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สารจากคณบดี

 วารสารวิชาการ “นวัตกรรมสังคม: Journal of Social Innovation” ฉบับน้ี

เป็นปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นฉบับที่กองบรรณาธิการวารสารทุก

คนท�างานด้วยความทุม่เท และมรีอยย้ิมเหมอืนเดมิเมือ่วารสารฉบบัน้ีก้าวออกมาจาก

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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 วารสารนวัตกรรมสังคม ฉบับที่ 5 ประจ�าปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 

2563 ได้ปรากฏตัวต่อสายตาท่านผู้อ่าน ด้วยบทความพิเศษน่าอ่าน  “เมษาชี้ชะตา

ประเทศ” โดย ศ.ธีรยุทธ บุญมี ในขณะท่ีเขียนผู้คนยังตระหนกกับเชื้อไวรัสโควิด-19 

บทความน้ีจึงเป็นการพยากรณ์ถึง New normal หรือวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยไว้ล่วง

หน้า  ส�าหรับบทความถัดมาเป็นของ รศ.ดร.สงัศติ พิรยิะรงัสรรค์  ผูอ้�านวยการหลกัสตูร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  ในเรื่อง “ต้นทุนทาง

ด้านเศรษฐกิจและสงัคมของนโยบายปราบปรามยาเสพตดิของรฐับาลไทย” บทความนี้

ได้ได้เสนอวิธีวิทยาของการวิจยัโดยการพัฒนาทฤษฎีขึน้ใหม่ท่ีมพ้ืีนฐานมาจากทฤษฎี

ของนักเศรษฐศาสตร์ ด้วยการน�าผลกระทบทางด้านสังคมเข้ามาประเมิน และมีการ

เสนอให้เปลี่ยนมุมมองผู้เสพยาเสพติดจาก “อาชญากร” ให้เป็น “ผู้ป่วย” ซึ่งเป็นข้อ

ท้าทายไม่น้อย บทความต่อมา รศ.นฤมิตร สอดศุข ได้เสนอเรื่อง “การพัฒนาการเมือง

ตามวิถีทางประชาธิปไตยทีม่ธีรรมาภิบาล” โดยกล่าวถึงระบอบเสรีประชาธิปไตยแบบ

อ�านาจนยิมแอบแฝงทีอ่�านาจและผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีตกอยู่ในมอืชนชัน้ผูป้กครองเป็น

หลัก สถาบันทางการเมืองต่างๆจะตกอยู่ภายใต้อ�านาจของชนชั้นปกครองท่ีแวดล้อม

ไปด้วยระบบอุปถัมป์ของนักธุรกิจการเมืองผูกขาด รวมท้ังข้าราชการและทหารระดับ

สูงและผู้มีอ�านาจบารมีระดับท้องถ่ิน หนทางที่ธรรมาภิบาลหนทางจะเปิดเผยตัวออก

มาจึงน่าสนใจย่ิง จากนั้นเป็นบทความของ ณัฐกร เทียนจันทร์ นักศึกษาปริญญาโท 

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีท�างานวิจัยเชิง

คุณภาพ  เรื่อง “สาเหตุและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงของนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทน

ถวาย” และบทความของอนุชิต บุณรินทร์ จาก โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ เรื่อง “การ

ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยของชาวเมียนมาร์ หลังจากการเปิด

ประชาคมอาเซียน”  ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก การลักลอบเข้ามาไทยท�าได้โดยง่าย

และ ไม่เกรงกลัวบทลงโทษกฎหมายไทย  ส�าหรับบทความของ ธนิกา  เนาวรัชต์  และ

ชลุรัีตน์  เจริญพร เสนอเรือ่ง “การเคลือ่นไหวทางสงัคมในการคดัค้านโครงการโรงไฟฟ้า

บรรณาธิการแถลง
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จากก๊าซธรรมชาติบางคล้า”  ซึ่งกล่าวถึงพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นการเคล่ือนไหวเชิงความรู้อันสามารถน�า

ไปเป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่นท่ีได้รับผลกระทบจากภาครัฐ บทความ “นวัตกรรม

สังคมการเกษตรสู่มาตรฐานสากล” คุณศรมณ เทพแก้ว นักสื่อสารมวลชนช�านาญ

การ จากกรมประชาสมัพันธ์ ได้เสนอกรณตีวัอย่างวิสาหกิจชมุชนศนูย์ข้าวบ้านอุม่แสง 

อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ ไว้อย่างน่าตดิตาม และสดุท้าย คณุณัฐธรณ์ เดชสกุล จาก กอง

บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 5 เชียงใหม่ เสนอบทความ “ปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย” ซึ่งทันสมัย ทันแก่กาลเวลาอย่างยิ่ง

 ด้วยผูเ้ขยีนท่ีหลากหลาย  เน้ือหาในเล่มนีจ้งึน่าสนใจในเชงิวิชาการเช่นเดมิ ขอ

ขอบคุณทั้งผู้เขียนและผู้อ่านทุกท่านที่ท�าให้ชุมชนเชิงวิชาการนี้เติมเต็มความน่าสนใจ 

ใคร่รู้ อีกฉบับหนึ่ง

                                                                                      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

บรรณาธิการ
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เมษาชี้ชะตาประเทศ

บทความน�าเสนอทัศนะของ

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี1

  ช่วงที่คนไทยเราก�าลังเคร่งเครียด วิตกกังวล ในฐานะผู้ร่วมชะตากรรมผมขอ

เสนอแง่คิดมุมมอง ที่มุ่งจะสร้างความหวัง ความเข้าใจต่อกันและกัน

1.  ปัญหาโควิด 19 ต้องเข้าใจความเป็นสังคมของมนุษย์ สังคมไทยก�าลัง       

ท�าสงคราม

  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมกันท�ากิจกรรมหลายมิติ ทั้ง

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความเชื่อ กีฬา บันเทิง ฯ แต่โรคระบาดแบบโควิด 19 เป็นการ

ท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับเชื้อโรค ในภาวะสงครามเช่นน้ีสิ่งพ้ืนฐานท่ีต้อง

รักษาไว้ 3 ระดับ คือ 1. การด�ารงชีวิตอยู่ในกลุ่มสังคมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 2. การ

รักษาพ้ืนฐานการเป็นมนุษย์ และ 3. คือความเป็นรัฐชาติเพ่ือแก้ปัญหาใหญ่ ๆ เพ่ือ

ตดิต่อสัมพันธ์กับชาตอิืน่ มติอิืน่ ๆ  บางอย่างถูกตัดท้ิงไปก่อนหรอืลดความส�าคญัลงไป 

แต่บางอย่างก็ไม่ใช่เป็นการบงัคบัเดด็ขาด เช่น ความเหน็ต่างทางมาตรการนโยบายการ

เรียกร้องให้มาตรการเป็นธรรมทั่วถึงจากฝ่ายค้านหรือผู้คนทั่วไปก็ยังท�าได้

2.  เชื้อโรคโจมตีความเป็นสังคมของคน ต้องอาศัยพลังทางสังคม การปรับ

กระบวนทัศน์ใหม่ และการจัดระเบียบ การจัดการสังคมใหม่ เป็นมาตรการ

ตอบโต้

 ในอดีตมนุษย์อยู่เป็นกลุ่มขนาดเล็ก เวลาเกิดโรคระบาดมนุษย์อาจเลือกสลาย

สังคม แยกเป็น 2-3 ครอบครัว หนีขึ้นเขาเข้าป่า หรืออพยพทั้งกลุ่ม เช่น พระเจ้าอู่ทอง

โยกย้ายคนไปตั้งกรุงศรีอยุธยาฯ แต่ปัจจุบันเราเป็นสังคมใหญ่ มีความสัมพันธ์ท่ีซับ

        1อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต



วารสารนวัตกรรมสังคม14

ซ้อน ตั้งแต่การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ด้วยความเชื่อ อารมณ์ ความตื่นเต้น เช่น การรวม

กลุม่ทางศาสนา การแข่งขนัมวย ฟุตบอล คอนเสร์ิต ฯ การรวมกลุม่ทางการ เช่น องค์กร 

บรษิทั หน่วยราชการ ก่ึงทางการ เช่น การไปตลาด งานแสดงสนิค้า น่ังรถสาธารณะ งาน

ปาร์ตี ้ไวรสัจะโจมตไีด้ทกุจดุ เรามทีางเลอืกเดยีวคอืต้องร่วมกันสู ้โดยทุกคนเป็นนักรบ

หมด ในช่วงที่เราใช้มาตรการสังคมคือการเกบ็ตัวอยู่ในบ้าน ที่จริงคือการเป็นแนวหน้า

สดุในการต่อสูกั้บศตัร ูแต่ละวันทีเ่ราอยู่บ้านเท่ากบัช่วยกันเปิดเผยตวัตนของเชือ้โรคได้

ทุก ๆ วัน เมื่อครบ 14 วันตามทฤษฎีเชื้อโรคก็จะถูกเผยตัวได้หมด แต่ในความเป็นจริง

ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งหลุดรอดไปได้ ถ้าใช้เวลา 1 เดือนก็ถือว่าน่าจะหลงเหลืออยู่น้อย

มาก โดยมแีพทย์ พยาบาล สาธารณสขุ เป็นปราการแขง็แกร่งท่ีท้ังสูร้บและบญัชาการ

และปกปักรักษาทุกคนด้วย

  การเปล่ียนมุมมองเก่ียวกับมาตรการต่าง ๆ มามองว่าเราเป็นฝ่ายกระท�ามี

ความจ�าเป็น เพราะแทนทีจ่ะรูส้กึเป็นฝ่ายรบั หดหู่ หมดหวัง โกรธเคอืงแพทย์ พยาบาล 

หรือรัฐ เราจะมองในมุมกลับเป็นฝ่ายกระท�าที่มีความมุ่งมั่น ความมั่นใจ และภูมิใจใน

การต่อสู้ร่วมกันของประชาชน แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และทุกหน่วยงาน 

3.  มาตรการ Social Distancing หัวใจสู้โควิด 19

  โดยปกติมนุษย์จะจัดระยะห่างทางสังคมว่าควรใกล้ชิด/ห่าง ทางการ/ไม่

ทางการ เป็นกันเอง/ไม่เป็นกันเอง เป็นกติกามารยาททางสังคมท่ีก�าหนดไว้แล้ว การ

สร้างระยะห่างทางสงัคมข้ึนใหม่ (social distancing) น้ีเป็นการขอเปลีย่นความสมัพันธ์

เดิมให้ห่างขึ้นเป็นแบบระมัดระวัง ไม่ใช่เพราะรังเกียจเดียดฉันท์ 

  วัตถุประสงค์ของ Social Distancing ก็คือไม่ให้เชื้อโรคมีโอกาสกระโดดจาก

คนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ที่ได้ผลสูงสุดก็คือการอยู่บ้าน การปิดห้าง ร้านอาหาร ออฟฟิส 

บางส่วน เพราะเท่ากับปิดไม่ให้มกีารพบปะกันของผูค้นจ�านวนมาก จากนัน้คอืการเว้น

ระยะ 2 เมตรหรือการสร้างอุปสรรคสกัดเชื้อโรค (social barrier) ไม่จับมือ ใช้หน้ากาก

อนามยั การตรวจสอบอณุหภมู ิหรอืการใช้แอพติดตามตวั (tracing) การลดการพบปะ

ทางสังคมโดยตรง (contact) เช่น การประชุม การรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งหมด

เป็นการปิดล้อมบังคับศัตรูเปิดเผยตัวเพื่อท�าลายล้างโรคในที่สุด
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4.  เมษาชีช้ะตาประเทศ ต้องเข้มข้นขึน้ เจ้าหน้าท่ีบงัคับใช้มาตรการจรงิจัง 100%

  การต่อสู้กับโรคระบาดมี 3 มาตรการตามล�าดับความร้ายแรง ความรุนแรง

น้อยสุดใช้วิธีติดตาม ตรวจสอบ รักษา (contact tracing, testing และ treat) ซึ่งไทย 

สิงคโปร์ เกาหลี จีน เก่งมาก และได้ผลสูง แต่เมื่อการติดต่อขยายตัวเกินก�าลังการ

ติดตาม ก็ต้องเพ่ิมและยกระดับมาตรการรวมพลังทางสังคมก�าหนดระยะห่าง social 

distancing แต่ถ้าคนในสังคมยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหา ไม่ร่วมมือกัน

พอ ก็จ�าเป็นต้องใช้มาตรการที่ 3 คือการบังคับทางสังคม (social sanction) ซึ่งก็คือ

การบังคับใช้กฎหมาย ออก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ใช้ พ.ร.บ. สงครามบางด้าน เช่นการบังคับ

ภาคเอกชนให้ท�ากิจกรรมช่วยเหลือการสู้โรค

  ในปัจจุบันนี้เราใช้มาตรการที่ 3 มาได้ครึ่งทาง ตัวเลขผู้ป่วยที่รายงานกันมาก็

สะท้อนว่าก�าลังเกิดผล แต่เมษายนเป็นเดอืนท่ีทุกฝ่ายต้องทุ่มเทท�างานอย่างหนักทีส่ดุ

  1.  ต้องเลีย่งการระบาดแบบ super cluster หรือ super spreader ท่ีเกิดกรณี

สนามมวย การชุมนุมศาสนา เพราะมันเสริมการระบาดแบบข้ามชนชั้น (cross secto-

rial) ลงสู่ชนชัน้ล่าง และข้ามภูมศิาสตร์ ทีต้่องแก้ปัญหาจรงิจงัคอืเทศกาลสงกรานต์ ซึง่

คนหลายแสนอาจฝ่าฝืนกลบับ้านและจะมส่ีวนกระจายเชือ้ไปทุกชนชัน้และทุกภูมภิาค

อย่างแท้จริง ต้องหาวธีิแก้อย่างเดด็ขาด ทีต้่องระวงัเพ่ิมเติมคอืตลาดขนาดใหญ่ ชมุชน

แออัดในทุกจังหวัด

  2.  จังหวัดส่วนใหญ่มีผู้ติดเชื้อจังหวัดละไม่กี่ราย ขณะนี้มีมาตรการทั้ง 3 ขั้น

ให้ใช้แล้ว ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ม่ละเลยควรจะควบคมุได้ แต่มบีางจงัหวดั เช่น ภเูก็ต เชยีงใหม่ 

ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ 4 จังหวัดภาคใต้ อยู่ในสภาพคล้ายกรุงเทพ ฯ ก่อนตัวเลข

จะข้ามหลักร้อยมาเป็นหลกัพัน ต้องใช้มาตรการเข้มข้นและบงัคบัใช้จรงิจงัจงึจะส�าเรจ็

 3. ค�าสั่งต้องเข้าใจสภาพรูปธรรม มี logistics และผู้ปฏิบัติรองรับให้ส�าเร็จ เช่น 

จะจัดระยะห่างบนรถสาธารณะในเมืองและต่างจังหวัด แต่รถไม่พอก็จะปฏิบัติไม่ได้

5.  สู้อีกระยะ เราชนะได้แน่

  ที่ผ่านมาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขของเราท�างานได้อย่างดีเยี่ยม ทันกาล 

รัฐบาลก็ปรับตัวอย่างถูกต้องที่ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์เป็นผู้น�าทางความคิด ตัวเอง

หันไปพิจารณาภาพรวมและด�าเนินมาตรการต่าง ๆ รองรับ ถือว่าท�าได้ถูกทางไม่สาย
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เกินไป มีโอกาสควบคุมไม่ให้คนติดโรคกันเกือบท้ังเมืองเหมือนอิตาลี อังกฤษ สเปน 

อเมริกา ซึ่งถือว่าปัจจุบันประสบความล้มเหลวในการควบคุมโรค ทั้งนี้นอกจากปัจจัย

ผู้น�า มีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งประชาชนมีความเป็นปัจเจก มั่นใจตัวเอง 

ไม่คล้อยตามผู้อื่นง่าย ๆ กลุ่มยุโรปใต้รักความสนุกสนาน ส่งผลให้การติดเชื้อยังเพ่ิม

ทะยานตลอดเวลา แม้หลายประเทศจะสั่งปิดเมืองแล้วก็ยังล้มเหลว

  จ�านวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันของประเทศอิตาลี ยังควบคุมโรค

ไม่ได้

ที่มา  E. Lascelles. (2020). MacroMemo – March 16 – March 20 2020: All about Covid-19, 

https://www.rbcgam.com/en/ca/article/macromemo-march-16-march-20-2020/detail.

  ส�าหรบัคนไทยมพีวกวัยรุน่หนุม่สาว หรอืพวกนอกขอบ พวกปฏิเสธขดัขนืลองดี

สุดโต่งจ�านวนหนึ่ง ซึ่งนับรวมก็คงไม่ก่ีเปอร์เซ็นต์ คนไทยในช่วงท่ี 1 คือ ม.ค. - ก.พ. 

ได้ปรับพฤติกรรมส่วนตัวด้วยการตื่นตัว “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” พอสมควร ตาม

มาการใช้หน้ากากอนามัยมากขึ้น กระจายไปสู่ชาวบ้านและต่างจังหวัดชัดเจนตั้งแต่

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค. ในช่วงปัจจุบันจนถึงการประกาศภาวะฉุกเฉิน (26 มี.ค.) 

คนไทยร่วมมือกับการรณรงค์การสร้างระยะห่างทางสังคมได้ดีพอสมควร ซึ่งโดยการ
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สงัเกต (ไม่ใช่การส�ารวจหรอืวิจยั) กน่็าจะถือได้ว่าคนไทยได้ร่วมแรงร่วมใจในเร่ืองน้ีใน

ระดับราว 70% ขึ้นไป แต่ยังจ�าเป็นที่จะต้องติดตามดูพัฒนาการอย่างใกล้ชิด ถ้าดูจาก

กรณขีองประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลกการเลอืกเส้นทางทีเ่ข้มข้นและบงัคบัจรงิจงัดจูะเป็นทาง

เลือกที่ดีที่สุด

  1.  จากงานวิจัยของนักวิชาการชาวจีน (D. He และ Dushoff 2013 - งาน

สร้างโมเดลการศึกษาการระบาดของไข้หวัดใหญ่ปี 1913 และ Q. Lin และคณะอีก 10 

คน 1 เม.ย. 2020) ได้ชีว่้าการร่วมมอืท้ังของภาคประชาชนและรัฐบาลท้ังสองปัจจยัช่วย

ให้การระบาดของไวรัสโควิด 19 ในจีนสงบลงได้ (กราฟสีฟ้า)

 

 2.  ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มของไทยในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ 122, 106, 107, 111, 

91, 109, 143, 136 สะท้อนว่าความตื่นตัวและมาตรการ “ควบคุมการเคลื่อนย้าย

ระหว่างเมือง” ของรัฐบาลเริ่มได้ผล เพราะกราฟเหว่ียงตัวไปด้านข้างคล้ายใกล้จุด

สันเขา จะแกว่งตัวเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง ในมณฑลหูเป่ยหลังจากการ “ปิดเมือง” อย่าง

เต็มที่ จ�านวนผู้ป่วยทางการยังเพิ่มขึ้นต่อไปอีกประมาณไม่ถึง 2 สัปดาห์เศษ จากนั้นก็

ลดลงอย่างฮวบฮาบชัดเจน

ท่ีมา Q. Lin et al. (2020). “A conceptual model for the coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

outbreak in Wuhan, China with individual reaction and governmental action” in International 

Journal of Infectious Diseases 93 (2020), p. 215.
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การชะลอตัวของการแพร่ระบาดโควิด 19 ในประเทศจีน

  3.  งานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยปักก่ิงของจีน คือ Y. Zhang และ

ผู้ร่วมวิจัยอีก 5 ท่าน ได้สรุปว่า มาตรการที่เข้มข้นของจีนได้ผลในการหยุดและยับยั้ง

การแพร่ระบาดของโควดิ 19 ได้ทุกเมอืง ได้มกีารค้นพบส�าคญั เช่น มาตรการสอบสวน 

ตดิตามผูป่้วยทุกราย มคีวามส�าคญัมาก ซึง่จนี สงิคโปร์ และเกาหลใีต้ รวมทัง้ไทย ท�าได้

ผลดีมาก และผู้ป่วยซึ่งไม่ส�าแดงอาการมีอยู่เป็นจ�านวนพอสมควร (แต่ศักยภาพการ

แพร่กระจายเชือ้เป็นเพียงครึง่หนึง่ของพวกทีส่�าแดงอาการ) แต่สะท้อนว่าเรายังมคีวาม

จ�าเป็นต้องมีการสุ่มตรวจหรือติดตามเคสต่าง ๆ อย่างเต็มที่ต่อไป แม้ในอนาคตที่การ

ระบาดดูสงบลง

  ข้อสรปุสุดท้ายทีส่�าคญัมากคอื ผลจากการควบคมุเข้มข้นของจนีท�าให้ตวัเลข

การแพร่กระจายตัว R0 ของโควิด 19 จาก 1 คนไปได้กี่คนลดลงอย่างรวดเร็ว จากค่า

เฉลี่ยประมาณ 2-3 (คนป่วย 1 คนแพร่เชื้อออกไปได้อีก 2-3 คน ถ้าตัวเลขน้อยกว่า 1 

แสดงว่าโรคก�าลังสงบลง) ลดลงเหลือเพียงประมาณ 0.2 ภายในเวลาเพียง 10 วัน ซึ่ง

ถือว่าดีมาก ถ้าคนไทยท�าได้เพียงใกล้เคียงกับ 1.0 ซึ่งเป็นค่าที่การระบาดจะคงตัวหรือ

ใกล้กับ 1 ก็ถือว่าโชคด ีเป็นก�าลงัใจให้เราตืน่ตวัป้องกันต่อไปจนกว่าการระบาดในโลก

จะสงบลง และต้องป้องกันอย่างที่สุดไม่ให้เกิดเหตุการณ์ super spreader ขึ้นอีก

ที่มา E. Lascelles. (2020). MacroMemo – March 16 – March 20 2020: All about Covid-19, 

https://www.rbcgam.com/en/ca/article/macromemo-march-16-march-20-2020/detail.



ปีที ่3 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2563         19 
                                                                             

ที่มา  Y. Zhang, et al. (2020). Prediction of the COVID-19 outbreak based on a realistic 

stochastic model, https://doi.org/10.1101/2020.03.10.20033803.

กราฟแสดงค่า R0 ของเมืองต่าง ๆ ของจีน
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    1ผู้อ�านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรม

สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ 1

1.  ค�าน�า

  นโยบายปราบปรามยาเสพตดิของรฐับาลไทยในช่วง 2 ทศวรรษสดุท้ายทีผ่่าน

มา ไม่อาจเรยีกได้ว่าประสบความส�าเรจ็ เมือ่พิจารณาจากจ�านวนผู้ต้องหา ปรมิาณยา

เสพติดที่จับได้ และจ�านวนนักโทษข้อหายาเสพติดที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนเกิด

ภาวะท่ีเรยีกกันว่านกัโทษล้นคกุ เป็นทีน่่าสงัเกตว่าในปัจจบุนัจ�านวนนักโทษยาเสพตดิ

ที่ถูกจ�าคุกคิดเป็นจ�านวนสูงถึงกว่าร้อยละ 70 ของจ�านวนนักโทษทั้งหมด ผลที่ติดตาม

มาคืองบประมาณของรัฐบาลท่ีใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลเพ่ิมสูง

ขึ้นโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ายาเสพติดได้กลายเป็นปัญหาทางสังคมที่ร้ายแรง

ทีสุ่ดปัญหาหนึง่ของประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง  แต่ดเูหมอืนว่ารฐับาลยังมไิด้ตระหนกั

อย่างเพียงพอว่า นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นแต่การปราบปรามขบวนการค้ายาเสพ

ตดิและผู้เสพยาเสพตดิด้วยความรนุแรง ไม่น่าจะเป็นนโยบายทีเ่หมาะสมกับยุคสมยัท่ี

เปล่ียนแปลงไป เพราะรฐับาลไม่เคยมกีารประเมนิว่านโยบายยาเสพตดิมต้ีนทุนเท่าไร

ในแต่ละปี และสิ่งที่สังคมไทยต้องสูญเสียจากนโยบายนี้คิดเป็นมูลค่าเท่าไร

  บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “วาทกรรมยาเสพติด: อิสรภาพ

ของผู้ต้องขงัหญิง” ปี พ.ศ. 2560 โดยสงัศติ พิรยิะรังสรรค์ และคณะ โดยมวัีตถุประสงค์

ในการศึกษาเรื่องขนาดและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลไทย

2. วิธีวิทยาของการวิจัย (Research Methodology)

  การประมาณการเรื่องต้นทุนของนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของ

ประเทศไทย ผู้เขียนใช้งานของนักเศรษฐศาสตร์คือ Pacula และคณะ (2009) เป็น

จุดเริ่มต้น แต่ผู ้เขียนเห็นว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวยังไม่ครอบคลุม

ต้นทุนการประมาณการความสูญเสียท้ังหมดได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้น�าทฤษฎีของ
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ส�านักเศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ (new institutional economics) และทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์การเมือง (political economy) เข้ามาผสมผสานเป็นกรอบคิดในการ

พัฒนาและต่อยอดข้ึนเป็นทฤษฎีใหม่เรื่องการประมาณการต้นทุนของนโยบายด้าน

ยาเสพตดิ จากทฤษฎี A ท่ีเป็นทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ดัง้เดมิท่ีเน้นเรือ่งการใช้ (use) ยาเสพ

ตดิ โดยมีต้นทุนที่ส�าคัญสามประการคือ 1) ต้นทุนทางด้านสุขภาพ 2) ต้นทุนทางด้าน

ผลิตภาพในการผลิต และ 3) ต้นทุนทางด้านอาชญากรรม (ดูตารางที่ 1) ไปเป็นทฤษฎี 

B ที่เน้นทั้งเรื่องการใช้ (use) ยาเสพติดและนโยบาย (policy) โดยมีองค์ประกอบของ

ต้นทุนที่ส�าคัญ 4 ประการคือ 1) ต้นทุนด้านสุขภาพ A 2) ต้นทุนด้านผลิตภาพในการ

ผลติ A และ 3) ต้นทนุด้านอาชญากรรมท่ีเหมอืนกับทฤษฎี A แล้วเขายังได้เสนอให้เพ่ิม

ต้นทุน อื่นๆ เข้าไปอีกคือ (1) ต้นทุนของการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด การฟ้องร้อง 

การจบักุมและการคมุขังผูเ้ก่ียวข้องกับยาเสพตดิ และการสญูเสยีผลติภาพในการผลติ

อันเนื่องมาจากการถูกจ�าคุก และการเพิ่มต้นทุนประเภทที่ 4) ที่เขาเรียกว่าต้นทุนทาง

ตรงอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนของนโยบายด้านการป้องกันยาเสพติด และ (2) 

ต้นทุนของนโยบายการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

  ในงานชิน้น้ีผูเ้ขียนได้น�าเสนอทฤษฎี C ซึง่พัฒนาจากทฤษฎี A และ B ให้มคีวาม

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทยมากกว่า (ดูตารางที่ 

1) ในทฤษฎีน้ีผู้เขียนเสนอว่าต้นทุนของปัญหายาเสพติดมิได้มีเพียงต้นทุนการใช้และ

ต้นทุนของนโยบายตามที่ทฤษฎี B น�าเสนอเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วต้นทุนของปัญหา 

ยาเสพติด ยังมีต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาครอบครัวของนักโทษ 

ส่วนต้นทุนของการก่ออาชญากรรมก็มไิด้เกิดข้ึนเฉพาะในภาคเอกชนเท่านัน้ แต่ยังเกิด

ขึ้นจากอาชญากรรมของคนในภาครัฐที่ท�าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย จากการ

ศกึษาในภาคสนาม ผูเ้ขยีนพบว่านักโทษในเรอืนจ�ามต้ีนทนุและมค่ีาใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การบังคับใช้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษที่ขาดหลัก

นติธิรรม การใช้อ�านาจและกฎหมายอย่างบดิเบอืนของเจ้าหน้าทีภ่าครฐั (corruption) การ

จ้างทนายความเพื่อสู้คดี และค่าใช้จ่ายประจ�าวันในระหว่างที่ถูกคุมขัง ฯลฯ ในตาราง

ที่ 1 ผู้เขียนเสนอทฤษฎี C หรือทฤษฎีต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของปัญหา         

ยาเสพติดว่ามีองค์ประกอบส�าคัญอยู่ 5 องค์ประกอบคือ 1) ต้นทุนนโยบายด้านยาเสพ

ติดของภาครัฐ 2) ต้นทุนผลิตภาพด้านแรงงาน 3) ต้นทุนของการก่ออาชญากรรม 4) 

ต้นทุนของสังคม และ 5) ต้นทุนของนักโทษในคุก 
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3.  การประมาณการต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของปัญหายาเสพติด

ในประเทศไทย

  ในการประมาณการต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของปัญหายาเสพติด

ของประเทศไทย ผูเ้ขยีนจะแบ่งต้นทนุต่างๆ ออกเป็น 5 ประเภทดงัต่อไปน้ีคอื 1) ต้นทุน

นโยบายด้านยาเสพติดของภาครัฐ 2) ต้นทุนผลิตภาพด้านแรงงาน 3) ต้นทุนของการ

ก่ออาชญากรรม 4) ต้นทุนของสังคม และ 5) ต้นทุนของนักโทษในคุก

  3.1  ต้นทุนนโยบายด้านยาเสพติดของภาครัฐ ผลการจับกุมยาเสพติดทุก

ข้อหาของต�ารวจตามปีงบประมาณ 2550 – 2558 มีผู้ต้องหายาเสพติดรวมทั่วประเทศ 

2,388,260 คน (ดูตารางที่ 2) ในตารางที่ 3 แสดงผลการจับกุมของกลางคดียาเสพติด

จ�าแนกตามของกลางระหว่างปี 2550 – 2558 ตารางน้ีแสดงให้เหน็ว่าในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าวยาบ้าเป็นสารเสพตดิท่ีถูกจบัมากท่ีสดุเป็นจ�านวนรวมท้ังส้ิน 234,536,669 ล้าน

เมด็ ในตารางที ่4 เป็นสถิตผิูต้้องราชทัณฑ์ และผูต้้องราชทัณฑ์คดยีาเสพติดทัว่ประเทศ

ระหว่างปี 2551 – 2558 ในตารางแสดงให้เหน็จ�านวนนกัโทษคดยีาเสพตดิและสดัส่วน

ของจ�านวนนักโทษยาเสพติดเปรียบเทียบกับนักโทษคดีทั่วไปว่าเพ่ิมสูงขึ้นโดยตลอด 

กล่าวคือในขณะที่สัดส่วนของนักโทษคดียาเสพติดคิดเป็นร้อยละ 54.94 ของนักโทษ

คดีทั่วไปในปี 2551 แต่ในปี 2558 สัดส่วนของนักโทษคดียาเสพติดได้เพ่ิมสูงข้ึนจน

เป็นร้อยละ 70.71 ของจ�านวนนักโทษคดีทั่วไป ส�าหรับงบประมาณด้านยาเสพติดของ

รัฐบาลระหว่างปี 2550 – 2559 (ดูตารางที่ 5) 

  3.2  ต้นทุนผลิตภาพด้านแรงงาน ในการประมาณการต้นทุนผลิตภาพด้าน

แรงงานที่สังคมต้องสูญเสียไป ผู้เขียนแบ่งการประมาณการออกเป็น 6 ส่วนคือ 1) 

ประมาณการจากจ�านวนนักโทษยาเสพตดิท่ัวประเทศ 2) ประมาณการสญูเสยีผลติภาพ

ด้านแรงงานของนักโทษเด็ดขาดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด 3) ประมาณการจากจ�านวนผู้

ติดยาเสพติดที่อยู่ในระบบบังคับบ�าบัด 4) ประมาณการจากจ�านวนผู้ติดยาเสพติดท่ี

เข้าสู่ระบบสมัครใจ 5) ประมาณการจากจ�านวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับกุมในข้อหา

กระท�าความผดิในคดยีาเสพตดิ และ 6) ประมาณการจากผู้ตดิยาเสพติดท่ีมไิด้ท�างาน 

และมิได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมคุมขัง 

  1)  ประมาณการการสูญเสียผลิตภาพด้านแรงงานจากจ�านวนนักโทษ

ยาเสพติดท่ีถูกจ�าคุกทั่วประเทศ ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นจ�านวนนักโทษคดียาเสพ
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ติดทั่วประเทศ ในระหว่างปี 2551 – 2558 และการสูญเสียผลิตภาพด้านแรงงานของ

นักโทษยาเสพติดในเรือนจ�าซึ่งเป็นต้นทุนของสังคมโดยรวมหรือเป็นค่าสูญเสียโอกาส

ในการท�างานของพวกเขาไป จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ระหว่าง ปี 2551 

– 2558 ผลติภาพด้านแรงงานรวมของนกัโทษยาเสพตดิท่ีสญูเสยีไปมีมูลค่าราว 

81,537.80 ล้านบาท 

  2)  ประมาณการสญูเสยีผลติภาพด้านแรงงานของนักโทษเด็ดขาดตาม 

พ.ร.บ. ยาเสพติด 2 ในตารางที่ 6 เป็นสถิติของนักโทษเด็ดขาดตาม พ.ร.บ.ยาเสพ

ติด ซึ่งศาลได้วินิจฉัยความผิดถึงที่สุดแล้ว โดยตารางที่ 5) รวมกันเท่ากับ 74,080.22 

ล้านบาท ตามประเภทของความผิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2551 - 2558 มีจ�านวนรวม 

             2 จากการศึกษา พ.ร.บ.ยาเสพติดและการสัมภาษณ์ผู้พิพากษาที่รับผิดชอบโดยตรงคดียาเสพติดได้ให้ข้อมูล
ในแง่ของการพิจารณาความผดิของผูต้้องหายาเสพตดิว่า หากจบัได้ว่าเป็นการเสพครัง้แรกจะถูกส่งตวัไปบ�าบดัและ
ฟื้นฟู หรือหากถูกลงโทษจะขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่จับได้ ในกรณีที่เป็นการเสพครั้งแรกมีโทษจ�าคุก 6 เดือน แต่ให้รอ
ลงอาญา 2 ปี และปรบั 10,000 บาท ยกเว้นกรณีท่ีเป็นคดเีสพครัง้แรก แต่ได้กระท�าความผดิในคดอีืน่ๆ ด้วย ก็จะถูก
ลงโทษตามคดอีืน่ๆ ส�าหรบัผูท้ีถู่กจบัคดียาเสพตดิครัง้ท่ีสองจะถูกเพ่ิมโทษเป็นจ�าคกุ 1 ปี แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี และ
ปรบั 20,000 บาท และหากถกูจบัคดเีสพอกีเป็นครัง้ท่ีสามจะถูกจ�าคุก 1 ปี โดยไม่มกีารรอลงอาญา และไม่มโีทษปรบั
 ส�าหรับข้อหาครอบครองยาเสพติด หากมีการครอบครองปริมาณสารบริสุทธิ์ของ Methamphetamine หรือ 
“ยาบ้า” ซึ่งเป็นของกลางในคดีไม่เกิน 0.5 กรัม หรือ 5 เม็ด มีโทษจ�าคุก 1 ปี แต่ให้รอการลงอาญา และปรับ 20,000 
บาท หากมียาบ้าครอบครองมากกว่า 1 กรัม แต่ไม่เกิน 10 เม็ด มีโทษจ�าคุก 1 ปี 6 เดือน แต่ให้รอลงอาญา และโทษ
ปรับ 30,000 บาท หากมียาบ้ามากกว่า 1.5 กรัม หรือราว 15 เม็ด มีโทษจ�าคุก 2 ปี แต่ถ้าเป็นการกระท�าผิดครั้งแรก
ให้เป็นการรอลงอาญาและปรับเป็นเงิน 40,000 บาทแทน หากมียาบ้าเกิน 15 เม็ด กฎหมายให้สันนิษฐานว่าการ
ครอบครองมีไว้เพื่อจ�าหน่าย แต่ถ้าครอบครองยาบ้าไม่เกิน 40 เม็ด มีโทษจ�าคุก 2 ปี แต่ให้รอลงอาญาไว้ โดยมีค่า
ปรับ 40,000 บาทแทน หากครอบครองเกิน 40 เม็ด จะมีโทษจ�าคุกตั้งแต่ 5 ปี จนถึงตลอดชีวิต และปรับเป็นเงิน 
400,000 - 5,000,000 บาท ส�าหรับผู้กระท�าความผิดในข้อหาครอบครอง เสพและครอบครอง จ�าหน่าย ครอบครอง
เพื่อจ�าหน่าย และอื่นๆ (ผลิต/น�าเข้า/ส่งออก ฯลฯ) มีความผิดตามกฎหมายใกล้เคียงกัน กล่าวคือหากกระท�าความ
ผิดตามข้อหาข้างต้นโดยครอบครองยาเสพติดระหว่าง 1 - 2 กรัม มีโทษจ�าคุก 6 ปี และมีโทษปรับ 400,000 บาท 
ผู้ที่ครอบครองยาเสพติดตั้งแต่ 2 - 4 กรัม มีโทษจ�าคุก 7 ปี และปรับ 400,000 บาท หากครอบครองไม่เกิน 5 กรัม 
มีโทษจ�าคุก 8 ปี และปรับ 450,000 บาท
 ส�าหรับผู้ที่ครอบครองยาบ้าระหว่าง 14  ไม่เกิน 20 กรัม จะมีโทษจ�าคุกระหว่าง 16 - 20 ปี หรือจ�าคุกไม่เกิน 
20 ปี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษา และมีโทษปรับระหว่าง 850,000 - 1,000,000 บาท ส�าหรับผู้ที่ครอบครอง
ยาบ้าเกิน 20 กรัม มีโทษจ�าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต แต่เนื่องจากศาลยังมิได้เก็บสถิติการลงโทษอย่างเป็น
ทางการ ผู้พิพากษาท่านนี้ได้บอกเล่าประสบการณ์โดยตรงของท่านว่าผู้ท่ีถูกลงโทษตามกฎหมายเฉลี่ยแล้วครอบ
ครองยาเสพติดไม่เกิน 20 กรัม และมักถูกตัดสินลงโทษจ�าคุกระหว่าง 7 - 15 ปี
 ส�าหรับนักโทษที่ไม่มีเงินเสียค่าปรับ ภายหลังจากพ้นโทษจ�าคุกแล้วจะถูกกักขังต่อเพ่ือทดแทนกับค่าปรับ     
ผู้ท่ีมีโทษปรับต�่ากว่า 300,000 บาท จะถูกกักขังต่อไม่เกิน 1 ปี หากโทษปรับเกิน 300,000 บาท จะถูกกักขังต่อ

ไม่เกิน 2 ปี
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806,206 คน ซึง่คนกลุม่นีจ้ะถูกจบัในข้อหาเสพอย่างน้อยเป็นครัง้ที ่3 แล้ว 3 และสมมตุิ

ว่านักโทษทุกคนที่ถูกศาลจ�าคุกเฉลี่ย 7 ปี ซึ่งเป็นโทษขั้นต�่าสุด ปฏิเสธการเสียค่าปรับ

จ�านวน 850,000 บาทต่อคน เพราะสาเหตุว่าไม่มีเงินค่าปรับ หรือเพราะสาเหตุใดก็

แล้วแต่ โดยทีพ่วกเขาสมคัรใจให้ศาลลงโทษจ�าคกุพวกเขาเพ่ิมขึน้เพ่ือทดแทนการเสยีเงนิ

ค่าปรบั  ซึง่ตามกฎหมายจะคดิค่าปรบัโทษจ�าคกุของนกัโทษแต่ละคนเท่ากับวันละ 500 

บาท แต่โทษจ�าคุกสูงสุดต้องไม่เกิน 2 ปี4 ดังนั้นประมาณการการสูญเสียผลิตภาพด้าน

แรงงานระยะเวลา 2 ปีที่เพิ่มขึ้น จะมีมูลค่าประมาณ 294,265.22 ล้านบาท

  3)  ประมาณการการสญูเสยีผลติภาพด้านแรงงานของผู้ตดิยาในระบบ

บงัคับบ�าบดั ตารางที ่7 เป็นการประมาณการสญูเสยีผลติภาพด้านแรงงานของผูท่ี้ถูก

บังคบับ�าบัดในข้อหาทีไ่มร่้ายแรง 5 ในตารางแสดงให้เห็นว่าในระหว่างปี 2554 – 2558 

มลูค่ารวมของผลติภาพทีส่ญูเสยีไปจากผูท่ี้ถูกบงัคบับ�าบดัในข้อหาร้ายแรงตกประมาณ 

35,026.14 – 58,376.9 ล้านบาท ส่วนมลูค่าของผลติภาพด้านแรงงานท่ีสญูเสยีไปจาก

ผู้ที่ถูกบังคับบ�าบัดในข้อหาไม่ร้ายแรงตกประมาณ 15,143.77 – 26,501.59 ล้านบาท 

ดังนัน้โดยสรปุประมาณการสญูเสยีผลติภาพด้านแรงงานของผูถู้กบงัคบับ�าบดัในข้อหา

ร้ายแรง และที่ไม่ร้ายแรงระหว่างปี 2554 – 2558 จะอยู่ระหว่าง 50,170 – 84,879 

ล้านบาท 

ส�าหรับผู้ที่ครอบครองยาบ้าระหว่าง 14  ไม่เกิน 20 กรัม จะมีโทษจ�าคุกระหว่าง 16 - 20 ปี หรือจ�าคุกไม่เกิน 20 ปี 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษา และมีโทษปรับระหว่าง 850,000 - 1,000,000 บาท ส�าหรับผู้ที่ครอบครองยาบ้า
เกิน 20 กรัม มีโทษจ�าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต แต่เนื่องจากศาลยังมิได้เก็บสถิติการลงโทษอย่างเป็นทางการ 
ผูพิ้พากษาท่านนีไ้ด้บอกเล่าประสบการณ์โดยตรงของท่านว่าผูท้ีถ่กูลงโทษตามกฎหมายเฉลีย่แล้วครอบครองยาเสพตดิ
ไม่เกิน 20 กรัม และมักถูกตัดสินลงโทษจ�าคุกระหว่าง 7 - 15 ปี
 3ส�าหรบันักโทษท่ีไม่มเีงนิเสยีค่าปรบั ภายหลงัจากพ้นโทษจ�าคกุแล้วจะถกูกักขงัต่อเพ่ือทดแทนกับค่าปรบั  ผู้
ที่มีโทษปรับต�่ากว่า 300,000 บาท จะถูกกักขังต่อไม่เกิน 1 ปี หากโทษปรับเกิน 300,000 บาท จะถูกกักขังต่อไม่เกิน 
2 ปี เน่ืองจากข้อมลูของส�านกังานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิกับส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิม่ตรงกัน กล่าวคอื
จ�านวนนักโทษเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ปี 2551 - 2558 เท่ากับ 806,206 ส่วนของต�ารวจระหว่างปี 
2554 - 2558 เท่ากับ 916,721 คน ในกรณีนี้ผู้เขียนจะใช้ตัวเลขของ ปปส. เนื่องจากเป็นตัวเลขขั้นต�่า
 4 ดังนั้นในกรณีนี้การประเมินการสูญเสียผลิตภาพของนักโทษเด็ดขาด จึงจ�าเป็นต้องตั้งข้อสมมุติฐานใหม่ 2 
ประการ ดังน้ีคือ (1) การประมาณการค่าแรงขั้นต�่าจะใช้ตัวเลขเฉลี่ยของค่าแรงขั้นต�่าตามที่ราชการก�าหนด และ 
(2) นักโทษทั้งหมดถูกจ�าคุกเฉลี่ยเท่ากับ 9 ปี ซึ่งเป็นโทษจ�าคุกขั้นต�่าสุด
 5 โดยประเมนิจากกระบวนการตัง้แต่ถกูต�ารวจจบักุมจนกระทัง่ถงึการบ�าบดัรกัษาจบสิน้ ส�าหรบัผูต้้องหาทีถู่ก
บังคับบ�าบัดในข้อหาร้ายแรงจะใช้เวลาระหว่าง 135 – 225 วัน ส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับในข้อหาไม่ร้ายแรงจะใช้เวลา
ระหว่าง 60 – 105 วัน
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ทฤษฎี A: การใช้

-  ต้นทุนด้านสุขภาพ 

(health cost)

   • การฟื้นฟู

   • การใช้ปรมิาณยาท่ีมาก

เกินไป

   • อัตราการตาย

   • HIV/AIDS

   • Hep B/C

   • ต้นทุนของการเสพติด

ที่มองไม่เห็น

-  ต้นทุนด้านผลิตภาพการ

ผลิต (productivity cost)

   • อัตราการตายก่อนวัย

อันสมควร

   • การไร้ความสามารถใน

ระยะสั้น

-   ต ้ น ทุ น ข อ ง ก า ร ก ่ อ

อาชญากรรม (crime cost)

   • แรงจูงใจให้ก่อ

อาชญากรรมทีเ่ก่ียวเน่ืองกับ

ยาเสพติด

ทฤษฎี B: การใช้และนโยบาย

-  ต้นทุนด้านสุขภาพ

   • เหมือนทฤษฎี A ทั้งหมด

-  ต้นทุนด้านผลิตภาพการผลิต

   • ต้นทุนจากทฤษฎี A 

-  อาชญากรรม

   • ต้นทุนจากทฤษฎี A 

  • ต ้นทุนจากการบังคับใช ้

กฎหมายยาเสพติด การฟ้องร้อง    

การจับกุมและการคุมขัง ตลอด 

จนการสญูเสยีผลติภาพการผลติ

อันเนื่องมาจากการถูกจ�าคุก

 -  ต้นทุนทางตรงอื่นๆ 

    (other direct cost)

    •  ต ้นทุนของนโยบายการ

ป้องกัน ปัญหายาเสพติด (cost 

of prevention policy)

    •  ต ้นทุนของนโยบายลด

อันตรายจากการใช้ยาเสพติด 

(cost of  harm reduction 

policy)

ทฤษฎี C: การใช้ นโยบายและต้นทุนของ

ภาครัฐ สังคมและปัจเจกบุคคล

-  ต้นทุนนโยบายด้านยาเสพติดของภาครัฐ

    •  ต้นทุนด้านการป้องกัน

    •  ต้นทุนด้านการปราบปราม

    •  ต้นทุนด้านการบ�าบัด

-   ต้นทุนด้านผลิตภาพการผลิต

    •  ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของ

นักโทษยาเสพติดทั่วประเทศ

     •  ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของ

ผู้ถูกบังคับบ�าบัดยาเสพติด

    • ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของ

ผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบ�าบัด

   • ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของ

เดก็และเยาวชนทีก่ระท�าความผดิคดยีาเสพตดิ

   • ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของ

ผู้ติดยาเสพติด แต่ยังไม่ได้ถูกจับกุมโดยเจ้า

หน้าที่ภาครัฐ

-   ต้นทุนของการก่ออาชญากรรม

      • ต้นทุนของการก่ออาชญากรรมทีเ่ก่ียวข้อง

กับปัญหายาเสพติดในภาคเอกชน

      • ต้นทุนของการก่ออาชญากรรมทีเ่ก่ียวข้อง

กับปัญหายาเสพติดในภาครัฐ

        o การติดสินบนต�ารวจ

        o การตอนยาของต�ารวจ

 -  ต้นทุนของสังคม

    •  ต้นทุนของสังคมจากผู้เสียชีวิต ด้วยโรค

ปอดอักเสบและเอดส์

    •  ต้นทนุของสงัคมจากผูเ้สยีชวิีตท่ีตรวจพบ

สารเสพติด

-   ต้นทุนของนักโทษในคุก

    • ต้นทุนจากการเสียค่าปรับให้แก่ศาล

    • ต้นทุนจากค่าจ้างทนายความเพือ่ต่อสูค้ดี

    • ต้นทุนจากการมค่ีาใช้จ่ายส่วนตวั

ตารางที ่1: สามทฤษฎีทีใ่ช้ในการประมาณการต้นทนุทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของปัญหา    ยาเสพติด

