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	 พัชญ์สิตา		ศิรโรจนสิทธิ์

5G เทคโนโลยีขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สู่ไทยแลนด์ 4.0 93

	 รัชนีวรรณ	ชาวนา

การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ธุรกิจเครื่องเขียนเพื่อการปรับตัว 112

	 พรภรณี	รจิตานนท์



วารสารนวัตกรรมสังคม10

สารจากคณบดี

 วารสารวิชาการ “นวัตกรรมสังคม: Journal of Social Innovation” ฉบับนี้เป็น

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เป็นฉบับที่กองบรรณาธิการวารสารทุกคน

ท�างานด้วยความทุ่มเท  และมีรอยย้ิมเหมือนเดิมเมื่อวารสารฉบับน้ีก้าวออกมาจาก

ระบบการพิมพ์โดยสมบูรณ์

 วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ และมคีวามยินดทีีไ่ด้ต้อนรบัในทกุบทความ  การท�างานวารสารเป็นการท�างาน

ที่มีความละเอียดอ่อน ในการประสานงานกับผู้นิพนธ์ต้นฉบับที่ตั้งใจในการสื่อสารผล

งานทางวิชาการอนัมคีณุค่า และผูท้รงคณุวุฒพิิจารณาต้นฉบบัท่ีทุกท่านให้ข้อแนะน�า

อย่างเป็นประโยชน์ ความละเอยีดลออและมมุมองท่ีแตกต่างออกไปของผู้ทรงคณุวฒุิ

ได้ท�าให้ทุกบทความมีคุณค่า มีความหมาย และเป็นการประสานงานทางวิชาการท่ี

ลงตัวงดงาม และคงเป็นประโยชน์ทั้งต่อชุมชนวิชาการทางสังคมศาสตร์และต่อสังคม

โดยรวม โดยเฉพาะในยุค Disruption ที่กระทบต่อสังคมทุกมิติ การค้นคว้า ขบคิดทาง

วิชาการในปรากฏการณ์ใหม่ๆ ถือเป็นหน้าที่อันส�าคัญของวารสารนี้ด้วย

 แน่นอนว่าหากไม่มีผู้นิพนธ์ต้นฉบับ ผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านผู้อ่านก็คงไม่มี

วารสารนวัตกรรมสังคมฉบับนี้ การเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันจึงเป็นเสมือนการ

ค�้าจุนเสาทางวิชาการของวารสารเล่มนี้ไว้ และยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ตราบใดที่

ยังมีองค์ประกอบอันสมบูรณ์นี้อยู่

 พบกันอีกครั้งในฉบับหน้านะครับ

       ดร.สุริยะใส  กตะศิลา

        คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

                   มหาวิทยาลัยรังสิต
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ปีที ่2 ฉบับที ่2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

 วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 มีโอกาส

ดีที่ได้ต้อนรับบทความจ�านวน 6 บทความ  บทความแรก เป็นของ รองศาสตราจารย์ 

นฤมิตร สอดศุข นักวิชาการผู้มีชื่อในวงการนิพนธ์บทความทางวิชาการ ได้น�าเสนอ 

“มุมมองต่อการพนันของสังคมไทย”  ซึ่งเป็นการมองการพนันในเชิงสังคมศาสตร์และ

มานษุยวิทยา   ส�าหรบับทความชิน้ทีส่อง ดร.ชาญชยั จวิจนิดา  อาจารย์ประจ�าวิทยาลยั

นวัตกรรมสังคม  เสนอบทความเรือ่ง “รปูแบบการพัฒนาอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) 

ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วม  ซึง่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านส่วนใหญ่ทีไ่ด้รบั

การคัดเลือกมาจากชุมชนน้ันเป็นบุคคลที่ถูกกล่ันกรองและได้รับการยอมรับจากพ้ืน

ฐานของการเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวม มีน�้าใจและชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  และได้

มกีารสร้างเครือข่ายเพ่ือท�าประโยชน์ให้ส่วนรวม บทความชิน้ทีส่าม เป็นการนพินธ์ของ 

ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์ อาจารย์ประจ�า สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ซึ่งน�าเสนอใน

เร่ือง “การจัดการความรู้ของกองทุนจิตอาสาประชารัฐกับผู้เปราะบางทางสังคม” อัน

เป็นคนกลุม่ทีร่ฐัให้ความช่วยเหลอื บทความน้ีให้ข้อสรปุของการจดัการความรูท่ี้ส�าคญั

ในการท�างานจติอาสา ซึง่เป็นโมเดลทีม่ปีระโยชน์ต่อนักพัฒนาในโครงการอืน่ๆ ท่ีจะน�า

ไปประยุกต์ใช้  บทความที่สี่ เป็นงานแนวอาชญวิทยาโดยคุณพัชญ์สิตา  ศิรโรจนสิทธิ์  

น�าเสนอบทความในเรื่อง “สถานการณ์อาชญากรรมและหลักยุติธรรมในกลุ่มประเทศ

อาเซียน +3: แนวทางการจัดเก็บวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการกระท�า

ผิดซ�้า”  ซึ่งเป็นบทความท่ีมีประโยชน์ในวงการอาชญวิทยาและส�าหรับบุคคลท่ัวไปท่ี

ต้องการความรูใ้นเรือ่งการกระท�าผดิซ�า้ของประเทศในกลุม่อาเซยีน ซึง่ผูเ้ขยีนได้สรรหา

ข้อมูลมาอย่างดี  ส�าหรับบทความที่ห้า เป็นบทความของว่าที่ ดร.รัชนีวรรณ ชาวนา  ซึ่ง

น�าเสนอเรื่อง “5 G เทคโนโลยีขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สู่ไทยแลนด์ 

4.0”  อันเป็นประสบการณ์จากการท�างานโดยใกล้ชิด  และได้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ  

บรรณาธิการแถลง
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และบทความที่หก อันดับสุดท้ายของเล่มนี้  เป็นผลงานจาก คุณพรภรณี  รจิตานนท์  

นกัศกึษามหาบณัฑิตวิทยาลยันวัตกรรมสงัคม ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

ทีน่�าเสนอเรือ่งทีด่เูหมอืนเลก็ๆ “การสร้างอัตลกัษณ์ของธุรกิจเครือ่งเขยีนเพ่ือการปรบัตวั” 

ผู้วิจัยเป็นเจ้าของร้านเครื่องเขียนและท�าวิจัยเรื่องน้ีด้วยความตั้งใจ  ผลงานจึงออก

มาอย่างน่าสนใจทีเดียว  โดยเฉพาะผลการศึกษาได้ค้นพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นลูกค้า    

กลุ่มส�าคัญที่ผลักดันให้มีการปรับตัว

 อย่างไรก็ตามทกุบทความจะปราศจากความสมบรูณ์หากไม่ได้รบัการพิจารณา

บทความอย่างละเอียดถี่ถ้วนและมากไปด้วยประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ช่วยให้

วารสารนวัตกรรมสังคมมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งทาง

วิชาการต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

บรรณาธิการ
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ปีที ่2 ฉบับที ่2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

    1ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

มุมมองต่อการพนันของสังคมไทย

รศ.นฤมิตร สอดศุข1 

บทน�า

 สงัคมไทยมพ้ืีนฐานการเล่นพนนัมาตัง้แต่อดตีไม่ต่างไปจากสงัคมประเทศ อืน่ๆ 

เพียงแต่เดิมทีอาจจะเป็นลักษณะแฝงหรือควบคู่ไปกับประเพณีการละเล่นพ้ืนบ้าน

บางชนิด อาทิ การเล่นตีไก่ กัดปลา หรือชนวัว เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายคู่ขนาน

กัน ทั้งเพื่อความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นงานอดิเรกในยามว่างจากอาชีพการ

งานและการท�าไร่ท�านาของชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม นอกจากจะต้องการความบันเทิง

เพ่ือความสนุกสนานแล้ว ยังอาจมีการพนันขันต่อกันแบบได้เสียผลประโยชน์ไปด้วย

ในตัวเป็นครั้งคราวตามเทศกาลหรืองานรื่นเริงต่างๆ  แต่ก็คงมีคนจ�านวนหนึ่งท่ีอาจ

หมกมุ่นถึงข้ันติดการพนันเพราะหวังร�่ารวยจากการเล่นพนัน จนเกิดปัญหาอื่นๆ ตาม

มาทีท่�าให้สังคมรงัเกียจการพนนักันต่อมา อาท ิปัญหาหน้ีสิน ปัญหาครอบครัว ปัญหา

อาชญากรรม จวบจนกระท่ังน�าไปสู่ปัญหาท่ีสลับซับซ้อนระดับสูงข้ึน เช่น ปัญหาผู้มี

อทิธิพล ปัญหาคอร์รปัชนัทางการเมอืง เป็นต้น ประกอบกับสงัคมไทยนับถือพุทธศาสนา

จึงท�าให้ชาวบ้านต่างมองกันว่าการพนันเป็นเรื่องก่อความเสียหายร้ายแรงและผิดศีล

ธรรมจรรยา ตลอดจนเป็นหนทางแห่งความเสื่อมตามหลักศาสนา

 ปัจจุบันสังคมไทยอาศัยพระราชบัญญัติการพนัน ปีพุทธศักราช 2478 เป็น

กฎหมายหลักในการจัดการและควบคุมการเล่นการพนันด้วยการจ�าแนกประเภทการ

พนันไว้ 2 บัญชี คือ บัญชี ก. และบัญชี ข. ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการเล่นชนิดละ 28 

รายการเท่าน้ัน โดยบัญช ีก. เป็นการก�าหนดมาตรการควบคมุในลกัษณะทีเ่ป็นการห้าม

มใิห้อนญุาตจดัให้มหีรอืเข้าเล่น และบญัช ีข. เป็นการเล่นท่ีสามารถอนุญาตจดัให้มหีรอื

เล่นได้ ทั้งนี้เว้นแต่รัฐบาลจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไข
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ใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้ (เจริญ คัมภีรภาพ, 2546 : 398) โดยที่กฎหมาย

การพนันฉบบัปี พ.ศ.2478 ดงักล่าว ห้ามเล่นการพนันหลายชนิด นอกจากจะได้รับการ

อนุญาตชั่วคราวจากต�ารวจออกให้ในโอกาสพิเศษเป็นระยะเวลาส้ันๆ โดยต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งสถานที่และเวลา (รัตพงษ์ 

สอนสุภาพ, 2556)

 อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวมีความคลุมเครือใน 2 ประการหลักคือ ประการ

แรก กฎหมายมิได้ลงโทษการพนันว่าเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งหมด เพราะอนุญาตให้เล่นการ

พนันบางประเภทได้ภายใต้เงื่อนไขกฎหมาย แต่จะลงโทษเฉพาะรายที่ไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ส่วนประการทีส่อง กลบัปรากฏว่ากฎหมายไม่สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ และ

ไม่สามารถบังคับใช้ได้ จนส่งผลให้มีการเล่นพนันกันอย่างกว้างขวาง กระทั่งมีการติด

สินบนเจ้าหน้าที่ต�ารวจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ตามมา (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2546 

: 90 – 91; รัตพงษ์ สอนสุภาพ, 2556)

 แม้ภาพโดยรวมของการพนนัดงักล่าวจะดลู่อแหลมต่อการผดิกฎหมาย แต่ใน

อกีด้านหน่ึงรฐับาลไทยก็ประสงค์จะหารายได้จากธุรกิจการพนันมาใช้จ่ายในการบรหิาร

ประเทศ ดังนั้นจึงมีนโยบายจัดตั้งหน่วยสลากกินแบ่งในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2378 ซึ่งด�าเนินต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนับได้ 178 ปี

แล้ว ทั้งนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค คือ 1) ยุคสัมปทาน พ.ศ.2378 - 2416 2) ยุค

ก่อนพระราชบญัญัติ พ.ศ.2417 - 2516 และ 3) ยุคพระราชบญัญัต ิพ.ศ.2517 - ปัจจบุนั 

(สังศิต พิริยะรังสรรค์ รัตพงษ์ สอนสุภาพ และบุญสม เกษะประดิษฐ์, 2557)

 การออกสลากกินแบ่งรฐับาลของไทยท่ีถือเป็นสิง่ถูกกฎหมายนัน้ คนไทยทัว่ไป

ยังมทีศันคตค่ิอนข้างสบัสนว่าเป็นเรือ่งการเสีย่งโชค หรือการพนันท่ีถูกกฎหมายกันแน่ 

ต่อกรณีดังกล่าวควรถือว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน่าจะเป็นการเสี่ยงโชคมากกว่า

การพนันได้หรือไม่ เนื่องจากมิได้มีลักษณะเป็น “การพนันขันต่อ” เหมือนการเล่นการ

พนนัโดยทัว่ไป ดงัวิเคราะห์ได้ว่าการซือ้ลอ็ตเตอรีม่ไิด้มกีารแข่งขนัในลกัษณะเป็นเกมส์

ทีม่กีารใช้เทคนคิกลยทุธ์หรอืฝีไม้ลายมอืเพ่ือให้ได้ชยัชนะคูแ่ข่งขนัหรอืฝ่ายตรงกันข้าม 

ขณะเดียวกันก็ไม่มีการต่อรองว่าผู้ชนะจะได้รับผลตอบแทนจ�านวนมากน้อยเพียงใด

ตามที่ได้มีการก�าหนดเงื่อนไขกันไว้เป็นการล่วงหน้า 
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 กระนั้นก็ตาม คนไทยจ�านวนไม่น้อยก็ยังมีทัศนคติด้านลบต่อส�านักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในหลายด้าน แม้ว่าส�านักงานสลากจะพยายามสร้างวิสัยทัศน์ว่ามีจุด

มุ่งหมายทั้งเพื่อเสริมรายได้รัฐ พัฒนาสังคม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ทั้งนี้ด้วยการก�าหนดสัดส่วนรายได้หลัก 60 % จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรางวัล ส�าหรับ

ส่วนท่ีเหลือจากค่าประกอบการก็จะจัดสรรเพ่ือช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ อาทิเช่น 

การสนับสนุนด้านการศึกษา การแพทย์ การกีฬา ศาสนา ยาเสพติด ผู้พิการ เป็นต้น 

ประเดน็หลักท่ีคนไทยตั้งข้อสงสัยกับส�านักงานกองสลากก็เช่น การใช้วิธีการจ�าหน่าย 

“หวยบนดิน” เพ่ือแก้ปัญหา “หวยใต้ดนิ” ทีผ่ดิกฎหมายโดยผ่านระบบหวยออนไลน์จะ

สามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ และจะเป็นการเพ่ิมอบายมุขขึ้นอีกช่องทางหน่ึงหรือ

ไม่ รวมทั้งแนวคิดท่ีอาจจะเปิดบ่อนกาสิโนเสรีจะเหมาะสมกับสังคมไทยปัจจุบันหรือ

ไม่เพียงใด และจะท�าให้สามารถแก้ปัญหา “บ่อนเถื่อน” ได้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น

 ในแง่หลกัการแล้ว มเีหตผุลหลายประการท่ีมนี�า้หนักสนับสนุนให้มกีารพัฒนา

ธุรกิจการพนันผดิกฎหมายให้กลายเป็นธุรกิจถูกกฎหมาย โดยจะต้องออกแบบให้เหมาะสม

สอดคล้องกับบริบทและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยให้มากท่ีสุด รวมท้ังมีผลกระทบ 

ข้างเคยีงโดยเฉพาะกับภาคสงัคมให้น้อยทีส่ดุ ทัง้น้ีเน่ืองจากในปัจจบุนัได้มกีารด�าเนิน

ธุรกจิการพนันผดิกฎหมายกนัอย่างกว้างขวาง และท�าให้รัฐบาลและสงัคมไทยต้องเสีย

รายได้จากภาษอีากรทีค่วรจะได้ไปเป็นจ�านวนมาก ดงัพิจารณาได้จากตวัเลขประมาณ

การณ์ทีไ่ด้จากการศกึษาวิจยัของสงัศติ พิรยิะรงัสรรค์ เก่ียวกับเศรษฐกิจการพนันท่ีผิด

กฎหมายของไทยว่า คนไทยทั้งประเทศใช้จ่ายหวยใต้ดินสูงมาก อาทิ ตัวเลขในปี พ.ศ.

2544 ประมาณว่าสูงถึง 542,000 ล้านบาท ขณะที่ใช้จ่ายในบ่อนการพนันในประเทศ

ในปีเดียวกันประมาณ 541,000 - 826,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็คาดว่าคนไทยไป

จ่ายในบ่อนการพนันต่างประเทศในปีเดียวกันประมาณ 71,000 - 84,000 ล้านบาท  

ต่อปี (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2546 : 384 - 385) 

 นอกจากนั้น เมื่อค�านวณตัวเลขคาดการณ์เปรียบเทียบระหว่างเศรษฐกิจการ

พนันท่ีผิดกฎหมายและทีถู่กกฎหมายโดยรวมในปี พ.ศ.2544 พบว่าในการพนันประเภท

ต่างๆ เรียงตามล�าดับ 1 - 7 นั้น มีผู้นิยมเล่นการพนันผิดกฎหมายถึง 6 อันดับ มีเพียง

อันดับที่ 4 ที่เป็นการพนันถูกกฎหมาย คือสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) การพนันในบ่อน 113,956 ล้านบาท  2) หวยใต้ดิน 92,073 ล้านบาท  3) การพนัน
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ฟุตบอล 51,085 ล้านบาท  4) สลากกินแบ่งรัฐบาล 38,700 ล้านบาท  5) หวยหุ้น 

16,156 ล้านบาท 6) หวยออมสิน 9,341 ล้านบาท และ 7) หวย ธกส. 3,471 ล้านบาท 

(สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2546 : 386 - 387)

 นอกจากผลกระทบท่ีมีต่อการขาดรายได้ทางเศรษฐกิจของรัฐแล้ว เศรษฐกิจ

การพนันผิดกฎหมายยังเป็นต้นเหตุของการค�้าจุนภาพส่วยต�ารวจ ท่ีส่งผลเสียต่อการ

เกิดระบอบต�ารวจหรือรัฐต�ารวจ (Police Regime or the Police State) ซึ่งเข้าไปมี

อิทธิพลในระบบการเมอืงและระบบราชการไทย รวมท้ังยังเป็นการส่งเสริมค�า้จนุระบอบ

ประชาธิปไตยการพนนั (Casino Democracy) ทีม่กีารน�าเงนิท่ีได้รับจากเศรษฐกิจการ

พนันไปใช้ซื้อสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกต้ังทุกระดับตั้งแต่หน่วยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินไปจนถึงองค์กรรัฐสภาระดับชาติ จากน้ันก็จะน�าไปสู่ปัญหาการถอนทุนคืน

ในรูปคอร์รัปชันในทุกระดับ อันเป็นอุปสรรคส�าคัญของระบอบประชาธิปไตยของไทย         

(สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2546 : 214 - 220, 2547: 132 - 136)

 ดงันัน้จงึเป็นประเด็นน่าสนใจว่าหากสามารถด�าเนนิการให้ธุรกิจการพนันทีผ่ดิ

กฎหมายดงักล่าว อาทิ หวยใต้ดนิและบ่อนการพนนักลายเป็นสิง่ถูกกฎหมายจะมส่ีวน

ช่วยแก้ปัญหาและซื้อสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตั้งของไทยได้มากน้อยเพียงใด ด้วย

ทศันะของคนไทยเรือ่งการพนันดงักล่าว ปัจจบุนัจงึเกิดภาวะท่ียันกันอยู่และท�าอะไรไม่

ได้ จนกระทัง่ท�าให้การพนันผดิกฎหมายยังด�าเนนิต่อไป และย่ิงควบคมุได้ยากมากขึน้ 

กลุม่อทิธิพลต่างๆ ก็ยังได้รบัผลประโยชน์จากการให้การคุม้ครองการพนนัผดิกฎหมาย

มากข้ึนทุกวัน การจะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังจึงกระท�าได้ยาก โดยเฉพาะนโยบาย

เรื่องอุตสาหกรรมการพนันมิใช่เรื่องที่จะหาข้อสรุปได้ง่าย และหากจะท�าให้เป็นผลจะ

ต้องได้รับแรงสนับสนุนจากสาธารณชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยอย่างกว้างขวางเท่านั้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
 กรอบการวิจยัครัง้นีจ้ะเน้นการศกึษาเพ่ือหาตวัแบบการท�าความเข้าใจมติขิอง

การพนนั และเพ่ือใช้เป็นแนวทางส�าหรบัการบรหิารจดัการการพนนัของไทย ซึง่ผลการ

ศึกษานี้จะท�าให้ได้แนวทางในการบริหารจัดการเรื่องการพนันในประเทศไทย โดยมี

กรอบการวิจัยดังนี้

 1) ศึกษาทัศนคติของคนไทยเรื่องการพนัน 

 เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติต่อการพนันในแง่ลบจึงท�าให้รู้สึกต่อ

ต้านการปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจการพนันรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้

สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงควรศึกษาทัศนคติของคนไทย

โดยทัว่ไปในเชงิลึกว่าเปลีย่นแปลงไปจากอดตีตามผลการศกึษาส�ารวจเมือ่ราว 10 ปีท่ี

ผ่านมาเพียงใด เพื่อจะน�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

ประเด็นพ้ืนฐานท่ีนับว่ามีความส�าคัญย่ิงคือทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อการด�าเนิน

กิจกรรมหลักของส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบัน ซึ่งส่วน

หน่ึงมองว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล็อตเตอรี่เป็นธุรกิจการพนันชนิดหนึ่ง ที่ส่งผลก

ระทบในแง่ลบต่อสังคมไทยด้านต่างๆ ต่อกรณีน้ีหากสามารถสังเคราะห์ได้ว่ากิจการ

สลากกนิแบ่งออนไลน์หรอืหวยลอ็ตโต้ทีก่�าลงัจะด�าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาหวยใต้ดนิผิด

กฎหมายนัน้ มลัีกษณะเป็นการเสีย่งโชคมากกว่าเป็นการพนัน ก็จะช่วยให้ภาพลกัษณ์

ของส�านักงานกองสลากได้รับการยอมรับมากขึ้น และหากสามารถศึกษาหาทางเลือก

อื่นๆ ในการประกอบกิจการได้อย่างเหมาะสมจนเกิดผลดีต่อสังคมไทยในระยะยาว      

ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย

 2)  ทัศนคติของคนไทยท้ังท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริม

ให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย  

 คนไทยโดยทัว่ไปมทีศันคตดิงักล่าวทัง้สองแง่ คอืทัง้เหน็ด้วยและไม่เห็นด้วยกับ

การส่งเสริมให้การพนนัเป็นสิง่ถูกกฎหมายจงึต้องศกึษาส�ารวจจากงานวิจยัในรอบระยะ

เวลาเกือบ 20 ปีท่ีผ่านมา แต่เพ่ือความชดัเจนและสอดคล้องกับบรบิทสังคมไทย บรบิท

สังคมภูมิภาคที่ก�าลังจะเกิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และบริบทสังคมโลกยุค

โลกาภวัิตน์ในปัจจบุนั จงึจะศกึษาวิจยัเพ่ือทราบทัศนคตดิงักล่าวจากบคุคลกลุ่มต่างๆ

ในปัจจบุนัทัง้บคุคลสาธารณะและบคุคลทัว่ไปทีจ่ะพึงมอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจด�าเนิน

การในเรื่องนี้ของไทย และ
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 3)  ภาพรวมทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการพนันในปัจจุบัน 

 หลังจากได้ทัศนะมุมมองจากท้ังผู้ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยท้ังในอดีตและ

ปัจจบุนัแล้ว จะน�าข้อมลูทีไ่ด้มาสงัเคราะห์เพ่ือประมวลผลให้เห็นภาพรวมของทัศนคติ

ที่แท้จริงของคนไทยท่ีมีต่อการพนัน เพ่ือสะท้อนภาพแนวทางการบริหารจัดการของ

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นอยู่ว่าด�าเนินการได้เหมาะสมสอดคล้องกับความ

ประสงค์ของคนไทยทั่วไปมากน้อยเพียงใด และคณะผู้วิจัยต้องน�าไปศึกษาวิเคราะห์

พร้อมทั้งเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อการพนันให้

ส�านกังานกองสลากต่อไป ท้ังนีโ้ดยจดัท�าเป็นข้อเสนอแนะในรูปแบบของคูม่อืต่อหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนธุรกรรมของรัฐที่เกี่ยวกับการพนัน

มุมมองเกี่ยวกับการพนันของสังคมไทย
 มุมมองเกี่ยวกับการพนันของสังคมไทยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ประเด็น คือ 1) 

พ้ืนฐานทัศนคติของคนไทยเรื่องการพนัน 2) ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการส่งเสริม

ให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และ 3) ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการพนันในปัจจุบัน 

ทัง้น้ีเพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัท�าข้อเสนอแนะต่อรฐับาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ

บริหารจัดการเรื่องการพนันของไทยในอนาคต

 พื้นฐานทัศนคติของคนไทยเรื่องการพนัน 

 โดยท่ัวไป สังคมไทยมักพิจารณาประเด็นเรื่องการพนันในความหมายกว้าง 

โดยมกีารรวมประเดน็เรือ่งการเสีย่งโชคเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ความหมายของการพนันตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้หมายถึงการเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่น

ใดโดยอาศัยความฉลาด ความช�านาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย 

ด้วยเหตุนี้การพนันจึงอาจแบ่งได้หลายอย่าง เช่น 1) การพนันในการแข่งขัน ตัวอย่าง

เช่น เกมส์ไพ่ เกมส์ลูกเต๋า2) การพนันโดยการท�านายผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

เช่น การแทงบอล การแทงม้า และ 3) การพนันที่ไม่มีการแข่งขันโดยขึ้นกับความน่าจะ

เป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น หวยหรือสลากกินแบ่ง รวมถึงการเล่นอย่างใดที่เสี่ยง

โชคให้ผลตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่น อันแสดงความหมาย

ของการพนันว่าจะต้องมีการเล่นท่ีมีลักษณะได้หรือเสียเงิน หรือทรัพย์สินกันในตัว มี

การชนะหรือแพ้ โดยใช้เงินเป็นจ�านวนมากพอควรเป็นเดิมพัน โดยที่ผู้เล่นอาจจะหวัง
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ทั้งความสนุกสนานและผลก�าไร และในการเล่นนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้และความ

สามารถเป็นหลัก

 อย่างไรก็ดี แม้สังคมไทยจะมีการจ�าแนกเรื่องการพนันออกเป็นทั้งการพนันที่

ถกูกฎหมายและการพนนัที่ผิดกฎหมายกต็าม แต่โดยทั่วไปแล้ว คนไทยก็ยงัมีทศันคติ

ในแง่ลบต่อการพนันอยู่มาก โดยเฉพาะมักรวมเอาเรื่องการชิงโชคและการเสี่ยงโชคที่  

ดูจะมีนัยยะเชิงลบน้อยกว่าการพนันเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการพนันด้วย ท้ังท่ีในความ

เป็นจริงแล้วการชิงโชคเป็นเรื่องการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลที่ไม่น่าจะเป็นเรื่อง

การพนัน เนือ่งจากไม่มกีารได้เสยีระหว่างคูส่ญัญาเหมอืนการพนนั ถึงแม้ในการจดัให้มี

การแถมพกหรอืรางวัลจะมกีารชงิโชคเป็นส่วนประกอบทีส่�าคญั แต่ในระหว่างคูส่ญัญา

นัน้ผูจ้ดัให้มแีต่ทางเสยีไม่มทีางได้ และผูเ้ข้าเล่นก็มแีต่ทางได้ไม่มทีางเสีย ถ้าหากผู้เข้า

เล่นมีทางเสียด้วยแล้วก็น่าจะเป็นการพนันมากกว่า กระนั้นก็ดี หากพิจารณาในอีกแง่

หนึง่ก็จะพบว่าการชงิโชคสนิค้าอาจส่งผลให้ผูจ้ดัมทีางได้และผูเ้ล่นมทีางเสยีด้วยก็อาจ

เป็นได้ หากผูเ้ข้าเล่นทุม่ซือ้สนิค้าชนิดนัน้ๆ เป็นจ�านวนมากเพ่ือหวงัเพ่ิมโอกาสในการได้

รับรางวัล ก็ย่อมจะมผีลให้ผูจ้ดัมโีอกาสได้ก�าไรจากการขายสินค้าเพ่ิมมากขึน้ ในขณะ

ที่ผู้เข้าเล่นก็ต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นด้วย

 ในทางตรงกันข้าม การเสีย่งโชคนัน้ผูเ้ข้าเล่นไม่มส่ีวนร่วมในเหตกุารณ์อนัเป็น

เงือ่นไขแห่งการแพ้ชนะกัน โดยการแพ้ชนะนัน้ข้ึนอยู่กับเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีได้ตกลงกันว่า

จะมีผลไปในทางใด อาทิเช่น การซื้อสลากกินแบ่งหรือล็อตเตอรี่ เป็นต้น ขณะเดียวกัน

ผูเ้ส่ียงโชคก็มโีอกาสชนะและได้รบัรางวัลเท่าเทียมกันทุกคน โดยไม่มส่ีวนในการท�าให้

ตนมโีชคและได้รบัรางวัลมากกว่าคนอืน่ นอกจากน้ันยังมคีวามแตกต่างส�าคญัระหว่าง

การพนันและการเสี่ยงโชคอีกด้วยว่า การพนันจะต้องมีการวางเงินหรือทรัพย์สินเป็น

เดิมพัน ส่วนการเสี่ยงโชคจะต้องจ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าบางอย่างเพ่ือเส่ียงโชคให้ได้รับ

รางวัล และที่ส�าคัญคือ ในเรื่องการพนันน้ันผู้เล่นจะต้องอาศัยทักษะและ/หรือความ

สามารถในการคดิวิเคราะห์ชงิไหวพรบิเพ่ือเอาชนะ หรอืเท่ากับท�าให้โอกาสในการชนะ

ของผู้เล่นแต่ละรายไม่เท่ากัน

 ด้วยทัศนคติแบบไม่จ�าแนกความหมายเฉพาะให้ชัดเจน โดยเฉพาะระหว่าง

เร่ืองการพนันกับการชิงโชคและการเสี่ยงโชคดังกล่าว ท�าให้สังคมไทยท่ีมีรากฐานมา

จากความเป็นสังคมที่นับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่ส่งเสริมการเล่นการพนัน
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เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมิได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่องการพนันให้ชัดเจน เพ่ือสามารถน�าไป

ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายสาธารณะระดับชาติท่ีเก่ียวข้อง ในอันท่ีจะ

สามารถจัดการกับประเด็นนี้ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ ควรจะหาทางออกด้วยการ

แยกแยะเรือ่งการชงิโชคและการเสีย่งโชคออกจากการพนัน และส่งเสรมิให้เป็นเร่ืองถูก

กฎหมาย เพ่ือสามารถแสวงหารายได้เข้ารฐัได้เพ่ิมขึน้แทนท่ีจะต้องสญูเสยีเงนิส่วนนีไ้ป

ให้กับกลุ่มท่ีมอีทิธิพลนอกระบบดงัท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั โดยเฉพาะหากสามารถจ�าแนก

ให้ล็อตเตอรี่และสลากออนไลน์เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคมิใช่การพนันได้ก็จะช่วยให้

สังคมไทยยอมรับมากขึ้น

 ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการส่งเสริมให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย

ประกอบด้วย 1) ทัศนคติของคนไทยที่ไม่เห็นดด้ดวยกับการส่งเสริมให้การพนันเป็น   

สิ่งถูกกฎหมาย และ 2) ทัศนคติของคนไทยที่ที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้การพนันเป็น

สิ่งถูกกฎหมาย   

 1) ทัศนคตขิองคนไทยท่ีไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้การพนนัเป็นสิง่

ถูกกฎหมาย  

 ผลจากการวิจยัของสถาบนัหรอืหน่วยงานต่างๆ เรือ่งการพนันค่อนข้างออกมา 

สอดคล้องกันว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่สนบัสนุนให้รัฐส่งเสรมิการพนันเป็นสิง่ถูกกฎหมาย 

อาท ิผลการส�ารวจทศันคตขิองคนกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จ�านวน 2,672 ราย ใน

ปี พ.ศ.2541 โดยสถาบนัราชภฏัสวนดสุติ พบว่าร้อยละ 57 ไม่เห็นด้วย เพราะเชือ่ว่าจะ

ท�าให้การพนันแพร่กระจาย และศลีธรรมของผูค้นจะเสือ่มและผูค้นจะมคีวามโลภมาก

ขึน้ ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกับการศึกษาวิจยัเพ่ือส�ารวจประสบการณ์การเล่นการ

พนันและทัศนคติของประชากรและปริมณฑลจ�านวน 5,000 คน ในปี พ.ศ.2544 โดย

สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการท�าบ่อนการพนัน

ให้ถูกกฎหมาย และการให้มร้ีานรบัแทงพนนัถูกกฎหมายในอตัราผู้ไม่เห็นด้วยต่อผู้เห็น

ด้วย ร้อยละ 57 : 30 และอีกร้อยละ 13 ไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ผู้ไม่เห็นด้วยมีมุม

มองด้านสังคมเป็นหลกั โดยร้อยละ 80 หว่ันเกรงว่าจะท�าให้คนไทยหันมาเล่นการพนัน

มากย่ิงข้ึน และอกีร้อยละ 78 เห็นว่าปัญหาสงัคมและปัญหาอาชญากรรมจะตดิตามมา 

ส่วนผูท้ีไ่ม่เหน็ด้วยในมมุมองด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 38 เห็นว่าจะท�าให้ปัญหาคอร์รัปชนั 
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ส่วยและสินบนเพิ่มมากขึ้น กล่าวโดยสรุป ผลการส�ารวจดังกล่าวพบว่า เหตุที่คนไทย

จ�านวนมากยงัไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานกาสโินเป็นเพราะมคีวามกลวัและความวิตก

หว่ันเกรงว่านักการเมืองท่ีก�าลังมีอ�านาจทางการเมืองจะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์

ร่วมกับนกัธุรกิจ ทีเ่รยีกว่า “คอร์รปัชนัเชงินโยบาย” นอกจากน้ัน คนจ�านวนมากยังหวัน่

เกรงว่าปัญหาอาชญากรรมจะเพ่ิมมากขึน้ จรยิธรรมในการท�างานจะเส่ือมโทรมลง รวม

ทัง้ผู้คนจ�านวนมากจะตดิการพนันและมปัีญหาหน้ีสินตดิตามมา (สงัศติ พิริยะรังสรรค์ 

และคณะ, 2546 : 153)

 ต่อมาในปี พ.ศ.2545 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และคณะ (2546 : 201) ยังได้ศึกษา

ทัศนคติของคนไทยต่อการเปิดบ่อนการพนันให้ถูกกฎหมายจ�านวน 16,395 ราย พบ

ว่าค�าตอบของผู้ไม่เห็นด้วยลดหลั่นกันดังนี้ 1) ร้อยละ 80 เห็นว่าท�าให้นักการเมืองเข้า

มาแสวงหาผลประโยชน์ได้  2) ร้อยละ 75 เห็นว่าจะท�าให้คนติดการพนันมากยิ่งขึ้น 3) 

ร้อยละ 75 เห็นว่าผลประโยชน์จะตกเฉพาะกับนักธุรกิจบางคนเท่านั้น  4) ร้อยละ 73 

เห็นว่าท�าให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้น  5) ร้อยละ 72 เห็นว่าท�าให้ศีลธรรมเสื่อมลง  6) 

ร้อยละ 68 เห็นว่าจะท�าให้คนละทิ้งงานประจ�าไปเล่นการพนัน 7) ร้อยละ 63 เห็นว่า

กาสิโนไม่เหมาะสมกับสังคมไทย  8) ร้อยละ 60 เห็นว่าจะท�าให้คนยากจนลงไปอีก  9) 

ร้อยละ 60 มีความเห็นอื่นๆ 10) ร้อยละ 57 เห็นว่ารัฐบาลจะควบคุมไม่ได้  11) ร้อยละ 

58 เห็นว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใดๆ และ12) ร้อยละ 57 เห็นว่าจะท�าให้ภาพลักษณ์ของ

ประเทศไทยเสียหาย

 ผลการศึกษาต่อมาในปี พ.ศ.2554 ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยพินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ (2555) พบว่ายังคงมีผู้ไม่เห็นด้วยกับ

การท�าให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือจากการส�ารวจประชากร

จ�านวน 16 จังหวัด รวม 5,042 ราย ทั้งในกรุงเทพมหานคร เขตเมือง และเขตชนบท 

มีผู้ไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ 67.7 เห็นด้วยเพียง 18.6 และไม่แสดงความคิดเห็น 13.7 

โดยประชากรในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองเห็นด้วยกับการท�าให้บ่อนการพนันถูก

กฎหมายมากกว่าคนในเขตชนบท เรยีงตามล�าดบัดงัน้ี คอืร้อยละ 70.3, 69.4 และ 61.9 

ตามล�าดับ ทั้งนี้โดยเห็นว่าจะส่งผลกระทบทางลบดังนี้ 1) ร้อยละ 82.6 เห็นว่าจะท�าให้

คนไทยเล่นการพนันมากขึ้น  2) ร้อยละ 80.5 เห็นว่าจะท�าให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มมาก

ขึน้ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ และการค้าประเวณี 3) ร้อยละ 28.9 เห็น
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ว่าจะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีช่องทางคอร์รัปชัน รับส่วย และรับสินบนมากขึ้น 

และ 4) ร้อยละ 27.9 เหน็ว่าจะท�าให้การแข่งขันกีฬาเข้าไปเก่ียวข้องกับการพนนัมากขึน้

 2) ทัศนคตขิองคนไทยทีเ่ห็นด้วยกับการส่งเสรมิให้การพนันเป็นสิง่ถกู

กฎหมาย 

 จากการส�ารวจของกลุ่มองค์กรต่างๆ พบว่า มีคนไทยส่วนน้อยท่ีเห็นด้วย

กับเรื่องน้ี อาทิ จากการส�ารวจทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อการเปิดบ่อนกาสิโนให้ถูก

กฎหมายของ ผดุง ทองบริสุทธิ์ (2538 , 68-76) จากผู้ที่เรียนหลักสูตร วปอ. จ�านวน 

50 คน หลักสูตร ปรอ.รุ่น 7 จ�านวน 46 คน และจากข้าราชการและผู้บริหารในภาค

รัฐวิสาหกิจและเอกชน จ�านวน 96 คน ซึ่งทั้งหมดมีการศึกษาระหว่างระดับปริญญาตรี

ถึงปรญิญาเอก พบว่ามผีูเ้ห็นด้วยกับการจดัตัง้กาสโินให้ถูกกฎหมายร้อยละ 78 ไม่เหน็

ด้วยร้อยละ 16 และไม่มีความเห็นร้อยละ 6 ส�าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่ากาสิโน

เป็นแหล่งอบายมขุและอาชญากรรม ท�าให้เสยีเงนิโดยใช้เหต ุมปีระโยชน์ต่อสังคมน้อย

มาก เกรงว่ามาตรการหรอืกลไกของรฐับาลจะควบคมุให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ได้ น่า

จะใช้ทรัพยากร เวลา และบุคคลในชาติไปสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศในด้าน

อื่นๆจะดีกว่า และการเล่นการพนันเป็นแบบอย่างที่ผิดๆแก่บุตรและเยาวชน และจาก

การศกึษาวจิยัเพ่ือส�ารวจทศันคตขิองคนไทยท่ีมต่ีอนโยบายการพนันของรฐับาลของสงั

ศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2546) จากประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จ�านวน 5,000 คนในปี พ.ศ.2544 พบว่าในบรรดาคนส่วนน้อยที่เห็นด้วยนั้นส่วนใหญ่

จะมีมุมมองทางเศรษฐกิจ โดย  1) ร้อยละ 36 เห็นว่าจะช่วยขยายการจ้างงานเพิ่มมาก

ขึ้น และคนไทยไม่ต้องเดินทางไปเล่นการพนันในต่างประเทศ  2) ร้อยละ 43 เห็นว่าจะ

ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว  3) ร้อยละ 36 เห็นว่าจะท�าให้เงินนอกระบบการ

พนันลดลงได้ และ 4) ร้อยละ 27 เห็นว่าท�าให้ปัญหาคอร์รัปชัน ส่วย และสินบนลดลง

แม้ผลการส�ารวจเชิงปริมาณมักจะออกมาในลักษณะไม่เห็นด้วย แต่การศึกษาวิจัยใน

เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ มักมีแนวโน้ม

ในทางสนับสนุนเพื่อมุ่งแก้ปัญหาการพนันให้เป็นสิ่งถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ผล

ประโยชน์ด้านภาษีอากรที่ควรจะตกอยู่กับรัฐและสังคมไทยต้องสูญเสียไป ตัวอย่าง

เช่น จากผลการส�ารวจทศันคติเบือ้งต้นของชนชัน้กลางจากการออกแบบสอบถามและ

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร ในประเด็น
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เศรษฐกิจนอกกฎหมายของประเทศไทยของผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ในปี พ.ศ.

