ยวกับ
เรื่องการเมืองมากนัก เป็นแหล่งรวมวรรณกรรมหลวงที่มีคุณค่า (สิริรัตน์ พุ่มเกิด , 36) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งวรรณคดีสโมสรก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักอ่านมากขึ้น
และให้เล็งเห็นถึงคุณค่าทางด้านวรรณกรรมและภาษาซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก
บทสรุป
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการอพยพเข้ามาหลายกลุ่ม มาโดยเรือกลไฟและ
ทยอยนำผู้โดยสารจำนวนมากสัญจรไปมาระหว่างจีนตอนใต้และสยาม ชาวจีนอพยพมาเนื่องจากปัญหาเกิด
ความยากจน อดอยาก ภัยธรรมชาติและถูกรุกรานจากประเทศตะวันตกที่ เศรษฐกิจของประเทศมีการ
ขยายตัวขนาดใหญ่ แรงงานจึงเป็นที่ต้องการมาก ชาวจี นจึงเข้ามาทำงานเป็นกุลีและเป็นแรงงานในการขุด
คลองและสร้างทาง ความเจริญและความอุดมสมบูรณ์ของสยามได้ดึงดูดให้ชาวจีนอพยพออกจากบ้านเกิด
หลั่งไหลเข้ามายังสยามมากขึ้น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติการถือสัญชาติ
ไทยฉบับแรก เพื่อเป็นการยืนยันหลักการถือสัญชาติตามสายโลหิตโดยบ่งว่า ทุกคนที่มีบิดาเป็นคนไทยไม่ว่า
จะเกิดในแผ่นดินไทยเกิดในต่างแดนนับว่าเป็นคนไทย สำหรับชาวจีนที่สำคัญกว่าก็คือพระราชบัญญั ติฉบับนี้
อ้างไว้ด้วยว่า คนจีนทุกคนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทย มีสัญ ชาติเป็นไทย ปัญหาที่ โต้แย้งกันมานานเกี่ยวกับ
สัญชาติของคนจีนที่เกิดในสยามจึงเป็นที่ยอมรับตามพระราชบัญญัตินี้
เอกลักษณ์ชาวจีนโพ้นทะเลยังคงปรากฏให้เห็นได้ ทั้งในทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและ
ในทางเศรษฐกิจซึ่งยังคงมีบทบาทสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันโดยคนจีน ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวตนทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิตบางประการเพื่อไม่ให้ความเป็นจีนเป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันกับคนไทยและสามารถผสมกลมกลืน
อย่างกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยในที่สุด
เอกสารอ้างอิง
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อีเมล์ผู้วิจัย
สถาบันการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตำบลมหาพราหมณ์
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 – ปัจจุบัน
นายบพิตร พวงยี่โถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นามรัมย์
Bopit_pee@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา : กรณี ศึ กษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสัง คม ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 – 2561
ของพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และได้ป รากฏหลักฐาน
ในเอกสารของชาวต่างชาติว่ามีเป็นพื้นที่ที่เส้นทางสำคัญ ในการเดินทางเมื่อสถานที่แห่งนี้เป็นเส้นทางใน
เดินทางสัญจรแล้วนั้นก็จะมีการดำรงชีวิตของผู้คนซึ่ งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมี หลักฐานการตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ และมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิต การสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ตามช่วงเวลา
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตามกาลเวลาจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งสอง
ฝั่งคลองจึงกลายเป็นรูป แบบเฉพาะของพื้ นที่ที่ มีความสำคัญ ทางประวัติ ศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนผ่านตาม
กาลเวลาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ของประชากรในพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์ชุมชนตำบลมหาพราหมณ์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
บทนำ
ตำบลมหาพราหมณ์ ตั้งอยู่ ในพื้นที่ของอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 6.8 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลมหาพราหมณ์
ซึ่ ง ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ ปี พ.ศ.25341 พื้ น ที่ เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม เหมาะแก่ ก าร
เพาะปลู ก เขตพื้ น ที่ ทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ ต.วั ด ยม อ.บางบาล จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ
อ.พระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออก ติดกับ อ.พระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กบเจา อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพหลัก รับราชการ ทำนา ทำสวน/ทำไร่ รับจ้างและ
อาชีพเสริม ค้าขาย และ ทำอิฐ มีคลองมหาพราหมณ์ไหลแยกมาจากคลองบางบาล และคลองชลประทาน
ไหลผ่านทุกหมู่บ้านราษฎรตั้งบ้านเรือนกระจายกันตามริมฝั่งคลองทั้งสองฝั่ง
บริเวณตำบลมหาพราหมณ์ในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจโดยมีคลองมหาพราหมณ์
เป็ นศูน ย์ก ลางความสำคัญ กั บ ชุ มชนในด้ านของการดำรงชี วิต สามารถใช้ น้ำในการอุป โภคบริโภค คลอง
มหาพราหมณ์มีความยาว 5 กิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามี
จุดเริ่มต้นจากทางทิศตะวันตกตัดมาจากคลองบางบาลบริเวณบ้านหัวเกาะและไหลมาทางทิศตะวันออกมา

1

"ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา".ราชกิจจานุเบกษา 108 (177
ง): (ฉบับพิเศษ) 37–39. 7 ตุลาคม 2534
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ประจบกั บ แม่ น้ ำ เจ้ า พระยาบริ เ วณหน้ า วั ด ขนอน ตำบลบ้ า นป้ อ ม อำเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันยังปรากฏร่องรอยที่หลงเหลือเกี่ยวกับบ้านหัวเกาะ
พื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุ ธยาจนถึง
ปัจจุบันซึ่งมีการปรากฏหลักฐานให้เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือวัดร้างที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ และ
พื้นที่แห่งนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมตามสภาพสังคมโดยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำรงชีวิตซึ่งการดำรงชีวิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วนั้นสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วย ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจในสมัยก่อน
พื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การการทำเกษตรกรรมมีการทำเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น การปลูก
ข้าว การปลูกผัก เพื่อนำไปขายและใช้เองในในครัวเรือน ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสนธิสัญญาเบาว์ริง
ซึ่งมีการประกาศให้สยามต้องขายข้าวออกนอกประเทศจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบจากสนธิสัญญา
ฉบับ นี้ คือเป็นพื้ นที่ ที่ สามารถทำเกษตรกรรมได้ ดีจึง เป็น สถานที่ที่ ใช้ ในการปลูกข้าวและนำไปขายให้ แก่
ต่างประเทศ จึงกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อมา การ
เปลี่ ย นแปลงจากการทำเกษตรกรรมก็ เ ริ่ ม ลดหายลงไปเมื่ อ ใน พ.ศ. 2335 ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมขึ้นจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่เนื่องจากการทำเกษตรกรรมนั้น
ไม่ได้เป็นทางเลือกสำหรับผู้คนในพื้นที่ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงหันไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า
ที่จะทำเกษตรกรรมอยู่ในพื้นที่
ส่วนในด้านสังคมและวัฒ นธรรมการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมจะดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมมี
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม อย่างเช่ น เมื่อฤดูน้ำหลากผู้คนก็จะสามารถมาดำรงชีวิตให้อยู่กับน้ำได้อย่าง
เหมาะสมเช่น การใช้เรือการ ถนอมอาหาร เพื่อใช้ในการดำรงชีพขณะน้ำท่วมได้ มีการประกอบอาชีพที่เป็น
ภูมิปัญญาสืบทอดกันมา เช่น การสานพัด การทำอิฐ การทำไม้ก้านธูป เป็นต้น
จะเห็น ได้ว่าพื้ นที่แห่ งนี้คือ พื้ นที่ที่ มีการเปลี่ย นแปลงมาตั้ง แต่ สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยกำหนดจาก
หลักฐานที่พบในพื้นที่แห่งนี้และมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันโดยมีการใช้ชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตให้เหมาะสมต่อสังคมภายนอก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน ตำบลมหาพราหมณ์ ตั้ ง แต่
พ.ศ. 2504 – 2554
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน ตำบลมหาพราหมณ์ ตั้ ง แต่
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการดำเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอ
บางบาล จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2504 – ปั จ จุ บั น ” ใช้ วิ ธี ต ามระเบี ย บวิ จั ย ทาง
ประวัติศาสตร์ โดยใช้เอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้นรองวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :
กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 – 2561 ตามระเบียบการวิจัย ได้ผล
จากการศึกษาดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปของชุมชนตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ตำบลมหาพราหมณ์เป็นตำบลที่มีความสำคัญในการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชีวิต
ของผู้คน พื้นที่แห่งนี้แสดงให้ เห็นถึงความสำคัญของชุมชนปรากฏชื่อในเอกสารตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจน
มาถึงปัจจุบันในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมของการดำรงชีวิต เมื่อมีการตัดถนนประชรกรส่วนใหญ่ได้ขยับขยายที่อยู่อาศัยมาอยู่ติดถนน
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่ตั วอย่างวิถีชีวิตของ
ทั้งสองฝั่งคลองและการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบัน
1.1 ประวัติความเป็นมาของตำบลมหาพราหมณ์
ความสำคัญของพื้นที่ของชุมชนมหาพราหมณ์ เป็นพื้นที่ที่ปรากฏในเอกสาร เดอ ลา ลูแบร์ ได้มี
การกล่างถึงคลองมหาพราหมณ์ ว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญเป็นพื้นที่ที่มีการ สันนิฐานว่าเป็นพื้นที่ของชุนชน
พราหมณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และยังได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยพราหมณ์อยู่บริเวณบ้านตึ ก2 ปัจจุบันเป็นพื้นที่
ของบริเวณที่ ว่าการอำเภอบางบาลและสำนักงานเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ มีการดำรงชีวิตของคนใน
ชุมชนแบบวิถีชีวิตริมน้ำและเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2504 การดำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เป็นการใช้วิถีชีวิตริมน้ำก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็ นสัญ จรทางบกมากขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เมื่ อมีการตัดถนน
ขึ้นมาก็ทำให้เห็นว่าประชากรนั้นได้มีการปรับ เปลี่ยนการดำรงชีวิตจากเดิมให้มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ปั จจุ บั น มากยิ่ ง ขึ้น มี ก ารใช้ รถยนต์ในการสั ญ จรไปมา เส้ น ทางน้ ำก็ ได้ ถูก ลดบทบาทลงไปเหลือ เพี ย งแค่
ร่องรอยของคลองที่ถูกปล่อยปะละเลยไม่มีคนให้ความสำคัญเหมือนแต่เดิม
ตำบลมหาพราหมณ์มีชื่อเรียกมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยคำว่า มหาพราหมณ์ ดังที่ทราบกัน
แล้ ว ว่า ได้ มี ก ารปรากฏในเอกสารทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ มี ก ารบั น ทึ ก ถึ ง เรื่อ งราวของพื้ น ที่ ข องตำบลมหา
พราหมณ์โดยพื้นที่มีความสำคัญทางประวัติ ศาสตร์ และได้ปรากฏร่องรอยการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของผู้คนใน
พื้นที่ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งสันนิฐานจาก โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ที่พบในบริเวณนั้น ในการสำรวจพื้นที่ ได้พบกับ
วัดร้างที่มีสภาพทรุดโทรมไม่ได้รับการบูรณะดูแล ภายในวัดปรากฏพระพุทธรูปหินทราย ลักษณะที่พบสันนิ
ฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา พบเป็ นซากอิฐ ซากปูน ไม่พบตัวอาคารที่เป็นโบสถ์หรือสถานที่สำคัญ
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และยังพบกับชายสังฆาฏิที่เป็นลักษณะเขี้ยวตะขาบเมื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะศิลปะทางประวัติศาสตร์แล้วนั้น สังฆาฏิที่เป็นรูปเขี้ยวตะขาบจะพบในสมัยอยุ ธยาตอนต้นดังนั้นพื้นที่
นี้ยังสันนิฐานได้อีกว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาหรือในช่วงสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนต้นกรณีศึกษาจากรูปแบบทางศิลปะที่พบในพื้นที่
จากหลักฐานที่พบและเรื่องเล่าสันนิฐานประวัติความเป็นมาของพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ จากคำ
สัมภาษณ์ของผู้คนในพื้นที่โดยให้ข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันว่า พื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์เป็ นที่ตั้งชองชุมชน
พราหมณ์ที่เข้ามามีบทบทในราชสำนักอยุธยามีการปลูกสร้างเป็นหมู่บ้าน และยังมีการให้ความรู้เผยแพร่วิชา
ให้กับคนรุ่นต่อไปได้สืบทอดโดยมีการพบหลักฐานอยู่ที่บ้านตึก มีการเข้ามาตั้งแต่ในช่วงต้นของสมัยกรุงศรี
อยุธยา พื้นที่นี้มีการประกอบอาชีพทำนามาตั้งแต่อดีตมีร่องรอยของผู้คนได้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้และ
2