Source: ปรับปรุงจาก (1) Rosalic Liccards Pacula et.at (2009) ; (U.S. Department of Justice, National Drug 
Intelligence Center, 2011)

หมายเหตุ: ทฤษฎี C เป็นข้อเสนอของผู้วิจัย 
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  4)  จ�านวนผู ้ ท่ีสมัครใจเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดกับกระทรวง

สาธารณสุขและประมาณการผลิตภาพด้านแรงงานที่สูญเสียระหว่างตุลาคม 

2545 – กันยายน 2554 ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าในระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 

2545 จนกระทั่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 มีผู้สมัครใจเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดกับ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นจ�านวน 477,353 คน กระบวนการบ�าบัดใช้เวลาราว 4 เดือน 

คดิเป็นมลูค่าการผลติด้านแรงงานท่ีสญูเสยีไปในช่วงระหว่างปี 2545 – 2554 ประมาณ 

10,306 ล้านบาท 

  5)  จ�านวนเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าความผิดในคดียาเสพติดและ

ประมาณการสญูเสยีผลติภาพด้านแรงงาน ปี 2554 – 2557 ตารางท่ี 9 แสดงจ�านวน

เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานแรกรับเฉลี่ยต่อวันระหว่างปี 2547 - 2557 ในปี 2547 มี

จ�านวนเยาวชนในสถานแรกรบัเฉลีย่ 1,890 คนต่อวัน จ�านวนของเยาวชนในสถานแรก

รับค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับทุกปี จนกระทั่งถึงปี 2557 จ�านวนเยาวชนในสถานแรกรับ

เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 2,619 คนต่อวัน ประมาณการสูญเสียผลิตภาพด้านแรงงานในสถาน

แรกรับได้เพิ่มขึ้นจาก 3,450 ล้านบาทต่อปี ในปี 2547 เป็น 4,319 ล้านบาทต่อปี ใน

ปี 2557 กล่าวโดยสรุปการสูญเสียผลิตภาพด้านแรงงานในสถานแรกรับท้ังปีระหว่าง

ปี 2547 – 2557 เท่ากับ 56,710 ล้านบาท ในตารางเดียวกันการสูญเสียผลิตภาพการ

ผลิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมรวมระหว่างปี 2547 - 2557 เท่ากับ 6,466.56 ล้าน

บาท เพราะฉะนั้นการสูญเสียผลิตภาพด้านแรงงานรวมของเยาวชนในสถานแรกรับ

และในศูนย์ฝึกอบรมฯ ระหว่างปี 2547 - 2557 เท่ากับ 63,177 ล้านบาท 

  6)  ประมาณการสูญเสียผลิตภาพด้านแรงงานจากผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ

ติดท่ีมิได้ถูกจับกุมคุมขังส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ประมาณการสถานการณ์ยาเสพติด

และแนวโน้มของปัญหาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2533 - 2539) ว่าจ�านวน 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในช่วงระหว่างปี 2554 - 2555 น่าจะอยู่ระหว่าง 1.4 - 1.7 ล้านคน 

จากการสัมภาษณ์อดีตนายต�ารวจระดับรองผู้บังคับการจังหวัด (21 กุมภาพันธ์ 2559) 

เห็นว่าตวัเลขของทางราชการน่าจะต�า่กว่าความเป็นจรงิค่อนข้างมาก นายต�ารวจท่านน้ี

เหน็ว่าตวัเลขทีเ่ป็นจรงิน่าจะสงูกว่าตวัเลขของทางราชการระหว่าง 2 – 5 เท่า 6 นายต�ารวจ

 6 สาเหตุท่ีตัวเลขของทางราชการค่อนข้างต�า่กว่าความเป็นจริงค่อนข้างมากเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการ
ให้ผู้บังคับบัญชาเพ่งเล็งพ้ืนที่ของตนเองว่ามีปัญหา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประเมินผลงานประจ�าปีและความ
เจริญก้าวหน้าในทางราชการของตน
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ท่านน้ีประมาณการว่าจ�านวนผูเ้สพยาทีม่ไิด้ประกอบอาชพีใดๆ น่าจะอยู่ในราวร้อยละ 

10 ของจ�านวนผู้เสพยาทั้งหมด หรือเป็นจ�านวนราว 1.4 – 1.7 แสนคน หากใช้ค่าแรง

ขั้นต�่าในปี 2555 เท่ากับ 300 บาทต่อวัน ผลิตภาพด้านแรงงานที่สังคมต้องสูญเสียไป

จากคนกลุ่มนี้ในระหว่างปี 2554 – 2555 จะอยู่ที่ประมาณ 24,180 ล้านบาท กล่าวโดย

สรุปต้นทุนผลิตภาพด้านแรงงานท่ีสังคมต้องเสียไปจากแรงงาน 6 ประเภทข้างต้นไป

ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 จะอยู่ระหว่าง 230,062 – 265,194 ล้านบาท

  3.3  ต้นทุนของการก่ออาชญากรรม ผู้เขียนแบ่งต้นทุนของอาชญากรรมท่ี

เก่ียวข้องกับปัญหายาเสพตดิออกเป็น 2 ประเภทคอื 1) ต้นทุนของการก่ออาชญากรรม

ในภาคเอกชน และ 2) ต้นทุนของการก่ออาชญากรรมในภาครัฐ 

   1)  ต้นทุนของการก่ออาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับปัญหายาเสพตดิใน

ภาคเอกชน ในตารางที ่2 แสดงผลการจบักุมจ�านวนผู้ต้องหายาเสพตดิและจ�านวนคดี

ระหว่างปี 2550 - 2558 ว่าในช่วงเวลาดงักล่าวมผีูต้้องหายาเสพตดิรวม 2,388,260 คน 

ในตารางที ่10 แสดงสถิตคิดอีาญา 5 กลุม่ทัว่ประเทศในปี 2556 ตารางแสดงให้เห็นว่า

ในบรรดาคดอีาญาท้ัง 5 กลุม่ คดยีาเสพตดิมจี�านวนมากท่ีสดุคอืมกีารรบัแจ้ง 442,844 

คดี และจับผู้ต้องหาได้ 461,494 คน จากการสัมภาษณ์อดีตต�ารวจระดับผู้ก�ากับใน

เขต กทม.และปริมณฑล พบว่าผู้ต้องหายาเสพติดมักจะเข้าไปเก่ียวข้องกับคดีอาญา    

ประเภทอืน่ๆ ด้วย เช่น ปล้นทรพัย์ ชงิทรพัย์ ลกัทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ และการโจรกรรมรถ

จกัรยานยนต์ ฯลฯ นายต�ารวจท่านน้ีประเมนิความเสยีหายทางด้านทรพัย์สินและจติใจ

ของผู้เสียหายจากการก่ออาชญากรรมว่า หากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น่า

จะน้อยกว่าคดีละ 10,000 บาท ในตารางที่ 10 จ�านวนคดีอาญา 5 กลุ่มทั่วประเทศใน

ปี 2556 เท่ากับ 1,217,145 คดี หากสมมติว่าจ�านวนคดีอาญาระหว่างปี 2550 - 2558 

เกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 1 ล้านคดีหรือเท่ากับ 9 ล้านคดี ดังนั้นมูลค่าความเสียหายจากการ

ก่ออาชญากรรมในภาคเอกชนในระยะเวลาดังกล่าวจะอยู่ในราว 90,000 ล้านบาท 

   2) ต้นทุนของการก่ออาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับปัญหายาเสพติด

ในภาครัฐ ระหว่างปี 2551 - 2558 ปปส. ได้รวบรวมสถิติการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทีเ่ก่ียวข้องกับยาเสพตดิ พบว่ามเีจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่ก่ียวข้องกับการค้ายาเสพตดิเพ่ิมสงูขึน้
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เป็นล�าดบั 7 จากการศกึษาพบว่าในการจบักุมผูเ้สพ ผูร้บัจ้างล�าเลยีงและการค้ายาเสพ

ติดที่ไม่ใช่รายใหญ่ เจ้าหน้าที่ต�ารวจมักจะก่ออาชญากรรมอย่างน้อย 3 รูปแบบคือ รูป

แบบท่ีหน่ึง เป็นการรดีไถเงนิของต�ารวจต่อผูต้้องหา หรือผูต้้องหาเป็นฝ่ายตดิสนิบนให้

แก่ต�ารวจเพ่ือให้ปล่อยตวั จ�านวนเงนิสนิบนขึน้อยูกั่บปรมิาณยาท่ีผู้ต้องหาครอบครอง

อยู่ในขณะน้ัน จากการสมัภาษณ์ต�ารวจพบว่าในช่วงก่อนการยึดอ�านาจของคณะรกัษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเดือนพฤศจิกายน 2557 การติดสินบนของผู้ต้องหายา

เสพตดิให้ต�ารวจเพ่ือขอให้ปล่อยตวัไปจะอยู่ระหว่างร้อยละ 30 - 40 ของจ�านวนคดกีาร

จบักุมยาเสพตดิท้ังหมด แต่ภายหลงัการยดึอ�านาจแล้วการตดิสนิบนต�ารวจลดลงเหลอื

ราวร้อยละ 10 - 20 ของจ�านวนคดียาเสพติด จากตารางที่ 1 ที่แสดงผลการจับกุมยา

เสพติดระหว่างปี 2550 - 2558 แสดงให้เห็นว่าจ�านวนคดียาเสพติดเท่ากับ 2,254,412 

คดี หากสมมติว่าการติดสินบนต�ารวจเพ่ือขอให้ปล่อยตัวในระหว่างปี 2550 – 2554 

อยู่ระหว่างร้อยละ 30 – 40 ของจ�านวนคดีการจับกุมยาเสพติดท้ังหมด 1,988,589 

 7 ในปี 2551 มีเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกจับกุมข้อหายาเสพติด 129 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 176 คนในปี 2558 ในช่วง
เวลาดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกจับกุมในข้อหายาเสพติดทั้งสิ้น 1,274 คน เฉลี่ยแล้วในช่วง 8 ปี มีเจ้าหน้าที่รัฐที่
ถูกจับกุมในข้อหายาเสพติดเฉลี่ยปีละ 159 คน นายต�ารวจระดับผู้ก�ากับประเมินว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกต�ารวจ
จับได้ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแต่ละปีไม่น่าจะถึงร้อยละ 10 ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ยาเสพติด จากการสัมภาษณ์นายต�ารวจอดีตผู้บัญชาการภาคเห็นสอดคล้องกับอดีตผู้ก�ากับว่าโรงพักเกือบทุกแห่ง
ในประเทศไทยจะมตี�ารวจระดบัประทวนทีเ่ข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ายาเสพตดิ ดงัน้ันในปัจจบุนัจงึมคีวามเป็นไปได้
ว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าและการล�าเลียงยาเสพติดไม่น้อยกว่า 1,590 คน
 จากรายงานวิจัยของ พ.ต.ท.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ และคณะ (การศึกษามาตรการป้องกันเพื่อปรับปรุง
กระบวนการใช้อ�านาจเกินขอบเขตกรณีเจ้าพนักงานต�ารวจใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ: 2552) ทีไ่ด้ศกึษาพฤตกิารณ์
ของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีประพฤติมิชอบในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระท�าผิดในคดียาเสพติดมีอย่างน้อยที่สุด 
9 ประการ กล่าวคือ 1) การยัดของกลางแล้วจับ คือผู้ถูกจับไม่มีของกลางแต่ถูกต�ารวจยัดของกลางให้ 2) มีการจับ
แล้วปล่อย หลังจากเอาเงินหรือเรียกร้องทรัพย์สินจากผู้ถูกจับแล้ว ที่ภาษาต�ารวจเรียกว่า “รูดทั้งตัวมา” คือต�ารวจ
จะบังคับเอาทั้งเงินสดและทรัพย์สินมีค่าที่ติดตัวมาเช่น แหวน สร้อยคอทองค�า เครื่องประดับมีค่าอื่นๆ เพ่ือแลก
กับการปล่อยตัวไป 3) มีการยักยอกของกลางไปขาย เพราะของกลางมีจ�านวนมาก จึงยักยอกของกลางบางส่วน
เอาไปให้สาย (สายลับ) น�าไปขายต่อ เพื่อเป็นการตอบแทนในการท�าหน้าที่เป็นสายลับให้หรือให้ข่าวแก่เจ้าหน้าที่
ต�ารวจ หรือเอาไปขายเอง 4) การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาในชั้นศาล เพราะมีการรับสินบนจากผู้ต้องหา โดย
ต�ารวจให้การแก่ศาลในทางที่เป็นประโยชน์แก่จ�าเลย หรือท�าให้มีข้อพิรุธในพยานหลักฐานที่น�าเข้าสู่การพิจารณา
คดีของศาล ทั้งนี้เพื่อให้ศาลยกฟ้อง 5) การเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการปล่อยตัวไปไม่ด�าเนินคดี 6) จับกุมแต่
ลดจ�านวนของกลางลงและเปลีย่นข้อหาให้เบาลง จากข้อหาครอบครองยาเสพตดิเพ่ือจ�าหน่ายเป็นข้อหาเสพยาเสพ
ตดิให้โทษแทน 7) เจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีไปมคีวามสมัพันธ์กับหญิงบรกิารหรอืหญงิท่ีท�างานกลางคืนมกัให้ผูห้ญิงเหล่า
นี้น�ายาไปจ�าหน่ายให้ ที่เรียกว่า “เอาของไปปล่อย” 8) มีการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบโดยการซ้อมหรือการทรมาน
ผูต้้องหาเพ่ือให้รบัสารภาพ หรอืให้ข้อมลูทางการสบืสวนถึงทีซ่่อนของกลางหรอืเครอืข่ายนักค้าส�าคญั และ 9) มกีาร
ใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบโดยใช้วิธีการ “ล่อซื้อ” จากผู้ที่เคยมีคดียาเสพติดเป็นชนักติดหลังอยู่
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คดี จ�านวนคดีของการติดสินบนต�ารวจที่มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาไปน่าจะอยู่ระหว่าง 

596,577 – 795,436 คดีหรือราย และหากสมมติว่าตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา การติด

สินบนต�ารวจเพื่อขอให้ปล่อยตัวอยู่ที่ร้อยละ 10 – 20 ของจ�านวนคดีการจับกุมยาเสพ

ติด จ�านวนคดีการติดสินบนต�ารวจที่เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องหาไปน่า จะอยู่ระหว่าง 

26,582 - 53,165 คดี ดังนั้นประมาณการของผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ติดสินบนต�ารวจ

เพื่อให้ปล่อยตัว ช่วงปี 2550 - 2558 น่าจะอยู่ระหว่าง 623,159 - 848,601 ราย

  จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับปัญหายาเสพติด ประมาณการขั้นต�่าสุด

ของเงินติดสินบนต�ารวจแต่ละครั้งจะอยู่ระหว่าง 30,000 - 100,000 บาท8 เป็นท่ีน่า

สังเกตว่าผู้ต้องหายาเสพติดท่ีต้องการติดสินบน นอกจากต้องจ่ายเงินสดแล้ว ต�ารวจ

จะยึดทรัพย์สินในตัวของผู้ต้องหา เช่น สายสร้อย นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ ทองค�า และ

ทรัพย์สินต่างๆ ท่ีอยู่ในตัวและที่บ้านของผู้ต้องหาไปเป็นทรัพย์สินของตัวเองท้ังหมด

อีกด้วย จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น หากสมมติว่าการติดสินบนต�ารวจและการถูกยึด

ทรัพย์สินท่ีบ้านแต่ละครั้ง อยู่ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาท ประมาณการมูลค่า

เงนิตดิสินบนทีผู่ต้้องหาคดยีาเสพตดิให้แก่ต�ารวจช่วงปี 2550 - 2558 น่าจะอยู่ระหว่าง 

18,695 - 84,860 ล้านบาท 

  รูปแบบที่สอง เรียกกันในภาษาต�ารวจว่า “ตอนยา” 9 ในตารางที่ 3 ที่แสดงผล

การจับกุมยาเสพติดระหว่างปี 2550 - 2558 ตารางดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าในช่วง

ระยะเวลาที่กล่าวถึงได้มีการจับยาบ้าที่เป็นของกลางได้ทั้งหมดจ�านวน 234,536,669 

เมด็ หากสมมตว่ิาต�ารวจจ�านวนหน่ึงทีเ่ป็นผูจ้บักุมยาบ้าได้ใช้อ�านาจไปโดยมชิอบ ด้วย

 8 ในการจับกุมหากมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมด้วย เช่น ทหาร และ ปปส. การให้สินบนจะกระท�าไม่ได้
 9 พฤติกรรมของต�ารวจในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้สองกรณีคือการที่ต�ารวจสามารถยึดยาบ้าที่ไม่มีเจ้าของ เช่น     
ผู้ค้าหรือผู้ล�าเลียงน�ายาบ้าไปทิ้งไว้ในถังขยะในป่า หรือตัวผู้ต้องหาหลบหนีไปโดยทิ้งยาไว้ ต�ารวจจะน�ายาเหล่าน้ี
เอาไว้ “ต่อยอด” โดยน�าไปให้สายของต�ารวจ “ล่อซือ้”คนตดิยา ผูค้้ายารายย่อยและรายใหญ่ต่อไป (อดตีผูบ้ญัชาการ
ต�ารวจภาค 1, สมัภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558) แต่ต�ารวจจ�านวนหนึง่อาจน�ายาเหล่านัน้ไปให้สายของตนขายต่อให้
แก่ผูค้้า และกลายเป็นผลประโยชน์ของตัวเองไป ส่วนในอกีกรณีหนึง่คอืเมือ่ต�ารวจจบัผูค้้ายาเสพตดิแล้วเก็บยาเสพ
ตดิส่วนหน่ึงไว้เป็นทรพัย์สนิของตนเอง จากการสมัภาษณ์ต�ารวจพบว่าในการจบัยาเสพตดิรายกลางและรายใหญ่ได้
ในแต่ละครัง้ หากไม่มทีหารหรอืหน่วยงานอืน่เข้าร่วมในการจบักุม ต�ารวจจะกันยาบ้าไว้เป็นของตนเองเกินกว่าร้อย
ละ 50 ของจ�านวนยาทั้งหมด ในกรณีนี้กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ผู้รับจ้างขนยาบ้ามักจะตระเตรียมเงินสดติดตัวไว้เพื่อ
เป็นสินบนส�าหรับต�ารวจ ราว 1 - 2 ล้านบาทต่อเที่ยว ดังนั้นเมื่อต�ารวจสามารถจับผู้ที่ขนยาเสพติดได้ผลประโยชน์
ที่ต�ารวจมักจะได้รับจึงมีท้ังเงินสินบน และยาบ้าจ�านวนหนึ่งท่ีเอาไว้ใช้ในการท�าธุรกิจผิดกฎหมายของตน ส่วน
ผู้ต้องหาก็พอใจเพราะจ�านวนยาบ้าที่ถูกจับลดน้อยลงไปมาก ท�าให้โทษตามกฎหมายลดน้อยลงตามไปด้วย
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การตดัตอนยาบ้าไว้ที่ร้อยละ 50 ของจ�านวนยาบ้าทั้งหมดที่ต�ารวจทุจริตเก็บไว้จะอยูท่ี่

ราว 117,268,335 เม็ด ซึ่งยาบ้าส่วนนี้มักจะถูกน�าไปขายต่อในราคาที่ถูกกว่าราคายา

ในท้องตลาดถึงครึ่งหนึ่ง หากราคายาบ้าในตลาดอยู่ที่เม็ดละ 300 บาท ต�ารวจทุจริต

กลุ่มนีจ้ะมรีายได้จากการขายยาบ้าทีเ่มด็ละ 150 บาท ดงันัน้ในระหว่างปี 2550 - 2558 

ต�ารวจทจุรติกลุม่นีจ้ะมรีายได้จากการขายยาบ้าเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองราว 17,590 

ล้านบาท กล่าวโดยสรุป ต้นทุนรวมของการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ

ติดท่ีเกิดขึ้นท้ังในภาคเอกชนและในภาครัฐในช่วงปี 2550 – 2558 จะมีมูลค่า

ราว 126,285 – 192,450 ล้านบาท 

  3.4  ต้นทุนของสังคม ในส่วนต้นทุนของสังคม ผู้เขียนได้แบ่งต้นทุนประเภท

นี้ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ต้นทุนของสังคมจากผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอดและโรคเอดส์ และ 

2) ต้นทุนของสังคมจากผู้เสียชีวิตที่ตรวจพบสารเสพติด

   1)  ต้นทุนของสงัคมจากผูเ้สยีชวีติด้วยโรคปอดอักเสบและโรคเอดส์ 

ในตารางที ่11 แสดงให้เหน็จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากโรคปอดอกัเสบและโรคเอดส์ระหว่าง

ปี 2551 – 2557 เท่ากับ 176,592 คน อย่างไรก็ดีเน่ืองจากยังไม่มีการเก็บสถิติอายุ

ของผู้เสียชีวิตจากโรคท้ังสองชนิด และค่าใช้จ่ายท่ีภาครัฐต้องสูญเสียไปในการรักษา

ผู้ป่วยแต่ละคน จึงท�าให้ไม่สามารถประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการ

บ�าบัดรักษาผู้ป่วยจากโรคทั้งสองชนิดนี้ได้ อย่างไรก็ดีเราอาจประมาณการสูญเสีย

ผลิตภาพด้านการผลิตของแรงงานของคนกลุ่มนี้ในระหว่างปี 2551 – 2557 ว่าอยู่ใน

ราว 16,996.85 ล้านบาท 

   2)  ต้นทุนของสงัคมจากผู้เสยีชวีติท่ีตรวจพบสารเสพตดิ ในตารางที่ 

12 แสดงข้อมูลที่ตรวจพบผู้เสียชีวิตที่มีสารเสพติดอยู่ด้วยทั่วประเทศในช่วงปี 2550 – 

2557 รวม 39,183 คน ประมาณการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผู้เสียชีวิตที่พบว่ามี

สารเสพตดิในช่วงเวลาดงักล่าวจะคดิเป็นมลูค่าได้ราว 2,449 ล้านบาท ดงันัน้ต้นทุนของ

สงัคมจากผูเ้สยีชวิีตจากโรคปอดอักเสบและโรคเอดส์ในปี 2551 – 2557 และต้นทุนของ

สังคมจากผู้เสียชีวิตที่ตรวจพบว่ามีสารเสพติดในช่วงปี 2550 – 2557 เป็นมูลค่าความ

เสียหายด้านผลิตภาพแรงงานราว 46,327 ล้านบาท 

  3.5  ต้นทุนของนักโทษในคุก ส�าหรับผู้เขียนแล้วต้นทุนของนักโทษในข้อหา

ยาเสพตดิท่ีถูกจ�าคกุมทีัง้ต้นทนุทางด้านเศรษฐกิจทีส่ามารถประเมนิเป็นตวัเลขได้และ
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ต้นทุนทางสังคมท่ีไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ ส�าหรับต้นทุนที่สามารถประเมิน

เป็นตัวเลขได้มี 2 องค์ประกอบคือ (1) ต้นทุนจากการเสียค่าปรับให้แก่ศาล 10 จากการ

สัมภาษณ์นักโทษในเรือนจ�า จ�านวน 10 แห่งพบว่าพวกเขาจะมีค่าใช้จ่ายในคุกเฉลี่ย

เดือนละ 3,000 บาท ในปี 2558 มีนักโทษยาเสพติดทั่วประเทศ 230,074 คน (ดูตาราง

ที่ 4) ค่าใช้จ่ายของนักโทษในปี 2551 - 2558 จะอยู่ท่ีประมาณ 3,533.19 ล้านบาท

  3.6  รวมประมาณการต้นทุนด้านเศรษฐกิจและสงัคมของปัญหายาเสพ

ตดิในประเทศไทย จากการศกึษาพบว่าต้นทุนรวมด้านเศรษฐกิจและสงัคมของปัญหา

ยาเสพติดในประเทศไทยที่มี 6 องค์ประกอบคือ (1) ต้นทุนนโยบายด้านยาเสพติดของ

ภาครัฐระหว่างปี 2550 - 2558 เป็นเงิน 74,076.22 ล้านบาท + (2) ต้นทุนผลิตภาพ

ด้านแรงงานระหว่างปี 2551- 2558 ที่สูญเสียไปคิดเป็นมูลค่าราว 730,117 – 799,958 

ล้านบาท + (3) ต้นทุนของการก่ออาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับปัญหายาเสพติดท้ังในภาค

เอกชนและภาครัฐระหว่างปี 2550 - 2558 เป็นมูลค่าราว 58,839 - 125,004 ล้านบาท 

+ (4) ต้นทุนของสังคมที่มาจากการเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบและเอดส์ระหว่างปี 

2537 - 2550 และต้นทนุของสงัคมจากผูเ้สยีชวีติท่ีตรวจพบสารเสพติดปี 2550 – 2557 

คิดเป็นต้นทุนรวมของสังคมราว 56,211 ล้านบาท และ (5) ต้นทุนของนักโทษในคุก

ระหว่างปี 2551 – 2558 คิดเป็นมูลค่าราว 8,283 ล้านบาท เพราะฉะนั้นต้นทุนรวมทาง

ด้านเศรษฐกิจและสงัคมของปัญหายาเสพตดิของภาครฐั ภาคสงัคมและปัจเจกบคุคล

ที่เป็นผู้ต้องหาข้อหายาเสพติดรวมกัน ในช่วงที่ศึกษาจะมีมูลค่าขั้นต�่าสุดที่ 927,526 – 

1,063,532 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.4 - 1.6 ของ GDP ระหว่างปี 2550 – 2557  

4. สรุป

 วัตถุประสงค์ของงานชิน้นีค้อืการศกึษาเรือ่งขนาดและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมจากนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลไทยในยุคร่วมสมัย 

เพ่ือท่ีจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ผู้เขียนได้น�าเสนอวิธีวิทยาของการวิจัยโดยการพัฒนา

ทฤษฎีขึ้นใหม่ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์ ด้วยการน�าผลกระทบ

ทางด้านสังคมเข้ามาประเมินด้วย ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนรวมทางด้านเศรษฐกิจ

 10 ต้นทุนนี้นักโทษเลือกที่จะให้จ�าคุกเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 2 ปี แทนที่จะเสียค่าปรับ
  11ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ระหว่างปี 2550 – 2557 เท่ากับ 66,713 พันล้านบาท
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และสังคมของไทยในระหว่างปี 2550 ถึง 2558 มีมูลค่าขึ้นต�่าสุดระหว่าง 927,526 - 

1,063,532 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.4 - 1.6 ของ GDP ระหว่างปี 2550 - 2557 

จากตัวเลขข้างต้นผู้เขียนเห็นว่าปรัชญา แนวความคิด นโยบายและกฎหมายยาเสพ

ติดของไทยสมควรได้รบัการทบทวนเสยีใหม่ให้สอดคล้องกับมตขิองส�านักงานป้องกัน

ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drug and 

Crime - UNODC) มิฉะนั้นปัญหานักโทษยาเสพติดล้นคุกและความสูญเสียของผลิต

ภาพด้านแรงงานของผู้เก่ียวข้องกับปัญหายาเสพติดในประเทศจะกลายเป็นปัญหา

เร้ือรงัของสงัคมไทยและกัดกร่อนท�าลายศกัยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมอกีด้วย

  มติของ UNODC ในปี 2560 ที่เสนอให้เปลี่ยนมุมมองผู้เสพยาเสพติดจาก 

“อาชญากร” ให้เป็น “ผู้ป่วย” สมควรที่รัฐบาลไทยในฐานะประเทศสมาชิกจะน�ามา

เปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายและกฎหมายปราบปรามยาเสพติดเสียใหม่ รวมท้ังการ

แก้ไขยาเสพติดบางชนิด เช่น ยาบ้า (Methamphetamine) กัญชาและใบกระท่อมให้

เป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมายภายใต้การควบคุมของภาครัฐ นอกจากน้ีผู้ครอบครอง

และผู้ต้องหายาเสพตดิท่ีมจีดุมุง่หมายเพ่ือหาเงนิมาเสพ มใิช่เพ่ือท�าธุรกิจควรถอืเป็นผู้

ป่วยเช่นเดียวกัน การแก้ไขนิยามต่างๆ ในกฎหมายยาเสพติด เช่น การเสพ การครอบ

ครอง การเสพและการครอบครอง การจ�าหน่าย การครอบครองเพื่อจ�าหน่าย การผลิต 

การน�าเข้า และการส่งออก ฯลฯ สมควรมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวคิด

ใหม่ของ UNODC เพื่อให้นโยบายการปราบปรามยาเสพติดของไทยอยู่บนหลักการที่

ให้ความเคารพสิทธิมนษุยชน สขุภาพและความมัน่คงของมนุษย์ การยอมรับสิทธิและ

เสรีภาพส่วนบุคคลตราบเท่าที่ไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน
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ตารางที่ 2 : แสดงผลการจับกุมยาเสพติดตามปีงบประมาณ 2550 - 2558

ปี จ�านวนคดี จ�านวนผู้

ต้องหา

2550

 

2551

 

2552

 

2553

 

2554

 

2555

 

2556

 

2557

 

2558

72,070

(3.2)

133,242

(5.9)

151,240

(6.7)

191,252

(8.5)

318,427

(14.1)

351,229

(15.6)

422,526

(18.7)

348,603

(15.5)

265,823

(11.8)

78,063

(3.3)

142,703

(6.0)

161,919

(6.8)

204,082

(8.5)

336,457

(14.1)

370,226

(15.5)

441,772

(18.5)

367,628

(15.4)

285,410

(12.0)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

152,919

(17.3)

190,735

(21.6)

246,692

(27.9)

179,556

(20.3)

112,847

(12.8)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

153,358

(17.3)

191,241

(21.6)

247,263

(27.9)

179,834

(20.3)

113,076

(12.8)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

165,508

(20.1)

160,494

(19.5)

175,834

(21.3)

169,047

(20.5)

152,976

(18.6)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

183,099

(20.0)

178,985

(19.5)

194,509

(21.2)

187,794

(20.5)

172,334

(18.8)

รวม 2,254,412 2,388,260 882,749 884,772 823,859 916,721

จ�านวนคดี จ�านวนคน จ�านวนคดี จ�านวนคน

ข้อหาเสพ ข้อหาอื่นๆ (1)

แหล่งที่มาของข้อมูล: กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด, ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ, 2559

หมายเหตุ:    (1) หมายถึงข้อหาผลิต น�าเข้า/ส่งออก จ�าหน่าย ครอบครองเพื่อจ�าหน่ายและครอบครอง

    (2) เครื่องหมาย ( ) หมายถึงร้อยละ

    (3) ข้อมูลระหว่างปี 2550 – 2553 มาจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

          ยาเสพติด

    (4) ข้อมูลระหว่างปี 2554 – 2558 มาจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

    (5) n.a. = not available  
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ตารางท่ี 3 : ผลการจบักุมของกลางคดยีาเสพตดิจ�าแนกตามของกลางปีงบประมาณ 2550 - 2558

ปี ยาบ้า 

(เม็ด)

ไอซ์ 

(กก.)

เฮโรอีน 

กก.)

กัญชาแห้ง 

(กก.)

โคเคน 

(กก.)

พืชกระท่อม 

(กก.)

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

8,716,470

10,612,996

12,075,696

35,185,331

49,710,742.00

117,933,473.00

117,953.47

96,157.45

87,849.93

55.65

506.74

100.73

605.32

2,155.17

2,072.06

2,072.06

1,073.60

1,443.92

94.7

19.68

4.74

425.62

176.47

765.09

765.09

497.26

182.23

5,441

15,354

7,271

16,058

10,826.58

27,768.18

27,768.18

28,104.60

25,000.00

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

28.77

59.63

59.63

32.29

33.70

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

31,355.95

45,003.60

42,168.40

52,722.90

75,851.11

รวม 234,536,668.84 10,085.25 2,930.88 163,591.36 214.02 247,101.96

แหล่งที่มาของข้อมูล : กองบญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต.ิ 2559 และส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หมายเหตุ:   (1)  ข้อมลูระหว่างปี 2550 – 2553 มาจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

     ยาเสพติด

    (2)  ข้อมูลระหว่างปี 2554 – 2558 มาจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

    (3)  n.a. = not available

    (4)  ข้อมูลของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติระบุว่าในปี 2558 สามารถจับกุมกัญชาแห้งได้  

     220,930.11 กิโลกรัม ผู้วิจัยได้ตรวจสอบกับอดีตเลขาธิการส�านักงาน

         คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ แล้วคาดว่าน่าจะเปน็ตวัเลขทีส่งูกว่า

     ความเป็นจริงมาก ดังนั้นจึงปรับตัวเลขลงมาเหลือเพียง 25,000 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 4 :  สถิตินักโทษคดีทั่วไปกับนักโทษคดียาเสพติดทั่วประเทศ และการสูญเสียผลิตภาพ

ด้านแรงงานของนักโทษยาเสพติด ระหว่างปี 2551 – 2558

ปี พ.ศ. นักโทษคดีทั่วไป (คน) นักโทษคดียาเสพติด 

(คน)

การสูญเสียผลิตภาพ

ด้านแรงงานของนักโทษ

ยาเสพติด (ล้านบาท)

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

182,032 (100)

190,028 (100)

213,094 (100)

220,776 (100)

224,864 (100)

251,819 (100)

291,734 (100)

325,361 (100)

100,015 (54.94)

101,903 (53.63)

119,761 (56.20)

128,750 (58.32)

140,073 (62.29)

166,699 (66.20)

200,453 (68.71)

220,074 (70.71)

5,278,791,700

5,457,924,680

6,694,639,900

7,197,125,000

10,925,694,000

13,002,522,000

15,635,334,000

17,345,772,000

รวม  -  - 81,537,803,280

แหล่งที่มา :  กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ :  1.  เครื่องหมาย ( ) หมายถึงจ�านวนร้อยละ

   2.  ปี 2551 ส�ารวจ ณ วันที่ 1 สิงหาคม

   3.  ในการประมาณการผลิตภาพด้านแรงงานระหว่างปี 2551 - 2558 มีข้อสมมติ 2 ประการคือ 

    (1) สมมติวนัท�างานเป็น 5 วนัต่อสปัดาห์ หรอื 260 วันต่อปี (2) สมมตว่ิาหากนักโทษยาเสพตดิ

    มิได้ถูกจองจ�า พวกเขาจะท�างานโดยมีรายได้เท่ากับค่าแรงขั้นต�่าตามกฎหมายใน กทม. และ  

    ปริมณฑล คือในปี 2551 = 203/วัน ปี 2552 = 206 บาท/วัน ปี 2553 - 2554 = 215 บาท/วัน   

    ปี 2555 - 2558 = 300 บาท/วัน
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ตารางที่ 5 :  งบประมาณด้านยาเสพติดของรัฐบาลระหว่างปี 2550 – 2559

ปี พ.ศ. หน่วย (ล้านบาท)

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

4,016.93

4,579.3

4,817.85

4,908.93

4,940.58

9,454.96

11,288.2

10,560.26

8,827.97

10,685.24

รวม 74,080.22

แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
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ตารางที่ 6 :  สถิตินักโทษคดียาเสพติด นักโทษเด็ดขาดตาม พรบ.ยาเสพติดและผลิตภาพแรงงาน

ของนักโทษเด็ดขาดที่สูญเสีย ปี 2551 - 2558

ปี (พ.ศ.) นักโทษคดียาเสพ

ติด (คน)

นักโทษเด็ดขาด 

(คน)

ผลิตภาพแรงงาน

ของนักโทษเด็ดขาด 

(ล้านบาท) *

2551 1

2552 2

2553 2

2554 3

2555 4

2557 2

2558 2

100,015

101,303

119,961

128,750

140,073

200,453

220,074

76,320

87,563

91,195

107,329

106,933

168,108

168,758

27,856.80

31,960.50

33,286.18

39,175.09

39,030.55

61,359.42

61,596.68

รวม 1,010,629 806,206 294,265.22

แหล่งที่มา :  ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ :  (1)  ข้อมูลที่รวบรวมได้ยังไม่สมบูรณ์ เพราะ ป.ป.ส. มิได้รวบรวมไว้อย่างเป็นทางการ

   (2)  ข้อมูลปี 2556 ไม่สามารถหาได้

   (3)  เครื่องหมาย 1 หมายถึง ข้อมูลถึงเดือนพฤศจิกายน ของปีนั้น

   (4)  เครื่องหมาย 2 หมายถึง ข้อมูลถึงเดือนตุลาคม ของปีนั้น

   (5)  เครื่องหมาย 3 หมายถึง ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม ของปีนั้น

   (6)  เครื่องหมาย 4 หมายถึง ข้อมูลถึงเดือนเมษายน ของปีนั้น 

   ( * )  การค�านวณผลิตภาพด้านแรงงานของนักโทษเด็ดขาดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ค�านวณจากค่า 

    ปรับวันละ 500 บาท × ระยะเวลา 2 ปี (730 วัน) 
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ตารางที่ 7 : ประมาณการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผู้ถูกบังคับบ�าบัดระหว่างปี 2554 - 2558

2554 (1) 2555 (2) 2556 2557 2558

จ�านวนผู้ที่ถูกบังคับ

บ�าบัดข้อหา

ร้ายแรง (คน)

183,099 178,985 194,509 187,794 172,334

มูลค่าของผลิตภาพ

การผลิตที่สูญเสีย 

(ล้านบาท)

5,314.45 – 

8,857.41

7,248.89 – 

12,081.49

7,877.61 – 

13,129.36

7,605.66 – 

12,676.09

6,979.53 – 

11,632.55

จ�านวนผู้ที่ถูกบังคับ

บ�าบัดข้อหา

ไม่ร้ายแรง (คน)

153,358 191,241 247,263 179,834 113,076

มูลค่าของผลิตภาพ

การผลิตที่สูญเสีย 

(ล้านบาท)

1,978.32 - 

3,462.06

3,442.34 - 

6,024.09

4,450.73 - 

7,788.78

3,237.01 - 

5,664.77

2,035.37 - 

3,561.89

หมายเหตุ :  (1) ค่าแรงขั้นต�่าคิดจาก 215 บาท/วัน

   (2) ค่าแรงขั้นต�่าตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป เท่ากับ 300 บาท/วัน

   (3) ข้อมูลก่อนปี 2554 ไม่สามารถรวบรวมได้
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ตารางที่ 8 : จ�านวนผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดกับกระทรวงสาธารณสุขและประมาณ

การผลิตภาพด้านแรงงานที่สูญเสียระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2554

ช่วงเวลา ระบบสมัครใจ (คน) (1) ผลิตภาพด้านแรงงานที่

สูญเสีย (ล้านบาท) (2)

1 ต.ค. 45 - 30 ก.ย. 46

1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย. 47

1 ต.ค. 47 - 30 ก.ย. 48

1 ต.ค. 48 - 30 ก.ย. 49

1 ต.ค. 49 - 30 ก.ย. 50

1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51

1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52

1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53

1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54

294,889

17,215

13,128

14,802

15,776

23,324

29,456

29,605

39,158

5,980.35

351.19

275.69

324.16

361.59

542.98

728.15

731.84

1,010.28

รวม 477,353 10,306.23

แหล่งที่มาของข้อมูล :  ส�านักบริหารการสาธารณสุข ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

      กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2555

หมายเหตุ :    (1)  ส�าหรับหน่วยงาน ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 

      ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ, สถาบนัธัญญารกัษ์ 

      ในนามเลขาคณะอนุกรรมการบูรณาการกระบวนการบ�าบัดรักษาฯ

     (2)  ค่าแรงขั้นต�่าในเขต กทม. และปริมณฑล ช่วง 1 ต.ค. 45 – 30 ก.ย. 46 = 169 บาท

      ต่อวัน ช่วง 1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย. 47 = 170 บาทต่อวัน ช่วง 1 ต.ค. 47 - 30 ก.ย. 48 =  

      175 บาทต่อวัน ช่วง 1 ต.ค. 48 - 30 ก.ย. 49 = 181 – 184 บาทต่อวัน (ผู้วิจัยจะใช้

      ค่าเฉลี่ยที่ 182.50 บาทต่อวัน) ช่วง 1 ต.ค. 49 - 30 ก.ย. 50  = 191 บาทต่อวัน ช่วง 1 

      ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51 = 194 บาทต่อวัน ช่วง 1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 53 = 206 บาท

      ต่อวัน ช่วง 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 = 215 บาทต่อวัน

     (3)  ไม่พบข้อมูลหลังปี 2554
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ตารางที่ 10 : แสดงสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มทั่วประเทศ ปี 2556

ประเภท รับแจ้ง (คดี) จับ (คน)

1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

    (ฆ่าผู้อื่น ปล้นทรัพย์ และชิงทรัพย์ ฯลฯ

2.  คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ

     (ฆ่า ท�าร้ายร่างกาย และข่มขืน)

3.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

     (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์

     ชิงทรัพย์ และท�าให้เสียทรัพย์ ฯลฯ

4.  คดีน่าสนใจ

     (โจรกรรมจักรยานยนต์และรถยนต์ โจรกรรม

     โค - กระบือ ปล้นชิงรถแท็กซี่ และฉ้อโกง ฯลฯ

5.  คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย

     5.1  อาวุธปืน

     5.2  การพนัน

     5.3  ยาเสพติด

     5.4  ปราบการค้าประเวณี

     5.5  มีการเผยแพร่วัตถุลามก

4,716

23,854

50,149

30,368

554,029

35,167

51,135

442,844

24,565

318

2,940

14,594

23,067

8,569

653,374

37,399

129,431

461,494

24,729

232

รวม 1,217,145 1,355,829

แหล่งที่มาของข้อมูล :  ผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของต�ารวจ ปีงบประมาณ   

   2554 – 2556, ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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ตารางที่ 12 :  สถิติข้อมูลการตรวจสารเสพติดจากผู้เสียชีวิตทั่วประเทศระหว่าง ปี 2550 – 2557

ปี พ.ศ. ตรวจพบ

สารเสพติด/

แอลกอฮอล์

ตรวจพบ

สารเสพติด

เฉพาะสาร

เสพติด

รวม (คน) ประมาณ

การสูญเสีย

ผลิตภาพ

การผลิต 

(ล้านบาท)

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

3,411

4,269

3,913

4,071

2,988

3,368

3,459

2,799

777

833

673

792

620

814

1,265

866

500

531

438

569

444

549

699

535

4,688

5,633

5,024

5,432

4,052

4,731

5,423

4,200

232.81

297.31

269.09

303.65

226.51

369.02

422.99

327.60

รวม 28,278 6,640 4,265 39,183 2,448.98

แหล่งที่มาของข้อมูล:  รายงานสถิติสาธารณสุข ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

   กระทรวงสาธารณสุข
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   1 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

การพัฒนาการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล : 
บทสังเคราะห์เชิงวิพากษ์แห่งต้นศตวรรษที่ 21

Political Development of Democracy with Good Govern-
ance: A Critique of the Early 21st Century

รองศาสตราจารย์ นฤมิตร สอดศุข 1

บทคัดย่อ
  บทความนี้มุ ่งเน้นอธิบายถึงการพัฒนาการเมืองโดยเฉพาะตามวิถีทาง

ประชาธิปไตยเป็นหลัก ทั้งนี้โดยปูพ้ืนฐานให้เห็นว่าการพัฒนาทางการเมืองถือเป็น

รากฐานส�าคัญของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งบทความ

ยังวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนาในประเทศก�าลังพัฒนาท้ังในกลุ่ม

ประเทศแนวประเทศอตุสาหกรรมใหม่หรอืแบบนกิกับแนวพ่ึงพาในมตสิ�าคญัต่างๆ ท้ัง

ในประเด็นลักษณะของสังคมพัฒนา กระบวนการของการพัฒนาและพลวัตของการ

พัฒนาเศรษฐกิจว่ามีลักษณะเฉพาะตัวต่างกันอย่างไร

  ส�าหรบัการพัฒนาการเมอืงของประเทศก�าลงัพัฒนาตามวิถีทางประชาธิปไตย

นั้น บทความเน้นวิเคราะห์มิติส�าคัญต่างๆทั้งประเด็นลักษณะของการพัฒนาทางการ

เมอืง กระบวนการของการพัฒนาทางการเมอืง การสร้างสถาบนัทางการเมอืงกับความ

เสือ่มทางการเมอืง การพัฒนาทางการเมอืงกับความเป็นประชาธิปไตย และวัฒนธรรม

ทางการเมืองกับความมั่นคงของประชาธิปไตย

  นอกจากนั้น บทความยังได้สังเคราะห์เชิงวิพากษ์ให้เห็นว่าแม้ช่วงศตวรรษ

ที2่0ทีผ่่านมาระบอบเสรปีระชาธิปไตยจะได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในระดบัโลก

ว่าเป็นเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนาการเมืองแต่กลับปรากฏว่าในช่วงหลังศตวรรษ

ท่ี20ถึงต้นศตวรรษที่21กลับถูกตั้งข้อสงสัยว่าขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันเพราะถูกครอบง�าด้วยลักษณะอ�านาจนิยมแอบแฝง

ทางการเมืองจนกระทั่งมีกระแสโต้แย้งว่าก�าลังถูกท้าทายด้วยระบอบอื่นๆ โดยเฉพาะ
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ระบอบอ�านาจนยิมปฏริปูเช่นสาธารณรฐัประชาชนจนี และระบอบประชาธิปไตยแบบ

ผกูขาดอ�านาจเช่นรสัเซยี เป็นต้น ด้วยเหตนุี ้ปัจจบุนัจงึมข้ีอเสนอแนะกันต่อมาว่าระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล ซึ่งยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า น่าจะเป็นทาง

เลือกและทางออกของการพัฒนาที่พึงปรารถนา

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาการเมือง, ประชาธิไตย, ธรรมาภิบาล

Abstract

  This article focuses mainly on political development, especially in 

the democratic way.  Basically, this is to show that political development is 

an important foundation of economic, society and cultural development. The 

article also analyzes the key elements of development in developing coun-

tries, whether in countries with new industrial countries (NIC) or on a technical 

basis with dependencies in various important countries, both in terms of the 

characteristics of the developed society, the process of development and the 

dynamics of economic development that have their own unique characteristics.

As for the political development of developing countries in accordance with 

the democratic way, the article focuses on analysis of various important di-

mensions, including issues of the nature of political development.  The pro-

cess of political development, the creation of political institutions and political 

degeneration, political development and democracy and political culture and 

stability of democracy.