2539 พบว่าจ�านวนผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก�้าก่ึงกัน โดยกลุ่มผู้สนับสนุนให้เหตุผล

จากแง่มุมของผู้มองโลกจากความเป็นจริงและต้องการเห็นผลในทางปฏิบัติท่ีสมจริง 

เนื่องจากเห็นว่าในสังคมไทยมีการพนันอยู่ทั่วไปแล้ว และการควบคุมไม่ได้ผลในทาง

ปฏิบัติ และรายได้ส่วนหน่ึงจากธุรกิจการพนันกลับตกเป็นของข้าราชการและนักการ

เมืองกลุ่มหนึ่งที่ทรงอิทธิพลและคอร์รัปชัน ดังนั้น การท�าการพนันให้ถูกกฎหมายย่อม

จะส่งผลให้ฝ่ายรัฐบาลสามารถเก็บภาษีการพนันและได้รับรายรับเพ่ิมข้ึนซึ่งสามารถ

น�าไปใช้เพ่ือกิจการด้านสวัสดิการของสังคมเพ่ือการปฏิรูประบบการควบคุม (ต�ารวจ) 

และลดทอนบทบาทของนกัการเมอืง และนักธุรกิจประเภทอทิธิพลหรอืเจ้าพ่อลงได้บ้าง 

(ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรีรัตน์ ,2543)

 นอกจากน้ัน สังศิต พิริยะรังสรรค์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเร่ืองการพนันใน

สังคมไทยยังได้วิเคราะห์ประเด็นนี้ไว้ด้วยว่า นอกจากผลกระทบที่มีต่อการขาดรายได้

ทางเศรษฐกิจของรัฐแล้ว เศรษฐกิจการพนันผิดกฎหมายยังเป็นต้นเหตุของการค�้าจุน

ภาพส่วยต�ารวจ ที่ส่งผลเสียต่อการเกิดระบอบต�ารวจ หรือรัฐต�ารวจ (Police Regime 

or the Police State) ซึ่งเข้าไปมีอิทธิพลในระบบการเมืองและระบบราชการไทย รวม

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมค�้าจุนระบอบประชาธิปไตยการพนัน (Casino Democracy) ที่มี

การน�าเงนิท่ีได้รบัจากเศรษฐกิจการพนนัไปใช้ซือ้สิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตัง้ทุกระดบั 

ตั้งแต่หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปจนถึงองค์กรรัฐสภาระดับชาติ จากนั้นก็จะ

น�าไปสู่ปัญหาการถอนทุนคืนในรูปคอร์รัปชันในทุกระดับ อันเป็นอุปสรรคส�าคัญของ

ระบอบประชาธิปไตยของไทย (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2546 : 214-220)

 อย่างไรก็ด ีผลการศึกษาต่อมาของสถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โดยพินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ ในปี พ.ศ.2554 จากคนไทย 16 จังหวัด รวม 5,042 

ราย จะมีผู้เห็นด้วยกับการท�าให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายเพียงร้อยละ 18.6 แต่ก็มี

ทั้งเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ที่น่าสนใจหลายประการ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้

รัฐด�าเนินการคือ 1) ร้อยละ 41.2 เสนอให้รัฐออกมาตรการควบคุมให้ชัดเจน และ 2) 

ร้อยละ 12.2 เสนอให้รัฐเป็นผู้ควบคุมด�าเนินการอย่างเข้มงวด โดยไม่ปล่อยให้เอกชน

เข้าด�าเนินการอย่างเสรี ทั้งนี้โดย 1) ร้อยละ 19.9 เสนอให้เปิดเป็นบ่อนกาสิโนขนาด

ใหญ่ และ 2) ร้อยละ 3.3 เปิดเป็นบ่อนตามบ้าน นอกจากนั้นยังเสนอให้มีเงื่อนไขการ
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ให้บริการดังนี้ คือ 1) ร้อยละ 12.6 ให้ก�าหนดอายุผู้เข้าเล่นการพนันในบ่อน  2) ร้อย

ละ 3.5 ให้ก�าหนดวัน เวลา ปิด - เปิดที่เคร่งครัด  3) ร้อยละ 2.1 ให้ก�าหนดวงเงินของ     

นักพนันแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน และ 4) ร้อยละ 1.4 ให้มีการท�าบัตรสมาชิกผู้ที่จะเล่น

การพนันแต่ละแห่ง ส่วนด้านการจัดตั้งบ่อนการพนันพบว่า  1) ร้อยละ 2.2 เสนอให้

จัดตั้งบ่อนการพนันในเขตเมือง และ 2) ร้อยละ 1.5 เสนอให้ตั้งนอกเขตเมือง และให้         

ห่างไกลจากชุมชน (นวลน้อย ตรีรัตน์, 2557)

 ต่อมาจากการศกึษาโครงการศกึษาสถานการณ์ พฤตกิรรมและผลกระทบการ

พนันในประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ.2556 ซึง่ส�ารวจประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไปทัว่ประเทศ

ในทกุสาขาอาชพีด้วยจ�านวนตวัอย่างจาก 21 จงัหวัด พบว่า ได้ภาพสะท้อนทศันคตขิอง

คนไทยที่มีต่อการพนันหลายประการ อาทิ ประชากรราว 30 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

57 เคยเล่นการพนัน โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และเป็นคนเมืองมากกว่าคน

ชนบท ส�าหรับปัจจัยที่ท�าให้คนตัดสินใจเล่นการพนันคือ ต้องการเสี่ยงโชคร้อยละ 45 

อยากได้เงินร้อยละ 39 เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินร้อยละ 25 และมีคนชวน ร้อย

ละ 19 ทั้งนี้มีการเล่นหวยใต้ดินมากที่สุดร้อยละ 41 รองลงมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล

ร้อยละ 38 เล่นไพ่ร้อยละ 32 เล่นพนันฟุตบอลร้อยละ 9 หรือเล่นพนันชนิดอื่นๆ ร้อยละ 

6 (นวลน้อย ตรีรัตน์, 2557: 18 - 31)ส่วนทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการพนันโดยทั่วไป

พบว่า ทั้งคนที่เล่นและไม่เล่นการพนันเห็นตรงกันว่า ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหวยใต้ดิน 

ฟุตบอล หรอืในบ่อนการพนันล้วนก่อให้เกิดปัญหาการพนันล้วนๆ อยู่ในระดบัค่อนข้าง

น้อย และค่อนข้างเห็นว่าการพนันยังไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครวั ซึง่ก็เป็นด้วยเหตผุล

นีท้�าให้ยงัมผีูนิ้ยมเล่นการพนันอยู่จ�านวนมาก แม้กระน้ันคนกลุม่น้ีก็ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง

ว่าการเล่นพนันเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถใช้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้  และค่อนข้าง

ไม่เห็นด้วยว่าการซื้อหวยใต้ดินไม่ถือเป็นการเล่นพนัน

 อย่างไรก็ตาม คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจเรื่องเก่ียวกับการอนุญาตให้การ

พนันบางประเภทเป็นสิ่งถูกกฎหมายอีกหลายประเด็น เช่น การอนุญาตให้มีบ่อนพนัน  

การพนันฟุตบอลที่ถูกกฎหมายภายในประเทศ หรือกรณีท่ีส�านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาลจะน�าหวยบนดินหรือสลาก 2 ตัว 3 ตัว และสลากขูดลอกออกจ�าหน่าย รวมถึง

ประเด็นที่ว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ถือว่าเป็นการเล่นพนัน
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 ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการพนันในปัจจุบัน

ทศันคตขิองบคุคลสาธารณะและบคุคลทัว่ไปท่ีไม่เหน็ด้วยกับการท�าให้การพนนัเป็นสิง่

ถูกกฎหมาย ประกอบด้วย 1) ทัศนคติของบุคคลสาธารณะที่ไม่เห็นด้วยกับการท�าให้

การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และ 2) ทัศนคติของบุคคลท่ัวไปท่ีเห็นด้วยกับการท�าให้

การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย

 1) ทัศนคตขิองบคุคลสาธารณะท่ีไม่เห็นด้วยกับการท�าให้การพนันเป็น

สิ่งถูกกฎหมาย 

 พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัด

นนทบุรีรูปน้ีเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมไทยในนาม “พระพยอม” เน่ืองจากเป็นนักเทศน์

ฝีปากกล้าและมวีาทศลิป์ นอกจากน้ันยังเป็นพระสงฆ์ทีส่นใจปัญหาสงัคมและสามารถ

เทศนาสัง่สอนประเดน็ทางสงัคมซึง่เป็นปัญหาส�าคญัๆ ในชวิีตประจ�าวันด้วยภาษาชาว

บ้านทีเ่ข้าใจง่าย ผสมกับการใช้มขุตลกให้เกิดความขบขนัน่าสนใจไปพร้อมกัน จดุเด่น

ชดัประการหนึง่คอืการใช้เหตผุลทางศาสนาทีอ่งิกับหลกัวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์อธิบาย 

พร้อมเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย

 โดยทั่วไป พระพยอมมีทัศนะคัดค้านเรื่องการพนันอย่างชัดเจน แต่ขณะ

เดียวกันก็ให้ข้อชี้แนะแนวทางแก้ไขไปพร้อมกันแบบค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากเห็น

ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เสพติดจนแก้ไขไม่ได้  เพราะชอบเส่ียงโชคและหวังรวยทางลัด 

อย่างไรก็ดีท่านก็ได้ชี้แนะแนวทางแก้ไขในเชิงปฏิบัติให้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่

ในระยะแรกที่รัฐบาลอาจจะไม่สามารถยุบเลิกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในทันที แต่ก็ไม่

ควรเพ่ิมการพนันชนิดใหม่ๆข้ึนมาอีก เช่น หวยตู้ เพราะท�าให้คนงมงายและบ่มเพาะ

อบายมขุ ขณะเดยีวกันก็ต้องรณรงค์ให้พระสงฆ์เลิกใบ้หวยไปพร้อมกันด้วย ขัน้ตอนต่อ

ไปก็คอืรัฐบาลต้องแสดงศกัยภาพปราบปรามบ่อนเถ่ือนและหวยใต้ดนิให้หมดไป หรอื

หากรัฐบาลเหน็ว่าไม่สามารถปราบปรามให้หมดสิน้ไปได้ และหันไปเลอืกวิธีการท�าให้

หวยใต้ดนิกลายเป็นหวยบนดนิทีถู่กกฎหมาย แม้พระพยอมไม่เหน็ด้วยอย่างมาก แต่ก็

มข้ีอยกเว้นหากรฐับาลจะน�ารายได้ไปใช้พัฒนาประเทศแทนท่ีจะให้ตกไปอยู่ในมอืของ

เจ้ามืออย่างผิดกฎหมาย (พระพยอม กัลยาโณ, วันที่ 15 เมษายน 2557)
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 ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์

การเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอดีตอาจารย์ประจ�าคณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองการพนันจากมิติเศรษฐศาสตร์การเมือง 

ทั้งด้านโครงสร้างเชิงสถาบันและอ�านาจ ในเชิงไม่เห็นด้วยกับการท�าให้การพนันเป็น

สิ่งถูกกฎหมายว่า การพนันคือการโยกย้ายทรัพยากรจากมวลชนคนจนไปสู่คนรวย

ที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจการเมืองทีละน้อย ผ่านระบบรัฐทุนนิยม หรือทุนนิยมโดยรัฐ 

ส่วนทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อการพนันก็ตกอยู่ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มทุนโดย

รัฐให้การสนับสนุน โดยที่ภาคธุรกิจการเมืองท�าการเปิดบ่อนเสรีเพื่อขูดรีดคนจนอย่าง

ถูกกฎหมาย ซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์ปรีชาไม่เห็นด้วยกับโครงสร้างดังกล่าวที่รัฐจะเป็น

เจ้าของปัจจยัการผลติการพนันเสยีเอง ไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหรือหวยใต้ดนิ หรอืหวย

ออนไลน์ก็ตาม และเมือ่ไม่เห็นด้วยกับหวยรฐับาลจงึได้เสนอทางเลอืกของหวยรัฐบาล

ไว้อย่างน้อย 3 วิธี คือขอให้ขูดรีดเหมือนเดิม หรือขอให้ขูดรีดแบบนุ่มนวลอ่อนโยนแต่

จัดสรรรายได้ให้คนจนบ้าง หรือขอให้รื้อถอนหวยรัฐบาลเสียเลย แต่ทั้งหมดนี้คาดการ

ได้ว่าจะช่วยให้เกิดการยุติการขูดรีดได้  อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุท่ีการพนันเป็นเรื่อง

วัฒนธรรมชมุชนจงึปฏิเสธแบบถอนรากถอนโคนได้ยาก ดงัน้ัน หากจะต่อต้านการพนัน

ก็จะต้องสร้างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสามารถรวมมวลชนอันกว้างใหญ่ให้

เข้าสู่การปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นในการปลุกจิตส�านึกลบล้างการนิยมเล่นการพนันให้

หมดไป (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2556: 1 - 13 และสัมภาษณ์วันที่ 25 เมษายน 2557)

ทัศนคติของบุคคลท่ัวไปที่ไม่เห็นด้วยกับการท�าให้การพนันเป็นส่ิงถูกกฎหมาย จาก

การวิจยัเรือ่งการส�ารวจภาพลกัษณ์ของส�านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลของสงัศติ พิริยะ

รังสรรค์ กฤษดา พัชราวนิช และคณะ (2557) ซึ่งเป็นการส�ารวจทัศนคติของทั้งผู้ซื้อ

สลากกนิแบ่งรัฐบาล จ�านวน 2,000 คน และจากผู้ขายจ�านวน 400 คน จากทั่วประเทศ

ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ

กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ขายส่วนใหญ่ร้อยละ 45.3 ไม่เห็นด้วยกับการท�าให้การพนัน

เป็นสิ่งถูกกฎหมายเพราะท�าให้เกิดการมอมเมาเยาวชนท�าให้ครอบครัวแตกแยก และ

ท�าให้คนยากจนเพ่ิมมากขึน้ ขณะทีผู่ข้ายร้อยละ 29.1 เห็นด้วยกับการท�าให้ถูกกฎหมาย 

เพราะจะท�าให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ท�าให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีการพนัน เพ่ือ

น�าไปพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน และลดปัญหาผู้มีอิทธิพลลง (สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ

คณะ, 2557)
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 2) ทัศนคติบุคคลสาธารณะและบุคคลท่ัวไปท่ีเห็นด้วยกับการให้การ

พนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย

 ทศันคติของบคุคลสาธารณะทีเ่หน็ด้วยกับการให้การพนันเป็นสิง่ถกูกฎหมาย 

ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ และชัยวัฒน์ ระวีแสงสูรย์

ศ.ดร.นนัทวัฒน์ บรมานนัท์ อดตีคณบดคีณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ

ประธานเครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย (www.pub-law.net) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่

ความรู้ด้านกฎหมายแด่สาธารณชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องถึง 13 ปี จนถึงปัจจุบัน 

ส�าหรับทัศนคติต่อการท�าให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายนั้น ในฐานะนักกฎหมาย

มหาชน อาจารย์นนัทวัฒน์มองว่า ถือเป็นหน้าท่ีของรฐัท่ีจะต้องจดัให้มกีารพนันในฐานะ

ทีเ่ป็นบรกิารสาธารณะอย่างหน่ึง นอกจากน้ันยังถือเป็นการจดัการทางวฒันธรรม และ

ยังมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศอีกด้วย แม้ในทาง

ปฏิบัติเสียงส่วนใหญ่จะยังเห็นควรให้ใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมการพนันอยู่ก็ตาม โดย

เฉพาะเป็นการสอดคล้องกับหลักศาสนา หรืออาจมีบางส่วนเห็นว่าเพ่ือการคุ้มครอง

เยาวชนและสถาบันครอบครัว เป็นต้น 

 นอกจากนั้น อาจารย์นันทวัฒน์ ยังเห็นเพ่ิมเติมด้วยว่าควรจะเขียนกฎหมาย

สมัยใหม่โดยรวมเรื่องการให้รางวัลด้านการเสี่ยงโชคเข้าไว้ด้วย และควรก�าหนดค่า

นยิมให้ครอบคลมุไปถึงการพนันประเภทใหม่ๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต  และควรก�าหนด

ความรับผดิชอบของผูท่ี้จะจดัให้มกีารเล่นการพนนัส�าหรบัเยาวชน ท้ังนีก้ารอนญุาตให้

มกีารเล่นการพนันควรท�าโดยคณะกรรมการท่ีอาจแยกเป็นระดบัชาติและท้องถิน่ โดยที่

รฐัควรเก็บภาษจีากผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์มากข้ึน รวมท้ังมาตรการการจ�ากัดประเภทของผู้

ที่จะเข้าไปเล่นการพนันในบางสถานที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฟอกเงิน เป็นต้น (นันท

วัฒน์ บรมานันท์, วันที่ 21 เมษายน 2557)

 ชยัวัฒน์ ระวีแสงสรูย์ นายกสมาคมผูค้้าสลากออนไลน์ไทย และประธานเครอื

ข่ายผู้ค้าสลากออนไลน์ไทย นับเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เห็นด้วยกับการท�าให้การพนันเป็น

สิ่งถูกกฎหมาย โดยเฉพาะเคยมีผลประโยชน์ของรัฐบาลในอดีตที่ส่งเสริมให้มีการค้า

สลากออนไลน์มาก่อน และถูกยกเลิกไปในรัฐบาลรุ่นหลัง

 เหตผุลส�าคญัท่ีคณุชยัวฒัน์เหน็ด้วยกับเรือ่งนีค้อื เหน็ว่าการทีร่ฐับาลปล่อยให้

หวยใต้ดินผิดกฎหมายยังด�าเนินอยู่ ย่อมท�าให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาล 

เพราะรัฐไม่สามารถเรียกเก็บภาษีจากสิ่งที่พึงได้รับนั้น โดยเฉพาะหวยใต้ดินมีเงื่อนไข
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ที่ได้เปรียบสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายประการ อาทิ สามารถได้รับเงินรางวัลสูงกว่า 

ผู้ขายยอมให้จ่ายเงินซื้อแบบเครดิตล่วงหน้าได้ และยังมีการลดเปอร์เซ็นต์การซื้อให้ 

เป็นต้น ดังนั้น หากรัฐบาลไม่ด�าเนินการธุรกิจหวยออนไลน์หรือหวยบนดิน ก็ย่อมจะ

สูญเสียผลประโยชน์จากภาษีอันพึงได้ไป นอกจากน้ัน ก่อนหน้าน้ีรัฐยังได้ด�าเนินการ

เรื่องนี้มาแล้ว การยุติโครงการสลากออนไลน์จึงท�าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

และผู้ขายสลากรายย่อย ท่ีรฐัมภีาระจะต้องชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย 

(ชัยวัฒน์ ระวีแสงสูรย์, วันที่ 28 กรกฎาคม 2556)

 ข้อเสนอแนะอื่นๆคือรัฐควรจะน�าเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไปตอบแทนในรูป

แบบต่างๆ ผ่านองค์กรสาธารณกุศลเป็นการชดเชย ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ไปให้

ภาคส่วนอืน่ๆ ทีเ่ป็นผูด้้อยโอกาสในสงัคม ด้วยเหตุน้ีท�าให้ธุรกิจการพนันนอกกฎหมาย

เป็นสิง่ถูกกฎหมายจงึเป็นประโยชน์ต่อสงัคมในหลายๆ ด้าน แต่ท้ังน้ีรัฐต้องพยายามหา

ทางแก้ไขจุดอ่อนท่ีจะตามมา โดยเฉพาะท่ีอาจเกิดผลกระทบกับเด็กและเยาวชนด้วย

การควบคุมอายุผู้ซื้ออย่างจริงจัง 

 3) ทัศนคติบุคคลสาธารณะและบุคคลทั่วไปที่เห็นด้วยกับการท�าให้การ

พนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมมากขึ้น 

 ทัศนคติของบุคคลสาธารณะที่เห็นด้วยกับการท�าให้การพนันเป็นสิ่งถูก

กฎหมายโดยควบคู่ไปกับการท�าให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมมากขึ้นประกอบด้วย 

มณเฑียร บุญตันและธนากร คมกฤต

 มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และประธาน

กรรมาธิการวิสามญัศกึษาปัญหาและแนวทางการปฏิรปูระบบการบรหิารจดัการสลาก

ในประเทศไทย ในฐานะวุฒิสมาชกิ และในฐานะเป็นผูพิ้การทางสายตาทีม่บีทบาทโดด

เด่นในการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ด้อยโอกาสในสังคม เขาได้เริ่มต้นเข้ามามี

ส่วนเกี่ยวข้องโดยเริ่มจากการเป็นคนขายสลาก 

 สงัคมไทยโดยท่ัวไปมกัมองว่าสลากกินแบ่งรฐับาลและการพนันอืน่ๆ เป็นเรือ่ง

ชั่วร้าย แต่ในฐานะของคนยากจนในอดีตจึงท�าให้ชาวบ้านที่ยากไร้เชื่อว่าการซื้อสลาก

ทั้งจากของรัฐบาลหรือหวยใต้ดิน อาจช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจนได้ แม้จะด้วย

ความหวังลมๆ แล้งๆ ก็ตาม รวมทั้งการที่สังคมไทยไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการอย่างแท้จริง

ท�าให้เกิดปัญหาความเหลือ่มล�า้ต�า่สงูทางเศรษฐกิจมากและการกระจายรายได้ไม่ลงตวั 

นอกจากน้ันการทีส่งัคมไทยพัฒนาไปในทางปัจเจกชนสงูขึน้ตามรปูแบบครอบครวัเดีย่ว
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มใิช่ครอบครวัขยายเช่นในอดตี จงึท�าให้ขาดโอกาสในการพ่ึงพาญาตมิติรเช่นสมยัก่อน 

ดังนั้นคุณมณเฑียรจึงเห็นด้วยกับการท�าให้เกิดการปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็น

ธุรกิจถูกกฎหมายต่อไป แต่ควรมกีารปฏริปูการบรหิารจดัการให้เป็นธรรมกับท้ังผูบ้รโิภค

และสังคมโดยรวม โดยเฉพาะสังคมคนจน คนยากไร้และคนด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้

ด้วยการปรบัปรงุการประกอบการให้โปร่งใสเป็นธรรม และด้วยการจดัสรรผลประโยชน์

ให้ภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น

 การปฏิรูปสลากเพ่ือสังคมจากการผลักดันของภาคส่วนต่างๆ จึงจะช่วยเปิด

โอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือ

สามารถกระจายอ�านาจการใช้เงินสลากไปสู่ภาคประชาสังคมมากขึ้นตามข้อก�าหนด

กฎหมาย ซึ่งน่าจะส่งผลดีให้ผลประโยชน์ตกไปถึงมือผู้ยากไร้ท่ีสมควรจะได้รับมาก

ขึ้น แทนที่จะผูกขาดการบริหารจัดการไว้ในมือองค์กรภาครัฐแต่ฝ่ายเดียวดังแต่ก่อน 

นอกจากนั้นยังควรมีการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพและ

ผลดกีบัสังคมโดยเฉพาะผูซ้ื้อให้มากขึน้ เพือ่ทีว่่าผูซ้ื้อสามารถซื้อหาได้ในราคาควบคมุ 

รวมทั้งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเกิดขึ้น อาทิ การ

ป้องกันมิให้เกิดการเก็งก�าไรจากการขายสลากเป็นชุดตัวเลขตามความนิยมของผู้ซื้อ

เป็นต้น (มณเฑียร บุญตัน, วันที่ 31 มีนาคม 2557)

 คณุธนากร คมกฤต ในฐานะเลขาธิการเครอืข่ายรณรงค์หยุดการพนนั มทีศันะ

เหน็ด้วยกับการท�าให้การพนนัเป็นสิง่ถูกกฎหมาย แต่เหน็ว่าควรมกีารปฏิรปูกองสลากฯ 

เพราะส�านกังานสลากฯเป็นต้นเหตุส�าคัญทีท่�าให้สลากแพง เน่ืองจากการบริหารจดัการ

ไม่มีประสิทธิภาพ โดยปล่อยให้ผู้ค้ารายใหม่ผูกขาดโควตาและมีอิทธิพลเหนือราคา 

ขณะที่ส�านักงานกองสลากฯ กลับใช้ข้ออ้างเพื่อเพิ่มจ�านวนการพิมพ์ หรือเพิ่มประเภท

ของสลากฯ ใหม่ และไม่มีมาตรการช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนของผู้ค้ารายย่อยท่ี

เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้พิการ 

 ในฐานะเลขาธิการเครือข่ายฯ เขาเห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการปฏิรูปทั้ง

ด้านการประกอบการและการจัดสรรผลประโยชน์ไปยังองค์กรภาคประชาสังคมและ

สาธารณกุศลต่างๆ ส�าหรบัด้านการบรหิารจดัการของกองสลากฯ ได้เสนอให้ส�านักงาน

สลากฯ ยกเลกิโควตาและจดัสรรใหม่ด้วยวิธีการท่ีโปร่งใส   และยึดหลกัความเป็นธรรม 

รวมทัง้ขอให้มกีารตรวจสอบค่าใช้จ่ายของส�านกังานสลากฯ และในแง่ขององค์กรเสนอ
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ให้ปรบัเปลีย่นคณะกรรมการบรหิารของกองสลากฯ ท่ีมสัีดส่วนเหมาะสมเป็นธรรมมาก

ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เขายังเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวผลักดันของกลุ่มต่างๆ อาทิ เครือ

ข่ายเพ่ือขับเคล่ือนภาคประชาสงัคม เพ่ือจดัตัง้กองทนุเพ่ือการพัฒนาภาคประชาสงัคม 

ด้วยการเสนอรายละเอยีดในร่างพระราชบญัญัตใิห้แบ่งเงินรายได้สลากจ�านวน 15% ให้

แบ่งเป็น 3 ส่วนเพ่ือสนบัสนนุภาคสงัคม (ผูส้งูอายุ ผูพิ้การ/เดก็และสตร)ี ภาควัฒนธรรม 

(กีฬา ศิลปวัฒนธรรม) และภาคประชาสังคม (เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเอง ลดช่องว่าง

ทางฐานะรายได้ และลดปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการพนัน) (ธนากร คมกฤต, วันที่ 

4 เมษายน 2557)

สรุปและข้อเสนอแนะ

 สรุปสาระส�าคัญของส่วนนี้ ประกอบด้วย 1) สรุปภาพรวมทัศนคติของคนไทย

ที่มีต่อการท�าให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และ 2) ข้อเสนอแนะ 

 สรุปภาพรวม

 ทศันคตขิองคนไทยทีม่ต่ีอการท�าให้การพนนัเป็นสิง่ถูกกฎหมาย การทีค่นไทย

ส่วนใหญ่ดเูหมอืนยังคงยดึมัน่ในหลกัศาสนาศลีธรรมอย่างเคร่งครดั ด้วยการปฏเิสธการ

ท�าให้การพนันเป็นสิง่ถูกกฎหมาย ยกเว้นกิจการทีก่ฎหมายยอมรบัไปแล้ว ได้แก่ สลาก

กินแบ่งรัฐบาล มวย ม้าแข่ง ไก่ชน วัวชน การเล่นไพ่ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ปรากฏว่า

มีการพนันผิดกฎหมายอย่างดาษดื่น ได้แก่ หวยใต้ดิน หวยหุ้น การพนันฟุตบอล บ่อน

การพนัน รูปแบบต่างๆ เป็นต้น ในทางปฏิบัติที่เป็นจริง จึงท�าให้รัฐต้องสูญเสียเงินราย

ได้ไปอย่างมหาศาล รวมทั้งยังมีผู้นิยมไปเล่นการพนันในต่างประเทศจ�านวนมาก โดย

เฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเปิดกิจการเกือบรอบประเทศไทย พฤติกรรมดังกล่าวจึง

เท่ากับเป็นการปฏิเสธความจริง เพราะทุกฝ่ายล้วนรู้ดีว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร โดยที่

มีบุคคลบางฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐและนักการเมืองได้รับผลประโยชน์นอก

กฎหมายเหล่านี้ไป อย่างไรก็ดี ข้อพึงสังวรที่ทุกฝ่ายต่างหว่ันเกรงกันว่าจะท�าให้เกิด

การเล่นการพนนักนัอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นปัญหาสังคมในระยะยาวก็เป็นสิง่พึง

พิจารณาหาทางแก้เช่นกัน

 แม้ปัจจบุนัสงัคมไทยจะมกีารพนนัถกูกฎหมายด�าเนินการอยู่จ�านวนหน่ึงแล้ว 

โดยที่รัฐเข้าไปมีบทบาทบริหารจัดการบางส่วน และเป็นธุรกิจเอกชนบางส่วน หากรัฐ
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จะตดัสินใจให้การพนันนอกกฎหมายต่างๆสามารถเปิดกิจการโดยถูกกฎหมายได้ เช่น 

บ่อนกาสิโน หรือ หวยออนไลน์ เป็นต้น ก็จ�าเป็นจะต้องด�าเนินการให้ชัดเจน โดยมีการ

ศกึษาวิจยัและเตรยีมการในเรือ่งท�าให้การพนนัเป็นสิง่ถูกกฎหมายอย่างจรงิจงั และเปิด

โอกาสให้ประชาชนคนไทยได้มส่ีวนร่วมตดัสนิใจอย่างเปิดเผย ด้วยการถือเป็นความรับ

ผิดชอบร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง ซึ่งอาจเป็นในรูปการจัด

ท�าประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น หรืออาจถึงขั้นท�าประชามติท่ัวประเทศหาก

จ�าเป็น ท้ังนีโ้ดยด�าเนนิการควบคู่ไปกับการผลกัดนัพระราชบญัญัตกิารพนันฉบบัต่างๆ

ให้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจังต่อไป

 ข้อเสนอแนะ 

 สิ่งท่ีจ�าเป็นต้องด�าเนินการเร่งด่วนเฉพาะหน้าควบคู่ไปด้วยก็คือการรณรงค์

ค่านิยมในสังคมไทยให้เกิดความส�านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและการประกอบ

อาชีพสุจริตเป็นส�าคัญ โดยให้ถือว่าการพนันเป็นเพียงเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจและ

การสนัทนาการเพ่ือผ่อนคลายมากกว่าให้หนัไปยึดตดิเป็นอาชพี พร้อมท้ังให้สังคมไทย

มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจการท่องเที่ยว และให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่า

อย่างไรก็ดี ภารกิจเฉพาะหน้าท่ีรัฐต้องด�าเนินการต่อเน่ืองไปด้วยก็คือ การปรับปรุง

พัฒนาธุรกิจการพนนัท่ีรฐัดแูลรบัผดิชอบโดยตรงให้มปีระสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึน้

ในทกุทาง โดยเฉพาะกิจการสลากกินแบ่งรฐับาล ท่ีจ�าเป็นต้องหามาตรการเพ่ิมเตมิหรอื

แก้ปัญหาหลายประการท่ีปรากฏอยูใ่ห้ลลุ่วงไป และท่ีส�าคญัคอืรฐับาลต้องเปิดใจกว้าง

ยอมรบัการเข้ามามบีทบาทและส่วนร่วมในการบริหารจดัการของภาคประชาสังคมและ

ภาคประชาชนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสามารถปล่อยให้เกิดการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีตกไปถึง

มือประชาชนภาคส่วนต่างๆ ที่พึงได้รับอย่างแท้จริงต่อไป
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รูปแบบการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

The Development Model Village Health Volunteers 
(VHV) , with Participation.

ดร.ชาญชัย  จิวจินดา1

                                                                                      

บทคัดย่อ

  การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาการเข้ามามีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.)(2) ศึกษาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) (3) ศึกษาคุณลักษณะของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) (4) 

เสนอยุทธศาสตร์การสร้างผู้น�าอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ท่ีสอดคล้องกับบริบท

ที่เปล่ียนแปลงไปของสังคมไทย  โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น จังหวัดปทุมธานี ประจ�าปี 2558 จ�านวน 10 คน คัดเลือกจาก 

กองสนับสนนุสขุภาพภาคประชาชน กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ   

บุคลากรทางด้านสาธารณสุข  จาก 7 อ�าเภอ อ�าเภอละ 2 คนและประชาชนที่ได้เข้ารับ

การบริการ จาก 7 อ�าเภอ อ�าเภอละ 5 คน

  ผลการวิจัยพบว่า (1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านส่วนใหญ่ท่ีได้

รับการคัดเลือกมาจากชุมชนน้ันเป็นบุคคลที่ถูกกลั่นกรองและได้รับการยอมรับจาก

พ้ืนฐานของการเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวม มีน�้าใจและชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่น (2)  

อาสาสมัครสาธารณสุข มีความสามารถและได้แสดงบทบาทในกิจกรรมที่ท�าได้ส�าเร็จ

ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ งานตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาสาสมัคร

สาธารณสุข จ�าเป็นต้องใช้เวลาอย่างต่อเน่ืองหรือเป็นงานประเภทท่ีไม่จบไม่สิ้นและ

         1อาจารย์  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  

มหาวิทยาลัยรังสิต
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ไม่เป็นเวลา  ความรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถพัฒนาได้ (3) 

ควรให้การสนับสนุน สร้างขวัญก�าลังใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วม  การสร้างเครือข่ายเพื่อท�าประโยชน์ให้ส่วนรวม (4) ควรปรับบทบาทอาสา

สมัครสาธารณสุขมาสู่การเป็นผู้ส่งเสริมแนวคิดอาสาสมัครเพื่อสุขภาพ

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน,  อาสาสมัครสาธารณสุข

Abstract
  In this research The Development Model of Village Health Volunteers 
(VHV), with participation aimed to (1) Study the involvement of village health 
volunteers (VHV.); (2) study their roles, duties and responsibility; (3) study the 
attributes of village health volunteers; (4) propose a strategy on developing 
village health volunteers (VHV.) corresponding to the changing context of 
Thailand. The qualitative research by means of in-depth interview village health 
volunteers (VHV). Outstanding Pathumthani year 2558 the number of people 
recruited 10 healthy support from the public sector. Department of Health 
Service Support Ministry of Public Health And health personnel from seven 
districts, each district two people and also Five public service recipients from 
each of seven districts in Pathum Thani
  The results of the study revealed that (1) Most of the village health vol-
unteers have been recruited from the community as the person being screened 
and accepted as the basis for the sake of the common good. Generous and 
like to help others. (2)Village  Health Volunteers talented and successful role in 
activities during the short period of time for the role, duties and responsibilities 
of volunteers needed to take continuous or a job that does not end, and the 
end is not the time. The ability of Village  Health Volunteers. can be improved 
(3) To support them with a good way to creat more performance and encour-
agement ,especially creating a participatory process and creating a network 

to serve the common interest. (4) should be adjusted to the role Village  Health 

Volunteers  who promote the concept of healthy volunteers.