มองซิเออร์ เดอร์ ลาลูแบร์.จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร. นนทบุรี: ศรีปัญญา,2548"
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ยังปรากฏคำให้การเกี่ยวกับการเข้ามาของชาวมุสลิมในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการอพยพเข้ามาในพื้นที่ตำบลมหา
พราหมณ์โดยชาวมุสลิมที่เข้ามาในพื้นที่นี้มาจากจังหวัดปัตตานีเป็นส่วนใหญ่ เข้ามาไม่ถึง 100 คนแต่ปัจจุบัน
มีถึง 1000 กว่าคนโดยประมาณจากการให้สัมภาษณ์ ของอิหม่าม พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำคัญเหมาะสำหรับทำ
การค้าขายจึงมีผู้คนเข้ามาอาศัยในพื้นที่และประกอบกิจการในพื้นที่นี้จำนวนมาก3
สภาพทั่วไปของพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์
การดำรงชีวิตและวีถีชีวิตของประชากรในพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ดั้งเดิมจะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ
บ้านจะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ ใต้ถุนสูงสร้างขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในฤดูน้ำหลากและเมื่อน้ำ
ท่วมบ้านก็จะมีการต่อนั่งร้านภายในบ้านขึ้นไปเป็นที่นอนที่อาศัยในช่วงน้ำท่วม บ้านเรือนจะตั้งหันหน้าออกสูง
แม่น้ำเรียกว่าหน้าบ้านและหลังบ้านจะเป็นถนนทางเดิน มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคมส่วนใหญ่
จะโดยสารทางเรื อถ้ าเดิ น ทางใกล้ ๆ ก็จ ะพายเรือ ไปเองถ้ าจะเดิ น ทางในระยะไกลขึ้น ก็ จะมี เรือ รับ จ้า ง
ให้บริการ ประชากรส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา เกษตรกรรม หาปลา หากุ้ง หรือรับจ้างทั่วไป
ตามความเหมาะสมของครัวเรือน มีการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยง โค – กระบือ ไว้ใช้งานการทำนาจะทำปีละครั้ง
เรียกว่ากรทำนาปี จะเก็บเกี่ยวทันฤดูน้ำหลากพอดี ส่วนการหาปลาจะนิยมหาปลาด้วยวิถีลงข่าย ทอดแห
ดักรอบ เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากวิธีนี้จะทำให้ได้ปลาจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้เกิด
เป็นวิถีชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้ง 2 ฝั่งคลอง เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านของ
ช่วงเวลาการดำรงชีวิต สภาพสั งคมได้มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเข้ ามาของการประกาศใช้แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้ามาการดำรงชี วิตของประชากรในพื้นที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงตาม จากลักษณะ
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีสภาพเป็นเกาะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมเพิ่มขึ้นโดยลดบทบาทจากวิถี
ชีวิตริมคลองมาเป็นการปรับพื้นที่ให้ เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นสภาพความเป็นเกาะได้หายไป
เหลือเป็นพื้นที่ธรรมดาเป็นพื้นที่ราบลุ่มเสมอกับแม่น้ำไม่สูงมากนักถึงฤดูน้ำหลากน้ำก็จะท่วมเต็มพื้นที่ เมื่อมี
การขุดคลองชลประทานเกิดขึ้นก็ทำให้บทบาทของชีวิตริมคลองนั้ นได้ลดบทบาทลงไปผู้คนมีการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนไป การขุดคลองชลประทานขุดขึ้นเพื่อเป็นการระบายน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและสามารถกระจายน้ำไป
ทั่วถึงตามสถานที่ที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ การขุดคลองนั้นกำให้เกิดเป็นคันคลอง คันคลองนั้นก็กลายเป็น
ถนนและถนนนั้นก็นำมาสู้การเปลี่ ยนแปลงที่เพิ่ มขึ้น เมื่อมีถนนก็มีการนำรถเข้ามาใช้ ในการคมนาคมการ
เปลี่ยนแปลงจึงมีเพิ่มขึ้นคือ การคมนาคมจากเรือก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นรถการสัญจรไปมาสามารถทำได้
สะดวกขึ้นจากแต่ก่อน มีการใช้รถไถนาในการทำเกษตรกรรมจากแต่ก่อนใช้ โค – กระบือ เป็นอุปกรณ์สำคัญ
ในการทำเกษตรกรรม การคมนาคมทางรถก็ ค่ อ ย ๆ มี ก ารปรั บ ตั ว ขึ้ น จาก จั ก รยานก็ เ ปลี่ ย นมาเป็ น
จักรยานยนต์ที่สามารถเดินทางได้ไกลขึ้น มีความคล่องแคล่วมากขึ้น และมีรถยนต์เข้ามาก็ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางคมนาคมมากขึ้น บ้านเรือนก็มีการปรับตัวจากปลูกพื้นที่ติดน้ำก็มีการปรับดีดให้พ้น น้ำหรือก็
ถมดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม4 ภายหลังเมื่อได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ใน พ.ศ. 2504 วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายนี้แต่ไม่ใช่เพียง
แค่ส ถานที่แ ห่ง นี้ ที่ เดี ยวนโยบายนี้ยั ง ครอบคลุม พื้ นที่ ทั่ วประเทศให้ มีก ารเปลี่ ยนแปลงเช่ นเดี ย วกั น การ
ดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่ ช่วงต้นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมมาก เพียงแค่พื้นที่ได้มี
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและครอบคลุมมากขึ้น มีการเข้าถึงไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้คนในชุมชน ความสะดวกสบายก็มีเพิ่มมากขึ้นสังคมมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมให้เข้า
กับวิถีชีวิตแบบเก่าและแบบใหม่ คือ ยังมีการดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิม เช่นยังประกอบอาชีพหารับจ้าง ทำ
3
4

นายนรงค์ ใจปราณี,อายุ,การเข้ามาในพื้นที่ของชาวมุสลิม,สัมภาษณ์,วันที่ 19 ตุลาคม 2561
นายธวัชชัย รัมมะมนต์,อายุ,การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ,สัมภาษณ์,วันที่ 19 ตุลาคม 2561
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เกษตรกรรม หาปลา อยู่อย่างเดิมแต่การคมนาคมมีความสะดวกขึ้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้อ งปรับตัว
จากเดิมมากนัก ต่อมาเมื่อมีก ารพั ฒ นาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการแรงงานมากขึ้นรวมถึง การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรายรับไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อ พ.ศ. 2534 ได้มีการประกาศตั้ง นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะขึ้น 5ทำให้เกิดเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้คนในพื้นที่ได้มี อาชีพในการทำมาหากิน ทำให้มี
การเปลี่ยนแปลงจากการทำนา หาปลา เปลี่ยนมาหันหน้าเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นทำอาชีพรับจ้าง
บางส่วนก็รับราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว คือการประกอบอาชีพค้าขายทั้งขายไม้เก่า ร้านของชำ ทำ
อิฐ แต่การทำเกษตรกรรมยังพอมีคนทำอย่างปะปลาย การคมนาคมมีความสะดวกขึ้นเมื่อมีการตั ดถนนทำ
ให้การเดินทางง่ายขึ้น บริษัทก็สามารถมีรถมารับคนงานไปทำงานถึ งหลังบ้าน ช่วงเวลานี้จะเห็นว่าผู้คนส่วน
ใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการรับจ้างทำงานในโรงงานมากขึ้นกว่าการทำเกษตรกรรมแบบเดิม เนื่องจาก
ค่ า งเงิ น ที่ ไ ด้ มี สู ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ อุ ต สาหกรรมจึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนไปจากเดิม
2. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนตำบลมหาพราหมณ์
2.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
เมื่อ พ.ศ. 2535 มีการประกาศตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นทำให้ประชากรส่วนใหญ่หันไปประกอบ
อาชีพรับจ้างกันมากขึ้น ทำให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดน้อยลงเนื่องจากประชากรมีการปรับตัวตาม
กระแสสังคมหันไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าที่จะเลือกทำการเกษตรกรรมอยู่กับบ้าน ซึ่งรายได้
จากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวนมากขึ้นกว่าการทำเกษตรกรรมก็ทำให้ผู้คนหั นไปให้ความ
สนใจมากกว่า และได้มีการชั กชวนจากเพื่อนบ้านที่ได้เข้าไปทำก่อนจึงชักชวนกันเข้าไปทำ หรือบางคนก็ไป
ตามข่าวประชาสั มพั นธ์ของโรงงาน ซึ่ง หลังจากนั้นก็ทำให้วิถีชี วิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
รวมถึงการมีครอบครัวที่ใหญ่ ขึ้นทำให้ต้องมีการขยับ ขยายบ้านเรือนโดยต้องออกไปทำงานเพื่อให้รายได้
เหมาะสมแก่ครอบครัวของตนเอง บางครอบครัวเลือกที่จะออกจากบ้านไปพักอยู่ ที่หอพักใกล้กับโรงงานเพื่อ
ความสะดวกและประหยัดมากขึ้นกลับบ้านอาทิตย์ละ 2 -3 ครั้ง หรือซื้อบ้านอยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่ก็ยังมี
บางคนที่ไปกลับโดยรถรับส่งของโรงงาน รถโดยสารประจำทาง หรือบางคนก็ใ ช้รถส่วนตัวในการเดินทาง
การไปทำงานต่างสถานที่จึงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนคือ ระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมซึ่งเห็นได้จากคนที่หันหน้าเข้าหาโรงงานอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น การทำเกษตรกรรมลดน้อยลง
การค้าขายสินค้าในชุมชนก็มีลดน้อยลงเป็นการซื้ อจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมาขายมากขึ้นสิ่งของในหาได้ใน
ชุมชนมีลดน้อยลง การไปทำงานนอกสถานที่ก็ทำให้เห็นได้ว่ามีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายนั้น
เพียงพอต่อความต้องการขอบครอบมีการตกแต่งและต่อเติมบ้านเรือนให้มีขนาดใหญ่ มีความสวยงามมากขึ้น
บางครอบครัวก็ซื้อที่ดินปลูกบ้านใหม่ เนื่องจากมีจำนวนประชากรในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้ องมี
การขยับขยายครัวเรือนให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงของผู้คนในพื้นที่ไม่ได้มีเพียงแค่
อาชีพรับจ้างที่ทำกับโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้ นแต่ยังมีการทำงานเกี่ยวกับ รับราชการ รับจ้างทั่งไป ซึ่ง
ความมั่ นคงของงานก็มีค วามแตกต่างกันออกไป แต่อาชี พ ทั้ง หมดก็เพี ย งพอต่ อการเลี้ย งปากท้องได้ทุ ก
ครัวเรือน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยมที่เข้ามาให้ผู้ คนได้เลือกทำเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการ
ปรั บ ตั วตามกระแสสั ง คมขึ้น นั้ น การปรั บ ตั วในการใช้ ชี วิ ต ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ก็ มี ค วามสำคั ญ
เช่นเดียวกัน
5

( ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ภายในตำบลคานหาม ตำบลธนู ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม
".ราชกิจจานุเบกษา 123 (105 ง): (ฉบับพิเศษ). 6 ตุลาคม 2549
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2.2 ปัญหาอุทกภัย พ.ศ. 2554
เมื่ อ พ.ศ. 2554 พื้ น ที่ ภ าคกลางได้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ น้ ำท่ วมครั้ ง ใหญ่ ท ำให้ พื้ น ที่ ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบอย่างมากซึ่งพื้นที่ ตำบลมหาพราหมณ์ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกั น จะ
เห็ น ได้ ว่ า พื้ น ที่ นี้ จ ะตั้ ง อยู่ ที่ พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ ำ ทำให้ ได้ รั บ ประสบภั ย พิ บั ติ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง พื้ น ที่ นี้ ก็ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมอยู่ทุก ๆ ปี ไม่ว่าน้ำจะมากหรือน้อย การปรับตัวของประชากรก็ได้มีการปรับตัว
ให้มีความเหมาะสม โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางการคมนาคมได้เปลี่ยนจากการสัญจรทางบกเป็นการสัญจร
ทางน้ำโดยใช้เรือเป็นพาหนะ เมื่อ พ.ศ. 2554 อุทกภัยครั้งนั้นมีน้ำจำนวนมากเข้าท่วมหลายพื้นที่บริเวณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและส่งผลกระทบกับโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมโรจนะส่ งผล
กระทบให้เกิดโรงงานต้องปิดตัวและพนักงานไม่มีงานทำ บางคนถูกเลิกจ้าง ทำให้มีแรงงานไม่มีงานทำ ใน
ระหว่างรอน้ำลดชระชากรส่วนใหญ่ก็ได้กลับมาอาศัยตามภูมิลำเนาเดิมของตนเอง แต่ถ้าไม่นับปี พ.ศ. 2554
พื้นที่นี้ก็พบสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำต่างกันแค่น้ำมากหรือน้ำน้ อย ถ้าโรงงานสามารถเปิดทำงานได้
ปกติ บ างคนก็ให้ค นภายในครอบครัวพายเรือออกมากส่ง เพื่อขึ้นรถไปทำงาน การดำเนินชี วิตก็ ด ำเนินไป
ตามเดิม มีการเปลี่ยนแปลงในการคมนาคมที่เปลี่ยนจากคมนามทางรถต้องเปลี่ยนมาสัญจรทางเรือแทน
บ้านหลังใดที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ต่ำก็จะมีการเสริมภายในบ้านให้สูงขึ้นหนีน้ำโดยการต่อนั่งร้านภายในบ้านหรือถ้า
หนีน้ำไม่พ้นก็ต้องออกมาอาศัยตามวัด โรงเรียน หรือปลูกเป็ นที่พักอาศัยตามริมถนนใหญ่ ในการดำรงชีวิ ต
ประชากรส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญในการใช้เรือ ใช้ในการเดินทาง การหาปลา ดังนั้นจึงเป็นการเลี้ยงชีพโดยมี
การจับปลามาขาย ข้าวที่ปลูกบางส่วนก็เก็บไว้มารั บประทานตอนน้ำท่วมเป็นการประทังชีพในฤดูน้ำหลาก
ของคนในพื้นที่ ซึ่งการปรับตัวของคนในพื้นที่นี้จะไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก เสมือนกับการได้ย้อนวิถีชีวิตมา
ใช้แบเก่าแล้วก็กลับมาใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.3 การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่
การดำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่จะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวดังนั้ นการ
เลือกประกอบอาชีพก็ยังเป็นส่วนหนึ่ งในการดำรงชีวิตและเป็นทางเลือกให้กับหลาย ๆ ครัวเรือนได้ประกอบ
อาชีพ ในพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ นั้นมีการประกอบอาชี พที่หลากหลายโดยเป็นสถานที่ที่มีจุด เด่นในการ
ประกอบอาชีพผู้คนส่วนใหญ่จะเลือกอาชีพรับจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัวการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
นั้นยังส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการหมุนเวียนขึ้น
คนในพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ นั้นเป็นผู้คนในอยู่รวมกันแบบพหุสังคมซึ่งมีมาจากต่างพื้นที่จำนวน
มากทั้งมาอาศัยและประกอบอาชีพมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่นี้จ ะ
เป็นการประกอบอาชีพการทำโรงไม้ค้าไม้เก่าซึ่งโรงไม้นี้จะมีเจ้าของเป็นคนจากนอกพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ จะเข้า
มาเช่าพื้นที่ว่างบริเวณวัดร้างทำให้มีการตั้ง โรงไม้อยากหนาแน่ในพื้นที่บริเวณนี้ และมีการจ้างลูกจ้างเข้ามา
ทำงานลูกจ้างส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำงนจะมาจากภาคเหนือและภาคอีสานโดยจะติดตามกันมาจากการบอกต่อ
กันปากต่อปากทำให้มีแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่นี้จำนวนมาก ลักษณะการประกอบอาชีพของจำนวน
ประชากรประกอบอาชี พรับ จ้ างในโรงงานอุต สาหกรรม ทำนา มีอาชี พ เสริม คือ การทำอิฐและก้านธูป
รายได้ ต่ อ หั วของประชากรโดยเฉลี่ ย 20,000 – 30,000 บาท ต่ อ ปี ลั กษณะการประกอบอาชี พ พื้ น ที่
การเกษตร 3.68 ตารางกิ โ ลเมตรจำนวนครั ว เรื อ นในภาคเกษตรกรรม 800 ครั ว เรื อ น ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 3,224,200 กิโลกรัม การพาณิชยกรรม
และการบริการ กิจการเชิงพาณิชย์ จำนวน 174 กิจการ ส่วนใหญ่จะเปิดขายไม้เก่าประกอบกิจการโรงไม้
ร้านค้า 50 ร้าน ประเภทธุรกิจร้านค้าย่อย (ขายของชำ) ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นส่วน
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ใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ การทำอิฐ จำนวน 55 ครัวเรือน จำนวนแรงงาน 220 คน และ
โรงงานทำกรอบรูป 1 แห่ง 6
3. พัฒนาการทางสังคม วิถีชีวิต ในชุมชนตำบลมหาพราหมณ์
วิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์มีการยึดถือรูปแบบการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับ
ความเป็นมาในอดีตมีวัฒนธรรมที่ สืบทอดจากอดีตจนถึงรุ่นลูกรุ่ นหลานเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม
จึงส่งผลต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งการประกอบอาชีพการดำรงชีวิต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่แต่ผู้คนในพื้นที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาที่ปฏิบัติกัน
ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
3.1 วิถีชีวิตและสังคมของชาวบ้านในชุมชนตำบลมหาพราหมณ์
การดำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์นั้นมีการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น
การสันนิษฐานการเข้ามาอยู่อาศัยของพราหมณ์ มีการประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมทำการค้าในพื้ นที่มีลำ
คลองที่ใช้ในการสัญจรไปมานั่ นคือของมหาพราหมณ์ เป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่มหาพราหมณ์ไปยัง
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาหรือสามารถออกไปยังพื้นที่ อื่นๆ ได้ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมมี ก ารปลู ก ข้ าว ปลู ก ผั ก หาปลา โดยลั ก ษณะที่ ตั้ ง ของพื้ น ที่ ข องตำบลมหา
พราหมณ์จะเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลตัดผ่าน คลองมหาพราหมณ์เป็นคลองที่มีเรือสินค้าที่มาจากต่างถิ่นมี
ขนาดใหญ่ ผ่านจึงทำให้มีการค้าขายเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณชุมชน มีขนอนคอยตรวจเรือสินค้าเข้าออกไปยัง
พระนคร
การสร้างบ้านเรือนของผู้คนในพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ จะปลูกบ้านหันหน้าออกสู่แม่ น้ำมีวัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนโดยชาวบ้านจะไปศึกษาเล่าเรียนก็ต้องเดินทางไปที่ วัด มีพระเป็นผู้สอนและบางครั้งจะมี
อาจารย์ที่มีความชำนาญเข้ามาสอนแทน7
เมื่อมีการพัฒนาของบ้านเมือง ก็มีการขุดคลองชลประทานก็ทำให้บทบาทของคลองมหาพราหมณ์นั้น
มีความสำคัญลดน้อยลงการระบายน้ำในคลองมหาพราหมณ์นั้นมีน้อยลงซึ่งจากเคยใช้เพื่อเป็นเส้นทางสัญจร
ไปมาก็กลายเป็นแหล่งน้ำธรรมดาที่ใช้เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเท่านั้นไม่ได้ใช้ในการคมนาคมเหมือน
แต่ก่อนจากการขุดคลองชลประทานนั้นก็ทำให้การทำนาปีได้ถูกยกเลิ กไปเนื่องจากชาวนาหันมาทำนาปรังกัน
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการทำนาปรังนั้นได้ผลผลิตที่มากกว่าการทำนาปีและการจัดการน้ำในเวลานั้นเริ่มมีความ
เหมาะสมมากขึ้นมีน้ำใช้ในการทำนาตลอดทั้งปีคองมหาภัยในปัจจุบันจึงมีประตูน้ำคอยเปิดปิดจนกลายเป็น
คลองส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมเท่านั้นไม่ได้ใช้ในการบริโภคหรือคมนาคมอย่างแต่ก่อน 8
เมื่อการขนส่งมีความสำคัญ มากขึ้นการเดินทางโดยเรือก็มี บ ทบาทน้อยลงเมื่อมีถนนตัดผ่านพื้นที่
ชุมชนก็ทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นเมื่อมีถนนตัดผ่านก็มีรถยนต์โดยสารเข้ามาในพื้นที่ทำให้การเดินทาง
นั้นมีความสะดวกมากขึ้นดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้ รถจักรยานยนต์และรถจักรยานเป็นพาหนะหลักแต่การ
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนั้นส่ วนใหญ่จะเป็นการเดินทางโดยรถประจำทางเมื่ อมีรถเข้ามาก็ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นอย่างมากจากแต่ก่อนบ้านเรือนจะตั้งริมคลองก็หันหน้าออกมาสู่ ถนนเพื่อความ
สะดวกในการคมนาคมส่วนในการทำนาจากแต่ก่อนใช้โคและกระบือในการไถก็หันมาใช้รถไถนาแทนในการ
เกี่ยวข้าวแต่ก่อนจะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวปัจจุบันจะใช้รถเกี่ยวข้าวแทนการใช้แรงงานคน
6
7
8