  In addition, the article synthesizes critiques that in the previous 20th 

century, liberal democracy was recognized globally as an important goal of 

political development.  But it appears that in the period after the 20th century 

to the beginning of the 21st century, it was questioned as to the lack of ef-

ficiency and effectiveness in resolving the problem of corruption because it 
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was dominated by political covert power.  Until there is a challenging trend by 

other regimes especially the reformed power such as the People’s Republic of 

China and democratic monopolies such as Russia.  For this reason, there are 

now suggestions that democracy, with good governance that adheres to the 

rule of law, morality, transparency, principles of participation, accountability 

and worthiness, is probably the desired choice and solution for development.

Keywords: political development, democracy, good governance.

 

1. เกริ่นน�า

  ทุกสังคมหรือทุกประเทศในโลกย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดา โดย

บ้างก็อาจเปลี่ยนไปในทางเสื่อมกระทั่งล่มสลายไป บ้างก็ปรับเปล่ียนพัฒนาไปใน

ทางสร้างสรรค์ดีขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้ว ประเทศทั้งหลายต่างล้วนปรับเปลี่ยนไปในทาง

เจริญและทางเสื่อมคละเคล้ากันไป ปัญหามีเพียงว่าเปลี่ยนไปในทิศทางใดมากกว่า

กันระหว่างผลดีต่อการพัฒนาระยะสั้น หรือต่อการพัฒนาในระยะยาวแบบย่ังยืนหรือ

ไม่ เพียงใด ต่อประเด็นเรื่องการพัฒนานั้น การพัฒนาทางการเมืองนับว่ามีส่วนอย่าง

ส�าคัญในระดับรากฐานทีเดียว ในอันที่จะช่วยส่งผลกระตุ้นให้การพัฒนาในมิติด้าน

อื่นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคมวัฒนธรรมก็ตาม 

ในท่ีนีจ้ะแบ่งพิจารณาเป็น 3 ประการ คอื 1) การเปลีย่นแปลง (Change) 2) การพัฒนา 

(Development) และ 3) การพัฒนาทางการเมอืง (Political Development) และ 4) สรปุ

2. การเปลี่ยนแปลง

  รัฐหรือสังคมในมิติหนึ่งก็อาจเปรียบได้กับมนุษย์ นั่นคือในขณะที่คนเรามีการ

เกิด แก่ เจ็บและตาย หรือกล่าวโดยละเอียดเชิงเปรียบเทียบกับรัฐก็คือ เกิด เติบโต 

บรรลุวุฒภิาวะ เสือ่มและสลายในทีส่ดุ รฐัก็เช่นกันย่อมจะมกีารพัฒนาแบบวิวัฒนาการ

ไปตามล�าดับคล้ายมนุษย์ อย่างไรก็ดี หากจะวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงของรัฐกัน

แล้ว ก็อาจแบ่งประเภทส�านักคิดออกไปเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ระหว่างพวกที่มองการ

เปลีย่นแปลงไปในทางสร้างสรรค์ กับพวกทีม่องไปในทางท�าลายหรอืความเสือ่ม ส�าหรบั

กลุม่แรกต่างเชือ่มัน่ว่า การเปลีย่นแปลงย่อมก่อให้เกิดความก้าวหน้า การเจรญิเตบิโต
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และการพัฒนา น่ันคอืการเปลีย่นแปลงจะน�าไปสูก่ารเพ่ิมพูนวิชาความรู ้ความสามารถ

ในการควบคมุบงการธรรมชาต ิพร้อมทัง้สามารถยกระดบัชวีติความเป็นอยูข่องคนเรา

ให้ดขีึน้ได้ ทัศนะดงักล่าวสะท้อนให้เห็นอยู่ในปรชัญาความคดิของนักปราชญ์หลายท่าน 

อาทิ เซอร์ ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton – พ.ศ.2185 – 2270) อิมมานูเอล ค้านท์ 

(Immanuel Kant – พ.ศ.2267 – 2347) และชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin – พ.ศ.

2352 – 2425) แนวคดิกลุม่แรกนีม้กัเป็นของพวกท่ีเชือ่มัน่และเห็นในคณุประโยชน์ของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักนั่นเอง

  ส่วนนักคดิอกีกลุม่หน่ึงกลบัเป็นไปในทางตรงกันข้ามว่า การเปล่ียนแปลงและ

การพัฒนามีแนวโน้มไปในทางลบ ด้วยเหตุที่เชื่อว่าจะน�าไปสู่ความเสื่อมเป็นหลัก ดัง

นั้น คนกลุ่มนี้จึงมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอันไม่พึงปรารถนา ดังเช่นทัศนะของ

เพลโต (Plato – C428 – 347 B.C) ชอง ช้าค รูสโซ (Jean Jacques Rousseau – พ.ศ.

2255 – 2321) และซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud – พ.ศ.2399 – 2482) ต่างอยู่ใน

กลุม่ท่ีเห็นต่างออกไปว่า การท่ีมนษุย์น�าเอาความรูห้รอือารยธรรมท่ีค้นพบเข้าไปควบคมุ

ธรรมชาตสิิง่แวดล้อมทัง้ปวงน้ัน ผลสดุท้ายแล้วมนุษย์จะต้องพบกับความสูญเสยีไม่ว่า

จะเป็นความบรสิทุธ์ิทางจติใจ ความดงีาม หรอืความสุขร่ืนรมย์ในชวิีต ย่ิงไปกว่าน้ันยงั

จะก่อให้เกิดผลร้ายและการท�าลายล้างตามมา

  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาก้าวหน้าทางวัตถุในตัวของมันเอง เป็นผลให้

ศีลธรรมและจิตวิญญาณของมนุษย์ต้องเสื่อมถอยลง นั่นคือในขณะที่คนเราพยายาม

จะแสวงหาผลผลิตด้านอาหารและวัตถุสินค้านั้น มนุษย์ไม่สามารถจะแยกพ้นไปจาก

การพัฒนาเทคโนโลยีในทางท�าลาย อาทปิระเภทอาวธุและสารเคมเีป็นพิษไปได้ ซึง่น่ัน

ย่อมเท่ากับเป็นการท�าลายสภาพแวดล้อม พร้อมท้ังวงจรของสิง่มชีวิีตรวมท้ังมนุษย์เอง

ด้วย ดงัผลของการปฏวิตัอิตุสาหกรรมซึง่น�าความก้าวหน้าสะดวกสบายมาสูม่นษุย์นัน้ 

การผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรและพลังงานก็มีส่วนท�าลายสภาวะแวดล้อม เหมือนเช่น

ทีก่ารปฏิวัติเขยีวได้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม จากการใช้ปุย๋และยาฆ่าแมลงประเภท

สารเคมีนั่นเอง

  การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในด้านพันธุวิศวกรรม (Genetics Engineering) ด้วย

การตัดต่อยีนส์ หรือ จีเอ็มโอ. (Genetically Modified Organism – GMO.) ก็เช่นกัน ก็
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ก�าลังถูกต่อต้านอย่างกว้างขวางว่าอาจจะก่อให้เกิดการท�าลายความหลากหลายทาง

ชีวภาพ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคได้ในระยะยาว จากประสบการณ์ในอดีตของ

มนุษย์ นบัเป็นบทเรยีนให้คนเราจ�านวนมากเริม่ตระหนกัร่วมกันว่าท้ังการเปลีย่นแปลง

และการพัฒนา ต่างล้วนมีผลต่อทั้งการเพ่ิมและลดคุณภาพชีวิตของเราไปพร้อมกัน 

กระนั้นคนส่วนมากก็ยังต่างพากันยอมรับว่า มนุษย์ต้องยอมเผชิญกับปัญหาและ

ภยันตรายซึ่งรุนแรงขึ้นควบคู่ไปกับชีวิตท่ีเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ก็เพ่ือจะสามารถเสพสุข

ทางวัตถุได้ต่อไปนั่นเอง

3. การพัฒนา

  ความหมายของการพัฒนาส่วนหน่ึงหมายรวมถึงการเปล่ียนแปลงอยู่ด้วย เพียง

แต่มักเน้นกันไปที่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือความทัน

สมัย (Modernization) ตลอดจนการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

โดยทั่วไปแล้ว แบบแผนการพัฒนาตามแบบโลกตะวันตกมันได้รับการยอมรับ และมี

อิทธิพลครอบง�าประเทศต่างๆไปทั่วโลก อย่างไรก็ตามก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อ

มาถึงผลลัพธ์ที่ตามมาว่า หลังจากประเทศก�าลังพัฒนาเดินตามแนวทางดังกล่าวกลับ

ตกอยู่ในสภาพ “ทนัสมยัแต่ไม่พัฒนา” กล่าวคือมกีารพัฒนาแต่ทางวัตถุแต่ไม่สามารถ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีข้ึนได้จริงอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม ในท่ีนี้จะพิจารณา

เรือ่งการพัฒนาเป็นประเดน็ต่างๆ ดงันี ้1) ลกัษณะของระบบสงัคมพัฒนา (Character-

istics of Developed Social System) 2) กระบวนการของการพัฒนา (Development 

Process) 3) พลวัตของการพัฒนาเศรษฐกิจ (The Dynamics of Economic Devel-

opment)

  ก. ลกัษณะของระบบสงัคมพฒันา องค์ประกอบส�าคญัของสังคมทีพั่ฒนา

แล้ว อาจวิเคราะห์ได้จากหลายปัจจัย ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 

รวมทั้งด้านบุคคล มีนักวิชาการกลุ่มหน่ึงเห็นว่าปัจจัยอันพึงมีของสังคมท่ีพัฒนาควร

ประกอบด้วยมิติด้านองค์กร (Organizational Dimension) ด้านเทคโนโลยี (Techno-

logical Dimension) และด้านทัศนคติ (Attitudinal Dimension)

  มิติด้านองค์กรของสังคมพัฒนา หมายถึง สังคมท่ีมีการเน้นบทบาทและ

โครงสร้างของกลุ่มองค์กรและสังคม ในลักษณะท่ีมีการจ�าแนกประเภทไปตามความ
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ช�านาญเฉพาะ โดยเปลี่ยนให้ด�าเนินการอย่างเป็นอิสระและมีการแยกแยะงานออก

จากกันอย่างชัดเจน ส�าหรับมิติด้านเทคโนโลยี จะหมายถึง การใช้กลไกต่างๆ ที่มนุษย์

สรรค์สร้างขึ้นอย่างทันสมัยและซับซ้อนเพิ่มขึ้น ในอันที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมและ

การผลิตสินค้าและบริการ ส่วนมิติด้านทัศนคติ หมายถึง มีการยกระดับเรื่องความเชื่อ

ทางการเมืองของประชาชนในเชิงคุณภาพมากข้ึน น่ันคือจะมีกระบวนการด้านการ

ตระหนกัรู ้การก่อผลกระทบและการประเมนิค่า ซึง่โดยอาศยัหลักการของความรู้ ความ

มีเหตุมีผล การให้คุณค่าในทางโลกและการเป็นตัวของตัวเองเพิ่มสูงขึ้น

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบองค์ประกอบของการพัฒนาดังกล่าวแล้ว พบว่า

ประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งประเทศก�าลังพัฒนามักจะให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

เศรษฐกิจเป็นส�าคัญ โดยมีรากฐานความเชื่อที่ว่า การที่ประชาชนมีสินค้าและบริการ

บริโภคมากขึ้นจะช่วยให้มีชีวิตที่ดีกว่า มีความมั่นคงปลอดภัยและความสะดวกสบาย

เพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุน้ี ประเทศต่างๆ จึงพากันมุ่งมั่นใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

โดยที่มักจะเน้นความส�าเร็จโดยดูจากเกณฑ์วัดบางส่วน เช่น อัตราผลผลิตมวลรวม

แห่งชาติ (Gross National Product – GNP) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือไม่

ก็ดูที่รายได้ประชากรต่อหัว (Per Capita Income) เป็นต้น จริงอยู่ว่า ดัชนีวัดดังกล่าว

สามารถสะท้อนภาพกว้างโดยรวมให้เห็นได้ในอัตราเฉลี่ย แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่อาจ

แสดงให้เห็นความจริงได้ท้ังหมด อาทิ อัตรารายได้ประชากรต่อหัวซึ่งคิดจากการน�า

รายได้ประชาชาติรายปีหารด้วยจ�านวนประชากรรายปี ในทางปฏิบัติกลับไม่สามารถ

จะสะท้อนให้เห็นฐานะที่แท้จริงของประชากรในประเทศได้ทั้งหมดว่า มีคนรวยคนจน

เป็นสัดส่วนต่างกันมากน้อยเท่าใด หรือมีช่องว่างมากน้อยเพียงใด

  ด้วยเหตุปัจจัยที่มีอาการแทรกซ้อนข้างเคียงในแง่ลบจากการพัฒนาดังกล่าว 

ท�าให้เกิดแนวคิดและปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นมา โดยเฉพาะสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรม

ในนามของขบวนการคอมมวินสิต์และขบวนการรัฐอสิลามเป็นอาทิ แง่มมุท่ีสอดคล้อง

กันของลทัธิทัง้สองก็คอืความรูส้กึต่อต้านความเป็นตะวันตก ในฐานะท่ีมอีทิธิพลเข้าไป

ครอบง�าประชาชนให้เกิดความเปลีย่นแปลงไปในทางฝักใฝ่วัตถุนิยมและปัจเจกชนนยิม

เพิ่มขึ้นมาก ใช่แต่เท่านั้น ปัจจุบันยังได้เกิดกระแสต่อต้านการพัฒนาที่เน้นด้านความ

เจริญทางวัตถุกันเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเกิดเป็นขบวนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโยงใยเครือ

ข่ายไปท่ัว เพราะนับวันธรรมชาตจิะถูกท�าลายและเกิดสภาวะมลพิษอย่างมาก อนัเป็น

ผลจากการขยายตัวทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
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  อย่างไรก็ดี แม้มนุษยชาติจะเริ่มตระหนักในมหันตภัยของการพัฒนาอย่าง

ขาดการย้ังคิด เน่ืองจากมองเห็นผลกระทบท่ีก�าลังได้รับอย่างชัดเจนก็ตาม ดังเช่นที่

ชาติมหาอ�านาจต้องหาทางประชุมตกลงกันเพ่ือควบคุมปริมาณการใช้พลังงานให้ลด

ลง เพ่ือท่ีว่าจะสามารถชะลอการท�าลายชั้นโอโซนไม่ให้เกิดสภาวะโลกร้อนเพ่ิมขึ้นไป

อีก แต่ในโลกของความเป็นจริงกลับปรากฏว่า ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน

และประเทศร�า่รวยหรอืยากจนก็ตาม ต่างก็ยังดิน้รนขวนขวายพัฒนาในมติต่ิางๆไปใน

ทศิทางคล้ายคลงึกนัอยู่ตลอดเวลา สภาพการณ์ดงักล่าวแม้มนุษย์จะได้ประโยชน์ทว่าก็

เป็นทีน่่าหว่ันวิตกว่า หากปราศจากการระมดัระวังป้องกันอย่างเหมาะสมแล้ว ในระยะ

ยาวอาจน�าภัยพิบัติมาสู่มวลมนุษย์อย่างเลี่ยงไม่ได้ แนวโน้มของการพัฒนาดังกล่าวก็

เช่น การขยายตัวของเมือง การเพิ่มศักยภาพการผลิต การขยายตัวด้านคมนาคม การ

ศึกษา สุขภาพอนามัย เป็นต้น

  ข. กระบวนการของการพัฒนา มีนักวิชาการส�านักต่างๆ พยายามจะ

อธิบายถึงขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะทันสมัย

กันหลายลักษณะ รูปแบบท่ีค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันดีก็มีอาทิ จากแบบประเพณีไป

สู่ภาวะทันสมัย จากพ้ืนบ้านไปสู่ความเป็นเมือง และจากพัฒนาน้อยไปสู่พัฒนามาก 

เป็นต้น ส�าหรับรูปแบบที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้นก็เช่น การอธิบายกระบวนการ

ของการพัฒนาสังคมตามลัทธิมาร์กซ ซึ่งน�าเสนอล�าดับขั้นของการพัฒนาสังคมจาก

สมมติฐานที่ว่านายทุนข่มเหงเอารัดเอาเปรียบกรรมกร โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนคือ 

สงัคมด้ังเดมิ สงัคมทาส สงัคมศกัดนิา สงัคมทนุนิยม สงัคมนิยม และสงัคมคอมมวินสิต์

อนัเป็นผลผลิตของการปฏวัิต ิซึง่เชือ่ว่าจะสามารถขจดัปัญหาชนชัน้และการเอารดัเอา

เปรียบให้หมดไป อย่างไรก็ตามก็มีแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ ที่เห็นต่างออกไป เช่นบ้างก็มอง

ว่ากระบวนการของการพัฒนาเป็นผลจากการเผชิญหน้ากัน ระหว่างทัศนคติและค่า

นยิมดัง้เดมิกับสมยัใหม่ การปรบัเปลีย่นจากสงัคมชนบทหรอืสังคมเกษตรกรรม ไปเป็น

สงัคมเมอืงหรอืสังคมอตุสาหกรรม หรอืการเปลีย่นผ่านอ�านาจการเมอืงและสงัคมจาก

ผู้น�าหัวเก่าไปสู่หัวสมัยใหม่ เป็นต้น

  โดยทั่วไปแล้ว การวิเคราะห์ถึงการพัฒนาในมิติขององค์กรและมิติของ

เทคโนโลยีมกัท�ากนัในระดบัมหภาค ส่วนมติด้ิานทัศนคตมิกัท�ากันในระดบัจลุภาคหรือ

ระดบัปัจเจกบคุคล ต่อประเดน็ดงักล่าว มนัีกวิชาการได้ศกึษาวจิยัเก่ียวกับองค์ประกอบ

ของความเป็นคนทันสมยัในสงัคมก�าลงัพัฒนาเอาไว้มากมาย โดยมปัีจจยัทีเ่ป็นตวัแปร
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ร่วมอยู่หลายประการ อาทิ องิเคลส์ อเลก็ซ์ (Inkeles Aex) และเดวิด สมทิ (David Smith) 

พบว่าประกอบด้วย เป็นคนเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนส�านึกแห่งความ

ภักดีจากโครงสร้างอ�านาจเก่า เช่น บิดา มารดา หรือผู้น�าศาสนา ฯลฯ ไปยังบุคคลผู้

เป็นตัวแทนของสถาบันสมัยใหม่ต่างๆ อาทิ ผู้น�ารัฐบาลและรัฐสภา เป็นต้น เชื่อมั่นใน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากกว่าเชื่อเรื่องโชคชะตา อยากให้มีการระดมทางสังคมเพ่ือ

ผู้คนและเด็กๆ เชื่อถือในเรื่องการวางแผนและการตรงต่อเวลา สนใจในเรื่องการเมือง

ท้องถ่ินและกิจกรรมของชุมชนตลอดจนสนใจข่าวสารบ้านเมืองทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

  เนื่องจากโลกยุคไร้พรมแดนปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ 

คลี่คลายไปสู่การมีข่าวสาร วัฒนธรรมและเศรษฐกิจร่วมกันมากขึ้น การพัฒนาทาง

สังคมของประเทศส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มไปในทิศทางคล้ายๆกัน น่ันคือการเน้นด้าน

การศกึษา การเปิดรบัสือ่มวลชนสมยัใหม่ตลอดจนการท�างานในระบบอตุสาหกรรมหรอื

องค์กรราชการสมัยใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็มิได้ หมายความว่าทุกประเทศจะต้อง

มแีนวโน้มเช่นนัน้เสมอไป เพราะยังมบีางสงัคมท่ีเลอืกวิถีทางต่างออกไป โดยไม่เน้นไป

สู่ความทันสมัยแบบตะวันตก ตัวอย่างก็มีอาทิสังคมของรัฐอิสลามเช่นในอิหร่าน หรือ

สังคมคอมมิวนิสต์เช่นในเกาหลีเหนือ เป็นต้น

  ต่อประเดน็ทีว่่าเพราะเหตใุดบางประเทศจงึมกีารพัฒนาสงูกว่าหรอืต�า่กว่าบาง

ประเทศน้ัน มีนักวิชาการจ�านวนไม่น้อยท่ีพยายามจะอธิบายโดยให้น�้าหนักกับปัจจัย

ด้านวัฒนธรรมเป็นหลัก อาทิ เช่น แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เป็นต้น ประเด็นที่นัก

วิชาการพยายามจะอธิบายโดยใช้มติทิางวัฒนธรรม ก็เช่นกรณีประเทศอนิเดยีกับจนีว่า

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ที่ส�าคัญคืออินเดียมีอุปสรรคจากการแบ่งชั้นวรรณะ และ

จีนมีอุปสรรคจากการยึดมั่นประเพณีความเชื่อล้าหลังมากเกินไปเป็นส�าคัญ ส่วนใน

ทางตรงกันข้าม ปรากฏว่าวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นกลับช่วยส่งเสริมการพัฒนา เน่ืองจาก

คนญ่ีปุ่นยึดมั่นในจริยธรรมของการท�างานว่า ทุกคนจะต้องทุ่มเทท�างานด้วยความ

ซื่อสัตย์และจริงใจ ท้ังนี้ก็เพ่ือสามารถบรรลุผลในการพิทักษ์ปกป้องและสร้างชาติให้

ไพบูลย์สืบไปน่ันเอง จากข้อสรุปดังกล่าวคงพอจะช่วยให้เห็นความส�าคัญของปัจจัย

ทางวัฒนธรรมต่อการพัฒนาได้เป็นอย่างดี

  ค. พลวตัของการพฒันาเศรษฐกิจ ในแวดวงของการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆในโลกน้ัน ล้วนแล้วแต่มหีน่วยหรอืองค์กรต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้องมากมาย 
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ทัง้ในระดบัภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรอืในระดบัท่ีเป็นผู้มบีทบาทหลักหรอื

บทบาทรอง ในระดบัส�าคญัก็เช่นรฐับาล บรรษทัขนาดใหญ่ หรอืองค์กรทางการเงนิหรือ

ธนาคารระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่วนในระดับส�าคัญรองลงมาก็เช่น ธุรกิจขนาดกลาง

หรือขนาดย่อม คนงาน หรือผู้บริโภค เป็นต้น กิจกรรมส�าคัญที่ทุกประเทศมุ่งปฏิบัติให้

บรรลผุลในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืเอกชน ก็ล้วนต่างมุง่หวังให้ได้

เปรียบเชิงการค้า นั่นคือสามารถส่งออกมากกว่าสั่งเข้าสินค้า ในการเพ่ิมผลผลิตมวล

รวมประชาชาติและรายได้ประชาชาติให้สูงข้ึนด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งน้ีก็เพ่ือน�ามาใช้จ่าย

ส�าหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกทาง

  อย่างไรก็ตาม แม้ทุกประเทศจะมีจุดหมายคล้ายกัน ทว่าต่างก็เลือกปฏิบัติ

ตามแนวคิดทฤษฎีหรือแบบแผนท่ีตนเชื่อมั่น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่เน้นบทบาทของภาครัฐ (Statist Approach) กับแนวเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberal 

Approach) ส�าหรบักลุม่แรกน้ันรฐัจะเข้าไปมบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุระบบการ

ผลิตและกระจายสินค้า ด้วยการลงทุนจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจด้าน

สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ อาท ิถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ พลงังานอืน่ๆ ฯลฯ 

พร้อมทั้งด�าเนินนโยบายปกป้องทางการค้ามิให้ต่างชาติเข้าไปเป็นคู่แข่งใช่แต่เท่าน้ัน

รัฐบาลยังเข้าไปแทรกแซงการผลิตสินค้าทีม่ีความส�าคัญต่อสวัสดกิารและเสถยีรภาพ

ความมัน่คงของชาตอีิกด้วย โดยอาจด�าเนนิการในรปูกิจการของรฐัหรอืรฐัวิสหากิจท่ีดงึ

ภาคเอกชนเข้าร่วมทุนบางส่วน นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีนโยบายเน้นกระจายผลผลิต

และบรกิารไปเพ่ือให้ความช่วยเหลอืกับผูย้ากไร้อกีด้วย ตวัอย่างของประเทศท่ีใช้ระบบ

นี้ก็มีอาทิ อินเดีย ไทย เม็กซิโก บราซิล แทนซาเนีย เป็นต้น ส่วนในประเทศคอมมิวนิสต์

ก็ถือเป็นรูปการณ์แบบสุดขั้วของรัฐในลักษณะนี้ได้

  ส�าหรับรัฐในแนวเสรีนิยมใหม่จะเน้นระบบเศรษฐกิจแบบการตลาด โดยรัฐ

จะเข้าไปมีบทบาทอย่างจ�ากัด ด้วยเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตลาด

เสรี นอกจากน้ัน รัฐบาลยังจะไม่เน้นการใช้จ่ายสาธารณะและพยายามจะไม่ออกกฎ

ระเบียบไปควบคุมกิจการต่างๆมากนัก ทว่าจะมุ่งส่งเสริมให้เกิดการค้าเสรีและการ

ลงทุนของต่างชาติเพิ่มขึ้น ปัจจุบันนี้มีประเทศต่างๆนิยมใช้รูปแบบนี้จ�านวนมาก ทั้งนี้

รวมถึงประเทศที่เคยใช้รูปแบบแรกก็หันมาใช้รูปแบบนี้กันมากขึ้นด้วย

  จากรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจโดยพ้ืนฐานทั้งสองรูปแบบดังกล่าว ทั้ง

แบบที่รัฐเข้าไปมีบทบาทมากกับแบบที่รัฐลดบทบาทลง ยังมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่            
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โดดเด่นเป็นที่นิยมกันอีก 2 ลักษณะในชั้นหลัง คือ 1) แนวแบบประเทศอุตสาหกรรม

ใหม่หรือแบบนิก (Newly Industrialized Countries Approach – NIC Way) และ 2) 

แนวแบบพึ่งพา (Dependency Approach)

  (1) แนวแบบประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรอืแบบนิก นับเป็นลกัษณะผสม

ระหว่างรปูแบบการพัฒนาแบบเน้นบทบาทภาครฐักับแบบเสรนียิมใหม่เข้าด้วยกัน การ

พัฒนาตามแบบนิกน้ีถือว่าเป็นแนวคิดท่ีมพ้ืีนฐานมาจากแบบแผนของประเทศญ่ีปุน่ ซึง่

ก่อให้เกิดผลส�าเรจ็ในการรกัษาอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจในระดบัสงูไว้ได้อย่างต่อ

เนื่อง ทั้งนี้โดยมียุทธศาสตร์พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม 3 ประการ คือ

  (ก) การเน้นตลาดส่งออกและบทบาทภาครฐั ลักษณะเด่นของวิถีแบบนิก

จะคล้ายเศรษฐกิจแบบการตลาด เนือ่งจากจะเน้นแบบทนุนยิมทีร่ฐับาลจะเข้าไปจ�ากัด

ควบคุมธุรกิจน้อย ทว่ารัฐกลับจะเข้าไปช่วยส่งเสริมอ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับ

ภาคการลงทุน รวมถึงการใช้นโยบายภาษี นโยบายการใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจนด้าน

นโยบายการส่งเสริมการส่งออกอีกด้วย

  (ข) การตั้งเป้าด้านช่องทางการตลาด ยุทธศาสตร์ในข้อน้ีก�าหนดให้ภาค

รัฐและธุรกิจเอกชนร่วมมอืกนั เพ่ือการผลติสนิค้าซึง่สามารถจะขายได้อย่างดใีนตลาด

ต่างประเทศ ยุทธวิธีที่จะท�าให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลก็คือ การผลิตสินค้าคุณภาพ

ทีท่นัสมยัขายในราคาถูกเพ่ือแบ่งส่วนแบ่งจากตลาดให้ได้ จากนัน้เมือ่ได้รบัความนิยม

จงึค่อยเพ่ิมราคาและคณุภาพให้สงูข้ึนภายหลงั รวมท้ังค่อยๆเปล่ียนประเภทสินค้าจาก

ชนดิท่ีผลิตแบบง่ายๆ โดยใช้แรงงานเป็นหลกั จ�าพวกสนิค้าส่ิงทอ รองเท้า หรือของเดก็

เล่น ไปเป็นสินค้าทีต้่องใช้เทคโนโลยีในการผลติสงูขึน้ อาท ิอตุสาหกรรมต่อเรอื รถยนต์ 

และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ในขณะเดียวกันแม้รัฐบาลจะใช้นโยบายส่งเสริมการ

ลงทุนจากต่างชาติ แต่ก็จะเน้นใช้นโยบายภาษีและอื่นๆ เพื่อปกป้องผู้ผลิตจากสินค้า

สั่งเข้าอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย

  (ค) การสนับสนุนภาคเกษตรกรรม ด้วยเหตุท่ีประเทศอุตสาหกรรมใหม่

มักมีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น รัฐบาลส่วนใหญ่จึงมักสนับสนุนให้มีการ

ผลิตอาหารภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองตอบต่อการบริโภคตลอดจน

การส่งออก หรือเป็นวัตถุดิบส�าหรับป้อนภาคอุตสาหกรรมการเกษตร รัฐบาลของ

ประเทศนิกจึงนิยมใช้นโยบายกระจายที่ดินให้กับชาวนารายย่อยท่ีไร้ที่ท�ากิน ให้เงิน

อดุหนุนผลผลิตด้านอาหารท่ีผลติภายในประเทศ ตลอดจนใช้นโยบายเก็บภาษศีลุกากร
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สินค้าเข้าประเภทอาหารในอัตราสูง ในด้านการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจนั้น รัฐบาล

ของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหลายยังมักใช้นโยบายจัดเก็บภาษีและภาษีศุลกากร

ในอัตราสูง เพ่ือเป็นมาตรการควบคุมมิให้ประชาชนมุ่งบริโภคมากเกินไป ส�าหรับผล

ประโยชน์หรือก�าไรท่ีได้รับนั้น นอกจากรัฐจะก�าหนดหลักการในการแบ่งสรรปันส่วน

ระหว่างทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง อนัประกอบด้วย บรรษทัข้ามชาต ิธุรกิจระดบัชาตกัิบรฐัแล้ว 

ปกตรัิฐก็จะน�ารายได้ดงักล่าวไปลงทนุต่อไปด้วยการประสานกับธุรกิจเอกชน ท้ังน้ีเพ่ือ

เป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตวัต่อไป โดยเฉพาะในด้านการคลงั การ

คมนาคมและการพาณิชย์เป็นหลัก จากยุทธศาสตร์และมาตรการในการประสานร่วม

มือระหว่างภาครัฐกับธุรกิจเอกชนดังกล่าว นับเป็นเงื่อนไขส�าคัญท�าให้ประเทศนิกท้ัง

หลายประสบความส�าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี

  ส�าหรับการใช้มาตรการทางการเมืองน้ัน รัฐบาลของประเทศนิกจะพยายาม

รักษาเสถียรภาพและความมั่นคง ในอันที่จะช่วยเสริมมาตรการทางเศรษฐกิจให้บรรลุ

ผล ด้วยการจ�ากัดควบคุมสิทธิเสรีภาพทางการเมืองให้อยู่ในขอบเขต กลุ่มชนที่ถูกคุม

เข้มมากทีสุ่ดก็คอืบรรดาสหภาพแรงงานหรอืกลุม่ผลประโยชน์อืน่ๆ ทัง้หลาย เนือ่งจาก

รฐับาลต้องพยายามป้องกันมใิห้เกิดการนัดหยุดงานประท้วง และต้องการควบคุมอตัรา

ค่าจ้างแรงงานไม่ให้สูงเกินไป อันจะก่อผลกระทบต่อธุรกิจการลงทุนของต่างชาติและ

เสียบรรยากาศการลงทุน ส่วนในแง่นโยบายของรัฐต่อชนในชาติน้ัน ประเทศนิกมัก

จะเน้นการลงทุนด้านการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของประชากร ซึ่งเป็นประโยชน์

ในระยะยาวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งในด้านการใช้จ่ายเพ่ือประชาชนจะได้รับ

ประโยชน์จากภาคสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นด้วย ต่อมาภายหลัง เมื่อประเทศนิกค่อน

ข้างจะประสบความส�าเรจ็ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และค่อนข้างจะมเีสถียรภาพทางการ

เมืองมากขึ้นแล้ว ต่างก็ค่อยๆผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดทางการเมืองลง โดยเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาส

ที่จะบริโภคสินค้าได้อย่างหลากหลายมากขึ้นด้วย

  บรรดาประเทศอตุสาหกรรมใหม่ท้ังหลายล้วนอยู่ในทวีปเอเชยีแทบท้ังส้ิน เริม่

ต้ังแต่ญีปุ่น่ซึง่ต่อมาประสบความส�าเรจ็เป็นประเทศอตุสาหกรรมเตม็ตวั ส่วนประเท ศอืน่ๆ 

ก็ม ีเกาหลใีต้ ไต้หวัน ฮ่องกง สงิคโปร์ และถือกันว่ามาเลเซยี และไทยก็พัฒนาก้าวไปใน

ทศิทางสู่ความเป็นนกิเช่นกัน ส่วนประเทศโลกท่ีสามอืน่ๆท่ีเดนิตามแนวทางเดยีวกันนี้

เช่น เมก็ซโิก บราซลิ อนิเดยี เป็นต้น ส�าหรบัในช่วงระยะแรกๆถือกนัว่าประเทศนิกเอเชีย
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ประสบความส�าเร็จมากกว่าประเทศอื่นๆ เน่ืองจากไม่ประสบปัญหาความแตกต่าง

เหลือ่มล�า้ระหว่างชนชัน้สงูกับชนชัน้ล่าง และภาคเมอืงกับชนบทมากนกั ขณะเดยีวกัน

ก็ถือว่าไม่ต้องพึ่งพาทุนบรรษัทหรือตลาดต่างชาติมากนัก

  อย่างไรก็ตาม แม้ต่างมองกันว่าประเทศนิกเอเชียได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆ 

อยู่ก็ตามแต่แล้วก็เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียขึ้นในกลุ่มประเทศนิกจนได้ โดย

เริ่มต้นท่ีประเทศไทยและลุกลามไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียและโลกต่อไป ไม่ว่าจะ

เป็นเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน จนแม้กระทั่งญี่ปุ่น และต่อเนื่องไป

ยังรัสเซียและประเทศลาตินอเมริกาบางประเทศ การที่เศรษฐกิจไทยพึ่งพาเงินทุนจาก

ต่างชาติมากเกินไป ด้วยการน�าเงินที่กู้ยืมจากต่างประเทศไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่ก่อให้

เกิดรายได้จ�านวนมาก โดยเฉพาะภาคอสงัหารมิทรัพย์ ต่อมาเมือ่ประสบปัญหาการส่ง

ออกเพราะสู้คูแ่ข่งรายใหม่ๆ ทีม่ต้ีนทนุการผลติต�า่กว่าไม่ได้ เป็นผลประกอบกับให้ต่าง

ชาติขาดความเชื่อถือจึงเกิดปัญหาเงินทุนไหลออกจ�านวนมาก แม้รัฐบาลจะพยายาม

ปกป้องค่าเงินบาทก็กระท�าไม่ส�าเร็จ จึงต้องสูญเสียเงินทุนส�ารองไปเป็นจ�านวนมาก 

และจ�าต้องลดค่าเงนิบาทในท้ายทีส่ดุความล่มสลายทางเศรษฐกิจอย่างเป็นลูกโซ่ของ

ประเทศนิกเอเชียดังกล่าว ท�าให้เกิดการวิเคราะห์เพ่ือเป็นบทเรียนกันต่อมาว่าไม่ควร

พิจารณากันอย่างผิวเผินว่า วิถีนิกของเอเชียอาจถือเป็นต้นแบบของความส�าเร็จได้อีก

ต่อไป

  (2) แนวแบบพึ่งพา ถือเป็นแนวคิดวิเคราะห์ตามทฤษฎีระบบโลกซึ่งมองว่า 

ประเทศด้อยพัฒนาหรอืก�าลงัพัฒนาต่างพ่ึงพาการพัฒนาจากประเทศตะวันตกท่ีพัฒนา

แล้วเป็นหลัก โดยถือเป็นความสบืเนือ่งมาแต่ยุคจกัรวรรดนิยิมในอดตี แม้ต่อมาประเทศ

อดีตอาณานิคมในโลกท่ีสามต่างได้รับเอกราชแล้วก็ตาม แนวทฤษฎีพ่ึงพาก็วิพากษ์

วิจารณ์ว่าล้วนยังไม่สามารถสลัดพ้นจากอิทธิพลมหาอ�านาจตะวันตกไปได้ จริงอยู่ว่า

ประเทศอดตีจกัรวรรดนิยิมจะมไิด้เข้าไปครอบง�าเหนอือธิปไตยเช่นเคย เน่ืองจากมกีาร

ถอนทหารและฝ่ายปกครองเช่นต�าแหน่งข้าหลวงใหญ่ออกไป ทว่าก็มไิด้หมายความว่า

จะหมดอิทธพิลไปอย่างสิน้เชงิ อาท ิในทางการทหารกย็งัอาจมกีารท�าสญัญาข้อตกลง

ในการคงฐานทัพเอาไว้ โดยเฉพาะในจุดที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ เช่น กรณีฐานทัพ

อเมริกันในเกาหลีใต้ ไต้หวันและฟิลิปปินส์ในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต ้

เป็นต้น ส่วนในทางการเมืองก็ยังมีการคงไว้และขยายความสัมพันธ์ทางการทูตต่อ

กัน ทั้งน้ีโดยควบคู่กับการร่วมมือช่วยเหลือและติดต่อค้าขายกันภายใต้ระบบทุนนิยม
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โลกต่อไป ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ที่ประเทศมหาอ�านาจสามารถครองง�า และ

ควบคมุสภาพเศรษฐกิจการเมอืงเหนือประเทศก�าลงัพัฒนาไว้ได้ค่อนข้างเบด็เสรจ็ โดย

เฉพาะในแง่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซึง่สามารถตกัตวงผลก�าไรได้เตม็ทีเ่น่ืองจากควบคมุได้

ทั้งด้านทุนตลาดและราคา รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิต

  แนวทฤษฎีพ่ึงพายังพยายามอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงทางสายโซ่

ยุทธศาสตร์ของการพ่ึงพาในระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกไว้ต่อไปอีกว่า เป็นความ

โยงใยถึงกันใน 3 ระดับ คือ ประเทศมหาอ�านาจในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง (Core) อาทิ 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ฯลฯ ประเทศพัฒนาแล้วระดับกลางในฐานะที่เป็น

กึ่งรอบนอก (Semi – Pheriphery) อาทิ เม็กซิโก บราซิล ไต้หวัน ฯลฯ กับประเทศก�าลัง

พัฒนาในฐานะที่เป็นรอบนอก (Pheriphery) อาทิ อูกานดา กัมพูชา ลาว ฯลฯ 

  ความสัมพนัธ์ที่มีต่อกันจะเป็นในลักษณะความได้เปรียบเสียเปรียบกัน โดยที่

ส่วนศูนย์กลางของรัฐทุนนิยมจะได้รับประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบส�าคัญของส่วน

นี้จะประกอบไปด้วยบรรษัทและสถาบันการเงินขนาดใหญ่หนุนหลัง เฉพาะอย่างย่ิง 

บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จะมีอิทธิพลมาก เช่น บรรษัทเจเนอรัล มอเตอร์ส (General 

Moters) ของสหรัฐอเมริกา มัตซูชิตะ (Matsushita) ของญี่ปุ่น และซีเมนส์ (Siemens) 

ของเยอรมน ีเป็นต้น ส่วนทีนั่บว่าเสยีประโยชน์มากทีส่ดุก็คอื ส่วนรอบนอกของประเทศ

ด้อยพัฒนาหรือก�าลงัพัฒนา ซึง่จะถูกเอารดัเอาเปรยีบอกีทอดหน่ึงจากประเทศก่ึงรอบ

นอกในลกัษณะไล่เบีย้กันเป็นทอดๆ หากจะเปรยีบอกีแง่หน่ึงก็เหมอืนกับความสัมพันธ์

ระหว่างเมืองกับชนบท ประเทศรอบนอกที่เสมือนเป็นหมู่บ้านในชนบท นอกจากจะถูก

เอารดัเอาเปรยีบโดยกลไกทางเศรษฐกิจในระดบัชาตแิละระดบัข้ามชาตแิล้ว ก็ยังถูกเอา

เปรียบโดยกลไกทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค หรือในระดับท้องถิ่นด้วยกันเองอีกด้วย

  รูปแบบความสัมพันธ์ท่ีประเทศรอบนอกเป็นเบี้ยล่างจึงปรากฏออกมาจาก

เงื่อนไขที่ว่าในขณะที่ประเทศพัฒนาเป็นเจ้าของทุนและเทคโนโลยี แต่ประเทศก�าลัง

พัฒนาเป็นเพียงแหล่งวตัถุดบิและแรงงานราคาถูก อย่างไรก็ด ีก็เกิดมกีารพัฒนาเศรษฐกิจ

ขึน้ในบรรดาประเทศก�าลงัพัฒนาบ้างในบางกลุม่ ทว่าก็มกัเป็นประโยชน์กับกลุม่ชนชัน้

น�าบางพวกมากกว่า โดยเฉพาะมกัเกิดขึน้ในประเทศท่ีปกครองโดยระบบทหารหรอืระบบ

ราชการ เช่น เกาหลใีต้ ไทย บราซลิ เป็นต้น กลุม่คนท่ีจะได้รบัประโยชน์ร่วมกันตามล�าดบั

มกัประกอบด้วย บรรษทัข้ามชาต ินายทุนชาตแิละกลุม่ชนชัน้น�าทางการเมอืงเป็นหลกั 

ขณะทีป่ระชากรส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในสภาพทีเ่รยีกได้ว่า “โง่ จน เจบ็” ต่อไป
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  อย่างไรก็ดี ก็ได้มีนักวิชาการออกมาวิจารณ์ตอบโต้แนวคิดทฤษฎีของส�านัก

พึ่งพา เช่นกันในท�านองที่ว่า เป็นการมองที่ไม่ละเอียดลออเท่าใดนักในการให้น�้าหนัก

ไปที่ประเทศศูนย์กลางมากเกินไป ข้อโต้แย้งส�าคัญชี้ไปในประเด็นที่ว่า น่าจะยังมี

ปัจจัยอื่นๆ อันเป็นที่มาของความด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ควรค�านึงถึงอีกมาก อาทิ

เช่นปัญหาภายในอันเน่ืองมาจากการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการและนักการ

เมือง การขาดเอกภาพของชนในชาติ การมีประชากรมากเกินไป เป็นต้น หรือแม้แต่มี

การยกประเดน็ความส�าเรจ็ของกลุม่ประเดน็ความส�าเรจ็ของกลุ่มประเทศอตุสาหกรรม

ใหม่ในเอเชยีขึน้มาโต้แย้งว่า อาจเกิดจากปัจจยัทางวฒันธรรมบางประการทีเ่อือ้ต่อการ

พัฒนา ซึง่ประเทศก�าลงัพัฒนาอืน่ๆในทวีปแอฟรกิาและลาตนิอเมรกิาไม่มก็ีอาจเป็นได้ 

ต่อประเดน็ดงักล่าว ดเูหมอืนว่าผลลพัธ์จากวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชยีท่ีเกิดขึน้ คงจะเป็น

ค�าตอบให้กับข้อวิเคราะห์ดังกล่าวไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว

  ข้อโต้แย้งเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในชั้นหลังต่อทฤษฎีพึ่งพามีอีกว่า ตัวเลขอัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนา ในระยะหลังกลับสูงกว่าประเทศที่

พัฒนาแล้วเสียอีกโดยเฉพาะนับแต่ประมาณช่วงกลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ใน

ระดบัเปรยีบเทียบประมาณ 5:1 อย่างไรก็ตาม ข้อโต้แย้งดงักล่าวดนู่าจะเป็นภาพลวงตา

มากกว่า เนือ่งจากเป็นการเปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตท่ีตัง้อยู่บนฐานท่ีต่างกัน น่ันคอื

ประเทศพัฒนาแล้วมภีาคเศรษฐกิจท่ีใหญ่โตกว่ากันมากจนไม่อาจน�ามาเทียบกันได้ ย่ิง

ไปกว่านั้น ยังมีข้อเท็จจริงต่อไปอีกด้วยว่า ผลของการพัฒนาในประเทศก�าลังพัฒนา

ดังกล่าวยังมักตกอยู่กับกลุ่มชนชั้นน�าจ�านวนน้อยอีกด้วย นั่นคือมีข้อเท็จจริงทางสถิติ

ในรอบประมาณกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาว่า รายได้ระหว่างคนร�่ารวยที่สุด 20% ต่าง

จากคนยากจนที่สุด 20% ถึงราว 60 : 1 ทีเดียว

  ประเด็นถกเถียงระหว่างแนวคิดทฤษฎีพ่ึงพาและการโต้แย้งนับว่ายังคงด�ารง

อยู่ต่อไปในอกีหลายแง่มมุ เช่น ประเดน็ท่ีว่าการพ่ึงพาทุนต่างชาตเิป็นบ่อเกิดของความ

ไม่เสมอภาคเป็นธรรมในประเทศก�าลังพัฒนาใช่หรือไม่ หรือว่าการพัฒนาไปตามวิถี

ทุนนิยมได้ช่วยยกระดับให้เกิดชนชั้นกลางมากขึ้น กระท่ังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

ประชาธิปไตยเสรไีด้จรงิหรอืไม่ เหล่าน้ีนับเป็นตวัอย่างค�าถามเชงิวิชาการท่ีพึงพิจารณา

หาค�าตอบเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์กันต่อไป   
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4. การพัฒนาทางการเมือง

  ประเทศทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วมกัมอีงค์ประกอบบางประการท่ีถือ

เป็นเกณฑ์ชีวั้ดร่วมกนั ท่ีส�าคญัคอืมกีารพัฒนาเป็นเมอืง ประชากรมกีารศกึษา สงัคมมี

ผลิตภาพสูง มีความสลับซับซ้อน มีการจ�าแนกงานตามความช�านาญเฉพาะ นอกจาก

นั้น การพัฒนายังจะต้องครอบคลุมในมิติส�าคัญต่างๆพร้อมกันไปด้วย ไม่จะเป็นด้าน

การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรมหรอืด้านภูมปัิญญาต่างๆในทีน้ี่จะเน้นกล่าวถึงด้าน

การพัฒนาทางการเมอืงเป็นส�าคญั โดยแบ่งพิจารณาเป็น 5 ประเด็น คอื 1) ลักษณะของ

การพัฒนาทางการเมอืง (Characteristics of Political Development) 2) กระบวนการ

ของการพัฒนาทางการเมือง (The Process of Political Development) 3) การสร้าง

สถาบันทางการเมืองกับความเสื่อมทางการเมือง (Political Institutionalization and 

Political Decay) 4) การพัฒนาทางการเมืองกับความเป็นประชาธิปไตย (Political 

Development as Democratization) 5) วัฒนธรรมทางการเมืองกับความมั่นคงของ

ประชาธิปไตย (Political Culture and the Stability of Democracy)