Keywords: the Participation of citizens, health volunteers (VHV)
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บทน�า

  ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจ�านวนและอัตราส่วนผู้สูง

อายุไทยท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปีจะเห็นได้จากผลการส�ามะโนประชากรของส�านักงานสถิติแห่ง

ชาติต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปี 2563 ส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมปีระชากรผูส้งูอายุ จาก 8,411,000 

คน ในปี 2553 และในปี 2563 จะมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุเป็น 12,622,000 คน 

(ที่มา : ข้อมูลปี 2553 จากส�ามะโนประชากรและเคหะ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ จาก

คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583) จากนั้นจ�านวนประชากร

จะเริม่ลดลงซึง่เป็นผลจากอตัราการเจรญิพันธ์ุทีม่แีนวโน้มลดลง ท�าให้ประชากรวัยเดก็

และวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะที่จ�านวนผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นตามอายุขัยที่

ยืนยาวมากขึ้น 

  การวางแผนดแูลสขุภาพเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างหน่ึงของการพัฒนาชมุชนของ

บุคคลในสังคมเป็นกระบวนการวางแผนเพ่ือให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งการที่บุคคลในสังคมจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ได้นั้น 

จ�าเป็นต้องเร่ิมมาจากหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด นั่นคือการดูแลสุขภาพบุคคลและสมาชิกใน

ครอบครวั จากนัน้จงึออกไปสูช่มุชนและสงัคม ซึง่การปฏิบตัดิงักล่าวในท่ีสดุกจ็ะน�าไป

สู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ การส่งเสริมสุขภาพ จึงเป็นทั้งกระบวนการ กิจกรรม และ

แนวทางส�าหรับการด�าเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อส่งเสริม และเกื้อหนุนให้บุคคล ได้

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนในทุกด้าน แบบองค์รวมอย่างเป็น

ระบบ

  ระบบการบริการสุขภาพชุมชน คือพลังการมีส่วนร่วมและระบบด�าเนินการท่ี

ภาคประชาชนจะสามารถด�าเนินการอย่างพ่ึงตนเองได้  อาสาสมคัรสาธารณสุข ( อสม) 

ถือว่าเป็นทุนทางสังคม (Social Capitals) ที่ส�าคัญ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ให้มีบทบาท ภายใต้ความส�าเร็จการ

ท�างานอย่างได้ผล ครอบคลมุไปถงึคนส่วนใหญ่ในชมุชนต่างๆของประเทศ   การระดม

พลังจิตอาสาของชาวบ้านให้มีส่วนร่วม  โดยใช้ชื่อว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (อสม) ซึ่งทุก 15 ครัวเรือนในทุกหมู่บ้านจะมี อสม 1 คน จังหวัดหน่ึงจึงจะ
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มี อสม นับแต่ 2-3 หมื่นคน ไปจนถึง 8 หมื่น – แสนคนทั่วประเทศ และในปัจจุบันนี้มี 

อสม อยู่กว่า 1.1 ล้านคน นบัว่าเป็นศกัยภาพและทุนทางสังคมท่ีมคีณุค่าต่อการพัฒนา

ประเทศมาก   อกีทัง้กล่าวได้ว่า ในรอบ กว่า 30 ปีทีผ่่านมานี ้ ความเปลีย่นแปลงในการ

พัฒนาสุขภาพที่ส�าคัญที่สุดของประเทศนั้น   เกิดจากบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ด้วยพลังจิตอาสาของ อสม

  แม้ว่าการด�าเนนิการต่างๆ ท่ีผ่านมานัน้ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน

เหล่าน้ีได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อการพัฒนาสาธารณสุขในระดับชุมชน  

แต่การด�าเนินการเก่ียวกับการอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเป็นอยู่ก็มีปัญหามากมาย

หลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนนิการทีม่รีปูแบบท่ีค่อนข้างตายตวัซึง่เป็นแนวทาง

ทีส่ามารถด�าเนนิการได้ในชมุชนชนบทเป็นหลกั ปัญหาการสร้างแรงจงูใจในการท�างาน  

ปัญหาค่าตอบแทนหรอืการให้สวัสดกิารหรอืปัญหาการเมอืงท่ีมกัเข้ามาใช้อาสาสมคัร

สาธารณสุขเป็นฐานคะแนนเสียง

  สภาวะดังกล่าวท�าให้จ�าเป็นต้องประเมินและวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจนว่าอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านท�างานอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือเงื่อนไขใดใน

ปัจจุบัน มีศักยภาพแท้จริงอยู่ตรงจุดไหนในสถานการณ์ท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงไป โดย

เฉพาะอย่างย่ิงการด�าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านน้ันยังเป็น

แนวคิดท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคมอยู่หรือไม่ หากจ�าเป็นต้องมีการปรับ

เปลี่ยนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในลักษณะใด ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ก�าหนดยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการด�าเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ใหม่ของโลกปัจจุบัน   ที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นบริบทใหม่ของการด�าเนินงานอาสา

สมัครสาธารณสุขท่ีจ�าเป็นต้องมีการทบทวนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การท�างานท่ีชัดเจน

ในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วัตถุประสงค์การวิจัย

  1.   ศึกษาการเข้ามามีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

  2.  ศึกษาบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) 

  3.   ศึกษาคุณลักษณะของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   
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  4.  เสนอยุทธศาสตร์การสร้างผูน้�าอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ท่ีสอดคล้อง

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย

วิธีการด�าเนินการวิจัย

  ส�าหรับกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดกระบวน

วิธีการวิจัย (methodology)โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) อนัประกอบไปด้วย กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร และ

กระบวนการสมัภาษณ์เจาะลกึ (in-depth interview) โดยมกีารด�าเนินกระบวนการวิจยั 

ดังนี้

  ขอบเขตด้านพื้นที่

  ศึกษาในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร ท่ีใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

(อสม.)   และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข   ในจังหวัดปทุมธานีทั้ง 7 อ�าเภอ ประชาชน

ที่ได้เข้ารับการบริการ

  กลุ่มตัวอย่าง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่น ประจ�าปี 

2558  จ�านวน 10 คน คัดเลือกจาก กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  บุคลากรทางด้านสาธารณสุข   จาก 7 อ�าเภอ 

อ�าเภอละ 2 คน และประชาชนที่ได้เข้ารับการบริการ จาก 7 อ�าเภอ อ�าเภอละ 5 คน

  ขอบเขตด้านเวลา

  ในการวิจัยครั้งนี้ท�าการเก็บข้อมูลในช่วง ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

  ทั้งน้ีผู ้วิจัยจะได้ด�าเนินกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย 

(descriptive research)  ซึง่การวิจยัเชงิบรรยาย เป็นการวิจยัท่ีมุง่ศกึษาข้อเท็จจรงิ เก่ียว

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทราบว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปรโดยการพรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์

ร่วมด้วยเพ่ือแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบ จากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ มาท�าการทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุง แล้วสรุปรายงานเพื่อเสนอ ที่

สามารถน�าไปใช้พัฒนาได้ต่อไป

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การเข้ามามีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ผลการวิจัยพบว่า  

  แม้นว่า อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านเหล่าน้ี จะเข้ามาเป็นอาสาสมคัร

ด้วยเหตผุลทีต่่างกัน ก็ย่อมมอียู่บ้างทีเ่ป็นพวกพ้องของผูน้�าชมุชนหรอืเข้ามาเป็นอาสา

สมัครด้วยแรงจูงใจจากสิทธิประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้านส่วนใหญ่ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเพ่ือเป็นตวัแทนของชมุชนนัน้เป็นบคุคลทีถู่กกลัน่

กรองและได้รับการยอมรับจากพ้ืนฐานของการเป็นคนท่ีเห็นแก่ส่วนรวม มีน�้าใจและ

ชอบให้ความช่วยเหลอืผูอ้ืน่ รวมท้ังเป็นผูท้ีใ่ส่ใจและมคีวามรูเ้ก่ียวกับสขุภาพด ีนอกจาก

น้ัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านเหล่าน้ียังมีความสัมพันธ์และความรู้สึก

ผูกพันกับงานสาธารณสุข มีความไว้วางใจและมีเข้าใจทีด่ีต่องานสุขภาพชุมชน พร้อม

ที่จะให้ความร่วมมือในการท�างานต่าง ๆ โดยไม่ต้องชี้แจงหรือท�าความเข้าใจมาก จน

อาจกล่าวได้ว่า อสม. เป็นคนที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างระบบสาธารณสุขของรัฐกับ

ชุมชน  การมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีคุณลักษณะดังกล่าวเป็นจึงกลไกการท�างาน

และนับเป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพในอันท่ีจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อ

ชุมชนและต่อระบบสุขภาพไทย  

  อาสาสมคัรสาธารณสขุ ถึงแม้ไม่ใช่ปัจจยัการผลิต แต่ก็เป็นคนประสานเพ่ือให้

เกิดปัจจัยการผลิตขึ้นในชุมชน   สอดคล้องกับ  Putnam ที่กล่าวว่า ความร่วมมือแบบ

อาสาสมัครโดยประชาคมของพลเมือง (civic community) ต่อกิจกรรมทางสังคมมีผล

ต่อการสะสมทุนทางสังคมท�าให้สังคมเข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจประสบความ

ส�าเรจ็ (strong society, strong economy) และสงัคมท่ีเข้มแขง็จะท�าให้รัฐมคีวามเข้ม

แข็ง (strong society, strong state) และ Putnam  ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ทุนทางสังคม 

จะเกิดได้ต้องมีความไว้วางใจ (trust) บรรทัดฐาน (norms) และเครือข่าย (networks) 

โดยการส่งเสริม เกื้อหนุน การร่วมมือในการด�าเนินงานซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังชี้ให้เห็น

ถึงกระบวนการเกิดของทนุทางสงัคมน้ัน เริม่จากประชาชนในสังคมมรีะบบคิด และค่า

นิยมที่ดีร่วมกัน ดังนั้น ทุนทางสังคมในรูปเครือข่ายส่งผลให้ (1) เพิ่มศักยภาพในการ
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ท�างานและช่วยลดต้นทุนในการท�างานได้มากกว่าการท�างานแบบปัจเจกชน (2) เกิด

จารีตประเพณีที่เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันหรือต่างตอบแทน ท�าให้องค์กรชุมชนแข็ง

แรงและมีพลังมากขึ้น (3) เกิดความไว้วางใจระหว่างกันของคนในเครือข่ายท�าให้การ

ติดต่อและระบบข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็ว และ (4) มีการน�าความส�าเร็จ

ร่วมกันในอดีตมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต (Putnam ,1993) และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน องค์การบริหารส่วน

ต�าบล อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ข้อสรุปประเด็นปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าท่ีของประชาชน อาสา

สมัครด้วยใจ มีความรู้ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นท่ีเคารพ

นับถือของคนในชุมชน มีทักษะและประสบการณ์ เป็นประโยชน์กับตัวเองและชุมชน 

(2) ปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือก

ให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุ่มต่างๆ ท่ีสนับสนุนผลักดันการมีส่วน

ร่วม 3) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ อบต. ด�าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส่

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บ้าน

  4.2  บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  

ผลการวิจัยพบว่า  

  บทบาทในงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข ปรากฏแนว

โน้มท่ีชดัเจนคอื  อสม. ท่ีมอียู่นีม้คีวามสามารถและได้แสดงบทบาทในกิจกรรมทีท่�าได้

ส�าเรจ็ในช่วงระยะเวลาสัน้ได้เป็นอย่างด ีเช่น การให้ความรูห้รอืแจ้งข่าวสารแก่ชาวบ้าน 

การส�ารวจข้อมูลหมู่บ้าน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลอนามัย ประชากร สัตว์ปีกการฉีดวัคซีน 

เป็นต้น) การรณรงค์เพื่อการควบคุมโรคที่เกิดเป็นครั้งคราวตามฤดูกาล เช่น ไข้หวัดนก 

ไข้เลอืดออก เป็นต้น จดุด้อยของอาสาสมคัรสาธารณสุข เหตผุลคอือาชพีของอสม.ส่วน

ใหญ่มอีาชพีเป็นเกษตรกรและต้องเลีย้งดคูรอบครวัจงึไม่สามารถคาดหวังให้ อสม. ให้

เวลาอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอตลอดเวลาได้   ในขณะเดียวกันงานตามบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบของ อสม. จ�าเป็นต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่องหรือเป็นงานประเภท

ที่ไม่จบไม่ส้ินและไม่เป็นเวลา เช่น การส่งต่อผู้ป่วย การให้บริการดูแลสุขภาพของ

สมาชิกในชุมชนหรือการรักษาผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น หรืองานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดัง
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นั้นหากในชุมชนมีผู้ป่วยที่เป็นปัญหาโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

จะย่ิงเป็นภาระการดูแลอย่างต่อเน่ืองยาวนาน เห็นได้ชัดว่า อสม. ท่ีเป็นอยู่อาจมีข้อ

จ�ากัดในการให้บริการดูแลติดตามผู้ป่วย ในด้านความรู้ความสามารถของอาสาสมัคร

สาธารณสุข สามารถพัฒนาได้ หากได้รับการอบรม สัมมนาหรือแม้กระทั่งการศึกษาดู

งาน   ความสามารถของบุคคลที่ต้องใช้ความรู้และทักษะที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน 

การฝึกอบรม ประสบการณ์ ทัศนคติ และแรงจูงใจท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือ

สังคม และเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรหรือสังคมน้ันให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

และความกระตอืรอืร้นอย่างแรงกล้าท่ีบคุคลเลอืกท่ีจะน�าความรู ้ทกัษะ ความสามารถ

มาใช้ในการท�างาน (Coleman,1988)

  ความเห็นของผู้วิจัย ยังเห็นสอดคล้องกับทฤษฎีทุนมนุษย์  ท่ีว่าการพัฒนา

คุณภาพของมนุษย์ เน่ืองจากมนุษย์มีความสามารถท่ีหลากหลายท่ีอยู่ในตัวตนทั้งท่ี

ติดตัวมาแต่ก�าเนิด หรือเกิดจากการสั่งสมเรียนรู้ โดยแต่ละคนมีคุณค่า ซึ่งคุณค่าจะ

เพ่ิมมากข้ึนเมือ่ลงทุนในด้านต่างๆ เช่นการศกึษา การฝึกอบรม การสอนงานทีเ่หมาะสม 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างประสบความส�าเร็จ 

สร้างศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การ

พึ่งพาตนเอง มีความรู้ความสามารถท�างานตามเป้าหมายที่องค์กรก�าหนดไว้ 

  4.3  คุณลักษณะของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   ผลการวิจัยพบว่า

  ในบรบิทสงัคมทีเ่ปลีย่นไป  คณุลกัษณะของผูน้�า  นอกจากจะต้องมคีณุสมบตัิ 

ด้านการท้าทายและกล้าเผชิญกับกระบวนการ (challenge the process) ด้านการ 

กระตุน้ให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์การ (inspire a share vision) ด้านการสร้างสรรค์

พฤติกรรมในการท�างานให้กับผู้ร่วมงาน (enable others to act) ด้านการเป็นต้นแบบ

ให้กับผู้ร่วมงานในองค์การ (modeling the way) ด้านการบ�ารุงขวัญและก�าลังใจ  (en-

courage the heart) แล้ว ต้องมีบุคลิกภาพ อุปนิสัยและความซื่อสัตย์สุจริต  มีความ

ยุติธรรม ความโอบอ้อมอารีและความเสียสละ และมีความสามารถในสถานการณ์

ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือในกิจกรรมอย่างใดกิจกรรมอย่างหน่ึงซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถ

จงูใจประชาชนให้มคีวามคดิเหน็คล้อยตามและลงมอืท�างานอย่างใดอย่างหนึง่  ความ

สามารถในการประสานกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งระหว่างรัฐกับชุมชน  (Kouzes & 

Posner, 1995)  และคุณลักษณะของอาสาสมัครสาธารณสุข นอกจากการท�าหน้าที่
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ผู้น�าด้านความคิด ชักชวน โน้มน้าวให้ประชาชนในชุมชนมีความสนใจในเรื่องสุขภาพ

ชมุชนแล้ว  ยังเป็นผูท้ีม่บีทบาทในกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน ให้ชมุชนเข้ามา

มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุข จึงมีบทบาทที่ส�าคัญ

มากในภารกิจท่ีจะเอือ้อ�านวย ส่งเสรมิสนบัสนนุโดยอาศยัรปูแบบและโครงสร้างความ

สัมพันธ์ผ่านสังคมชุมชนเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะต่างๆ 

  ผูว้จิยัเหน็ว่า ผูท้ีอ่าสาเข้ามาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ควรมลีกัษณะ

  1.  การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) นัน้ ต้อง “เตม็ใจ” การท�างานอาสา

สมัครสาธารณสุขไม่มีการบังคับ ขู่เข็ญให้ท�า แต่เป็นการเต็มใจท�างานที่ตนรัก มีความ

ปรารถนาดีต่อคนอื่น อยากเห็นเขามีความสุข

  2.  การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นั้นต้อง “ตั้งใจ” คนเรานั้นเมื่อ

มีความเต็มใจในการท�างานแล้ว จะท�างานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ตั้งใจท�าให้เกิดผล

ส�าเร็จของงานเป็นส�าคัญ ไม่ย่อท้อกับอุปสรรค หรือ งานล�าบากใดๆมีความเต็มใจใน

การท�างาน ตั้งใจท�างานจนสุดความสามารถโดยมิต้องให้ใครมาบังคับ

  3.  การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) น้ัน ต้อง “พอใจ” พอใจในงาน

ที่ท�าด้วยความเต็มใจและต้ังใจ ผลงานที่ออกมานั้นก็เป็นความพอใจของคนท�างานที่

ท�าให้คนอื่นเขาเข้าใจ ท�าให้เขามีความสุข ความส�าเร็จ ความสมหวังเกิดความพอใจ

ในการท�างานอย่างมีความสุข

  4.  การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   นัน้ตอ้ง “ดีใจ” ดใีจที่ได้ท�างานที่

ตนนั้นมีความเต็มใจ ตั้งใจ และพอใจ ที่ได้ท�างาน เมื่อท�างานแล้วก็เกิดความดีใจจาก

ผลงานที่ได้ท�าไว้ให้ปรากฏแก่สาธารณชน เป็นที่ประจักษ์ตามความต้องการของตน

  5.  การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) น้ัน ต้อง “ภาคภูมใิจ” ในงานทีต่น

ท�าไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ที่ได้ท�าลงไปเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ เป็นความภาคภูมิใจ

ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

  แต่ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า อาจขัดแย้งกับเจตนารมณ์แต่แรก

เริม่ทีม่กีารจดัตัง้อาสาสมคัรสาธารณสขุ  ท่ีต้องการให้ชาวบ้านอาสาเข้ามาเป็นตวัแทน 

ช่วยเหลือและที่ปฏิบัติงานในต�าบลนั้น และเป็นผู้ประสานระหว่างรัฐกับชาวบ้าน  ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวจิยัของ สรุย์ี กาญจนวงศ์ (2553) ท�าการวิจยัเรือ่งบทบาทและภารกิจ

ของผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชน พบว่า บทบาทของผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชนท่ีปฏิบัติจริง
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แตกต่างจากบทบาททีก่รมการพัฒนาชมุชนก�าหนดปัจจยัท่ีมผีลต่อการปฏิบตังิานตาม

บทบาทของผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การสนับสนุนจากเจ้า

หน้าท่ีและผู้น�าท้องถ่ิน ส่วนปัญหาในการปฏิบตังิานตามบทบาทของผูน้�าอาสาพัฒนา

ชุมชน ได้แก่  (1) เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนน้อย  (2) ขาดงบประมาณในการสนับสนุน

โครงการของผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชน  (3) ค่าตอบแทนน้อย  (4) ขาดการให้ความรู้แก่

ผูน้�าอาสาพัฒนาชมุชน  (5) ขาดการตดิต่อสือ่สารระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้น�าอาสาพัฒนา

ชุมชน 

  ความเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า การเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจ ด้วยการเพ่ิมค่า

ตอบแทนตามแนวคดิทฤษฎ ี2 ปัจจยัของเฮร์ิซเบอร์ก ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ในการท�างาน 

ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจสังคม และระบบการท�างาน 

การมีความพึงพอใจในงานมาก ย่อมท�าให้เกิดแรงจูงใจในการท�างานมากตามไปด้วย    

การเสรมิสร้างแรงจงูใจในทกุด้านย่อมส่งผลต่อการปฏิบตังิาน ความจ�าเป็นท่ีจะต้องให้

ความส�าคัญทั้งปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค�้าจุนซึ่งปัจจัยท้ังสองย่อมแตกต่างกันไปตาม

สถานการณ์ สถานที่ เวลาและบุคคล จึงต้องศึกษาและเลือกใช้ให้ถูกต้องอันจะก่อให้

เกิดความพึงพอใจ และจะส่งผลต่อการทุม่เท ความร่วมมอืร่วมใจให้กับการท�างานและ

น�าไปสู่ความส�าเร็จในที่สุด (Herzberg, 1959)

  4.4  ยุทธศาสตร์การสร้างอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ท่ีสอดคล้องกับบรบิท

ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย

  จากการทบทวนและวิเคราะห์แนวคิด สถานการณ์และประสบการณ์อาสา

สมคัรสาธารณสขุและบรบิทการท�างานท่ีเปลีย่นแปลงไปท�าให้เห็นถึงศกัยภาพ จดุอ่อน 

และโอกาส ของการท�างานที่ผ่านมา ดังนี้

  จุดแข็งหรือศักยภาพ

  1. อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองเป็นทุนทางสังคมที่

ส�าคัญของการพัฒนาสาธารณสุขและเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส�าคัญ

  2. อาสาสมัครสาธรณสุข มีศักยภาพสูงในด้านการท�างานที่ส�าเร็จเสร็จสิ้น

เป็นคราว ๆ เช่น การส�ารวจข้อมูล การรณรงค์ด้านการควบคุมโรคระบาด หรือ การ 

กระจายแจ้งข่าวสารแก่ชุมชน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ยืดเยื้อ
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  3. กระบวนการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านมผีูน้�าในระดบัชมุชนท่ี

ได้รับการยอมรับจากชุมชนสูงและมีการขยายบทบาทไปสู่งานที่ไม่ใช่งานสาธารณสุข

โดยตรง เช่น งานประชาคม การได้รบัเลอืกเป็นกรรมการต่าง ๆ  หรอื เป็นผูแ้ทนในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

  4. แนวโน้มอาสาสมคัรท่ีมคีนรุน่ใหม่ ๆ  เข้าร่วมอย่างต่อเนือ่งและมแีนวโน้ม

เป็นสตรีมากขึ้นเป็นคุณภาพใหม่ที่สะท้อนศักยภาพในอนาคตของ อสม.

  จุดอ่อน

  1.  แนวทางการท�างานอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเป็นอยู่เน้นท่ีการใช้เงื่อนไข

ความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และระบบอุปถัมภ์แบบราชการในการสร้างแรงจูงใจใน

การท�างาน ขาดการพัฒนาจิตวิญญาณของการอาสาสมัครที่เข้มแข็งและแท้จริง

  2.  รูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านเป็นรูปแบบท่ีเหมาะกับ

พื้นที่ชนบท

  3.  รปูแบบการระดมอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีเป็นอยู่มข้ีอจ�ากัดท่ีไม่สามารถ

ระดมการมีส่วนร่วมจากกลุ่มทางสังคมอื่น ๆ

   อาสาสมัครสาธารณสุขเกือบท้ังหมดมาจากชนชั้นพ้ืนฐานทางสังคม

ที่มีการศึกษาต�่า มีภาระด้านการประกอบอาชีพและการเล้ียงดูบุตรหลาน แม้อาสา

สมคัรสาธารณสขุจะท�างานได้ด ีแต่ก็เป็นภาระส�าหรบักลุม่คนเหล่านีท้ีต้่องเสยีสละอยู่

เสมอ ในขณะทีร่ะบบสาธารณสขุไม่สามารถระดมคนชัน้กลางและชัน้สูงทางสงัคมท่ีมี

ศักยภาพที่จะเสียสละมากกว่าเข้าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขได้เท่าที่ควร

  4. ระบบสนับสนุนและองค์กรในกระทรวงสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบโดยตรง

ต่องานอาสาสมคัรสาธารณสขุไม่มศีกัยภาพทีจ่ะพัฒนาแนวทางการท�างานอาสาสมคัร

สาธารณสุขใหม่ ๆ   ในขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนางานอาสาสมัคร

สาธารณสุขก็ไม่มส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิในการพัฒนานโยบายหรอืแนวทางการส่งเสรมิ

งานอาสาสมัครสาธารณสุข
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  โอกาส

  1. การเกิดขึ้นและการเติบโตของรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขและการ

เคลื่อนไหวทางสังคมที่เน้นบทบาทของภาคพลเมือง

  2. การเปลีย่นแปลงไปของสถานการณ์ปัญหาสขุภาพในชมุชนท่ีปรากฏมโีรค

เรือ้รงัและความเสีย่งด้านสขุภาพทีแ่ตกต่างไปจากเดิมเป็นโอกาสส�าคญัท่ีจะพัฒนารูป

แบบองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขที่เหมาะสมกับสถานการณ์

  3. การเกิดขึ้นของกลไกการสนับสนุนงานอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีหลาก

หลาย เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  4. สถานการณ์ความจ�าเป็นใหม่ ๆ ที่ต้องการงานอาสาสมัคร เช่น การเกิด

ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ือดูแลปัญหาทางสังคมและการ

สังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ

  5. การเกิดข้ึนของเครือข่ายภาคประชาสังคม และเทคโนโลยีการสื่อสาร  

ท�าให้การตดิต่อประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเรว็ในสถานการณ์ท่ีต้องการอาสาสมคัร

ในรูปแบบต่างๆ

  ภัยคุกคาม

  1. นโยบายประชารัฐ ที่เน้นการสงเคราะห์ท่ีรัฐเป็นผู้ให้ผลประโยชน์ใน

ลักษณะของการให้สวัสดิการสังคม  โดยที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วมและแก้ปัญหาในชุมชน

  2. มีการใช้ประโยชน์ทางการเมืองจากองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งใน

ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งการแทรกแซงทางการเมืองจะท�าให้กระบวนการมี

ส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขมีความอ่อนแอในระยะยาว

  3. กระแสโลกาภวิตัน์และการเปลีย่นแปลงทางสงัคมท่ีท�าให้ปัญหาสุขภาพ

มคีวามซบัซ้อนในขณะเดยีวกันประชาชนมรีะดบัการศึกษาท่ีสูงขึน้ ท�าให้ต้องการอาสา

สมัครสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น

  แนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครสาธารณสุข จึงจ�าเป็นต้องก้าวไปสู่ความ

หลากหลายของงานอาสาสมัคร คือการมีอาสาสมัครหลากหลายรูปแบบ ที่นอกจาก

เป็นการแบ่งเบาภาระการท�างานของ อสม. แล้วยังจ�าเป็นต้องขยายความส�าเร็จจาก
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พ้ืนท่ีชนบททีอ่าสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านได้ด�าเนินการไว้เป็นแบบอย่าง ไปสู่

การสร้างอาสาสมคัรสาธารณสขุในทุกพ้ืนทีโ่ดยให้สขุภาพและความเจบ็ป่วยเป็นเครือ่ง

มือเสริมสร้างจิตใจเสียสละ ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้มาร่วมกันสร้าง

สขุภาวะ และจากการทบทวนและวิเคราะห์ จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและภัยคกุคาม  การ

ท�างานของอาสาสมัครสาธารณสุขและบริบทการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไป  ผู้วิจัยมีข้อ

เสนอว่า รูปแบบการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  ควรมี

ลักษณะดังนี้

   1. การปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขจากการเป็นเจ้าของอาสา

สมัครสาธารณสุขมาสู่การเป็นผู้ส่งเสริมแนวคิดอาสาสมัครเพ่ือสุขภาพ ในขณะนี้การ

สนับสนนุงบประมาณท�างานแก่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านได้ปรบัไปสูก่าร

สนบัสนนุผ่านไปท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มผีลท�าให้บทบาทการเป็นเจ้าของ อสม.

ของกระทรวงสาธารณสขุปรบัไปสูก่ารเป็นพ่ีเลีย้งและผู้ให้การสนับสนุนทางความรู้ ให้

ค�าปรึกษา 

  2. สนบัสนนุให้ทกุหน่วยงานด้านสาธารณสุขสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรของ

ตนเองในพ้ืนท่ี โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ  ด�าเนนิการสร้างและสนับสนุนให้เกิดระบบอาสา

สมัคร และอาจจะน�าระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและจัดการ

เก่ียวกับเครือข่ายในด้านที่เก่ียวข้องกับงานของตนเอง เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องน�างานของ

ทุกกรมกองไปลงที่ อสม. แต่ให้มีกลุ่มหรือเครือข่ายของผู้มีจิตอาสาท่ีสนใจช่วยเหลือ

งานของตนขึ้น เช่น อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครส่งเสริมสมุนไพร หมอยา

อาสา หมอนวดอาสา  อาสาสมคัรกลุม่ช่วยเหลอืกันด้านโรคเอดส์ อาสาสมคัรดแูลผูส้งู

อายุ อาสาสมัครอนุกาชาด ลูกเสือหมออาสา อาสาสมัครต้านเหล้า-บุหรี่ อาสาสมัคร

ดูแลเหยื่อเมาแล้วขับ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด�าเนินงานบนหลักปรัชญาอาสาสมัคร 

คอืการสร้างผูม้จีติใจอาสาสมคัร สมคัรใจท�างานเพ่ือประโยชน์แห่งประชาชนและสงัคม

  3.  เปิดพ้ืนท่ีในหน่วยงานสาธารณสุขรองรับอาสาสมัครให้กว้างขวาง ให้

หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเปิดรับอาสาสมัครมาช่วยงานในหน่วยงานได้ ไม่ว่าจะ

เป็นการรับอาสาสมัครมาช่วยงานในส�านักงานและงานบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 

งานสงเคราะห์ผู้ป่วยหรือการเย่ียมบ้านอาสาสมัครรับฝากดูแลเลี้ยงเด็กเล็กเพ่ือให้แม่

สามารถไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาลได้ 
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  4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครด้านสุขภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลแก่หน่วย

งานที่ต้องการอาสาสมัครอาจเป็นการ matching หรือ placement services รวมถึง

การจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจมาเป็นอาสาสมัครในระบบสาธารณสุข ในอนาคต

อาจก�าหนดให้การมีองค์กรอาสาสมัครเข้าร่วมงานเป็นเครือข่ายในระบบโรงพยาบาล 

เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล

  5. ควรมีนโยบายส่งเสริมรูปแบบอาสาสมัครในชุมชนให้กว้างขวางหลาก

หลายมากขึน้ เพ่ือหนนุช่วยงานของอาสาสมคัรสาธารณสขุทีม่อียู่แล้ว ซึง่ปัจจบุนัท�างาน

เป็นหลกัได้ในบางด้านทีส่�าเรจ็เสรจ็สิน้เป็นครัง้คราวส่วนงานท่ีใช้เวลาต่อเน่ือง เช่น การ

ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้สูงอายุ ซึ่ง

เป็นภาระทีต่่อเน่ืองและไม่มท่ีีสิน้สดุจนแทบจะเรยีกได้ว่าเป็นงานเตม็เวลาอย่างหนึง่ ซึง่

เป็นทั้งภาระและข้อจ�ากัดที่ อสม. เผชิญ พร้อมกันนั้นจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมพัฒนา

รูปแบบขององค์กรอาสาสมัคร (voluntary organization) อื่น ๆ เข้ามาเสริม ไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเอง (self help group) กลุ่มญาติผู้ป่วย เครือข่ายผู้ปกครองหรือ

พ่อแม่ของเด็กป่วย หรือหากเป็นไปได้อาจมีการจัดตั้งนักเรียน ลูกเสือ อนุกาชาดหรือ

ครูในโรงเรียน   อาสาที่จะมาช่วยท�าเรื่องเหล่านี้ ก็จะเกิดรูปแบบใหม่ ๆ ของงานอาสา

สมัครได้ 

  6. ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขท�าตัวเป็นแบบอย่างของการเป็นอาสา

สมัคร ที่ผ่านมาการเป็นอาสาสมัคร เป็นบทบาทที่บุคลากรสาธารณสุขคาดหวังให้คน

อื่นเป็น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากผลงานของอาสาสมัคร     

รัฐพึงสนับสนุน “จิตอาสา” ในหมู่บุคลากรเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการอาสาสมัครให้เป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กรด้านสาธารณสุข  ในปัจจุบันได้มีบุคลากรท่ีมีจิตใจเสียสละช่วย

เหลืองานสาธารณะอยู่แล้ว เช่นการเป็นอาสาสมัครเลือกตั้งหรืออาสาสมัครบรรเทา

สาธารณภัย ส่ิงท่ีต้องท�าเพ่ิมเติมคือการท�าให้เป็นระบบและสร้างให้เป็นวัฒนธรรม

องค์กร

  7. สร้างระบบงานและกลไกการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระของ 

อสม. ให้กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครสาธารณสุข  สามารถด�าเนิน

งานได้ในลักษณะที่ไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายทางการเมืองและไม่กลายเป็นที่แสวงประโยชน์

ทางการเมือง กลไกหนึ่งในการด�าเนินการได้ก็คือการสร้างระบบการสนับสนุนผ่าน
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องค์กรอิสระแทนการจ่ายเงินสนับสนุนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งอาจเป็น

ปัญหาในระยะยาว เพราะบั่นทอนขวัญและก�าลังใจ ต่อกระบวนการท�างาน อสม.     