ข้อมูลในสำนักเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ : 2559
นายวัลลภ สุขเฉลิมศรี, อายุ, วิถีชีวิต, สัมภาษณ์, วันที่ 19 ตุลาคม 2561
นางอมรา สุขยานี, วิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง, สัมภาษณ์,วันที่ 19 ตุลาคม 2561
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เมื่อเข้าสู่พ.ศ.2534 ได้มีการประกาศให้จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น ในเขตพื้นที่ สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นทางเลือกให้กับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ได้ มี
ตัวเลือกในการเข้าทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้คนในพื้นที่ในเวลานั้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เป็นเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป เมื่อมีจำนวนประชากรในครั วเรือนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วจึงทำให้ต้ องมีการขยับ
ขยายออกไปทำมาหากินตามสถานที่ต่างๆ เพราะการทำเกษตรกรรมในพื้นที่นั้ นไม่สามารถตอบโจทย์ในการ
ดำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้นได้จึงมีการตัดสินใจ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมกันเป็นส่วนใหญ่บาง
คน ก็ประกอบอาชีพรับราชการมีการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง เมื่อพื้นที่นี้มีถนนตัดผ่านเข้ามานั้นก็ทำให้มี
การเดินทางไปทำงานมีความสะดวกมากขึ้น โดยจะมีรถรับส่งมารับถึงหน้าบ้านบางคนที่ไม่สะดวกก็จะนำรถ
ไปทำงานเองหรือบางคนอาจจะเช่าหอพักซื้อบ้านอยู่ในบริเวณใกล้โรงงานที่ตนเองทำบาง คนทำงานเกี่ ยวกับ
งานราชการเป็น ครู ทหาร พยาบาล เมื่อแต่งงานมีครอบครัวก็ได้มีการปลูกสร้างบ้านเรือนขึ้นใหม่ทำให้การ
เข้ามาอยูอ่ าศัยและประชากรในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น9
ปัจจุบันเมื่อมีการพัฒนาถนนและมีความเจริญเข้ามาในพื้นที่แล้วก็จะมีนายทุนเข้ามาลงทุนประกอบ
กิจการห้างร้านต่างๆ ประกอบกิจการโรงไม้ค้าไม้เก่า เปิดเป็นห้างร้าน ร้านสะดวกซื้อต่างๆ เช่น เซเว่นอีเลฟ
เว่น หรือ Lotus Express และยังมีการขายของชำ การประกอบอาชีพ ในพื้นที่นี้จะมีทั้งคนในพื้นที่และคน
ต่างจังหวัด อย่างเช่นการประกอบธุรกิจโรงไม้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นของผู้คนที่ม าจากต่างจังหวัด ส่วนมากจะ
มาจากภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งจะตามกันมาอยู่อาศัยเป็น
สรปุผลการวิจัย
พื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ เป็นพื้ นที่ที่มีความสำคัญ มาตั้งแต่ ในสมัย กรุงศรีอยุ ธยาซึ่งมีห ลักฐานที่
ปรากฏให้ เห็ นเด่นชั ดนั่นก็คื อสภาพของวัดร้างที่มีพ ระพุ ทธรูป ที่เป็ นศิลปะในสมั ยกรุงศรีอยุธยาและจาก
ตำนานเรื่องเล่าที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ของชาวบ้านซึ่งสันนิษฐานได้ว่าพื้นที่แห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาและได้มีการเข้ามาตั้ งถิ่นฐานของผู้คนมีการเข้ามาอยู่อาศัยของผู้คนจากต่างพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่นี้มี
สภาพ ทำเลที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตและยังมีการสัญจรไปมาสะดวกโดยการสัญจรทางน้ำ มีคลองมหา
พราหมณ์ เป็น แม่ น้ำสายหลั กซึ่ง สามารถเดิน ทางเข้าสู่ พ ระนครได้ จึง ทำให้เป็ นพื้ น ที่ ที่ มีค วามสำคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ และเมื่อใน พ.ศ. 2504 ได้มีการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นก็ทำให้
บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงพื้นที่ของบริเวณตำบลมหาพราหมณ์ นี้ด้วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ดำรงชี วิต ในสมั ย ก่ อ นก็ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตามไปด้ ว ยทั้ ง ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ แ ต่ ก่ อ นจะประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมและทำการค้าเป็นส่วนใหญ่ ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมหันมาเป็นรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรมขึ้นการค้าที่เป็นการค้าทางเรื อก็กลายเป็นห้างร้านร้านสะดวกซื้อที่สามารถรองรับผู้คนได้ใน
จำนวนมากๆ ทำให้มีความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนในพื้นที่ ในปีพ.ศ. 2534 ในการจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้การดำรงชี วิตของคนในพื้ นที่นี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากประชากรในพื้ นที่ มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นการทำเกษตรกรรมจึงไม่เหมาะสมกับผู้คนที่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนักเนื่องจาก พื้ นที่ในการใน
การทำเกษตรกรรมนั้นมีมากไม่ เพียงพอรองรับคนในพื้นที่ ดังนั้นจึงหันเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
กันเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จากการทำการเกษตรกลายเป็นการรับ จ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรมและตามหน่วยงานต่างๆ ในด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้น ที่นี้จะมีการดำรงชีวิตของ
ประชากรในพื้ น ที่ อย่างเรียบง่ าย เป็น การดำรงชี วิตแบบพหุ สัง คมซึ่ง ในพื้ นที่ นี้มี การนั บ ถือ ศาสนาอยู่ 2
ศาสนานั่นก็คือ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ซึ่งจะมีการดำรงชีวิต ที่แตกต่างกันออกไป มีการปรับเปลี่ยน
9

นายวัลลภ สุขเฉลิมศรี, อายุ, การประกอบอาชีพส่วนใหญ่, สัมภาษณ์, วันที่ 19 ตุลาคม 2561.
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การดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อม อย่างเช่นการดำรงชีวิตในฤดูน้ำหลากก็มีการปรับเปลี่ยนกับมาใช้วิถีชีวิต
แบบเดิมซึ่งวิถีชีวิตแบบเดิมจะเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้ อม ปลูกข้าว
หาปลา เพื่อมาทำการค้าขายและนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคเมื่อน้ำลดวิถีชีวิตก็มีการปรับเปลี่ยนมาให้
เข้าสู่สังคมในปัจจุบัน การดำรงชีวิตจึงมี ความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อยู่เสมอ
และยังมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมารวมถึงภูมิปัญญาที่มีการส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยัง มีการอนุรักษ์ไว้ให้
คงสืบต่อไป
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จากการศึกษาตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าตำบลคานหามมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จากที่เคยเป็นสังคมเกษตรกรรมได้เข้าสู้สังคมอุตสาหกรรม เนื่องจาก
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลายเป็นจังหวัด
อุตสาหกรรม ซึ่งเหมาะสมแก่การเดินทาง จึง เกิดการตั้งสวนอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลายแห่ง รวมถึงสวนอุตสาหกรรมโรจนะในตำบลคานหาม ที่เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในครั้งนั้นด้วย
ก่อให้เกิดการเข้ามาลงทุนธุรกิจการค้า อสังหาริมทรัพย์ สิ่งอำนวยความสะดวก และที่พักอาศัยเป็นจำนวน
มาก เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชากรนอกพื้ นที่ที่อพยพเข้ามาทำงานรับจ้างในโรงงานของสวน
อุ ต สาหกรรมโรจนะ สั ง คมเกษตรกรรมจึ ง ค่ อ ยๆ ถู ก เลื อ นหายไป จากการอพยพเข้ า มาอยู่ อ าศั ย ของ
ประชากรภายนอกที่มีจำนวนมากกว่าประชากรในพื้นที่
คำสำคัญ : การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ตำบลคานหาม โรจนะ
บทนำ
ตำบลคานหาม มีสภาพภูมิ ศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้ นที่ทั้งหมดประมาณ 10,097 ตารางกิโลเมตร
(6,310,625 ไร่) มีคลองคานหามไหลและคลองชลประทาน 2 สาย ในฤดูนาปีน้ำจากคลองชลประทาน
สามารถเข้ามาในพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำเกษตรกรรม แต่ในฤดูแล้งน้ำในคลองชลประทานไม่สามารถส่ง
ถึงพื้นที่ตำบลคานหาม เนื่องจากน้ำในคลอง มีระดับ ต่ำกว่าคลองซอยมาก เนื่องจากบริเวณตำบลคานหาม
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้ประชากรในตำบลคานหามประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นส่วนใหญ่ เมื่อมีสวน
อุต สาหกรรมโรจนะเข้ามาก่ อ ตั้ ง ในตำบลคานหามทำให้ ป ระชากรเริ่ม ทำอาชี พ รับ จ้า งรวมถึ ง ประชากร
ภายนอกที่อพยพเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้าง ซึ่ งทำให้พื้นที่ในตำบลคานหามเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทำให้ประชากรในพื้นที่หันมาทำอาชีพประกอบกิจการค้าขายเพิ่มขึ้นตามลำดับ
การคมนาคมในตำบลคานหาม เดิมเป็นการคมนาคมทางน้ำ โดยมีคลองคามหามและคลองโคก
มะยมในการเดินทางเข้าเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ต่อมาใน พ.ศ.2493 ได้มีการสร้างถนนหมายเลข 309
ได้รับการตั้งชื่อว่า "ถนนโรจนะ" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็น
นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิธี โรจนะ นายช่างกำกับแขวงการทางหินกอง 10 ถนนเส้นนี้ตัดมาทาง
ถนนพหลโยธิน ตัดผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าสู่อำเภอบางปะอิน ผ่านแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 352 ผ่านตำบลคานหาม ทำให้ในพื้นที่ตำบลคานหามเริ่มมีเส้นทางคมนาคมทางบก
ในการเดินทางเข้าเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา การสร้างถนนตัดผ่านตำบลคานหามถือเป็นการเสริมสร้าง
10

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอน 67 ง, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493.
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เส้นทางคมนาคมทางบก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากทุ่งนาที่ว่างเปล่าได้มีการทำเส้นทางคมนาคมทางบก
ที่สามารถสัญจรทางบกได้สะดวกมากขึ้น ทำให้ถนนเส้ นนี้สามารถเดินทางผ่านสะพานปรีดี-ธำรง เมื่อเข้าสู่
เกาะอยุ ธ ยาจะเรี ย กว่ า ถนนปรี ดี พ นมยงค์ ก่ อ นจะบรรจบกั บ ถนนศรี ส รรเพชญ์ ในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เส้นทางจะไปตามถนนศรีสรรเพชญ์ ถนนป่าโทน ถนนคลองท่อ และถนนอู่ทอง
พื้นที่ตำบลคานหามเริ่มมีการขยายตัวจากในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2530 เนื่องจากเกิด
การพัฒ นาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาโดยจัดทำโครงการอนุรั กษ์โบราณสถานภายในเกาะเมืองและการ
ได้ รั บ การขึ้ น บั ญ ชี เ ป็ น แหล่ ง มรดกโลกจากยู เ นสโกทำให้ เ กิ ด การจั ดทำโครงการให้ เ กาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยาเป็นนครประวัติศาสตร์ โดยได้ส่งเสริมด้ านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดธุรกิจที่
พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก เนื่องจากเกาะเมืองได้ขึ้นบัญ ชี เป็นแหล่งมรดกโลก ทำให้การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ถูกกำหนดให้สร้างอาคารสิ่งก่อสร้างในเกาะเมืองไม่เกิน 4
ชั้ น เพื่ อ ไม่ ให้ ค วามสู ง ของอาคารบดบั ง โบราณสถาน ซึ่ ง รวมถึ ง การตั้ ง โรงงานสุ ราที่ อ ยู่ ในเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา ส่งผลกระทบให้เกิดมลพิษ แก่ชุมชน และยังเป็นปัญ หาในการจัดพื้นที่บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์ จึงต้องย้ายออกไปนอกเกาะเมือง 11 ซึ่งทำให้ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไม่สามารถ
เติบโตทางเศรษฐกิจได้ และยังเกิดความแออัดของพื้นที่เกาะเมือง ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจไป
ยังนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จึงเกิดย่านการค้าใหม่อย่างตลาดแกรนด์ขึ้ น โดยตั้งอยู่ในเขตอำเภอ
อุทัย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเจริญขยายออกไปยังตำบลคานหาม ซึ่งอยู่ในเขตติดต่อกับตลาดแก
รนด์ในเวลาต่อมา
เมื่อแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐบาลได้มีนโยบายได้มุ่งพัฒ นาพื้นที่ในชนบทให้เกิด
ความเจริญทางทรัพยากร สังคม เศรษฐกิ จ จึงส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จึง
ก่อให้เกิดการขยายการประกอบกิจการอุ ตสาหกรรมได้กว้างขวางและรวดเร็ว จึงสะดวกแก่การขนส่งสินค้ า
ทำให้เกิดเป็นแหล่งอุตสาหกรรมภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นหลายแห่ง โดยแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 มีมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในพระนครศรีอยุธยาและนโยบายที่จะพัฒนา
ให้พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่จึงเกิดการขยายการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ
ทำให้ใน พ.ศ. 2532-2533 มีการขยายตัวโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่ง ซึ่งสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดการขยายตัวในช่วงเวลานี้เช่นกัน ทำให้พื้นที่ตำบลคานหามได้เกิดการลงทุน
นิคมอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่แห่งนี้อย่างมากขึ้น
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2531 ถือเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมที่เกิดการขยายตัวขึ้นจากนโยบายพัฒนาในพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็น
แหล่งนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่มีแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่ งมีความต้องการด้านที่
อยู่อาศัย อาหาร การบริการ ส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านพาณิ ชยกรรม และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ทั่วตำบล
คานหาม และยังขยายออกไปอำเภอบางปะอินที่เป็นเขตติดต่อกับตำบลคานหาม
พื้นที่ภายในตำบลคานหามจึงเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสั งคม
ตามมา หลังการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม ทำให้ประชากรในพื้นที่ไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้ เนื่องจากนิคม
อุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียออกสู่แม่น้ำ ลำคลอง จึงทำให้ผลผลิตเกิดความเสีย หาย รวมถึงการกว้านซื้อที่ดิน
ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยไปสร้างนิคมอุตสาหกรรม ทำให้ประชากรบางส่ว นที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมถูกเขม่า
11