  ก. ลักษณะของการพัฒนาทางการเมือง ในการศึกษาเรื่องการพัฒนา

ทางการเมอืงนัน้ มผีูใ้ห้ความหมายและค�าจ�ากัดความไว้ต่างๆกัน เช่น บ้างก็ถือว่าหมาย

ถึงการมีการบังคับใช้กฎหมาย มีการเลือกตั้งท่ีมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม หรือมีสถาบัน

ตัวแทนของประชาชน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ลักษณะของการพัฒนาทางการเมืองซึ่งเป็น

ที่ยอมรับกันมาอย่างต่อเนื่องมักมีองค์ประกอบ ดังนี้

   (1) การเน้นศูนย์อ�านาจไว้ท่ีรัฐบาลกลาง ระบบการเมืองสมัยใหม่ที่

ถือว่าพัฒนาแล้วมักมีแนวโน้มที่จะรวมศูนย์อ�านาจและหน้าท่ีเกือบท้ังหมดไว้ท่ีระบบ

การปกครองส่วนกลางระดบัรฐัเป็นหลกั โดยทีป่ระชาชนก็จะยอมรบัว่าเป็นพันธกิจของ

รัฐท่ีจะเป็นฝ่ายก�าหนดนโยบายสาธารณะพร้อมท้ังถือเป็นพันธะความรับผิดชอบของ

ประชาชนทีจ่ะต้องยอมรบัอ�านาจหน้าทีด่งักล่าวด้วย สภาพการณ์ดงักล่าวถือว่าได้เกิด

รูปลักษณ์การปกครองที่เป็นไปตามแบบแผนของกฎหมายบ้านเมืองซึ่งตั้งมั่นขึ้นแล้ว

  (2) การมีองค์กรทางการเมืองตามแบบสมัยใหม่ สังคมที่ได้ชื่อว่ามีการ

พัฒนาทางการเมืองยังจะต้องมีโครงสร้างหรือองค์กรทางการเมืองท่ีมีความช�านาญ

เฉพาะ ในอันท่ีจะสามารถสนองตอบต่อภารกิจส�าคัญของหน้าที่ทางการเมืองให้

บรรลุผลอย่างทั่วถึง ดังนั้น สภาพของสังคมดังกล่าว จึงย่อมมีความสลับซับซ้อน และ
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ประกอบไปด้วยสถาบันทางการเมืองส�าคัญๆ อันได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองตลอดจนส่ือมวลชน โดยต่างมักยึดมั่น

ในหลักการแห่งความเป็นเหตุเป็นผลและความมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องก�ากับ

  (3) การมพีฤติกรรมทางการเมืองตามแบบสมัยใหม่ พลเมอืงของประเทศ

ที่มีการพัฒนาทางการเมือง มักจะมีการพัฒนาตนเอง กระทั่งเกิดความรู้สึกจงรักภักดี 

และเกื้อกูลต่อระบบการเมืองของรัฐ เหนือกว่าความผูกพันที่มีให้กับกลุ่มเครือญาติใน

ระดับพื้นฐาน ประชาชนโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะมีบทบาททางการเมืองเพิ่มขึ้น ทั้งใน

รูปของการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงโดยการไปเลอืกตัง้ หรือช่วยรณรงค์หาเสียงเลอืกตัง้

และอื่นๆ

  (4) การขยายขดีความสามารถของระบบการเมือง ระบบของประเทศทีม่ี

การพัฒนาทางการเมอืงยังจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการต่างๆของประชาชน 

ตลอดจนสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆไว้ได้ เมื่อพิจารณาตามหลักการของ

ทฤษฎีระบบ นั่นคือกลไกต่างๆทางการเมืองตลอดจนโครงสร้างและพฤติกรรมของรัฐ

จะสามารถท�าหน้าที่ได้อย่างมีเสถียรภาพ และมีลักษณะประสานสัมพันธ์กันสนอง

ตอบต่อเป้าหมายของรฐัได้ดีข้ึนนัน่เอง ขีดความสามารถของระบบการเมอืงดงักล่าวใน

ทัศนะของเกเบรียล อัลมอนด์ (Gabriel Almond) และเวอร์บา ซิดนีย์ (Verba Sidney) 

ต้องประกอบไปด้วยหลักที่ว่า มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์และวัตถุจากสภาพแวดล้อม 

สามารถควบคุมการกระท�าของบุคคลและกลุ่มได้ มีการตัดสินใจและด�าเนินนโยบาย

ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนตามท่ีได้มีการก�าหนดคุณค่าไว้

ร่วมกัน คุณค่าดังกล่าวต้องก�าหนดผ่านโครงสร้างและขั้นตอนของสถาบัน และมีการ

เสริมสร้างภาพพจน์และความหมายด้วยการให้รางวัลและยกย่องให้คุณค่า

  ข. กระบวนการของการพัฒนาทางการเมือง แนวคิดส�าคัญเก่ียวกับ

กระบวนการของการพัฒนาทางการเมืองสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ น่ัน

คือระหว่างกลุ่มแรกที่เน้นว่าการพัฒนาทางการเมืองเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและสังคม กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเน้นว่าการพัฒนาทางการเมืองเป็นบ่อเกิดของ

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม

  (1) กลุ่มที่เน้นว่าการพัฒนาทางการเมืองเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดนี้เชื่อว่าการพัฒนาทางการเมืองเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผล

ประการส�าคญั เพ่ือสนองตอบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นเบือ้งแรก ด้วย
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เหตผุลทีว่่าการพัฒนาให้ทนัสมยัไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเมอืง 

หรอืการรวมพลงัสงัคมอะไรกต็าม ต่างล้วนต้องอาศยัระบบการเมอืงท่ีทรงประสทิธิภาพ

และสลับซับซ้อนเป็นรากฐานทั้งสิ้น ขณะเดียวกันในทางกลับกัน ระบบการเมืองที่ทรง

ประสิทธิภาพและสลับซับซ้อนเป็นรากฐานท้ังสิ้น ขณะเดียวกันในทางกลับกัน ระบบ

การเมืองท่ีพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนแล้ว ก็จ�าเป็นอยู่เองที่จะต้องจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ 

ให้ประชาชนไม่ว่าจะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือวิถีชีวิตชาวเมือง

อนัทนัสมยัก็ตาม การทีร่ะบบเศรษฐกิจสมยัใหม่สามารถจดัหาส่ิงอ�านวยความสะดวก

ต่างๆ ให้กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือวัตถุ

ก็ตาม ย่อมจะเป็นปัจจัยส�าคัญช่วยเก้ือกูลให้พวกเขาพัฒนาความเชื่อเป็นคนรุ่นใหม่

มากขึน้ เนือ่งจากเป็นประโยชน์และคณุค่าของระบบ กระทัง่ก่อให้เกิดความรูส้กึยอมรบั

อ�านาจหน้าทีข่องรฐับาล รวมท้ังสนใจเข้ามส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระดับคณุภาพเพ่ิมขึน้

ส�าหรับการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่มแรกน้ีเท่ากับถือว่าการพัฒนาทางการเมือง

เป็นตัวแปรตาม โดยมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวแปรหลัก รากฐานการ

วิเคราะห์ตามแนวนี้เกิดจากระบบการเมืองซึ่งด�ารงอยู่ในช่วงศตวรรษท่ี 18-19 ขณะ

ที่ในกลุ่มที่สองจะอยู่ในช่วงประมาณครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 17 โดยยึดหลักว่าระบบ

การเมอืงเป็นตวัแปรหลกัชีน้�าการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสงัคมในฐานะเป็นตวัแปร

ตามอีกต่อหนึ่ง

  (2) กลุ่มท่ีเน้นว่าการพัฒนาการเมืองเป็นบ่อเกิดของการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดของกลุ่มนี้เชื่อว่าการพัฒนาระบบการเมืองเป็นเงื่อนไข

ส�าคัญเบื้องต้นในอันท่ีจะน�าไปสู่การชี้น�าการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

นัน่คือถือว่าในฐานะท่ีผูน้�าทางการเมอืงเป็นผูต้ดัสนิใจก�าหนดทศิทางของสงัคม ดงันัน้

จงึย่อมสามารถจะชีน้�าการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของกลุ่มหรือบคุคล ตลอดจนระบบ

เศรษฐกิจการเมืองและสังคมได้ ท้ังนี้โดยมีระบบการเมืองเป็นตัวน�าการเปลี่ยนแปลง

ของทกุส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ขัน้ตอนส�าคญัของกระบวนการพัฒนาจะเร่ิมต้นจากการเข้า

สู่อ�านาจของผู้น�าทางการเมืองเป็นเบื้องแรก จากนั้นผู้น�าก็เข้าไปก�ากับระบบการเมือง

ในการตัดสินและด�าเนินนโยบาย ในอันท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองขึ้นมา 

โดยท่ีผูน้�าจ�าเป็นต้องผลกัดนัให้เกิดโครงสร้างและพฤตกิรรมทางการเมอืงตามแบบแผน

ที่ดีและมีประสิทธิภาพให้ได้
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  มาตรการส�าคัญท่ีรัฐบาลจะต้องท�าพร้อมกันไปก็คือ นอกจากต้องพยายาม

ขจัดแหล่งอ�านาจตามประเพณีดั้งเดิมของระบบราชการแล้ว ยังจะต้องปรับโครงสร้าง

หน้าทีข่องระบบราชการเสยีใหม่ ควบคู่ไปกับการเสรมิสร้างให้มพีรรคการเมอืง เร้าระดม

คนบางกลุม่ให้เข้ามบีทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมอืง ตลอดจนเข้าไป

จดัการควบคมุท้ังทรพัยากรธรรมชาตแิละบุคคลอย่างแข็งขนัพร้อมกันไปด้วย นอกจาก

นัน้ รฐับาลยังสามารถจะเข้าไปบรหิารนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาชวิีตทางเศรษฐกิจ

และสังคมต่างๆให้ทันสมัยข้ึนมาด้วย อาทิ ด้านเศรษฐกิจการเมือง ระบบการศึกษา 

วัฒนธรรม เอกลกัษณ์ของชาติ สือ่มวลชน ตลอดจนระบบความเชือ่ทางศาสนา ตวัอย่าง

ของการใช้ระบบการเมอืงและนโยบายสาธารณะเป็นเครือ่งชีน้�าการเปล่ียนแปลงอย่าง

ทั่วด้านก็ได้แก่กรณีการปฏิวัติวัฒนธรรมภายใต้การชี้น�าของประธานเหมาเจ๋อตุงของ

สาธารณรัฐประชาชนจนี หรอืการปฏิวัตชินดิพลกิฟ้าคว�า่แผ่นดนิของพอลพตผูน้�าเขมร

แดง เป็นต้น
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 แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงตัวแบบของการพัฒนา

  ค. การสร้างสถาบันทางการเมืองกับความเสื่อมทางการเมือง  จากแนวคิด

ต่อกระบวนการพัฒนาทางการเมืองที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ว่าการพัฒนาทางการเมือง

เป็นตวัแปรน�าหรอืตวัแปรตามของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมน้ัน ซามวล พี. ฮนั

ติงตัน (Samuel P. Huntington) นักวิชาการรัฐศาสตร์อเมริกันผู้มีชื่อเสียงเสนอทัศนะ

ต่อประเด็นดังกล่าวไว้ในหนังสือแบบแผนทางการเมืองในสังคมที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง 

(Politcal Order in Changing Society) ในปี 2511 ว่าโดยตัวสถาบันทางการเมือง

เองน่าจะมีบทบาทส�าคัญมากกว่าปัจจัยภายนอกอื่นเสียด้วยซ�้า เน่ืองจากขีดความ

สามารถของกลไกหรอืองค์กรในสถาบนัทางการเมอืงดงักล่าว ในอนัทีจ่ะสนองตอบต่อ

ความเรียกร้องต้องการของประชาชน ย่อมจะน�ามาซึ่งการยอมรับ ให้คุณค่าและก่อให้

เกิดเสถียรภาพทางการเมอืงตามมาโดยอตัโนมตั ิทัง้น้ีในทศันะของฮนัตงิตนัเหน็ว่า ขดี

(2) กลุ่มที่เน้นการพัฒนาระบบการเมืองเป็นตัวน�า
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          แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงตัวแบบของการพัฒนา 
 

ค. ก า ร ส ร้ า ง ส ถ า บั น ท า ง ก า ร เ มื อ ง กั บ ค ว า ม เ สืH อ ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง  
จ า ก แ น ว คิ ด ต่ อ ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ท า ง ก า ร เ มื อ ง ทีS แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  2 ก ลุ่ ม 

ว่าการพัฒนาทางการเมืองเป็นตัวแปรนําหรือตัวแปรตามของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมนั3 น ซามวล พี. 

ฮั น ติ ง ตั น  (Samuel P. Huntington) 

นักวิชาการรัฐศาสตร์อเมริกันผู้มีชืS อเสียงเสนอทัศนะต่อประเด็นดังกล่าวไว้ในหนังสือแบบแผนทางการเมืองใน

การพัฒนาเมือง  

การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง  การระดมทางสังคม  

ค 

ว 

า 

ม 

ทั 

น 

ส 

มั 

ย 

 (1) กลุ่มทีHเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวนํา  

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

การพัฒนาการเมือง  การพัฒนาเมือง  

การระดมทางสังคม  

ความทันสมัย  

(2) กลุ่มทีHเน้นการพัฒนาระบบการเมืองเป็นตัวนํา  
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ความสามารถของระบบการเมืองดังกล่าวจ�าต้องประกอบด้วยเงื่อนไขส�าคัญดังน้ี คือ 

สามารถใช้กฎเกณฑ์ควบคุมประชาชน สนองตอบต่อความปรารถนาของประชาชน

อย่างยืดหยุ่น จัดหาและจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี

  อย่างไรก็ตาม ฮันติงตันก็ตระหนักดีว่า แม้สถาบันทางการเมืองจะสามารถมี

บทบาทน�าการพัฒนาทางการเมืองได้ ทว่าก็พร้อมท่ีจะเผชิญกับความเสื่อมทางการ

เมืองได้อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากกระบวนการท�าให้เป็นสมัยใหม่อาจก่อให้

เกดิความไม่มเีสถียรภาพข้ึนมาได้โดยธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นปัจจยัด้านการระดมสงัคม 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเมอืง การศกึษาและอืน่ๆ นัน่คอืการระดมทาง

สงัคมอาจน�าไปสูก่ารบ่อนเซาะค่านิยมและความเชือ่ดัง้เดมิ ซึง่ค�า้จนุระเบยีบแบบแผน

ทางสังคมอยู่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดปัจจัยใหม่ๆ ที่ท�าให้เกิดการ

แข่งขนักันอย่างจรงิจงัมากข้ึน การพัฒนาเมอืงอาจส่งผลให้เกิดการรวมตวัของกลุม่ชน

ต่างๆ ทีห่ลายหลากแตกต่างกัน กลายเป็นกลุม่ขนาดใหญ่เกาะตวักันเป็นมวลชนอย่าง

หนาแน่นเพ่ิมขึ้นและการขยายตัวด้านการศึกษาและสื่อสารก็อาจส่งผลให้เกิดการ

ตระหนักขึ้นในหมู่มวลชน ในท�านองที่ว่าพวกตนไม่ได้รับการสนองตอบด้านทรัพยากร

ต่างๆ หรือไม่ได้รับการยอมรับให้ความส�าคัญอย่างเพียงพอก็เป็นได้

  ปัจจยัเงือ่นไขดังกล่าวอาจน�าไปสูค่วามเสือ่มหรอืความไร้ประสทิธิภาพทางการ

เมืองได้หากว่าระบบการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองไม่สามารถตอบสนองความ

เรียกร้องต้องการของประชาชนได้ ปกติแล้ว เมื่อเกิดปัจจัยดังกล่าวขึ้น มวลชนหรือ

กลุ่มชนชาติก็จะพากันเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลตอบสนองด้วยการจัดหาสิ่งต่างๆให้ 

ไม่ว่าจะเป็นการจดัหางาน สวัสดกิารด้านการรกัษาพยาบาลและท่ีอยู่อาศยั การให้การ

ศึกษากับประชาชน รวมท้ังการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองได้

อย่างเปิดกว้างมากขึ้น ฯลฯ แต่เนื่องจากประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหลายมักมีขีดความ

สามารถในอันที่จะตอบสนองได้อย่างจ�ากัด ประกอบกับขาดอ�านาจและความชอบ

ธรรมที่จะโน้มน�าให้กลุ่มชนทั้งหลายยอมรับขีดจ�ากัดของรัฐ ดังนั้นจึงย่อมเป็นธรรมดา

อยูเ่องทีป่ระชาชนย่อมเกิดความไม่พอใจรฐับาล กระท่ังน�าไปสู่การขาดเสถยีรภาพและ

เกิดความเสื่อมทางการเมืองขึ้นในท้ายที่สุด
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  ฮันติงตันได้วิเคราะห์ถึงยุทธศาสตร์ท่ีผู้น�ารัฐบาลมักนิยมใช้ในการ “ซื้อเวลา” 

เพ่ือโน้มน้าวประชาชนมาเป็นพวกไว้ว่า โดยท่ัวไปมกันิยมเลอืกใช้การปลกุระดมทางการ

เมอืง หรอืไม่ก็ใช้การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามส่ีวนร่วมทางการเมอืงเพ่ิมขึน้ มากกว่า

จะใช้หนทางเพิ่มสินค้าและบริการตอบสนองตามที่ประชาชนต้องการ และจากการใช้

มาตรการดงักล่าวก็อาจจะท�าให้ประชาชนพึงพอใจได้เพียงในระยะสัน้เท่าน้ัน ทว่ากลบั

จะย่ิงสร้างความรูส้กึคับข้องใจเพ่ิมข้ึน เนือ่งจากยังไม่ได้รบัการตอบสนองสิง่ทีต้่องการ 

อนัอาจน�าไปสู่การส�าแดงปฏิกิรยิาตอบโต้ด้วยการแสดงพลงัทางการเมอืงไม่ว่าจะเป็น

ในรูปสันติวิธีจากการประท้วงเดินขบวน หรือถึงขั้นใช้ก�าลังรุนแรงด้วยการก่อจราจล 

กบฏ รัฐประหารหรือปฏิวัติก็เป็นได้

  ในอันที่จะแก้ไขปัญหาจากการที่ประชาชนให้การสนับสนุนรัฐบาลลดลง รวม

ทั้งการเพิ่มความเรียกร้องต้องการจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น จึงจ�าเป็นอยู่เองที่รัฐบาลจะต้อง

พยายามหามาตรการหรือกลไกบางอย่างมาเสริม ในบางกรณี หากผู้น�ามีคุณสมบัติ

โดดเด่นเป็นท่ียอมรบัของประชาชน ก็อาจช่วยทุเลาปัญหาให้ผ่อนหนกัเป็นเบาไปได้บ้าง 

ทว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาในแบบท่ีใช้คณุลกัษณะส่วนตวั ซึง่ก็ย่อมเป็น

ธรรมดาอยู่เองที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง และกระบวนการท่ีได้พัฒนาไปสู่ความ

เป็นสถาบันทางการเมืองแล้วระดับหนึ่ง ขณะที่อีกในบางกรณีก็อาจจะมีสถาบันทหาร

ใช้ก�าลังเข้ายึดอ�านาจ ท้ังนี้ภายใต้ค�าอธิบายหรือข้ออ้างว่าเพ่ือการฟื้นฟูให้เกิดความ

มั่นคงในสังคมหรือหากไม่มีบุคคลหรือสถาบันหนึ่งใดเข้ามาแทรกแซง ก็อาจน�าไปสู่

ความขัดแย้งรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นจลาจลได้ หรือมิเช่นนั้นก็อาจเกิดขบวนการปฏิวัติ

ล้มล้างระบบการเมืองเดิมท้ังหมดด้วยก�าลัง ซึ่งก็มักเกิดจากขบวนการคอมมิวนิสต์    

เป็นหลัก

  ต่อปัญหาท่ีว่าหากจะสถาปนาให้เกิดสถาบันทางการเมืองท่ีเป็นปึกแผ่นขึ้น

มาในสังคม จะต้องท�าอย่างไร ในทัศนะของฮันติงตันแล้วอาจท�าได้ใน 2 กรณี วิธี

แรกก็โดยการที่ระบบการเมืองจะต้องเพ่ิมพูนให้สถาบันทางการเมืองทรงคุณค่าและ

มีเสถียรภาพมากข้ึน เช่น ในกรณีประเทศที่ได้รับเอกราชจากประเทศเมืองแม่อาณา

นิคมค่อยๆสร้างระบบการเมืองสมัยใหม่ข้ึนมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงจ�าเป็นต้องสร้าง

พรรคการเมืองเป็นสถาบันพื้นฐานในการพัฒนาการเมือง ทว่าก็มีประเทศไม่มากนักที่

ประสบความส�าเรจ็ตามยุทธศาสตร์ดงักล่าว ส่วนอกีวิธีหน่ึงกลับเป็นในทางตรงกันข้าม 

นัน่คอืกลับใช้มาตรการจ�ากดัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและการระดมทางสังคมแทน 
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อนัจะเป็นผลให้กิจกรรมทางการเมอืงต่างๆ ถูกควบคมุปิดก้ัน โดยเฉพาะการเคลือ่นไหว

ของพรรคการเมอืง การเสนอข่าวสารของสือ่มวลชน ตลอดจนการแข่งขนัทางการเมอืง

ในหมู่ชนชั้นน�า และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั่วไปด้วย ยิ่งกว่านั้น รัฐ

ยังอาจอาศยัระบบการศกึษาและสือ่มวลชนในการหล่อหลอมความเชือ่และปฏิบตักิาร

ทางการเมืองของประชาชนได้อีกด้วย

  นอกจากน้ัน ยังอาจใช้มาตรการระดมให้มวลชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง

ในเชิงสนับสนุนระบบการเมืองได้อีกด้วย ตัวอย่างกรณีการปฏิวัติวัฒนธรรมภายใต้

การน�าของประธานเหมาเจ๋อตงุของสาธารณรฐัประชาชนจนีในช่วงปี พ.ศ.2505 – 2511 

ซึ่งได้มีการปลุกระดมมวลชนให้มาวิญญาณปฏิวัติ และจิตส�านึกทางอุดมการณ์เสีย

สละเพ่ือมวลชน ด้วยการทุ่มเทท�างานหนักร่วมกันเพ่ือพัฒนาประเทศให้บังเกิดความ

เสมอภาคเป็นธรรมกันโดยถ้วนหน้า อาทิ การใช้แรงงานเพื่อการเพาะปลูก ผลิตสินค้า 

อุตสาหกรรม ขุดคูคลอง ท�าถนน ตึกรามบ้านช่องต่างๆ ฯลฯ แต่เนื่องจากด�าเนินการ

มากเกินพอดี และขาดการจ�าแนกในลักษณะยึดคัมภีร์แบบไร้เดียงสา เป็นผลให้เสีย

โอกาสที่จะใช้ความรู้ความสามารถของคนบางกลุ่มไปในทางสร้างสรรค์ ทั้งน้ีเพราะ

ทุกกลุ่มถูกบังคับให้ไปใช้แรงงานโดยเสมอภาคกัน ที่ส�าคัญคือก่อให้เกิดกลียุคอันเป็น

ผลเสยีหายต่อประเทศชาตโิดยรวมเฉพาะอย่างย่ิงท�าให้เศรษฐกิจและผลผลิตตกต�า่ลง

เป็นอันมาก

  จากการวิเคราะห์เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสถาบันทางการ

เมืองกับความเสื่อมทางการเมืองของฮันติงตันได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาทางการเมือง

จะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อผู้น�าทางการเมืองสามารถสร้างดุลยภาพบางอย่างให้เกิดขึ้น 

นัน่คอืดลุยภาพระหว่างการสร้างสถาบนัทางการเมอืงและขดีความสามารถของระบบ

การเมอืง กับการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและความต้องการทางการเมอืงของประชาชน 

โดยที่หากรัฐบาลเน้นเสริมสร้างด้านการมีส่วนร่วมก็จะน�าไปสู่การเกิดความเสื่อม

ทางการเมืองตามมา ทัศนะดังกล่าวของฮันติงตันแสดงถึงการเน้นให้ความส�าคัญกับ

สถาบนัทางการเมอืงท่ีมต่ีอการพัฒนาการเมอืงเป็นหลกั และเหน็ความเรยีกร้องต้องการ

และการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนเป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาทางการเมอืง

ไปโดยปริยาย นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นเด่นชัดในมุมมองของฮันติงตันท่ีกล่าวถึง

แนวคิดท�านองเดียวกันนี้ว่า “ปัญหาประการส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ขาดเสถียรภาพ แต่อยู่ที่
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การสร้างสรรค์สงัคมทีม่รีะเบยีบแบบแผนตามกฎหมายเสยีมากกว่า” กระทัง่ถึงกับกล่าว

ในเชิงเปรียบเทียบว่า “สังคมสามารถมีระเบียบแบบแผนได้โดยปราศจากเสรีภาพ แต่

ไม่สามารถจะมีเสรีภาพได้โดยปราศจากระเบียบแบบแผน”

  ง. การพัฒนาทางการเมืองกับความเป็นประชาธิปไตย โดยทั่วไปแล้ว นัก

รฐัศาสตร์จากโลกตะวันตกส่วนมากมกัจะมองว่า การพัฒนาทางการเมอืงกับความเป็น

ประชาธิปไตยเป็นของคู่กัน ทว่าหากวิเคราะห์กันในเชิงหลักการแล้ว ความหมายของ

การพัฒนาทางการเมืองไม่น่าจะต้องเป็นแบบเดียวกับประชาธิปไตยแบบเสรีเสมอไป 

เนื่องจากยังมีประเทศที่ใช้ระบบอื่นซึ่งถือได้ว่ามีการพัฒนาทางการเมืองเช่นกัน อาทิ 

ระบอบคอมมิวนิสต์ ไม่ว่าจะเป็นในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม 

ลาวและคิวบา เป็นต้น แม้ว่าการพัฒนาทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ในสหภาพ

โซเวียตและยุโรปตะวันออกจะล่มสลายไปก็ตาม อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่ายิ่งนาน

วัน ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นทุกที ไม่เฉพาะแต่

ในอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ที่ล่มสลายไปจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบอบประชาธิปไตย

เท่านัน้ ประเทศอืน่ๆ ในลาตนิอเมรกิา เอเชยีและอาฟริกาต่างก็พากันเปลีย่นแปลงเช่น

กันอาทิ นิคารากัว อาร์เจนตินา เกาหลีใต้และไนจีเรีย เป็นต้น

แผนภูมิแสดงการสร้างสถาบันทางการเมืองและความเสื่อมทางการเมืองในทัศนะ   ของฮันติงตัน

18 
	

พ . ศ . 2505 – 2511 ซึS ง ไ ด้ มี ก า ร ป ลุ ก ร ะ ด ม ม ว ล ช น ใ ห้ ม า วิ ญ ญ า ณ ป ฏิ วั ติ 

แ ล ะ จิ ต สํ า นึ ก ท า ง อุ ด ม ก า ร ณ์ เ สี ย ส ล ะ เ พืS อ ม ว ล ช น 

ด้วยการทุ่มเททํางานหนักร่วมกันเพืS อพัฒนาประเทศให้บังเกิดความเสมอภาคเป็นธรรมกันโดยถ้วนหน้า อาทิ 

การใช้แรงงานเพืS อการเพาะปลูก ผลิตสินค้า อุตสาหกรรม ขุดคูคลอง ทําถนน ตึกรามบ้านช่องต่างๆ ฯลฯ 

แ ต่ เนืS อ งจาก ดํ า เนิ น การม าก เกินพอ ดี  และขาดการ จํ าแนกใน ลักษณ ะ ยึด คัม ภี ร์แบบไ ร้ เดี ยงส า 

เป็ น ผ ล ใ ห้ เสี ย โ อ ก าส ทีS จ ะ ใ ช้ ค ว าม รู้ ค ว าม ส าม ารถ ข อ งค น บ างก ลุ่ ม ไป ใน ท างส ร้ า งส ร ร ค์ 

ทั3 ง นี3 เ พ ร า ะ ทุ ก ก ลุ่ ม ถู ก บั ง คั บ ใ ห้ ไ ป ใ ช้ แ ร ง ง า น โ ด ย เ ส ม อ ภ า ค กั น 

ทีS สําคัญคือก่อให้เกิดกลียุคอันเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติโดยรวมเฉพาะอย่างยิSงทําให้เศรษฐกิจและผลผลิตต

กตํS าลงเป็นอันมาก 

จากการวิเคราะห์เกีS ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสถาบันทางการเมืองกับความเสืS อมทางการเมือ

ง ข อ ง ฮั น ติ ง ตั น ไ ด้ ข้ อ ส รุ ป ว่ า 

การพัฒนาทางการเมืองจะบรรลุผลได้ก็ต่อเมืS อผู้นําทางการเมืองสามารถสร้างดุลยภาพบางอย่างให้เกิดขึ3 น 

นัS น คือ ดุลยภาพระห ว่างการส ร้างสถาบันทางการเมืองและขีดความสามารถของระบบการเมือง 

กั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 

โดยทีS หากรัฐบาลเน้นเสริมสร้างด้านการมีส่วนร่วมก็จะนําไปสู่การเกิดความเสืS อมทางการเมืองตามมา 

ทัศนะดังกล่าวของฮันติงตันแสดงถึงการเน้นให้ความสําคัญกับสถาบันทางการเมืองทีS มีต่อการพัฒนาการเมืองเป็

น ห ลั ก 

และเห็นความเรียกร้องต้องการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางกา

ร เ มื อ ง ไ ป โ ด ย ป ริ ย า ย 

นอกจากนั3 น ยังสะท้อนให้ เห็นเด่นชัดในมุมมองของฮันติงตันทีS กล่าวถึงแนวคิดทํานองเดียวกันนี3 ว่า 

“ ปั ญ ห า ป ร ะ ก า ร สํ า คั ญ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ทีS ข า ด เ ส ถี ย ร ภ า พ 

แ ต่ อ ยู่ ทีS ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม ทีS มี ร ะ เ บี ย บ แ บ บ แ ผ น ต า ม ก ฎ ห ม า ย เ สี ย ม า ก ก ว่ า ” 

กระทัS งถึงกับกล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า “สังคมสามารถมีระเบียบแบบแผนได้โดยปราศจากเสรีภาพ 

แต่ไม่สามารถจะมีเสรีภาพได้โดยปราศจากระเบียบแบบแผน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างสถาบันทางการเมือง  

ขีดความสามารถ  

ระเบียบแบบแผน  

การปราบปราม 
ระดับทีSเหมาะสม  

ความไม่มีเสถียรภาพ ความเสืSอม  

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความต้องการ  

สูง  

ตํSา  สูง  

แผนภูมิแสดงการสร้างสถาบันทางการเมืองและความเสื9อมทางการเมืองในทัศนะของฮันติงตัน  
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ส�าหรับหลกัเกณฑ์ทัว่ไปซึง่เป็นทีย่อมรบักันว่าเป็นเงือ่นไขส�าคญั สะท้อนถึงระยะเปลีย่น

ผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย มีดังน้ี คือ ระบบการเมืองนั้นๆ จะต้องยินยอมให้มี

พรรคการเมืองฝ่ายค้าน กระบวนการเลือกตั้งต้องเปิดโอกาสให้สามารถเลือกผู้สมัคร

ได้อย่างอิสระ และผู้น�าทางการเมืองก็จะต้องน้อมรับผลการเลือกตั้งที่ออกมาอย่าง

โปร่งใส รวมทั้งต้องมีเกณฑ์ก�าหนดระยะเวลาการด�ารงอยู่ในต�าแหน่งทางการเมืองไว้

อย่างแน่ชัดด้วย เกณฑ์พ้ืนฐานดังกล่าวนับวันแต่จะได้รับการยอมรับกว้างขวางมาก

ขึ้นทุกขณะในปัจจุบัน กระทั่งก�าลังจะกลายเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นทุกที

  ต่อกรณีดังกล่าวท�าให้ได้แง่คิดพิจารณาขึ้นมาว่า เหตุใดระบบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยเสรีจึงได้ขยายตัวมากข้ึนตลอดเวลา ค�าอธิบายในเรื่องนี้ก็คงจะมีได้

ในหลายลักษณะเช่นในมิติทางการเมือง บ้างก็ว่าเมื่อมีประเทศหน่ึงใดเปลี่ยนการ

ปกครองไปเป็นประชาธิปไตย ก็จะกลายเป็นแบบอย่างให้ประชาชนในประเทศที่ไม่

เป็นประชาธิปไตย ทว่าได้เห็นคุณค่าของมันพยายามเรียกร้องให้ผู้น�าปฏิรูปการเมือง

จนส�าเร็จ ขณะที่ในบางกรณีก็เกิดจากการล่มสลายของการปกครองแบบเผด็จการ

หรือแบบรวบอ�านาจเบ็ดเสร็จ อันเป็นผลให้เกิดมีช่องทางท่ีประชาชนสามารถอาศัย

สถานการณ์นั้นเรียกร้องประชาธิปไตยได้ โดยท่ีรัฐบาลเดิมไม่มีอ�านาจจะกดขี่ปราบ

ปรามได้เช่นเดิม กรณีดังกล่าวท่ีมีลักษณะร่วมสมัยก็ได้แก่ในค่ายคอมมิวนิสต์และ

ประเทศก�าลังพัฒนาที่กล่าวถึงไปแล้ว

  หากจะหันมามองในเชิงเศรษฐกิจกันบ้าง นักวิชาการจ�านวนมากทีเดียวต่าง

เห็นสอดคล้องกันว่า ระบอบประชาธิปไตยดูจะเจริญงอกงามดีในดินแดนที่มีความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีกลบัเหีย่วเฉาไปในดนิแดนทีม่คีวามยากจนข้นแค้น เหตผุล

ก็คงเป็นด้วยความเป็นจริงท่ีว่าแม้ประชาชนเคลื่อนไหวเรียกร้องกันเพ่ิมขึ้นหลังจาก

ประเทศมปีระชาธิปไตย แต่ประเทศทีส่ามารถสนองตอบข้อเรยีกร้องและความต้องการ

เชิงเศรษฐกิจของประชาชนได้ ผลลัพธ์ก็ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ และไม่น�าไปสู่

ความเสื่อมหรือไร้เสถียรภาพทางการเมืองในท้ายท่ีสุด ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอก

ก็ส่งผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยได้เช่นกัน เช่นในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ท้ัง

สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในฐานะมหาอ�านาจส�าคัญของโลก ต่างก็มีบทบาท

ส�าคัญต่อการกดดันการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นเผด็จการของประเทศ

ในเขตอิทธิพล เช่น กรณีสหรัฐอเมริกากดดันรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าด้วยการตัด
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ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหาร หรือ สหภาพโซเวียตภายใต้การน�าของ 

กอร์บาชอฟก็ตดัการสนบัสนุนรฐับาลเผดจ็อ�านาจทีไ่ม่เป็นทีย่อมรบัในยุโรปตะวันออก 

เป็นต้น

  ในท้ายที่สุดแล้ว ต่างก็ยอมรับกันว่า แม้ในระยะหลังนี้จะมีประเทศหันมาปก

ครองแบบประชาธิปไตยเสรกัีนมากข้ึน แต่ก็เหน็สอดคล้องกนัว่าหากปราศจากการสร้าง

ให้เกิดความเป็นสถาบนัทางการเมอืงทีม่ัน่คง ควบคูไ่ปกับการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ั่งยืน

จนส�าเร็จผลแล้ว ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงสถาพรคงยากจะเกิดขึ้นได้ กระทั่งอาจ

น�าไปสู่การล่มสลายกลับไปสู่ระบอบเผด็จอ�านาจอยู่ร�่าไป ดังเช่นท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.

2543 ในเอกวาดอร์ในทวีปอเมริกาใต้และในปากีสถานในเอเชียใต้ เป็นต้น

  จ. วัฒนธรรมทางการเมืองกับความมั่นคงของประชาธิปไตย  โดยทั่วไป

ต่างยอมรบักันว่า มปัีจจยัหลายประการเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของความเป็นประชาธิปไตย 

อาทิ ปัจจัยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมด้านการศึกษา หรือบทบาทอัน

อิสระของส่ือมวลชน ปัจจัยทางการเมืองท่ีมีพรรคการเมือง มีการเลือกตั้ง มีองค์กร

ตัวแทนของประชาชน ฯลฯ ทว่ามีนักรัฐศาสตร์บางกลุ่มเห็นต่างออกไป กาเบรียล อัล

มอนด์ (Gabriel Almond) และซดินีย์ เวอร์บา (Sidney Verba) เสนอทัศนะไว้ในหนังสือ

ชือ่วัฒนธรรมของพลเมอืง (The Civic Culture) ในปี พ.ศ.2506 ว่าปัจจยัต่างๆ ดงักล่าว

โดยเฉพาะปัจจยัทางการเมอืงจะเอือ้ต่อรปูแบบทางการเมอืงของประชาธิปไตยก็ต่อเมือ่

มวีฒันธรรมทางการเมืองสอดคล้องกนัไปด้วยเท่านัน้ โดยจะต้องผนวกรวมเข้ากบัการ

มีวัฒนธรรมของพลเมือง

  วัฒนธรรมทางการเมืองในที่นี้จะหมายถึงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วน

ร่วม (Participant Political Culture) ในการมีความส�านึกทางเมืองสูง และมีความ

กระตอืรือร้นสนใจเข้าไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืงอย่างแขง็ขนั ท้ังนีจ้ะต้องผนวกรวมเข้า

กับการมวีฒันธรรมของพลเมอืงในการยึดหลกัของการใช้เหตผุลพิจารณาตดัสินปัญหา

ทางการเมืองอย่างรอบด้านปราศจากอคติด้วย ดังนั้น คุณสมบัติส�าคัญของพลเมืองที่

จะเกื้อกูลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยจึงได้แก่ ความโน้ม

เอียงของประชาชนที่มีความตื่นตัวทางการเมือง ควบคู่ไปกับความสามารถที่จะเป็นผู้

อยู่ใต้การปกครองทีด่ ีและความสามารถในการเป็นพลเมอืงทีม่ส่ีวนร่วมในการปกครอง

ที่ดีนั่นเอง
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5. สรุป

  จากการศกึษาวิเคราะห์ถึงการพัฒนาทางการเมอืงมาโดยล�าดบั ท�าให้สามารถ

ได้ข้อสรุปร่วมส�าคัญว่า แนวโน้มซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง จะเน้นไปท่ีการ

จ�ากัดควบคุมบทบาทของรัฐให้ด�ารงอยู่อย่างเหมาะสม ตัวอย่างการล่มสลายของ

ระบบการเมืองแบบเผด็จการทหารและคอมมิวนิสต์นับเป็นข้อพิสูจน์ท่ีดีว่า การเมือง

ทีร่ฐัเข้าไปมบีทบาทครอบง�าล้วนเป็นบ่อเกิดและทีม่าของความล้มเหลว ด้วยเหตน้ีุเอง

ท�าให้ระบอบประชาธิปไตยได้รับการยอมรับเพ่ิมมากขึ้นตามล�าดับ เนื่องจากเป็นรูป

แบบปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมแบบเปิดกว้าง กระนั้นก็ดีระบอบ

ประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) ก็มีจุดอ่อนในแง่ท่ียังไม่

สามารถสนองตอบต่อการแก้ปัญหา และการพัฒนาคณุภาพชวิีตของประชาชนได้ดพีอ

เหตุปัจจัยท่ีนักรัฐศาสตร์หลายฝ่ายวิเคราะห์ถึงสาเหตุไว้สอดคล้องกันประการหนึ่งก็

คือความเห็นท่ีว่าพลเมืองต่างมีบทบาทและส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

ทางอ้อม (Indirect Democracy) โดยผ่านผู้แทนเท่าน้ัน ไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขท่ีเพียง

พอในโลกปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของแนวคิดเสนอให้ประชาชนเข้าไปมีบทบาท

ผ่านประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ในรูปความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

ผ่านขบวนการประชาสังคม เพื่อจะสามารถก�ากับบทบาทของผู้แทนหรือภาครัฐอีกชั้น

หนึ่ง ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างแนวคิดของนักรัฐศาสตร์ไทยที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดเน้นต่าง

กันเป็น 2 กรณี คือ แนวคิด “การเมืองของพลเมือง” ของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งเน้น

ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนปกครองตนเอง (Self – Government Democracy) กับ

แนวคิด “ประชารัฐ” ของชัยอนันต์ สมุทวณิช ซึ่งเน้นประชาธิปไตยชนิดที่พลเมืองและ

ชุมชนเข้าร่วมเป็นภาคีกับอ�านาจรัฐในการพัฒนาประเทศ

  รากฐานแนวคดิ “การเมอืงของพลเมอืง” เห็นว่า การเน้นพัฒนาสถาบนัทางการ

เมอืงแบบประชาธิปไตย หรอืกลุม่ “รฐัธรรมนูญนยิม” มกัไม่ค่อยให้ความส�าคญักบัการก

ระจายอ�านาจและการปฏิรูประบบราชการเท่าที่ควร ทว่ากลับเน้นกลไกกติกา สถาบัน

ทางการเมอืงต่างๆ ทัง้ด้านนติบิญัญัต ิบรหิารและตลุาการมากกว่า ดงันัน้จงึเน้นให้ภาค

ประชาชนหรือประชาสงัคม (Civil Society) เข้าไปมบีทบาทเพ่ิมขึน้ ท้ังนีโ้ดยไม่เน้นการ

ท�างานผ่านรัฐ เพ่ือทีจ่ะสามารถจ�ากัดขอบเขตของอ�านาจรฐั และลดภาระหน้าทีข่องรฐั

ด้วยการท�าให้รฐัเลก็ลง กระทัง่ในท้ายทีส่ดุ รฐัจะได้ไปท�าหน้าท่ีส�าคญัๆ ของตนได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ขณะที่แนวคิดของ “ประชารัฐ” จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชนกับรัฐในลักษณะประชาสังคม ซึ่งเปิดโอกาสให้พลเมืองและชุมชนร่วมเป็น

ภาคีกับอ�านาจรัฐมากกว่า ด้วยการเข้าร่วมรับรู้และร่วมตัดสินใจระหว่างภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาคประชาชนแบบสามประสาน

  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาทางการเมืองของโลกปัจจุบันมีลู ่ทางไปในแบบ

ประชาธปิไตยเสรี ที่เปิดโอกาสให้พลังกลุ่มองค์กรหรือชุมชนของพลเมืองเข้ามีบทบาท

เพ่ิมมากขึ้นตามล�าดับ แนวโน้มการเมืองยุคใหม่ของการปฏิรูปดังกล่าวนับว่ามีพลัง

เคล่ือนไหวเติบโตไม่น้อย กระทั่งท�าให้น่าเชื่อได้ว่าจะเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวม          

ให้เกิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ในอันที่จะน�ามาซึ่งความโปร่งใสไร้การ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ขณะท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพได้ในที่สุด

6. บทส่งท้าย

  ภาพลักษณ์ของโลกที่นับว่าได้รับการยอมรับกันในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่าน

มาก็คือภาพของการขัดแย้งกันทางอารยธรรม จนน�าไปสู่การล่มสลายของระบอบ

คอมมิวนิสต์และเป็นช่วงเฟื่องฟูของระบอบเสรีประชาธิปไตย ท่ีมาของแนวคิดน้ีมา

จากซามูเอล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) เป็นผู้เสนองานเขียนเรื่อง”การปะทะกัน

ทางอารยธรรม” (The Clash of Civilization) ที่มุ่งเน้นอธิบายว่าปัญหาความขัดแย้ง

และการเผชญิหน้ากันของประเทศต่างๆในโลกปัจจบุนัมรีากเหง้ามาจากการขดักันทาง

อารยธรรม ระหว่างสังคมกลุ่มวัฒนธรรมขงจื๊อที่ศรัทธาศาสนาขงจื๊อโดยมีสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเป็นหน่ึงในแกนน�าค่ายสังคมนิยมของโลกคอมมิวนิสต์ กับสังคมกลุ่ม

วัฒนธรรมครสิต์ทีศ่รทัธาศาสนาครสิต์โดยมสีหรฐัอเมรกิาเป็นแกนน�าค่ายประชาธิปไตย

ของโลกทุนนิยม และสังคมกลุ่มวัฒนธรรมอิสลามท่ีศรัทธาศาสนาอิสลามโดยมีกลุ่ม

ประเทศรัฐอิสลามและ/หรือขบวนการก่อการร้ายในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นแกน

น�าค่ายอิสลามของโลกมุสลิมและ/หรือกลุ่มก่อการร้าย

  ต ่อมาขณะที่สหภาพโซเวียตประเทศแกนน�าค่ายสังคมนิยมของโลก

คอมมิวนิสต์ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องล่มสลายลง วัฒนธรรมขงจื๊อแบบ

สังคมนิยมของจีนได้ลดการเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมคริสต์แบบทุนนิยมของสหรัฐลง 
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โดยหันไปปรับรับระบบทุนนิยมไปผสมกลายเป็นระบบสังคมนิยมแบบการตลาดแทน 

ดังน้ันการเผชิญหน้ากันทางอารยธรรมในโลกปัจจุบันจึงกลายเป็นความขัดแย้งหลัก

ทางทหารและความมั่นคงระหว่างค่ายประชาธิปไตยของโลกทุนนิยมกับค่ายอิสลาม

ของโลกก่อการร้ายเป็นหลกั แม้กระน้ันก็ตาม คูข่ดัแย้งส�าคญัท้ังด้านการเมอืงการทหาร

และเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยังคงด�าเนินคู่ขนานกันไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะ

ด้านเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชัดเจนว่าจีนก�าลังขับเคี่ยวไล่หลังสหรัฐมาอย่างกระชั้นชิด

ส่วนงานเขียนของฟรานซีส ฟูกูยามา (Francis Fukuyama)ที่วิเคราะห์ชี้น�าไปในทางที่

เชือ่ว่าระบอบเสรปีระชาธปิไตยจะสามารถเอาชนะระบอบสงัคมนยิมคอมมิวนสิต์ไปสู่

ยุคเสรีประชาธิปไตยเฟื่องฟูจนสามารถยึดกุมฐานะน�าได้ในท้ายที่สุดน้ันปรากฏอยู่ใน

งานเขียนเรื่อง”จุดจบแห่งประวัติศาสตร์”(The End of History) อย่างไรก็ตามจากข้อ

สรุปวิเคราะห์ภาพรวมที่มองแนวโน้มการพัฒนาการเมืองของโลกว่าโน้มน�าไปในทาง

เสรีประชาธิปไตยมากข้ึนในช่วงครึ่งหลังศตวรรษท่ี20ดังกล่าว เมื่อโลกก้าวมาถึงช่วง

ต้นศตวรรษที2่1จนถึงปัจจบุนัในปีค.ศ.2020หรอืพ.ศ.2563กลับปรากฏว่าเกิดมข้ีอกังขา

ต่อข้อสรุปดังกล่าวมากข้ึนตามล�าดับ กล่าวคือดูเหมือนว่าความเป็นประชาธิปไตยใน

ศตวรรษที่21ก�าลังถดถอยสู่ลัทธิอ�านาจนิยม (Authoritarianism) มากขึ้น

  ตัวอย่างหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวก็มีอาทิรายงานขององค์กรฟรี