โดยรวมและท�าให้ อสม. แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอีกด้วย

  8 . ควรน�าระบบงานอาสาบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้

เยาวชนรู้ถึงงานอาสา และมีจิตส�านึกรวมถึงการท�างานอาสาในเวลาเรียน  ท้ังน้ีอาจ

จะต้องมีการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ต่อไป

  ผู้วิจัย ยังเห็นอีกด้วยว่า การที่จะท�าให้อาสาสมัครสาธารณสุขเข้มแข็งได้ ต้อง

พัฒนาทั้งทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมให้เกิดขึ้นในชุมชน  อนึ่งทุนมนุษย์ถือเป็นทักษะ

โดยรวมอย่างหน่ึงทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศ ทีส่่งผลต่อความสามารถและความ

ได้เปรยีบในการแข่งขนั การพัฒนา “ทนุมนษุย์” จะเน้นคณุค่าของคน (value of people)  

การน�าเครอืข่ายทางสงัคม (social network) เป็นการเชือ่มความสมัพันธ์ระหว่างสมาชกิ

ของเครือข่าย กับบรรทัดฐานทางสังคม (social norms) กฎเกณฑ์ ค่านิยม และความ

คาดหวัง ระหว่างสมาชกิ สามารถบ�ารงุรกัษาบรรทัดฐานและเครอืข่ายในการสนับสนุน

การท�ากิจกรรมร่วมกัน ระหว่างปัจเจกบุคคลและชุมชน ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคม 

(social structure) เป็นเงื่อนไขในการสนับสนุนความไว้วางใจรวมท้ังความร่วมมือ

ระหว่างชุมชนและส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

สรุป

  การพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในงานด้านการแพทย์และ

สุขภาพนอกจากจะเป็นแนวทางส�าคัญเพ่ือการสร้างศักยภาพของระบบสุขภาพไทย

แล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับการมีส่วนร่วมในสังคมไทยโดยรวมอีกด้วย 

อาจกล่าวได้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขน้ันเป็นทั้งแนวทางและเป้าหมายในตัวของมัน

เอง เพราะการทีป่ระชาชนพลเมอืงมจีติส�านกึในการขนัอาสาท�างานเพ่ือประโยชน์ส่วน

รวมโดยไม่หวังผลตอบแทนนัน้ เป็นการช่วยเหลอืเก้ือกูลแก่สงัคมส่วนรวมท่ีไม่เพียงก่อ

ให้เกดิประโยชน์แก่สาธารณะ แต่ทีส่�าคญัยังเป็นประโยชน์อย่างย่ิงใหญ่ต่อการพัฒนา

ตนเองของผูท้ีอ่าสาเข้ามาท�างานส่วนรวม และจากสถานภาพของคนในสังคมทีเ่ปล่ียน

ไป การเสริมสร้างพลังอ�านาจแก่ชุมชน การสร้างเครือข่าย  เป็นการเพ่ิมสมรรถนะ     

(enabling) ให้กับชาวบ้าน การแก้ปัญหาด้วยวิธี รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา โดยมีอาสา
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สมัครสาธารณสุข ท�าหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ อาสาสมัคร

สาธารณสขุต้องเปลีย่นแปลงบทบาทตวัเองจากการมุง่เน้นการรกัษาพยาบาล เป็นการ

ดูแล และส่งเสริมสุขภาพ แบบองค์รวม โดยการผสมผสานความรู้ ทางด้านการแพทย์ 

ให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมท�ากับชาวบ้านมากข้ึน ท�าให้ชาวบ้านเกิดการ

เรยีนรู ้ท�าให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจ การแก้ปัญหาชมุชน เน้นให้ชมุชนเห็นถงึความ

ส�าคัญ จะก่อให้เกิดพลัง ในการท�างานและแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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การบริหารจัดการกองทุนจิตอาสาประชารัฐของจังหวัด
นนทบุรีในการดูแลผู้เปราะบางทางสังคม

ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์ 1

บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ของกองทุนจิตอาสา

ประชารัฐในการดูแลผู้เปราะบางทางสังคม  ในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) ตามแนวคิดของปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) ใน

แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูด้้วยวนิยัหรอืการฝึกฝน 5 ประการท่ีเรยีกว่า The 

Fifth Discipline ซึง่ได้แก่ 1.การเป็นบคุคลรอบรู ้(Personal Mastery) 2.การมแีบบแผน

ความคดิ (Mental Models) 3.การมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) 4.การเรยีนรูร่้วม

กันเป็นทีม (Team Learning และ 5.การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) ใน

การจัดการความรู้ของกองทุน ฯ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ในการสนับสนุน

การช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคมในจังหวัดนนทบุรี เป็นความรู้ท่ีมาจากสองแหล่ง

คอืความรูท้ีเ่กิดขึน้ในตวัจติอาสาผูด้�าเนนิการช่วยเหลือผูเ้ปราะบางทางสังคม ในขณะ

เดียวกันกระบวนการจัดการความรู้ได้ถูกน�ามาใช้ และสร้างความรู้ให้กับผู้เปราะบาง

ทางสงัคมให้เกิดวิธีคดิ แนวทางการลดความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้ อนัเป็นการช่วยเหลอืระยะ

ยาว ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้คอื คณะกรรมการบรหิารกองทุนได้จดัเตรียมความรู้ความสามารถ 

พัฒนาภาวะผู้น�าที่ดี สามารถจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเข้าถึงง่าย เปิดโอกาส

ให้สมาชกิได้มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการกองทนุ มกีารพัฒนาและแลกเปลีย่นเรยีน

รู้ร่วมกัน มีการบริหารจัดการด้านการเงิน และการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุ

นการด�าเนินงาน มีการวางแผนและจัดท�าเป็นขั้นตอน และสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อ

ช่วยเหลือดูแลผู้เปราะบางทางสังคมให้มีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ: การจัดการความรู้, กองทุนจิตอาสาประชารัฐ, ผู้เปราะบางทางสังคม

  1 รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและอาจารย์ประจ�า สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ



วารสารนวัตกรรมสังคม52

Abstract
  The objective of this research is to study the knowledge management 

of the Civil Service Volunteer Fund in caring for the vulnerable in Nonthaburi 

by using qualitative research according to Peter Senge in the way of creating 

a learning organization with discipline or practices, so-called the Five Disci-

plines, which are, namely: 1. Personal Mastery; 2. Mental Models; 3. Shared 

Vision; 4. Team Learning; and, 5. Systems Thinking, for the knowledge for fund 

management.  The study results found that knowledge management in support 

of helping the vulnerable in Nonthaburi Province came from two sources, i.e., 

the knowledge that arises the volunteers who help the socially vulnerable, 

and the knowledge management process which has been implemented and 

created the knowledge for the social vulnerable in thinking the guidelines to 

reduce the risk that would occur, which is a long-term aid.  The result is the 

Fund Management Committee has provided knowledge and capabilities to 

develop good leadership that can manage information systematically, easy 

to access, enabling the members the opportunity to participate in fund man-

agement.  There is development of sharing and learning together in financial 

management and the use of information technology to support the operations 

that enable planning and stepwise preparation and to create activities to help 

care for the vulnerable to have better happiness and well-being.

Keywords: Knowledge Management, Civil Government Volunteer Fund, Social 

Vulnerability.
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บทน�า
  สภาพสังคมเน้นการอยู่แบบตวัใครตวัมนั  ผูค้นสนใจทุกข์สขุของกันน้อยลงการ

พัฒนาท่ีสร้างความเปลีย่นแปลงต่อวิถีความเป็นอยู่ของชาวชมุชนและส่งผลกระทบต่อ

ชมุชนการหายไปของจติส�านึกชมุชน เป็นปัจจยัประการหน่ึงท่ีส่งผลท�าให้สงัคมมคีวาม

เปราะบาง  ผนวกรวมกบัปัจจยัหลกัก็คอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีแบ่งแยกสงัคมออก

เป็นสังคมทวิลักษณ์  (dualism) ท�าให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวย คนจน เกิด

สังคมที่เหนือกว่า ด้อยกว่า เช่นสังคมในเมือง และสังคมในชนบท ซึ่งความแตกต่างนี้

มมีาอย่างยาวนานนบัตัง้แต่มแีผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ และความแตก

ต่างนี้มีแนวโน้มว่าช่องว่างของสังคม 2 กลุ่มนี้มีมากขึ้นโดยที่สังคมที่เหนือกว่าไม่ได้มี

ส่วนช่วยเหลือหรือมีส่วนน้อยมากในการพัฒนาสังคมที่ด้อยกว่า

  สถานการณ์ปัญหา และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึน ก่อให้เกิด

ยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้วางแผนไว้เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศระยะ

ยาว พร้อมกับการปฏริปูและพัฒนาระบบและกลไกการบรหิารราชการแผ่นดนิเพ่ือการ

ขบัเคลือ่นประเทศ  ซึง่ยุทธศาสตร์ “ประชารฐั” เป็นหน่ึงในนโยบายส�าคญัทีร่ฐับาลได้น�า

มาใช้ในการขับเคลือ่นพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างความมส่ีวนร่วมระหว่าง ภาครฐั 

ภาคเอกชน ประชาชน ให้เข้ามาช่วยเดนิหน้าพัฒนาปฏิรปูประเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล�้าในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย 

ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

  การเกิดขึ้นของแนวคิด “ประชารัฐ” จึงเป็นความหมายของแนวทางในการ

สามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออก

ไป (Inclusive) โดยเป็นส�านึกและหน้าที่ท่ีพ่ีน้องคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันใน

การปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและ

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและย่ังยืน โดยร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” จึงหมายถึง การรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ

อยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐมาใช้ โดยมองบนพ้ืนฐานว่า “คนไทยทุก

คน ก็คือ ประชาชนของชาติ” ซึ่งถือเป็นพลังอ�านาจที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาในการ
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เปล่ียนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาขับเคล่ือนประเทศในทุกด้านอย่างย่ังยืน 

และมีจุดยืนร่วมกันคือ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์

ของประชาชนในรัฐ  สิ่งท่ีส�าคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการ

มีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน เน่ืองจากการแก้ปัญหาการปฏิรูป และการพัฒนา

ประเทศในทุกๆ ด้าน จะส�าเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้เลย หากขาดซึ่งความร่วม

มือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ และรัฐบาล ดังน้ันเครือ

ข่ายประชารัฐ คือ “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” “รัฐ” หรือรัฐบาล เป็นผู้สนับสนุน และ

อ�านวยความสะดวกให้ “ประชา” หรือ ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไปเข้ามามีส่วน

ร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาล

ในเรื่องต่าง ๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ส่วน 

“ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือการท�างานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” ในทุกด้าน ซึ่งจะเป็น

กลไกส�าคัญท่ีเชื่อมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อัน

เป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน เพ่ือให้การบริหารจัดการ  

งบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการ

พัฒนาประเทศ การพัฒนาชมุชนและการพัฒนาสทิธิและสวสัดกิารของรฐัเพ่ือยกระดบั

คุณภาพชีวิตประชาชน ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมเช่นที่ผ่านมา

(https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/arti-

cle/article_20180731115248.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ มีนาคม 2561)

  หลักคิดเบื้องต้นในการท�างานของกลไกนี้ เริ่มจากการวิเคราะห์ ประเมิน และ

ร่วมมอืทางรฐับาลได้มกีารประเมนิร่วมกับภาคเอกชนท่ีเป็นหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่ด้าน

ต่าง ๆ  ตลอดจนด�าเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยหลักปฏิบัติ “เข้าใจ เข้าถึง และ

พัฒนา” ส่วนภาครฐัในฐานะผูม้อี�านาจตามกฎหมาย มทีรพัยากรบคุคล คอื ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีงบประมาณในการบริหารประเทศ จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างมั่นคง และเกิดโครงการ 

“ประชารฐั” มุง่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ส่งเสรมิคณุภาพชวิีต สร้างโอกาส สร้างอาชพีเพ่ือให้มี

รายได้เพ่ิมขึน้ ลดความเลือ่มล�า้ทางสงัคม ยกระดับคณุภาพชวิีตของคนไทย โดยชมุชน

เป็นตัวด�าเนินการหลักในการขับเคลื่อน เพราะคนในท้องถ่ินเองน้ันย่อมรู้ดีว่าชุมชน
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ของตนเองยังขาดอะไร และต้องการอะไรท�าให้ได้รับประโยชน์ตามความต้องการและ

ทั่วถึง โดยมีรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณที่มาในรูปของการจัดตั้งกองทุน เช่น 

กองทนุประชารัฐ หรอืกองทุนหมูบ้่าน โดย “ระเบยีบคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและ

ชมุชนเมอืงแห่งชาตว่ิาด้วยการบรหิารโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2559” เพื่อจุดประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นส่งผ่านหรือ      

แจกจ่ายไปให้ตัง้แต่ระดบัต�าบล หมูบ้่าน หรอืเรยีกว่ากองทุนหมูบ้่าน เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ

ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพ

ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และท�างานช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม 

  จงัหวัดนนทบุร ีเป็นจงัหวัดหนึง่ในภาคกลางของประเทศไทย  ซึง่มเีครอืข่ายจติ

อาสาประชารฐัระดบัจงัหวดั  ลกัษณะเป็นพ้ืนทีป่ริมณฑลท่ีรองรบัการเจริญเตบิโตของ

กรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง พ้ืนท่ีการเกษตรและ

ชุมชนเดิมลดลง ความเป็นเมืองรุกรานความเป็นชุมชนดั้งเดิมและพ้ืนที่เกษตรกรรม  

พ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรีจึงเป็นพ้ืนที่ของความเปราะบางท่ีโครงการพัฒนากลไก

สนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด ได้ด�าเนินการในรูปแบบของกอง

ทุน โดยตั้งชื่อว่า “กองทุนจิตอาสาประชารัฐเพื่อผู้เปราะบางทางสังคม”  มีการด�าเนิน

การเพ่ือช่วยเหลอืผู้เปราะบางในพ้ืนท่ีจงัหวัดนนทบรุ ีเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าตาม

ความจ�าเป็น และการจดัการความรูข้องกองทนุฯ เพ่ือสนบัสนุนให้การช่วยเหลอืผูเ้ปราะ

บางมีความย่ังยืน ซึ่งการจัดการความรู้ เป็นแนวคิดการช่วยเหลือด้านความรู้เพ่ือให้      

ผู้เปราะบางมีความรู้ท่ีจะสามารถหลีกพ้นจากความเสี่ยงที่จะเป็นผู้เปราะบาง  โดย

การจดัการความรูท่ี้น�ามาใช้ในความหมายในการวิจยัน้ีคอื  การจดัการท่ีมกีระบวนการ

และเป็นระบบตั้งแต่การประมวลผลข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด 

(Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างความรู้ (Knowledge) การ

เรียนรู้รูปแบบใหม่ การประมวล สังเคราะห์สารสนเทศ และใช้เป็นเครื่องมือในการน�า

ไปสู่การตีความและท�าความเข้าใจจนกลายเป็นความรู้ (Peter Senge,1990)

  ในงานศึกษาน้ี ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีผู้เปราะบางซึ่งเป็นเป้าหมายของการให้ความ

ช่วยเหลือ   และศึกษาการจัดการความรู้  เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มผู้เปราะบาง 

เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละบรรลสุูค่วามเป็นชมุชน โดยเป็นหมู่

คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ท�างาน โดยมีโมเดลท่ีน่าสนใจคือการถ่ายทอด
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ความรูฝั้งลกึจากบคุคลหน่ึงไปสูอ่กีบุคคลหนึง่  การน�าความรูก้ลบัมาใช้  การผสมผสาน

ความรู้น�าความรู้ที่มีอยู่อ่างชัดแจ้งมาเชื่อมเป็นระบบอย่างมีบูรณาการ และการน�า

ความรู้ที่ชัดแจ้งมาใช้งานให้เป็นความรู้ที่ฝังลึก  ทั้งนี้ จิตอาสาและผู้เปราะบางควรจะ

มจีติวิญญาณของการสร้างความรูใ้นลกัษณะร่วมด้วยช่วยกันในการจดัการความรู ้ซึง่ผู้

วิจัยสนใจว่ามเีง่ือนไข ปัจจยัและมกีารด�าเนินการอย่างไรบ้าง  ลกัษณะของการจดัการ

ความรู้นั้นเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

  เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของกองทุนจิตอาสาประชารัฐจังหวัด

นนทบุรีเพ่ือผู้เปราะบางทางสังคมมีเงื่อนไข ปัจจัยและกระบวนการอย่างไร ลักษณะ

ของการจัดการความรู้นั้นเป็นอย่างไร

ค�าถามการวิจัย

  การจดัการความรูเ้พ่ือช่วยเหลอืผูเ้ปราะบางทางสงัคมเป็นอย่างไร ? มแีนวทาง

การบริหารจัดการอย่างไร ?  

การด�าเนินการวิจัย

  ผู้ศึกษาได้ก�าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key – Informants Interview) ซึ่งเป็นการ

เลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) ซึ่งได้แก่การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือการ

สัมภาษณ์จากประเด็นที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  ซึ่งมีทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการและด�าเนินการเก่ียวกับกองทุนจิตอาสาประชารัฐ  ลักษณะและความ

เป็นผู้เปราะบางในสังคม  การเป็นจิตอาสา การจัดการความรู้  ตลอดจนคนในชุมชน

และผู้เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน  ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลหลักของงานวิจัยนี้จึงประกอบด้วย

กลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  4.1)   คณะท�างานศูนย์ประสานงานจิตอาสาประชารัฐจังหวัดนนทบุรี   

  4.2)   แกนน�าผู้ประสานงานฯระดับอ�าเภอ  

  4.3)  กลุ่มผู้เปราะบาง หมายถึง สถานการณ์ท่ีบุคคลไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเอง การตัดสินใจ และอ�านาจต่อรอง ได้ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ เนื่องจากไม่
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ได้เตรียมการจัดการหรือไม่สามารถเตรียมการจัดการกับความเสี่ยงไว้อย่างเพียงพอ 

มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะถูกชักจูง ครอบง�า และคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น 

วงจรชวิีต สุขภาพ สงัคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และภัยพบิตัทิางธรรมชาตต่ิาง ๆ  ตลอด

จนขาดศกัยภาพในการจดัการกับปัจจยัเสีย่งทีเ่ผชญิอยู่และผลกระทบท่ีตามมา รวม 7 

ประเภท ประกอบด้วย 1. กลุ่มคนไร้บ้าน 2. กลุ่มคนไร้สัญชาติ 3. กลุ่มผู้สูงอายุถูกทอด

ทิ้ง, 4. กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์, 5. กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง, 6. กลุ่มอดีตผู้ต้องขัง และ

กลุ่มผู้พิการ 

  4.4)  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกองทุนจิตอาสาประชารัฐเพื่อผู้เปราะบางใน

จังหวัดนนทบุรี ท้ังหมดเป็นจ�านวนรวม 15 คน เพ่ือให้ทราบถึงนัยและความคิดด้าน

กระบวนการบริหารจัดการหรือกลไกกองทุนจิตอาสาประชารัฐและการจัดการความรู้

เพ่ือผู้เปราะบางทางสังคมในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือท่ีจะได้น�าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์

ด�าเนินการประมวลผลข้อมูลอันน�าไปสู่ข้อค้นพบต่อไป

ผลการวิจัย

  การจดัการความรู ้เป็นแนวคดิทีใ่ช้สนบัสนนุในการช่วยเหลอืผูเ้ปราะบางด้าน

ความรูเ้พ่ือให้ผูเ้ปราะบางมคีวามรูท้ีจ่ะสามารถหลกีพ้นจากความเสีย่งท่ีจะเป็นผูเ้ปราะ

บาง กล่าวคอื องค์กรต้องมกีารจดัการความรู ้เพ่ือปรบัปรุงประสิทธิผลของการตดัสินใจ

ในองค์กรและเพื่อสร้างนวัตกรรม การจัดการที่มีกระบวนการและเป็นระบบตั้งแต่การ

ประมวลผลข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจน

ประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือสร้างความรู้ (Knowledge) การเรียนรู้รูปแบบใหม่ การ

ประมวล สังเคราะห์สารสนเทศ และใช้เป็นเครื่องมือในการน�าไปสู่การตีความและท�า

ความเข้าใจจนกลายเป็นความรู้

  กองทุนจิตอาสาประชารัฐจังหวัดนนทบุรี  

  กองทุนจิตอาสาประชารัฐจังหวัดนนทบุรี เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนิน

งานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ เสริมสร้างสังคมสุข

ภาวะ พ.ศ. 2560 จังหวัดนนทบุรี โดยคณะบุคคลผู้มีจิตอาสากลุ่มหน่ึงของจังหวัด

นนทบุรี ได้ตระหนักถึงความช่วยเหลือและความร่วมมือกันท่ีจะเอื้ออาทร ห่วงใย              

ผู้เปราะบางทางสังคมในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐและ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ท่ัวถึง และไม่ครอบคลมุ รวมทัง้เกิดจากกลุม่บคุคลผูม้จีติ

อาสาท�างานให้กับสงัคม บางครัง้ก็ตกอยูใ่นภาวะยากล�าบากเสยีเอง อนัเน่ืองจากไม่ได้

อยู่ในฐานะทีม่ัง่คัง่เพียงพอในการด�ารงชวิีต จงึร่วมกันจดัตัง้และระดมทนุเป็น “กองทุน

จติอาสาประชารฐัจงัหวัดนนทบรุ”ีข้ึน โดยมทีนุเริม่ต้นเป็นจ�านวนเงนิ 93,774 บาท 

   ปัจจุบันกองทุนด�าเนินการโดยสมาคมพลเมืองนนท์  ได้รับบริจาคเงินรายได้

จากค่าตอบแทนของผู้จัดการและรองผู้จัดการโครงการฯ เพื่อสมทบเข้ากองทุนฯ  และ

การสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีกลไก

คณะกรรมการด�าเนินงานฯในการขบัเคลือ่นงานระดบัจงัหวัด จ�านวน 22 คน และระดบั

อ�าเภอ (6 อ�าเภอ) จ�านวน 18 คน จากการด�าเนินกิจกรรมส�ารวจข้อมูลผู้เปราะบางทาง

สงัคมในจงัหวดันนทบรุ ีโดยจติอาสาแต่ละอ�าเภอลงพ้ืนท่ีส�ารวจข้อมลูกลุ่มประชาชนท่ี

ประสบภาวะยากล�าบากและกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

  วัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ประกอบด้วย

  1.  เพ่ือการปลูกฝังจิตส�านึกจิตอาสา และจิตใจที่เอื้ออาทรต่อสังคม และ

ชุมชน

  2.  เพ่ือช่วยเหลอืผูย้ากล�าบาก กลุม่คนเปราะบางและพลเมอืงจติอาสาจงัหวัด

นนทบุรี

  3.  เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

  4.  เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาคีเครือข่ายจิตอาสาอื่น

  5.  เพ่ือเป็นการระดมทุนในการช่วยเหลอืผูย้ากล�าบาก กลุม่คนเปราะบางและ

พลเมือง   จิตอาสา

  6.  เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด

  ส�าหรับรูปแบบของการช่วยเหลือได้ก�าหนดไว้ 3 ลักษณะคือ (1) การให้ความ

ช่วยเหลือแบบให้เปล่า และให้ความช่วยเหลือแบบยืมไปประกอบอาชีพ 2) การสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ ฝึกอบรม และการศึกษาทางเลือก และ (3) การให้ความช่วยเหลือ

เป็นสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือให้กองทุนฯสามารถมีเงิน

หมนุเวยีนเข้าในใช้จ่ายในการด�าเนนิการ ได้มกีารท�ากิจกรรมหาเงนิทนุในรปูแบบต่าง ๆ  
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ด้วย ส่วนกลุ่มจิตอาสาล้วนเข้ามาร่วมท�างานในกองทุนนี้ ฯ โดยรู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นงาน

ที่จะไม่ได้ค่าตอบแทน โดยคณะผู้ก่อตั้งได้ท�าความเข้าใจร่วมกันคือสถานการณ์ของผู้

เปราะบางทางสังคมในจังหวัดนนทบุรี และเห็นเป้าหมายร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือ

ผู้เปราะบางในสังคม

  การจัดการความรู้

  การจัดการความรู้ของกองทุนเริ่มจากการถอดบทเรียนของการด�าเนินงาน

และหาแนวทางเพื่อขยายผลในอนาคต  เนื่องจากในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากล�าบาก/

ผู้เปราะบางในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงคณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นร่วมกันว่า       

ผู้ที่ท�าหน้าที่จิตอาสา แกนน�าในพื้นที่ และแม้แต่คณะกรรมการเอง ควรได้มีการฝึกฝน

การจดัการความรู ้ เพ่ือทีจ่ะสามารถใช้การจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบน้ีไปช่วยเหลอื

ผู้เปราะบางได้แล้ว  ยังสามารถท�าหน้าที่สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อ

และประสานงานให้ผู้เปราะบางได้รับการช่วยเหลือต่อไป

  1. หลักการของการจัดการความรู้ในกลุ่มผู้เปราะบางจังหวัดนนทบุรี

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมในกลุ่มของจิตอาสา คนท�างานในพ้ืนท่ี 

แกนน�าและคณะกรรมการ  และตกลงท�าความเข้าใจถึงสาเหตุท่ีต้องจัดการจัดการ

ความรู้  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การจัดการความรู้เข้าไปเป็นพื้นฐานของความเข้าใจต่อ

วิธีการจดัการตนเองของผูเ้ปราะบาง เป็นหนทางของการท�าความเข้าใจกบัแนวทางของ

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต เป็นโอกาสในการตั้งรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ 

และเป็นการเปิดโอกาสสูช่่องทางใหม่ ๆ  ในการรบัความช่วยเหลอืทัง้ในระยะเฉพาะหน้า 

และในระยะยาว

  2. การเตรียมการถอดความรู้

        คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมในกลุ่มของจิตอาสา คนท�างานในพ้ืนท่ี 

แกนน�าและคณะกรรมการ และตกลงท�าความเข้าใจถึงสาเหตุท่ีต้องจัดการจัดการ 

ความรู้  เพื่อมีวัตถุประสงค์ดังนี้

   -  การจัดการความรู้จะเข้าไปเป็นพ้ืนฐานของความเข้าใจต่อวิธีการ

จัดการตนเองของผู้เปราะบาง

                 -  การจัดการความรู้จะเป็นหนทางของการท�าความเข้าใจกับแนวทาง

ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต
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                 -  การจัดการความรู้จะเป็นโอกาสในการตั้งรับกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

อย่างมีสติ

     -  การจัดการความรู้จะเป็นการเปิดโอกาสสู่ช่องทางใหม่ๆ ในการรับ

ความช่วยเหลือทั้งในระยะเฉพาะหน้า และในระยะยาว

  จากการถอดบทเรยีนในการช่วยเหลอืผูเ้ปราะบางในจงัหวัดนนทบรุ ี ทีมท�างาน

ได้ร่วมกันถอดบทเรียน  และสรุปคุณลักษณะของจิตอาสาที่น่าจะฝึกฝนพัฒนาในการ

จะเข้าไปสื่อสาร ช่วยเหลือผู้เปราะบางดังนี้

  (1) การเป็นบุคคลรอบรู ้: ความรอบรูท่ี้กองทุน ฯ ต้องการคอืคนทีม่คีวามรอบรู้

ในสิทธิต่างๆท่ีผูเ้ปราะบางอยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้รบั  ผูเ้ปราะบางบางคนเป็นคนพิการ  แต่

ญาติไม่รู้ว่าผู้พิการต้องมีบัตร ต้องไปท�าบัตร และต้องได้รับเงินช่วยเหลือ  ผู้เปราะบาง

บางคนไม่รู้ว่าจะได้รับบัตรคนจน  และไม่ได้ไปลงทะเบียน ผู้เปราะบางบางคนที่มีบัตร

คนจน  แต่ไม่รู้วิธีรูดใช้ เป็นต้น  ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการผู้รอบรู้ทั้งในรายละเอียด  

รวมถึงการรูว่้าสิทธ์ิต่างๆ ทีผู่เ้ปราะบางควรได้รบันัน้ ต้องตดิต่อกับหน่วยงานใด กรมใด 

และมีที่ตั้งอยู่ที่ไหน  ทั้งนี้สิ่งที่พบในการลงพื้นที่วิจัยก็คือ  ผู้เปราะบางในชุมชนยังขาด

ความรู้อยู่อีกมาก  โดยเฉพาะความรู้ในสิทธิ์ของตนเอง

  (2) การมีแบบแผนความคิดและจินตนาการ : ผู้ท่ีเป็นจิตอาสาต้องมีการจัด

ระบบความคิด พร้อมท้ังต้องมีจินตนาการในการที่จะช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคม  

ตัวอย่างของการมีระบบความคิดหมายถึง บางครั้งการเข้าไปเจอผู้เปราะบางซึ่งเป็น

คนพิการนอนติดเตียงและนอนถ่ายเลอะเทอะเต็มเตียง และผู้เปราะบางซึ่งเป็นหญิง

ชราพิการก็พยายามที่จะกระถดหนีอุจจาระของตัวเองที่ถ่ายออกมา ซึ่งยิ่งท�าให้เตียงมี

สภาพทีถู่กละเลงไปด้วยอจุจาระ จติอาสาเข้าไปพบกับเหตกุารณ์น้ีด้วยเสยีงร้องไห้และ

กรดีร้องโหยหวน จากลกูสาวซึง่คอยดแูลแม่มาตลอด แต่เกิดอาการเครียด และท้อถอย

สุดชีวิตเพราะความเครียดจากการดูแลผู้ป่วยคนเดียวมาเป็นเวลานาน และต้องรับผิด

ชอบการหารายได้เข้าครอบครวั กรณีตัวอย่างเช่นนีจ้ติอาสาจะต้องรูว่้าควรท�าอะไรก่อน 

อะไรหลงั รวมทัง้มจีนิตนาการในการพูดจาสือ่สาร เพ่ือให้เรือ่งสงบลง และไม่เกิดความ

เสี่ยงในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

  (3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน : เนื่องจากการบริหารงานกองทุนฯ มีลักษณะแนว

ระนาบ  ไม่มสีายการบงัคบับญัชาท่ีซบัซ้อน และการพูดคยุหารอืเกิดขึน้อย่างสม�า่เสมอ  

วิสัยทัศน์ของกองทุนฯจึงถูกตอกย�้า และทีมงานทุกคนก็เห็นด้วยอย่างสอดคล้อง ใน
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แต่ละพ้ืนทีอ่�าเภอซึง่เปรยีบเหมอืนกลุม่การท�างานให้ตดัสนิใจร่วมกัน  พ้ืนท่ีแต่ละอ�าเภอ

จงึเสมอืนเวทใีห้ท�าการบ้านและมอบหมายให้รบัผดิชอบ การตดัสนิใจในแต่ละเรือ่งด้วย

ตัวของจิตอาสาเองจะท�าให้เกิดความรู้สึกผูกพัน การรับรู้เรื่องราวของผู้เปราะบางใน

ต่างกรณี ต่างปัญหา และต่างสาเหตุ รวมทั้งต่างการจัดการ  ท�าให้เกิดการมีวิสัยทัศน์

ร่วมกัน (Shared Vision) เริ่มจากมองสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นกระบวนการมองต่อไปข้างหน้า

ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การมองภาพรวมของกองทุนฯ  จะท�าให้มุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วม

กันของสมาชกิทัว่ทัง้กองทุน  และเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความผกูพัน (Commitment) 

  (4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม : เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของทีมงานโดยอาศัย

ความรู้และความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาความ

รู้และความสามารถของทีมให้เกิดข้ึนการเรียนรู้ร่วมกัน ความเป็นทีมจะเกิดข้ึนได้ต่อ 

เมือ่มกีารรวมพลงัของสมาชกิในทีมให้ได้มโีอกาสเรยีนรูส้ิง่ต่างๆร่วมกันโดยแลกเปลีย่น

ข้อมูลความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องเกิด

เป็นความคดิร่วมกันของกลุม่ การจดัการความรูท่ี้เกิดขึน้ในกองทุนฯ คอืกระบวนการท่ี

กระตุ้นให้สมาชิกมีการสนทนา (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) กันอย่าง

กว้างขวางซึ่งการอภิปรายเป็นการน�าวิสัยทัศน์ของแต่ละคนมาแลกเปล่ียนกันและหา

ข้อสรุปเพ่ือออกมาเป็นกิจกรรมร่วมกันท�าให้กองทุนฯ บรรลุเป้าหมายได้การท่ีจะเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้จะต้องมีการสนทนา โดยจะต้องท�าควบคู่กันไป ดังน้ัน

ทีมจึงต้องใช้ทั้งการสนทนาและการอภิปราย กลุ่มจึงจะเกิดการท�างานเป็นทีมเพ่ือไป

สู่เป้าหมายขององค์กร

  (5)  การคิดอย่างเป็นระบบ : แรกๆ ของการท�างาน จติอาสาและแกนน�าหลาย

คนท้อถอยเน่ืองจากไม่ได้รบัการสนับสนุนจากงบประมาณของรฐั  และเมือ่ลงไปในพ้ืนที่

ก็พบว่ามีผู้เปราะบางจ�านวนมากและปัญหาก็มีมากกว่าที่คิดไว้ จึงได้มีการจัดประชุม

เพื่อถอดบทเรียน  และต่างได้ข้อสรุปว่าควรน�าหลักการคิดเชิงระบบเข้ามาช่วยในการ

มองปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบมีหลักว่าปัญหานั้นเป็นวัฏจักร กล่าวคือ ปัญหาทุก

วันนี้ย่อมเป็นผลมาจากแนวทางแก้ปัญหาเมื่อวานนี้ที่ผิดพลาด โดยการมองโลกแบบ

แยกส่วนจึงท�าให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนลูกโซ่ และยิ่งสร้างแรงกดดันเพื่อแก้ปัญหา

โดยวิธีการเชงิบวกมากข้ึนเท่าใด ก็จะท�าให้ระบบตอบสนองกลบัมาด้วย ผลในเชงิบวก

ท�าให้การปัญหาอย่างสมดลุและสร้างสรรค์มากข้ึน เพราะความเป็นจรงิแล้วพฤตกิรรม

ของมนุษย์มีแนวโน้มไปในทางที่ดีก่อนที่จะแย่ลงเพราะถูกกระทบจากการแก้ปัญหา
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ด้วยวิธีการเชิงลบ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีเดิมซ�้าแล้วซ�้าอีก เพราะไม่มีวิธี

การแก้ปัญหาใดท่ีจะใช้ได้กับทกุสถานการณ์ เนือ่งจากเหตแุละผลบางทีก็ไม่สอดคล้อง

กันเหมอืนเดมิเสมอไป หากเกิดขึน้ในเวลาและสถานท่ีแตกต่างกัน ดงัน้ันการแก้ปัญหา

แบบเชิงรับ (Reactive) ซึ่งหมายถึง การรักษาเยียวยาอาการท่ีเกิดขึ้นแล้วกองทุนฯ 

อาจท�าให้อาการทรงตัวไว้ไม่ทรุดไปกว่าเดิมชั่วคราว แต่จะท�าให้เกิดอาการเรื้อรังจน

ไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีการแก้ปัญหาเชิงรุก (Proactive) ซึ่งหมายถึงการป้องกันหรือ

อาจต้องตัดเน้ือร้ายท่ีเป็นอุปสรรคของการแก้ปัญหาท้ิงไปอาจจะดีกว่าการตัดสินใจ

แก้ปัญหาด้วยมุมมองแบบแยกส่วน แม้ว่าจะเร็วกว่าแต่อาจท�าให้เกิดการชะงักงัน

ของระบบทั้งหมดหรือสร้างปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นอีก ท�าให้แทนที่จะแก้ปัญหาได้เร็ว

กลับช้าลงเพราะต้องแก้ปัญหาท่ีเพ่ิมข้ึนไปอีก ดังน้ันการแก้ปัญหาแบบองค์รวมต้อง

ใคร่ครวญ และวางแผนระยะยาว ซึ่งอาจไม่สามารถเห็นผลทั้งหมดได้ในระยะสั้น การ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสามารถสร้างผลที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต

  3.   การจัดการความรู้: จากเนื้อหาสู่การฝึกฝน

  การท�างานในพื้นที่กับผู้เปราะบาง  การแก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงระบบ การ

แลกเปล่ียนความรู้ และการเข้าหาและใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ ท�าให้ทีมงาน

จิตอาสาของกองทุนฯ ได้เสริมสร้างนิสัยให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้ท้ังด้านความคิดวิทยาการ

และข้อมูลใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา พร้อมกับน�าข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ เหล่านั้นมาพัฒนา

ปรับปรุงโครงร่าง ความคิดที่มองโลกตามความเป็นจริง การมองโลกและการตัดสินใจ

ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ต่อจากน้ันจึง

โยงเข้าสู่ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะความพยายามในการเปิดพื้นที่ 5 

ภาคส่วนของบริษัทประชารัฐ  แม้จะยังไม่ส�าเร็จ  แต่โดยเบื้องต้นก็เป็นการสร้างความ

เข้าใจในทิศทางของกองทุนฯในอนาคตให้ตรงกัน พูดจาสื่อสารด้วยภาษาแห่งความ

เข้าใจเดยีวกันเพ่ือการมวิีสยัทศัน์ร่วมกัน และเมือ่เข้าใจถงึส่ิงท่ีจะท�าในอนาคตแล้วจงึ

ก้าวไปสู่การเรยีนรูร่้วมกันเป็นทมี ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่ความรู้ในข้อมลูเพ่ือการตดัสนิใจ 

วิธีการคิดการมองปัญหาและท่ีส�าคญัย่ิงกค็อื การเรยีนรูจ้ากความส�าเรจ็และความล้ม

เหลวของเพ่ือนร่วมงาน ท้ายท่ีสุดจากการปรับปรุงทัศนคติลักษณะการท�างานต่าง ๆ 

ข้างต้นแล้ว การที่กองทุนฯ จะบรรลุถึงความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์

ได้ก็ด้วยการที่สมาชิกแต่ละคนน�าความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้มาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
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ทั้งน้ี เพ่ือให้เห็นภาพรวมและความสามารถระบุประเด็นท่ีต้องตัดสินใจได้ถูกต้องตรง

จุดแทนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาไปในแต่ละจุดย่อย ๆ เป็นการแก้ไขที่อาจไม่ตรงจุด

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไป

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การอภิปรายผล

  การจัดการความรู้คือ กระบวนการดักจับความรู้ที่ได้รวบรวมจากความรู้ชัด

แจ้งที่เป็นเอกสารและฐานข้อมูล (Explicit Knowledge) รวมถึงความรู้ฝังลึกที่ได้

จากบุคลากร (Tacit Knowledge) และน�าความรู้ที่ได้รวบรวมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอ

บก่อนน�าไปใช้  (Awad and Ghaziri ,2004, น. 4) ทั้งนี้ทฤษฏีแห่งการเรียนรู้ของ ปี

เตอร์ เชงกี้  (Peter M. Senge) ได้เสนอแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย 

วินัยหรือการฝึกฝน 5 ประการที่เรียกว่า The Fifth Discipline ซึ่งได้แก่ การเป็นบุคคล

รอบรู้ (Personal Mastery) 2.การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 3.การมีวิสัย

ทศัน์ร่วมกัน (Shared Vision) 4.การเรยีนรูร่้วมกันเป็นทมี (Team Learning และ 5.การ

คิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)

   โดยการจดัการความรูต้ามโมเดล SECI Model  ซึง่หมายถึง การถ่ายทอดความ

รูฝั้งลกึจากบคุคลหนึง่ไปสูอี่กบุคคลหน่ึง  การน�าความรูก้ลบัมาใช้  การผสมผสานความ

รูน้�าความรู้ทีม่อียู่อย่างชดัแจ้งมาเชือ่มเป็นระบบอย่างมบีรูณาการ  และ การน�าความรู้

ทีช่ดัแจ้งมาใช้งานให้เป็นความรูท้ีฝั่งลกึ  ซึง่จติอาสาและผู้เปราะบางจะมจีติวิญญาณ

ของการสร้างความรูใ้นลกัษณะร่วมด้วยช่วยกัน และสอดคล้องกับทฤษฏีแห่งการเรยีน

รู้ของ Peter M. Senge (อ้างอิงในสุพจน์ นิมิตรบรรณสาร.2554,น.16-25)  น�าไปสู่การ

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู้และความคิด

ของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถ

ของทีมให้เกิดขึ้น 

  ต่อเมื่อมีการรวมพลังของสมาชิกในทีมให้ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน 

โดยแลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม�่าเสมอ

และต่อเนื่องเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม (Group Thinking) และกลุ่มควรลดสิ่ง

ที่ก่อให้เกิดอิทธิพลครอบง�าแนวความคิดของสมาชิกคนอื่น ๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้กลุ่ม
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มกีารสนทนา (Dialogue) และการอภปิราย (Discussion) กันอย่างกว้างขวาง เป็นการ

น�าวิสยัทัศน์ของแต่ละคนมาแลกเปลีย่นกันและหาข้อสรปุเพ่ือออกมาเป็นกิจกรรมร่วม

กันท�าให้องค์กรบรรลเุป้าหมายได้การทีจ่ะเกิดความคดิสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  โดยจะต้องท�า

ควบคูกั่นไป ดงันัน้ทีมจงึต้องใช้ทัง้การสนทนาและการอภิปราย กลุม่จะเกิดการท�างาน

เป็นทีมเพ่ือไปสู่เป้าหมายขององค์กร และองค์กรแห่งการเรยีนรูส้มาชกิทกุคนได้รบัการ

พัฒนาวิสยัทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์รวมขององค์กร ซึง่จะสนับสนุนให้เกิด

การร่วมพลังของสมาชิกภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนทั้งองค์กร 

  ข้อค้นพบของงานวิจัยน้ีนอกจากจะสอดคล้องกับสอดคล้องกับ การสร้าง

องค์กรแห่งการเรียนรูด้้วย วนิยัหรือการฝึกฝน 5 ประการของ   ปเีตอร์ เซนเก้  (Peter M. 