พัฑร์ แตงพันธ์.2555.การพัฒนาชุมชนเมืองกับการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมลฑล พ.ศ.
2482-2544.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ.
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ควันที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง แรงกดดันจากนายทุนจึงจำเป็นต้องขายที่ดินและอพยพออก
จากบริเวณนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้การขายที่ดิ นให้แก่นายทุน และการเกิดโรงานอุตสาหกรรมขึ้นนี้ ทำ
ให้ประชากรในพื้นที่ได้เข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้ รวมไปถึงประชากรจากพื้นที่อื่นๆ ที่อพยพ
เข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ด้วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าตำบลคานหามจะมีความเจริญและ
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่ทำให้ประชากรในพื้นที่ มีรายได้มากขึ้น แต่ใน
พื้นที่แห่งนี้ยังเกิดปัญ หาด้านความแออัดของประชากรในพื้นที่มากขึ้น และยังเกิดปัญ หาด้านอื่ นๆ อาทิ
ปัญ หาความแออัด ของที่ อยู่ อาศัย จำนวนประชากรที่ มากเกิน ไป การดำรงอาชี พ ของประชากรในพื้ น ที่
ปัญหาการจราจรติดขัด เป็นต้น
การทบทวนวรรณกรรม
แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในปัจจุบันมีผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ในเรื่องของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก แต่ยังมีผู้วิจัยส่วนน้อยที่ศึกษา
และมุ่ ง เน้ น อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ข องตำบลคานหาม อำเภออุ ทั ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
การศึ ก ษางานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ตำบลคานหาม อำเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จึงมีดังนี้
งานวิจัยการปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒ นธรรมของชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ สมคิด จำนงศร กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาและสภาพ
ทั่วไปของชุมชน และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒ นธรรม ของชุมชนรอบสวน
อุตสาหกรรม โรจนะ ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
งานวิจั ย ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ของอุ ต สาหกรรมประเภทผลิ ต และประกอบอุ ป กรณ์
อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในอำเภอบางปะอินและอำเภอ
อุทัยที่เกิ ดขึ้นในจังหวั ดพระนครศรีอยุ ธยาและพื้นที่เกี่ย วเนื่อง.พระนครศรีอยุ ธยา ของ ปัทมพร
วงศ์วิริยะ กล่าวถึง สถานการณ์ ปัจจุบั นและผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประเภทผลิตและ
ประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้ นส่วนรถยนต์ในอำเภอบางปะอิน
และอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งพบว่าอุตสาหกรรมทั้ง 2 ประเภท เป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ ใช้ เงิ น ลงทุ นจำนวนมาก ส่ งผลให้ เศรษฐกิจด้ านอุต สาหกรรม เกิด รายได้ ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจ้างแรงงานและการซื้ อปัจจัยการผลิต ตลอดจนการใช้จ่ายของแรงงาน
และประชาชนในพื้นที่
งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง อันเนื่องมาจากนโยบายพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : อำเภออุทัยและอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ ดุษฎี
ทายตะคุ และชัยชนะ แสงสว่าง กล่าวถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพกายภาพแวดล้อมของชุมชน เช่น จากการเป็นชุมชนเมืองริมน้ำ มีศูนย์กลางอยู่ที่
ตลาด วัด และโรงสี ซึ่งแวดล้อมด้ายนาข้าวกว้างไกล ได้กลายมาเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคาร
ห้องเช่า บ้านจัดสรร กลุ่มตึกแถวแหล่งเริงรมย์ มีตลาดสิ นค้าเคลื่อนที่กระจัดกระจายไปตามถนนสายหลัก
ซึ่งแวดล้อมไปด้วยทุ่งนาโล่งรอการพัฒนา
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วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมาของตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมในตำบลคานหาม อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีการดำเนินการศึกษา
การวิจั ยนี้ ได้ ศึ กษาการเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมภายในตำบลคานหาม อำเภออุ ทั ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ใช้ระเบีย บวิธีวิจัยประวัติศาสตร์ โดยใช้ หลักฐานชั้นต้นและชั้นรองในการ
วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และสำรวจพื้นที่ใน
ตำบลคานหาม
ผลการวิจัย
จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทำให้ทราบถึง
1. สภาพแวดล้อม
ตำบลคานหาม เป็นพื้นที่ในเขตปกครองของอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในอำเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเขตการปกครองของตำบลอุทัย อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลธนู ด้านทิศเหนือ ตำบลอุทัย ด้านทิศตะวันออก ตำบลสามเรือน
ด้านทิศตะวันตก ตำบลธนู ตำบลอุทัยและตำบลไผ่ลิง ด้านทิศใต้ มีลักษณะสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม มี
น้ำท่วมขังนานกว่า 6 เดือน จึงมีการสร้างบ้านเรือนแบบใต้ถุนสูงเมื่อเกิดน้ำท่วมขัง มีคลองคานหามไหลผ่าน
ตอนกลางของตำบลจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก มีคลองไหลผ่านในพื้นที่ตำบลคานหามอยู่ 2 ในฤดู
นาปีมีน้ำจากชลประทานจะไหลผ่านในพื้นที่เพื่อทำเกษตรกรรม แต่ในฤดูแล้งน้ำในชลประทานไม่สามารถส่ง
ถึงพื้นที่ตำบลคานหาม เนื่องจากน้ำในคลองส่งมีน้อย มีระดับต่ำกว่าคลองซอยมากและคลองซอยบางแห่ งมี
ระดับสูงกว่าปากทางต้นคลองซอย ลักษณะดินโดยที่ไปเป็นร่วนปนทราย เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมอย่างการทำนา
ในอดีตตำบลคานหามถือเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรม น้ำจากลำคลองที่ไหลผ่านมาในตำบลคานหามเป็น
สิ่งที่จำเป็นต่อชาวบ้านทั้ งในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการคมนาคมไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งคลอง
ตำบลคานหามจะเป็ น คลองที่ ไหลรอบพื้ น ที่ ส ามารถเดิ น ทางไปยั ง พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ 12 น้ ำ จากคลองจึ ง เป็ น
ทรัพยากรส่วนสำคัญที่ชาวบ้านขาดไม่ได้ ทำให้มีการขุดบ่อเก็บน้ำไว้สำหรับฤดูแล้งเพื่อนำมาบริโภคและทำ
เกษตรกรรม คลองที่ไหลผ่านภายในตำบลคานหาม ดังนี้
คลองเงาะ หรือคลองคานหาม เป็นคลองที่ชาวบ้านใช้เดินทางไปยังตัวเมืองพระนครศรีอยุธยามี
ปลายทางอยู่บ ริเวณวัดพญาติ และวัดพนัญ เชิ ง เมื่อถึง ปลายทางจึงต่อเรือรับ จ้างไปยังตลาดเจ้ าพรหม
สำหรับ การซื้อวัต ถุ ดิบ ทำอาหาร ปั จจุ บัน คลองแห่ ง นี้ เกิด นำเน่ าเสี ย ส่ ง กลิ่ นเหม็ น ให้ แก่ ช าวบ้ านในพื้ นที่
เนื่องจากคลองติดกับ โรงงานอุตสาหกรรมที่ ป ล่อยนำเสียลงคลอง แม้ว่าจะมี การผั นน้ำแต่ก็ไม่ส่งผลให้
น้ำดีขึ้น
คลองโคกมะยม หรือคลองบ้านลาว เป็นคลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในตำบลคานหาม คลอง
สายนี้ไหลผ่านหมู่ที่4 – 9 ต้นสายมาจากคลองคานหาม คลองเขาดิน และสิ้นสุดที่คลองโคกมะยม คลอง
12
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สายนี้ยั งเป็ นคลองสำหรับ เดินทางไปตลาดเจ้าพรหม ชาวบ้านมักจะขึ้นเรือรับ จ้างเพื่ อเดินทางไปตลาด
ปัจจุบันคลองสายนี้เป็นคลองที่มีการอนุรักษ์ และบำบัดน้ ำ เนื่องจากคลองสายนี้ไหลผ่านสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จึงทำให้สารพิษต่างๆไหลลงสู่คลองแห่งนี้
ปัจจุบันคลองภายในตำบลคานหามเต็มไปด้วยเศษขยะ และน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นให้ชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ใกล้คลอง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ปล่อยน้ำเสียจากโรงงานลงคลอง ทำให้ชาวบ้านไม่กล้า
นำน้ำจากคลองมาใช้ เนื่องจากน้ำที่ปลาอยู่นั้นมีสารเคมีอันตรายที่ถูกปล่อยลงคลองหากรับประทานไปอาจ
ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้การสัญจรทางน้ำของชาวบ้านในตำบลคานหามได้เลือนหายไป เนื่องจาก
การคมนาคมทางบกที่เดินทางเข้าเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาสะดวกสบายมากขึ้นและถนนได้ก่อสร้างให้ดี
ยิ่งขึ้นและยังมีการสร้างกำแพงกั้นพื้นที่คลอง จึงไม่สามารถเดินทางทางน้ำได้
2. เส้นทางคมนาคม
ด้านเส้นทางคมนาคมภายในตำบลคานหามเดิมเป็ นการคมนาคมทางน้ำ โดยตำบลคานหามจะมี ลำ
คลองตัดผ่านอยู่ภายในพื้นที่ ลำคลองสามารถเดินทางจากท่าข้าวเม่า คลองคานหามไปยังวัดพระญาติ วัดพ
นัญเชิงวรวิหาร และต่อเรือรับจ้างเพื่อมุ่งหน้าสู่ตลาดเจ้าพรหมซึ่งเป็นตลาดสดที่ชาวบ้านตำบลคานหามไป
ซื้อของในการประกอบอาหาร นอกจากลำคลองแล้วภายในตำบลคานหามยังมีถนนลู กรังสำหรับการเดินทาง
ทางบก โดยชาวบ้านบางส่วนจะใช้รถจักรยานเป็นพาหนะ บางส่วนจะขึ้นรถประจำทางสายภาชี - อุทัย อยุธยา ซึ่งเป็นรถสองแถวสำหรับเดินทางสู่ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ถนนหมายเลข 3056 และ
ถนนหมายเลข 309
ต่ อ มาเมื่ อ ถนนได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น ถนนคอนกรี ต และถนนลาดยาง ทำให้ ก ารเดิ น ทางทางบก
สะดวกสบายมากขึ้น และเริ่มมีรถประจำทางหลากหลายสายที่วิ่งผ่านตำบลคานหามเพื่อมุ่งหน้ าสู่เกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา อาทิ รถสายอุทัย – อยุธยา รถสายวังน้อย – อยุธยา เป็นต้น สำหรับการเดินทางการ
ระยะใกล้ ผู้คนส่วนมากจะเดินทางโดยการเดิน ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการ
เดินทางไปทำธุระ หรือการเดินทางไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่ องจากเป็นพาหนะที่สะดวกต่อการ
เดินทางในเวลาเร่งด่วนอย่างการเดินทางไปทำงาน ที่สามารถแทรกแซงบนถนนที่เบียดเสียดได้ จึงทำให้
ภายในตำบลคานมีรถจักรยานยนต์และร้านขายรถจักรยานยนต์จำนวนมาก
3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินงานด้านอนุรักษ์ภายใต้นโยบายของรัฐบาล จึงมีการจำกัดพื้นที่ใน
การขยายตัวของแหล่งพาณิชยกรรมและแหล่งที่อยู่อาศัย จากข้อกฎหมายด้านการอนุรักษ์ ทำให้เกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมาก ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะเมือง ไม่สามารถ
ขยายความเจริญได้อีกต่อไป 13 นอกจากนี้ ในช่วงพ.ศ. 2532-2533 ได้มีการสร้างเขตโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ขึ้นในอำเภอรอบนอกของเกาะเมือง พระนครศรีอยุธยาได้ แก่ อำเภออุทัย อำเภอวังน้อย และ
อำเภอบางปะอิน ซึ่ งส่ ง ผลให้ เริ่มมี การขยาย ความเจริญ ออกไปภายนอกเกาะเมื องตามแหล่ง ที่ ตั้ ง เขต
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ รวมถึ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 6 ส่ ง ผลให้ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และส่ง เสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมเมืองใหม่14 รองจากจังหวัดสระบุรี เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บนถนนโรจนะซึ่ง
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14
พัฑร์ แตงพันธ์.การพัฒนาชุมชนเมืองกับการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะเมือง พระนครศรีอยุธยา
และปริมณฑล พ.ศ.2482-2544.วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ไทน บัณฑิต.2555 ,213.