ดอมเฮาส์ (Freedom House)ในปีพ.ศ.2560 ได้ให้ข้อสรปุว่าระบอบประชาธิปไตยก�าลงั

เข้าสูวิ่กฤตร้ายแรงจากการทีก่ระบวนการเลอืกตัง้ เสรีภาพส่ือและกระบวนการยุตธิรรม

ถูกคกุคาม หรอืไม่ก็ข้อมลูทีช่่วยยืนยันเป็นอย่างดีจากรายงานดัชนีประชาธิปไตย 2559 

(Democracy Index 2016) จากหน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสารดิอีโคโนมิสต์

(Economist Intelligence Unit)ที่ศึกษาประชาธิปไตยใน 165 ประเทศกับอีก2ดินแดน 

ซึ่งพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.52 จากคะแนนเต็ม 10

  แนวโน้มความถดถอยของประชาธิปไตยมีปรากฏอยู่ทั่วไปนับตั้งแต่ช่วง

ทศวรรษ1970 ไม่ว่าจะที่สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตกหรือญ่ีปุ่น ที่มีลักษณะตรงกันก็

คือประชาชนกว่าครึง่ไม่เชือ่ถือรฐับาลและพรรคการเมอืงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายหรอืฝ่าย

ขวา โดยเฉพาะไม่เชื่อถือนักการเมืองในประเด็นที่โจษจันกันโดยท่ัวไปเรื่องการทุจริต

คอร์รัปชั่นว่าแพร่สะพัดกันอย่างกว้างขวาง ปัญหาต่างๆถูกทับถมกันมานาน 
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  กระท่ังในระยะหลงัพรรคการเมอืงและนกัการเมอืงประเภทสดุโต่งสดุขัว้ท่ีมนีโย

บายขดัแย้งกับหลกัการของลทัธิเสรปีระชาธิปไตยกลบัได้รบัความนยิม อาทใินฝรัง่เศส 

อิตาลี กรีซ สเปน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยประธานาธิบดี

โดนัล ทรัมป์ผู้ชูนโยบาย”สหรัฐอเมริกาต้องมาก่อน”(America First) ซึ่งเน้นต่อต้าน

และต่อสู้กับต่างชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีด้วยการใช้

อ�านาจอย่างไร้ขอบเขตและไม่เน้นยึดโยงกับลัทธิเสรีประชาธิปไตยแต่อย่างใด แม้แต่

กระทั่งยอมท่ีจะละท้ิงหลักการร่วมมือร่วมใจกับชาวโลกเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อน

ตามข้อตกลงปารีสที่รัฐบาลชุดก่อนเคยลงนามเข้าร่วมก็ตาม

  ในทางกลับกันปรากฏว่าประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบอ�านาจนิยมปฏิรูป

บางประเทศก็กลับประสบความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศจนได้รับการยอมรับมาก

ขึ้นตามล�าดับ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การน�าของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 

ผู้สามารถผลักดันการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งจนถึงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถอยู่ในต�าแหน่งตลอดชีวิตประดุจเป็นจักรพรรดิ์ หรือ

ในกรณีประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียก็สามารถครองอ�านาจยาวนานภายใต้

ระบอบประชาธิปไตยแบบผูกขาดอ�านาจจากความส�าเร็จที่สามารถฟื้นฟูประเทศจาก

มหาอ�านาจท่ีเกือบล่มสลายให้กลบัมาย่ิงใหญ่อกีครัง้จนพลเมอืงมกิีนมใีช้ดกีว่าแต่ก่อน

แต่ทว่าประเทศอื่นๆอีกหลายสิบประเทศในอเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชียและประเทศใน

อ่าวเปอร์เชียก็เป็นแบบอ�านาจนิยมที่ล้มเหลวเช่นกัน

  ด้วยเหตุน้ี ข้อสรุปสังเคราะห์ท่ีเคยเป็นท่ียอมรับกันต่อมาว่าระบอบเสรี

ประชาธิปไตยดจูะเป็นทางออกหรอืทางเลอืกท่ีดท่ีีสดุเมือ่หลายทศวรรษท่ีผ่านมาจงึถูก

ท้าทายและตัง้ค�าถามจากความเป็นจรงิทางการเมอืงต่างๆทีเ่กิดข้ึน จนอาจน�าไปสู่บท

สรปุสังเคราะห์เชงิวพิากษ์ชดุใหม่และกลายเป็นว่าชดุความคดิดงักล่าวดจูะพ้นสมยัไป

แล้ว เนือ่งจากแม้ดจูะดจีรงิตามทฤษฎแีต่กลบัมปัีญหาในทางปฏิบตัเิพราะเกิดปัญหา

ทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิด้จรงิจนกลายเป็นระบอบอ�านาจนิยมแอบแฝงท่ีผลประโยชน์ส่วน

ใหญ่กลับตกอยู่ในมือชนชั้นน�าส่วนน้อย

  ลักษณะเด่นของระบอบเสรีประชาธิปไตยแบบอ�านาจนิยมแอบแฝงดังกล่าว

ก็คืออ�านาจและผลประโยชน์ต่างๆจะตกอยู่ในมือชนชั้นผู้ปกครองเป็นหลัก โดยที่ภาค

ประชาสงัคมขาดโอกาสทีจ่ะมส่ีวนร่วมทางการเมอืงอย่างแท้จริงในการแบ่งสันปันส่วน
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ผลประโยชน์และอ�านาจอย่างเป็นธรรม กล่าวคอืสถาบนัทางการเมอืงต่างๆโดยเฉพาะ

พรรคการเมืองส่วนใหญ่จะตกอยู่ภายใต้อ�านาจของชนชั้นปกครองท่ีแวดล้อมไปด้วย

ระบบอุปถัมป์ของนักธุรกิจการเมือง โดยที่การต่อสู้ช่วงชิงอ�านาจทางการเมืองจะตก

อยู่ในแวดวงของนักการเมืองและนักธุรกิจผูกขาด ข้าราชการและทหารระดับสูงและผู้

มอี�านาจบารมรีะดบัท้องถ่ิน ดังน้ัน ระบอบเสรปีระชาธิปไตยแบบอ�านาจนยิมแอบแฝง

จงึตกอยู่ในแวดวงอ�านาจของชนชัน้ปกครองและเพ่ือประโยชน์ของชนชัน้ปกครองเป็น

ส�าคัญ

  ดังน้ัน การพัฒนาการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยแห่งต้นศตวรรษที่21ที่

จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือต่อต้านระบอบเสรีประชาธิปไตยแบบอ�านาจนิยม

แอบแฝงจึงจ�าเป็นต้องผลักดันให้ด�าเนินควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาลในฐานะการ

ปกครองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของ

ประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง

สงบสขุ อกีท้ังอยูใ่นความถูกต้องเป็นธรรมตามหลกัพ้ืนฐานการบริหารจดัการบ้านเมอืง

ที่ดีซึ่งประกอบด้วย 1.หลักนิติธรรม(The Rule of Law) 2.หลักคุณธรรม (Morality) 

3.หลักความโปร่งใส (Accountability) 4.หลักการมีส่วนร่วม(Participation) 5.หลัก

ความรับผิดชอบ (Responsibility) และ6.หลักความคุ้มค่า (Cost) ทั้งนี้เพื่อธ�ารงไว้ซึ่ง

สงัคมท่ีมคีวามเสมอภาคเป็นธรรมทัง้ในมติกิารเมอืง เศรษฐกิจและสงัคมในหมูพ่ลเมอืง

โดยถ้วนหน้ากัน
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 1 นักศึกษาปริญญาโท คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง
ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร

The study of causes and factors contributing to violent 
behaviour among students in Bangkok

ณัฐกร เทียนจันทร์ 1

บทคัดย่อ
  การศึกษาเรื่องสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงของนักศึกษา

ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์พฤติกรรม

ความรนุแรงนกัศกึษาในกรงุเทพมหานคร 2) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความ

รุนแรงของนักศึกษาสถาบันในกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการป้องกัน

และแก้ไขสถานการณ์ความรนุแรงของนักศกึษาในกรงุเทพมหานคร ใช้รปูแบบการวจิยั

เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาสถาบัน เอ จ�านวน 3 ท่าน และกลุ่มนักศึกษาสถาบัน บี จ�านวน 

3 ท่าน (โดยมีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ในการก่อเหตุและมีประสบการณ์เกีย่วกับเหตุ

ทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน) และ 2) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีต�ารวจสถานีต�ารวจนครบาล

ปทุมวัน จ�านวน 4 ท่าน (โดยมีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ในท�างานในสายงานไม่ต�่า

กว่า 3 ปี ) รวมจ�านวนผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญทั้งหมด 10 ท่าน 

  ผลการวจิยัพบว่า สาเหตท่ีุส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกิดเหตกุารณ์ทะเลาะวิวาทซึง่เป็น

พฤติกรรมความรุนแรง มีสาเหตุหลักอยู่ทั้งหมด 3 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1) การปลูกฝังจาก

รุน่พ่ี ศษิย์เก่า  2) ข่าว และสือ่สงัคมออนไลน์ และ 3) ความคกึคะนองของวัยรุน่ และการ

ย่ัวยุ ซึง่ท้ัง 3 สาเหตุน้ันกลายเป็นปัจจยัหลกัท่ีส�าคญัท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจบุนัท่ีสะท้อน

ให้เห็นถึง รากเหงาปัญหาท่ีแท้จริง แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าปัจจัยภายนอก 
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คือ ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลท�าให้ภาพลักษณ์ของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน

ทะเลาะวิวาทเหล่าน้ี ไม่ได้จางหายไปไหน แต่ยังคงกลายเป็นควันหลงของพฤติกรรม

ความรุนแรงท่ีรอแรงกระตุ้นข้ึนได้ทุกเวลา อีกท้ังอาจจะท�าให้เกิดการมองข้ามสาเหตุ

ที่แท้จริงจากปัจจัยภายในสถาบัน แต่กลับมองพฤติกรรมความรุนแรงในภาพรวมของ

นักศึกษาทั้งสองสถาบันว่าจะต้องใช้ความรุนแรงเท่านั้น 

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมรุนแรง,นักศึกษา,กรุงเทพมหานคร 

Abstract

  The study of causes and factors contributing to violent behaviour 

among students in Bangkok has two main objectives. The first objective is to 

compare the situations of violent behaviour of the students in both institutions. 

The second objective is to explore factors contributing to violent behaviour of 

the students in both institutions. The last objective is to propose guidelines for 

the prevention and resolution for the situations related to violent behaviour of 

the students in both institutions. This research employed a qualitative research 

method, including in-depth interviews with key informants. The key informants 

were categorised into two groups. 1) The first group contained students in 

Bangkok who had experience in inflicting violence or assaults between both 

institutions, comprised of three students of A and three students of B. 2) The 

second group contained four police officers at Pathumwan Police Station, who 

had more than three year of work experience in their specific task. Therefore, 

there were ten key informants in total.

  Research findings found that there were three major causes that led 

to the situations related to violent behaviour and assaults, including 1) the 

cultivation of misbelief from seniors and alumni, 2) press and social media               

influences, and 3) the wildness and provocation of teenagers. These three    

factors had become primary factors occurring at present that reflected root 

causes of the problem. Nevertheless, this study explored press and online 
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social media influences as external factors which exacerbated the image 

of both institutions regarding violence and assaults. The negative image of 

the institutions had not been faded yet, and become the aftermath of violent 

behaviour that could be provoked at any time. Furthermore, the true causes 

of violent behaviour could be overlooked from internal factors, while overall 

violence among students in both institutions could be solely perceived.

Keywords: Violent Behaviour, Students, Bangkok 

1.  บทน�า

  ค่านยิม เรือ่งของการทะเลาะวิวาทตกีนัของเดก็นกัเรยีนอาชวีะ มปีระวตัศิาสตร์

ความเป็นมาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการก่อความรุนแรงและทะเลาะวิวาทกันระหว่าง

สถาบันได้แก่ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทน โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในช่วง

ปี พ.ศ. 2511-2512 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน มีการใช้ระเบิดขวด 

ขว้างปาใส่กัน ต่อมาความขัดแย้งได้สะสมจนน�าไปสู่การปิดถนนบริเวณสี่แยก ในป ี

พ.ศ. 2516 จนกลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในจิตใจของนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ประกอบ

กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมากขึ้น เกิดการดูแลไม่ทั่วถึง (ชลัท ประเทืองรัตนา, 2556) 

โดยหากให้เปรยีบเทยีบกับมหาวิทยาลยัสายสามญัในปัจจบุนั 2 สถาบนัน้ีก็ไม่ต่างจาก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็คือ โรงเรียนช่างชั้นน�าของ

ประเทศ แน่นอนบุคลากรที่เรียนจบจาก 2 สถาบันนี้ นับเป็นสมบัติล�้าค่าของประเทศ 

ที่เป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างชาติ (ไทยรัฐออนไลน์, 2560)

  จากเหตุการณ์ดงักล่าวจงึท�าให้เกิด การปลูกฝังค่านิยมการล้างแค้น และผนวก

กับการท่ีเดก็นกัเรยีน นกัศกึษามเีวลาว่างจากการเรียนจงึท�าให้เกดิการก่อการทะเลาะ

วิวาทระหว่างสถาบันได้ ในปัจจุบัน รูปแบบวิธีการของการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทใน

ปัจจบุนั มลีกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ซึง่ในอนาคตการทะเลาะวิวาทมกัเป็นการ

ท�าร้ายกันของคูก่รณี อาจท�าร้ายกนัด้วยอาวุธ เช่น ไม้ มดี เหล็ก ระเบดิขวด หรือส่ิงของ

ต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นอาวุธ เป็นต้น ในปัจจุบันการพัฒนาอาวุธในการท�าร้ายกันมี

วิวฒันาการมากขึน้ และสถานการณ์ทีเ่กิดการทะเลาะวิวาทมกัจะท�าความเสยีหายเกิด

ขึ้นในวงกว้าง ซึ่งเป็นผู้คนที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
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              ดังนั้นปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาเป็นปัญหาที่มี

ความรุนแรงมากและเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่สามารถหามาตรการป้องกันและแก้ไข

ได้อย่างชัดเจน นั้นได้ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้านความปลอดภัยของชีวิต และส่ง

ผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อตัว

เยาวชนเหล่านั้นในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลการศึกษา หรือในด้านสุขภาพจิตของ

เด็กท่ีอาจเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางก้าวร้าว รุนแรงขึ้นซึ่งเป็นพ้ืนฐานท่ีอาจจะ

น�าไปสู่การเป็นอาชญากรในที่สุด ปัญหาอนาคตของชาติต้องติดกับอยู่ในวังวนของ

การทะเลาะวิวาทระหว่างบคุคลและระหว่างสถาบนัทางหน่วยงานท่ีมหีน้าท่ีรบัผิดชอบ

โดยตรงไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวะและหน่วยงาน ภาครัฐที่มีหน้าที่

ก�ากับดูแลโดยตรง จ�าเป็นต้องมนีโยบายในการป้องปรามและมแีผนปฏิบตักิารท่ีชดัเจน

แน่นอนในการแก้ไขปัญหานีเ้พ่ือเพ่ิมความน่าเชือ่ถือของสถานศกึษาระดบัอาชวีะ และ

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอาชีวะ และความจ�าเป็น

ต้องผลิตบุคลากรในการก้าวเข้าสู่แรงงานในภูมิภาคท่ีมีคุณภาพ หากประเทศไทยยัง

ไม่สามารถข้ามพ้นปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท และการก่อความรุนแรงได้ก็อาจจะ

ท�าให้เกิดปัญหา ต่าง ๆ  ตามมา รฐัจงึจ�าเป็นอย่างย่ิงต้องมนีโยบายแห่งชาติในการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งและการก่อความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน

               จากการศึกษาข้างต้นที่กล่าวมาแสดงถึงลักษณะนิสัยของวัยรุ่น ลักษณะ

พฤติกรรมของวัยรุ ่น รวมถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในส่งผลต่อการแสดง

พฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น ในขณะท่ีมุมมองของวัยรุ่นมองว่าพฤติกรรมความ

รุนแรงเป็นเพียงพ้ืนที่ในการแสดงความเป็นตัวตน ความรู้สึกมีอ�านาจ การยอมรับใน

กลุ่ม และการรู้มีพลังเมื่อมีการใช้ความรุนแรง ในปัจจุบันน้ีความรุนแรงในวัยรุ่นไทย

ก�าลงัเป็นปัญหาทีข่ยายวงกว้างและทวคีวามรนุแรงย่ิงขึน้ทุกวันดงัน้ันจงึเป็นพฤตกิรรม

ทีน่่าสนใจในการศกึษาครัง้น้ีจะสามารถอธิบายได้จากทฤษฎีอาชญาวิทยา เพ่ือเป็นการ

ศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์พฤติกรรมความรุนแรง ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ความรุนแรง และเพื่อวิเคราะห์การนับถือตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของ

นักศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
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2.  วัตถุประสงค์

  2.1   เพ่ือเปรียบเทียบสถานการณ์พฤติกรรมความรุนแรงนักศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร  

  2.2   เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร  

  2.3   เพ่ือเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ความรนุแรงของ

ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงของ

นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Re-

search)

  3.1   ผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญ ผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญในการวิจัยครั้งนี้ รวมจ�านวน

ทั้งหมด 10 ท่าน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษา โดยคัด

เลือกโดยสุ่มจากนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการก่อเหตุและมีประสบการณ์เก่ียวกับ

เหตทุะเลาะวิวาทระหว่างสถาบนั แบ่งเป็น 1.1) นกัศกึษาสถาบนั เอ จ�านวน 3 ท่าน และ 

1.2) นักศึกษาสถาบัน บี จ�านวน 3 ท่าน 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจนครบาล

ปทุมวัน โดยคัดเลือกโดยมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสถานีต�ารวจนครบาล

ปทุมวัน และมีประสบการณ์ในท�างานในสายงานไม่ต�่ากว่า 3 ปี 

  3.2  เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั ใช้การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Struc-

tured Interview) จดัท�าแบบสอบถามปลายเปิด จ�านวน 2 ชดุ โดยใช้การสมัภาษณ์เชงิ

ลึก (In-depth Interview) แบบไม่เป็นทางการ

  3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งเป็น

ข้อมลูทีไ่ด้จากการเก็บข้อมลูโดยใช้ แบบสอบถาม และแหล่งข้อมลูทุตยิภูม ิ(Second-

ary Data) จาก เอกสารทางสถติ ิข่าว งานวิทยานพินธ์ บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง

  3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์จากเนื้อหา (Content Analysis) แบบ

แยกประเด็นข้อมูลในลักษณะการเขียนบรรยายแบบพรรณนา
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4.  ทบทวนวรรณกรรม

  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสาเหตุและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงของ

นักศึกษาได้แก่ ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง Subcultural Theory ทฤษฎีวัฒนธรรมรองของ 

อลัเบร์ิท โคเฮน (Cohen, 1955)  ได้ถูกน�าเสนอครัง้แรกในหนงัสอืเรือ่ง “เยาวชนผูก้ระท�า

ผดิ: วัฒนธรรมของแก๊งวัยรุน่” (Delinquent Boy: The Culture of the Gang) โดยโคเฮน

ได้กล่าวถึงความส�าคญัของค่านิยมทางสงัคมและชวิีตความเป็นอยู่ของบคุคล ซึง่ชนชัน้

ในสังคมจะมค่ีานิยมและความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างกัน เดก็หรือเยาวชนท่ีมาจากครอบครัว

ชนชั้นล่าง โคเฮนเรียกว่า “ชนชั้นท�างาน” (Working Class) จะถูกอบรมเลี้ยงดูให้มี

ความเป็นอยู่ในลักษณะตามสัญชาติญาณและมีพฤติกรรมก้าวร้าว และถูกปลูกฝังให้

มีค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงการได้รับตอบสนองต่อความพึงพอใจในระยะสั้น โดยไม่ค�านึงถึง

ผลท่ีจะตามมาภายหลงั อกีทัง้ยังเรยีนรูถึ้งการปฏบิตัติามค�าสัง่ตามค่านิยมท่ีมอียู่ โดย

ไม่ค�านึงถึงเหตุผล ความรัก หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นแต่อย่างใด ในทางตรง

กันข้ามเดก็หรอืเยาวชนของครอบครวัชนชัน้กลาง จะได้รับการอบรมเลีย้งดแูละปลกูฝัง

ค่านิยมและความเป็นอยู่ ท่ีมลีกัษณะตรงกันข้ามกับเยาวชนของครอบครัวชนชัน้ท�างาน 

ซึง่โคเฮนได้สรปุว่าค่านยิมของชนชัน้กลาง (Middle-class Values) มลีกัษณะดงัต่อไป

นี้คือ ความอยากและความทะเยอทะยาน ความรับผิดชอบ ความประสบความส�าเร็จ

ในการศึกษาและหน้าที่การงานหรืออาชีพ ความรู้จักระงับชั่งใจในความต้องการของ

ตนเอง ความสามารถในการวางแผนระยะยาวและการงบประมาณ ความมกีรยิาวาจา

สภุาพ ความสามารถในการควบคมุความก้าวร้าว การรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวม ความเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น เป็นต้น

  โคเฮนได้อ้างว่าสมาชกิของครอบครวัชนชัน้กลางพยายามท่ีจะให้ค่านิยมนีไ้ด้

รบัการยอมรบัในสงัคม ในขณะทีค่่านิยมทีแ่ตกต่างกันเน่ืองจากชนชัน้ยังมอียูใ่นสงัคม 

ปรากฏว่าค่านยิมของชนชัน้กลางได้รบัการยอมรบัมากกว่าในสถานศกึษาเมือ่เยาวชน

ของครอบครวัชนชัน้ท�างานได้เข้ามาในสถานศกึษาจะพบว่า ค่านยิมของชนชัน้กลางจะ

ถูกใช้เป็นเครื่องวัดหรือประเมินผลนักเรียนในสถานศึกษา เยาวชนเหล่านี้ซึ่งมีค่านิยม

และความเป็นอยู่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากค่านิยมท่ีใช้ประเมินผลก็จะตกอยู่ในสภาพ

ถูกกดดัน และไม่สามารถปรับตัวได้ เนื่องจากจะไม่สามารถแข่งขันกับเยาวชนท่ีมา

จากครอบครัวชนชั้นกลางได้ ในที่สุดเยาวชนที่มาจากครอบครัวชนชั้นท�างานเหล่านี้ก็

จะประสบกับความล้มเหลวในการศึกษา และจะพัฒนาความรู้สึกต่อต้านสถานศึกษา
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และค่านยิมของชนชัน้กลาง ซึง่โคเคนได้เรยีกปรากฏการณ์น้ีว่า “กระบวนการปฏิเสธต่อ

สิ่งที่ต้องการแต่ไม่สามารถไขว่คว้าได้” (Reaction Formation) และเยาวชนที่ต่อต้าน

ค่านิยมนี้จะรวมตัวกันมากขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ กระบวนการเช่นนี้เป็นการพัฒนา

ตามธรรมชาติ ที่เยาวชนที่มีปัญหาเดียวกันจะรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง

  ความกดดนัทีเ่กิดขึน้ในสถานศกึษานัน้อาจมผีลกระทบต่อเยาวชนจากชนชัน้

หลายกลุ่ม แต่เยาวชนจากชนชั้นล่างจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุด เน่ืองจากไม่ได้รับ

การอบรมเลี้ยงดูและปลูกฝังให้มีค่านิยมของชนชั้นกลางจากครอบครัว ประกอบกับ

เยาวชนเหล่าน้ีจะมาจากครอบครวัทีม่สีถานภาพทางหน้าทีก่ารงานและเศรษฐกิจทีต่�า่ 

เป็นเหตุให้เยาวชนเหล่านี้ต้องมารวมตัวกันและจัดตั้งบรรทัดฐานและค่านิยมใหม่ขึ้น

มา ซึ่งพวกเขานั้นสามารถได้รับสถานภาพทางสังคมได้ โคเฮนโต้แย้งว่าบรรทัดฐาน

และค่านยิมทีไ่ด้รบัการจดัตัง้ใหม่น้ี จะมลีกัษณะตรงกันข้ามกับบรรทัดฐานและค่านิยม

ของชนชั้นกลาง เป็นเหตุให้พฤติกรรมอาชญากรรมของเยาวชนเหล่าน้ีมีลักษณะที่ส่อ

ไปในทาง โดยสรุปแล้ววัฒนธรรมรองเหล่าน้ีจะเป็นวัฒนธรรมท่ีต่อต้านกับวัฒนธรรม

หลักของชนชั้นกลาง นอกจากวัฒนธรรมรองจะก�าหนดรูปแบบพฤติกรรมของเยาวชน

จากชนชั้นต�่าแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาในความผิดหวังกับการได้รับสถานภาพใน

สังคมซึ่งมาตรฐานได้ถูกก�าหนดโดยชนชั้นกลาง

 

5.  ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

  5.1  ผลการศึกษา 

            5.1.1   สถานการณ์พฤตกิรรมความรุนแรงของนักศกึษาในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า สถานการณ์พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลายเป็น

ปัญหาที่มีความเรื้อรังมายาวนานเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งในสมัยก่อนปรากฏความ

รุนแรงในรูปแบบการทะเลาะวิวาท เช่น การชกต่อยท�าร้ายร่างกาย ตะลุมบอน รุม

ท�าร้ายร่างกาย การใช้อาวธุปืน เป็นต้น ซึง่ส่งผลกระทบต่อชวิีต ร่างกาย ชือ่เสยีงสถาบนั 

และรวมไปถึงความปลอดภัยของประชาชนในสังคมด้วย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์

พฤติกรรมความรุนแรงน้ันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์เร่ิมกลับมาเป็นปกติ 

นักศึกษาทั้งสองสถาบันต่างใช้ชีวิตอย่างปกติ มีเหตุทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นค่อนข้าง 

น้อยลง 
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           5.1.2  ปัจจัยที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงนั้น สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

                 1)  การปลกูฝังจากรุน่พ่ี ศษิย์เก่า โดยจะมกีารเล่าเรือ่งราวความ

เป็นมาของสถาบันสืบต่อจากรุ่นพ่ีตั้งแต่วันแรกท่ีได้เข้าไปในสถาบัน (รับน้อง) และมี

ระบบ SOTUS เป็นรูปแบบการรับน้องท่ีเข้มข้น ที่เห็นเด่นชัดที่สุดในปัจจุบันซึ่งมีใน

ประเทศไทย ซึ่งวิธีการนั้นก็ตามแต่ที่รุ่นพี่ผู้ผูกขาดอ�านาจจะสรรหาวิธีการ โดยปลุกฝัง

ค่านิยมที่ผิดว่าทั้งสองสถาบันนั้นเป็นอริกันมาอย่างยาวนาน เจอแล้วก็จะต้องลงมือตี

ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นฝ่ายตรงข้ามก็จะตีเรา จึงกลายแรงผลักดันและแรงย่ัวยุท่ีมาก

พอให้เกิดเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงระหว่างนักศึกษาท้ัง

สองสถาบัน ปัจจัยนี้กลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงมากที่สุด

     2)  ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ในปัจจุบันมีการส่งต่ออย่าง

รวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ผูท่ี้เสพข่าวน้ันเกิดความคล้อยตาม มทีศันคตทิัง้ในทางทีด่แีละ

ไม่ดีร่วมกับข่าว ข่าวที่น�าไปลงในเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาของสองสถาบัน 

แท้จรงิแล้วเหตุการณ์ส่วนใหญ่มกัไม่ได้มคีวามรนุแรงจนถึงชวิีต หากแต่มกีารทะเลาะ

ให้รปูแบบท่ีไม่มกีารใช้อาวธุ แต่ข่าวน�าไปลงซึง่เกินความจริงส่งผลให้ท้ังสองสถาบนัมี

ภาพลกัษณ์ในทางลบ รวมไปถึงการส่งต่อคลปิวิดโีอเก่าท่ีก่อให้เกิดการเข้าใจผดิว่าเป็น

เหตุการณ์ใหม่อีกด้วย ส�าหรับในกรณีของพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาทั้งสอง

สถาบัน ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดในกรณีของ การใช้สื่อโซเชียลเพื่อท้าทาย ยั่วยุให้

เกิดความไม่พอใจจนไปถึงการเกิดอารมณ์รุนแรง

     3)  ความคกึคะนองของวัยรุ่น และการยัว่ยุ พฤตกิรรมของวัยรุ่น

เป็นวัยทีต้่องการการแสดงออก แสวงหาความมตีวัตน มคีวามต้องการอยากรูอ้ยากลอง

ทั้งผิดและถูก มีความรู้สึกไวต้องสิ่งย่ัวยุสิ่งเร้าจากสภาวะสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่

รอบตัว ยังไม่สามารถจัดการหรือควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดได้ ยังมีพฤติกรรม

จากการเลียนแบบจากตวัอย่างท่ีได้พบเจอทีค่ดิว่าถกูต้องถูกใจ มคีวามต้องการคบหา

สมาคมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน

            5.1.3 รูปแบบยุทธวิธีในการระงับเหตุความรุนแรงและมาตรการใน

การแก้ไขหรือป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดความรุนแรงของนักศึกษาสถาบันแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาท้ังสองสถาบันมีเวลาการเลิกเรียนไม่ตรงกัน ท�าให้
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การเผชิญหน้าอาจจะลดน้อยลง มีการจัดตั้งเขต Red Zone ในส่วนของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจได้มีการบันทึก DNA ของนักศึกษาในวันแรกเข้าทุกคน เพราะเมื่อหากเกิดเหตุ

ขึ้นเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจะสามารถระบุตัวตนผู้กระท�าได้ทันที อีกทั้งยังมีกล้องวงจรปิดใน

บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง และในส่วนสถาบันท้ังสองโดยใช้มาตรการตัดแต้ม ตัดคะแนน

ความประพฤติ และหากถูกตัดแต้มมากก็จะส่งผลให้ไม่สามารถเรียนส�าเร็จการศึกษา

จากสถาบันได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ได้ผลดีในระดับหนึ่ง

       5.2  อภิปรายผล 

             5.2.1  สถานการณ์พฤติกรรมความรนุแรงนกัศึกษาในกรงุเทพมหานคร 

มลีกัษณะอย่างไร ในมมุมองของนักศกึษาท้ังสองสถาบนัและเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีม่คีวาม

เก่ียวข้องโดยตรง แต่ไม่ว่าสถานการณ์พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาท้ังสอง

สถาบนัจะมสีถานการณ์เป็นอย่างไร สถานการณ์ภาพลกัษณ์ของพฤตกิรรมความรนุแรง

ยังคงเป็นภาพท่ีฝังจ�าของบุคคลภายนอกและสังคมไทยอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ

ทฤษฎอีาชญาวิทยาในเรือ่งของทฤษฎกีารตตีรา (Labeling Theory) (อ้างถึงใน อณัณพ 

ชบู�ารงุ และอนุษิา เลศิโตมรสกุล, 2555) ซึง่อธิบายได้ว่า สงัคมได้มองว่าพฤตกิรรม และ

สถานการณ์ความรุนแรงของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน มีความรุนแรงตลอดมา เป็นต้น

แบบที่ท�าให้นักศึกษาอาชีวะตีกัน

             5.2.2  ป ัจจัยที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร มีด้านใดบ้าง

   พบว่ามปัีจจยั 3 ปัจจยัหลกัทีเ่ป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความ

รุนแรงของนักศกึษาในกรงุเทพมหานคร สามารถอธิบายตามหลกัอาชญาวิทยาและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้ 

                    1)  การปลูกฝังจากรุ่นพี่ ศิษย์เก่า นักศึกษาทั้งสองสถาบันเป็นนักศึกษา

ในช่วงวัยรุ่น ซึง่เป็นวัยทีม่พีฤตกิรรมท่ีต้องการอยากลองสิง่ต่าง ๆ  สิง่ใหม่ๆ โดยมสีภาพ

แวดล้อมของสังคมรอบกายเป็นตวักระตุน้ให้เกิดพฤตกิรรมต่าง ๆ ได้ท้ังในทางท่ีดแีละไม่

ด ีโดยพ้ืนฐานจติใจในช่วงวัยรุน่สามารถอธิบายได้จาก ทฤษฎจีติวิเคราะห์ (Psychoan-

alytic Theories) ซึ่งเป็นการศึกษาจิตโดยถือว่าจิตเป็นส่วนส�าคัญของบุคลิกภาพ โดย

พ้ืนฐานช่วงวัยรุ่น มคีวามเป็น ID (สนัดานดบิ) ทีส่งู เนือ่งจากจติใต้ส�านึกมกีารแสวงหา

ความต้องการต่าง ๆ  ตามสัญชาตญาณที่มีมาตั้งแต่เกิด ได้แก่ ความต้องการ ความพึง

พอใจ เป็นต้น มีความเป็น EGO (ตัวตนของตนเอง) ซึ่งให้ช่วงวัยรุ่น จะมีความมั่นใจใน
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ตนเองในการกระท�าทีต่นเองพึงพอใจ แต่ในกรณขีองพฤตกิรรมความรนุแรงน้ัน อาจจะ

ยังขาด SUPEREGO (วัฒนธรรม) ท่ีเป็นตัวก�าหนดเรื่องการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและ

จริยธรรม ให้ค�านึงถึงความมีมาตรฐานในการประพฤติ ถือเป็นสัมปชัญญะของบุคคล 

ขาดความตระหนักรูโ้ดยไม่ยัง้คดิว่า การทะเลาะวิวาทระหว่างสองสถาบนัไม่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์และยังสร้างความเสยีหายต่อตนเอง สถาบนัและสงัคม (อณัณพ ชบู�ารงุ และ

อุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555)

  สอดคล้องกับทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) ซึง่อธิบาย

ว่า พฤติกรรมเบีย่งเบนเป็นผลมาจากกระบวนการเรยีนรู ้โดยผ่านทางความใกล้ชดิหรอื

ทางการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอื่น (Agnew, 1991) (อ้างถึงใน พรชัย ขันติ 

และคณะ, 2558) ซึ่งทฤษฎีนี้สามารถอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมและเบี่ยงเบนได้

มากกว่า เนื่องจากพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาท้ังสองสถาบันน้ันอาจจะถือ

ได้ว่าเป็นพฤตกิรรมท่ีมคีวามเบีย่งเบน เพราะมผีลมาจากการเลยีนแบบพฤตกิรรมจาก

รุ่นพ่ี และเกิดจากการใกล้ชิดกับรุ่นพ่ีจากระบบ SOTUS โดยมีรุ่นพ่ีเป็นผู้น�าและเป็น

สิ่งส�าคัญที่ส่งเสริมให้รุ่นน้องประพฤติปฏิบัติตามประเพณีของสถาบันท่ีได้สั่งสมมา

อย่างยาวนาน และสอดคล้องกับทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน (Differential 

Association) ซึ่งอธิบายว่า พฤติกรรมอาชญากรเกิดจากการเรียนรู้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม

ทีส่นิทสนมกัน และการมแีรงจงูใจและแรงกระตุน้ โดยเรยีนรูจ้ากเง่ือนไขทีว่่ากฎหมาย

ใดควรปฏิบัติตามหรือไม่ควรปฏิบัติตาม (Sutherland and Cressey, 1970) (อ้างถึง

ใน อัณณพ ชูบ�ารุง และอุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555) โดยระบบรุ่นพี่และรุ่นน้องของทั้ง

สองสถาบันนั้นมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก จะมีการปฏิบัติต่อ ๆกันมาเป็นประเพณี

มาอย่างยาวนาน ความใกล้ชดิสนิทสนมก่อให้เกิดแรงกระตุน้การเรยีนรู ้การเลยีนแบบ 

ท�าตามที่รุ่นพี่ หรือ ศิษย์เก่าได้กระท�าสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน 

   2)  ข่าว และสือ่สงัคมออนไลน์ พบว่ามปัีจจยัท่ีน่าใจในเรือ่งของ ข่าว และ

สือ่สังคมออนไลน์ท่ีท�าให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้อกีหนทางหนึง่ ท�าให้ความรูส้กึของผู้

เสพข่าวมองภาพลักษณ์พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาท้ังสองสถาบันไปในทาง

ลบ ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ตามทฤษฎีการตีตรา (Labeling Theory) และสอดคล้อง

กับงานวิจัย ของหทัยรัตน์ งามดี (2562) เรื่องการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาในระดับ

มหาวิทยาลัย:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก ในด้านสภาพ

แวดล้อมและสังคม/ สื่อเกิดจากสื่อสาธารณะอินเตอร์เน็ต สังคม และชุมชนขาดความ
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รับผิดชอบ การเป็นแบบอย่างท่ีไม่เหมาะสม โดยสังคมมองว่าพฤติกรรมความรุนแรง

ของนกัศกึษาทัง้สองสถาบนัไม่ลดลง ยังคงมใีห้เห็นต่อเน่ืองตลอดมาเป็นเวลาหลายสิบ

ปี เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ดังนั้นจากปัจจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์

ส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาท้ังสองสถาบันซึ่งมีความแตก

ต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก 

                       3) ความคึกคะนองของวัยรุ่น และการยั่วยุ  พบว่า ความคึกคะนองในวัย

รุน่ เป็นปัจจยัหลักทีส่่งผลต่อความเป็นตนตวัของช่วงวัยรุน่ได้อย่างชดัเจน โดยเป็นการ

แสดงออกถึงความมตีวัตน การได้เป็นทีย่อมรบัจากรุน่พ่ี รวมไปถึงได้รบัการยอมรบัจาก

รุน่น้อง ซึง่สอดคลอดกับงานวิจยัของ หทัยรตัน์ งามด ี(2562) เรือ่งการทะเลาะวิวาทของ

นกัศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยั:กรณีศกึษามหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก พบ

ว่า สาเหตุการทะเลาะวิวาทมาจากเรื่อง 1) ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่น เกิดจากให้

ความส�าคัญกับเพ่ือน เจตคตแิละการควบคมุอารมณ์ 2) ด้านครอบครวัเกิดจากรปูแบบ

การเลีย้งด ูปัญหาเศรษฐกิจของครอบครวั พฤตกิรรมการเลยีนแบบ 3) ด้านสภาพสถาน

ศึกษาเกิดจากขาดความใกล้ชิด การดูแลเอาใจใส่ของคณาจารย์กิจกรรมท่ีถ่ายทอด

จนเป็นค่านิยมระหว่างรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ระเบียบและข้อบังคับท่ีล้าสมัย และสอดคล้อง

กับทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social Control Theory) พฤติกรรมที่เกิดจากการยั่ว

ยุ ก็กลายเป็นสาเหตุที่ส�าคัญของการเกิดพฤติกรรมความรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ หทัยรัตน์ งามดี (2562) เช่นกัน ในด้านของพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของ

นักศึกษา สามารถแบ่งออกตามความรุนแรง คือ 1) การย่ัวยุด้วยค�าพูดเมื่อพบหน้า

กัน 2) แสดงความรนุแรงด้วยการกระท�าข่มขู่ จนกลายเป็นปัญหาท่ีน�าไปสูก่ารใช้ความ

รุนแรงท�าร้ายร่างกาย ทั้งตัวต่อตัว และเป็นกลุ่มจนน�าไปสู่การสูญเสียในหลายๆด้าน

            5.2.3  แนวทางในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงของ

นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

  พบว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจปทุมวัน และ สถาบันท้ังสองได้มีการ

ประชุมหารือและท�าข้อตกลง ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์พฤติกรรมความรุนแรง

ในการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ได้แก่ มีการจัดตั้งเขต Red Zone 

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้มีการบันทึก DNA ของนักศึกษาในวันแรกเข้าทุกคน มี

กล้องวงจรปิด (CCTV) ในบรเิวณท่ีเป็นจดุเสีย่ง มคีวามสอดคล้องกับ ทฤษฎกีารป้องกัน

โดยสภาพแวดล้อม (Theory of Crime Prevention through Environmental Design) 
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โดยการจัดตั้งเขต Red Zone ถือว่าเป็นวิธีที่เสริมสร้างอาณาเขตเป็นพื้นที่หวงห้าม จะ

ส่งผลให้ไม่เกดิการปะทะกัน เป็นการลดความเสีย่งไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ความรนุแรงได้

ง่าย และการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ถือว่าเป็นวิธีการท่ีเพ่ิมการข่มขู ่โดยท�าให้เชือ่ว่า

มีโอกาสถูกมองเห็นหรือจับตามองอยู่ ในส่วนการบูรณาการร่วมกันกับสถาบันทั้งสอง

โดยใช้มาตรการตัดแต้ม ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีการป้องกัน

ยับย้ังข่มขู่ (Deterrence Theory) โดยถือว่าการตัดคะแนนความประพฤต ิและหากถูก

ตัดแต้มมากก็จะส่งผลให้ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันได้ ซึ่งเป็นเป้าหมาย

หลักของนักศึกษาของทั้งสองสถาบันซึ่งต้องการส�าเร็จการศึกษา 

6.  บทสรุป

  ปัญหาของพฤตกิรรมความรนุแรงของนักศกึษาในกรงุเทพมหานคร กลายเป็น

ปัญหาทีเ่รือ้รงัมาอย่างยาวนานหลายสบิปี ซึง่สร้างความเสยีหายต่อชวิีต ร่างกาย จติใจ 

ทรัพย์สิน ชื่อเสียงของสถาบัน และสังคมรอบข้าง จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษา

สาเหตุและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมของสถานการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาน้ันได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทท่ีมีความ

รุนแรงตลอดมา เช่น การทะเลาะวิวาทโดยการใช้อาวุธมีด ปืน ระเบิดปิงปอง เป็นต้น 

กลายเป็นต้นแบบของการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาหลายสถาบันในปัจจุบัน รวมไป

ถึงภาพลกัษณ์ท่ีสังคมภายนอกเสพข่าวจากสือ่ท�าให้เกิดอคตแิละจดจ�าเหตกุารณ์ความ

รนุแรงโดยมุง่เน้นสถาบันท้ังสองเป็นหลกั แต่ในปัจจบุนัสถานการณ์ความรนุแรงเริม่ลด

ลง โดยอยู่ในสภาวะปกติที่ไม่มีการสร้างเงื่อนไขในการยั่วยุซึ่งกันและกัน ซึ่งสาเหตุท่ี

ส�าคัญที่จะท�าให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทซึ่งเป็นพฤติกรรมความรุนแรง มีสาเหตุ

หลักอยู่ทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การปลูกฝังจากรุ่นพี่ ศิษย์เก่า 2) ข่าว และสื่อสังคม

ออนไลน์ และ 3) ความคึกคะนองของวัยรุ่น และการยั่วยุ  

  ซึ่งท้ัง 3 สาเหตุนั้นกลายเป็นปัจจัยหลักท่ีส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันท่ี

สะท้อนให้เห็นถึง รากเหงาปัญหาท่ีแท้จรงิ ทีค่นสงัคมภายนอกอาจมองว่าเกิดจากความ

คกึคะนอง ความอยากเท่ ความอยากมตีวัตน ของวัยรุน่เพียงเท่านัน้  แต่จากการศกึษา

ในครัง้นีพ้บว่าปัจจยัภายนอก เช่น ข่าว และสือ่สงัคมออนไลน์ ท่ีส่งผลท�าให้ภาพลักษณ์

ของนักศึกษาทั้งสองสถาบันทะเลาะวิวาทเหล่านี้ ไม่ได้จางหายไปไหน แต่ยังคงกลาย

เป็นควันหลงของพฤติธรรมความรุนแรงที่รอแรงกระตุ้นขึ้นได้อีกทุกเวลา อีกทั้งอาจจะ
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ท�าให้เกิดการมองข้ามสาเหตทุีแ่ท้จรงิจากปัจจยัภายในสถาบนั แต่กลบัมองพฤตกิรรม

ความรุนแรงในภาพรวมของนักศึกษาท้ังสองสถาบันว่าจะต้องใช้ความรุนแรงเท่าน้ัน 

รวมไปถึงสาเหตุใหม่ คือ ข่าว และสื่อออนไลน์ที่ประกอบขึ้นตามรูปแบบการใช้ชีวิต 

และเทคโนโลยีความก้าวหน้า ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 

                 พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน มีเพียงรุ่นพี่ในส่วนน้อย

ทียั่งคงสร้างกระแสค่านิยมรกัสถาบนัทีผ่ดิให้แก่รุน่น้อง ซึง่ส่งผลในทางตรงและในทาง

อ้อมกับรุ่นน้อง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนักศึกษาของท้ังสองสถาบันส่วนมากมีความ

ตัง้ใจในการทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษาและภาคภูมใิจในสถาบนัท่ีตนเองท่ีเหมอืนกับสถาบนั

อื่น ๆ ทั่วไปเช่นกัน และจากการศึกษารูปแบบยุทธวิธีในการระงับเหตุความรุนแรงและ

มาตรการในการแก้ไขหรอืป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดความรนุแรงของนักศกึษาทัง้สองสถาบนั 

พบว่ามาตรการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจและสถาบันทั้งสองสามารถแก้ไขและ

ป้องกันซึง่สามารถใช้ได้ดีในระดบัหนึง่ ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้เขตพ้ืนที ่Red Zone  เพ่ือ

เป็นพ้ืนท่ีในการเฝ้าระวงั การจดัตารางเลกิเรยีนให้ท้ังสองสถาบนัลดการเผชญิหน้ากัน 

การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุในจุดเสี่ยง และการ

ป้องกันกระท�าผิดโดยการเก็บข้อมูลบันทึก DNA ของนักศึกษาทุกคนตั้งแต่แรกเข้า 

เป็นต้น ซึ่งเป็นการแก้ไขและป้องกันการเกิดเหตุพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษา

ทั้งสองสถาบันได้ดีในระดับหนึ่ง 
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 1 อาจารย์โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในประเทศไทย
ของชาวเมียนมาร์

หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน

MYANMAR SMUGGLERS IN THAILAND
AFTER THE OPENING OF ASEAN ECONOMIC 

COMMUNITY (AEC)

อนุชิต  บุญรินทร์ 1 

บทคัดย่อ

  การศึกษาเรื่องการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยของชาว

เมียนมาร์หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพ่ือ

ศึกษาสภาพปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์ ก่อนและ

หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน 2) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุในการลักลอบเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์ ก่อนและหลังการเปิดประชาคมอาเซียน 3) เพื่อหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์ใน

ประเทศไทย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามการลักลอบเข้า

เมอืงโดยผิดกฎหมาย 2) หน่วยงาน บรษิทั องค์กร หรอืบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้องกับชาว

เมยีนมาร์ และ 3) ชาวเมยีนมาร์ทีล่กัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย และถูกกฎหมายทัง้