Senge) แล้ว  ยังสอดคล้องกับงานของ เกียรตศิกัดิ ์สมอปุฮาด (2561) ทีศ่กึษาเรือ่งการ

จัดการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่ ต�าบลสะเดียง  อ�าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบรูณ์  มวีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาวิเคราะห์แนวทางการจดัการความรู้  และเพ่ือศกึษา

ปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู้  ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้และการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่ ต�าบลสะเดียง อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มี

ประสิทธิภาพมาก สอดคล้องตามหลักการจัดการความรู้โดยมีคณะกรรมการบริหาร

กองทุนที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น�าที่ดี สามารถจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

และเข้าถึงง่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน มีการ

พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการบริหารจัดการด้านการเงิน และการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการด�าเนินงาน มีการวางแผนและจัดท�าเป็นขั้น

ตอน สามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น และสร้างความสุขความเป็น

อยู่ท่ีดีขึ้นให้กับ สมาชิก ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน  ท้ังยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล ในเรื่อง การจัดการความรู้...ปัจจัย

สู่ความส�าเร็จ  ซึ่งสนับสนุนว่า ความรู้เป็นอ�านาจ (Knowledge Power) และผูกพันอยู่

กับงานหรือกิจกรรมของแต่ละบุคคลในองค์การ ซึ่งความรู้ที่ใช้ในการท�างานนั้น จะถูก

สร้างขึน้โดยผูป้ฏบัิตงิาน หรอืกลุม่ผูป้ฏบัิตงิานเอง อาจสร้างขึน้จากการเลอืกเอาความรู้

เชงิทฤษฎีหรอืความรูจ้ากภายนอกมาปรบัแต่งเพ่ือการใช้งาน หรอืสร้างขึน้โดยตรงจาก

ประสบการณ์ในการท�างาน ดงัน้ัน ความรูท่ี้จะน�ามาใช้เพ่ือให้องค์การบรรลุตามเป้าหมาย

นัน้ จ�าเป็นจะต้องมกีระบวนการหรอืขัน้ตอนในการจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ 
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บทสรุป
  สรุปการบริหารจัดการกองทุนประชารัฐเพ่ือผู้เปราะบางของจังหวัดนนทบุรี  

ได้ก่อตวัขึน้จากแนวคดิและหลกัการของกองทุนจติอาสา  โดยมผีูท่ี้เรยีกตวัว่าผูก่้อการ

ดี  เป็นผู้มีจิตอาสาที่เห็นความทุกข์ยากของกลุ่มประชาชนผู้เป็นผู้เปราะบาง  จากการ

รวมตัวกันท�าให้เกิดด�าริที่จะมีการสนับสนุนเงินทุนเป็นทุนตั้งต้นของประธานและรอง

ประธานกองทุนฯ รวมทั้งการบริจาคของคณะกรรมการกองทุนซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสา กับ

ทัง้ได้พยายามจดังานกิจกรรมการระดมทุนในรปูแบบต่างๆ  โดยคณะกรรมการกองทุน

ได้ร่วมกันวางหลกัเกณฑ์และสร้างกลไกการบรหิารจดัการกองทุนจติอาสาฯ ขึน้ จดุเด่น

ของกองทุนฯ นี้อยู่ที่คณะท�างาน ซึ่งมีทั้งคณะกรรมการและคณะท�างานที่มีความเป็น

จิตอาสา   ต่างช่วยกันด�าเนินกิจกรรมกองทุนฯ ด้วยความเอาจริงเอาจัง สามัคคี  มีการ

ท�างานเป็นทมี  โดยในการช่วยเหลอืผู้เปราะบางได้มีการถอดบทเรียนเหตุการณ์และมี

การขยายผลโดยส่งต่อกรณีของผูเ้ปราะบางให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องรับไปช่วยเหลือใน

ระยะยาวต่อไป
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สถานการณ์อาชญากรรมและหลักยุติธรรมในกลุ่มประเทศ
อาเซียน +3: แนวทางการจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูลการกระท�าผิดซ�้า
Crime Trends and the rule of law in the Asean+3: guidelines on 
the collection, analysis and utilization of big data in recidivism

พัชญ์สิตา ศิรโรจนสิทธิ์ 1

บทคัดย่อ
  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลผ่านการสนทนากลุ่ม โดยมี        

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) จากผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีน +3 โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลกั

ยุติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและสถานการณ์

อาชญากรรมในส่วนของการกระท�าผิดซ�้าในประเทศอาเซียน +3 รวมท้ังแนวทางใน

การจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลการกระท�าผิดซ�้า ผลวิจัยพบว่าแต่ละ

ประเทศต่างมีแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลการกระท�าผิดซ�้าท่ีแตกต่างกันโดย

หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญ่ีปุ่น มีการด�าเนินการอันเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล ส่วนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ัน จ�าเป็นต้องมีการอภิปรายและ

พิจารณาร่วมกันในการก�าหนดรูปแบบและแนวทางจัดเก็บข้อมูล วิธีการค�านวณและ

วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการก�าหนดขอบเขตของข้อมูลให้ชัดเจน การก�าหนดการเข้าถึง

ในแต่ระดับ เพื่อความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันของทุกประเทศ และสร้างความมั่นใจ

ในระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ทีค่รอบคลมุและมปีระสทิธิภาพทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในภูมภิาค

อาเซยีน +3 รวมท้ังการให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนุนแก่ประเทศทีอ่ยู่ในระหว่างการ

พัฒนาระบบและฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในงานยุติธรรมทางอาชญากรรมก็เป็นสิ่งส�าคัญ 

ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือทางเทคนิคและด้านวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน 

ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือยกระดับการพัฒนาฐานข้อมูลในอนาคต

ค�าส�าคัญ: การกระท�าผิดซ�้า, อาชญากรรม, ระบบฐานข้อมูล, ประชาคมอาเซียน

  1นักวิจัยอิสระ
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Abstract 
  This research is a qualitative research collecting information through 

group discussion by Key Informants from in charge staffs of justice process in 

ASEAN+3 countries, with the aim of analyzing crime and fairness in ASEAN+3 

countries, and sharing crime information and situations of recidivism in the 

ASEAN+3 region including the way to store, analyze and exploit the recidivism 

data. The results show that each country has different approaches to managing 

recidivism data. Many countries, such as Singapore, South Korea and Japan, 

have implemented practices that are accepted internationally. For the database 

development, there is a need for discussion and consideration in the formula-

tion and storage of information, how to calculate and analyze data, including 

the clear scope of data and access level for a consistent understanding of all 

countries. It also provides confidence in Big Data system which is covered and 

effective in ASEAN+3 region including assistance and support to countries 

that are in the process of developing their systems and databases for crime 

and justice process, which is important e.g. technical or academic support as 

well as the exchange of knowledge and experience to upgrade the database 

development in the future.

Keywords: Big Data, Recidivism, Asean, Crime
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บทน�ำ
  ในโอกาสทีป่ระเทศสมาชกิท่ีประกอบด้วย รฐับรไูนดารสุซาลาม ราชอาณาจกัร

กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมยีนม่า สาธารณรฐัมาเลเซยี 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราช

อาณาจักรไทย ได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาซียน ในปี พ.ศ. 2558 และได้มีความร่วม

มอืในการส่งเสริมอตัลกัษณ์ร่วมกันของตนเองและความรูส้กึเป็นหน่ึงในประชาชนของ

ตน ภายใต้ค�าขวัญ “One Vision, One Identity, One Community” โดยมีกรอบความ

ร่วมมอืหลกั 3 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมอืทางการเมอืงและความมัน่คง ความร่วมมอืด้าน

เศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการติดต่อสัมพันธ์และ

การเดินทางไปมาหาสู่ท�าการค้าระหว่างกันระหว่างประเทศสมาชิกมีมากข้ึน อันเป็น

ผลสืบเนื่องมาจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ตัวเลขแนวโน้มของการ

เกิดอาชญากรรมข้ามชาติสูงขึ้น นอกจากนี้ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

สมยัใหม่ส่งผลให้เกิดอาชญากรรมท่ีมรีปูแบบซบัซ้อน การพัฒนาศกัยภาพของประเทศ

ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านกระบวนการยุติธรรมท่ี

ครอบคลุมถึงข้อมูลอาชญากรรมเพ่ือชี้เป้าในการป้องกัน และก�าหนดนโยบายในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมจึงทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น

  ข้อมูลการกระท�าผิดซ�้า (Recidivism Data) ซึ่งหมายถึง ข้อมูลของผู้กระท�า

ความผิดที่ได้รับการลงโทษจากหน่วยงานในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ได้แก่ กรม

ราชทัณฑ์ กรมคมุประพฤต ิและกรมพินจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ทีพ้่นโทษแล้วก

ลับไปกระท�าผิดซ�้าอีก นับเป็นข้อมูลที่ส�าคัญประการหน่ึง ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีความ

ส�าคัญต่อผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม ในการ

ก�าหนดและด�าเนินนโยบายท่ีเหมาะสม หากยังเป็นข้อมูลท่ีมีความส�าคัญต่อชุมชน 

เน่ืองจากเป็นตัวเลขที่มีนัยส�าคัญต่อความปลอดภัยของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะ

ในหลายประเทศทีพั่ฒนาแล้วได้มกีารจดัเก็บและเผยแพร่ข้อมลูอตัราการกระท�าผิดซ�า้ 

เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ สิงคโปร์ 

เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอังกฤษ เป็นต้น

  ทั้งนี้ยังมีบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีการจัดท�าข้อมูลการกระท�าผิดซ�้าที่

ละเอียด เช่น การจ�าแนกตามพ้ืนที ่ประเภทคด ีเพศ และอายุของผูก้ระท�าผดิซ�า้ เป็นต้น 
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ซึ่งจะท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้บริหาร สามารถน�าข้อมูลไปใช้เพ่ือการก�าหนด

นโยบาย โครงการ และกิจกรรม เพื่อป้องกันและลดการกระท�าผิดซ�้า  ซึ่งจะน�าไปสู่การ

เพิ่มความมั่นคงและปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ชุมชน และ

สังคมได้

  เนือ่งจากในปัจจบุนัประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซยีน รวมท้ังประเทศตะวนั

ออกในกลุม่ +3 ต่างมแีนวทางในการบรหิารจดัการข้อมลูการกระท�าผิดซ�า้ท่ีแตกต่างกัน 

โดยหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มีการด�าเนินการอันเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับประเทศไทยและ

ประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการกระท�าผิดซ�้า

 

วัตถุประสงค์
  1) เพ่ือจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ข ้อมูล และสถานการณ์

อาชญากรรมในส่วนของ การกระท�าผิดซ�้าในประเทศอาเซียน +3 รวมท้ังแนวทางใน

การจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลการกระท�าผิดซ�้า

  2) เพ่ือสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการริเร่ิมพัฒนาระบบฐานข้อมลูขนาด

ใหญ่ (Big Data) ด้านการกระท�าผิดซ�้าในส่วนของข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติต่อไป

วิธีวิจัย

  งานวิจยัฉบบันีเ้ป็นงานวิจยัเชงิคณุภาพเก็บข้อมลูด้วยวิธีการการสนทนากลุม่ 

(Focus group)  ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Infinity 

Ballroom 2  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน�้า) โดยมีผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญ

จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  1) ผูบ้รหิาร/ผูแ้ทนจากหน่วยงานยุติธรรมของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดท�าระบบและฐานข้อมูลการกระท�าผิดซ�้า ซึ่งมาจากหน่วยงานดังต่อไปนี้

  ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

   p กรมคุมประพฤติ 

   p กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

   p กรมราชทัณฑ์ 

   p กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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 p ส�านักงานกิจการยุติธรรม

	 p ส�านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

	 p ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

	 p ส�านักงานศาลยุติธรรม 

	 p ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

	 p ส�านักงานอัยการสูงสุด 

	 p สถาบันนิติวิทยาศ่าสตร์ 

2) ผู้บริหาร และ/หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าระบบและฐานข้อมูลการ 

กระท�าผิดซ�้าในประเทศสมาชิกอาเซียน +3  จ�านวน ได้แก่ 

	 p ประเทศมาเลเซีย

	 p ประเทศสิงคโปร์

 p ประเทศกัมพูชา

	 p ประเทศญี่ปุ่น

	 p ประเทศเกาหลีใต้

3) ผู้แทนภาควิชาการ / สถาบัน / ผู้เชี่ยวชาญ / ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าระบบและ

ฐานข้อมูลการกระท�าผิดซ�้า 

 p สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

	 p โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

	 p ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 p คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 p วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการวิจัย
  แนวทางการจดัเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลู Big Data และ/

หรือ ฐานข้อมูลการกระท�าผิดซ�้าในประเทศอาเซียน +3

ประเทศมาเลเซีย
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  แนวโน้มการกระท�าผิดของมาเลเซีย

  ประเทศมาเลเซียมีนักโทษประมาณ 62,000 คน และมากกว่าครึ่งมาจากคดี

ยาเสพติดคิดเป็น 57%  ที่เหลือจะเป็นคดีอื่นๆ คิดเป็น 43% ผู้กระท�าผิดส่วนใหญ่เป็น

เพศชายประมาณ 93% และเพศหญิง 6% ตามล�าดับ และมีจ�านวนผู้ต้องขังที่รอการ

ลงโทษ คิดเป็น 66% ที่เหลือคือตัดสินโทษไปแล้ว คิดเป็น 34%

  จากจ�านวนผู้กระท�าผิดพบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวเมเลเซียคิดเป็น 76% นอกนั้น

เป็นต่างชาติคิดเป็น 23% ส�าหรับผู้กระท�าผิดชาวต่างชาติเมื่อกระท�าผิดจะถูกส่งตัวไป

ด�าเนินคดีในประเทศนั้นๆ  (Shaifulnizm Bin Osman & Vijayan Krishnan, 2018)

  ประเทศมาเลเซยีมรีะบบบรหิารจดัเก็บข้อมลูนักโทษ โดยจดัเก็บตัง้แต่ท่ีนักโทษ

เข้ามามีทั้งประวัติครอบครัว ประวัติส่วนตัว คดีที่ก่อ มีการจ�าแนกนักโทษตามลักษณะ

จ�าเพาะ เช่น ประเภทของคดี รูปแบบการก่อคดี จะเห็นว่ากรมราชทัณฑ์ ประเทศ

มาเลเซียน้ันมีฐานข้อมูลพร้อมส�าหรับการท�า Big Data อยู่แล้ว แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับว่า

จะสามารถน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้แค่ไหน ปัจจุบันมีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ใน 

ระดับหนึ่ง 

  นอกจากนี้ยังมีระบบที่เรียกว่า “no are self no are other” ซึ่งเป็นการจัดเก็บ

ข้อมลูและวิเคราะห์พฤตกิรรมตามลกัษณะนสิยั เพ่ือจดัให้ผูก้ระท�าผดิเข้ารบัการอบรม

ตามโปรแกรมท่ีเหมาะสม แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถท�าถึงขนาดการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ

รายบุคคลได้ เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านบุคลากรและเวลาที่ไม่เพียงพอ

  การกระท�าผิดซ�้าของประเทศมาเลเซีย

  การกระท�าผิดซ�้า จะพิจารณาจากนักโทษท่ีเข้ามาในเรือนจ�าได้รับการการ

บ�าบัดฟื้นฟูไปแล้ว และกลับเข้ามาใหม่ ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากการที่ได้รับการ

ปล่อยสู่อิสระภาพ โดยในมาเลเซียจะนับเฉพาะนักโทษสัญชาติมาเลเซียที่ได้รับการ

ตัดสินโทษแล้ว

  การนับจ�านวนการกระท�าความผิดซ�้า มีวิธีค�านวณคือ 

  สถิติอัตราการกระท�าผิดซ�้าของประเทศมาเลเซีย

จ�านวนผู้กระท�าความผิดทั้งหมด / จ�านวนผู้ได้รับการปล่อยตัว x 100 = อัตราการกระท�าความผิดซ�้า
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  อัตราการกระท�าความผิดซ�้าในปี 2016 เท่ากับ 8.9% กล่าวคือมีผู้ได้รับการ

ปล่อยตัวย้อนหลัง 3 ปี 112,129 คน และมีจ�านวนผู้กระท�าความผิดซ�้าภายใน 3 ปี 

เท่ากับ 9,973 คน หากพิจารณาจากคดีที่กระท�าผิด พบว่า ผู้กระท�าผิดเฉพาะในคดี ยา

เสพตดิมอีตัราการกระท�าความผดิซ�า้ในปี 2016 เท่ากับ 9.15% ซึง่สูงกว่าค่าเฉลีย่ และ

มีอัตราผู้กระท�าผิดซ�้าในคดี อื่น ๆ  เท่ากับ 8.59% (Shaifulnizm Bin Osman & Vijayan 

Krishnan, 2018)

  อัตราการกระท�าความผิดซ�้าในปี 2017 เท่ากับ 9.24% กล่าวคือมีผู้ได้รับการ

ปล่อยตัวย้อนหลัง 3 ปี 124,567 คน และมีจ�านวนผู้กระท�าความผิดซ�้าภายใน 3 ปี 

เท่ากับ 11,520 คน หากพิจารณาจากคดทีีก่ระท�าผดิ พบว่า ผูก้ระท�าผดิเฉพาะในคดยีา

เสพติดมีอัตราการกระท�าความผิดซ�้าในปี 2017 เท่ากับ 9.4% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ

มีอัตราผู้กระท�าผิดซ�้าในคดีอื่น ๆ  เท่ากับ 9.25% (Shaifulnizm Bin Osman & Vijayan 

Krishnan, 2018)

  นอกจากนี้ ยังพบว่า นักโทษที่ได้รับการบ�าบัดจากภายนอกเรือนจ�าจะมีอัตรา

การกระท�าผิดซ�า้น้อยกว่าการการบ�าบดัในเรอืนจ�ามาก อตัราการกระท�าผิดซ�า้ของเดก็

และเยาวชนที่ผ่านการฟื้นฟูจาก Henry Gurney School เท่ากับ 0.15% อัตราการกระ

ท�าผดิซ�า้ของผู้ทีไ่ด้รบัการพักโทษ เท่ากับ 0.44% และอตัราการกระท�าผดิซ�า้ของผูท่ี้ผ่าน

การฟื้นฟูจากศูนย์บ�าบัดพฤติกรรมในชุมชน เท่ากับ 0.42% (Shaifulnizm Bin Osman 

& Vijayan Krishnan, 2018)

ประเทศสิงคโปร์
  การจัดเก็บข้อมูลอาชญากรรมของประเทศสิงคโปร์น้ันมีการจัดเก็บข้อมูล

จากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการกระท�าผิด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากกระบวนการจัดเก็บ 

ได้แก่ เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน คุณลักษณะทางกายภาพ รูปถ่าย ข้อมูลที่ได้จาก

กระบวนการการสมัภาษณ์ รวมถึงด้านองค์ประกอบของครอบครวั และสถานภาพส่วน

ตัว โดยในกระบวนการสัมภาษณ์นี้จะมีการวิเคราะห์และประเมินโดยหลักจิตวิทยา

  นอกจากน้ียังได้มกีารประสานข้อมลูจากหลายๆ หน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานร่วมกัน โดยช่วงแรกจะมีการทดลองก่อน เพื่อ

ประเมินความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการผสานข้อมลูและการน�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์
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ไดอ้ย่างปลอดภยั ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถกูเกบ็ไว้ในฐานข้อมูลซึ่งมีจ�านวนค่อนข้างมาก 

แต่อาจจะไม่สามารถเรยีกได้ว่าเป็น Big Data เพราะไม่ได้มกีารเก็บข้อมลูอย่างต่อเน่ือง

  การกระท�าผิดซ�้าของประเทศสิงคโปร์

  การค�านวณอัตราการกระท�าผิดซ�้าของประเทศสิงคโปร์ มีการติดตามผลและ

ค�านวณจากผูถู้กต้องขงั ทีพ้่นโทษไปแล้ว และกลบัเข้ามาใหม่ ภายในระยะเวลา 2 หลงั

จากได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้ว 

  จะเห็นว่าการค�านวณอัตราการกระท�าผิดซ�้าของประเทศสิงค์โปร์จะแตกต่าง

จากประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ที่นับระยะเวลา 3 ปี การท่ีสิงคโปร์สามารถ

ใช้การค�านวณอัตราการกระท�าความผิดซ�้าภาย ในระยะเวลาเพียง 2 ปีได้ เพราะมี

กระบวนการยุติธรรมค่อนข้างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาบ้างในกลุ่มคดีที่

อยู่ระหว่างประกันตัว

  การประยุกต์ใช้ข้อมูลการกระท�าผิดซ�้า

  1. มกีารน�าข้อมลูการกระท�าผดิซ�า้มาเพ่ือสนับสนุนการตดัสนิใจเชงินโยบาย 

  2. มีการน�ามาวัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการแทรกแซงของภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในปัจจัยความส�าเร็จของมาตรการแทรกแซง

  3. อตัราการกระท�าผดิซ�า้ถือเป็น KPI ของรัฐ ในด้านการรักษาความปลอดภัย

และความมั่นคงของประเทศ

  การน�าข้อมูลการกระท�าผิดซ�้ามาใช้ก�าหนดนโยบายของประเทศสิงคโปร์ โดย

พิจารณาจากจ�านวน และการวิเคราะห์แนวโน้มการกระท�าผดิซ�า้ ยกตวัอย่างเช่น ข้อมลู

ของผู้กระท�าผิดซ�้าที่แบ่งตามอายุ พบว่า ผู้กระท�าผิดที่มีช่วงอายุ 51 – 60 ปี เป็นกลุ่ม

ที่มีอายุค่อนข้างมาก ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จ�าเป็นต้อง

มีมาตรการการดูแลจ�าเพาะเป็นพิเศษ เนื่องจากความเปราะบางทางด้านร่างกาย การ

ก�าหนดนโยบายในการดูแลผู้กระท�าผิดกลุ่มนี้ จะต้องท�าอย่างรัดกุมเพราะกลุ่มน้ีจะมี

ความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ต้องดูแลอย่างดี จึงมีการก�าหนดแผนการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานของเรือนจ�าให้มีความปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ต้องขังที่สูงอายุ เป็นต้น

  ส�าหรับเรื่องของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ถือเป็นความท้าท้ายอย่างหนึ่ง

ในการด�าเนินการโครงการบ�าบดัและฟ้ืนฟูผูก้ระท�าผดิ ซึง่จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจแก่

ผูต้้องขัง ให้มคีวามพร้อมในการปรบัตวัและยอมเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูตามบรบิทน้ันๆ 
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ซีง่อปุสรรคอย่างหน่ึงคอืเรือ่งของการสือ่สาร เนือ่งจากนักจติวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์

ส่วนใหญ่จะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการ

และบคุลากรให้สามารถสือ่สารภาษามาเลย์ได้ด้วย เพ่ือให้อธิบายผู้กระท�าผิดได้เข้าใจ

และยอมเข้ารับการฟื้นฟูตามกระบวนการ นอกจากน้ียังจ�าเป็นต้องให้การสนับนุนแก่          

ผู้กระท�าผิดในการปรับตัวให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างเหมาะสม

  สถิติการกระท�าผิดซ�้าของประเทศสิงคโปร์

  จากกราฟข้อมูลจะสังเกตเห็นว่า อัตราการกระท�าผิดซ�้าตั้งแต่ปี 2008 มีแนว

โน้มสงูขึน้เรือ่ยๆ จนกระทัง่ ปี 2015 หน่วยงานภาครฐัได้มกีารออกนโยบายเพ่ือลดการก

ระท�าผิดซ�้า จะเห็นว่าผลของการออกนโยบายท�าให้อัตราการกระท�าผิดซ�้าลดลง

  ปัจจุบันอัตราการกระท�าความผิดซ�้าโดยรวมอยู่ที่ 26% แต่หากพิจารณาโดย

ละเอียดจะพบว่า ประเทศสิงคโปร์มีอัตราการกระท�าผิดซ�้าเก่ียวกับยาเสพติดในระดับ

ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วไป    ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 29%  (Lee Kit Ying, 2018)

  การน�าข้อมูลสถิติการกระท�าผิดมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยลดอัตราการก

ระท�าผิดซ�้า

  มกีารน�าข้อมลูการกระท�าผดิมาวิเคราะห์เพ่ือระบตุวัผู้กระท�าผิดท่ีมคีวามเสีย่ง

ต�่าในการกลับไปกระท�าผิดซ�้าอีกให้ไปท�างานในชุมชน โดยผ่านโครงการต่างๆ 
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  ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงของผู ้กระท�าผิดจะพิจารณาจากประวัติ

อาญชญากรรมควบคู่กับการประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือนักจิตวิทยาตามแนวทางที่

ก�าหนด รวมถึงการพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล เช่น  ด้านครอบครัว การศึกษา นิสัย รูป

แบบการด�าเนินชีวิต ประวัติการเสพยาเสพติด ประวัติการติดแอลกอฮอล์ และอื่นๆ 

  1. โครงการ Community based Programmed (CBP) ซึ่งดูแลโดยกรม

ราชทัณฑ์ เป็นการให้ไปท�างานในชุมชนโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และส่วนใหญ่จะ

ได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนในช่วงท้ายๆ ของการได้รับโทษแล้วเท่านั้น ซึ่งต้องมีระบบ

การจดัการทีรั่ดกุมเพ่ือให้คนในชมุชนมคีวามปลอดภัย  โดยมาตราการดงักล่าวนีจ้ะต้อง

มีการคัดกรองผู้กระท�าผิดอย่างถ่ีถ้วน ต้องมีอัตราความเส่ียงต�่าในการกลับไปกระท�า

ผิดซ�้า เป็นผู้กระท�าผิดมาไม่เกิน 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากคดีที่กระท�าผิด ซึ่งอัยการจะ

เป็นผู้พิจารณาเสนอทางเลอืกและผูพิ้พากษาจะเป็นผู้ตดัสินใจในทางเลือกน้ันๆ ให้แก่        

ผู้กระท�าผิด 

  2. โครงการ Community based Sentences (CBS) การให้ผู้กระท�าผิดใช้

โทษในชมุชนทัง้หมดโดยไม่ต้องไปอยู่ในเรอืนจ�า แต่ให้ไปใช้โทษอยูใ่นชมุชน โดยจะใช้

กับผู้กระท�าผดิทีม่อีายุน้อยหรอืผูท่ี้มสีภาวะทางจติท่ีไม่รุนแรงนักและเป็นคดท่ีีมคีวาม

ผิดเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะมีการจัดตั้งศาลชุมชนข้ึน  เพ่ือก�าหนดกรอบการควบคุมและ

มาตรการการใช้โทษท่ียุตธิรรม โดยจะก�าหนดการลงโทษท่ีเฉพาะเจาะจงในพฤตกิรรมท่ี

ไม่เหมาะสมควบคูกั่บการบ�าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูก้ระท�าผดิ ซึง่แนวคดินี ้ในระยะแรก

มีการกังวลถึงความเหมาะสมและความเสี่ยงในมาตรการนี้ แต่ปัจจุบันแนวคิดนี้ได้รับ

การยอมรบัมากขึน้ มกีารใช้วิธีการนีเ้พ่ิมมากขึน้เร่ือยๆ จนน�าไปสู่การแก้ไขกฎระเบยีบ

  3. การคุมประพฤติเยาวชนที่กระท�าผิดคดียาเสพติด ซึ่งก่อนหน้าน้ี

เยาวชนทีก่ระท�าผดิจะต้องมาพักในสถานพินิจ และมข้ีอก�าหนดให้อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดอืน

เท่าน้ัน ซึ่งส่งผลกระทบในเรื่องการศึกษาของเยาวชนท�าให้ต้องหยุดเรียน จึงได้น�า

แนวทางการคมุประพฤตเิยาวชนในชมุชนมาใช้ แต่ทัง้น้ีจ�าเป็นต้องมคีดักรองพฤตกิรรม

ของเยาวชนเช่นกันว่า ถ้าผู้เป็นที่มีความเสี่ยง เสพยาเสพติดมานาน มีอาการรุนแรง 

การใช้คุมประพฤติในชุมชนคงไม่ใช่แนวทางท่ีเหมาะสมและยังมีการเส่ียงต่อการ       

กระท�าผิดซ�้า และการไม่ไปรายงานตัวของเยาวชนคนนั้นด้วย 

  ส�าหรบัโครงการทัง้ 3 โครงการน้ี เพ่ิงเริม่ใช้ในปี 2011 ซึง่ในช่วงแรกก็มอีปุสรรค

ในเรือ่งของการเก็บข้อมลูซึง่อาจจะไม่ครบถ้วน แต่เมือ่เวลาผ่านไปก็ได้มกีารพัฒนาให้
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มีการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ใช่ Big Data เพราะไม่ได้เก็บ

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งข้อมูลในช่วงแรกก็น้อยและมีจ�านวนจ�ากัด

  ประเทศญี่ปุ่น

  ประเทศญ่ีปุ่นได้ให้ความส�าคัญในการจัดท�าสถิติอาชญากรรมเป็นอย่างมาก 

โดยประเทศญ่ีปุน่ได้จดัท�าและตพีมิพ์รายงานประจ�าปีเก่ียวกับอาชญากรรมเป็นประจ�า

ทุกปี โดยเริ่มจัดท�าตั้งแต่ ปี 1960 ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติอาชญากรรม การ

วิเคราะห์แนวโน้มทางอาชญากรรม และการบ�าบัดฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด ซึ่งช่วงแรก

นั้นจะใช้ส�าหรับตรวจสอบในการปฏิบัติตามนโยบายด้านงานยุติธรรม และใช้เพื่อการ

บรรยายในมหาวิทยาลัยและการวิจัยของนักวิชาการ

  ภาพรวมแนวโน้มอาชญากรรม

  แนวโน้มการก่ออาชญากรรมของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1945 มีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นในทุกปีและมีจ�านวนการเกิดอาชญากรรมสูงสุดในปี 2002 จ�านวน 2.85 ล้านคดี 

หลังจากปี 2002 จ�านวนอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง จนกระท่ังในปี 

2016 ประเทศญี่ปุ่นมีจ�านวนการกระกระท�าผิดเหลือเพียง 0.99 ล้านคดี (ลดลง 65% 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2002) และจากจ�านวนผู้กระท�าผิดทั้งหมด พบว่า จ�านวน 20% 

เป็นการกระท�าผิดจากผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ 50 ปีขึ้นไป (Takashi Ishii & Yoshio Naka-

mura, 2018)

  จากมุมมองเชิงปริมาณถือว่าแนวโน้มการเกิดอาชญากรรมคงท่ีมานานกว่า

สิบปี แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาในการด�าเนินการด้านงานยุติธรรม

  ความท้าทายในญี่ปุ่น : การป้องกันการกระท�าผิดซ�้า

  อตัราการกระท�าผดิซ�า้ของประเทศญ่ีปุ่นมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองนบัแต่

ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2016 พบว่า มีอัตราการกระท�าผิดซ�้าในผู้ใหญ่ คิดเป็น 

48.7% กล่าวคือประมาณเกือบครึ่งนึงของผู้ที่พ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดมี

การกระท�าผิดซ�้าอีก (Takashi Ishii & Yoshio Nakamura, 2018)

  ส�าหรับอัตราการกระท�าผิดซ�้าในเด็กและเยาวชน คิดเป็น 37.1% กล่าวคือ มี

จ�านวนการกระท�าผิดซ�้าของเด็กและเยาวชน มากกว่า 1 ใน 3 ของเด็กและเยาวชนที่

ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมด (Takashi Ishii & Yoshio Nakamura, 2018)
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  ที่มา :  Ministry of Justice, Japan (2018)

  อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา อัตราการกระท�าความผิดซ�้ามีแนว

โน้มลดลงต่อเนื่อง     โดยในปี 2015 อัตราการกระท�าผิดซ�้าอยู่ที่ 48% และมีจ�านวน

มากกว่าผู้กระท�าผดิครัง้แรกประมาณ 3.9% หมายความว่าอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิด

ขึ้นจากผู้ที่เคยกระท�าผิดมา

  แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระท�าความผิดซ�้า 

  มาตรการท่ีใช้ส�าหรับการแก้ไขและป้องกันการกระท�าผิดซ�้า (ตามมติคณะ

รัฐมนตรี, กรกฎาคม 2012) ได้แก่ 

  1. ยกระดบัแนวทางในการป้องกันและจดัการกับผูก้ระท�าความผดิโดยแยก

ตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน เช่น ผูก้ระท�าผดิท่ีเป็นผู้สงูอาย ุผู้กระท�าผิดท่ีเป็นเดก็

และเยาวชน ผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้หญิง ผู้กระท�าผิดที่มีความพิการ ผู้กระท�าผิดทางเพศ 

ผู้กระท�าผิดทางอาญา ผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น

  2. จัดหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและจัดหางานที่เหมาะสมให้กับผู้กระท�าผิด

ที่พ้นโทษได้รับการปล่อยตัว

  3. ส�ารวจ ค้นคว้า มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการกระท�าผิดซ�้าที่มี

ประสิทธิภาพโดยสืบค้นจากงานวิจัยที่มีหลักฐานสนับสนุน
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  4. ตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการกระท�าผิดซ�้า โดยอัตราการกระท�าผิดซ�้า

ของผู้ทีไ่ด้รับการปล่อยตวั   ภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องลดลงมากกว่าร้อยละ 20 ภายใน

ระยะเวลา 10 ปี

  นอกจากนี้ได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันการกระท�าผิดซ�้า ในเดือน

ธันวาคม ปี 2017 โดยเป็นการก�าหนดมาตรการป้องกันการกระท�าผิดซ�้าที่ครอบคลุม

และเป็นระบบ และมีการชี้แจงความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิด

ชอบต่อการป้องกันการกระท�าผิดซ�้าของรัฐบาลแห่งชาติและรัฐบาลท้องถิ่น

  และในปี 2018 ได้มีพระราชบัญญัติแผนส่งเสริมการป้องกันการกระท�าผิดซ�้า

ขึน้ โดยให้จดัท�าแผนการส่งเสรมิในการป้องกันการกระท�าผดิซ�า้ตามมาตรการท่ีก�าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันการกระท�าผิดซ�้า และท�าการทบทวนแผนในทุกปีเพ่ือให้

สอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละปี

  ตัวชี้วัดการกระท�าผิดซ�้า

  การนับอัตราการกระท�าผิดซ�้าของประเทศญ่ีปุ่น จะนับเมื่อครบสิ้นปี โดยไม่

ว่าผู้กระท�าผิดจะถูกปล่อยตัวช่วงเวลาใดในปีนั้น เมื่อครบสิ้นปีจะถือเป็น 1 ปีเหมือน