ผลงานด้านสังคมศาสตร์

| 117

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม
และการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
The Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2019
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เชื่ อมต่อกั บ ทางหลวงหมายเลข 32 ของไทยซึ่งทำให้โ ครงการโรจนะอยุธยากลายเป็นศูนย์โลจิสติกส์ใน
ศูนย์กลางของประเทศไทย
4. ผลกระทบและปัญหาทางเศรษฐกิจในตำบลคานหาม
ผลกระทบ
เมื่อสวนอุตสาหกรรมกำลังดำเนินไปด้วยดีได้เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งใน พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดการ
ล่มสลายทางเศรษฐกิจทั่ วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดทางการเงิ น ในประเทศไทย เมื่อค่าเงินบาทลดลง
อย่างมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลไทย ซึ่งมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ที่ลอยตัวค่าเงินบาท ตัดการอิงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หลังจากความพยายามทั้งหมดที่จะสนับสนุนค่าเงิน
บาทเมื่อเผชิญกับการแผ่ขยายแบบเกินเลยทางการเงินอย่างรุนแรง ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักลงไป ส่งผลให้
สวนอุตสาหกรรมในตำบลคานหามได้รับผลกระทบ และทำให้เกิดการเชิญพนักงานออกเป็นจำนวนมาก รวม
ไปถึงกิจการหอพัก ร้านค้าที่ขาดรายได้จากประชากร หลังจากวิกฤตการณ์นี้สิ้นสุดทำให้รั ฐบาลพยายาม
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพ.ศ. 2541 และ 2542 เพื่อหารายจากการท่องเที่ยวเข้ามาในงบประมาณและ
สถานะภาพความคล่องของประเทศไปด้วย
นอกจากวิกฤตการณ์ ต้มยำกุ้ง พ.ศ. 2540 แล้ว ภายในพื้นที่ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างอุทัยภัยใน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่สร้างความ
เสียหายทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างหนัก โดยเฉพาะแหล่งพื้นที่ที่มีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
โดยส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะเครื่องจักรภายในโรงงานที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่เป็นระยะ
เวลานาน เมื่อนำลดลงทำให้โรงงานในสวนอุตสาหกรรมหลายแห่งเลิกการไปและย้ายไปยังแหล่งเศรษฐกิจอื่น
ปัญหา
เมื่ อเศรษฐกิจ เกิ ด การขยายตั วขึ้น ย่อ มส่ ง ผลให้ เกิ ด ปั ญ หาหลัง การขยายตัวของเศรษฐกิจ อาทิ
ปัญหาด้านการคมนาคม และปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแออัด ปัญหาที่กล่าวมาส่งผลให้ประชากรในพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ผลกระทบจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ด้วย เนื่องจากประชากรในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงส่วนมากจะเดินทางไปทำงานโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในเวลาเช้า และเย็นก็จะกลับจากที่ทำงานไปบ้าน
เนื่องจากการประกอบอาชีพรับจ้างของประชากรนอกพื้นที่มีจำนวนมากทำให้มีการใช้ถนนร่วมกันสัญจรไป
ทำงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดจราจรติดขัดเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นเวลาเร่งรีบของคนทำงาน และเด็กนักเรียน แม้ว่า
จะมีการขยายถนนสำหรับการเดินทางแล้ว แต่ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านจราจรติดขัดได้ และยังทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เนื่องจากผู้คนที่ใช้รถและถนนต่างมีความเร่งรีบในการทำงานได้แทรกแซงรถคันอื่นๆ ทำ
ให้เกิดการหยุดรถกะทันหันและเกิดอุบัติเหตุได้ ง่ายขึ้น นอกจากปัญหาด้านการคมนาคมและ ปัญหาด้านที่
พักอาศัยภายในตำบลคานหามที่ขยายตัวอย่างแน่งหนาจากความเจริญทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ความ
ต้ อ งการของผู้ ค นด้ า นที่ พั ก อาศั ย และสิ่ ง อำนวยความสะด วกมี อ ยู่ ม าก ทำให้ เ กิ ด การลงทุ น ด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เพื่อตอบสนองแก่ความต้องการของคน
เป็นจำนวนมาก
เมื่อมีการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทำให้ในตำบลคานหามเต็มไปด้วนตึกอสังหาริ มทรัพย์และ
ร้านค้าจำหน่ายสิ่งของอำนวยความสะดวก และสิ่งของที่จำเป็นเป็นจำนวนมาก นอกจากพื้นที่ในตำบลคาน
หามที่เกิดความเจริญ ทางเศรษฐกิจและ พื้นที่เขตติดต่อกับตำบลคานหามเอง ก็ ได้เกิดความเจริญตามมา
ด้วย ประชากรที่มีความต้องการที่พักอาศัยราคาถูกจึงนิยมอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อ ทำให้การเดินทางมา
ทำงานนั้นเกิดปัญหารถติดทางจราจรระหว่างทางไปโรงงาน ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยหลักของปัญ หาและมีผลพวง
ทำให้เกิดปัญหาทางคมนาคมขึ้นตามมา
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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5. พัฒนาการทางการเปลี่ยนแปลงในสังคม
สภาพสังคมของชาวบ้านในตำบลคานหามเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมใช้ชีวิตแบบเรีย บง่าย อยู่อาศัย
ใกล้ริน คลองและทุ่งนา นิยมสร้างบ้ านใต้ถุนสูง สำหรับ การอยู่อาศัย ในฤดูน้ำหลาก เมื่อความเจริญ ทาง
เศรษฐกิจเข้ามาอยู่ภายในตำบลคานหามทำให้ชาวบ้านเริ่มปรับตัวตามตามเศรษฐกิจและหันมาประกอบ
อาชีพอื่นๆที่มีรายได้มากกว่าการทำนา และเมื่อเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจทำให้ประชากรแฝงต่างอพยพ
เข้ามาประกอบอาชีพจำนวนมากขึ้นทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันภายในสังคม มีการปรับตัวด้าน ความเชื่อและ
ประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จึงเกิดความเป็นพหุสังคมและวัฒนธรรม ขึ้นภายในตำบลคานหาม
วิถีชีวิต
วิถีชีวิตของคนในตำบลคานหามเป็น วิถีชีวิตที่มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม หลังจากเสร็จ
สิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ชาวบ้านจึงเดินทางไปพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรับจ้างทำงานก่อสร้าง เพิ่มรายได้ให้แก่
ตนเองเพิ่มจากการทำนา ในช่วงเวลา 1 วันของชาวบ้านตำบลคานหาม ส่วนใหญ่ จะตื่นมาทำงานตั้งแต่เวลา
04:00 น. เพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำเกษตรกรรมในที่นาของตนเอง จะจูงกระบือไปทำนาและปล่อยกิน
หญ้า เมื่อเสร็จจากการทำนาจะเข้าบ้านมาพักผ่อน และเดินทางไปตลาดเจ้าพรหมโดยเรือจ้างที่ท่าข้าวเม่า
เพื่อซื้อของสำหรับการยังชีพ บางคนก็เดินทางไปทำก่อ สร้าง เมื่อเย็นก็จะกลับบ้าน ทำกับข้าวและเข้านอน
เร็วเพื่อจะตื่นขึ้นไปทำนา15 ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตจะวนเวียนอยู่แบบนี้เช่นเดิน ส่วนบ้า นเรือนของ
ชาวบ้านสมัยก่อนจะนิยมสร้างบ้านไม้ใต้ถุนสูง เนื่องจากแต่ก่อนเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมขังเป็นเวลา 6
เดือน ใช้เรือเดินทางออกจากบ้านเมื่อน้ำลดลงแล้วใต้ถุนบ้านจะสามารถใช้พักผ่อนในเวลากลางวัน แต่ปัจจุบัน
เมื่อเกิดการสร้างถนนทำให้บ้านบางหลังถูกถนนกั้นชั้ นใต้ถุนไว้ เมื่อน้ำท่วมหรือฝนตกจะเจอกับปัญหาน้ำขัง
เพราะน้ำไม่สามารถระบายน้ำออกได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและยุ งลาย นอกจากบ้านใต้ถุนสูงแล้ว
ภายในตำบลคานหามยังมีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ เพื่อตอบสนองการอยู่อาศัยของคน
สมัยใหม่ ซึ่งบ้านเรือนเหล่านี้แตกต่างกับบ้านใต้ถุนสูงอยู่ที่การสร้างบ้านติดกับพื้นดิน เพราะน้ำไม่สามารถ
ท่วมขังได้เช่นเดิม
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพของชาวบ้านตำบลคานหามในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
จากพื้นที่ที่มีการจับจองเป็นเจ้าของตั้งแต่บรรพบุรุษ ผู้คนจึงมีอาชีพทำเกษตรกรรม ทำให้ตำบลคานหามเป็น
แหล่งทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ เมื่อเกิดการต่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในตำบลคานหามทำให้เศรษฐกิจ และ
จำนวนประชากรขยายตัวมากขึ้น จึงมีนายทุนเข้ามากว้านซื้อที่นาเพื่ อขยายโรงงานอุตสาหกรรมและการ
สร้างอสังหาริมทรัพย์ หอพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันในตำบลคานหามได้เกิดการประกอบอาชีพใหม่หลากหลายปะ
เภท อาทิ กิจการหอพั ก ร้านชำและอาคารพาณิ ช ย์ โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ซึ่งการทำ
เกษตรกรรมเริ่มลดลงไปเหลือเพียง 3 หมู่บ้านเท่านั้น โดยอาชีพของชาวบ้านในตำบลคานหามในปัจจุบันแบ่ง
ออกได้ดังนี้
1. กิจการหอพัก หลังจากการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมภายในตำบลคานหาม ทำให้ชาวบ้านใน
ตำบลคานหามที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเริ่มขายที่ดินให้แก่นายทุนเพื่อนำไปสร้างหอพัก ส่วนชาวบ้านบาง
กลุ่มจึงได้นำที่ดินบางส่วนไปสร้างหอพักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองเพิ่มขึ้น 16 ทำให้หอพักอาศัยภายใน
ตำบลคานหามเกิดขึ้นจำนวนมาก