ก่อนและหลงัจากการเปิดประชาคมอาเซยีน รวมจ�านวนผูใ้ห้ข้อมลูท้ังสิน้ 13 ราย ซึง่ผล

การศกึษาพบว่า 1) สภาพปัญหาการลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายของชาวเมยีนมาร์

ก่อนและหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนมีความแตกต่างกัน โดยหลังจาการเปิด
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ประชาคมอาเซียนปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของชาวเมียนมาร์ลดน้อยลงอย่างมาก 

2) สาเหตุที่ชาวเมียนมาร์ลักลอบเข้ามายังประเทศไทย มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก 2.1) 

ความต้องการได้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่า 2.2) ภาวะขาดแคลนงาน 2.3) ภัยสงครามและ

การเมือง 2.4) การลักลอบเข้ามาไทยท�าได้โดยง่าย และ 2.5) ไม่เกรงกลัวบทลงโทษ

กฎหมายไทย และ 2.6) กระบวนการขออนุญาตท�างานในต่างประเทศมีความยุ่งยาก

และค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสาเหตุก่อนและหลังจากเปิดประชาคมอาเซียน ยังคงไม่แตกต่าง

กัน  และ 3) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมือง มีการน�ากลไกเกี่ยวกับ

การกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าวมาบังคับใช้ ซึ่งสามารถแก้ต้นเหตุท่ีท�าให้ชาว 

เมียนมาร์ตัดสินใจลักลอบเข้ามายังประเทศไทย และในระยะยาว และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องด้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการท�างานโดยผิดกฎหมาย 

ควรเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจตราจบักุม และการบงัคบัใช้กฎหมาย เพ่ือป้องปราม

และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ค�าส�าคัญ :  ลักลอบเข้าเมือง, ชาวเมียนมาร์, ประชาคมอาเซียน

Abstract

  This research has three main objectives which are 1) to study current 

situation of Myanmar smugglers in Thailand before and after the opening of 

ASEAN Economic Community; 2) to analyze causes of Myanmar smugglers 

before and after the opening of ASEAN Economic Community; 3) to propose 

solution to solve problem on Myanmar smugglers in Thailand. Qualitative     

research method was used to collect data in this research. Approximately, 13 

intended participants were interviewed. These 13 participants were selected 

from three categories which are 1) officers who work under crime prevention 

that related to smuggling; 2) institutions, companies and public and private 

agencies who are working related to Burmese migrants; and 3) Myanmar 

smugglers who are currently legal or illegal migrant workers in Thailand before 

and after the opening of ASEAN Economic Community. This research found 

that 1) current situation of Burmese smuggling in Thailand before and after 
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the opening of ASEAN Economic Community is different. After the opening of 

ASEAN Economic Community, the numbers of Burmese smuggling in Thailand 

is sharply decreased. 2) there are five major causes of Burmese smuggling 

in Thailand. These five causes are 2.1) higher minimum working rate when 

compared to Myanmar; 2.2) the availability of occupations in Myanmar is limited; 

2.3) continuing conflict on wars and politics; 2.4) the route of smuggling from 

Myanmar to Thailand is very easy; and 2.5) the immigration law and punishment 

in Thailand are not very serious for smuggling. All of these five causes are the 

same cause of Burmese smuggling to Thailand before and after the opening 

of ASEAN Economic Community. 3) the effective solution to solve the problem 

on Burmese smugglings in Thailand is the enactment of employment for mi-

grant workers.  In the long term, Thai government and both public and private 

agencies, who work related smuggling and illegal migrant workers, should 

work together and have more strong law enforcement in order to continually 

prevent Myanmar smugglers

Keyword :  Myanmar smugglers, Burmese migrant workers, ASEAN Economic 

Community

1.  บทน�า

  กลุ่มประชาคมเอเซียน  (Association of  Southeast  Asian  Nations  หรือ  

ASEAN)  จึงได้ถือก�าหนดอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดย

อาศยัความร่วมมอืของกลุม่ประเทศในทวีปเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ จ�านวน 10 ประเทศ 

ได้แก่ อนิโดนีเซยี มาเลเซยี  ฟิลปิปินส์  สงิค์โปร์ บรไูน  เวยีดนาม เมยีนมาร์ ลาว กัมพูชา 

และประเทศไทย ภายใต้บริบทความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม

ประเทศสมาชิก ประกอบไปด้วย   3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC)  2) ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และ 3) ประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)
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ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศเมียนมาร์ถือได้ว่าเป็นประเทศเพ่ือนบ้านใกล้ชิด 

และชาวเมียนมาร์ท่ีเข้ามาในประเทศไทยก็ยังเป็นก�าลังส�าคัญภาคแรงงานในการขับ

เคลื่อนประเทศ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าปัญหาการลักลอบเข้ามาของชาวเมียนมาร์เหล่านี้ 

ซึง่เป็นปัญหาอนัดบัต้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเมยีนมาร์ รฐับาลของไทยจะมี

แนวทางแก้ไขอย่างไรเพ่ือไม่ให้กระทบถึงความสมัพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลกัษณ์

ด้านความร่วมมอืในกลุม่ประเทศอาเซยีน เมือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างเตม็ตวัแล้ว

2. วัตถุประสงค์

  1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาว     

เมียนมาร์ ในประเทศไทย  ก่อนและหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน

  2. เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุในการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายของชาว

เมียนมาร์ ก่อนและหลังการเปิดประชาคมอาเซียน

  3. เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดย

ผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์ ในประเทศไทย

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย

  การวิจัยเรื่อง การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยของชาว

เมียนมาร์หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)

  3.1  ผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญ  ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยแบ่งกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมหีน้าท่ี

ป้องกันปราบการลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย (คุณสมบตัต้ิองเป็นผูม้อี�านาจหน้าท่ี

และมีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี) จ�านวน 3 ท่าน 2) หน่วยงาน บริษัท 

องค์กร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวเมียนมาร์ (มีคุณสมบัติเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ

ชาวเมียนมาร์ด้านต่างๆ เช่น นายจ้าง ผู้ด�าเนินเอกสารการขออยู่ในราชอาณาจักร ผู้

ด�าเนนิการขออนุญาตท�างาน) จ�านวน 4 ท่าน และ 3) ชาวเมยีนมาร์ท่ีเดินทางเข้ามายัง

ประเทศไทย โดยผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย จ�านวน 6 ท่าน  รวมจ�านวนผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญทั้งสิ้น 13 ท่าน
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  3.2  เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั ใช้การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Struc-

tured Interview) เป็นเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชงิลึก

(In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้เตรียมค�าถามส�าหรับการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 

ชุด ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

  3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data)  กบัผูใ้ห้ข้อมลูโดยตรง ซึง่ผูวิ้จยัเป็นผูด้�าเนินการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูด้วยตนเอง 

ซึ่งให้ความส�าคัญในแต่ละวัตถุประสงค์งานวิจัยตามคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล คือ 1) 

เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าท่ีป้องกันปราบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เก็บข้อมูลท้ัง

บทสัมภาษณ์ เอกสารและสถิติท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาโดยตรง รวมถึง 

สาเหตุ และแนวทางแก้ไข  2) หน่วยงาน บริษัท องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชาว

เมียนมาร์ เพื่อทราบถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ในมุมมองผู้เกี่ยวข้อง 

และ 3) ชาวเมียนมาร์ ที่เข้ามายังประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย เพ่ือ

ทราบถึงสาเหตุและเหตุผล 

  3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�าข้อมูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

มาวิเคราะห์จากเนื้อหา (Content Analysis) ร่วมกับสถิติ เอกสาร งานวิจัย หรือหลัก

อาชญาวิทยา ทีเ่ก่ียวข้อง โดยแยกแยะประเดน็ข้อมลูในลกัษณะการเขียนแบบพรรณนา

4.  ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

  4.1  ผลการวิจัย

   4.1.1  สภาพปัญหาการลักลอบเข้าเมืองมายังประเทศไทยของชาว         

เมียนมาร์

    4.1.1.1 ความต้องการเข้ามาประเทศไทยของชาวเมียนมาร์

    จากสถิติการเดินทางเข้าออกประเทศไทยของกลุ่มประเทศท่ีมี

พรมแดนตดิกับประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 – 2562 ประเทศเมยีนมาร์ มกีารเดนิทาง

เข้าออกโดยใช้หนงัสอืผ่านแดนชัว่คราวมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ทุกปีโดยประเทศกัมพูชา 

ลาว และมาเลเซยี รองลงมาตามล�าดบั และมอีตัราเดินทางเข้ามายังประเทศไทยสูงขึน้

เร่ือยทุกๆ ปี (ศูนย์เทคโนโลยี ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2562) จะเห็นได้ว่าชาว

เมียนมาร์มีความต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและสูงขึ้น
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  4.1.1.2 เหตุผลการเดินทางเข้ามาของชาวเมียนมาร์

  จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่ ให้ข้อมลูไปในทิศทางเดียวกนัว่าเหตผุล

ที่ชาวเมียนมาร์เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นเพราะต้องการเข้ามาหางานและท�างาน

ในประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลทางสถิติสนับสนุน โดยวิเคราะห์จากสถิติประเภทของการ

ขออนุญาตเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย (ศูนย์เทคโนโลยี ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 

2562) 

ตารางท่ี 1 สถิติการขออนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของชาวเมียนมาร์ โดยให้

หนังสือเดินทาง แบ่งตามประเภทการขออนุญาต

4 

ตารางทีR  1 สถิติการขออนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของชาวเมียนมาร์ โดยให้หนังสือเดินทาง แบ่งตามประเภทการขออนุญาต 
ประเภทการขออนุญาต สถิติเดินทางขาเข้าของชาวเมียมาร์ โดยใช้หนังสือเดินทาง 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1  ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร 14 วัน - 95,606 297,815 323,185 324,647 301,973 
2  แรงงาน 3 สัญชาติ (เขมร,พม่า,ลาว)  30,566 51,821 67,385 439,836 171,722 51,221 
3  คนอยู่ชั3วคราว  21,109 29,521 19,809 19,146 20,986 20,755 
4  นักท่องเที3 ยว (60 วัน) 160,147 121,705 11,007 11,902 12,059 10,368 

    
ความแปรผันของสถิติที3 มีนัยยะแอบแฝงเกิดจากกลุ่มชาวเมียนมาร์ที3 เข้ามาลักลอบทํางาน

โ ด ย ผิ ด ก ฎ ห ม า ย โ ด ย อ า ศั ย ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต ป ร ะ เภ ท นั ก ท่ อ ง เ ที3 ย ว แ ล ะ เ มื3 อ ปี  พ .ศ .2 5 5 9 
มี ก า ร แ ก้ ไ ข ก ฎ ห ม า ย เ กี3 ย ว กั บ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ช า ว ต่ า ง ด้ า ว 
ทํ า ใ ห้ ช า ว เมี ย น ม า ร์ ต้ อ ง เดิ น ท า ง ก ลั บ แ ล ะ เข้ า ม า อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต าม ป ร ะ เภ ท ก า ร ข อ อ นุ ญ าต 
จะเห็นได้จากสถิติกลุ่มแรงงานพุ่งสูงขึV นอย่างผิดปกติ 
  4.1.1.3 รูปแบบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์ 

  ก ลุ่ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ที3 มี ห น้ าที3 ป้ อ ง กันปราบปรามการ ลักลอบ เข้ า เมื อ งโดย ผิดกฎหมาย 
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลชาวเมียนมาร์ ให้ข้อมูลสอดคล้องกันในรูปแบบการลักลอบเข้ามา โดยแบ่งออกเป็น  2  ประเภท 
คือ 

1. ก า ร ลั ก ล อ บ ข้ า ม แ ด น แ บ บ ข บ ว น ก า ร 
เป็นการส่งชาวเมียนมาร์ข้ามแดนโดยมีขบวนการทัV งทางฝั3 งเมียนมาร์และฝั3 งไทยร่วมมือกัน เริ3 มตัV งแต่ เชิญชวน 
ขนย้าย ส่งต่อ รอรับ จนชาวเมียนมาร์ลักลอบเข้ามาได้สําเร็จ 

2. ก า ร ลั ก ล อ บ ข้ า ม แ ด น ด้ ว ย ต น เ อ ง 
เป็ น รูป แบ บ ที3 ช าว เมี ยน ม า ร์ ที3 อ ยู่ ใน ฝั3 ง ไท ย  ติ ด ต่ อ  ญ าติ  มิ ต ร  ห รือ คน รู้ จั ก ใน ฝั3 ง เมี ยน ม า ร์ 
ใ ห้ เข้ าม าใน ป ระ เท ศ ไท ย  โด ย เป็ น ผู้ ติ ด ต่ อ คน ไท ยให้ ไป รอ รับ ต าม เวล าแล ะ จุด ที3 นั ดห ม าย 
และให้ชาวเมียนมาร์หาทางเดินทางมายังจุดที3 นัดหมายไว้ 
  4 .1 .1 .4  ปั ญ ห า ก า ร ลั ก ล อ บ เ ข้ า เ มื อ ง โ ด ย ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ช า ว เ มี ย น ม า ร์ 

ก่อนและหลังการเปิดประชาคมอาเซียน 

  ปัญหาการลักลอบเข้ามาของชาวเมียนมาร์มีการเปลี3 ยนแปลงหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
โ ด ย ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว มี แ น ว โ น้ ม ล ด ล ง 
จ า ก ส ถิ ติ แ ล ะ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ มี ห น้ า ที3 ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ลั ก ล อ บ เข้ า เ มื อ ง โ ด ย ผิ ด ก ฎ ห ม า ย 
ซึ3 ง ก ล่ า ว ว่ า ใ น ปั จ จุ บั น ต ร ว จ จั บ ช า ว เ มี ย น ม า ร์ ที3 ลั ก ล อ บ เ ข้ า ม า ไ ด้ น้ อ ย ล ง 
เ นื3 อ ง จ า ก ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ข้ า ม า แ ล ะ ทํ า ง า น โ ด ย ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
ซึ3 งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
  4 . 1 . 1 . 5 

ปัจจัยทีR ทําให้เกิดความเปลีR ยนแปลงของสภาพปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์ 

  ปัจจัยห ลักที3 ส่ งผลต่อการเป ลี3 ยนแปลงของปัญหาการลักลอบเข้ามาของชาวเมียนมาร์ 
เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที3 ต้องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  ด้วยแรงกดดันหลายอย่าง 
ทําให้เกิดมาตรการด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวที3 ส่งผลให้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของชาวเมียนมาร์ถูกแก้ไขควบคู่ไ

ปด้วย ซึ3 งปัจจัยที3 ส่งผลต่อความเปลี3 ยนแปลงได้แก่ 
1. การที3 ประเทศไทยถูกลดลําดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยในปี พ.ศ.2557 

ถูกลดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report-TIP) ของประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มที3  3 
(ประเทศที3 ดําเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขัV น ตํ3 าตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐ ) 
ซึ3 งเกิดการปัญหาการใช้แรงงานในลักษณะทาส 

2. ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งป ร ะ เท ศ  เมื3 อ เข้ า สู่ ป ร ะ ช าค ม อ า เซี ยน 
ซึ3 งประเทศไทยต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

   

  ความแปรผันของสถิติที่มีนัยยะแอบแฝงเกิดจากกลุ่มชาวเมียนมาร์ที่เข้ามา

ลกัลอบท�างานโดยผดิกฎหมายโดยอาศัยการขออนญุาตประเภทนกัท่องเท่ียวและเมือ่

ปี พ.ศ.2559 มกีารแก้ไขกฎหมายเก่ียวกบัการท�างานของชาวต่างด้าว ท�าให้ชาวเมยีนมาร์

ต้องเดนิทางกลบัและเข้ามาอย่างถูกต้องตามประเภทการขออนญุาต จะเหน็ได้จากสถิติ

กลุ่มแรงงานพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติ

  4.1.1.3  รูปแบบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์

  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลชาวเมียนมาร์ ให้ข้อมูลสอดคล้องกันในรูปแบบการ

ลักลอบเข้ามา โดยแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ

    1. การลกัลอบข้ามแดนแบบขบวนการ เป็นการส่งชาวเมยีนมาร์ข้าม

แดนโดยมีขบวนการทั้งทางฝั่งเมียนมาร์และฝั่งไทยร่วมมือกัน เริ่มตั้งแต่ เชิญชวน ขน

ย้าย ส่งต่อ รอรับ จนชาวเมียนมาร์ลักลอบเข้ามาได้ส�าเร็จ

    2. การลกัลอบข้ามแดนด้วยตนเอง เป็นรปูแบบท่ีชาวเมยีนมาร์ท่ีอยู่

ในฝั่งไทย ติดต่อ ญาติ มิตร หรือคนรู้จักในฝั่งเมียนมาร์ ให้เข้ามาในประเทศไทย โดย



ปีที ่3 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2563         99 
                                                                             

เป็นผูต้ดิต่อคนไทยให้ไปรอรบัตามเวลาและจดุทีนั่ดหมาย และให้ชาวเมยีนมาร์หาทาง

เดินทางมายังจุดที่นัดหมายไว้

  4.1.1.4  ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์ ก่อน

และหลังการเปิดประชาคมอาเซียน

  ปัญหาการลกัลอบเข้ามาของชาวเมยีนมาร์มกีารเปล่ียนแปลงหลังจากการเปิด

ประชาคมอาเซียน โดยปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง จากสถิติและการสัมภาษณ์ผู้

มีหน้าที่ปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งกล่าวว่าในปัจจุบันตรวจ

จับชาวเมียนมาร์ท่ีลักลอบเข้ามาได้น้อยลง เนื่องจากส่วนใหญ่เข้ามาและท�างานโดย

ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในด้านการบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าว

  4.1.1.5  ปัจจยัทีท่�าให้เกิดความเปลีย่นแปลงของสภาพปัญหาการลกัลอบเข้า

เมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์

  ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปัญหาการลักลอบเข้ามาของ

ชาวเมียนมาร์ เกิดจากนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด

กฎหมาย ด้วยแรงกดดันหลายอย่าง ท�าให้เกิดมาตรการด้านการจ้างแรงงานต่างด้าว

ทีส่่งผลให้ปัญหาการลกัลอบเข้าเมอืงของชาวเมยีนมาร์ถูกแก้ไขควบคูไ่ปด้วย ซึง่ปัจจยั

ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงได้แก่

    1. การทีป่ระเทศไทยถูกลดล�าดบัสถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยในปี 

พ.ศ. 2557 ถูกลดระดบัสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report-TIP) 

ของประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มที่ 3 (ประเทศที่ด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ขั้นต�่าตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐ) ซึ่งเกิดการปัญหาการใช้แรงงาน

ในลักษณะทาส

    2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง

ประเทศไทยต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมอืด้านประชาคมสงัคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือASCC) ว่าด้วย แผน

ปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 

(Social Welfare and Protection) 

    3. การมาเยือนประเทศไทยของ นางออง ซาน ซูจี ท่ีปรึกษาแห่ง

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ ในวันที ่23 มถุินายน พ.ศ.2559 ณ จงัหวัดสมทุรสาคร 
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สร้างความตื่นตัวในการเรียกร้องสิทธิพ้ืนฐานของแรงงานชาวเมียนมาร์ และแรง

กระเพ่ือมเกีย่วกับการเดนิทางกลบัประเทศ สร้างความวิตกกังวลต่อภาคเศรษฐกิจของ

ไทย หากไม่มีการแก้ไขหรือปรับตัวปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการออก 

พ.ร.ก.การบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งมีการเพิ่มบทลงโทษ

นายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างหนัก สร้างความเกรงกลัวให้

นายจ้าง ส่งผลให้เกิดการเลกิจ้าง ท�าให้ชาวเมยีนมาร์เดนิทางกลบัประเทศ และเป็นการ

บังคับว่าโดยปริยายว่าต้องเดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย เพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้

ท�างานอย่างถูกกฎหมาย

  4.1.2  สาเหตุการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์

  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชาวเมียนมาร์ ให้ข้อมูลสาเหตุท่ีต้องลักลอบเดินทางเข้ามายัง

ประเทศไทยซึ่งมีประเด็นส�าคัญ ตามล�าดับ ดังนี้ 

    1. ความต้องการท�างานได้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่า ซึ่งอัตราค่าจ้าง

แรงงานในประเทศไทยสูงการท�างานในประเทศเมียนมาร์ 2 – 3 เท่าตัว และมีโอกาส

สร้างรายได้ได้มากกว่า

    2. ปัญหาไม่มีงานท�า เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ท�าให้

ชาวเมยีนมาร์ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีการลงทุนหรอืจ้างงาน ท�าให้เกิดภาวะว่างงาน

    3. ภัยสงครามและการเมือง ประเทศเมียนมาร์ มีการแบ่งออกเป็น

หลายรฐั หลายเชือ้ชาต ิหลายกลุม่ ซึง่ยังคงมคีวามขัดแย้งและก่อสงครามอย่างต่อเนือ่ง

    4. การลักลอบเข้ามาโดยง่าย เน่ืองจากมีแนวพรมแดนติดกับ

ประเทศไทยทอดยาว และมช่ีองทางธรรมชาติเข้าออกได้หลายช่องทาง ท�าให้เจ้าหน้าท่ี

ของไทยตรวจจับได้ยาก

    5. ไม่เกรงกลัวบทลงโทษกฎหมายไทย เก่ียวกับการลักลอบเข้า

เมืองของชาวต่างด้าว เพราะเมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับกุม ชาวเมียนมาร์จะทราบดีว่าจะถูก

มาตรการผลัดดันออกนอกราชอาณาจักร 

    6. กระบวนการเข้ามาท�างานในไทยอย่างถูกกฎหมาย มีความ         

ยุ่งยากท้ังทางด้านเอกสารและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งชาวเมียนมาร์ท่ียากจนเข้าถึงบริการ

ดังกล่าวได้ยาก
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  4.1.3  แนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของ

ชาวเมียนมาร์

  การแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองมายังประเทศไทยของชาวเมียนมาร์ ใน

ปัจจบุนัเป็นผลพวงมาจากมาตรการของรฐับาลทีต้่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมาย ซึ่งถูกแรงกดดันหลายประการ ทั้งการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ

ความร่วมมอืของประเทศในกลุม่อาเซยีน การถูกมองว่าเป็นประเทศท่ีไม่ด�าเนินการตาม

นโยบายด้านค้ามนษุย์ การถูกเรยีกร้องให้ปฏบิตัต่ิอแรงงานต่างด้าวอย่างมสิีทธิมนุษย

ชนและเสมอภาคปัจจยัเหล่านีส่้งผลให้รฐับาลต้องสร้างมาตรการเพ่ือรักษาภาพลักษณ์

และผลประโยชน์ของประเทศ โดยการออกกฎหมายเก่ียวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวท่ี

เพิ่มโทษนายจ้างอย่างหนัก สร้างความเกรงกลัว ท�าให้ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิด

กฎหมาย เมือ่ไม่มกีารจ้างงาน ชาวเมยีนมาร์ก็จะไม่ตดัสนิใจลกัลอบเข้ามา ซึง่มาตรการ

ของรัฐบาลดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาของชาวเมียนมาร์ท่ีต้นเหตุ 

ซึ่งในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ

4.2  อภิปรายผล

  4.2.1  การเปลีย่นแปลงของปัญหาการลกัลอบเข้าเมอืงโดยผิดกฎหมาย

ของชาวเมียนมาร์หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน

  จากการศึกษาทั้งการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลและสถิติ เก่ียวกับปัญหาการ

ลักลอบเข้าเมืองของชาวเมียนมาร์ ก่อนและหลังการเปิดประชาคมอาเซียนเกิดความ

เปลี่ยนแปลงเพราะปัจจัยหลายด้าน ท�าให้รัฐบาลไทยต้องออกมาตรการเพ่ือให้

สอดคล้องกับปัญหาและแรงกดดนัจากรอบด้าน หน่ึงในน้ันคอืการด�าเนนิการเพ่ือให้เป็น

ไปตามกรอบความรว่มมือของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรกัษาความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศ ซึง่ในปัจจบุนัปัญหาการลักลอบเข้าเมอืงของชาวเมยีนมาร์มลีด

น้อยลง เพราะนโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย

  4.2.2  ความแตกต่างของสาเหตุการลักลอบเข้ามาของชาวเมียนมาร์ 

ก่อนและหลังการเปิดประชาคมอาเซียน

  สาเหตุที่ชาวเมียนมาร์ตัดสินใจลักลอบเดินทาง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

ทั้งกลุ่มชาวเมียนมาร์ท่ีลักลอบเข้ามาก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน หลังการเปิด
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ประชาคมอาเซียน และกลุ่มท่ีเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย ปัจจัยหลักยังคงเป็นเพราะ

ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ การต้องการไขว่คว้าหาโอกาสทีด่กีว่า และความ

ปลอดภัยในชวิีต ซึง่ปัจจยัเสรมิทีส่่งผลให้ตดัสนิใจเข้ามายังประเทศไทย ยังคงเป็นเรือ่ง

ความสะดวกในการลักลอบเข้ามาและบทลงโทษทางกฎหมายที่เบา

  4.2.3  แนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาการลักลอบเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์

     1) แนวทางแก้ไขด้วยวิธีเสริมแรงในเชิงลบ เป็นแก้ไขปัญหาการ

ลกัลอบเข้าเมอืงของชาวเมยีนมาร์ ด้วยวิธีการออกกฎหมายและบญัญัตบิทลงโทษอย่าง

หนักโดยใช้มาตรการทางการจ้างงาน ซึง่เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหต ุซึง่ในปัจจบุนัยัง

คงมปีระสทิธิภาพและเห็นผลชดัเจน และหากต้องการให้ได้ผลอย่างต่อเน่ือง การบงัคบั

ใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดแล้วต่อเน่ือง หากไม่ปล่อยให้

เกิดช่องว่าง ผู้ฝ่าฝืนก็จะเกิดความเกรงกลัว 

    2) แนวทางแก้ไขด้วยวิธีเสริมแรงในเชิงบวก คือการประชาสัมพันธ์ 

ให้ข้อมูล เพ่ือให้ชาวเมียนมาร์ทราบถึงข้อดีของการเข้ามาท�างานอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ทั้งด้านสวัสดิการ สิทธิคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สิน การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า

เทียม ซึ่งจะจูงใจให้ตัดสินใจเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

  5.1  สรุปผลการศึกษา

  เน่ืองด้วยปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมาร์ เป็น

ปัญหาท่ีมีมายาวนาน และรัฐบาลไทยก็ทราบดีว่าเป็นปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกับปัญหา

การท�างานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งในปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2555 รัฐบาลก็ได้มีนโยบายแก้

ปัญหาเก่ียวกับแรงงานผิดกฎหมาย โดยการข้ึนทะเบียนเพ่ือให้ท�างานอย่างถูกต้อง 

แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาและท�างานผิดกฎหมายได้ (ศิริพงษ์, 

2559)   โดยจากการศึกษาหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยต้องปรับ

เปลี่ยนหลายอย่างเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแรงกดดันจากต่างประเทศ ซึ่ง

ปัญหาการลักลอบเข้ามาของชาวเมียนมาร์ และปัญหาท�างานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งใน
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ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด และมีประสิทธิภาพ ส่งผล

ให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข อย่างเห็นได้ชัด 

  1. จากการศกึษาสภาพปัญหาการลกัลอบเข้าเมอืงของชาวเมยีนมาร์เข้ามา

ในประเทศไทย ยังคงมีต่อเนื่อง เนื่องจากชาวเมียนมาร์ด้วยกันมีการติดต่อ บอกต่อ 

ชักชวนจนอาชญากรรมดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีเรียนรู้ทาง

สังคม (Social learning theory) (Badura, 1973) แต่หลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มีการแก้ไขกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าว ท�าให้นายจ้างไม่กล้าจ้างแรงงานผิด

กฎหมาย เป็นผลท�าให้ชาวเมียนมาร์ที่ลักลอบเข้ามาและอยู่ในประเทศไทยลดน้อยลง

  2. จากการศึกษาสาเหตุในการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายของชาว

เมียนมาร์ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศเมียนมาร์ 

(รว,ี 2559)  ปัจจยัด้านความต้องการแรงงานค่าแรงต�า่ ไม่เลอืกงานของนายจ้างชาวไทย 

(กันยา, 2560) บวกกับกฎหมายไทยมมีาตรการไม่รนุแรงกับผูท้ีล่กัลอบเข้ามา เป็นเหตุ

ให้ชาวเมยีนมาร์ตดัสนิใจลกัลอบเข้ามา ซึง่เป็นไปตามทฤษฎี คดิก่อนท�า (ration choice 

theory) และหลังจากเปิดประชาคมอาเซียน สาเหตุดังกล่าวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

  3. จากการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมายของชาวเมียนมาร์ ซึ่งในปัจจุบันหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ปัญหา

ลักลอบเข้าเมืองถูกแก้ไขด้วยกลไกกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งก�าหนดโทษ

อย่างหนักแก่นายจ้างและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตาม

ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Theory) ส่งผลให้นายจ้างไม่กล้าใช้

แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย นายจ้างทีค่ดิจะใช้แรงงานผิดกฎหมายย่อมต้องค�านึงถึง

ผลเสียท่ีจะตามมา เมื่อไม่มีการจ้างงานแรงงานผิดกฎหมาย ชาวเมียนมาร์ก็ลักลอบ

เดนิทางเข้ามาน้อยลง ซึง่ถอืได้ว่าเน้นป้องกันในอนาคตมากกว่าลงโทษ (พรชยั, 2558)

  5.2 ข้อเสนอแนะ

   5.2.1  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

       1)  ออกนโยบายก�าชับผู้ปฏิบัติทุกหน่วยให้เข้มงวดและต่อเนื่อง 

ทัง้บรูณาการก�าลงัเจ้าหน้าท่ี ต�ารวจ ทหาร กรมแรงงาน กรมการปกครอง กรมสวัสดกิาร 

กรมคุ้มครองสิทธิ ร่วมท�าหน้าที่ ตรวจจับ ให้ความรู้ คุ้มครอง ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง

กับชาวต่างด้าว
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    2)  ตดิตามผลความมปีระสทิธิภาพของกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัเก่ียวกับ

ชาวต่างด้าวในทุกๆ ปี เพื่อปรับแก้ช่องโหว่ เพิ่มบทลงโทษ หรือออกกฎหมายใหม่ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    3)  จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่

กลุม่เป้าหมายแรงงานต่างด้าวทีถู่กและผดิกฎหมาย เก่ียวกับประโยชน์ สทิธิ และความ

คุ้มครองที่พึงจะได้รับเมื่อเข้ามาและท�างานโดยถูกกฎหมาย เพื่อชักจูงใจ 

  5.2.2  ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ

    1)  หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับคนต่างด้าว เช่น ต�ารวจตรวจ

คนเข้าเมอืง หรอื กรมการจดัหางาน  เพ่ิมมาตรการตรวจจบัเข้มงวดมายิง่ขึน้ และบงัคบั

ตามกฎหมายอย่างไม่มข้ีองดเว้น ท้ังด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือกวาดล้างผูก้ระท�าผดิ 

และป้องปรามผูท้ีค่ดิกระท�าผดิ ท้ังมกีารท�าฐานข้อมลูกรณีมกีารกระท�าผิดซ�า้ เพ่ือเพ่ิม

ตามมาตรการในการเฝ้าระวังกลุ่มดังกล่าวเป็นพิเศษ 

    2)  หน่วยงานทีม่หีน้าทีเ่ก่ียวกับการบงัคบับทลงโทษในกฎหมายเช่น 

ศาล ลงโทษแก่นายจ้างทีฝ่่าฝืนจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมายอย่างหนักและจรงิจงั 

เพ่ือลงโทษและป้องปรามในอนาคต และชาวต่างด้าวท่ีกระท�าผิดและถูกจับกุมฐาน

ลกัลอบเข้าเมอืงมากกว่า 1 ครัง้ ให้มกีารใช้มาตรการลงโทษหนักขึน้ เช่น จ�าคกุ เป็นต้น

    3)  หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับชาวต่างด้าวในด้านต่างๆ จัดให้มี

ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชาวต่างด้าวในด้านที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อ

สร้างความเข้าใจ และชักจูงใจให้เห็นถึงข้อดีเมื่อท�าตามขั้นตอนของกฎหมาย

  5.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

  ปัญหาการลักลอบเข้ามาของชาวเมียนมาร์ในปัจจุบันลดลงเน่ืองด้วยกลไก

การจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งในปัจจุบันการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้ท�างาน

ของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ จะหมดก�าหนดอนุญาตในปี พ.ศ.2565 หลังจากนั้น ควร

มีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องว่ามาตรการยังคงมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ 
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การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ในการคัดค้าน
โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติบางคล้า

The New Social Movement Process againsting the Bang 
Khla natural Gas Power Plant Project

ธนิกา  เนาวรัชต์1   และชุลีรัตน์  เจริญพร 2

บทคัดย่อ
  การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส�าเร็จของยุทธวิธีการ

เคลื่อนไหวคัดค้านแผนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติบางคล้าของ

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนท่ีต�าบลเสม็ดเหนือและต�าบลเสม็ดใต้ อ�าเภอบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาเอกสาร และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม

รักษ์แปดริ้วที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัย จ�านวน 10 คน

  จากการศึกษาพบว่า ขบวนการเคลือ่นไหวของชมุชน ในพ้ืนท่ีต�าบลเสมด็เหนอื

และต�าบลเสมด็ใต้ เกิดขึน้เพ่ือคดัค้านแผนการเกิดโครงการโรงไฟฟ้าท่ีจะมกีารใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ และน�้าในการหล่อเย็น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตในพ้ืนที่ 

ชาวชุมชนมีการใช้ 4 ยุทธวิธีที่ส�าคัญ โดยเริ่มต้นด้วย (1) ยุทธวิธีสร้างความรู้ ความ

เข้าใจ ความเท่าทันถึงผลดี และผลเสียที่จะเกิดขึ้นให้กับคนในชุมชน (2) ยุทธวิธีสร้าง

กระบวนการมส่ีวนร่วมในชมุชน ร่วมกนัคดิ ร่วมกันหาแนวทางในการคดัค้านโครงการฯ 

(3) ยุทธวธีิอารยะขัดขนื และการลงโทษทางสงัคม ตามแนวทางสนัตวิิธี และ (4) ยุทธวธีิ

เรียนรูผ้ลกระทบจากพ้ืนทีจ่รงิ ด้วยการน�าตวัแทนชมุชนท่ีมศีกัยภาพไปเรียนรู้สถานท่ีได้

รบัผลกระทบจากโครงการ และในพ้ืนทีท่ี่ไม่มกีารแก้ไขปัญหาจากผูท่ี้เก่ียวข้อง เพ่ือน�า

ความรู้ ข้อมูลที่ได้ขยายผลต่อชุมชน  
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 ความส�าเร็จของการเคลื่อนไหวคัดค้านในกรณีศึกษานี้เกิดจากพื้นฐานทางสังคม

วัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการใช้ยุทธวิธี

ต่าง  ๆ ในการคัดค้านโครงการ ฯ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเชิงความรู้อันสามารถน�าไป

เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ของภาครัฐ  

ค�าส�าคัญ: ยุทธวิธีการเคลื่อนไหว, โรงไฟฟ้า, อ�าเภอบางคล้า

Abstract
  The objective of this study is to find out about the success of the strat-

egies of the people applied against the construction plan of Bang Khla natu-

ral gas power plant for the potentially affected communities in Samed-Nuea 

Sub-district and Samed-Tai Sub-district, Bang Khla District, Chachoengsao 

Province.  

  The study found that community movement in Samed-Nuea Sub-dis-

trict and Samed-Tai Sub-district arose to oppose the plan for setting up the 

power plant that will use natural gas and water for cooling down would cause 

tremendous impacts on the livelihoods of the people living in the area.  The 

community has used 4 important tactics, beginning with: (1) building up knowl-

edge, understanding and keeping up with the advantages and disadvantages 

that will occur to the community; (2) creating participation processes for the 

community to think together in finding out the ways to oppose the project; (3) 

civilian disobedience strategy and social sanction in accordance with other 

peaceful methods; and, (4) tactical learning about the impact from the real areas 

by bringing potential community representatives to learn the locations affected 

by similar projects and in areas that do not have a solution from relevant parties 

to bring the information that has been passed on to the community.  

  The success of the opposing movement in this case study stems from 

a strong social, cultural, and community foundation.  Creating community 
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participations and the use of various tactics to oppose the project is a knowl-

edge-based movement can be applied as a model for other areas affected by 

other large-scale projects of the government.

Keywords:  Tactical movement, power plant, Bang Khla District.

1.  บทน�า

  ปัจจุบันคนในประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม มีการเคลื่อนไหวของประชาชนในการเรียกร้องและปกป้องชุมชนของตนที่

ได้รับปัญหามลภาวะด้านสิง่แวดล้อมอยู่เสมอ โดยในประเทศไทยนัน้มกีารส�ารวจเรือ่ง

ความกังวลของประชาชนกับปัญหาสิง่แวดล้อม ระหว่างวันท่ี 20 - 21 พฤศจกิายน 2555 

จากประชาชนทั่วประเทศ จ�านวน 1,247 หน่วยตัวอย่าง โดยศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) ที่พบว่า ประชาชนร้อยละ 96.15 มอง

ปัญหาสิง่แวดล้อมเป็นเรือ่งใกล้ตวั โดยร้อยละ 54.53 มองว่าปัญหาส่ิงแวดล้อมไทยอยู่

ในระดบัทีร่นุแรงมาก ซึง่อาจเหน็ได้ว่า ผูค้นทัว่ไปสนใจและตระหนกัถึงพิษภัยเรือ่งเหล่า

นี้ ดังนั้น เมื่อเกิดโครงการต่าง ๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และหรือสิ่งแวดล้อม เรา

จะพบการเรยีกร้องเคลือ่นไหว เพ่ือการมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจต่อโครงการต่าง ๆ  (ผล

ส�ารวจของนด้ิาโพล, http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=116)

ขบวนการเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติบางคล้า เกิดขึ้น

ในราวช่วงปี พ.ศ. 2550 มีกลุ่มตัวแทนชุมชนเกิดขึ้น ชื่อ กลุ่มรักษ์แปดริ้ว เป็นเสมือน

ตัวแทนชุมชนที่จะได้รับผลกระทบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ การเกิดขึ้นของกลุ่ม เกิด

จากที่ชาวชุมชนบางคล้า พบว่า มีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหน่ึงได้เข้ามาเก็บข้อมูลในเรื่อง

ความคิดเห็นต่อการมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ โดยที่ผู้ส�ารวจไม่ได้มีการระบุว่า

จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใด แล้วจะผลิตอะไร ต่อมาตัวแทนของบริษัท

สยามเอ็นเนอร์ย่ี พาวเวอร์ ซับพาย จ�ากัด ในเครือกัลฟ์เจดี ประเทศญ่ีปุ่น และผู้น�า

ชุมชนบางส่วนได้น�าสมาชิกชาวชุมชนจ�านวนหน่ึงเดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานผลิต

ไฟฟ้าแก่งคอย 2 จังหวัดสระบุรี ต่อมาได้มีการติดต่อขอซื้อที่ดินบริเวณพื้นที่ติดต่อกัน

ระหว่างหมู่ 4 ต�าบลเสม็ดเหนือและหมู่ 5 ต�าบลเสม็ดใต้ จ�านวนประมาณ 350 ไร่ ซึ่ง
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เป็นพ้ืนท่ีที่มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน (MGR online, https://mgronline.com/

daily/detail/9510000087549, 25 ก.ค.2551) ขณะนั้นชาวบ้านก็ได้ทราบจากผู้ขาย

ที่ดินว่า ผู้ซื้อจะซื้อไว้ส�าหรับสร้างโรงงานผลิตสบู่ แต่ในที่สุดชาวชุมชนฯ ได้ทราบว่า

พื้นที่ดังกล่าวจะใช้ส�าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งใช้ขนาด 1,600 เมกกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงของบริษัทสยามเอ็นเนอร์ยี่ พาวเวอร์ ซับพาย จ�ากัด ซึ่งจ�าเป็น

ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้แม่น�้าบางปะกง เพราะต้องใช้น�้าในกระบวนการผลิตและแหล่ง

น�า้ส�าหรบัปล่อยน�า้เสยีจากกระบวนการผลติ รวมท้ังต้องอยู่ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสงูเพ่ือ

ประโยชน์ในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า การตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชน

เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี และมลพิษทีจ่ะเกิดขึน้จงึเป็นสิง่ท่ีชาวชมุชนลกุขึน้คดัค้านโครงการ 

(MGR online, https://mgronline.com/daily/detail/9510000087549, 25 ก.ค.2551)

การเคล่ือนไหวเพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างได้เกิดขึน้ และพัฒนาจ�านวนแนวร่วมกลุม่

กระบวนการ มียุทธวิธีในการเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย และแสดงซึ่ง

กระบวนการเรยีกร้อง หรอืความต้องการการมส่ีวนร่วมอย่างเข้มข้น อย่างชดัเจน ซึง่ต่อ

มาท�าให้การเคลือ่นไหวคดัค้านประสบความส�าเร็จโดยภาครัฐประกาศย้ายพ้ืนท่ีในการ

ก่อสร้าง ความส�าเรจ็ในกระบวนการคดัค้านดงักล่าว จงึน่าจะเป็นบทเรยีนส�าคญัส�าหรบั

พื้นที่อื่น ๆ ที่โครงการพัฒนา ฯ อาจสร้างผลกระทบในพื้นที่ ในการนี้ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศกึษายุทธวิธีในการเคลือ่นไหวของกลุ่มรกัษ์แปดริว้ ในการปกป้องสทิธิส่วน

บคุคลทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิจากส�านึกรกัและหวงแหนทรพัยากร

ของชุมชน ตลอดจนต้องการคุ้มครองซึ่งวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ให้ยั่งยืนต่อไป  

2.  ค�าถามการวิจัย

  การเคลือ่นไหวทางสงัคมของกรณีการคดัค้านโรงไฟฟ้าบางคล้ามกีารใช้ยุทธวิธี

การเคลื่อนไหวแบบใดอันน�าไปสู่ความส�าเร็จของการเคลื่อนไหว

3.  วัตถุประสงค์การวิจัย

  ศกึษาความส�าเรจ็ของยุทธวิธีการเคลือ่นไหวคดัค้านแผนการก่อสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติบางคล้าของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบในพ้ืนท่ีต�าบลเสม็ด

เหนือและต�าบลเสม็ดใต้ อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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4.  การด�าเนินการวิจัย

  การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท�าการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มรักษ์แปดริ้ว โดยจ�าแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 1) 

ผู้ก่อตั้งกลุ่ม จ�านวน 5 คน 2) แนวร่วมในการเคลื่อนไหว จ�านวน 6 คน 3) ผู้น�าชุมชน 

จ�านวน 4 คน 4) องค์กรภาคเีครอืข่ายผูร่้วมการเคลือ่นไหว  จ�านวน 5 คน จาก 5 องค์กรๆ 

ละ 1 คน โดยมีเครื่องมือส�าหรับเก็บรวมรวมข้อมูล ประกอบด้วย

  1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

  2) เครื่องมือบันทึกเสียง ขณะท�าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

  3)  สมุดบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลจากการซักถามและการสังเกตประจ�าวัน

  4)  แฟ้มเก็บข้อมลู เพ่ือแยกข้อมลูออกเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือความเรียบร้อย

และน�าข้อมูลมาใช้ได้สะดวกรวดเร็ว

  5)  กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่ส�าคัญที่ผู้วิจัย

เห็นว่า สมควรจะบนัทึกไว้เป็นหลกัฐานในการใช้เครือ่งมอืดงักล่าว ผูวิ้จยัได้สร้างความ

ไว้วางใจ ท�าความเข้าใจ และขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกวิจัยก่อนทุกครั้ง

  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นทันทีที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ที่

ศึกษา ในระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2562 และน�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์

แยกหมวดหมูห่ัวข้อตามประเด็นทีก่�าหนดไว้ โดยผลการวิจัยเป็นลักษณะเชิงพรรณนา 

(Description) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description) ตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงการเกิด พัฒนาการ หลักการ แนวความคิด อุดมการณ์ และ

ยุทธวิธีการเคล่ือนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ศึกษากรณีการ

คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติบางคล้า

5.  ผลการวิจัย

  5.1  การก่อรูปของ “กลุ่มรักษ์แปดริ้ว”

  “กลุ่มรักษ์แปดริ้ว” (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) เป็นกลุ่มแกนน�าหลักในการ

ต่อสู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติบางคล้า โดยกลุ่มเกิดข้ึนมาจากการ

รวมตัวของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อ�าเภอบางคล้า จ�านวน 4 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลเสม็ด

เหนือ ต�าบลเสม็ดใต้ ต�าบลบางสวน และต�าบลสาวชะโงก ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณ         
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โดยรอบ พื้นที่เป้าหมายของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติบางคล้า

  การก่อตวัของกลุม่ เป็นการรวมตวัของคนทีม่แีนวคิดเหมอืนกันว่า “ไม่ประสงค์

ให้มกีารก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตบิางคล้า”  และร่วมกันหาแนวทางในการคดัค้าน 

ต่อต้าน กลุ่มมีกระบวนการรวมกลุม่ และพัฒนาความเข้มแขง็โดยการวางรากฐานของ

กลุ่มให้มั่นคง คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สมาชิกภายในกลุ่ม ให้เห็นความ

ต้องการของตนเองอย่างแท้จริงเกี่ยวกับแนวคิด เหตุผลของการคัดค้าน โดยใช้วิธีการ

สร้างการรบัรู ้ให้สมาชกิเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร ความเป็นไปเป็นมาของโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติบางคล้า รับรู้ขบวนการ ข้ันตอนท่ีถูกต้องเก่ียวกับการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าที่จะเกิดข้ึนในชุมชน และให้สมาชิกภายในกลุ่มมองเห็นถึงขบวนท่ี

ไม่ถูกต้องในการด�าเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติบางคล้า 

  วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น น่ังพูดคุยกลุ่มย่อย จัดท�าเอกสารเผย

แพร่ เปิดเวทีสร้างการรับรู้  รถแห่ประชาสัมพันธ์  ตลอดจนการศึกษาพื้นที่จริง เกี่ยว

กับโครงการโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามา เพราะสมาชิกบางคนยังมีความไม่ชัดเจนถึงข้อมูล 

ขั้นตอนกระบวนการของการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนว่าเป็น

อย่างไรบ้าง เช่น การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) การท�าประชาพิจารณ์ 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ปริมาณน�้าที่ใช้กระบวนการผลิตมาหล่อเย็นเพื่อ

ผลิตไฟฟ้า เร่ืองกฎหมาย เรือ่งสทิธิ ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความรูเ้บือ้งต้นและสร้างฐานความ

รูท้ีม่ัน่คงให้กับสมาชกิของกลุม่ให้สามารถมองเหน็เหตผุลท่ีแท้จรงิของตนเองว่าเพราะ

เหตุใดตนจึงต้องลุกขึ้นเพื่อปกป้องวิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