กันหมด ซึ่งจะแตกต่างจากของประเทศอื่น ที่นับตามวันที่ปล่อยตัว การหาอัตราการก

ระท�าผิดซ�้าของประเทศญี่ปุ่น สามารถค�านวณได้จาก 

อัตราการจ�าคุกอีกครั้งของนักโทษที่ถูกปล่อยตัวภายในปี “X”

  โดยประเทศญี่ปุ่นแบ่งกลุ่มการเฝ้าระวังเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) การเฝ้าระวังใน

ระยะสั้น โดยจะประเมินภายหลังจากปล่อยตัวภายในระยะเวลา 2 ปี และ 2) การเฝ้า

ระวังในระยะยาว จะประเมินภายหลังจากปล่อยตัวภายในระยะเวลา 5 ปี 10 ปี และ 

20 ปี ตามล�าดับ

  โดยมีการก�าหนดเป้าหมายในการลดอัตราการกระท�าผิดซ�้าหลังถูกปล่อยตัว

ภายในระยะเวลา 2 ปี มากกว่าร้อยละ 20 ในระยะเวลา 10 ปี
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สถิติการกระท�าผิดซ�้าของประเทศญี่ปุ่น

 

  ที่มา :  Ministry of Justice, Japan (2018)

  จากรูป อัตราการกระท�าผิดซ�้าของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวภายในระยะ 2 ปี 

(ระหว่างปี 2005-2014) พบว่า ในปี 2014 มีอัตราการกระท�าความผิดซ�้าในภาพรวม

อยู่ที่ 18.5% (ลดลง 3.2% เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2005) โดยผู้กระท�าผิดที่รับโทษตาม

ก�าหนดและได้รบัการปล่อยตวั มอัีตราการกระท�าผดิซ�า้สงูถึง 27.3%  ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

ในขณะท่ีผู้กระท�าผิดท่ีได้รับการพักโทษและปล่อยตัว มีอัตราการกระท�าผิดซ�้าเพียง 

11.8% ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่าการรับโทษในระยะเวลานานไม่ได้ท�าให้การกระ

ท�าผิดซ�้าลดลง (Takashi Ishii & Yoshio Nakamura, 2018)
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  ที่มา : Ministry of Justice, Japan (2018)

  จากรูป เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการกระท�าผิดซ�้าของผู้ท่ีได้รับการปล่อย

ตัวภายในระยะ 2 ปี   จะพบว่า อัตราการกระท�าผิดซ�้าของเพศชายสูงกว่าเพศหญิง คิด

เป็น 19% และ 13.5% ตามล�าดบั แต่เพศชายกลบัมแีนวโน้มการกระท�าผดิซ�า้ลดลง ใน

ขณะที่เพศหญิงมีแนวโน้มการกระท�าผิดซ�้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ที่เคยกระท�าผิดหลาย

ครัง้จะมอีตัราการกระท�าผดิซ�า้สงูกว่าผูท่ี้กระท�าผดิเพียงครัง้เดยีว โดยผูท่ี้เคยกระท�าผดิ 

3 ครั้งหรือมากกว่า มีอัตราการกระท�าผิดซ�้า 29.6%  ผู้ที่เคยกระท�าผิด 2 ครั้ง มีอัตรา

การกระท�าผิดซ�า้ 18.5% และผูท้ีเ่คยกระท�าผดิคร้ังแรกมอีตัราการกระท�าผดิเพียง 7.7% 

(Takashi Ishii & Yoshio Nakamura, 2018)

  เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ผู้กระท�าผิดท่ีเป็นผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีหรือ

มากกว่า) มีอัตราการกระท�าผิดซ�้าอยู่ในระดับดังสูงที่สุด คิดเป็น 20.4% รองลงมาคือ 

ผู้กระท�าผิดที่มีอายุระหว่าง 30 – 64 ปี มีอัตราการกระท�าผิดซ�้า คิดเป็น 18.9% และ

สุดท้ายคือผู้กระท�าผิดที่มีอายุต�่ากว่า 30 ปี มีอัตราการกระท�าผิดซ�้าน้อยที่สุด คิดเป็น 

13.59% แต่หากพิจารณาแนวโน้มของการกระท�าผิดซ�้าพบว่า ผู้กระท�าผิดท่ีเป็นผู้สูง

อายุ   มแีนวโน้มในการกระท�าผดิซ�า้ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีม่ผีูก้ระท�าผดิท่ีมอีายุ

ระหว่าง 30 – 64 ปี และอายุต�่ากว่า 30 ปี มีแนวโน้มในการกระท�าผิดซ�้าเพิ่มมากขึ้นใน

ทุกปี (Takashi Ishii & Yoshio Nakamura, 2018)
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  หากพิจารณาตามสภาพสังคม จะพบว่า ประเทศญ่ีปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

(มีอายุมากกว่า 65 ปี)  คิดเป็น 27% ของจ�านวนประชากรทั้งหมด จ�านวนการกระท�า

ผิดของสูงอายุก็เพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการจัดการ 

แต่ท้ังน้ี คดีท่ีผู้สูงอายุกระท�าผิดนั้น เป็นเพียงคดีเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น ขโมยของใน

ซปุเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้า แต่ถงึแม้จะเป็นคดทีีเ่ลก็น้อยแต่มกีารท�าหลายครัง้ก็จ�าเป็น

ต้องลงโทษ ทั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายของประเทศญ่ีปุ่นที่ต้องพยายามหามาตรการ

ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวให้ได้ (Takashi Ishii & Yoshio Nakamura, 2018)

 

  ที่มา : Ministry of Justice, Japan (2018)

  จากรูป เป็นอัตราการกระท�าผิดซ�้าของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวภายในระยะ 5 ปี 

และ 10 ปี หากเปรียบเทียบกันจะพบว่า อัตราการกระท�าผิดซ�้าของผู้ที่ได้รับการปล่อย

ตัวภายในระยะ 5 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี แต่หลังจาก 5 ปีไปแล้วจะมีแนวโน้ม

คงทีห่รอืเพ่ิมข้ึนเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ ดงันัน้ ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการเฝ้าระวังผูก้ระท�า

ผิดที่ได้รับการปล่อยตัวควรอยู่ที่ระยะเวลา 5 ปี (Takashi Ishii & Yoshio Nakamura, 

2018)
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  ส�าหรับอัตราการกระท�าผิดซ�้าของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวภายในระยะ 5 ปี พบ

ว่า มอีตัราการกระท�าความผดิซ�า้ในภาพรวมอยู่ท่ี 38.8% โดยผู้กระท�าผิดท่ีรบัโทษตาม

ก�าหนดและได้รับการปล่อยตัวมอีตัราการกระท�าผดิซ�า้สงูถึง 49.5% ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

และที่ผู้กระท�าผิดที่ได้รับการพักโทษและปล่อยตัวมีอัตราการกระท�าผิดซ�้า 28.7% ซึ่ง

น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  (Takashi Ishii & Yoshio Nakamura, 2018)

  ส�าหรบัอตัราการกระท�าผดิซ�า้ของผูท่ี้ได้รบัการปล่อยตวัภายในระยะ 10 ปี พบ

ว่า มอีตัราการกระท�าความผดิซ�า้ในภาพรวมอยู่ท่ี 47.6% โดยผู้กระท�าผิดท่ีรบัโทษตาม

ก�าหนดและได้รบัการปล่อยตวั มอีตัราการกระท�าผิดซ�า้สูงถึง 59.5% ซึง่สูงกว่าค่าเฉล่ีย 

และที่ผู้กระท�าผิดที่ได้รับการพักโทษและปล่อยตัว มีอัตราการกระท�าผิดซ�้า 36.5% ซึ่ง

น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (Takashi Ishii & Yoshio Nakamura, 2018)

  ความท้าทายในการจัดการปัญหาการกระท�าผิดซ�้า

  1. ประเทศญี่ปุ่นเน้นย�้าและให้ความส�าคัญในการจัดเก็บสถิติ และต้องเป็น

ข้อมูลที่มีความถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

  2. ในการเก็บรวบรวมข้อมลูสถิตแิละวิเคราะห์ข้อมลูนัน้ ควรมคีวามเชือ่มโยง

กันท้ังในแนวตัง้และแนวนอน ซึง่จะท�าให้สงัเกตเห็นและเข้าใจถึงแนวโน้มอาชญากรรม

ได้ดีขึ้น ท�าให้สามารถก�าหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการในกระบวนการ

ยุติธรรมได้ย่างแม่นย�า รวมทั้งควรมีการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะด้วย

  3. สนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูล Big Data ด้านอาชญากรรม ในการประมวล

ผล วิเคราะห์ และคาดการณ์ด้านอาชญากรรม และเป็นเครื่องมือในการประเมินความ

เสี่ยงของผู้กระท�าผิดในการก่อเหตุซ�้า เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ี

อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นย�า นอกจากน้ียังสามารถใช้ก�าหนดแนวทางการบ�าบัด ดูแล 

และฟื้นฟูผู้กระท�าผิด พร้อมทั้งแนวทางส่งเสริมผู้กระท�าผิดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

  4. ส�ารวจ ค้นหามาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมใน

กลุ่มผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  5. ควรมกีารจดัท�าฐานข้อมลูท่ีเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานในกระบวน 

การยุติธรรมทั้งของต�ารวจ อัยการ ศาล เรือนจ�า หน่วยงานคุมประพฤติ และหน่วยงา

นอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอัน

เดยีวกัน ส�าหรบัประเทศญ่ีปุน่ได้เริม่มกีารท�าฐานข้อมลูเชงิบรูณาการทีเ่ชือ่มโยงระหว่าง
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หน่วยงานแล้วและมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขึ้นมาเมื่อเร็วๆ น้ี ส่วนในเร่ืองการน�ามาใช้

ประโยชน์ก็ยังต้องท�าการศึกษากันต่อไป

  ประเทศเกาหลีใต้

  ประเทศเกาหลีใต้มีการเก็บข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนจากทุก

แหล่งข้อมูล โดยมีการเก็บข้อมูลทุกหน่ึงสัปดาห์ เช่น ข้อร้องเรียนของประชาชนต่อ

รัฐบาลเก่ียวกับปัญหาคอร์รัปชัน การเรียกร้องค่าเสียหาย/ค่าชดเชยจากแผ่นดินไหว 

เป็นต้น

  ยกตัวอย่างเช่นประเด็นล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอล หรือ Virtual Currency 

(เช่น Bitcoin) ปัจจุบันชาวเกาหลีใต้หันไปเก็งก�าไรในสกุลเงินดิจิตอลเป็นจ�านวนมาก 

ซึ่งไม่นานมาน้ี บริษัทซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในเกาหลีใต้ได้ถูกเจาะระบบ

และท�าการขโมยเงินไปสร้างความเสียหายกว่าพันล้านวอน ส่งผลให้บริษัทต้องยื่นล้ม

ละลายและปิดตัวลง 

  รัฐบาลเกาหลใีต้ได้น�าข้อมลูจาก Big Data ทีไ่ด้จากความคดิเห็นของประชาชน

มาใช้ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงตามความต้องการของ

ประชาชน โดยรฐับาลได้ออกมาตรการเยียวยาผูท่ี้ได้รบัความเสยีหายจากกรณีดงักล่าว 

พร้อมทั้งออกกฎหมายเพื่อควบคุมการท�าธุรกรรมการเงินดิจิตอล
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รายงานแนวโน้มอาชญากรรมรายไตรมาส 

  ประเทศเกาหลใีต้มกีารจดัท�ารายงานแนวโน้ม

อาชญากรรมในลักษณะเดียวกันกับของประเทศญ่ีปุ่น 

แต่ของประเทศเกาหลีใต้จะจัดท�ารายงานในช่วงทุก

ไตรมาสเพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์ รวมท้ังจดัท�ารายงาน

ประจ�าปีด้วย และน�าข้อมลูทีไ่ด้มาประมวลผล วเิคราะห์ 

วิจยั เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน วางแผนและ

จัดท�าแผนงานด้านอาชญากรรม ท้ังแผนป้องกันการ

เกิดอาชญากรรมและแผนฟื้นฟูผู้กระท�าผิด

การใช้ Big Data ในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมของประเทศเกาหลีใต้

  ประเทศเกาหลีใต้ได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ Big Data เพ่ือ

ใช้ในการสนับสนุนงานด้านอาชญากรรม โดยศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ดิจิตอลแห่งชาติ 

ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรองอัยการสูงสุด นอกจากน้ียังมีระบบสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 ระบบ ได้แก่

  1. ระบบ D-NET เป็นเครื่อข่ายการสืบสวนดิจิทัล ซี่งในนั้นจะมีระบบการ

จัดการข้อมูลแบบบูรณาการเกี่ยวกับหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อม

ต่อส�านักงานสาขากับ SPO ด้วยเครือข่ายความเร็วสูง
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  2. ระบบวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิตอล หรือ iDEAS เป็นระบบท่ีช่วยให้

สามารถค้นหาและวเิคราะห์ข้อมลูดจิทิลัขนาดใหญ่ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมลู

ที่ไม่มีโครงสร้าง, อีเมล์, การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, บัญชี, 

  3. แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน, การท�าธุรกรรมทางการเงิน, ประวัติการใช้

โทรศัพท์,  ข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ต้องสงสัย โดยระบบสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ

ความเชือ่มโยงของผูต้้องสงสยัในด้านต่าง ๆ  วิเคราะห์ช่วงระยะเวลาและต�าแหน่งสถาน

ที่ รวมถึงสามารถวิเคราะห์พิกัดทางภูมิศาสตร์ สามารถหาความสัมพันธ์และความ

เชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสัยกับบุคคลอื่น อีกท้ังยังสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเกิด

อาชญากรรมและสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบแผนภูมิได้อีกด้วย

กรณศีกึษาในการน�าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินการสบืสวนของประเทศ

เกาหลีใต้

ที่มา :  Moon Hyug Han (2018)

  จากการฟังเสียงของประชาชน โดย

อาศัยข้อมูล Big Data ท�าให้ทราบว่า ใน

เกาหลีใต้มีปัญหาเรื่องการส่งข้อความแบบ

เหว่ียงแห หรือที่เรียกว่า Spam Mail เป็น

จ�านวนมาก จากการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน

ระบบการสืบสวนดังกล่าวข้างต้น ในการ
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สืบค้นหาตัวผู้ที่ส่งข้อความดังกล่าว โดย

การท�าการสืบย้อนเส้นทางการส่งและ

ตรวจสอบหาความเชือ่มโยงในการส่งข้อมลู

แต่ละครั้ง วิเคราะห์ช่วงระยะเวลาการส่ง

และต�าแหน่งสถานที่ รวมถึงวิเคราะห์พิกัด

ทางภูมิศาสตร์  ท�าให้สามารถจับผู้ต้อง

สงสัยได้ อีกท้ังยังได้ตรวจสอบหาความ

เชือ่มโยงกับบคุคลแวดล้อมของผูต้้องสงสยั   

เพื่อสืบต่อไปถึงผู้จ้างวานได้อีกด้วย

ที่มา : Moon Hyug Han (2018)

สรุป

  จะเห็นได้ว่าทุกประเทศต่างได้ตระหนักถึงความส�าคญัในการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลในยุคดิจิทัล รวมทั้งความพยายามพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลท่ีมีอยู่ของ

แต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมลูทีเ่กีย่วกับระบบยุตธิรรมทางอาญาและการลด

การกระท�าผดิซ�า้ ซึง่ถือเป็นจดุเริม่ต้นอนัดใีนการทีจ่ะร่วมมอืกันพัฒนาระบบฐานข้อมลู

อาชญากรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน +3 

  จากการน�าเสนอและอภปิราย แนวทางการจดัเก็บ วเิคราะห์ และใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูล Big Data และ/หรือ ฐานข้อมูลการกระท�าผิดซ�้าในประเทศอาเซียน +3 

เห็นได้ว่าแต่ละประเทศมี

  ความแตกต่างกันในแนวทางการจดัเก็บข้อมลู แนวทางการวเิคราะห์ข้อมลู เช่น 

ประเทศไทยและประเทศมาเลเซยีมกีารค�านวณอตัราการกระท�าผดิซ�า้โดยการตดิตาม

เป็นระยะเวลา 3 ปี ประเทศเกาหลใีต้และประเทศสิงคโปร์มกีารค�านวณอตัราการกระท�า

ผิดซ�้าโดยการติดตามเป็นระยะเวลาเพียง 2 ปี หรือประเทศญี่ปุ่นที่มีการค�านวณอัตรา

การกระท�าผิดซ�้าโดยแบ่งการติดตามเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ระยะสั้น ติดตามเป็นระยะเวลา 

2 ปี เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้และประเทศสิงคโปร์ และระยะยาว ติดตามเป็นระยะ

เวลา 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นมีวิธีการค�านวณระยะเวลาแตกต่างจาก

ประเทศอืน่คอืเป็นการค�านวณเมือ่สิน้สดุปี โดยไม่ว่าผู้กระท�าผิดจะถูกปล่อยตวัในช่วง

เวลาใดของปีนั้นๆ เมื่อสิ้นปีจะนับเป็นระยะเวลา 1 ปีเหมือนกันหมด 
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  ดังน้ัน ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนั้น จ�าเป็นต้องมีการอภิปรายและ

พิจารณาร่วมกันในการก�าหนดรูปแบบและแนวทางจัดเก็บข้อมูล วิธีการค�านวณและ

วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการก�าหนดขอบเขตของข้อมูลให้ชัดเจน การก�าหนดการเข้าถึง

ในแต่ระดับ เพื่อความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันของทุกประเทศ และสร้างความมั่นใจ

ในระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ทีค่รอบคลมุและมปีระสทิธิภาพทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในภูมภิาค

อาเซียน +3

  ทัง้นีใ้นการจดัท�าฐานข้อมลูยังต้องพิจารณาถึงข้อจ�ากัดในการจดัเก็บด้วยเช่น

กัน ยกตัวอย่างอาชญากรรมซ่อนเร้น หรืออาชญากรรมที่ไม่ได้มีการบันทึกลงในระบบ 

ท�าให้เกิดตัวเลขมืดหรือหลบซ่อน ซึ่งไม่มีการน�ามารวมกับสถิติท่ีมีการจัดท�า แต่ก็ถือ

เป็นอาชญากรรมเช่นเดียวกัน

  นอกจากน้ีจะพบว่า การน�า Big Data มาใช้ประโยชน์ในงานยุติธรรมทางอาญา

ของแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน ดังนี้ 

	 	 p ประเทศกัมพูชาเพ่ิงเริ่มน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บและบันทึก

ข้อมูล ส่วนใหญ่ยังเก็บข้อมูลโดยการบันทึกลงในกระดาษอยู่ 

	 	 p ประเทศไทยท่ีอยู่ในช่วงเปลีย่นผ่านในการใช้ระบบฐานข้อมลู การจดัเกบ็

ข้อมูลมีทั้งการบันทึกลงในกระดาษและการบันทึกในฐานข้อมูลระบบ 

   p ประเทศมาเลเซยีนอกจากการบนัทกึข้อมลูการกระท�าผดิซ�า้แล้วยังระบบ

ที่เรียกว่า “no are self no are other” ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรม

ตามลักษณะนิสัย

	 	 p ประเทศสิงคโปร์ ได้มีการทดลองจัดท�าระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับการกระ

ท�าผดิขึน้ โดยการประสานข้อมลูจากหลายๆ หน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการแลก

เปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานร่วมกัน

	 	 p ประเทศญ่ีปุ่นให้ความส�าคัญกับข้อมูลสถิติเป็นอย่างมาก มีการจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบและจัดท�ารายงานประจ�าปีด้านอาชญากรรมมาตั้งแต่ ปี 1945 

	 	 p ประเทศเกาหลีใต้ มีการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลและจัดท�า

รายงานสถิติเป็นรายไตรมาสและรายปี รวมถึงมีการน�า Big Data มาใช้เพื่อตรวจสอบ

และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนด้วย อีกทั้งยังน�าดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

สืบสวนอีกด้วย
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  จะเหน็ว่า การให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนุนแก่ประเทศทีอ่ยู่ในระหว่างการ

พัฒนาระบบและฐานข้อมลูเข้ามาใช้ในงานยุติธรรมทางอาชญากรรมก็เป็นสิง่ส�าคญั ไม่

ว่าจะเป็นความช่วยเหลอืทางเทคนิคและด้านวชิาการ ตลอดจนการแลกเปล่ียน ความรู้ 

ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือยกระดบัการพัฒนาฐานข้อมลูระดบัประเทศ โดยไม่ทิง้ประเทศ

ใดไว้ข้างหลัง

  ในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลน้ัน ในกรณีของอาชญากรรมท่ัวไป ควรต้องมีการ

ท�าความเข้าใจ ถึงแนวความคิดเบื้องต้นร่วมกัน อีกทั้งต้องมีการก�าหนดกรอบข้อมูล

ในการแบ่งปันข้อมูลให้ชัดเจน ข้อมูลใดบ้าง ที่ต้องแบ่งปัน ระดับของข้อมูลที่ต้องการ 

เช่น ข้อมูลดิบ หรือข้อมูลที่เป็นร้อยละ หรือข้อมูลที่ผ่าน    การวิเคราะห์มาแล้ว อีกทั้ง

หากใช้ฐานข้อมูลร่วมกันก็ต้องก�าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มบุคคลด้วย 

และส่ิงส�าคัญอีกประการหน่ึงในการร่วมมือกันน้ัน คือการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดี

ระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 เพื่อให้เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจกัน  

  ท้ายทีสุ่ด ในการพฒันาระบบฐานข้อมลูอาชญากรรมของกลุ่มประเทศอาเซยีน 

+3 ยังคงต้องใช้เวลาอกีสกัพัก แต่ประโยชน์อนัย่ิงใหญ่ท่ีได้จากการสมัมนาในครัง้น้ีคอื

การได้เรยีนรูร่้วมกันจากประสบการณ์จรงิของแต่ละประเทศสมาชกิ เช่น แนวทางการน�า 

Big Data มาใช้ในงานอาชญากรรม การก�าหนดมาตรการเพ่ือลดอตัราการกระท�าผดิซ�า้ 

การป้องกัน การเตรียมตัว ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ หลักการปฏิบัติที่ดี วิธีการและ

แนวทางการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูก้ระท�าผดิของแต่ละประเทศ หรือมมุมองในการวิเคราะห์แนว

โน้มด้านอาชญากรรมในแง่มมุต่างๆ สิง่ต่างๆ เหล่านีจ้ะท�าให้เกิดการเรยีนรูร่้วมกัน อนั

จะน�าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งต่อไป
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5G เทคโนโลยีขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
สู่ไทยแลนด์ 4.0 

รัชนีวรรณ  ชาวนา1 

บทคัดย่อ

  การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ส่ง

ผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยหลายคนเชื่อว่า พลังขับเคลื่อนท่ีส�าคัญ คือ 

เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิง เทคโนโลยีด้านการสือ่สารไร้สาย (Mobile Broadband) 

ซึ่งเทคโนโลยีที่ก�าลังถูกจับตามองและรอคอยกันขณะนี้ คือ Fifth-Generation Mobile 

Communications หรือ 5G 

  เทคโนโลยี 5G นับว่าเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพราะแนวโน้มการใช้งาน

โทรศพัท์มอืถือท่ีสามารถจะเชือ่มโลกเข้าด้วยกันทกุทีทกุเวลาผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 

ซึง่จะท�าให้มอีตัราการขยายตวัของเทคโนโลยีอืน่ ๆ  ตามมา เป็นจดุเริม่ต้นของนวัตกรรม

และการพัฒนาแอปพลเิคชนัใหม่ๆ เพ่ือจะลดความเหล่ือมล�า้ทางดจิทัิลในสังคมและส่ง

เสรมิโอกาสและทางเลอืกการเข้าถงึเทคโนโลยีในโลกดจิทัิลและน�าไปสูท่างเลือกในการ

ด�าเนินชีวิตและรูปแบบการด�ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ   

  ความท้าทายของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ท่ีส�าคัญอย่างหน่ึง คือ             

ผูป้ระกอบการจะมแีนวทางในการสร้างสมดลุระหว่างการท�างานด้วยมนุษย์และการก

ระตุ้นให้แต่ละคนน�าความรู้ความสามารถที่มีเพ่ือสร้างผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ของแต่ละคนได้อย่างไร และจุดหลอมรวมระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์ควรอยู่ที่จุดใด 

หากกรอบแนวคิดใหม่หรือ Paradigm Shift ของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 เชื่อว่า 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะ

คิดได้เหมือนมนุษย์และเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ หากเป็นเช่นนั้น สังคมมนุษย์จะ

มีรูปแบบอย่างไร    

ค�าส�าคัญ: การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4, นโยบายไทยแลนด์ 4.0, เทคโนโลยี 5G, 

บริการแบบ Over the Top (OTT)  

          1นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยรังสิต
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Abstract 

  The Fourth Industrial Revolution affects many countries around the 

world. Many people believe that the fundamental driving force is technology, 

especially wireless communication technology - Mobile Broadband. The new 

technology that we are currently keeping an eye on and waiting for is Fifth-Gen-

eration Mobile Communications or 5G.

  We cannot deny that the Fourth Industrial Revolution is now changing 

the world because of the trend in mobile phone usage that can connect the 

world at anytime and anywhere through the Internet. This use of mobile inter-

net generates increased growth in other technologies and leads to innovation 

and application developments, which will help reduce digital gap in society 

and offer opportunities and options for accessing digital technology as well as 

choices of way of life, lifestyle, and career.

  One of the important challenges of the Fourth Industrial Revolution is how 

entrepreneurs should strike a balance between human works by encouraging 

each worker to utilize their full potential to achieve the best results possible. 

And where is the convergence between technology and humanity? If the new 

conceptual framework or paradigm shift of the 4th Industrial Revolution suggests 

that an artificial intelligence (AI) or computer programs would be human-like 

and would replace human labor, then what would be the model of future human 

society?

Keywords: The fourth industrial revolution, Thailand 4.0, Fifth-Generation Mobile 

Communications (5G), Cybersecurity, Architecture Intelligence (AI) 
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การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

  การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นการน�าเทคโนโลยีดิิจิทัลและอินเทอร์เน็ต

มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า เพ่ือให้สามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบแตก

ต่างกัน ตามความต้องการเฉพาะเป็นจ�านวนมากและใช้เวลาไม่มาก หรือจะกล่าว

ว่าสิ่งส�าคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้แก่ อินเทอร์เน็ต 

นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ก�าหนดเป็นนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือ

น�าพาประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการน�าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  การใช้ค�าว่า ปฏิวัติ สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลัน

และรุนแรง การปฏิวัติต่าง ๆ เกิดขึ้นตลอด ประวัติศาสตร์ เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และวิธี

ใหม่ๆ ในการมองโลกกระตกุให้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างลกึซึง้ในระบบเศรษฐกิจและ

โครงสร้างสังคมต่าง ๆ  หากมองผ่านกรอบอ้างองิทางประวตัศิาสตร์ ความฉบัพลนัทนัที

ของการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะเปิดเผยตัวออกมา (เคลาส์ ชวาบ, 

หน้า 16) 

  ความท้าทายที่เป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ดูจะตกอยู่ใน

ด้านอุปทานเป็นส่วนใหญ่ นั่นคือ โลกของงานและการผลิต ตลอดช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่าน

มา ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่และประเทศที่เติบโตเร็วบางประเทศ เช่น ประเทศ

จีน ประสบปัญหาแรงงานที่ลดจ�านวนลงอย่างมีนัยส�าคัญ และร้อยละของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ขณะที่สหรัฐอเมริกา ยักษ์ใหญ่

ของโลกก็ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายกันจนเกิดเป็นสงครามทางการค้าระหว่าง 2 

ขั้วมหาอ�านาจ เพ่ือจะยึดโยงอ�านาจต่อรองของประเทศตนไว้ เมื่อพิจารณาถึงบริบท

ประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Thailand 4.0 รัฐบาลจึง

ได้ก�าหนดให้มีแผนปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย

ก�าหนดวาระการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ออกเป็นแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ดังนี้

  1. การเตรียมความพร้อมของคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง

  2. สร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

  3. การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมาย

  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในผ่าน 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 

จังหวัด 
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  5. บูรณาการอาเซียนเชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก

  หลายคนกล่าวถึงตัวเร่งการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ที่ส�าคัญและควรจับตา

มอง คือ Mega Trends ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมโลกภายใน 1-2 

ทศวรรษข้างหน้าว่า ไทยจะต้องเผชิญกับกระแสโลกใหม่อย่างน้อย 4 ข้อ ได้แก่ 

  1. การเกิดขึ้นของตลาดใหม่ทั่วโลก ซึ่งตลาดเหล่านี้จะมีผลต่อการขยายตัว

ของเศรษฐกิจโลกถึงกว่าร้อยละ 80 

  2. พลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถพลิกโลกเศรษฐกิจและธุรกิจได้

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่เกิด

ขึ้นใหม่จะส่งผลต่อการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมีนัยส�าคัญ 

  3. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั่วโลก โดยคาดว่าในปี 2598 ประชากร 1 ใน 

4 ของโลกจะมีอายุเกินกว่า 65 ปี และมีอายุยืนยาวขึ้นในภาพรวม ในขณะที่อัตราการ

เกิดของประชากรลดลง 

  4. ความเชื่อมโยงของโลกเพ่ิมข้ึนในอัตราเร่ง โดยแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นของ

ภาคอุตสาหกรรมคือการเชื่อมโยงระหว่างตลาดและฐานการผลิตร่วมกันมากขึ้น รวม

ทั้งมีการเคลื่อนย้ายข่าวสารข้อมูล การลงทุน การเงิน สินค้า บริการและแรงงานอย่าง

เสรี ท�าให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายในด้านการผลติสนิค้าและบรกิาร (คณุ

อลงกรณ์ พลบุตร, 15 กรกฎาคม 2561)

นวัตกรรมเทคโนโลยีคือพลังในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม

  หลายปีที่ผ่านมามีการพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) นโยบาย 

Thailand 4.0 และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีแบบท�าลายล้าง หรือ Disruptive 

Technology ท้ัง Big Data, Internet of Things (IoTs), Block chain, Bitcoin,            

Architecture Intelligence (AI) และเทคโนโลยี 5G  

  รัฐบาลไทยตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในห้วงเวลาไม่เกิน 5 ปี นับ

จากนี้ ทั้งด้านบวกและด้านลบ จึงได้วางนโยบายเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อ

รองรบัอนาคตและก�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยให้มยุีทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (2560-2580) เพ่ือความต่อเนือ่งในการพัฒนาประเทศอย่างมัน่คง มัง่คัง่ และย่ังยนื 

รวมทัง้การจดัท�าแผนปฏริปูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12  

และแผนพัฒนาดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมให้สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน



        97 
                                                                             

ปีที ่2 ฉบับที ่2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ดังจะเห็นได้จากค�าแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้านนโยบายเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัลระบุว่า “ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ

เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท�าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้า

ไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมยัใหม่ได้ ซึง่หมายรวมถึงการผลิตและการค้า

ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร

ดจิทิลั อุปกรณ์โทรคมนาคมดจิทัิล และการใช้ดจิทัิลรองรบัการให้บรกิารของภาคธุรกิจ

การเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจน

การใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ปรบัปรงุบทบาทและภารกิจของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงให้ดแูลและผลักดนังาน

ส�าคญัของประเทศชาตใินเรือ่งน้ี และจะจดัให้มคีณะกรรมการระดบัชาติเพ่ือขบัเคล่ือน

เรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั” โดยรฐับาลมุง่หวังให้มกีารปฏริปูประเทศไทยเพ่ือให้ทันต่อบรบิทการ

เปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งนโยบายดังกล่าวน�าไปสู่การจัดท�าแผน

พัฒนาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมเพ่ือส่งเสรมิให้เร่งวางรากฐานดจิทัิลของประเทศ

ผ่านการลงทุนครั้งใหญ่ การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม

ตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรมดจิทิลัอย่างเตม็ศกัยภาพ” (ส�านกังานพัฒนารัฐบาลดจิทัิล (องค์การมหาชน)).

บทความนี้ผู้เขียนกล่าวถึงและมุ่งเน้นประเด็นของการสื่อสารที่เป็นรูปแบบการสื่อสาร

แบบไร้สาย (Wireless) มคีลืน่ความถ่ีวิทยุเป็นสือ่น�าส�าคญัและเปรยีบเสมอืนถนนสาย

ส�าคัญของการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารทั้ง 2G/3G/4G และ 5G และประโยชน์ท่ี

เกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมสื่อสาร บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่า ลักษณะ

เฉพาะหรอืความโดดเด่นของเทคโนโลยีไร้สายแต่ละยุค มคีวามส�าคญัแตกต่างกัน และ

ช่วยขบัเคล่ือนประเทศให้เกิดการพัฒนาทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม และก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้อย่างไร 

วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย

  ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารให้บรกิารรปูแบบการสือ่สารไร้สายทีอ่าศยัเทคโนโลยี

ทัง้ 2G/3G และ 4G การให้บรกิารโทรศพัท์ส�าหรบัยุค 2G ด้วยเทคโนโลยี GSM บนย่าน

ความถ่ี 900 MHz และ  1 800 MHz สามารถสือ่สารด้วยเสยีง และสามารถรบั-ส่งข้อมลู

ตวัอกัษรแบบสัน้ (Short Message Service : SMS) ด้วยความเรว็ในระดบั 64 กิโลบติต่อ
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วินาท ี(Kbit/Sec) และบางพ้ืนท่ีของประเทศยังมกีารให้บรกิารอยู่อย่างไรก็ตาม กสทช. 

ได้มีมติเห็นชอบให้ยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 2G ในประเทศไทยแล้ว 

โดย กสทช. ก�าหนดยุติการให้บริหารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และให้ผู้ให้บริการ

โทรศพัท์แต่ละค่ายประชาสมัพันธ์และปรบัปรงุเทคโนโลยีให้ประชาชนสามารถใช้งาน

ต่อในระบบ 3G/4G ได้อย่างต่อเนื่อง 

5G

ภาพที่ 1 : วิวัฒนาการของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
ที่มา: https://taeyzaza.blogspot.com/	

  ส�าหรับเทคโนโลยี 3G/4G เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่มีการใช้งานกัน

อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส�าหรับเทคโนโลยี 5G (Fifth-Generation Mobile Com-

munications) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในปัจจุบันว่าจะเป็น

หน่ึงในเทคโนโลยีในอนาคตทีจ่ะพลกิผนัวงการโทรคมนาคมแบบพลกิโฉม และจะเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจและสังคมโลกเป็นสังคมดิจิทัลและขับ

เคลือ่นให้การปฏิวัตอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 เกิดข้ึนได้รวดเรว็ขึน้ และพลิกรปูแบบของการ

ท�าธุรกิจและส่งผลต่อการปรบัเปลีย่นบทบาทของอตุสาหกรรมต่าง ๆ  โดยมอีนิเทอร์เนต็

เชื่อมโยงทุกสิ่งอย่างเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายข้ามโลกที่ไร้ขอบเขตเชิงพื้นที่
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การเตรียมพร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ในระดับนานาประเทศยัง

ต้องรอท่าทีและข้อยุติสุดท้ายเก่ียวกับการก�าหนดคล่ืนความถี่เพ่ือให้ใช้งานส�าหรับ

เทคโนโลยี 5G จากที่ประชุมระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม (World Radiocommuni-

cation Conference: WRC) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 

Telecommunication Union: ITU) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2019 คาดว่า จะสามารถให้

บริการเชิงพาณิชย์ได้เร็วสุดก็หลังจากน้ันไปอีก 2-3 ปี ส�าหรับการเตรียมความพร้อม

ของประเทศไทยน้ัน กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม กสทช. สถาบนัการศกึษา 

ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร และผู้ให้บริการโทรศัพท์ให้ความส�าคัญในการศึกษาแนวทาง

เพ่ือผลักดันให้มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย ซึ่งจาก

รายงานผลการปฏบิตังิาน กสทช. ประจ�าปี 2561 กล่าวถึงความร่วมมอืระหว่าง กสทช. 

และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัซึง่ได้ท�าความร่วมมอืทางวชิาการเพ่ือจดัตัง้ศูนย์ทดลอง

ทดสอบ 5G เพื่อศึกษา ทดสอบ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และระบบ รวม

ถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G (หน้า 19) 

ประโยชน์ของคลืน่ความถ่ีวทิยุ และคุณค่าของคลืน่ความถีว่ทิยุท่ีน�ามาใช้ส�าหรบั

เทคโนโลยี 5G นั้น มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร

  จากภาพท้ายนี้อธิบายถึงแนวโน้มของการพัฒนาบริการท่ีจะเกิดขึ้นหลังจาก

การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ท่ีส�าคัญจะมีอยู่ 4 ลักษณะ คือ การส่ือสารระหว่าง

อุปกรณ์ต่าง ๆ (Massive Machine Type Communication) การสื่อสารของอุปกรณ์

เชิงวิเคราะห์ (Critical Machine Type Communication) การเติบโตของอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงแบบไร้สาย (Enhance Mobile Broadband) และการเข้าถึงการสื่อสารไร้

สายแบบประจ�าที่ 
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ภาพที่ 2 : การเติบโตของตลาด 5G และบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้น

ที่มา: Ericsson 

  นอกจากนี้ หากมองในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยแบ่งเป็น

ยุคตามระยะเวลาที่แบ่งด้วยความเร็วของการให้บริการตั้งแต่ยุค 1G – 5G จะเห็นได้

ว่า ส่วนประกอบส�าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีนอกเหนือไปจากอินเทอร์เน็ตแล้ว

จะต้องประกอบด้วยลักษณะของการเชื่อมต่อ ได้แก่ การสื่อสารไร้สายหรือแบบสาย

ที่น�ามาเป็นสื่อน�า (สายไฟเบอร์ออฟติก สายทองแดงหรือ Coax) ดังรายละเอียดตาม

ภาพข้างท้ายนี้
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ภาพที ่3 : ความสัมพันธ์ระหว่างสือ่ตวัน�าและความเรว็ในการให้บริการตามววัิฒนาการ

ของการพัฒนา เทคโนโลยีการสื่อสาร
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ท�าไมคลืน่ความถ่ีวทิยุจงึมีประโยชน์ต่อการพฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สารไร้สาย?

  ปัจจบุนัมกีารน�าแถบความถ่ี (Frequency Spectrum) มาประยุกต์ใช้ในกิจการ

ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวทั้งสิ้น และส่งผลต่อกิจการหรืออุตสาหกรรมอื่นอย่างต่อเนื่อง รวม

ทัง้มกีารน�าไปใช้งานในบางเรือ่งท่ีคดิไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านการสือ่สาร ซึง่ตาม

ความหมายของค�าว่า “สื่อสาร” ที่ประกอบด้วยค�าว่า “สื่อ” และ “สาร” ความหมายของ

ค�าว่า “สาร” คือ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น เอกสารหรือสัญญาณเสียง แสง ภาพ

เคล่ือนไหวหรือสัญญาณต่าง ๆ ส่วนค�าว่า “สื่อ” คือ วิธีการน�าพาสารจากผู้ส่งไปยัง

ผู้รับด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา วิธีการสื่อสารจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่ง หรือ

หลายคน ใช้วิธีการพูดคุย หรือการสื่อสารด้วยจดหมาย โทรเลข หรือใช้วิธีขนส่งในรูป

แบบต่าง ๆ  แต่ปัจจุบัน ค�าว่า สาร หรือ ข้อมูล ข่าวสาร (Information) ไม่ว่าจะเป็นเสียง

จากการพูดคุย ข้อความจากตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว (Video) ได้ถูกแปลงให้อยู่ใน

รูปแบบดิจิทัล โดยอาศัยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท�าให้สามารถประมวลผลและ

จัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือและปัจจุบัน

สามารถรับส่งข้อมูลกนัได้โดยผ่านทาง “สือ่” หรอื “ชอ่งทาง” (Media) ต่างๆ ในรปูแบบ

ดิจิทัล โดยเริ่มจากการสื่อทางสาย เช่น สายโทรศัพท์ ใยแก้วน�าแสง เคเบิ้ล เป็นต้นซึ่ง

การสื่อสารผ่านสื่อทางสายอาจจะไม่ได้รับความสะดวกและมีข้อจ�ากัดด้านการลงทุน

เพ่ือเดินสายให้ไปถึงอุปกรณ์ปลายทาง และมีการลงทุนค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบันสื่อไร้

สาย (Wireless) สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณไปถึง  จึงท�าให้การติดต่อ

สื่อสารแบบไร้สายเริ่มมีความต้องการมากข้ึน ซึ่ง “ส่ือ” กลาง ในการสื่อสารไร้สายท่ี

ส�าคญั คอื คลืน่ความถ่ี (Spectrum)  ดงันัน้ คลืน่ความถ่ี จงึเป็นเสมอืนช่องทางหรอืถนน

ทีจ่ะน�าพาข้อมลูข่าวสารให้ไปได้ทกุทีท่ีค่ลืน่แพร่กระจายไปถึง (คลืน่ความถ่ีนัน้ ส�าคญั

ไฉน?, หน้า 16) หรือกล่าวได้ว่า คลื่นความถี่มีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยี

การสือ่สารแบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานยุค 2G, 3G, 4G, 5G หรอืเทคโนโลยีไร้สาย

อื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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ท�าไมคลื่นความถี่จึงมีความส�าคัญกับเทคโนโลยี 3G/4G หรือ 5G?

  เมื่อมองย้อนกลับไปกับก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจาก 2G ไปสู่ 

3G ส�าหรับประเทศไทย ซึ่งส�านักงาน กสทช. ได้จัดประมูล 3G ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 

ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนก้าวแรกของประเทศไทยเข้าสู่ยุค 3G โดยเป็นความถี่

ย่าน 2 100 MHz และต่อมาก็เป็นการประมูลคลื่นความถี่อื่น ๆ  อาทิ ความถี่ 800 MHz, 

900 MHz ,1 800 MHz และ 2 300 MHz เพื่อให้บริการ 3G และ 4G ตามล�าดับ 

  การประมูลความถ่ี 3G ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลบนคลื่นความถ่ี

ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555 หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “ประกาศ 3G” โดยก�าหนดราคา

ตั้งต้นในการประมูลไว้ที่ 4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สอดคล้องกับผลการค้นคว้า

และวิจัยของกลุ่มนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณา

แล้วว่าเหมาะสมที่สุด (ถึงเวลา 3G ประเทศไทยบนคล่ืนความถ่ี 2.1GHz, หน้า 14)  

การประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz เพื่อให้บริการ 3G เป็นความหวังของประเทศไทยที่

จะได้ใช้บริการโทรคมนาคมที่สามารถสื่อสารด้วยเสียง ภาพ และมัลติมีเดียที่สามารถ

แก้ไขปัญหาโทรศพัท์เคลือ่นทีส่ายหลดุ ไม่มสีญัญาณ สญัญาณขาดๆ หายๆ ความเร็ว

ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า เน่ืองจากความถ่ีไม่พอใช้งาน รวมถึงประชาชนจะได้

รับโอกาสในการใช้บริการทางการสื่อสารที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพทัดเทียม

นานาประเทศ (ถึงเวลา 3G ประเทศไทยบนคลื่นความถี่ 2.1GHz, หน้า 31) จากจุด

เริ่มต้นของการประมูลความถี่ 3G บนย่านความถี่ 2.1 GHz เมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา ท�าให้

ประเทศไทยเริ่มมีบริการใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะบริการด้านการสื่อสาร และการเข้า

มาของ Social Media  ต่าง ๆ จนกระทั่งหลังจากการจัดประมูล 4G เมื่อปี 2558 แบ่ง

เป็น 2 ช่วงเวลา คือ ประมูลคลื่น 1 800 MHz วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และประมูล

คลื่น 900 MHz วันที่ 15 ธันวาคม 2558 และท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน 

  หากมองในแง่ของประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีจาก 3G เป็น 

4G ที่เห็นได้ชัดเจนคือ รายได้เข้ารัฐบาลจากการประมูลคลื่นความถ่ี ช่วยให้รัฐบาล

น�าเงินไปบรหิารจดัการในภาครฐัได้ ส�าหรบัประชาชนและภาคธุรกิจมโีอกาสได้ใช้งาน

อนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูมากกว่าเทคโนโลยี 3G โดยมาตรฐานเทคโนโลยี LTE Advance 
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(Long Term Evolution) ที่ท�าให้สามารถท�าความเร็วในการอัปโหลดสูงสุด 500Mbps 

และให้อตัราดาวน์โหลดได้สงูสดุถึง 1 000 Mbps หรอื 1 Gbps ท่ีสามารถดเูน้ือหาวิดโีอ

ออนไลน์ความละเอยีด 4K ได้สบายๆ และสามารถสนทนาด้วยเสยีงแบบคณุภาพและ

สนทนาวิดีโอคอลความชัดเจนแบบ HD ผ่านเทคโนโลยี VoLTE โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด 

คุณค่าของคลื่นความถี่เชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

  คณุค่าของคลืน่ความถ่ีนอกจากจ�านวนเงนิท่ีได้จากการประมลูคลืน่ซึง่ด�าเนนิ

การโดยส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและ

กิจการกระจายเสียงของประเทศไทยน�าคลื่นความถ่ีไปใช้ในการสร้างการบริการใน

ลักษณะต่าง ๆ ให้กับผู้รับบริการ ที่ถูกก�าหนดเป็นเงื่อนไขของใบอนุญาตส�าหรับผู้ท่ี

ชนะการประมูลที่จะต้องลงทุนขยายโครงข่าย (Rollout Network) ส�าหรับคลื่นความถี่ 

1 800 MHz ที่มีอายุการอนุญาต 18 ปี ให้ครอบคลุมประชากร 40% ภายใน 4 ปี และ

ต้องครอบคลุมประชากร 50% ภายใน 8 ปี ส�าหรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz 

มอีายุ 15 ปี ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องขยายโครงข่าย ให้ครอบคลมุประชากร 50% ภายใน 

5 ปี และต้องครอบคลุมประชากร 80% ภายใน 8 ปี จากเงื่อนไขดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 

ราคาเริ่มต้นและการขยายโครงข่ายของคลื่นย่าน 1 800 MHz และ 900 MHz ต่างกัน 

เหตุผลเพราะคุณสมบัติของคลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ย่านความถี่ 900 MHz 

สามารถเดินทางได้ไกลกว่าคลื่นความถี่ 1 800 MHz ท�าให้การตั้งเสาสถานีหรือ Cell 

Site 1 สถาน ีเพ่ือขยายโครงข่ายจะสามารถครอบคลมุพ้ืนท่ีเมือ่เทียบกับ Cell Site ของ

คลืน่ 1 800 MHz ประมาณ 2-3 สถาน ีท�าให้ใช้งบประมาณลงทนุในการขยายโครงข่าย

ต�่ากว่า จึงส่งผลให้ราคาคลื่นความถี่ 900 MHz เฉลี่ยต่อหน่วยสูงกว่าความถี่ 1 800 

MHz (พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ) 

 

ผลกระทบเชิงบวกจากการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย  

  จากแนวโน้มข้างต้นจะเห็นได้ว่า ส่วนประกอบส�าคัญท่ีเป็นรากฐานหลักคือ

พลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารท่ีมีการพัฒนาไป

อย่างรวดเร็ว สามารถจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก
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มากขึ้นเปลี่ยนบทบาทจากผู้ซื้อเป็นผู้ผลิตและสามารถเป็นได้ทั้งผู้ขายและผู้ผลิตใน

คราวเดียวกัน ซึ่งการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ที่มีอุปกรณ์และการให้บริการ 3G และ 4G 

ที่มาพร้อมกับการพัฒนารูปแบบการให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีถือว่าเป็น

ตัวเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ Voice Over LTE (VoLTE) ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นจากความ

ต้องการประหยัดต้นทุนเครือข่ายเพ่ือให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีสามารถมี

ต้นทุนประหยัดสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการสนทนาด้วยเสียงผ่านทางแอปพลิเคชัน 

โดยทั่วไป คือ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Social Network แบบ Over the Top (OTT) 

ซึ่งหมายถึง ผู้ที่อาศัยทรัพยากรโทรคมนาคม เช่น เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาสร้าง

ประโยชน์ให้กับตนโดยท่ีไม่ต้องช่วยแบกรับภาระใด ๆ ต่อไปผู้ให้บริการเครือข่ายเลย 

(วารสาร กสทช. ประจ�าปี 2559, หน้า 232)  

  ที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของการให้บริการ OTT ในภาพท่ีความต้องการของผู้ใช้

บริการยังไม่แพร่หลายมากนัก รูปแบบการท�าธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์กับผู้

ให้บริการ OTT จงึมแีนวโน้มเอยีงไปในทางการแข่งขนักัน จนกระทัง่รปูแบบการบรกิาร

แบบ OTT เริ่มแพร่หลายไปทั่วโลก และท�าให้การสื่อสารไร้พรมแดน ก้าวข้ามขอบเขต

พ้ืนที่ และเวลา ท�าให้ประชาชนที่รับบริการได้รับประโยชน์มากมาย และท�าให้มีนวัต

กรรมใหม่ๆ เช่น FinTech, OTT TV, Uber, การขายของออนไลน์ และการให้บริการใน

รูปแบบอื่น ๆ มีจ�านวนมากข้ึน รูปแบบธุรกิจจึงกลายเป็นการสร้างพันธมิตรหรือไม่ก็

ควบรวมกิจการ ในยุคปัจจุบัน ผู้รับบริการ หรือ Consumer จึงเป็นพลังส�าคัญส�าหรับ

การขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง แอปพลิเคชันและ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท�าให้วิถีการด�าเนนิชวิีตและการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องคนสงัคม

เปลี่ยนแปลงไป

ผลกระทบเชิงลบที่ส่งผลต่อสังคม 

  เนื่องจากความรวดเร็วของการส่ง-รับข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ ซึง่เป็นบรกิารทีพั่ฒนาต่อยอดในส่วนของ Application ส่งผลกระทบต่อสงัคม

อย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะมีการปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น การถ่ายทอดการฆ่าตัว

ตายผ่าน Facebook การสร้างข่าวปลอม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นการ

ชี้น�าสังคมไปในทางที่ผิด ท�าให้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง และการคุกคามทางไซเบอร์ 

(Bully Cyber) ความรวดเร็วและทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็น
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สิ่งที่คนยอมรับเทคโนโลยีใหม่ แต่อีกด้านหน่ึงก็ยังมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องหาแนวทาง

ในการความคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลและความเป็นส่วนตวั ซึง่การสร้างสมดลุระหว่าง

สองส่ิงน้ีจงึเป็นประเดน็ท้าทายผูก้�าหนดนโนบายและผู้ก�ากับดแูลเพ่ือให้มกีารส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเช่นกันภายใต้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในเชิงลบ 

เทคโนโลยี 5G จะน�าประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 

(Thailand 4.0) ได้อย่างไร

  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ ที่ส่งผลต่อสังคมโลก

และสังคมไทยท่ีจะต้องเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้ง

โอกาสและความท้าทายซึ่งสิ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญ คือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

และระบบการสื่อสารไร้สาย หนึ่งในเทคโนโลยีทรงพลังในอนาคตคือ 5G ที่จะเป็นจุด

เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่าง ๆ และวิถีการด�าเนินชีวิต

และการประกอบอาชีพของคนในสังคมอย่างก้าวกระโดด 

  หลายปีที่ผ่านมา ส�านักงาน กสทช. เป็นส่วนหนึ่งท�าให้เกิดการพัฒนาด้าน

โทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศไทย การเปิดให้มีการใช้งาน 3G/4G ได้สร้าง

โอกาสให้กับสังคมในการรบัรูข่้าวสารอย่างทัว่ถึง สร้างประโยชน์ เสรมิความเข้มแขง็ใน

การประกอบธุรกิจ และมอีาชพีใหม่ๆ เกิดขึน้หลากหลายรแูบบ โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์

และการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า หรือ โลจิสติกส์  รวมถึงการส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจด้านโฆษณา และสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเดิม และความท้าทายของ

เทคโนโลยีใหม่ย่อมสามารถจะกลายเป็นสิ่งท�าลายสื่อแบบดั้งเดิมที่เป็นสิ่งพิมพ์และ

อะไรที่เป็นรูปแบบเดิม ๆ ที่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอีกต่อไป 

  อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G จะสร้างการเปลี่ยนแปลง และ

ผลกระทบต่อสังคมรวมท้ังรูปแบบธุรกิจในวงกว้างและหลากหลายรูปแบบใหม่ๆ ที่

หลากหลายย่ิงกว่าเทคโนโลยี 4G โดยเทคโนโลยี 5G จะมลีกัษณะการใช้งานทีโ่ดดเด่น 

3 ประการ ได้แก่

  1. eMBB (enhanced Mobile Broadband) คือ การส่งข้อมูลท่ีมีอัตรา

ความเรว็สูงมาก ซึง่อาจสงูกว่า 10 Gbps หรอื 10-20 เท่าของเทคโนโลยี 4G ในปัจจบุนั 

สามารถดาวน์โหลดภาพยนต์หน่ึงเรื่องท่ีมีความละเอียด 4K ได้ภายในเวลาไม่ถึง 10 

วินาท ีซึง่จะเพ่ิมศักยภาพในการชมการถ่ายทอดสดแบบ Video Streaming และอาจก่อ
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ให้เกดิ Disruption อีกระลอกในวงการสือ่โฆษณา จากการใชง้าน VR (Virtual Reality) 

และ AR (Augment Reality) ที่ต้องการอัตราการส่งข้อมูลที่สูงมาก 

  2. URLLC (Ultra Reliable and Law Latency Communications) เป็นรูป

แบบการส่ือสารท่ีมีเสถียรภาพสูงและเวลาหน่วงต�่ามาก เหมาะส�าหรับการใช้งานใน

กิจการที่ต้องการความแม่นย�าสูงและการตอบสนองแบบฉับพลัน (Real-Time) เช่น 

การควบคุมยานพาหนะ การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดรน และเครื่องมือแพทย์

ส�าหรับการผ่าตัดระยะไกล ซึ่งการผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาที อาจก่อให้เกดิการสูญเสีย

มาก ปัจจุบันเทคโนโลยี 4G ยังไม่รองรับคุณสมบัติข้อนี้ได้ 

  3. mMTC (massive Machine Type Communications) เป็นความสามารถ

ในการรองรับการเชื่อมโยงอุปกรณ์ลูกข่ายจ�านวนมหาศาลมากกว่า 1 ล้านอุปกรณ์ใน

พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะรองรับการใช้งานเต็มรูปแบบในพื้นที่ที่มีการใช้งาน IoT 

และเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่หนาแน่น เช่น นิคมอุตสาหกรรม สนามกีฬาขนาดใหญ่ 

Smart City และที่อยู่ที่หนาแน่นสูง

  จากคณุลกัษณะส�าคญั 3 ประการข้างต้น ผนวกกับการพัฒนาเทคโนโลยีในรปู

แบบใหม่ เช่น Big Data AI AR VR และ Blockchain จะท�าให้เกิดความหลากหลายของ

รูปแบบการใช้งานแบบอัตโนมัติในทุกวงการ และจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และนวัตกรรม

การผลิตและบริการ และหากภาครัฐบาลสนับสนุนอย่างเต็มที่จะท�าให้เกิด Start Up 

รูปแบบใหม่ๆ ที่ใช้ระบบ Automation เช่น Smart Farming, Automated Factory และ 

Smart Retails and Logistics จ�านวนมากในประเทศไทย (ถิรพิรุฬห์ ทองค�าวิฑูรย์, 

N-Join, หน้า 16) 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

  การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 เปรียบเหมือนเส้นทางเดินที่สังคมจะต้องเดิน

ไปพร้อมกับการพัฒนาทุกด้านพร้อมกัน การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 เป็นยุคแห่ง

การเชื่อมโยงทุกอย่างให้มีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน หากพิจารณาจากวิวัฒนาการของ

การปฏิวัติอุตสาหกรรม จะเห็นว่า ช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 เป็น

จุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ยุคดิจิทัล เพราะเริ่มมีการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อก�าเนิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รูปแบบการเชื่อมโยงและลักษณะการปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างคนบนโลกนีข้ยายวงกว้าง ไร้พรมแดน หลดุพ้นจากขดีจ�ากัดเรือ่งเวลา เขตแดน 

และสถานที่อย่างเห็นได้ชัดเจน 

  การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายท่ีรู้จัก

กัน คือ เทคโนโลยี 5G นับว่าเป็นหนึ่งตัวเร่งส�าคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และรูปแบบการด�าเนินชีวิตของสังคมโลกท่ีไร้ขอบเขตทาง

กายภาพอย่างแท้จริงและจะท�าให้เกิดอาชีพที่หลากหลาย และมีรูปแบบการท�าธุรกิจ

แบบใหม่ซึ่งสามารถเป็นได้ท้ังผลกระทบทางบวกและทางลบ ผลกระทบท่ีจะตาม

มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเหล่านี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนส�าคัญท่ี

รัฐบาลและส�านักงาน กสทช. รวมทั้งผู้ประกอบกิจการต้องให้ความส�าคัญและจ�าเป็น

ต้องประเมนิสถานการณ์เพ่ือรองรบัผลกระทบเชงิสังคมและเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึน้อย่าง

รอบด้าน 

  การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และเทคโนโลยี 5G จะสร้างภาพประกอบ

ของอุตสาหกรรมและสังคมแห่งการเชื่อมโยงท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น รูปแบบการส่ือสารจะ

เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ บทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ�าเป็นต้องปรับเปล่ียน

ให้ทันกับรูปแบบการสื่อสาร เพราะเมื่อเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือเกษตร สามารถจะเชื่อมต่อสื่อสารได้

ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตและรปูแบบการท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยส่ังเปิด-ปิด 

การท�างานด้วยแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

  ในโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีใช้เทคโนโลยี 

5G เป็นเหมือนถนนสายหลักให้ข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ซึ่งจะไม่ใช่

ระหว่างคนกับคนอีกต่อไป มาตรฐานความเร็วของการดาวน์โหลดและอัปโหลด และ

ศักยภาพในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้จ�านวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 อุปกรณ์ต่อตา

รางกิโลเมตร ดังน้ัน ขีดความสามารถดังกล่าวจะส่งผลให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่

มุ่งสร้างความมั่นคงด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และความเป็น

อยู่ของประชาชนสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยต่อการเป็นสังคมเมือง

อัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

  รัฐบาลและหน่วยงานก�ากับดูแลจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจ

และภาคประชาสงัคม ในการปฏิวัตอิตุสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ท่ีจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ

ของความมั่นคงของประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าจะเป็นและ
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ลักษณะของความขัดแย้งในรูปแบบสงครามหรือความมั่นคงระหว่างที่อาจจะตาม

มาอีกด้วย โดยจากข้อเสนอแนะของเคลาส์ ชวาบส์ ที่ควรน�ามาพิจารณาเพื่อก�าหนด

นโยบายและก�าหนดอนาคตการพัฒนาของประเทศที่ส�าคัญ ควรพิจารณาประเด็น   

ต่าง ๆ ดังนี้ 

  1.  การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งภายนอกท่ีมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ทุกคนมี

ความรับผิดชอบในการชี้น�าวิวัฒนาการของตน ดังน้ัน เราควรคว้าโอกาสและอ�านาจ

ทีเ่ราต้องก�าหนดให้เป็นการปฏวัิตอิตุสาหกรรมครัง้ท่ี 4และน�าไปสู่อนาคตท่ีสะท้อนถึง

วัตถุประสงค์และคุณค่าร่วมกัน

  2.  อีกมุมหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อาจมีศักยภาพในการท�า

แรงงานให้กลายเป็นหุ่นยนต์ อัจฉริยะ เราทุกคนต้องสร้างอนาคตที่เหมาะสมกับทุกสิ่ง

โดยการพัฒนาขีดความสามารถของคนเป็นอันดับแรกเพ่ือเสริมสร้างพลังให้เกิดการ

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในอนาคต

  การพัฒนาเทคโนโลยีของโลกเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อประเทศไทยในภาพ

รวม ทั้งเศรษฐกิจ และสังคม เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเอง ดังน้ัน เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจึงย่ิงมี

พลวัติของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับกระแสโลก ปัญหาบางอย่างไม่สามารถ

ตั้งรับมือได้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีท่ีหากล่าช้าและไม่สามารถด�าเนนิการได้ทนัต่อการพัฒนาเทคโนโลยีจะ

น�าไปสูค่วามขดัแย้งและการเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการตคีวามกฎหมาย

ฉบับต่าง ๆ โดยเฉพาะความรับผิดชอบของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจะหลีกเลี่ยง

การแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ และนับวันจะมอบเห็นปัญหาดัง

กล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  ในมิติของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เมื่อผู้ผลิตเร่ิมน�าหุ่นยนต์ และระบบ

การสื่อสารของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ มาใช้แทนแรงงานคนมากขึ้น หากหน่วยงานที่

เก่ียวข้องไม่มกีารวางแผนเพ่ือรองรบัผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนอย่างรอบด้านและไม่มกีาร

จดัเตรยีมก�าลังคนทีถู่กต้องเหมาะสมกับการพัฒนาตามนโยบายของประเทศอาจน�าไป

สูก่ารว่างงานและขาดแคลนแรงงานท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาอตุสาหกรรมใหม่ไปพร้อม ๆ  

กัน ซึ่งจะเห็นว่า แนวทางที่รัฐบาลวางไว้เป็นกรอบผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย 

Thailand 4.0 และแผนปฏิรูปประเทศ เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีดูเหมือนว่าจะ
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เดนิมาถูกทางแล้ว แต่ยังคงต้องรอระยะเวลาในการเพาะเมลด็พันธ์ุใหม่และบ�ารงุรกัษา

รากหญ้าให้เป็นรากแก้วทีส่ามารถเตบิโตจากล�าต้นสูก่ารแผ่ก่ิงก้านสาขาและเป็นส่วน

หนึ่งที่ส�าคัญของระบบนิเวศโลก 

  สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เกิดขึ้นนอกจากตัวเร่งการเติบโตแล้วยังจ�าเป็นจะต้องมี

ผู้ลงมือในการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่จะเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคมให้มีจิตอาสาในการจะพัฒนาและเสริมฐานให้เป็นปีกท่ี

คอยพยุงการขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน

ต่อไป 
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อัตลักษณ์ของธุรกิจเครื่องเขียนเพื่อการปรับตัว
New Identity of Stationery Business for Adaptation

พรภรณี รจิตานนท์ 1

บทคัดย่อ
  งานนีเ้ป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ  โดยมวีตัถปุระสงค์ของการวิจยัคอื 1) เพ่ือศกึษา

การปรับปรุงอัตลักษณ์ของร้านธุรกิจเครื่องเขียนศิวดล จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพ่ือ

ศึกษากลยุทธ์การตลาดและการบริการแนวใหม่ที่เหมาะสมกับร้านธุรกิจเครื่องเขียน 

โดยใช้วิธีการวิจยัเชงิเอกสารและการสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลักเป็นการเลือก

เชงิทฤษฎ ี(Theoretical sampling) ซึง่ได้แก่การเลือกผู้ให้ข้อมลูหลักเพ่ือการสัมภาษณ์

จากประเด็นทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยมผีูใ้ห้ข้อมลูหลัก 3 กลุ่มคือ 1) เจ้าของ

ธุรกิจร้านเคร่ืองเขียน 2) ลกูค้าท่ีเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 3) เซลล์แมน ซึง่มปีระสบการณ์

อยู่ในวงการท�าธุรกิจเครื่องเขียน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 10 คน  

  ผลการศึกษาคือ 1) การปรับปรุงอัตลักษณ์ของร้านธุรกิจเครื่องเขียนในการ

สร้างอัตลักษณ์ชื่อเสียงหรือ “แบรนด์” ของร้านให้มีความแตกต่าง การขยายตลาด

ลูกค้าใหม่ด้วยการขยายตลาดออนไลน์ และการบริหารจัดการด้านการเงินและการ

ควบคุมการเงินอย่างชัดเจน เพื่อทราบถึงผลก�าไรหรือขาดทุนต่อเดือนได้อย่างแม่นย�า 

ส�าหรบักลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ทีเ่หมาะสมกับร้านธุรกิจเคร่ืองเขยีนคอื (1) การบริการ

ที่ดี จริงใจ ซื่อสัตย์ กับลูกค้า (2) ราคาที่เหมาะสมและเป็นมิตรภาพ (3) การเอาใจใส่

กับคุณภาพของสินค้า (4) การใช้กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ได้แก่เพ่ิมช่อง

ทางการสั่งซื้อ ทางโทรศัพท์และ อินเตอร์เน็ต และ(5) การประชาสัมพันธ์ ท�าให้ลูกค้า

รูจ้กักับร้านมากขึน้ แนวทางทีต่อบโจทย์การเปลีย่นแปลงของลกูค้า คอืการให้บรกิารที่

 1นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทาง

ไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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ยึดลูกค้าเป็นศนูย์กลาง  การบรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นรายบคุคล

โดยใช้กลวิธี “เสือ้สัง่ตดั” สามารถตอบสนองลกูค้าบนฐานความพึงพอใจของลูกค้าต่าง

วัยทีม่คีวามต้องการการบรกิารทีห่ลากหลาย การจดัมมุพักผ่อนในร้านเพ่ือตอบรบัการ

ให้บริการแก่กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงพัฒนาบุคลากรเก่าและใหม่ให้เข้าใจการท�างานร่วม

กัน  เปิดใจเรยีนรูก้ระบวนการท�างานใหม่ๆ นอกจากน้ันยังมกีารจดักิจกรรมประจ�าเดอืน

เพ่ือสร้างเครอืข่ายสงัคมอดุมปัญญาท่ีตอบสนองความต้องการของภาครฐัเพ่ือสร้างรปู

แบบของร้านธุรกิจเครื่องเขียนที่ต้องการการปรับตัว  

ค�าส�าคัญ:  อัตลักษณ์, ธุรกิจเครื่องเขียน, การปรับตัว
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Abstract

  This is a qualitative research. The objectives of this study were 1) to 

determine the identity of improving business stationery  and 2) to study new 

marketing and service strategy that suits for stationery business. By means 

of document research and in-depth interviews. Group selection is the primary 

theoretical (Theoretical sampling), including the selection of key informants to 

interview the issue of the reviewed literature. Key informants are three groups 

: 1) Owners stationery store 2) Customers are stakeholders 3) salesman with 

experience in the field of business stationery. A total of 10 people.

  Results of the study are: 1) improving the business identity of a sta-

tionary or “brand” with a difference.  To expand the market to new customers 

by expanding online market. And financial management and financial control 

clearly. To determine the profit or loss per month precisely. For marketing strat-

egies that fit with stationery business are (1) good service sincerely by loyalty 

customers, (2) serve a reasonable prices  (3) Pay attention to product quality 

for customer  (4) to serve more channel distribution including channel order 

Telephone and Internet, and (5) to public relations for customers to familiar 

with stationery business and shop more. For guidelines to serve changing 

customer. That is a customer-centric. Services that meet the needs of custom-

ers on an individual basis using the tactics. “Tailor-made” to meet customer 

satisfaction based on customer requirements of different ages with a variety 

of services. The rest area in order to get services to the elderly.  To develop 

of new and old officer to better understand the interaction for working together 

to serve the customers. There are also monthly events to create a rich social 

network intelligence to meet the needs of the public sector to create a model 

of a stationery business that needs adjustment.

Keywords:  Identity, Stationery Business, Adaptation
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บทน�า
  ธุรกิจเครือ่งเขยีน (Stationery) หมายถึง วัสดสุ�านักงานหรือส่ิงท่ีใช้ในส�านักงาน

ในการท�างานต่างๆที่ใช้แล้วหมดไป หรือสิ้นเปลืองไปเรื่อยๆ จนหมด ต้องซื้อมาใหม่

ทดแทน เช่น กระดาษ หมึก เทปกาวฯ เป็นต้น จัดเป็นธุรกิจค้าปลีกประเภทหน่ึงท่ีมี

บทบาทส�าคัญต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ส�าคัญ

ประกอบการศึกษาเรียนรู้และการท�างาน ดังน้ัน เครื่องเขียนจึงเป็นสินค้าประเภท

จ�าเป็นที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดจ�าเป็นต้องใช้  (โชติมา สุรเนตินัย; 2550 ) ที่ส�าคัญ

คือปัจจุบันร้านเครื่องเขียนได้มีอุปกรณ์สินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ที่เพิ่มมากขึ้น เช่นร้านเครื่องเขียนสามารถแบ่งประเภทของสินค้าที่อยู่ในร้านได้ถึง 11 

ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ส�าหรับคอมพิวเตอร์  2) อุปกรณ์การเขียนและลบค�าผิด 

3)  อุปกรณ์ส�านักงานเบ็ดเตล็ด 4) กาว เทปและอุปกรณ์เพื่อการบรรจุ 5)  ผลิตภัณฑ์

กระดาษทุกชนิด 6) แฟ้มและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารตั้งแต่ขนาดเล็กเช่นแฟ้มไปจนถึง

ขนาดใหญ่ เช่นตู้เก็บเอกสาร 7) อุปกรณ์เพื่อการประชุมและน�าเสนอ    8) อุปกรณ์

ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเครื่องคิดเลข เครื่องบันทึกเงินสด เป็นต้น 9) อุปกรณ์

ส�าหรับโรงงานและซ่อมบ�ารุงอาคาร รวมถึงอุปกรณ์กีฬา     10) เครื่องใช้ งานบ้านงาน

ครวั และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด และ  11) เฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน (จ�านงค์ เอีย้ววงศ์

เจริญ อ้างจาก ประพนธ์ เล็กสุมา,2555)

  เมื่อเป็นเช่นนี้ร้านเครื่องเขียนขนาดใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีมากพอต่อการจัดสินค้าเพ่ือ

สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าจึงยังคงสามารถที่จะขยายตัวได้ หรือแม้แต่

ร้านเครื่องเขียนที่มีพ้ืนท่ีน้อยก็มีโอกาสเติบโตเน่ืองจากภาครัฐให้การสนับสนุนการ

ขยายการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศเป็นสังคม

อุดมปัญญา ท�าให้เครื่องเขียนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากน้ันยังเป็นสินค้า

แฟชั่นด้วยโดยเฉพาะในหมู่ผู้บริโภควัยรุ่น ดังจะเห็นได้จากผู้ผลิตพัฒนารูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาทั้งในตัวสินค้าและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ และสินค้า

ประเภทน้ียังเป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป จึงกล่าวได้ว่าแนวโน้มของธุรกิจ

เครือ่งเขยีนมแีนวโน้มทีเ่ตบิโตต่อไปอย่างต่อเนือ่ง ประกอบกับรฐับาลเองก็ได้เลง็เหน็ถึง

ความส�าคญัของการศกึษาและจากความส�าคญัของการศกึษาและจ�านวนผู้เข้าศกึษา
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ที่มีอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมจ�านวนมากข้ึนเรื่อย ๆ จึงท�าให้ธุรกิจประเภทน้ี มีอัตราการ

เติบโตที่เพิ่มขึ้น  การมุ่งเน้นพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

ด้านหนึง่คอืการพัฒนาทางด้านการศกึษาสนิค้าเครือ่งเขยีนไปด้วย  สนิค้าเหล่านีจ้งึยัง

เป็นที่ต้องการของตลาด  นอกจากนั้นปัจจุบันสินค้าเครื่องเขียนยังจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า

แฟชั่นด้วย  (haiscreenprinting.or.th/บทความ-showdetail-25196-83591-เครื่องเขี

ยนไทยเติบโตอย่างสร้างสรรค์_สู่สังคมอุดมปัญญา.html)

  อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะระบบการสื่อสารและการ

เรียนรู้ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดต่อการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่บ้างพอสมควร  ในศตวรรษที่ 

21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้าน

ทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม ด้านการศกึษาด้านเทคโนโลยี อนัน�าไปสู่การปรบัตวัเพ่ือให้

เกิดความสามารถในการแข่งขนัท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทุกประเทศท่ัวโลกก�าลงั

มุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (Knowledge Society) 

และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ท�าให้ข้อมูลข่าวสาร

และความรู้ ซึ่งประกอบกันเป็น “สารสนเทศ” น้ัน สามารถล่ืนไหลได้สะดวก รวดเร็ว 

จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับบุคคลข้ึนไปถึงระดับองค์กร

อตุสาหกรรม ภาคสงัคม ตลอดจนในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ จนกระทัง่ภาวะ 

“ไร้พรหมแดน” เกิดเครอืข่าย  (networked) มกีารเปล่ียนแปลง เคลือ่นย้ายอย่างรวดเรว็ 

(เพียงแค่กดเม้าส์ของคอมพิวเตอร์)  เสมือนดังไม่มีพรมแดนของประเทศ ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหว่างประเทศ การพัฒนา

เทคโนโลยีสือ่สารและสารสนเทศส่งผลให้โลกมสีภาพเหมอืนเป็นหนึง่เดยีว มกีารแข่งขัน

สูงผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และน่ันเป็น

จดุเริม่ต้นของกระบวนทีท่�าไห้ทรพัยากรมนุษย์เกิดการปรบัตวัพัฒนาให้เป็นทรัพยากร

มนุษย์ท่ีอยู่ในโลกเศรษฐกิจใหม่ เทคโนโลยีได้เข้าไปมบีทบาทต่อวิถีชวิีตผูค้นและสงัคม

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ปัจจุบันเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง การเรียนรู้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์        

จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนปัจจุบัน เป็นการพัฒนาการเรียนการสอน

ให้ทันกับความก้าวหน้า มีการพัฒนาโปรแกรมและโปรแกรมส�าเร็จรูปมาใช้ในการ

เรียนการสอนมากข้ึน  ท�าให้สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่มีการใช้ กระดาษ ปากกา 