15
16

ประนอม คงวารี,อายุ 81 ปี,สภาพวิถีชีวิตของประชากร, สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2561.
นายสมภพ คชารักษ์,อายุ 58 ปี,ธุรกิจหอพักอาศัย,สัมภาษณ์ 27 ตุลาคม 2561.
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2. ร้ า นชำและร้ านสะดวกซื้ อ ร้า นค้ าขายของชำภายในตำบลคานหามถื อ เป็ น กิ จ การที่ มี ผู้ ค น
ประกอบอาชีพมากที่สุด เนื่องจากประชากรในตำบลคานหามและประชากรแฝงมีมากขึ้นหลังจากการตั้งนิคม
อุตสาหกรรม ทำให้เกิดความต้องการสิ่งของจำเป็นในการยังชีพ รวมไปถึงความเจริ ญของในพื้นที่แห่งนี้ ทำ
ให้นายทุนเอกชนเข้ามาลงพื้นที่ นอกจากสิ่งของยังชีพแล้วยังมีร้านค้าอีกหลากหลายประเภทภายในตำบล
คานหาม รวมไปถึงตลาดสดที่เกิดขึ้นภายในตำบลคานหาม
3. อุตสาหกรรม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาที่เข้ามาตั้งแหล่งโรงงานด้านอุตสาหกรรม
ภายในตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้การขยายพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรม
โดยการกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในตำบลคานหาม ซึ่งปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่นั้น อยู่ห่างจาก
บ้านเรือนของชาวบ้านเพียง 1- 2 กิโลเมตร เมื่อโรงงานในสวนอุตสาหกรรมก็มีจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิด
ความต้องการแรงงานคนจำนวนมาก ส่งผลให้คนสมัยใหม่ทั้งในและนอกพื้นที่ต่างอพยพเข้าไปทำงานใน
โรงงานเป็นจำนวนมาก
4. เกษตรกรรม พื้นที่ตำบลคานหามตั้งแต่อดีตเป็นพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ ชาวบ้านส่วนมากใน
พื้นที่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ซึ่งมีการประกอบอาชี พมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมากัน ใช้โค –
กระบือเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำนาและเดินทางไปโรงสี 17 ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงจะ
มาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวตามบ้านต่างๆ เมื่ อมีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาทำให้การเก็บ เกี่ยวข้าวของชาวบ้านจึงได้
หายไป นอกจากนี้ เมื่อเกิดการก่อตั้งสวนอุตสาหกรรมโรจนะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดการขายที่ดินให้แก่
นายทุนของสวนอุตสาหกรรม ทำให้สวนอุตสาหกรรมขยายพื้นที่ติดกับบ้านเรื อนของชาวบ้าน และส่งผลให้
น้ำเน่าเสียและควันที่ถูกปล่อยสารเคมีจากโรงงานลงสู่คลอง และชั้นบรรยากาศส่งกลิ่นเหม็นให้ แก่ชาวบ้าน
บริเวณใกล้เคียง และทำให้ผลผลิตในนาเน่าเสียหาย
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม
สั ง คมในอดี ต เดิ ม เป็ น สั ง คมเกษตรกรรมชาวบ้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ใ กล้ เคี ย งต่ า งช่ ว ยเหลื อ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยกัน พูดคุยพบปะกันอยู่ทุกวัน ทำให้ชาวบ้านมีความสนิทสนมกัน เมื่อ เวลาเก็บ
เกี่ยวข้าวชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันจะมาช่วยเกี่ยวข้าวให้กัน เมื่อนานี้เกี่ยวเสร็จ นาอื่นๆที่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็
จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด เมื่อวิวัฒนาการของรถเกี่ยวข้าวและเครื่องเกี่ยวข้าวเข้ามาทำให้ชาวบ้าน
ต่างพึ่งพาอาศัยเครื่องจักรแทนแรงงานคน จึงทำให้ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่เริ่มห่า งออกจากกันไป และ
เมื่อการตั้งสวนอุตสาหกรรมโรจนะภายในตำบลคานหาม ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ขายที่นาและหั นไปประกอบ
อาชีพอื่นๆ แทนการทำนา ทำให้สังคมเกษตรกรรมในตำบลคานหามได้เริ่มจางหายไปพร้อมกับความสัมพันธ์
ของคนในพื้ น ที่ ประกอบกั บ ผู้ ค นสมั ย ใหม่ หั น ไปประกอบอาชี พ รั บ จ้ า งทำโรงงานและหอพั ก ทำให้
ความสัมพันธ์เหินห่างมากไปยิ่งขึ้น สังคมในตำบลคานหามจึงกลายเป็นสังคมเดี่ยวกัน มากขึ้น แต่บางส่วนก็
ยังคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ผู้คนภายนอกพื้นที่ที่เข้ามาอยู่อาศัย ในตำบลคานหาม ต่างเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างใน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะโดยอาศัยอยู่ตามหอพักในตำบลคานหามซึ่งอยู่ใกล้กับชาวบ้านในพื้นที่ คนเหล่านี้เป็น
คนต่างถิ่นและต่างภาษาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านตนเอง
แล้ ว คนนอกพื้ น ที่ เ หล่ า นี้ ต่ า งปรั บ ตั ว เข้ า หาชาวบ้ า นให้ ม ากที่ สุ ด โดยการทำบุ ญ ใส่ บ าตรในพิ ธี ท าง
พระพุทธศาสนา
ความเชื่อ
17
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วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตและปัจจุบันที่มีพัฒนาการทางด้านความเชื่อที่เหมือนกันซึ่ง ความเชื่อเรื่อง
เหนือธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่คู่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานจนถึง ปัจจุบันก็ยังคงมีความเชื่อเหล่านี้อยู่เช่นเดิม
ซึ่ง ภายในตำบลคานหามนั้น ชาวบ้ านในพื้ น ที่ มี ความเชื่ อ ในเรื่องเหนื อธรรมชาติ และความศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ของ
พระสงฆ์ในพื้นที่ ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะมี ศาลคุ้มครองหมู่บ้านอยู่ในแต่ละหมู่ แต่เนื่องจากเกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางสังคม ทำให้ศาลในหมู่บ้านถูกลดความสำคัญ และหลงเหลืออยู่เพียง 2
ศาลเท่านั้น คือ ศาลเจ้าพ่อหนู และศาลเจ้าพ่อหนองไม้ซุง 18 ซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์แก่ชาวบ้านและชาวบ้าน
นอกพื้นที่ที่เดินทางมากราบไหว้ของโชคลาภ
นอกจากนี้ภายในพื้นที่ตำบลคานหามยังมีวัดเก่ าแก่อย่างวัดคานหามที่มีชื่อเสียงด้านพระเครื่องของ
หลวงพ่อผ่อน และหลวงพ่อไสย อดีตเจ้าอาวาสวัดคานหาม ซึ่งท่านทั้งสองได้สร้างเหรียญรูปของท่านขึ้น
เพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ลูกศิษย์ ปัจจุบันนี้เหรียญพระของหลวงพ่อผ่อนและหลวงพ่อไสยวัตถุมงคล ซึ่งเป็น
พระเกจิที่มีชื่ อเสียงในตำบลคานหามก็เป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายในวงการพระเครื่อง ทำให้ผู้คนที่อยู่ใน
วงการพระเครื่องและชาวบ้านที่อยู่อาศัยในตำบลคานหามมีพระเครื่องของพระเกจิวัดคานหามไว้เช่าบูชากัน
อย่างแพร่หลาย
บทสรุป
ตำบลคานหามอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม
เนื่ องจากในพื้ น ที่ ข องตำบลคานหามเต็ ม ไปด้ วยทุ่ ง นาที่ มีค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ เหมาะสำหรับ การปลู กข้า ว
ประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลคานหามประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก สภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยท้องนา ทำให้
การคมนาคมของประชากรในตำบลคานหามจะนิ ย มเดิ น ทางโดยเรื อ เพื่ อเดิ น ทางไปยั ง เกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยาบริเวณตลาดเจ้าพรหม สำหรับเลือกซื้อสิ่งของและอาหารในการยังชีพ ต่อมามีการสร้าง
ถนนหมายเลข 3056 ซึ่งเป็นถนนดินลู กรัง ได้มีรถประจำทางภาชี – อุทัย – อยุธยา ผ่านตำบลคานหาม
ทำให้ประชากรบางเลือกการคมนาคมทางบกมากขึ้น การคมนาคมทางน้ำจึงเริ่มลดความสำคัญลง
เมื่อตำบลคานหามได้มีการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจึงทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพ
รับจ้าง เมื่อผู้คนจากภายนอกเข้ ามาเป็นจำนวนมากจึงเกิดการขยายตัวของธุรกิจด้านหอพักอาศัย การค้า
ขายให้แก่ผู้คนภายนอกที่ต้องการอาศัยอยู่ใกล้กับที่ ทำงานและมีความต้องการอุปโภค บริโภค ทำให้ในตำบล
คานหามเต็มไปด้วยหอพักอาศัยและประชากรแฝงจำนวนมาก ทำให้การประกอบอาชีพของคนในตำบลคาน
หามจากการทำนาที่ ได้ลดการประกอบอาชีพลงไป และเกิดการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมใน
ตำบลคานหาม เนื่องจากการก่อตั้งสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ทำให้ประชากรจากภาคตะวันออกเดินทางเข้า
มารับจ้างทำงานในสวนอุตสาหกรรมมากขึ้น ๆ
แม้ว่าในพื้นที่ตำบลคานหามจะเป็นพื้นที่แหล่งเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตขึ้ นมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่และนอกพื้นที่มีรายได้ แต่ก็ยังประสบกับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลคานหาม คือ ปัญหาด้านการเดินทาง ปัญหา
ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ปั ญ หาทั้ ง สองนี้ ถื อ เป็ น ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ตามการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ เช่ น กั น
โดยเฉพาะปัญ หาทางด้านการเดินทาง ซึ่งเป็นปัญหาที่แม้ว่าจะถู กแก้ไข แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
สำเร็จ เนื่องจากช่วงการเดินทางเข้าสวนอุตสาหกรรมโรจนะของพนักงานและการเดินทางไปโรงเรียนและ
การเดินทางทำงานเป็นเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดสภาวะจราจรติดขั ด และส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ส่วนปั ญ หาด้ านที่ อยู่อาศั ยนั้ น เนื่ องจากตำบลคานหามส่ วนใหญ่ ช าวบ้านในพื้ น ที่แ ละชาวบ้ านนอกพื้ น ที่
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ประกอบธุรกิจหอพักอาศัย แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ทำให้พื้นที่บางส่วนที่ติดกั บ
ตำบลคานหามสร้างหอพักรองรับพนักงานเพิ่มขึ้น จึงก่อให้เกิดความแออัดขึ้นของประชากรในพื้นที่มากขึ้น
กว่าเดิม
เอกสารอ้างอิง
ษฎี ทายตะคุ และชัยชนะ แสงสว่าง.การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง อันเนื่องมาจาก
นโยบายพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรม กรณี ศึ ก ษา : อำเภออุ ทั ยและอำเภอท่ า เรื อ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543.
พัฑร์ แตงพันธ์.2555.การพัฒนาชุมชนเมืองกับการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะเมือง พระนครศรีอยุธยา
และปริมณฑล พ.ศ.2482-2544.วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ไทย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.
สุภสุตา ปรีเปรมใจ.2557.การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.
2483-2534. วิท ยานิ พ นธ์อัก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาประวัติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต มหาวิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทสัมภาษณ์
นางกิรณา น้ำเงินขาว. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9. สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561.
นายณภัทร วงษ์สวาท. ชาวบ้านหมู่ที่2 . สัมภาษณ์ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561.
นางสาวบุญตา สุทธิวงษ์. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม. สัมภาษณ์18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
นายประนอม คงวารี. มัคทายกวัดคานหาม. สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561.
นายพะยอม พยัฆโช.ชาวบ้านหมู่ที่ 7.สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561.
นายสมภพ คชารักษ์.ชาวบ้านหมู่ที่ 5.สัมภาษณ์ 27 ตุลาคม 2561.
นายอุดม พยัฆโช.ชาวบ้านหมู่ที่ 7.สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561.
สื่อออนไลน์
“สวนอุตสาหกรรมโรจนะ”.2558. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.rojana.com/ (27 ตุลาคม
พ.ศ. 2561)
“สำนักงานองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลคานหาม”.2557.ประวัติ ค วามเป็น มา องค์ การบริ หารส่วน
ตำบลคานหาม: [ระบบออนไลน์ ] แหล่งที่มา : http://www.khanham.go.th/about/about01_1.php (18
ตุลาคม พ.ศ. 2561)

ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานด้านสังคมศาสตร์

ปัจจัยที่มีผลต่อชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
นางสาวประภาศิริ ขันทอง
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อาจารย์ที่ปรึกษา
อีเมล์ผู้วิจัย
สถาบันการศึกษา

นายคชาพงษ์ น่วมนวล
นายธนพัฒน์ ชุมทอง
นางสาวญาณิศา ผลภาค
นางสาวศิริลักษณ์ วารีรักษ์
นายนนธวัช ภาคเกษี
นางสาวประภาศิริ ขันทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
Prapasirijid.mj@gmail.com
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ

รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง ยืน ซึ่งสอดคล้องกับ การดำเนิ นงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณ ฑ์
(OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสนับสนุนส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และ
พัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย มุ่งปรับตัวการค้าแบบสากล และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างแท้จริงโดยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ผูว้ ิจัยสนใจศึกษาว่าปัจจัยที่มีผลต่อชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบางเจ้าฉ่า มีปัจจัยใดบ้าง
ที่มีผลต่อชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การสร้างตลาดที่ชุมชนไม่ต้องนำสินค้าไปขายนอกพื้นที่นั้นสามารถ
ดึงคนเข้าหมู่บ้าน มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ ผู้ที่ให้ความสนใจมี
อายุประมาณเท่าใด เพศไหนให้ความสนใจมาเที่ยว บุคคลสถานะไหนที่ให้ความสนใจ และชาวบ้านในชุมชนมี
อาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นไหม และสามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้เป็นที่รู้จักขึ้นไหม
คำสำคัญ : บางเจ้าฉ่า OTOP นวัตวิถี ชุมชนท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบางเจ้าฉ่า
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนบางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
วิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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การวิจัยครั้งนี้มีประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
ที่มีความเชื่อมโยงกับ ชุมชนท่องเที่ย ว OTOP นวัตวิถี สำหรับกลุ่มตัวอย่า งในการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้ง นี้ เป็ นนักท่ องเที่ ยวที่ มาท่ องเที่ ยวชุ มชนบางเจ้า อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง โดยทำการนับจำนวนนัก ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในชุม ชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ชุมชนบางเจ้าฉ่า มีรายละเอียดของประชากรจำแนกตามเดือน ดังนี้
ประชากรในการศึกษาจำแนกตามเดือนช่วง 6 เดือน
เดือน
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