  โครงสร้างกลุ่ม  กลุ่มรักษ์แปดริ้ว ไม่มีการระบุแกนน�าท่ีแน่นอน แต่จะแบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มอย่างชัดเจน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 

ดังนี้ 1) ฝ่ายอ�านวยการ ท�าหน้าที่วางแผนการจัดการ การอ�านวยการ การประสานงาน 

และการควบคมุ ตลอดจนประเมนิสถานการณ์ ในการเคล่ือนไหวให้เกิดความเรยีบร้อย 

2) ฝ่ายส่งเสรมิความรู ้ท�าหน้าท่ีสร้างกระบวนการเรยีนรูใ้ห้กับคนในชมุชน และสมาชกิ

ในกลุ่ม ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร ท�าหน้าที่ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง  ๆ ตลอดจน

เป็นผูจ้ดัท�า รวบรวม เก็บรกัษาเอกสารข้อมลู และส่ือต่าง ๆ  ส�าหรบัใช้ในการเคล่ือนไหว  

3) ฝ่ายกิจกรรม/การเคลือ่นไหว ท�าหน้าทีอ่อกแบบกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมแนวทาง

การเคลื่อนไหวของกลุ่ม 4) ฝ่ายสร้างเครือข่าย/แนวร่วม ท�าหน้าที่ประสาน จัดหาภาคี

เครอืข่ายทีเ่ก่ียวข้อง และระดมมวลชนในการเคลือ่นไหว และ 5) ฝ่ายระดมทนุ ท�าหน้าที่
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จัดหางบประมาณ อาหาร อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ สิ่งที่อ�านวยการต่าง ๆ  ส�าหรับใช้

ในการเคล่ือนไหว ฝ่ายสวัสดกิาร/การเงนิ/บญัช ีท�าหน้าท่ีเก็บรกัษา ท�าบญัชรีายรบั –ราย

จ่ายและจัดท�าเอกสาร รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเงินที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนไหว

  5.2  การเคลื่อนไหวคัดค้านของชุมชน

  ระยะแรก 

  ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ข่าวการเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้แพร่

หลายไปในชุมชนในพื้นที่ หมู่ 4 ต�าบลเสม็ดใต้ และชาวชุมชนต�าบลเสม็ดเหนือ ค่อน

ข้างรวดเร็วและก่อให้เกิดปฏิกิรยิาในระยะแรกออกเป็น 3 แนวทาง หรอืกลุม่ชาวชมุชน 

ประกอบด้วย (1) กลุม่ทีไ่ม่เหน็ด้วยและแสดงออกอย่างชดัเจนท่ีจะคดัค้าน (2) กลุม่ทีไ่ม่

เหน็ด้วยแต่ไม่เคลือ่นไหวคดัค้าน และ (3) กลุม่ทีเ่ห็นด้วย (โดยสองกลุม่แรกซึง่มจี�านวน

เกือบทัง้หมดของชาวชมุชน ส่วนกลุม่หลงัสดุมจี�านวนน้อยและไม่แสดงออกโดยชดัเจน

และต่อเนือ่งนกั) สมาชกิกลุม่แรกดงักล่าวมอียู่หลายกลุม่ย่อย ในแต่ละกลุม่ย่อยถือว่า

ไม่มีแกนน�าของตนเองแต่มีผู้ประสานงานจ�านวนหน่ึงซึ่งถือว่าทุกคนเสมอภาคกันใน

การน�าท่ีอยู่บนพ้ืนฐานการปรกึษาหารอื (ต่อมาเมือ่การต่อสู้เรยีกร้องด�าเนินต่อมา กลุม่

ย่อยต่าง ๆ  มกีารประสานงานร่วมกันมากขึน้ ได้มกีารผนวกเข้าด้วยกัน) แต่ละกลุ่มย่อย

เหล่านี้ ถือได้ว่ามีแนวทางของตนเอง แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือไม่ต้องการให้เกิดโรง

ไฟฟ้าขึ้นในพื้นที่ 

  ในบรรดาแนวทางท่ีกลุม่ย่อยดังกล่าวเห็นและใช้ แตกต่างกันน้ัน ประกอบด้วย 

กลุ่มที่เห็นว่าควรใช้การชุมนุมคัดค้าน กลุ่มที่เห็นว่าให้ฝ่ายชุมชนระวังพื้นที่ก่อสร้างไว้

โดยไม่ต้องเคลื่อนไหวใดๆ หากบริษัทสยามเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ในเครือบริษัท กัลฟ์ เจ-พี 

(Gulf JP) จะด�าเนินการผลักดันโครงการต่าง ๆ เช่น ท�ารายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการและกลุ่มท่ีเห็นว่าควรท�าท้ังการระวังพ้ืนท่ีและ

เคลื่อนไหวคัดค้าน ดังนั้น แนวทางการเคลื่อนไหวจึงค่อนข้างหลากหลายและมีความ

เข้มข้นแตกต่างกัน ในขณะที่มีเป้าหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีแต่ละกลุ่มย่อย

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีก็คือ การได้รับแนวร่วมและการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ชุมชนกลุ่มที่ไม่ต้องการให้เกิดโรงไฟฟ้าแต่ไม่แสดงออกมากขึ้นโดยล�าดับ จนถือได้ว่า

ยังคงเหลือฝ่ายที่เห็นสนับสนุนโรงไฟฟ้าในจ�านวนที่น้อยอย่างยิ่ง
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  จากแนวทางการเคลื่อนไหวที่แตกต่างดังกล่าว พบว่าการเคลื่อนไหวคัดค้าน

โดยย่ืนหนังสือเรียกร้องต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องตั้งแต่ส่วนราชการในจังหวัดไป

จนถึงหน่วยงานรัฐในส่วนกลางจ�านวนมากได้รับการด�าเนินการ ตลอดจนแสดงการ

คัดค้านระหว่างการเข้าร่วมในกระบวนการประชาคมต่าง ๆ รวมเป็นเวลากว่า 5 เดือน

นับแต่เริ่มการเคลื่อนไหว ซึ่งในที่สุด ชาวชุมชนก็เห็นว่าไม่ได้รับค�าตอบที่น่าพอใจโดย 

ปรากฏว่าโรงไฟฟ้าและหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องก็ยังมีเป้าหมายท่ีจะก่อสร้างต่อไปแม้

จะได้รับการคัดค้านจากสมาชิกชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุด ฝ่ายชุมชนได้ตัดสินใจใช้

วิธีการชุมนุมคัดค้านด้วยการปิดถนนสาย 304 (ฉะเชิงเทรา- พนมสารคาม) 2 ครั้ง เมื่อ

วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2551 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งจบลงด้วยการตั้งคณะกรรมการ

ไตรภาคีระหว่างชาวชุมชนฯ ฝ่ายโรงไฟฟ้าและฝ่ายรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหา (แต่ในทัศนะ

ชาวชมุชนฯ เหน็ว่า เพ่ือตดิตามตรวจสอบไม่ให้มกีารด�าเนินโครงการต่อไป) ต่อมาคณะ

กรรมการดงักล่าวน้ีได้สลายตวัไปเนือ่งจากฝ่ายโรงงานไฟฟ้าและฝ่ายรฐัมจีดุยืนท่ีจะให้

มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อไป (ข่าว, www.manager.co.th, 25 ก.ค.2551)

  ระยะที่ 2 

  การชุมนุมปิดถนนครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5-10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็น

เวลา 5 วัน ปิดถนนฝั่งขาเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา ที่บริเวณถนนสาย 304  กม. 11-12

(ฉะเชงิเทรา –พนมสารคาม)  หมูท่ี่  4  ต�าบลเสมด็ใต้  อ�าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

หลังจากฝ่ายโรงไฟฟ้าได้ส่งบุคลากรฝ่ายตนจ�านวนหน่ึงลงพ้ืนท่ีเพ่ือท�าการส�ารวจ

สภาพดนิในพ้ืนท่ีก่อสร้าง (ข่าว,http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/

news_preview.php?cid=7315, 10 มิ.ย.2552)  และฝ่ายชุมชนฯ ได้เรียนรู้ว่าการ

ใช้วิธีการคัดค้านแบบปกติไม่ประสบผลส�าเร็จ ผลจากการชุมนุมคัดค้านครั้งใหญ่ท่ีมี

ผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน (นอกเหนือจากการสนับสนุนอย่างสมัครใจและกว้าง

ขวางเป็นเงิน ทรัพย์สิน และความร่วมมือลักษณะอื่น ๆ) ท�าให้ชาวชุมชนมีความเห็น

ไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจนว่า ไม่ประสงค์จะให้มีการด�าเนินการใด ๆ เพื่อจัดท�า

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ไม่ยอมให้มีการด�าเนินการใดๆ ของ

ฝ่ายโรงไฟฟ้าเกิดข้ึนในพ้ืนที่เป้าหมายการก่อสร้าง ซึ่งชาวชุมชนเชื่อว่าเป็นวิธีการที่

จะท�าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส�าหรับการสกัดกั้นไม่ให้มีการใช้พ้ืนที่ในชุมชนเป็นที่ตั้ง     

โรงไฟฟ้า (ไทยรัฐออนไลน์, https://www.thairath.co.th/content/10995, 5 ม.ิย.2552)
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การเคล่ือนไหวต่อสูใ้นรปูแบบต่าง ๆ  ดงักล่าวมาน้ี แม้ไม่ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วน

ต�าบลบางคล้า ซึง่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่บนพ้ืนฐานท่ีอยู่การเมอืงท้องถ่ิน

ได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการเคลื่อนไหวของชุมชนอย่างเป็นทางการ แต่ก็ไม่ได้ขัด

ขวางหรอืยับย้ังขบวนการเคลือ่นไหวแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลบัปรากฏว่ามกีาร

สนบัสนนุเป็นการส่วนตวั ซึง่อาจจะเป็นด้วยมวลชนทีส่นบัสนนุการคดัค้านมจี�านวนสงู

ประการหน่ึงและความคดิเห็นของตวัแทนชาวชมุชนในองค์กรฯ เป็นไปในลกัษณะเดยีว

กับชาวชมุชนก็เป็นได้ ซึง่บทบาทและท่าทดีงักล่าวนี ้แหล่งข้อมลูฯ เหน็ว่าแตกต่างจาก

บทบาทและท่าทีของหน่วยงานรฐัในราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิาค รวมท้ังนักการ

เมืองระดับชาติในท้องถิ่น (ข่าว,ประชาไทย,10 มิถุนายน 2552) นอกจากแนวทางการ

ชุมนุมคัดค้าน ภายในพื้นที่ชุมชนเองก็มีการปิดพื้นที่ วางเวรยาม การสร้างการเรียนรู้

ความเข้าใจกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการปฏิเสธที่จะให้บุคลากรของผู้ประกอบการ

โรงไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่เพื่อการท�ารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  จากการชุมนุมการเคลื่อนไหวรวม 2 ครั้ง ด้วยวิธีการชุมนุมประท้วงและปิด

ถนน เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวข้องในการอนมุตักิารก่อสร้างโรงไฟฟ้ามารบัข้อเสนอ ในการยุตกิาร

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยเรว็ แต่กลบัพบว่า ไม่สามารถหยุดการก่อสร้างโครงการดงักล่าวได้ 

ทางกลุ่มจงึได้ปรึกษาหารอืและก�าหนดให้มกีารชมุนุมใหญ่ขึน้ เพ่ือคดัค้านโครงการดงั

กล่าว จงึเกิดเป็นการชมุนมุ ครัง้ที ่3 ทีม่ผีูเ้ข้าร่วมชมุนมุกว่า 3,000 คน ท�าให้สามารถให้

ยุตกิารก่อสร้างได้ ทัง้นี ้ความส�าเรจ็ดงักล่าวเกิดจากการเคล่ือนไหวของภาคประชาชน

ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ด�าเนินการคัดค้านจนประสบความส�าเร็จในที่สุด

  5.3 ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวคัดค้านของกลุ่ม

  การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน มีกระบวนการท่ีชัดเจน และเกิดจากการมี

ส่วนรวมของกลุ่มคนหลายกลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับการคัดค้าน กลุ่ม

คนท่ีเห็นด้วยแต่ไม่แสดงออก และกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย โดยการเคลื่อนไหวทุกครั้ง

จะเกิดข้อสงสัย และค�าถามจากคนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ และต้องการหาค�าตอบ 

ซึ่งระหว่างทางในการร่วมกันหาค�าตอบนั้น ได้เกิดแนวร่วม เครือข่ายและ “ยุทธวิธี”                    

ต่าง ๆ หลากหลาย  ดังนี้ 

  • ยุทธวิธีสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยการรวมกลุ่มคนที่

มีแนวคิดร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย โดยร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหาแนวทางในการสร้าง
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กระบวนการรับรูแ้ละสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในชมุชน เพ่ือให้คนในชมุชนได้มส่ีวน

ร่วมในการออกแบบกระบวนการคัดค้าน ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การท�ากิจกรรมอย่างต่อ

เน่ือง การจัดท�าเวทีเพ่ือหาแนวร่วม การท�ากิจกรรมระดมทุน ระหว่างการท�ากิจกรรม

ก็จะค้นพบบุคคลที่มีศักยภาพและสามารถเป็นแนวร่วมในการขยายผลต่อ หลังจากมี

กิจกรรมทีก่�าหนดขึน้ในพ้ืนท่ีชมุชนแล้ว จงึขยายผลไปเรียนรูแ้ลกเปล่ียนกับกลุ่มผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโครงการท่ีมลีกัษณะเดยีวกันเพ่ือให้เกิดการแลกเปลีย่นแนวคดิร่วมกัน 

  • ยุทธวิธีสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชน

ได้รู้เท่าทันถึงผลดี ผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ จากน้ันก็ด�าเนิน

การจดัเวทีเพ่ือหาแนวร่วมเครอืข่ายในชมุชนทีม่คีวามต้องการท่ีจะเรียนรู้ และต้องการ

สร้างความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง และชมุชนหากมกีารก่อสร้าง      

โรงไฟฟ้าฯ ขึ้น

  • ยุทธวิธีเรียนรู้ผลกระทบจากพื้นท่ีจริงแล้วน�ามาวิเคราะห์แนวทาง

แก้ปัญหา ด้วยการน�าตัวแทนชุมชนท่ีมีศักยภาพไปเรียนรู้จากชาวบ้านท่ีอยู่รอบโรง

ไฟฟ้าพิกุลทอง อ.เมือง โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอยี่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โรงไฟฟ้าก๊าซวังน้อย 

และโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พูดคุยกับเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากโครง

การฯ และไม่มีการแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าความรู้ ข้อมูลที่ได้ขยายผลต่อ

ชุมชน ท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ท�าให้เห็นภาพได้ชัดเจน และ

สามารถบอกต่อให้คนในชมุชนท่ียังไม่เข้าใจได้รบัรู้ถึงผลกระทบและปัญหาท่ีจะเกิดขึน้

ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น น�าแนวทางกระบวนการของการคัดค้านที่ประสบความส�าเร็จมา

เป็นข้อมลูส�าหรับการวางแนวทางการคัดค้านส�าหรับพ้ืนท่ีตนเอง เป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง

  • การเคลือ่นไหวของชาวบ้านเป็นไปตามแนวทางสนัตวิธิ ีการวิเคราะห์

ขบวนการการเคลื่อนไหวของมวลชน อ�าเภอบางคล้า ในการต่อต้านการก่อสร้างโรง

ไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตบิางคล้า ใช้วธีิตามแนวทางอารยะขดัขนืและการลงโทษโดยสงัคม 

การดือ้แพ่งทางกฎหมาย ยกตวัอย่างเช่น การปิดถนน การท�ากิจกรรมเชงิสญัลกัษณ์ คือ 

  • ไม่ใช้ความรุนแรงและปราศจากอาวุธ ซ่ึงจะเห็นได้จากการ

เคลื่อนไหว ท่ีเน้นวิธีการเจรจาและย่ืนหนังสือถึงผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหลายคร้ัง จนใน

ที่สุดสามารถยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว 
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  • การต่อสู้ของชาวบ้าน เน้นใช้วิธีการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 

คอื การประณามผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องในการอนมุตักิารเกิดโครงการทีไ่ม่ชอบธรรม ซึง่ไม่มี

การท�าประชาพจิารณ์ตามกระบวนการของกฎหมาย ซึง่นอกจากน้ียังเป็นการให้ข้อมลู 

เผยแพร่ให้บคุคลท่ัวไปได้รบัทราบถงึความไม่ชอบมาพากลดงักล่าวในท้ายท่ีสุดหลาย

ฝ่ายที่ทราบข้อมูลได้เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวกับชาวบ้านจนประสบความส�าเร็จในที่สุด

6. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

  6.1 การอภิปรายผล

  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวอ�าเภอบางคล้าถือเป็นขบวนการ

เคลือ่นไหวทางสังคมรปูแบบใหม่ ทีเ่น้นการชมุนมุประท้วงทีไ่ม่ใช้ความรนุแรง เป็นการ

ต่อสู้ด้วยอาศัยพลังความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ก่อรูปจากชาวบ้าน

บริเวณพ้ืนทีก่ารก่อสร้างโรงไฟฟ้าทีต่ัง้ค�าถามกับความไม่โปร่งใสในการอนุมตัก่ิอสร้าง

โรงไฟฟ้า เพราะยังไม่มีกระบวนการท�าประชาพิจารณ์และไม่ผ่านกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 

67 วรรคสอง ซึ่งได้บัญญัติให้การด�าเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ และต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้

เสียก่อน

  จากการไม่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว ท�าให้เกิดความขัดแย้งและ

ความไม่พอใจในนโยบายภาครัฐ จึงท�าให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างนโยบายภาครัฐท่ี

ประมลูโครงการให้เอกชนกบัประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ จงึเป็นท่ีมาของการลุกขึน้มา

เรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการภาครัฐ เกิด

เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเรียกร้องความเป็นธรรม

  ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมกรณบีางคล้า ซึง่ด�าเนนิการคดัค้านจนประสบ

ความส�าเรจ็ในทีส่ดุ เป็นกรณีภาคประชาชนถึงการมส่ีวนร่วมทางตรงของประชาชนทีม่ี

ความกระตอืรือร้น จดัเป็นการมส่ีวนร่วมอย่างเข้มข้น และเป็น “การเมอืงภาคประชาชน” 

ได้กลายมาเป็น “ความชอบธรรม” โดยตัวมันเอง และกลายเป็นพื้นที่ในการเผชิญหน้า 

การต่อสู้กันของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ น�าไปสู่ความส�าเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริงของประชาชน สอดคล้องกับงานแนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2551) ท่ีเสนอ
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ว่า การดื้อแพ่งหรือ “อารยะขัดขืน” เป็นอาวุธส�าคัญของ “การเมืองภาคประชาชน” 

เน่ืองจากผู้เข้าร่วมไร้อ�านาจการเงนิ ไร้สือ่ของตนเอง ไร้ความเข้าใจของสาธารณชน จงึ

บังคับหรือก�าหนดให้ต้องใช้ยุทธวิธีดังกล่าวในการเคลื่อนไหว ปัญหาของตนเอง และ

ขบวนการเคลือ่นไหวท่ีเป็น “ประชาชนรากหญ้า” ในทางทฤษฎีแล้วเป็นอาวธุของ “คนไร้

อ�านาจ” อยู่ชายขอบของสงัคม เข้าไม่ถึงการเมอืงระบบปกต ิและขบวนการเคลือ่นไหว

ของคนเหล่าน้ีจะใช้อารยะขัดขืนเป็นยุทธวิธี เป็นการต่อสู้ด้วยอาศัยพลังความรู้และ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันเป็นการมีส่วนร่วมทางตรงของประชาชนท่ีมีความ

กระตือรือร้น จัดเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นของสังคม

  นอกจากนั้น การแสดงออกซึ่งการคัดค้านโรงไฟฟ้าโดยการปิดถนนถึงสอง

ครั้งและการปฏิเสธที่จะให้บุคลากรของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเข้ามาในพ้ืนท่ีเพ่ือการ

ท�ารายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมอาจมส่ีวนเก่ียวข้องกับบคุลกิภาพของชาว

ชมุชนบางคล้าซึง่มอีตัลกัษณ์เฉพาะตวั ซึง่การตัง้สมมตฐิานเช่นน้ี คงไม่ใช่สิง่ท่ีเกินเลย

หากเราจะพิจารณาว่าการแสดงออกเหล่าน้ีเป็นผลของวัฒนธรรม ซึง่ไม่น่าจะพิจารณา

ว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง โลกทัศน์ ค่านิยมและคุณสมบัติอื่นๆ ของคนกลุ่มหนึ่งหรือ

สงัคมหนึง่ อนัเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม่ท่ีเรยีกร้องเพ่ือสิทธิการด�ารง

อยู่ของชุมชน บนฐานวัฒนธรรมพื้นที่ของชุมชนอย่างชัดเจน

  จากการเคลื่อนไหว สรุปยุทธวิธีได้ดังน้ี คือ 1.ยุทธวิธีสร้างความรู้ 2.ยุทธวิธี

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 3.ยุทธวิธีการน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่

จรงิแล้วน�ามาสู่การแก้ไขปัญหา โดยเงือ่นไขความส�าเรจ็อยู่ที ่การตืน่ตวัของประชาชน 

และรวมตัวกันลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม

  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวอ�าเภอบางคล้าจึงถือเป็นขบวนการ

เคลือ่นไหวทางสังคมรปูแบบใหม่ ทีเ่น้นการชมุนมุประท้วงทีไ่ม่ใช้ความรนุแรง เป็นการ

ต่อสู้ด้วยอาศัยพลังความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมทางตรง

ของประชาชนท่ีมีความกระตือรือร้น จัดเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น บทเรียนการ

เคลือ่นไหวเรยีกร้องดงักล่าว เป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม่ท่ีใช้พลังของ

การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนทีท่ีต่ระหนักถึงปัญหาและลุกขึน้มาปกป้องสทิธิ

ของตนเอง เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ ที่มีการต่อสู้เพื่อพื้นที่ทางวัฒนธรรม 

สงัคม อตัลกัษณ์ และวิถีชวิีต ท่ีไม่มสีายบงัคบับญัชาและไม่รวมศนูย์อ�านาจ การมส่ีวน

ร่วมและมีประเด็นการเคลื่อนไหวกว้างขวาง 
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6.2  ข้อเสนอแนะ

  1. กระบวนการพัฒนาของภาครัฐ เก่ียวกับนโยบายหรือโครงการท่ีจะส่ง

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนต้องควรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนได้รู้เท่าทันถึงผลดี และผลเสียที่จะเกิดขึ้น และจะสร้างความเข้าใจเกี่ยว

กับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง และชุมชน ซึ่งจะน�าไปสู่โครงการพัฒนาที่จะยัง

ประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  2. การศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะชาวบ้านในอ�าเภอบางคล้า ที่อยู่บริเวณ

โดยรอบพ้ืนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งความส�าเร็จในการเคล่ือนไหวครั้งน้ี สามารถน�า

ไปเป็นต้นแบบให้กับที่อื่นในการคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะ

ประเด็น ในการใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ส�าหรับการคัดค้านเพื่อประสบความส�าเร็จได้

7. บทสรุป

  การเกิดขึน้ของประชาชนจากปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ี เร่ิมจากการ

พูดคุยกันเอง จากผลกระทบจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ที่ท�าให้น�้าในชุมชนอาจไม่

เพียงพอต่อการอปุโภคและบรโิภค ภาคประชาชนจงึได้รวมตัวกันเป็น “กลุม่รกัษ์แปดริว้” 

เพ่ือรวมตวักันประท้วงไม่ให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าข้ึน กรณีศกึษาชมุชนบางคล้ามแีง่มมุ

การวิเคราะห์ที่น่าสนใจหลายประการ บางแง่มุมของข้อเท็จจริงการเคลื่อนไหวใช้สิทธิ

เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชมุชน และปัจเจกชนสมาชกิชมุชนก่อให้เกิดมติทิางการต่อ

สู้ใหม่ๆ ที่น่าจะเป็นบทเรียนท่ีดีส�าหรับการใคร่ครวญเพ่ือแสวงหาแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับชุมชน

  กลุ่มรักษ์แปดริ้วประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นตัวแทนชุมชน จ�านวน 20 คน โดย

มีโครงสร้างกลุ่ม แบ่งเป็น ฝ่ายอ�านวยการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร ฝ่าย

กิจกรรมการเคลื่อนไหว ฝ่ายสร้างเครือข่าย/แนวร่วม ฝ่ายระดมทุน ฝ่ายสวัสดิการ การ

เงินและบัญชี 

  ต่อมาก็ได้ก�าหนดให้มีการเคลื่อนไหวรวม 3 ช่วง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ

ย่ืนหนังสือ การจัดเวทีเสวนา การชุมนุมประท้วงและปิดถนน เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องใน

การอนุมัติการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามารับข้อเสนอ ในการยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยเร็ว 

แต่กลับพบว่า ไม่สามารถหยุดการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ ทางกลุ่มจึงได้กลับมา
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ปรึกษาหารือและได้ก�าหนดให้มีการชุมนุมใหญ่ขึ้นอีก เพ่ือคัดค้านโครงการดังกล่าว 

สรุปยุทธวิธีได้ดังนี้ คือ

  1. ยุทธวิธีสร้างความรู้

  2. ยุทธวิธีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

  3. ยุทธวิธีอารยะขัดขืนและการลงโทษโดยสังคม

  4. ยุทธวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูจากพ้ืนทีจ่ริงแล้วน�ามาสูก่ารแก้ไขปัญหา โดย

เงือ่นไขความส�าเรจ็อยู่ท่ีการตืน่ตวัของประชาชน และรวมตวักันลุกขึน้มาต่อสู้เพ่ือเรยีก

ร้องความเป็นธรรม
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เอกสารอ้างอิง
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Abstract

  This research is a qualitative research that aims to study 1) social 

innovation of organic rice farming of the community enterprise, Ban Um Sae-

ng Rice Center, Amphoe Rasi Salai, Sisaket Province and 2) components of 

the community growing organic rice of the community enterprise, Ban Um 

Saeng Rice Center, Amphoe Rasi Salai, Sisaket Province that can be linked 

to the global market. The research tools include an in-depth interview, group            

discussion, and participatory observation. There are totally 15 major informants. 

The research finding revealed that social innovation of organic rice farming 

consists of soil structure adjustment, which is a way to nourish the soil with a 

combination of traditional farming method and new systematic management 

under the inspection with international standards, finding opportunities to solve 

crises through government channels, such as an OTOP goods contest and a 

product booth exhibition at various events, including finding opportunities to 

enter the international systems. The components of the community that can be 

linked to the global market system are a good and strong leader with a vision 

and role model, good management by a unified team, corporate administration 

in the form of committees and group members, and the feeling of attachment 

among the community through the social welfare system and doing for the 

benefit of society and the environment.

Keywords: social innovation, agricultural innovation, universal standard

1. บทน�า

  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส�าคัญของไทย หน่ึงในห้าของพ้ืนท่ีของ

ประเทศไทยหรือประมาณ 70 ล้านไร่เป็นพื้นที่นา (ส�านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

มชีาวนาเกือบสีล้่านครวัเรอืน ผลติข้าวเปลอืกเฉลีย่ปีละ 30 กว่าล้านตนั สร้างรายได้ให้

กับประเทศปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท รวมทั้งใช้บริโภคภายในประเทศคิดเป็น
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มูลค่าปีละ 230,000 ล้านบาท รวมมูลค่าของข้าวเฉลี่ยปีละประมาณ 430,000 ล้าน

บาท (แนวหน้า, 2557) แต่จากการส�ารวจพบว่าชาวนาส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและมี

รายได้น้อยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกับอาชพีอืน่ ๆ  ผลตอบแทนสทุธิและการถือครองท่ีดนิ

ของชาวนามีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นทุกปี (ส�านักเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2557) เมื่อย้อนกลับไปนับตั้งแต่ประเทศไทยมีการจัดท�าแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) ที่มีเป้าหมายการพัฒนา 2 ประการ 

คือ เพ่ิมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ และพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การศกึษาและสาธารณสขุ สาระส�าคญัประการหนึง่ใน

แผนพัฒนาฯ  คอื การเพ่ิมผลผลติด้านเกษตรกรรมทีส่�าคญัของประเทศ ได้แก่ ข้าว ยาง 

ข้าวโพด และมนัส�าปะหลงั ให้มปีรมิาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี ในการบรรลเุป้าหมายดงั

กล่าว ภาครัฐได้สนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าว ส่งเสริมให้ชาวนาใช้พันธุ์ข้าว กข เพาะ

ปลกูเพ่ือส่งออกขายปรมิาณมาก พัฒนาวิธจีดัการผลผลติ รวมทัง้จดัหาตลาดรบัซือ้ล่วง

หน้า การด�าเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐ ประกอบกับแรงผลักดันจากทุนนิยมโลก ผนวก

กับกระแสบริโภคนิยม ส่งผลให้วิถีการเพาะปลูกและวิถีชีวิตของชาวนาเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างสิ้นเชิง 

  ในอดีตเน้นชาวนาผลติเพ่ือยังชพีในครวัเรอืน แต่การเปล่ียนแปลงเชงิมหภาคท่ี

มคีวามส�าคญัและเปลีย่นระบบการผลติข้าวของชาวนาไทยอย่างสิน้เชงิคอืการผลติข้าว

ทีท่�าให้ชมุชนมุง่เน้นการปลกูข้าวให้ได้ผลผลติจ�านวนมากเพ่ือการพาณิชย์  คอืผลติเพ่ือ

ขาย ภายใต้อทิธิพลของกลไกทุนนยิมท่ีต้องน�าสนิค้าท่ีผลิตได้ไปขายในตลาด  เพ่ือท่ีจะ

ได้เงินมาซื้อปัจจัยในการด�ารงชีวิต และซื้อ-ขายสินค้าในตลาดส่งออก ซึ่งลักษณะการ

เปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจของชมุชนชาวนาในลกัษณะน้ี   เป็นการเปลีย่นแปลงใน

เชิงที่ชาวนาไม่มีอ�านาจใดๆ  ระบบและกลไกเป็นไปก�าหนดกฎเกณฑ์ภาวะของตลาด  

โดยทัว่ไปชาวนามกัจะตกเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบพ่อค้าและนายทนุเสมอ  รวมถึงการได้รบั

ราคาที่ไม่เป็นธรรม (กฤษฎา นาโสก, 2552) 

  การเปลีย่นแปลงระบบการผลติในเชงิทนุนยิมท�าให้ชาวนาท�านาโดยใช้ปุย๋เคมี  

เน่ืองจากต้องการเร่งการผลิตซึ่งท�าให้ชาวนามักให้ปุ๋ยเคมีกับพืชพันธุ์เร็วเกินไป  เกิด

ผลเสียต่อคนและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณปุ๋ยที่เข้มข้นเกินไปสะสมในพืช ในปุ๋ยเคมี

ไม่มีเกลือแร่ สารอาหารขนาดเล็กหรือสารอาหารขนาดใหญ่  ดังนั้นหลังใช้ปุ๋ยเคมีไม่กี่

ปี ดินจะขาดความสมบูรณ์และสารอาหารเหล่านั้นจะหมดไป และในเวลาต่อมา ก็จะ
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ไม่มีสารอาหารเหล่านั้นในผลไม้หรือผักที่เพาะปลูกท�าให้ผลผลิตเสียคุณภาพ  

  ชาวนาท่ี ต.บ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เคยประสบปัญหาเดียวกัน

กับชาวนาส่วนใหญ่ แต่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเอาชนะปัญหาร่วมกัน จึงได้รวม

กลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนในชื่อ “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง” ช่วยเหลือ

เกื้อกูล ร่วมมือกันแก้ปัญหา ระดมสมอง จนสามารถพัฒนาวิธีการปลูกข้าวหอมมะลิ

แบบเกษตรอนิทรย์ี เน้นการพ่ึงพาตนเองโดยน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช้ ตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ท�าปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการปลูก

ข้าว ลดรายจ่าย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงถึงพัฒนาใหม่ภายใต้

ประสบการณ์ของตนเอง โดยทางกลุม่ฯ ใช้ความสามารถของกลุม่ต่อรองกบัตลาดโลก 

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานทางการตลาด

ของสากล ถึง 8 รายการ ประกอบด้วย 1) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indi-

cations: GI) 2) ผลติภัณฑ์ออร์แกนคิไทยแลนด์ (Organic Thailand) 3) มาตรฐานของ

สหพันธ์ขบวนการผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิคระหว่างประเทศ (International Federation 

of Organic Agriculture Movements : IFOAM) 4) มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์

อาหารและออร์แกนิคของ สหรัฐอเมริกา (USDA) 5) มาตรฐานตามระบบการค้าที่เป็น

ธรรม (FLO ID 27806 ของ FAIRETRADE) 6) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพ

ยุโรป (EU-NOP) 7) มาตรฐานข้าวหอมมะลไิทย  และ 8) การรับรองมาตรฐานของผลิต

ภัณฑ์หน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และได้มีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน การได้รับ

การรับรองมาตรฐานดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบในการขายข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นี้เปลี่ยนไป  ไม่ตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบนายทุน แต่สามารถขยายผลผลิตข้าวได้

ในตลาดเฉพาะ  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการปลูกข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว

บ้านอุม่แสง  มลัีกษณะของการเป็นนวัตกรรมท่ีให้ผลผลิตท้ังกิโลกรมัต่อไร่ในจ�านวนที่

สูง และราคาก็สูงตามไปด้วย  ที่ส�าคัญคือเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ท�าลายคน พชืและสิ่ง

แวดล้อม  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการก่อก�าเนิดและกระบวนการรวมกลุ่ม

ของวิสาหกิจชุมชนบ้านอุ่มแสง วิธีการบริหารจัดการ และนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยน

วิถีชีวิตส่งออกข้าว สร้างรายได้ ดึงลูกหลานคืนถิ่น ครอบครัวกลับมาอยู่กันพร้อมหน้า 

ซึ่งต้องการปัจจัยหลายประการ นอกจากความร่วมมือของชุมชนแล้ว  ภาวะผู้น�าก็เป็น

สิง่ส�าคญัท่ีท�าให้วิสาหกิจชมุชนมคีวามมัน่คง และเป็นสิง่ทีแ่สดงให้เห็นถึงความส�าเรจ็

ทีเ่ป็นรปูธรรมทีเ่ริม่มาจากคนในชมุชนร่วมกันสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมสงัคม ก่อ
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ก�าเนิดเป็นองค์ความรูท่ี้สงัคมไทยสามารถน�าไปศกึษา เรยีนรู ้และพัฒนาต่อยอดให้เกิด

เป็นนวัตกรรมสงัคมทีต่อบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของคนในท้องถ่ินได้อย่าง

แท้จริงต่อไปซึ่งก่อรูปเป็น “นวัตกรรมสังคมการเกษตรสู่มาตรฐานสากล” ในงานชิ้นนี้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพ่ือศึกษานวัตกรรมสังคมของการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจ

ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง  อ.ราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

  2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของชุมชนที่ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจ

ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง  อ.ราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่สามารถเชื่อมโยงในระดับ

ตลาดโลก

3. การด�าเนินการวิจัย

  บทความวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมสังคมการเกษตรสู่มาตรฐานสากล” ศึกษา

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้มีความส�าคัญหลักที่ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมลู  โดยในงานวิจยัในวิธีการเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในเชงิทฤษฎี 

(Theoretical Sampling) จ�านวนท้ังสิน้ 15 คน ได้แก่ 1) กลุม่เกษตรกรท่ีประกอบอาชพี

ท�านา เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงวิถีการท�านาในอดีต สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง 

ๆ ท่ีส่งผลให้การท�านาเปลี่ยนแปลงไปจนกระท่ังถึงยุคการใช้เกษตรเคมี  2) สมาชิก

วิสาหกิจชมุชนศนูย์ข้าวบ้านอุม่แสง อ.ราษไีศล จ.ศรสีะเกษ เพ่ือให้สามารถอธิบายถงึท่ี

มา เหตุผล ความจ�าเป็นในการรวมกลุ่ม กระบวนการต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อหาทางออกร่วม

กัน 3) ผู้น�าชุมชน 4) ผู้น�ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ และ  

6. เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานวิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง  

  แหล่งข้อมูลมาจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) และแหล่งข้อมูลปฐม

ภูมิ (Primary Data)  โดยรวบรวมข้อมูลจากการจดบันทึก การบันทึกเสียงที่ได้จากการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  ส�าหรับเครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview)  การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Discussion) และ การสังเกตการณ์ 

(Observation) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล 
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จ.ศรีสะเกษ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ สังเกตวิธีการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ การมี

ส่วนร่วมในการขบัเคลือ่นวิสาหกิจชมุชน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมสงัคมข้าวอนิทรย์ี

4. ผลการวิจัย

  4.1. พัฒนาการของเกษตรอนิทรย์ีท่ีบ้านอุม่แสง อ�าเภอราศไีศล จ.ศรสีะเกษ

บ้านอุ่มแสง ตั้งอยู่ที่ต�าบลดู่ อ�าเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่อยู่ใน

ทุง่กุลาร้องไห้ ซึง่มปีระวัตศิาสตร์ว่าสภาพภมูศิาสตร์เป็นพ้ืนทีม่คีวามแห้งแล้ง ทุรกันดาร

ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท�านา บ้านอุม่แสงเคย

ประสบวิกฤติหนักขนาดที่ขุดสระน�้าลึก 3.50 เมตร น�้าแห้งขอดจนหมดโดยไม่สามารถ

สบูได้เลย  ย่ิงในฤดแูล้งไม่สามารถน�าน�า้ใต้ดนิมาใช้ได้เพราะน�า้ใต้ดนิแห้งกลายสภาพ

เป็นเกลอื การท�านาจงึอาศยัน�า้ฝนเป็นหลกั ในการน�าเสนอส่วนของสรปุผลการวิจยั ได้

เสนอเป็นล�าดับขั้นดังนี้

  เมื่อภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าว ส่งเสริมให้ชาวนาใช้พันธุ์

ข้าว กข เพาะปลูกเพื่อส่งออกขายปริมาณมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ทั้งค่าไถที่

นา เตรยีมดนิส�าหรบัปลกูข้าว ค่าจ้างด�านาหรอืหว่านข้าว ค่าปุย๋ ค่าจ้างใส่ปุย๋ ค่าก�าจดั

วัชพืชและแมลงศตัรขู้าว ค่าสบูน�า้เข้านา ค่าเก็บเก่ียวข้าวและค่านวดข้าว แต่ผลผลติที่

ได้ต�่าจนท�าให้เกิดปัญหาหนี้สิน ชาวนาที่บ้านอุ่มแสงไม่มีใครอยากอยู่บ้าน จึงออกไป

หางานท�าต่างจังหวดั ส่งผลให้ชาวนาในบ้านอุ่มแสงประสบปญัหาทัง้สุขภาพทางกาย

จากการใช้สารเคมีและสุขภาพทางใจจากภาวะครอบครัวล่มสลาย

  การหาทางออกจากวังวนของการผลิตแบบเดิมของชุมชนอุ่มแสงเกิดจาก

การรวมตัวของเกษตรกรในต�าบลบ้านอุ่มแสง อ�าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ส่วน

หนึ่งในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่เคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับชาวนาของประเทศไทย แต่

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาชนะปัญหาร่วมกัน จึงได้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน 

ภายใต้การน�าของนายบญุม ีสรุะโคตร ประธานกลุ่มฯ ท่ีใช้ทักษะการเป็นผู้น�า โน้มน้าว

จูงใจให้คนในชุมชน ยอมรับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท�านาแบบเดิมสู่กระบวนการท�านา

แบบใหม่ โดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  เน้นการพึ่งพาตนเอง 

ปรับเปล่ียนบทบาทจากชาวนาท่ีรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ มาสู่บทบาทน�าใน

การริเริ่มเพาะปลูกข้าวหอมมะลิแบบเกษตรอินทรีย์  ตั้งแต่การสะสมเมล็ดพันธุ์ข้าว

เอง จนครบกระบวนการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) สะท้อนให้เห็นพลังของการรวม
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กลุ่มการเคลื่อนไหวของชาวนาไทยท่ีมีประวัติศาสตร์การต่อสู้มาอย่างยาวนาน โดย

เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษท่ีถือเป็นจังหวัดท่ีมีการจัดตั้งขบวนการชาวนาท่ีเข้มแข็งท่ีสุด

ในช่วง พ.ศ. 2493-2495 ที่มีการรวมกลุ่มของชาวบ้าน พระสงฆ์ และผู้น�าชุมชน ร่วม

กันรณรงค์ต่อต้านภาษท่ีีดนิของรฐับาลในขณะนัน้ จติวิญญาณการต่อสู ้ความเข้มแขง็

ภายในกลุ่ม ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายังชุมชนอุ่มแสงท่ีไม่ยอมจ�านนต่อแรงกดดันจาก

ภายนอก แต่กลับสร้างพลังจากภายในชุมชน แสวงหาแนวทางในการพึ่งตนเองอย่าง

มศัีกดิศ์ร ีท�าให้เกิดกตกิาหรอืกฎเกณฑ์ชดุใหม่ในการด�ารงชวิีต ดแูลท้องถ่ินตนเองให้มี

ความเข้มแขง็อย่างย่ังยืน โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ของทฤษฎีขบวนการเคลือ่นไหว

ทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movements) เพ่ือศกึษาการสร้างแบบแผนของการใช้

ชวิีต (Grammar of Forms of Life) และการเคลือ่นไหวของชมุชนอุม่แสงท่ีไม่สนใจการ

ยอมจ�านนหรือการเรยีกร้องต่อภายนอก ซึง่ข้ามรฐัหรอืลอดรฐัไป แต่ลกุขึน้มาท�าหน้าที่

ของความเป็นพลเมอืง ดแูลท้องถ่ินตนเองให้มคีวามเข้มแขง็ เป็นการนิยามความหมาย

ของวฒันธรรมในมมุมองใหม่ทีใ่ห้ความส�าคญักบัภูมปัิญญา ศกัดิศ์รขีองชาวบ้านในการ

จดัการด้วยตนเอง เป็นการสร้างอ�านาจในรปูแบบใหม่และถือได้ว่าเป็นการเคล่ือนไหว

ของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

  กลุ่มฯ เริ่มจากการท�าปุ๋ย  โดยรวมเงินลงทุนและน�าไปซื้อเครื่องจักร เครื่องปั้น

และเครือ่งผสมปุย๋จากจงัหวัดปทุมธาน ีมาผลติท�าปุย๋อนิทรย์ีอดัเมด็ขายให้สมาชกิด้วย

กันในราคาถูก แต่สมาชกิบางคนไม่มเีงนิจ่ายค่าปุย๋ ลกูค้าบางคนซือ้ปุย๋แล้วไม่จ่ายเงนิ 

บางคนตายก่อนทีจ่ะใช้หนีห้มด และถูกโกงเสยีหายไปหลายแสนบาท ต้องเอาก�าไรจาก

การขายข้าวของสมาชิกน�ามาจ่ายทดแทนเงินที่ถูกโกงไป จนไม่มีเงินมาหมุนเพราะได้

น�าเงินบางส่วนไปลงทุนสร้างอาคาร ซื้อเครื่องจักร สมาชิกเริ่มทยอยลาออก ถอนหุ้น ผู้

บริหารกลุ่มแบกรับภาระหนี้ จนกระทั่งมาพบนวัตกรรมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์

  4.2  นวตักรรมสงัคมการปลกูข้าวเกษตรอินทรีย์ของวสิาหกิจชมุชนศนูย์

ข้าวบ้านอุ่มแสง  อ.ราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

        4.2.1  องค์ความรู้และภูมิปัญญา 

                          การที่ท�านาได้ปีละครั้งโดยอาศัยน�้าฝน จึงเป็นที่มาของความคิดว่า

ท�าอย่างไรให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ และท�าให้ผลผลติข้าวออกมาดทีีส่ดุ นายบญุมแีละ

สมาชิกกลุ่มฯ จึงเริ่มปรับปรุงบ�ารุงดิน พัฒนาวิธีการปลูกข้าวจนท�าให้ข้าวของบ้านอุ่ม
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แสงมผีลผลติสงูกว่าพ้ืนท่ีอืน่ในทุ่งกุลาร้องไห้ โดยใช้วิธีคาดการณ์ว่าฝนจะตกประมาณ

เดือนใด พิจารณาปัจจัยต่างๆ อาทิ ลักษณะลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศจาก

กรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งข้อมูลจากเครือข่ายชาวนาในพ้ืนท่ีและจังหวัดท่ีอยู่ใกล้กัน

มาประกอบการตัดสินใจ หลักการคือฝนจะมาช้าปีละครึ่งเดือน ช่วงเดือนเมษายน-

พฤษภาคม ฝนจะมา ทางกลุ่มจะคอยเตือนเกษตรกรว่าถึงฤดูกาลเพาะปลูกหรือยัง 

หากยังก็จะชะลอไม่ให้หว่านข้าวเร็วเกินไป เพราะหากฝนไม่มา ข้าวก็จะตาย นาใช้น�้า

ฝนเป็นหลักทีเ่คยเป็นจดุด้อยกลบักลายเป็นจดุแขง็ทีท่�าให้ข้าวของบ้านอุม่แสงมคีวาม

โดดเด่น เป็นที่ต้องการของลูกค้า 

      4.2.2  การพัฒนาและปรับปรุงดิน

                       การท�านาที่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยเคมี ถึงแม้ต้นข้าวจะเติบโต ออกใบเขียว

สวยงาม แต่ดินจะแข็งกระด้าง เสื่อมสภาพ นายบุญมีจึงเริ่มกระบวนการพัฒนา

โครงสร้างดิน โดยไม่ได้ท�าแบบหักดิบ แต่ท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยทั่วไปผืนนา 15 

ไร่ ชาวนาจะใส่ปุ๋ยเคมี 15 กระสอบ ในการทดลองปรับปีแรก ทางกลุ่มใส่ปุ๋ยเคมี 10 

กระสอบ ปุย๋อนิทรย์ี 5 กระสอบ ผสมกัน ปีท่ีสองใส่ปุย๋เคม ี7 กระสอบ ใส่ปุย๋อนิทรย์ีเกือบ

ครึ่ง ปีที่สามใส่ปุ๋ยเคมี 5 กระสอบ ในช่วงแรกที่ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี พบว่าข้าวจะ

โตช้า ต้นไม่สวย ไม่เหมอืนกับการใช้สารเคมทีีปุ่ย๋เคมจีะไปบ�ารงุต้นข้าวเติบโตงอกงาม 

แต่การใช้ปุย๋อนิทรย์ีดนิจะไม่แข็งกระด้าง น�า้หนกัข้าวเมือ่ขายได้น�า้หนักมากกว่าข้าวท่ี

ท�านาด้วยปุ๋ยเคมี จนผลผลิตเริ่มมากขึ้น คิดว่าน่าจะอยู่ได้ กลุ่มจึงริเริ่มชวนคนมาร่วม