ในการจดบันทึกข้อมูลน้อยลง เพราะมีเทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต 
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พีซี  สมาร์ทโฟน เข้ามาอ�านวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบัน (https://www.komchadluek.net/news/edu-health/106301)

  อัตลักษณ์หมายถึงสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของคนหรือสิ่งหนึ่ง และมีนัยขยายต่อ

ไปว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะของคนหรือสิ่งนั้น ที่ท�าให้สิ่งนั้นโดดเด่นขึ้นมาหรือแตกต่าง

จากสิง่อืน่  อตัลกัษณ์มใิช่เป็นสิง่ทีม่อียู่แล้วในตวัของมนัเอง หรอืก�าเนิดขึน้มาพร้อมคน

หรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถกูสร้างขึ้นมาและมีลักษณะความเป็นพลวตัอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง

สอดคล้องกับการให้ความหมายของ Berger and Luckmann (1967: 173) ใน ประสิทธิ์ 

ลปีรชีา (2547: 33) กล่าวโดยอีกนยัหนึง่อตัลกัษณ์เป็นเรือ่งของความเข้าใจและการรบัรู้

ว่าเราเป็นใครและคนอืน่เป็นใครนัน้คอืเป็นการกอปรขึน้และดารงอยู่ว่าเรารับรู้เก่ียวกับ

ตัวเราเองอย่างไร และคนอื่นรับรู้เราอย่างไรโดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้าง

และสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อคน

หรือกลุ่มอื่น ๆ ด้วย

  ทั้งนี้ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546) อ้างถึง Kathryn Woodward (1997) ได้

กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ คือสิ่งที่ท�าให้เรารับรู้ตนเองว่า เราคือใคร และเราด�าเนินความ

สมัพันธ์กับคนอืน่ ๆ  ตลอดจนโลกทีแ่วดล้อมตวัเราอยู่อย่างไร อตัลักษณ์คอืส่ิงท่ีก�าหนด

ทางเดนิให้กับเรา เป็นสิง่ท่ีบ่งบอกว่า ใครเป็นพวกเดยีวกับเรา และใครท่ีแตกต่างจากเรา

  ในปัจจุบันสถานการณ์ทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก  เทคโนโลยีเป็นส่วน

หน่ึงท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง  ในขณะเดียวกันกิจการเคร่ืองเขียนก็อยู่ใน

กระแสการเปลี่ยนแปลง  และวิสัยทัศน์ของร้านคือควรจะเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  

ดงันัน้ค�าถามท่ีตามมาก็คอื  ผูป้ระกอบการจะสามารถเพ่ิมคณุค่า เพ่ิมมลูค่าให้กับร้าน

เครือ่งเขยีนเล็กๆ แต่ให้มศีกัยภาพในการแข่งขนัและสร้างคณุค่าให้กับตนเองได้อย่างไร

  สถานการณ์ในปัจจุบันมีข้อท้าทายที่เก่ียวโยงกับธุรกิจเครื่องเขียนอยู่หลาย

ประการได้แก่

  1) โครงสร้างประชากร ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น : แนวโน้มของโลกมีการคาดการณ์

กันว่าจากนี้เป็นต้นไปจนถึงปี 2030 องค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าในอีก 14 ปี 

จะมีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มากถึง 1.4 พันล้านคน หรือ 16.5% ของประชากรโลก

ทั้งหมด 8.4 พันล้านคน ขณะที่ผู้สูงอายุไทยจะพุ่งสูงถึง 30% ของประชากรทั้งหมด 

68.3 ล้านคน ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ของประชากรไทย ด้วยเหตุนี้แนว

โน้มทางธุรกิจท่ีน่าจะสนใจในอนาคตท่ีตอบโจทย์ตรงน้ีได้ก็คือธุรกิจเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
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ซึ่งวันหนึ่งผู้สูงอายุจะท�าอะไรเองไม่ได้  และโอกาสของร้านเครื่องเขียนก็คือมีผู้สูงอายุ

กลุ่มหนึ่งที่ยังชอบอ่านหนังสือ ชอบการบันทึกเรื่องราวผ่านการเขียน  ตลอดจนความ

ต้องการในการสัง่ซือ้สนิค้าพิเศษทีผู่ส้งูอายุไม่ถนดัท่ีจะกระท�าเองผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต

  2) อาชีพ และธุรกิจน่าสนใจในอนาคต : ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ไม่น้อยใช้ช่อง

ทางของโลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เป็นกิจกรรม หรืองานอดิเรกส่วนตัวกลายเป็น

อาชีพเล็ก ๆ และในที่สุดก็พลิกกันมาเป็นธุรกิจส่วนตัวในที่สุดซึ่งคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ส่วน

ใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่ม Gen Y เป็นส่วนใหญ่ด้วยลักษณะของคน Gen Y เป็นคนชอบ

อะไรง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตอง ทุกอย่างต้องง่ายและเร็วการท�าธุรกิจจึงออกแนวง่ายและ

ต้องรวดเรว็ และแม้ทุกคนจะสามารถเข้าถึงโอกาสในการเป็นเจ้าของสนิค้าด้วยวิธีการ

ง่ายดาย แต่ในบางเรื่องกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็จะไม่เสียเวลา และเปิดโอกาสให้ร้านเครื่อง

เขียนเล็กๆ เป็นผู้ให้บริการ

  3) บริการและธุรกิจท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว  : มีรายงานว่าย่ิงสังคมอุดม

ด้วยเทคโนโลยีมากเพียงใด จิตวิญญาณของมนุษย์ก็ย่ิงห่างไกล จากตัวตนและ

อุดมการณ์ของมนุษย์มากเท่าน้ัน ความหมายก็คือ แม้มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูล

ทางอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วเพียงไร มีอิสระเสรีที่จะได้เข้าถึงบริการอย่างเสมอหน้าและ

เท่าเทียม  แต่ในอกีด้านหนึง่ของมนุษย์ก็ยังต้องการได้รบัการบริการท่ีเป็นบริการเฉพาะ

บุคคล และการมีปฎิสัมพันธ์ในฐานะมนุษย์กับมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์กับเทคโนโลยี

  สถานการณ์ของร้านเครื่องเขียนเล็กที่มีพ้ืนที่จ�ากัดในการวางสินค้าซึ่งอาจ

ท�าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไม่ได้มากเพียงพอ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ

การด�าเนินธุรกิจ ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องเขียน จึงได้ท�าการศึกษาวิจัย

เรือ่งน้ีเพ่ือต้องการทีจ่ะปรบัปรงุอตัลกัษณ์ของร้านในรูปแบบของกลยุทธ์และการบริการ

ในแนวใหม่ ซึ่งแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบริการนี้  จะสามารถต่อยอดธุรกิจ

เครื่องเขียนให้สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้  เพ่ือพัฒนาต่อยอด

ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อความส�าเร็จของธุรกิจเครื่องเขียนต่อไปใน

อนาคต
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วัตถุประสงค์การวิจัย

  1.  เพื่อศึกษาการปรับปรุงอัตลักษณ์ของร้านธุรกิจเครื่องเขียนศิวดล จังหวัด

เชียงใหม่

  2.  เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดและการบริการแนวใหม่ท่ีเหมาะสมกับร้าน

ธุรกิจเครื่องเขียน

การด�าเนินการวิจัย

  การวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์ของธุรกิจเครื่องเขียนเพ่ือการปรับตัว” เป็นงานวิจัย

เชิงคุณภาพ  (Qualitative research) ด้วยกระบวนการวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Docu-

mentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) โดยมีแนวทาง

ดังนี้

  1.  ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

        1.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง

ข้อมูลโดยตรง โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือผู้ให้ข้อมูลหลัก

        1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งข้อมลูทีม่กีารรวบรวมไว้ก่อนแล้ว เช่นรายงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่สามารถเชือ่ม

โยงและก่อเกิดประโยชน์รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้

  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาก�าหนดหัวข้อรายการต่างๆที่

ต้องการจะศึกษาและรวบรวม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยในแบบการ

สมัภาษณ์เป็นลักษณะแบบค�าถามปลายเปิด การสมัภาษณ์จะเป็นการสมัภาษณ์แบบ

รายบคุคล เพ่ือให้ผู้ท่ีถกูสมัภาษณ์สามารถตอบค�าถามและแสดงความคดิเห็นได้อย่าง

อิสระ ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อท่ีผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ก�าหนด วิธีการสัมภาษณ์รูปแบบนี้ท�าให้

เกิดความยืดหยุ่นในหัวข้อค�าถาม ท�าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกไม่เป็นทางการมากนักจึง

สามารถสอบถามข้อมูลในเชิงลึกได้ และสะดวกต่อการรวบรวมข้อมูล และผู้ศึกษา

ได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Observation) โดยการศึกษาถึง

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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  3.  ผู้ให้ข้อมูลหลัก

   ผู้ศึกษาได้ก�าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key – Informants Interview) ซึ่ง

เป็นการเลือกเชงิทฤษฎ ี(Theoretical sampling) ซึง่ได้แก่การเลือกผู้ให้ข้อมลูหลักเพ่ือ

การสัมภาษณ์จากประเด็นที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่ง

แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) เจ้าของธุรกิจร้านเครื่องเขียน มีองค์ความรู้และประสบการณ์

ที่สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย เพราะประกอบธุรกิจเครื่องเขียนมาเป็นระยะเวลาหลายปี  

2) ลูกค้าที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3) เซลล์แมน ซึ่งมีประสบการณ์อยู่ในวงการท�า

ธุรกิจเครื่องเขียน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 10 คน  

  4.  การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

  เมื่อผู้ศึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์และท�าการทดสอบแบบสัมภาษณ์เสร็จ

เรยีบร้อยแล้ว จะน�าแบบสมัภาษณ์ดงักล่าวไปสมัภาษณ์กับผูใ้ห้ข้อมลูหลกัด้วยตนเอง 

โดยจะขออนุญาตผูใ้ห้ข้อมลูหลกับนัทกึเทปในการสมัภาษณ์ และน�าเทปค�าสมัภาษณ์

มาถอดความ เพ่ือน�าข้อมลูค�าตอบทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ดงักล่าวไปวิเคราะห์หาข้อมลู

ทางขั้นตอนเชิงคุณภาพต่อไป ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้ศึกษามีล�าดับ

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้

   4.1  ผูศ้กึษาจะน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ โดยมาเปรียบเทียบความ

เหมอืนและความต่างของแต่ละบคุคล และจดัล�าดบัความส�าคญั และคณุลักษณะของ

ข้อมูล

   4.2  น�าข้อมลูจากการสมัภาษณ์ทีจ่ดัล�าดบัความส�าคญัแล้ว น�ามาเปรยีบ

เทียบกับข้อมูลทางเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฏี ผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล

   4.3  น�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่างๆมาท�าการ

วิเคราะห์ข้อมลูร่วมกันอย่างเป็นระบบ และน�าไปสู่การเชือ่มโยงข้อมลูเข้าด้วยกัน แสดง

ความส�าคัญของข้อมูลได้ชัดเจนย่ิงข้ึน เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงาน

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะไม่ใช้ข้อมูลตัวเลข แต่จะเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีมี “ราย

ละเอยีด” และ “ลกึ” และมกีารอ้างถึงโดยตรงเก่ียวกับทีม่าของข้อมลู ไม่ว่าจะเป็นข้อมลู

ที่ได้จากการค้นคว้าหรือข้อมูลทางเอกสาร
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  ดังนั้น ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Re-

search) และข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Document Research) จะถูกน�ามาวิเคราะห์

และประมวลผลโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆตามข้อเท็จจริง ท้ังในเชิงเหตุ

และผล ซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการพรรณนาน�าไปสู่ค�าตอบในการ

ศึกษาและสรุปตามหลักวิชาการประกอบการเขียนรายงาน

ผลการวิจัย

  วัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อศึกษาการปรับปรุงอัตลักษณ์ของร้านธุรกิจเครื่องเขียน

  ความจ�าเป็นในการต้องปรับปรุงอัตลักษณ์ของร้านธุรกิจเครื่องเขียน ความ

จ�าเป็นมาจากสถานการณ์ปัญหาของธุรกิจร้านเครื่องเขียน  ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้

สัมภาษณ์ และสามารถรวบรวมประเด็นได้ดังนี้  

  (1)  นโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การท่ี

รัฐบาลแจกเครือ่งเขยีน อปุกรณ์การเรยีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย นโยบายเช่นน้ีท�าให้ทาง

ร้านขาดรายได้และยอดขายลดลง แต่เน่ืองจากการกระจายงบประมาณเพ่ือซือ้อปุกรณ์

การเรียนให้นักเรียน  หากโรงเรียนจัดซื้อกับร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนก็อาจจะแก้ปัญหา

ข้อนี้ได้  แต่ร้านที่ไม่ได้รับการติดต่อจากโรงเรียนจะท�าให้ขายสินค้าได้น้อยลง

  (2)  เศรษฐกิจของประเทศและระดับปัจเจก ปัจจุบันเศรษฐกิจมีความฝืดตัว 

ประชาชนไม่กล้าใช้จ่ายและมกีารเก็บออม ประหยัดมากขึน้ ขณะเดยีวกันรายได้ท่ีเคย

ได้รับก็น้อยลง อุปกรณ์เครื่องเขียนไม่จัดอยู่ในสินค้าจ�าเป็นของการบริโภคประจ�าวัน 

ดังนั้นเมื่อก�าลังซื้อของคนมีจ�ากัด มีรายได้น้อย ก็ท�าให้มีก�าลังซื้อน้อยลงเช่นกัน ส่งผล 

กระทบต่อยอดขายของร้านธุรกิจเครื่องเขียน

  (3)  การเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผลกระทบในการน�าเทคโนโลยีเข้ามา

ทดแทนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนแบบเดิม  ส่งผลให้การจดบันทึกในการเรียน

การสอนอาจจะท�าได้ไม่ด ีการเรยีน การเขยีนหนังสอือาจจะมปัีญหา เพราะใช้อปุกรณ์

สมัยใหม่ในการบันทึก การใช้ กระดาษ ปากกา ในการจดบันทึกข้อมูลน้อยลง 

  (4)  ธุรกิจการขายออนไลน์  ปัจจุบันการขายแบบออนไลน์ท�าให้การขายหน้า

ร้านด้อยประสิทธิภาพลงไป เพราะท�าให้ลกูค้าสะดวกสบายมากกว่าเน่ืองจากเป็นช่อง

ทางการซื้อของลูกค้าที่ง่ายขึ้น
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             (5)  พฤติกรรมการท�างานรูปแบบใหม่ ในปัจจุบันการสั่งงาน การท�างาน ไม่

ค่อยมีความจ�าเป็นต้องใช้เครื่องเขียน เช่น การประชุมของบริษัทจากเดิมท่ีต้องมีการ

จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ มีการใช้ ปากกา กระดาษ แต่ในปัจจุบันบริษัทหันมาใช้

เทคโนโลยีแทน เช่น การสั่งงานผ่านอินเตอร์เน็ต การประชุมทางไกล เป็นต้น

  วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศกึษากลยุทธ์การตลาดและการบรกิารแนวใหม่ทีเ่หมาะ

สมกับร้านธุรกิจเครื่องเขียน

  กลยุทธ์การตลาด

  (1) การปรับปรุงอัตลักษณ์ของร้านธุรกิจเครื่องเขียนในการสร้างอัตลักษณ์ชื่อ

เสยีงหรือ “แบรนด์” ของร้านให้มคีวามแตกต่าง การขยายตลาดลกูค้าใหม่ด้วยการขยาย

ตลาดออนไลน์  และการบรหิารจดัการด้านการเงินและการควบคมุการเงนิอย่างชดัเจน 

เพ่ือทราบถึงผลก�าไรหรือขาดทุนต่อเดือนได้อย่างแม่นย�า ส�าหรับกลยุทธ์การตลาด

แนวใหม่ที่เหมาะสมกับร้านธุรกิจเครื่องเขียนคือ 1) การบริการที่ดี จริงใจ ซื่อสัตย์ กับ

ลูกค้า 2) ราคาที่เหมาะสมและเป็นมิตรภาพ 3) การเอาใจใส่กับคุณภาพของสินค้า 4) 

การใช้กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ได้แก่เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ ทางโทรศัพท์

และ อินเตอร์เน็ต และ 5) การประชาสัมพันธ์ ท�าให้ลูกค้ารู้จักกับร้านมากขึ้น ส�าหรับ

แนวทางเพ่ือตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของลูกค้า คือการให้บริการท่ียึดลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง  การบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคลโดยใช้กลวิธี 

“เสือ้สัง่ตดั” สามารถตอบสนองลกูค้าบนฐานความพึงพอใจของลูกค้าต่างวัยท่ีมคีวาม

ต้องการการบรกิารท่ีหลากหลาย การจดัมมุพักผ่อนในร้านเพ่ือตอบรบัการให้บรกิารแก่

กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงพัฒนาบุคลากรเก่าและใหม่ให้เข้าใจการท�างานร่วมกัน  เปิดใจ

เรยีนรู้กระบวนการท�างานใหม่ๆ นอกจากน้ันยงัมกีารจดักิจกรรมประจ�าเดอืนเพ่ือสร้าง

เครอืข่ายสงัคมอดุมปัญญาทีต่อบสนองความต้องการของภาครฐัเพ่ือสร้างรปูแบบของ

ร้านธุรกิจเครื่องเขียนที่ต้องการการปรับตัว  

  (2)   การขยายตลาด ปัจจบุนัลกูค้านยิมกับการซือ้สนิค้าทางออนไลน์เป็นส่วน

ใหญ่ เพราะฉะน้ันทางร้านจึงมีแนวทางพัฒนาตลาดออนไลน์ เพราะไม่ว่าอยู่ท่ีไหนก็

มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ ท�าให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วย  

กลยุทธ์ที่ส�าคัญคือท�าเพจเพื่อโชว์สินค้าในรูปแบบที่ง่าย สะดวกทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

สสีนัและราคา การเพ่ิมการขายสนิค้าในเฟสบุค๊ เป็นการเพ่ิมช่องทางและเพ่ิมยอดขาย
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ให้มากขึน้ อกีทัง้เป็นการสร้างฐานลกูค้าใหม่ๆเพ่ิมขึน้ด้วย  นอกจากน้ันการเพ่ิมช่องทาง

ใหม่ๆ คือแนวทางการขยายตลาดเข้าไปในประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะการแข่งขันของ

ตลาดในประเทศที่รุนแรงขึ้น จากการเข้ามาของผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนน�าเข้าในตลาด

ระดบักลางถึงระดบัล่าง ผูซ้ือ้บางรายไม่ซือ้เป็นปรมิาณมาก  โอกาสของร้านเคร่ืองเขยีน

ขนาดเล็กจึงมีช่องว่างของโอกาสในการซื้อขายแบบรวดเร็วทางอินเตอร์เน็ต ตลาดส่ง

ออกเครือ่งเขยีนทีม่ศีกัยภาพน่าสนใจ ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซยีน กลุม่ประเทศเพ่ือน

บ้าน ได้แก่ลาว เขมร กัมพูชา เวียดนามที่เป็นลูกค้าซึ่งติดต่อกัน

  (3)  การส่งเสริมการตลาด ร้านธุรกิจเครื่องเขียนได้จัดเตรียมงบประมาณไว้

จ�านวนหนึ่ง ส�าหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

ส่งเสริมการขายที่เรียกสั้นๆง่ายๆว่า “ลด แลก แจก แถม” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณจุดขาย

สินค้า เพ่ือกระตุ้นแรงซื้อจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ี ยังมีการการกระตุ้น

ยอดขาย ผ่านทางผู้จัดจ�าหน่ายของบริษัท ด้วยการมอบแรงจูงใจ เช่น การแจกทองให้

กับผู้จัดจ�าหน่ายท่ีสามารถท�ายอดขายได้ถึงเป้า และยังมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใน

การด�าเนินงาน โดยจะต้องท�าการปรับปรุงแผนการด�าเนินธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วย และกลยุทธ์การมีสินค้าที่หลากหลาย  ซึ่งจะมีสินค้าครบ

ทกุประเภททีจ่�าเป็นส�าหรบันกัเรยีนและประชาชนท่ัวไป ส�าหรับกลยุทธ์น้ีจะมกีารตดิต่อ

ประสานงานกับบริษัทต่างๆ เก่ียวกับการน�าสินค้าเข้ามาจ�าหน่ายท่ีหลากหลาย อาทิ 

บริษัท ซากุระจ�ากัด บริษัท นานมีจ�ากัด เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มช่องทางการ

สัง่ซือ้ทางโทรศัพท์และอนิเตอร์เนต็ ใช้การประชาสมัพันธ์เป็นการท�าให้ลกูค้ารูจ้กักับร้าน

มากขึ้น ผ่านใบปลิว โปสเตอร์ และป้ายร้านที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน 

และการติดต่อผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการโฆษณาและช่วยให้การสั่งซื้อสินค้าง่ายขึ้น

กลยุทธ์การให้บริการ

  (1)  การเข้าถึงผู้ต้องการรับบริการ เช่น สถานศึกษา  การขายตรงเพราะหาก

โรงเรียนจัดซื้อกับร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนก็อาจจะแก้ปัญหาข้อนี้ได้  แต่ร้านที่ไม่ได้รับ

การติดต่อจากโรงเรียนจะท�าให้ขายสินค้าได้น้อยลง

  (2)  เศรษฐกิจของประเทศและระดบัปัจเจกบคุคล ปัจจบุนัเศรษฐกิจมคีวามฝืด

ตัว ประชาชนไม่กล้าใช้จ่ายและมีการเก็บออม ประหยัดมากขึ้น ขณะเดียวกันรายได้ที่
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เคยได้รับก็น้อยลง อุปกรณ์เครื่องเขียนไม่จัดอยู่ในสินค้าจ�าเป็นของการบริโภคประจ�า

วัน ดงัน้ันเมือ่ก�าลงัซือ้ของคนมจี�ากัด มรีายได้น้อย ก็ท�าให้มกี�าลงัซือ้น้อยลงเช่นกัน  ส่ง

ผลกระทบต่อยอดขายของร้านธุรกิจเครื่องเขียน

  (3)  การเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  หัวใจส�าคัญของการบริการคือการเข้าถึง

ลูกค้า  ซึ่งเมื่อลองแบ่งประเภทของลูกค้าธรกิจร้านเครื่องเขียนพบว่ามีทั้งลูกค้าประจ�า 

ลูกค้าขาจร ลูกค้าต่างวัย  แต่ลูกค้าที่พบมากและเกือบจะถึงครึ่งของลูกค้าทั้งหมดคือ

ลูกค้าผู้สูงอายุ  ลูกค้ากลุ่มนี้ไม่มีความถนัดในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่  และ

ยังมีความต้องการอ่านหนังสือ และใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนใน “โลกแบบดั้งเดิม”  ซึ่ง

ส�าหรับลูกค้ากลุ่มนี้ทางร้านได้เปิดเคาน์เตอร์บริการรับสั่งซื้อสินค้าทุกประเภทซึ่งส่วน

ใหญ่จะใช้แอพพลิเคชั่นในการสั่งซื้อ  แต่เมื่อลูกค้ากลุ่มนี้ใช้บริการสั่งซื้อผ่านแอพพลิ

เคชัน่ไม่เป็น  ทางร้านก็เปิดรบับรกิารให้เป็นพิเศษโดยคดิค่าบรกิารไม่มากนัก แต่ก็เป็น

จุดดึงดูดให้ลูกค้ากลุ่มนี้กลับมาใช้บริการซ�้าในอีกเวลาต่อมา

             (4)  การให้บริการในระบบการสั่งซื้อ การให้บริการที่ดีให้กับลูกค้า และหา

สินค้าที่สามารถมาตอบสนองของลูกค้าให้ได้มากที่สุด  ผู้ประกอบการได้พัฒนาระบบ

การสั่งซื้อ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่จัดวางจ�าหน่ายตามร้านค้า/ร้านค้าปลีกทั่วไป เพื่อ

อ�านวยความสะดวกแก่ผูบ้รโิภค การปรบัปรงุรปูแบบสถานท่ีจ�าหน่ายให้ครบวงจรมาก

ขึน้ การจดัโปรโมชัน่ส�าหรบัการสัง่ซือ้ หรอืบรกิารจดัส่งสนิค้าฟรตีามเงือ่นไขและในพ้ืนท่ี

ทีก่�าหนด เป็นต้น และเลอืกช่องทางท่ีเหมาะกับการสือ่สารและเข้าถึงกลุม่ผูบ้รโิภคของ

ตัวเอง และแค่พัฒนาธุรกิจอาจยังไม่พอ ควรจะต้องพัฒนาบุคลากรเก่าและใหม่ให้

เข้าใจ เปิดใจเรียนรู้กระบวนการท�างานใหม่ๆ และเติบโตไปด้วยกัน และจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขายในช่วงเริ่มต้นแนะน�าสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด

  กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์

  กลยุทธ์ท่ีสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์ร้านค้าของตนเองคือกลยุทธ์สร้างความ

แตกต่างซึ่งได้แก่ความแตกต่างในด้านคุณภาพสินค้า ราคาและช่องทางการตลาด 

 

  (1)  คุณภาพสินค้า 

  อุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นคุณสมบัติที่เป็นสินค้าส้ินเปลืองท่ีใช้แล้วหมดไป 

ปัจจัยเหล่าน้ีจึงท�าให้ตลาดเครื่องเขียนของไทยอาจมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง 
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ทั้งผู้ผลิตในประเทศจากการออกผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายของผู้ประกอบการ ท้ังชนิด

ผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ลวดลาย สีสันของน�้าหมึกและตัวเคร่ืองเขียน รวมถึงบรรจุภัณฑ์

ที่สวยงาม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง ส�าหรับทุกเพศ

ทุกวัย  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้ผลิต/ผู้น�าเข้า/ผู้จัดจ�าหน่ายในตลาดมีมากขึ้น การแข่งขัน

ของธุรกิจจึงเปลี่ยนแปลงไป เพราะด้วยลักษณะตัวสินค้าของทุกยี่ห้อสามารถทดแทน

กันได้ ผูบ้รโิภคจงึมทีางเลอืกในการตดัสนิใจทีห่ลากหลายมากขึน้ ผู้ผลิตจงึต้องปรบัตัว

เพ่ือสร้างความแตกต่างในตวัสนิค้า การขยายฐานผู้บริโภคสู่กลุ่มองค์กรส�านักงาน รวม

ถึงการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ให้เหมาะแก่การใช้เป็นของขวญั/ของท่ีระลกึมากขึน้ ควบคู่

กับการวางแผนรูปแบบการให้บริการที่ครบวงจร  ทางร้านจะเน้นและคัดสรรสินค้าที่มี

คุณภาพเท่านั้น ที่จะน�ามาขายน�ามาเสนอลูกค้า ในราคาที่ยุติธรรม เพราะเรื่องราคาก็

มผีลมผีลต่อการตดัสนิใจในการซือ้สนิค้าของลกูค้า ทางร้านก็พยายามหาสนิค้าทีแ่ตก

ต่างแบบใหม่ๆ มาน�าเสนอลูกค้า  ในกรณีนี้การแสวงหาตลาดใหม่ๆ ท้ังในและต่าง

ประเทศท่ีจะท�าให้ได้สินค้าในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพจึงมีความจ�าเป็น ซึ่งข้ึนอยู่

กับการหาข้อมูลอย่างฉับไว  การเลือกซื้อ การเจรจาต่อรองและการตัดสินใจ

  (2) ราคามิตรภาพ

  ท�าเลของร้านธุรกิจเครือ่งเขียนส่วนใหญ่มท่ีีตัง้เปิดอยู่หน้าโรงเรยีน ราคาท่ีขาย

ให้กับลูกค้าจึงไม่สามารถเพิ่มก�าไรได้มาก เพราะนักเรียนมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ไม่มีราย

ได้ แต่ความตั้งใจคือให้ลูกค้าได้ใช้ของที่มีคุณภาพ  ทางร้านเคร่ืองเขียนส่วนใหญ่จึง

ตั้งราคามิตรภาพให้เหมาะสมกับราคาที่สามารถจะยืนอยู่ได้ในการปรับตัว 

  (3) การเตรียมระบบภายใน

  ระบบภายในได้แก่ระบบการเงิน การบัญชี ระบบทรัพยากรคนของร้าน ใน

การบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะการหาพนักงานที่มีทักษะและมีความซื่อสัตย์เป็น

สิ่งที่ท�าได้ยาก และสินค้าที่น�าเข้ามาท�าให้ยอดขายของร้านเครื่องเขียนดั้งเดิมลดลง

บ้างท�าให้ผู้บริโภคบางคนขาดความเชื่อมั่นในตัวสินค้า วิกฤตการณ์ทางการเงินท�าให้

เศรษฐกิจตกต�่าและมีผลโดยตรงต่อธุรกิจเครื่องเขียน เนื่องจากลูกค้าส�านักงานหลาย

แห่งปิดกิจการลงหรอืมกีารลดต้นทุน การด�าเนินงาน ยอดขายเครือ่งเขยีนจงึลดลงอย่าง

มาก ท�าให้หลายบริษัทประสบกับปัญหาขาดทุนจาก การด�าเนินงานจ�าต้องปิดกิจการ

ลงในที่สุด
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การอภิปรายผล
  ข้อค้นพบใน 3 ประเด็นได้แก่  (1) กลยุทธ์การตลาด  (2) กลยุทธ์การให้บริการ 

และ (3) กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์  ดังกล่าวสอดคล้องกับ  ประพันธ์ เล็กสุมา (2555) 

ได้ศกึษารปูแบบและกลยุทธ์ การด�าเนนิธุรกิจค้าปลกีเครือ่งเขยีนของผูป้ระกอบการราย

ย่อยในเขตอ�าเภอเมอืงนครปฐม ซึง่ใช้ห่วงโซ่คณุค่าเป็นต้นแบบในการศึกษาการด�าเนนิ

ธุรกิจ ด้านห่วงโซ่อปุทานคอื การเลอืกซือ้สนิค้าผ่าน 2 แหล่งคือ ร้านขายส่งและตวัแทน

จ�าหน่าย ด้านการจัดการ คือจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ มีการท�าระบบสินค้าคงคลัง 

และการแบ่งหน้าที่พนักงานให้ชัดเจน ด้านการจ�าหน่ายสินค้า เป็นการจ�าหน่ายสินค้า

สู่ผู้บริโภคโดยตรง ทางด้านการตลาด ร้านค้าเน้นความหลากหลายและครบวงจรของ

สนิค้า และใช้กลยุทธ์การตัง้ราคาต�า่ ประกอบกับการเลอืกท�าเลท่ีตัง้ใกล้กลุม่ลกูค้าเป้า

หมาย และการมีการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคา การแถมสินค้า ในด้านกิจกรรม

สนับสนุนประกอบด้วยการวางแผนก�าหนดกลยุทธ์ คือสังเกตพฤติกรรมการซื้อของ

ลูกค้าและเลือกสินค้ามาจ�าหน่ายให้ตรงกับความต้องการ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

คอืให้ความรูเ้ก่ียวกับตวัสนิค้ากับพนักงาน และการบรหิารจดัการด้านการเงิน คอืมกีาร

จัดท�าบัญชี ข้อค้นพบดังกล่าวของประพันธ์ เล็กสุมา  สอดคล้องกับข้อค้นพบในการ

วิจัยนี้คือ  การเตรียมระบบภายในซึ่งได้แก่ ระบบการเงิน การบัญชี ระบบทรัพยากร

คนของร้าน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�าหรับร้านธุรกิจเครื่องเขียนได้จัดเตรียม

งบประมาณไว้จ�านวนหนึง่ ในการจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายในรปูแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ

เป็นการส่งเสรมิการขายทีเ่รยีกสัน้ๆง่ายๆว่า “ลด แลก แจก แถม” ซึง่จดัขึน้ ณ บรเิวณจดุ

ขายสินค้า เพื่อกระตุ้นแรงซื้อจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือการมอบของขวัญที่มีมูลค่า

กับผู้ที่ท�ายอดขายได้ตามเป้าหมาย

  นอกจากนี้ข้อค้นพบยังสอดคล้องกับงานของ อรพินท์ ภัทรวศิิษฎ์สัณธ์ ในงาน

วิจัยท่ีศึกษา พฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียนของนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาทางศิลปะใน

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียนของนักศึกษาใน

สาขาทางศลิปะ เพ่ือน�ามาเป็นแนวทางส�าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจจ�าหน่ายเครือ่งเขยีน

และผู้ที่สนใจในการน�าผลการวิจัยที่ได้มาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ผู้ตอบแบบ สอบถามให้ความส�าคัญกับ

ร้านค้าท่ีสามารถให้เลอืกหยิบสนิค้าได้เอง มย่ีีห้อท่ีต้องการ สถานท่ีสะดวกทันสมยั ราคา
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ถูกกว่าแหล่งอื่น มีสิ่งอ�านวยความสะดวกโดยปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามพบในการ

ใช้บริการหลังการขายส่วนใหญ่คือ การเปลี่ยนสินค้าไม่ได้  ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์

การบริกการในงานวิจัยน้ี  ในการพัฒนาระบบการบริการและการฝึกอบรมพนักงาน

ขายให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า  

 

ข้อเสนอแนะ
  1. ธุรกิจเครือ่งเขียนควรจะมกีารปรบัตวัให้ทันต่อยุคสมยั มกีารท�าการตลาด

ออนไลน์เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ  โดยเฉพาะการขยาย

ตลาดในกลุ่มเพื่อนบ้านเช่น ลาว เขมร เวียดนาม กัมพูชา

  2.  ธุรกิจต้องมวิีธีรบัมอืในการเปลีย่นแปลงการโดยท�าให้ในร้านมบีริการท่ีโดด

เด่น สร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้กับร้าน  เช่นการให้บริการผู้สูงอายุ  การจัดมุมแนะน�า

ส�าหรับการสั่งซื้อสินค้าหายาก เช่นหนังสือ หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยในการอ่านส�าหรับผู้

สูงอายุ  

  3. ใช้กลยุทธ์ทหารมด คอืเป็นกลยุทธ์ทีส่่งพนักงานในร้านไปตดิต่อ หน่วยงาน 

บริษัท โรงงาน โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย เพื่อท�าการขายส่ง เป็นการเพิ่มช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย แต่การตดิต่อกบัหน่วยงานราชการนัน้ ต้องมีการท�าหนงัสอื ในการซื้อขาย

สินค้า ตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน

บทสรุป
  ความเปลีย่นแปลงในเทคโนโลยีสารสนเทศมผีลกระทบอย่างสงูต่อการด�าเนิน

กิจการร้านเคร่ืองเขียน สิง่ส�าคญัของการประกอบธุรกิจให้ส�าเรจ็ สามารถอยู่รอดก็ด้วย

การปรบัตวั กลยุทธ์การปรบัตวัคอื 1)การสร้างอตัลักษณ์ของแบรนด์ร้านให้มคีวามแตก

ต่าง ด้วย (1) การบริการที่ดี จริงใจ ซื่อสัตย์ กับลูกค้า (2) ราคาที่เหมาะสมและเป็น

มิตรภาพ (3) คุณภาพของสินค้า (4) การใช้กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย เพิ่ม

ช่องทางการสั่งซื้อ ทาง โทรศัพท์และ อินเตอร์เน็ต (5) การประชาสัมพันธ์ เป็นการท�า

ให้ลูกค้ารู้จกักับร้านมากข้ึน 2) การขยายตลาดลกูค้าใหม่ด้วยการขยายตลาดออนไลน์ 

เพราะตอนนีลู้กค้านยิมกับการซือ้สนิค้าทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือทีจ่ะได้เพ่ิมช่อง

ทาง และเป็นการเพ่ิมยอดขายให้มากขึน้ ผูบ้รโิภคในยุคสมยัน้ีชอบความสะดวกสบาย
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มากกว่าอนัไหนท่ีอ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าได้มากกว่าลกูค้าก็จะเลอืกสิง่น้ัน นอก

เหนือจากน้ันส่ิงท่ีท�าควบคู่กันไปคือการจัดการระบบภายใน ได้แก่การบริหารจัดการ

ด้านการเงิน การควบคุมการเงินอย่างชัดเจน โดยการจัดท�ารายการบัญชี รายรับราย

จ่าย และมีการแบ่งเงินท่ีใช้ในกิจการ แยกจากเงินส่วนตัวอย่างชัดเจน เพ่ือทราบถึง

ผลก�าไรหรือขาดทุนต่อเดือนได้อย่างแม่นย�า ท�าให้สามารถควบคุมและวางแผนการ

ด�าเนินงานของธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรเก่าและ

ใหม่ให้เข้าใจ เปิดใจเรียนรู้กระบวนการท�างานใหม่ๆ และเติบโตไปด้วยกัน และจัด

กิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเริ่มต้นแนะน�าสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด นอกจากน้ี ยังมี

การการกระตุ้นยอดขาย ผ่านทางผู้จัดจ�าหน่ายของบริษัท ด้วยการแจกทองให้กับผู้จัด

จ�าหน่ายท่ีสามารถท�ายอดขายได้ถึงเป้า และยังมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ในการด�าเนิน

งาน โดยจะต้องท�าการปรบัปรงุแผนการด�าเนนิธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนไป
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