จำนวนนักท่องเที่ยว
137
110
123
165
180
175
890

2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางเจ้า อำเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวนนักท่องเที่ยวข้อมูลย้อมหลัง 6 เดือน รวม 890 คน มีรายละเอียดของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งและวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง คำนวณหาขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ วยสู ต รของทาโรยามาเน่ (Taro
Yamane, 1973 อ้างใน บุญ ธรรม กิจปรี ดาบริสุ ท ธิ์, 2553, หน้า 500) การศึก ษาครั้ง นี้ใช้ นักท่ องเที่ ย ว
จำนวน 276 คน
สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ มตั วอย่ างส่วนใหญ่ เป็ นชาย จำนวน 131 คน คิด เป็ นร้อยละ 46.8 เป็นผู้ มีอายุ 30 – 39 ปี
จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน
93 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมี รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ
40.4
2. ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบางเจ้าฉ่า จำนวน
5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมและสังคม ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
และด้านการคมนาคม ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยที่มีผลต่อชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบางเจ้าฉ่า เรียงลำดับจากปัจจัยที่มีผลมากไป
หาปัจจัยที่มีผลน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ( = 4.07, S.D. = 0.188 ) ด้านวัฒนธรรมและสังคม ( =
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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3.86, S.D. = 0.987 ) ด้านประชาสั มพันธ์ ( = 3.85, S.D. = 1.061 ) ด้านสถานที่ ท่องเที่ ยว ( =
3.78, S.D. = 1.009 ) และด้านการคมนาคม ( = 3.65, S.D. = 1.113 )
อภิปรายผล
ตามวัต ถุป ระสงค์ข องบทวิจัย ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อชุ มชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิถี ชุ ม ชนบางเจ้าฉ่ า
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบางเจ้าฉ่า ผลจาก
การวิ จั ย ใน 5 ด้ า น พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ ในระดั บ มาก รองลงมาด้ า นวั ฒนธรรมและสั ง คม
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว และด้านการคมนาคมโดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ระดับมาก แม้ว่าจะ
อยู่ในระดับมากก็ตาม ชุมชนก็ต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความพร้อม สามรถอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒ นธรรมของชุมชนให้มีความยั่งยืน มีการประชาสัมพันธ์ข้ อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอยู่ต ลอดเวลา
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา และการกำหนดศั ก ยภาพหรื อ ความสำคั ญ ของแหล่ ง
ท่อ งเที่ ยว (วิวัฒ น์ชั ย บุ ญ ยภั กดิ์ ,2552) ที่ เสนอไว้ว่า คุ ณ ค่ าของแหล่ง ท่ องเที่ ย ว ได้แก่ ความสวยงาม
ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ความสำคัญทางลัทธิและศาสนาบรรยากาศ สภาพภูมิ
ทัศน์ทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการ
เดินทาง ระยะเวลาจากตัวเมืองที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม สถานบริการต่างๆ ระบบไฟฟ้าประปา โทรศัพท์ และการรักษาความปลอดภัย สภาพแวดล้อม
ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอื่นๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ข้อจำกัดในการ
รองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ ข้อจำกัดทางด้านบริการสาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภัย
ของนักท่อ งเที่ย ว และความมีชื่ อเสี ยงในปัจจุบั น ได้ แก่ ความเป็น ที่รู้จักของแหล่ง ท่องเที่ย วและจำนวน
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ด้า นเศรษฐกิ จ พบว่า มีค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทางถูกอยู่ในระดับ มากที่ สุด รายได้ต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวมีพอสำหรับการใช้จ่ายในการท่องเที่ย วอยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ยวทำให้ เศรษฐกิจในชุมชนมี
การเจริญเติบโตอยู่ในระดับมาก สินค้าและการบริการในชุมชนมีราคาที่เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เกิดการ
ประทับใจในการท่องเที่ยวได้รับบริการที่คุ้มค่าและได้ส่วนลดเป็นพิเศษอยู่ในระดับมาก และสภาพเศรษฐกิจมี
ผลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการเฉลี่ยทุ กด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และระดับมาก 5
ด้าน อภิปรายได้ว่า
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกอยู่ในระดับมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะ ชุมชนบางเจ้าฉ่าอยู่ไม่
ไกลจากกรุงเทพมหานคร และไม่ไกลจากตัวเมืองอ่างทอง มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวก และชุมชนบางเจ้า
ฉ่าตั้งอยู่ติดกับถนนและมีรถประจำทางผ่าน สอดคล้องกับการวิจัยของพยอม ธรรมบุ ตร (2552) ที่พบว่า
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นสถานที่เหมาะสม เช่น สนามบิน
ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ซึ่ง
จะเลือกอำนวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) หรือแหล่งท่องเที่ยว
(Attraction) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ด้านวัฒนธรรมและสังคม พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความเป็ นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็น
อย่ างดี อ ยู่ ในระดั บ มาก ประชาชนในพื้ น ที่ มี ค วามเป็ นมิ ต ร มี ม นุษ ยสั มพั น ธ์ที่ ดี อยู่ ในระดั บ มาก มีค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมอยู่ในระดับมาก ชุมชนมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตอยู่ในระดับ
มากอยู่ในระดับมาก วัฒ นธรรมและสังคมของชุมชนบางเจ้าฉ่า เป็นสิ่งดึงดูดใจในการมาท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับมาก และได้สัมผัสสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมภายในท้องถิ่นอยู่ ในระดับมาก ซึ่งผลการเฉลี่ยทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน อภิปรายได้ว่า
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นเจ้าบ้านต้ อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีอยู่ ในระดับมาก เพราะ ชุมชน
บางเจ้าฉ่ามีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์จักสาน มีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงาน และชุมชน
บางเจ้าฉ่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก การที่มีนักท่องเที่ยวมาที่ชุมชนบางเจ้าฉ่าและประชาชนในพื้นที่มีความเป็ นเจ้า
บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็น อย่างนี้นั้น เนื่องจาก ชุมชนบางเจ้า ฉ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ต้องการให้เป็นที่
ประทั บ ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ต้ อ งให้ ก ารต้ อ นรั บ มี สิ่ ง อำนวยความสะดวกที่ ดี เพื่ อ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้
ย้อนกลับมาที่ชุมชนบางเจ้าฉ่าอีก และนำไปบอกเล่าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ชุมชนบางเจ้าฉ่า สอดคล้องกับ
การวิ จั ย ของ พยอม ธรรมบุ ต ร (2552) ที่ พ บว่า ที่ พั ก แรมและสิ่ ง อำนวยความสะดวกในการต้ อ นรั บ
(Accommodation) ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท Bed&Breakfast เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่พักแรม ประเภทต่างๆ
และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีการต้อนรับดีประชาชนก็เกิดความพึงพอใจ
ด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ช่องทางการประชาสัมพันธ์เหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีช่องทางการ
ติดต่อสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะที่ดีอยู่ในระดับมาก เรื่องที่ประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนอยู่ในระดับมาก มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วอยู่ในระดับ มาก และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ ถูกต้อง และทันสมัยอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผลการเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในรับดับมากเช่นกัน อภิปรายได้ว่า
ช่อ งทางการประชาสัมพั นธ์เหมาะสมอยู่ ในระดับ มาก เพราะ นักท่องเที่ยวมีการรั บ รู้จากสังคม
ออนไลน์ เนื่ องจากปั จ จุ บั น เทคโนโลยี เข้ ามามี บ ทบาทอย่ างมากในชี วิต ประจำวัน ของมนุ ษ ย์ และทำให้
นักท่องเที่ยวเปิดรับสื่อออนไลน์เป็นประจำทุกวัน ชุมชนบางเจ้าฉ่ามีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้ อมูลข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ และระบบออนไลน์ต่างๆ มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา มีเบอร์ให้ติดต่อสอบถาม
มีรายละเอียดของชุมชนบางเจ้าฉ่าอย่า งละเอียด และสอดคล้องกับ การวิจัยของ ถวัลย์ ใจน้อย (2550)
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับสื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ย วแห่งประเทศไทยในระดับมาก ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต ในเรื่องการให้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว และความทันสมัยของข่าวสารตลอดเวลา
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า มีความปลอดภัยของสถานที่ท่ องเที่ยว และที่พักอยู่ในระดับมาก
มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่ส วยงามอยู่ในระดับมาก มีกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจ และมีที่พักหลากหลาย
สไตล์อยู่ในระดับมาก มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งประเพณี และวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่
ในระดับมาก มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและมีการฝึกทักษะ เช่น จักสาน ทำขนมไทย เป็นต้นอยู่ในระดับมาก
และสถานะและชื่อเสียงของชุมชนเป็นที่รู้จักทั่วถึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการเฉลี่ยทุก ด้านอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน อภิปรายได้ว่า
มีความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก เพราะ นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นว่า ชุมชน
บางเจ้าฉ่าได้มีความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ย ว และที่พักเป็นอย่างดี ชาวบ้านในชุมชนคอยเป็นหูเป็นตา
ในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน ละภายในชุมชนมีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาที่สวยงาม
มี ก ลุ่ ม สิ น ค้ า ที่ น่ าสนใจ และมี ที่ พั ก หลากหลายสไตล์ ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี ค วามหลากหลายของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ทั้งกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว และมีการฝึกทักษะฝีมือ เช่น การจักสาน การทำขนมไทย และชุมชน
บางเจ้าฉ่านั้นได้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในเรื่องสินค้า OTOP ด้านการจักสาน สอดคล้องกับการวิจัยของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2552) ที่ พบว่า ในการดำเนินการด้านการ
ท่องเที่ยวมีการดำเนินการที่สำคัญ โดยเพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภั ย และป้องกัน
การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ ยว รวมทั้ งเร่ง รัดการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่าง
จริงจัง
ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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ด้านการคมนาคม พบว่า มีความสะดวกสบายในการเดินทางอยู่ในระดับมาก มีความมั่นใจใน
ความปลอดภั ยของการเดิ นทางอยู่ ในระดั บ มาก ความเหมาะสมของป้ายบอกทาง และป้ ายบอกแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีความชัดเจน เช่น มีป้ายบอกเส้นทางมี Google Maps อยู่ในระดับมาก มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการเดินทางที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก เส้นทางถนนมีคุณภาพดีง่ายต่อการเดินทางอยู่ในระดับมาก และ
ระยะเวลาการเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน อภิปรายได้ว่า
มีความสะดวกสบายในการเดินทางอยู่ในระดับมาก เพราะ การมาท่องเที่ยวชุมชนบางเจ้าฉ่านั้น
ตามเส้นทางมีป้ ายบอกเส้นทาง และป้ ายบอกแหล่งท่ องเที่ย วที่ชั ดเจน และค้นหาเส้นทางผ่าน Google
Maps ได้ ชุมชนบางเจ้าฉ่านั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางผ่านสื่อที่ชัดเจน รวมถึงเส้นทางถนน
มีคุณภาพง่ายต่อการเดินทาง และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกั บการวิจัยของ พยอม
ธรรมบุตร (2552) ที่พบว่า การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพื้น
สถานที่เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง
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ผลงานด้านสังคมศาสตร์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านภาษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา
2. อาจารย์ปราโมทย์
3. อาจารย์ ดร.นพดล

พรหมมาศ
ระวิน
ปรางค์ทอง

ด้านสังคมศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คา
อาจารย์ ดร.สุริยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์
อาจารย์ ดร.นฤมล
อาจารย์เพชรรุ่ง

พาหอม
หาญพิชัย
เต๊ะขันหมาก
นานรัมย์
อนุสนธิ์พัฒน์
เทียนปิ๋วโรจน์

ด้านการศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ
2. อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์
3. อาจารย์ ดร.ศิริพล

นวลเจริญ
แจ่มฤกษ์แจ้ง
แสนบุญส่ง