ท�านาเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกในปี 2547 โดยเริ่มจากในหมู่เครือญาติ ซึ่งการรวบรวม

สมาชกิจากญาตพ่ีิน้องท่ีอยู่ในละแวกเดยีวกันนัน้ท�าให้ง่ายต่อการพูดคยุ ถ่ายทอดแนว

ความคดิ วิถีการท�านา และวถีิชวิีตทีจ่ะเปลีย่นไปจากเดมิ ซึง่สิง่ท่ีนายบญุมพูีดย�า้เสมอ

จนสมาชกิจดจ�าได้แม่นย�าคอื อยากให้สมาชกิมรีายได้มากข้ึน ช่วยเหลอืตวัเองได้มาก

ขึ้น ไม่อยากให้สมาชิกท�านาอย่างเดียว อยากให้มีรายได้ตลอดปี 

  กันยาซึง่เป็นสมาชกิของชมุชนศนูย์ข้าววสิาหกิจชมุชนมท่ีีนา จ�านวน 4 ไร่  สมยั

ก่อนท�านาข้าวใส่ปุย๋เคม ีน�า้หนกัข้าวได้เพียง 400 กิโลกรัม แต่เมือ่เปล่ียนมาท�านาข้าว

อินทรีย์ได้ข้าวน�้าหนักถึง 500 กิโลกรัม หรือเท่ากับครึ่งตัน ดังนั้นเมื่อในหมู่ญาติพี่น้อง

ท�าได้ เริ่มยืนได้ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ คนที่อยู่ต่างพื้นที่เริ่มเห็นถึงความส�าเร็จที่เกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรมก็เริม่ให้ความสนใจ ทยอยเข้ามาเป็นสมาชกิกลุม่ จากจดุเริม่ต้นทีห่มู่

บ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล ขยายไปสู่ชุมชนใกล้เคียง 
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การปรับโครงสร้างดินไม่ใช่งานท่ีท�าเฉพาะอย่างเหมือนกับการใส่ปุ๋ยเคมี  แต่คนท่ีท�า

เกษตรอินทรีย์ต้องมีใจรักและวางแผนการท�างานท้ังปี เช่นเหมือนท�างานประจ�าต้อง

มีแผนการท�างานเสร็จจากท�านาว่าต้องท�าอะไร เก็บเกี่ยวตอซัง ท�าปุ๋ยหมัก ปลูกพืชไว้

เพื่อไถกลบตอซัง จะปรับปรุงดิน 

  “ลุงบุญมีก็ละเอียดละออกับวิธีแต่ละอย่าง เกษตรทั่วไปถ้าไม่มีใจรักไม่ชอบ

เขาก็จะไม่ท�าแต่ทั้งวิธีการปรับดิน ปรุงดิน ลุงบุญมีพาพวกท�าด้วยความเอาใจใส่  วิถี

เกษตรอินทรีย์ มองว่ายาก แต่เป็นผลดีกับคนท�าและคนกิน”

                                                                 แสวง กาลพัฒน์ เกษตรอ�าเภอ

  4.3  องค์ประกอบของชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงในระดับตลาดโลก

        4.3.1 โอท็อป : โอกาสและช่องทางจากภาครัฐ

               ในช่วง 3 ปีแรกของการปรบัเปลีย่นเป็นการท�านาอนิทรย์ี ผลผลติข้าวได้ไม่

มากเท่ากบัท�านาเคม ีสมาชกิบางคนทนรอไม่ไหว ถอนตวัไปไม่น้อย แต่นายบญุมแีละ

สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งก็ไม่ถอดใจ เดินหน้าเคาะประตูหาสมาชิกแบบบ้านต่อบ้าน พูดคุย

ภาษาเดยีวกันเพ่ือถ่ายทอดแนวคดิ จติวญิญาณการต่อสู้ และความมุง่มัน่ท่ีจะพลิกฟ้ืน

สภาพความเป็นอยู่ พร้อมกับหาวิธีท�าให้ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมาก

ขึน้ โดยเข้าร่วมโครงการโอทอ็ปคดัสรรข้าว นายบญุมไีด้น�าข้าวอนิทรีย์ของกลุ่มเข้าไปท่ี

พัฒนาชมุชนด้วยตนเอง โดยเล่าถึงทีม่า แนวคดิ กระบวนการผลติข้าวอนิทรย์ี เพ่ือเสนอ

เป็นสนิค้าโอทอ็ปประจ�าหมูบ้่าน โดยในปีน้ันข้าวอนิทรย์ีของกลุม่ได้รางวลัโอทอ็ประดบั 

5 ดาว จากนัน้จงึได้มกีารต่อยอดเข้าร่วมโครงการของกรมพัฒนาชมุชนเป็นงานขายข้าว

ที่เมืองทองธานี ต่อมา ปี 2552 นายบุญมีชวนสมาชิกไปดูวิธีการปลูกข้าวกล้องงอกที่ 

จ.สกลนคร เมือ่ดทูางกลุม่จงึเกิดแนวความคดิว่า ถ้าขายข้าวมะลท่ีิเป็นข้าวขาว ขายได้

กิโลกรัมละ 30 บาท ข้าวกล้องงอกอาจขายได้อีก 50 บาทจึงเริ่มท�าข้าวกล้องงอกเพื่อ

เพ่ิมผลผลติให้มกี�าไรมากข้ึน  ต่อมาได้ส่งข้าวงอกเข้าประกวดและได้รบัรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และเริ่มออกแบรนด์ (ตราสินค้า) ดังนั้นไม่ว่า

ทางกลุม่จะออกผลติภณัฑ์เพ่ิมออกมาก็จะม ีแบรนด์ “ลงุบญุม”ี ตดิมาด้วยเป็นสิง่ท่ีสือ่

ถงึความเป็นออร์แกนิค เป็นจุดส�าคัญของการตลาด เป็นการสร้างความเชื่อ ต่อให้ไม่มี

มาตรฐานรับรองความเป็นออร์แกนิคแต่ถ้าเป็น แบรนด์  “นายบุญมี”    ผู้บริโภคก็เชื่อ

ได้ว่าเป็นสินค้าออร์แกนิค
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       4.3.2  เส้นทางสู่ตลาดโลก

             นายบญุมแีละสมาชกิชมุชนเริม่ท�าเกษตรอนิทรย์ีเมือ่ปี 2548 และทางกลุม่ฯ ได้

รบัเลอืกให้น�าข้าวและสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีไปออกบทูในงาน THAIFEX-World of Food 

Asia ในปี 2553 ซึ่งมีหน่วยงานตรวจรับรองคุณภาพและออกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สากลมาร่วมออกบูทในงานนั้นด้วย นายบุญมีจึงเห็นโจทย์ทีใ่หญ่และท้าทายของกลุ่ม

ในเรื่องการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล โดยเริ่มปี 2553 และยื่นเรื่องขอ

ตรวจรับรอง ปี 2555 ซึ่งเมื่อทางกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

ก็ท�าให้ผู้ซื้อข้าวเกิดความมั่นใจ โดยมีบริษัทจากประเทศอิตาลีมารับซื้อข้าว และโดย

เฉพาะอย่างย่ิงเมื่อทางกลุ่มเริ่มได้รางวัลมาการันตีคุณภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจ

ให้เกิดขึ้นในหลายด้าน ทั้งในมิติด้านสังคม คนในชุมชนเริ่มเข้ามาท�างานในกลุ่ม ด้าน

ลูกค้า มีการสั่งสินค้าจากลูกค้า 2 ล้านตัน ภายในหนึ่งสัปดาห์ เป็นต้น โดยจุดเปลี่ยนที่

ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ  จากการที่กลุ่มไปจ้างโรงสีข้าวขาย  ท�าให้มองเห็นส่วนต่าง

ซึ่งโรงสีเป็นฝ่ายก�าหนดราคาและผลประโยชน์ กลุ่มฯจึงก้าวหน้าไปอีกข้ันด้วยการคิด

จะสีข้าวขายเอง สร้างโรงสีของกลุ่ม และตัดสินใจไม่ขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีตั้งแต่

ปี 2547 เป็นต้นมา

      4.3.3 ผู้น�าชุมชน

        ผู้น�าชุมชนถือว่าเป็นผู้มีความส�าคัญ โดยผู้ริเริ่มการท�าเกษตรอินทรีย์และผู้ก่อ

ตัง้ศนูย์ข้าววิสาหกิจชมุชนอุม่แสงคอืนายบญุม ีสรุะโคตร ซึง่เคยเรยีนรูห้ลกัการท�างาน

ของ NGO ซึง่เคยลงพ้ืนทีม่ายัง จ.ศรสีะเกษ ท�าให้ได้เรยีนรูห้ลกัการคิดการท�างานอย่าง

มีเป้าหมาย ได้ความรู้ เห็นจุดที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้ การท่ีจะน�าพา

อะไรสักอย่างที่จะไปข้างหน้า จ�าเป็นต้องมีกระบวนการที่มาช่วยการออกแบบจากคน

ที่มีอุดมการณ์คิดเหมือนกัน นายบุญมีจึงเริ่มชักชวนชาวนาที่เป็นเครือญาติมาร่วมกัน

คิด ช่วยกันท�า และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ตอนนั้นยังไม่มีใครร่วมท�าเกษตร

อนิทรย์ีด้วย นายบญุมจีงึลงพ้ืนที ่พูดคยุกับชาวนาในบ้านอุม่แสง สือ่สารท�าความเข้าใจ

ว่าเรื่องข้าวชาวนารู้ดีที่สุดเพราะเป็นคนท�าเอง คนในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ต้อง

รอให้ใครมาออกแบบให้ จะรอให้คนอื่นมาแก้ปัญหาหรือพ่ึงพาจากภายนอกไม่ได้อีก

ต่อไป 
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  “ผมลงพ้ืนท่ี อธิบายพูดคุยให้เข้าใจว่าพ่ึงแต่ข้างนอกไม่ได้แล้ว เราต้องท�า

กิจกรรมร่วมกัน พ่ึงพาภายใน ชุมชนเรา เราไม่ต้องรอให้ใครมาออกแบบให้เราหรอก 

เราเป็นคนท�าเรารูด้ ีเราท�าเรือ่งข้าวเรารูด้เีพราะเราเป็นคนท�า..ทุกอย่างเป็นต้นทุนทีเ่รา

ต้องลงทุนด้วยตัวเองก่อน สุดท้ายระบบราชการเขาเห็น เขาก็มาช่วย”

บุญมี สุระโคตร

ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง

  

  ความตั้งใจที่จะท�าให้ข้าวในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ 

แตกต่างจากแหล่งอ่ืน ท�าให้ทางกลุม่ฯเสนอตวัให้ภาครฐัเห็น  และเข้าร่วมจนทางกลุม่ฯ 

ได้โอกาสแสดงผลผลติในงานแสดงสนิค้าต่างๆ อาทิ งานโอท็อป งาน THAIFEX-World 

of Food Asia และงาน Road Show ต่างประเทศ ซึง่กลุม่ฯ จะเป็นกลุม่แรกๆ ท่ีได้รบัคดั

เลอืกเป็นกลุ่มน�าร่องไปออกสือ่ประชาสมัพันธ์สนิค้าท่ีต่างประเทศ ท�าให้ข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสงเริ่มเป็นที่รู้จักท้ังตลาดในประเทศ

และต่างประเทศท�าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการยอมรับในคุณภาพมากยิ่งขึ้น

  4.3.4  การบริหารจัดการด้วยทีมสร้างสรรค์

    การบริหารจัดการด้วยทีมงานที่ทันสมัย มีการปรับประยุกต์วิธีการ

บริหารจัดการใหม่ๆ เข้ามาโดยมีนายขจรรัฐ สุระโคตร ซึ่งจบการศึกษาและเข้ามาช่วย

บิดา  ได้มีส่วนท�าให้ได้รับการตรวจจากมาตรฐานสากลเป็นหัวใจของการตรวจสอบ  

ทกุปีจะมกีารตรวจสอบว่าการผลติข้าวอนิทรย์ีเป็นไปได้ตามมาตรฐานหรอืไม่   กลุม่ได้

บริหารจัดการสมาชิกกลุ่มให้เข้ารับการตรวจสอบ และแบ่งเป็น node เพื่อดูแลกันเอง  

โดยคณะกรรมการบรหิารกลุม่จะท�าหน้าทีป่ระสานงานเครอืข่ายและดแูล node แต่ละ 

node อย่างใกล้ชดิ  เสรมิความเข้มแข็งของกลุม่ด้วย “ทีมสร้างสรรค์” ประกอบด้วย ผูน้�า 

กรรมการ และสมาชิก ทีมสร้างสรรค์ก่อตัวขึ้นเพื่อต่อสู้กับความคิด ความเชื่อเดิมของ

คนในชุมชน เน่ืองจากธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงคนมักต่อต้านในระยะแรก ลุง

บุญมี สรุะโคตร ประธานวิสาหกิจชมุชนศนูย์ข้าวบ้านอุม่แสง ระบวุ่า “การเปลีย่นแปลง

ความคิดคนเป็นเรื่องยากมาก ผมต่อสู้อยู่หลายปี ท่ีน้ีเราเลยสร้างทีมของเราเอง” ทีม

สร้างสรรค์เร่ิมรวมตวัเป็นกลุม่เลก็ๆ ในชมุชนแล้วขยายจ�านวนสมาชกิมากขึน้เป็นกลุม่

ใหญ่ โดยอาศัยการท�างานของผู้น�ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสงที่เข้มแข็ง 
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มีอุดมการณ์ ความคิด วิธีการที่ชัดเจนในการน�าพากลุ่มไปสู่เป้าหมาย โดยมีกรรมการ 

ทีเ่ป็นผู้น�าทีมสร้างสรรค์รุน่ใหม่เป็นผูน้�าทีมประจ�าหมูบ้่าน มาจากการคดัเลอืกโดยการ

ลงคะแนนเสยีงจากสมาชกิกลุม่ของแต่ละหมูบ้่าน ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น “กรรมการ” ใน

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง กรรมการหนึ่งคนจะรับผิดชอบสมาชิกในหมู่บ้าน

ที่รับผิดชอบ จ�านวน 10-12 คน มีหน้าที่ดูแลลูกทีมที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ไปเยี่ยมบ้าน ที่

แปลงนา ให้ความช่วยเหลอืดแูลการปลกูข้าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตร

อนิทรีย์สากล เปรียบเสมอืนข้อต่อเชือ่มโยงนโยบายจากระดบัผูบ้รหิารกลุม่ลงสูส่มาชกิ

ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหา ในขณะเดียวกันรับฟังค�าแนะน�า ข้อร้องเรียนจากสมาชิกไป

สูผู่บ้รหิาร โดยอาศยัความใกล้ชดิเชงิพ้ืนท่ีและความสัมพันธ์แบบเครอืญาตเิข้าด้วยกัน

                  การบริหารจัดการที่ถูกวางระบบด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุ่ม  

มรีะบบและกลไกทีช่ดัเจน แต่ในแง่ของความผกูพันและเอือ้อาทรก็อาศยัผ่านระบบเช่น

กัน  ซึง่กลุ่มท�าโดยผ่านระบบการซือ้และลงทนุในหุ้น  มปัีนผลสมาชกิ  เฉลีย่จดัสรรเป็น

ก�าไร  นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการสังคม  การช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกและการท�ากิจกรรม

ร่วมกัน เช่นกิจกรรมสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้  ปลูกป่าชุมชนร่วมกัน

  “มสีวัสดกิารชมุชน สมาชกิไรงีเ้จบ็ป่วยได้เท่านี ้ แต่กลุม่ทีอ่ืน่ไม่ม ีขายข้าวเสรจ็

ก็กลับบ้าน พ่ีเป็นเกษตรอ�าเภอ จงัหวัดมานานเคยเห็นใครท่ีเป็นผูน้�าท่ีคดิถึงคนอืน่เป็น

เรื่องที่ยากที่จะห่วงสิ่งแวดล้อม   

       แสวง กาลพัฒน์  เกษตรอ�าเภอ

5. อภิปรายผล

  การรวมกลุ่มของศูนย์วิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง เป็นกระบวนการทางนวัตกรรม

ทางสังคม (Social Innovation) ซึ่งหมายถึง กระบวนการของการสร้างสรรค์ร่วมกัน

ระหว่างสมาชิกของหน่วยสังคมที่อยู่ร่วมกัน เพ่ือท�าให้เกิดการเรียนรู้ ประดิษฐ์ และ

ก�าหนดข้อปฏิบัติในทางสังคมขึ้นเพ่ือการอยู่ร่วมกัน และ/หรือ แก้ไขข้อขัดแย้ง หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นข้อปฏิบัติทางสังคมชุดใหม่ และในระหว่างกระบวนการนี้ทุก

ฝ่ายมีโอกาสในการพัฒนาความช�านาญทางด้านการรับรู้ รับฟัง ความมีเหตุผล และ

การจัดการองค์กร (Howaldt and Schwarz, 2010)  นอกจากนั้น  นวัตกรรมทาง

สังคม คือ การปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมและการให้บริการเกิดจากแรงจูงใจใน
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การด�าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจอยู่ใน

รูปของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการด�าเนินงานต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้  แต่โดย

รวมแล้วกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสังคม ซึ่งแตกต่างจากนวัตกรรม

ทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจากการต้องการเพ่ิมมูลค่าก�าไร หรือผลประโยชน์จากการประกอบ

กิจการ (Geoff Mulgan, 2007) เช่นเดียวกับศูนย์วิสาหกิจชุมชนอุ่มแสงที่ไม่ได้เกิดขึ้น

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าก�าไรเป็นวัตถุประสงค์หลัก  แต่มีความต้องการท่ีจะพ่ึงพาตนเองให้ได้  

และหลีกพ้นจากสภาวการณ์ท่ีตกเป็นรองเรื่องของการท�านาจากปุ๋ยเคมี ภาวะของ

การท�านาแล้วเป็นหนีเ้พราะต้นทนุการผลติถูกผกูขาดโดยร้านค้าการเกษตรและระบบ

ทนุนิยม ผลของการหลกีหนีจากสภาวการณ์ทีบี่บรดัชาวนาท�าให้วิสาหกิจชมุชนอุม่แสง

ได้คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นการปรับปรุงการท�านาในสมัยครั้งบรรพบุรุษให้อยู่ในรูปการ

บริหารจัดการที่ดี เช่นการปรับปรุงโครงสร้างของดิน เป็นต้น

  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องนวัตกรรมทางสงัคมท้ังทาง

ตะวันตกและของไทยระบไุปในทิศทางเดยีวกันว่านวัตกรรมทางสงัคมจะประสบความ

ส�าเร็จได้ ปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงคือการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ท้ังการเป็น

ตวัเร่ง กระตุน้ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสงัคม โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ภาครัฐเป็นภาค

ส่วนที่มีนัยส�าคัญในการให้เงินทุนสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมสังคม ท้ังในรูปแบบเงิน

ให้เปล่า รวมถึงการลดหย่อนภาษีส�าหรับงานวิจัยและพัฒนา (R&D) (Mulgan et al., 

2007) แต่กรณีวิสาหกิจชมุชนชมุชนศนูย์ข้าวบ้านอุม่แสงแตกต่างจากงานวิจยัท่ีผ่านมา 

เน่ืองจากวิสาหกจิชมุชนชมุชนศนูย์ข้าวบ้านอุม่แสงได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัเพียง

บางส่วน โดยตั้งแต่ระยะการก่อรูปจนถึงข้ันตอนการพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ๆ ทางกลุ่มต้องแสวงหาความรู้ ศึกษา ทดลอง พัฒนาวิธีการการปลูกข้าวอินทรีย์

เอง เมือ่ทดลองจนประสบความส�าเรจ็ต้องหาทางน�าเสนอตวัเองให้เป็นทีรู่จ้กัของภาครฐั 

โดยสร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายเพื่อขอโอกาสน�าข้าวอนิทรีย์

ของกลุ่มไปขายตามงานต่างๆ ทั้งนี้ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐได้ให้การยอมรับว่า

วิสาหกจิชมุชนชมุชนศนูย์ข้าวบ้านอุม่แสง มคีวามรู้ มคีวามเชีย่วชาญมากกว่าบคุลากร

ในหน่วยงานรฐั ราชการสูไ้ม่ได้เนือ่งจากไม่มคีวามรูเ้ท่ากลุม่ และระบวุ่าลงุบญุมเีหมอืน

เป็นครูให้กับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐมีหน้าที่เพียงให้การส่งเสริมเท่านั้น สะท้อนให้

เห็นว่านโยบายรัฐบาลและการท�างานของภาครัฐท่ีผ่านมาต้องอาศัยการเคลื่อนไหว 
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การรวมตัวของกลุ่มชาวนาจึงจะสามารถแก้ปัญหาให้กับชาวนาไทยได้อย่างยั่งยืน  

  กระบวนการต่อสู้ของศูนย์วิสาหกิจชุมชนอุ่มแสงเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มจน

เกิดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการดิน  การปลูก การบ�ารุงรักษาและการดูแลข้าว ทุก

กระบวนการจนถึงเข้าสูโ่รงส ีรวมถงึกลไกและระบบตลาดต่างประเทศ ซึง่เป็นหัวใจของ

การขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น กระบวนการสร้างองค์ความรู้น้ีสอดคล้องกับงานของพระ

มงคล มหานิล (2552) ศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการผลิตข้าวกล้อง

หอมมะลิเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอ�านาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาท้อง

ถ่ินในการผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอ�านาจเจริญเป็นองค์

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดต่อกัน

มาเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินดั้งเดิมของชาวบ้าน การถ่ายทอดวิธีการผลิตข้าวกล้องหอม

มะลิเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้แก่ ปัญหาบรรจุ

ภัณฑ์ ปัญหาการสนับสนุนจากภาครัฐ ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนและปัญหาขาด

ตลาดแหล่งจัดจ�าหน่ายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เป็นท่ีดึงดูดความ

สนใจของผู้บริโภคเท่าที่ควร 

  ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนในองค์ประกอบของการเป็นนวัตกรรมสังคมท่ีแปรเป็นทุน

ทางสังคมสอดคล้องกับงานของ พีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์ (2558) ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมใน

การจดัการสถาบนัการเงนิชมุชนกองทนุหมูบ้่านหนองยาง หมูท่ี่ 5 ต�าบลช�าราก อ�าเภอ

เมือง จังหวัดตราด เพื่อวิเคราะห์ทุนทางสังคมของหมู่บ้านหนองยาง และศึกษาความ

สมัพันธ์ระหว่างทนุทางสงัคมกับการบรหิารจดัการสถาบนัการเงนิชมุชนกองทนุหมูบ้่าน 

หนองยาง ผลการศกึษาพบว่า ทนุทางสงัคมของหมูบ้่านหนองยางม ี3 ทุนส�าคัญ ได้แก่ 

ทนุทางสังคมในรปูแบบบรรทัดฐานทางสงัคม ทุนทางสงัคมในรปูแบบเครอืข่าย ทนุทาง

สงัคมในรปูแบบองค์กรชมุชน ทีก่่อให้เกิดความเอือ้อาทรช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ความรูส้กึ

ผูกพันต่อชุมชน ความไว้วางใจและเครือข่ายที่สะท้อนผ่านกิจกรรมของชุมชน ท�าให้

คนในชุมชนน�าเงินมาฝากเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของทุนทางสังคม

ที่เกิดขึ้น และส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันการเงินชุมชน

  ความเป็นนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ที่ปรากฏในชุมชนการ

ปลูกข้าวอินทรีย์ถือเป็นนวัตกรรมทางด้านการเกษตร (agricultural innovation) มีทั้ง

นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากน�้ามันร�าข้าว เครื่องส�าอาง ลิปสติก 

ไอศกรีมข้าว เป็นต้น และนวัตกรรมความร่วมมือ แม้ในสมัยดั้งเดิม การท�านาข้าวของ
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ชาวนาก็มีการรวมกลุ่มเอาแรงกันอยู่แล้ว การพัฒนาสร้างต้นแบบทางความคิด การ

ประเมนิ ซึง่เป็นผลผลติของกระบวนการเรยีนรู ้การต่อยอดภมูปัิญญาท้องถ่ินจนเกิดเป็น

นวัตกรรมสังคม และได้ขยายผลจากชมุชนหนึง่ไปยังอกีชมุชนหน่ึง เผยแพร่แนวความ

คิดที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาสู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่มีความรู้ มีอิสระ สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ และให้ความรู้กับสังคม

6. ข้อเสนอแนะ

  ควรมกีารศกึษากระบวนการของข้าวอนิทรย์ีในกลุม่ท่ีประสบความส�าเรจ็ท่ีแตก

ต่างจากศูนย์ข้าววิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง เช่นที่ต�าบลผักไหม ต�าบลมะยาง เป็นต้น เพื่อ

ศึกษากระบวนการของนวัตกรรมสังคมว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร
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ปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย

Problem of Fraudulent Internet Product Trading 
Fraud in Thailand

ณัฐธรณ์ เดชสกุล 1

บทคัดย่อ
  ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบันของการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทาง

อินเทอร์เนต็ รปูแบบของการฉ้อโกงซือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ต ปัญหาในกระบวนการ

ยุติธรรมในคดีการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และแนวคิดและข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

ส�าคญัและน�ามาสรปุผลการวิจยัผลการวิจยัส่วนหน่ึงชีใ้ห้เห็นว่าเหย่ือของการฉ้อโกงซือ้

ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เนต็ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นอกจากนีผ้ลการวจิยั

ยังชี้ให้เห็นว่าปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเกิดจาก

ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมิอาจยับย้ังอาชญากรได้ และแนวทางการป้องกัน

ง่ายๆด้วยหลักการ 3 ประการคือ อย่าไว้ใจร้านค้า อย่าวู่วามเห็นแก่ของถูก อย่าละเลย

ข่าวสาร ทัง้หมดทีก่ล่าวมาเป็นเพียงส่วนหน่ึงของงานวิจยัน้ี ส่วนผลการวิจยัเพ่ิมเตมิผูว้จิยั

จะได้กล่าวต่อไปในงานวิจัย

ค�าส�าคัญ: ฉ้อโกง  อินเทอร์เน็ต  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   1กองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค 5 เชียงใหม่  ประเทศไทย
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Abstract

  The researcher has studied the current situation of online product 

fraud. Forms of product internet fraud Problems in the justice process in the 

case of goods fraud on the internet. And concepts and suggestions regarding 

online product fraud by interviewing key informants and bringing them to the 

conclusion of the research. Part of the research suggests that most victims of 

online shopping fraud in Thailand are female, working-age women. In addition, 

the research shows that the problem of online shopping fraud in Thailand is 

caused by the problem of justice which cannot stop criminals. And simple 

guidelines for the prevention with 3 principles: don’t trust the store, don’t be 

ignorant of the right thing, and don’t ignore the news. All of the above is only 

part of this research. As for the findings of the research, the researcher will talk 

further about the research.     

 

Keywords: Fraud, Internet, E-Commerce 

1.  บทน�า

  ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ได้ออกแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมข้ึน

ในปี พ.ศ.2559 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส�าคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย โดยมกีารปรบัเปล่ียนกระบวนทัศน์

ในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนตามนโยบายของรฐับาล โดยมเีป้าหมายการปฏิรปูประเทศไทยสู ่“ดจิทัิลไทย

แลนด์” ซึ่งหมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 

และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไป

สู่ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร, 2559) 
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  นอกจากนี้กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วน้ัน ท้ังการ

เปล่ียนแปลงภายในประเทศและการเปลีย่นแปลงของบรบิทโลก ท�าให้สภาพแวดล้อม

ของการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 20 ปี เปลี่ยนไป

อย่างมีนัยส�าคัญ โดยสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นทั้งเงื่อนไข ปัญหา ความท้าทาย ที่

ประเทศไทยจะต้องเผชิญและหาแนวทางรองรับหรือแก้ไข ซึ่งเป็นโอกาสส�าหรับการ

พัฒนาประเทศ หากประเทศไทยสามารถปรบัเปลีย่นตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์จาก

โอกาสเหล่านั้น โดยบริบทที่เป็นความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย หน่ึงในน้ัน

ได้แก่ “ภัยคุกคามไซเบอร์” โดยส�าหรับประเทศไทยการจัดการกับภัยในรูปแบบใหม่ ๆ 

รวมถึงภัยคุกคามจากสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ  มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

อย่างต่อเนื่อง จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร

ในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัและการพัฒนาทกัษะความรู ้เพ่ือป้องกันตนเองและ

หน่วยงาน ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีหรือภัยคุกคาม และลดความเสียหายและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

  โดยสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต) ดังนี้ ในปี พ.ศ.2558 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ�านวน ร้อยละ 

39.3 ของประชากรในประเทศไทย หรอืกว่า 24.5 ล้านคน โดยผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตส่วนใหญ่

อยู่ในช่วงอายุประมาณ 15-34 ปี (ส�านกังานสถิตแิห่งชาต,ิ2558) ท้ังยังมเีร่ืองภาคธุรกิจ

กับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจจากการส�ารวจ

การมีการใช้ไอซีทีในสถานประกอบการ พ.ศ.2558 โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า 

ธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจที่มีขนาดการจ้างงาน 1 ถึง 9 คน มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 

18.3 และมแีนวโน้มการใช้งานอนิเทอร์เนต็สงูขึน้ทุกปี ในขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่มกีาร

ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่าร้อยละ 99.1 ส่วนเรือ่งกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบยีบทีเ่อือ้

ต่อการพัฒนาดจิทัิลมสีถานการณ์ดงันี ้ในปัจจบุนัการท�าธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ เช่น 

การค้าขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี พบว่าใน พ.ศ.

2557 ถึง พ.ศ.2559 มมีลูค่ากว่า 2.03 ล้านล้านบาท 2.24 ล้านล้านบาท และ 2.53 ล้าน

ล้านบาท ตามล�าดบั ท้ังยังมผีูป้ระกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์เพ่ิมขึน้จาก 502,676 

ราย ในปี พ.ศ.2557 เป็น 527,324 ราย ในปี พ.ศ.2558  โดยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้าออนไลน์ หรือ การขายของออนไลน์ โดย
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ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าอยู่ที่ 167,364.49 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญใน

ปี พ.ศ.2559 เป็นมูลค่าท่ี 231.177.66 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตกว่า ร้อยละ 

38.13 ต่อปี แต่อย่างไรก็ดีประชาชนจ�านวนมากยังขาดความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรม

ผ่านทางออนไลน์ โดยผู้ที่ท�าธุรกรรมออนไลน์กว่า ร้อยละ 57.6 กลัวการถูกฉ้อโกงจาก

การซือ้สนิค้าและบรกิารผ่านทางออนไลน์ (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) ส�านักยุทธศาสตร์ ส่วนงานดัชนีและส�ารวจ, 2559)

นอกจากน้ีจากรายงานการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ.

2559 ซึง่ส�ารวจโดยส�านกังานพัฒนาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์โดยส�ารวจในช่วงกลาง

เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ถึงช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 จากการสุ่มตัวอย่าง 

16,661 คน และใช้วิธีการทางสถิติพบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือกว่า 6.4 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีการซื้อสินค้า

และบริการผ่านทางออนไลน์กว่า ร้อยละ 59 โดยผู้ท่ีซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง

ออนไลน์เหล่านี้ถูกหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตประมาณ ร้อยละ 1.5 หากน�ามาค�านวณ

ร่วมกับสถิติจ�านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของส�านักงานสถิติแห่งชาติจะพบว่ามีผู้ถูก

หลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจ�านวนกว่า 367,500 คนต่อปี (ส�านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ส�านักยุทธศาสตร์, 2559) ซึง่ก่อให้

เกดิความเสยีหายให้ทัง้ในแง่ของอาชญากรรม ความน่าเชือ่ถอืของประเทศ ความกลา้

ทีจ่ะใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนก่อให้เกิดความเสยีหายทางเศรษฐกิจ

ต่อประเทศ สถานการณ์ปัญหาการฉ้อโกงซือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย

มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ชี้ได้จากสถิติการรับแจ้งคดีของกองบังคับการปราบ

ปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้เสียหายท่ีเข้าแจ้ง

ความร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี ในปี 2562 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จ�านวน 2,870 คดี มูลค่าความ

เสียหาย 371,096,744 บาท ขณะท่ีท้ังปี 2561 มียอดผู้เสียหายท่ีเข้าแจ้งความร้อง

ทุกข์อยู่ที่ 2,718 คดี มูลค่าความเสียหาย 527,309,998 บาท จะเห็นได้ว่าเพียงแค่ 8 

เดือนแรกของปี 2562 ก็มีจ�านวนคดีแซงหน้าปี 2561 ทั้งปี โดยกว่าร้อยละ 60 ของคดี

ที่กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ได้รับแจ้งเป็นปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย คิดเป็น
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มูลค่ากว่าร้อยละ 85 ของมูลค่าความเสียหายของแต่ละปี ท่ีกล่าวมาข้างต้นยังเป็น

เพียงสถานการณ์ส่วนเดียวท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้พบ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงสถานการณ์ที่ยังไม่ทราบข้อมูลอีก

ทั้วประเทศ จึงเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้ 

2.  วัตถุประสงค์

  1.  เพ่ือศกึษาปัญหาการฉ้อโกงซือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย

  2.  เพ่ือศึกษาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมในคดีการฉ้อโกงซื้อขายสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ต    

  3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย

  การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาการวิจยัเรือ่งปัญหาการฉ้อโกงซือ้ขายสนิค้า

ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลโดยการ สัมภาษณ์เชิงลึกกับ

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผู้วจิัยมีขั้นตอน

ในการวิจัยดังนี้

  3.1  รูปแบบการวิจัย

   การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชงิคุณภาพโดยการทบทวนเอกสารเพ่ือให้ได้ข้อมลู 

ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก และน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยรวมถึงข้อเสนอแนะ โดยใช้การเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง

  3.2  ผู้ให้ข้อมูลหลัก

   การเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยมีการก�าหนดคุณสมบัติว่ามีเหยื่ออาชญากรรม 

บุคลากรในหน่วยงานเฉพาะทาง บุคลากรในหน่วยงานท่ัวไป โดยต้องเป็นผู้มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต   รวมผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญจ�านวนทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ (1) เหย่ือการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

จ�านวน 2 คน (2) บุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงานในกองบังคับการปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (หน่วยงานเฉพาะทาง) จ�านวน 1 คน (3) บุคลากรระดับผู้
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ปฏิบติังานในกองบงัคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (หน่วยงานเฉพาะ

ทาง) จ�านวน 1 คน (4) บคุลากรระดบัหวัหน้าหน่วยงานระดบัสถานีต�ารวจ จ�านวน 1 คน 

(5) บคุลากรระดบัผูป้ฏิบตังิานในสถานตี�ารวจ จ�านวน 2 คน โดยแบ่งเป็น บคุลากรระดบั

ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสอบสวนและสืบสวนฝ่ายละ 1 คน โดยคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์

ในคดกีารฉ้อโกงซือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เนต็ (6) บคุลากรผูใ้ห้บริการด้านการธนาคาร

หรือการเงิน จ�านวน 1 คน 

  3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

   ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นค�าถามในแต่ละค�าถาม ให้เหมาะสมกับงานวิจัยใน

ด้านเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์ ของงานวิจัย และความเหมาะสมของ

ภาษา จากน้ันจะน�าประเดน็ค�าถามดงักล่าวไปใช้จรงิเพ่ือน�าไปใช้ ในการ สมัภาษณ์ จาก

กลุ่มผู้ให้ข้อมลูคนส�าคญั เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บข้อมลูคอื แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ และ

ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในค�าถาม

ดงัน้ี ค�าถามข้อที ่1 สถานการณ์ในปัจจบุนัของการฉ้อโกงซือ้ขายสินค้าทางอนิเทอร์เน็ต

เป็นอย่างไร ค�าถาม  ข้อที่ 2 รูปแบบของการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเป็น

อย่างไร ค�าถามข้อที่ 3  ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมในคดีการฉ้อโกงซื้อขายสินค้า

ทางอนิเทอร์เน็ตมอีะไรบ้าง ค�าถามข้อที ่4  แนวคดิและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการฉ้อโกง

ซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง

  3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล

   การศกึษาวจิยัเรือ่งการฉ้อโกงซือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เนต็ ผูวิ้จยัท�าการ

เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญโดยใช้การสัมภาษณ์

แบบไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล คนส�าคัญด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก

  3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล

   น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายเรียบเรียงแล้ว

วิเคราะห์ร่วมกับ แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยา งานวิจัย และบทความท่ี

เกี่ยวข้อง โดยการจับใจความส�าคัญของบทสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และ

สามารถน�าองค์ความรู้นั้นเสนอเป็นงานวิจัย โดยสามารถอธิบายถึง สถานการณ์ใน

ปัจจุบันของการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต รูปแบบของการฉ้อโกงซื้อขาย

สินค้าทางอินเทอร์เน็ต ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมในคดีการฉ้อโกงซื้อขายสินค้า
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ทางอินเทอร์เน็ต และแนวคิดและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ต เป็นขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 น�าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลหลักมาถอดเทป ขั้นตอนที่ 2 น�าบทสัมภาษณ์ที่ได้จากการถอดเทปมาอ่าน

ทบทวน ท�าความเข้าใจ ขั้นตอนที่ 3 จ�าแนกประเภทข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 สร้างข้อสรุป

แบบอุปนัยจากข้อมูลที่ได้ท�าการจ�าแนกประเภทแล้ว ขั้นตอนท่ี 5 น�าข้อมูลดังกล่าว

มาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีหรือการทบทวนวรรณกรรม

4.  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

  ปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นอาชญากรรมเกี่ยวกับ

ทรพัย์ ซึง่ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาทีส่ามารถน�ามาใช้อธิบายพฤตกิรรมการกระท�าความ

ผิดลักษณะดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

  4.1  ทฤษฎีคิดก่อนกระท�า Rational Choice Theory

   แกรี่ เบคเกอร์ (Becker, 1976)  กล่าวถึงการคิดก่อนกระท�าความผิดของ

บุคคลว่า บุคคลปกติ จะเป็นผู้มีอิสระในการเลือกท่ีจะกระท�าการหรืองดเว้นกระท�า

การใดอันเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมายได้ด้วยการตัดสินใจของตนเองอย่างมีเหตุมีผลและ

แนวทางในการที่จะเลือกท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายของบุคคลนั้นข้ึนอยู่กับความ

คุ้มค่าจากการกระท�านั้นของแต่ละบุคคล อันหมายถึงความพึงพอใจหรือประโยชน์

อันสูงสุดจากการกระท�านั้น ซึ่งความพึงพอใจหรือผลประโยชน์ในที่นี้มิได้จ�ากัดเฉพาะ

ในรูปของทรัพย์สินเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงผลประโยชน์หรือความพึงพอใจด้านจิตใจ

ด้วย สมมุติฐานตามหลักทฤษฎีคิดก่อนกระท�าความผิดของ แกรี่ เบคเกอร์ น้ันมี

ความคล้ายคลึงและสอดคล้องกับแนวคิดของนักอาชญาวิทยาในกลุ่มด้ังเดิมในเรื่อง 

เจตจ�านงเสรี ท่ีมีความเชื่อว่าเจตจ�านงเสรีเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ โดย

แนวคิดตามแนวทฤษฎีของส�านักอาชญาวิทยาดั้งเดิมน้ัน จะวิเคราะห์ถึงการท่ีมนุษย์

คนหนึ่งเลือกที่จะก่ออาชญากรรมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยของตัวบุคคลน้ันเอง โดยเชื่อว่า

มนุษย์เป็นผู้มีเหตุมีผล สามารถเลือกที่จะกระท�าการ หรือไม่กระท�าการใดได้ด้วยตัว

เอง ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวนั้นน�ามาสู่การก�าหนดกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เพ่ือที่จะหยุดย้ังพฤติกรรมอาชญากรรมของมนุษย์ แต่ในทฤษฎีคิดก่อนกระท�าความ

ผิดของ เบคเกอร์ นั้น นอกจากจะกล่าวถึงความพึงพอใจและความทุกข์ทรมานแล้ว 

ยังกล่าวถึงการท่ีบุคคลได้คิดค�านวณถึงผลที่จะตามภายหลังล่วงหน้าก่อนท่ีจะตัดสิน
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ใจประกอบอาชญากรรมอีกด้วย โดยในด้านการประกอบอาชญากรรมนั้นนอกเหนือ

จากผลประโยชน์ที่จะได้รับที่มนุษย์จะคิดค�านวณแล้ว มนุษย์จะไตร่ตรองถึงความ

เป็นไปได้ที่ผู้อื่นจะรับทราบพฤติกรรมของตน รวมถึงความเป็นไปได้ท่ีจะถูกจับกุมอีก

ด้วย ซึ่งแนวคิดในด้านการค�านึงถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกจับกุมท่ีถูกน�ามาพิจารณา

ไตร่ตรองก่อนที่จะตัดสินใจกระท�าความผิดของมนุษย์นั้น น�ามาซึ่งการเพิ่มการรักษา

ความปลอดภัย การตรวจตรา หรือการเพิ่มก�าลังการเฝ้าระวังให้มากยิ่งขึ้นเพื่อหยุดยั้ง

พฤติกรรมอาชญากรรมของมนุษย์ในปัจจุบัน

  4.2  ทฤษฎีปกตินิสัย Routine Activity Theory

   ทฤษฎปีกตนิสิยั เป็นทฤษฎหีน่ึงท่ีได้รับปรัชญาของทฤษฎียับย้ังข่มขูแ่ละ

ทฤษฎีคิดก่อนกระท�าผิดมาเป็นแนวคิดตั้งต้น นักวิชาการที่ถือว่าเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้

คือ ลอร์เรน โคเฮน และมาร์คัส เฟลสัน (Cohen, & Felson,1979)  ซึ่งนักวิชาการทั้ง

สองท่านได้ให้ความหมายของปกตนิสิยั (Routine activity) คอื ลกัษณะของบคุคลท่ีอาจ

ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ง่ายโดยมีสมมุติฐานว่า การเกิดอาชญากรรมนั้นเกิดจาก

การกระท�าที่เป็นนิสัยประจ�าของเหย่ืออาชญากรรมน่ันเอง ผลกระทบจากการตกเป็น

เหย่ืออาชญากรรมตามทฤษฎีนี้กล่าวถึงผลกระทบจากการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม

ทั้งผลกระทบในระดับบุคคล และผลกระทบในระดับชุมชนและสังคม กล่าวคือผลก

ระทบต่อบุคคล หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลเมื่อตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ได้แก่ สภาพ

ร่างกาย ทรพัย์สินเงนิทอง ปัญหาทางด้านสงัคมและสภาพจิตใจ ในแง่ของปัญหาด้าน

สังคมและด้านจิตใจของผู้ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม อาจกล่าวได้ว่าเหย่ือตกอยู่ใน

ความกลัว มีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผิดไปจากเดิม พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

ไปน้ีอาจเป็นเวลาหลายเดอืนหรอืหลายปี ส่วนผลกระทบต่อชมุชนและสงัคมน้ัน การตก

เป็นเหย่ืออาชญากรรมส่งผลกระทบต่อชมุชนและสงัคมทัง้ในแง่บวกและในแง่ลบ โดย

ผลกระทบในแง่บวกคอื การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมของคนในสงัคม จะส่งผลเป็นการ

เตือนให้สังคมรับรู้อันตรายที่มีต่อสังคม ซึ่งก่อให้เกิดการระมัดระวังตัวและการป้องกัน

ภัยอาชญากรรมของคนในสังคมมากย่ิงขึ้น ส่วนผลกระทบในแง่ลบน้ันการตกเป็น

เหย่ืออาชญากรรมของบุคคลในสังคมท�าให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม

ของบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการด�าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม

และท�าให้สังคมต้องรับภาระในการแก้ไขปัญหา รวมถึงระบบงานยุติธรรมต้องเพิ่มงบ

ประมาณ เพื่อการป้องกันและปราบปรามมากขึ้น ในด้านการเกิดขึ้นของอาชญากรรม
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หลักทฤษฎีปกตินิสัยกล่าวถึงอาชญากรรมว่า อาชญากรรมเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบ 3 

ประการคอื อาชญากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและความสามารถท่ีจะกระท�าผิด(Offender) 

เหย่ือทีเ่หมาะสมขาดความสามารถในการปกป้องตวัเอง (Target / Victim) และสถานท่ี

เปลี่ยวหรือสถานที่รกร้างว่างเปล่า อันเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเกิดอาชญากรรม

และรวมถึงสถานที่เกิดเหตุรูปแบบอื่น (Place) โดยอัตราการเกิดอาชญากรรมและ

การตกเป็นเหย่ือจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบครบท้ังสามประการ ส่วนการลดอัตรา

การเกิดอาชญากรรมท่ีจะเกิดขึ้น และการลดอัตราการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมนั้น

จะต้องมี ผู้ท�าการแก้ไขเยียวยาบุคคลที่เป็นอาชญากรให้ยุติพฤติกรรมของอาชญากร 

(Handler) ผู้จดัการสถานทีใ่ห้ไม่เอือ้ต่อการก่ออาชญากรรม (Manager) และผูป้กป้อง

เหยื่ออาชญากรรม (Guardian)

  4.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ Social Learning Theory

   โรนัล เอเคอร์ ได้พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้มาจากหลักการส�าคัญในทฤษฎี

ของ  ซัทเธอร์แลนด์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระส�าคัญหลายครั้งด้วยกัน จน

กระทั่งได้น�าเสนอเป็นทฤษฎีในหนังสือที่ชื่อว่า “พฤติกรรมเบี่ยงเบน:กระบวนการเรียน

รู้ทางสังคม” (Deviant Behavior: A Social Learning Approach) ซึ่งเอเคอร์เองก็ตั้ง

ชื่อทฤษฎีนี้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) และยืนยันว่าไม่

ได้เป็นทฤษฎท่ีีเปลีย่นแปลงแก้ไขสาระส�าคญัในทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกัน

ของซทัเธอร์แลนด์ โดยแท้จรงิแล้วทฤษฎีนีเ้ป็นทฤษฎท่ีียังคงยึดมัน่ในหลกัการของ “การ

คบหาสมาคมท่ีแตกต่างกัน” ของทฤษฎีเดิมไว้ เพียงแต่น�ามาผสมผสานรวมกับหลัก

การของทฤษฎีการเรยีนรูพ้ฤตกิรรม (The Principles of Modern Learning Theory) ซึง่

ส่งผลให้ทฤษฎีใหม่น้ีสามารถอธิบายพฤตกิรรมอาชญากรรมและเบีย่งเบนได้มากกว่า

ทฤษฎต้ีนฉบบัเดมิ ส�าหรบัหลกัการส�าคญัของทฤษฎกีารเรยีนรูค้อื “พฤตกิรรมเบีย่งเบน

เป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านทางความใกล้ชิดหรือทางการ เลียนแบบ

พฤติกรรมของบุคคลอื่น”  (Akers, 1985) เอเคอร์ได้แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีการเรียนรู้

สามารถอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมต่างๆ  ได้เกือบทุกประเภท โดยครอบคลุมถึง

การฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ อาชญากรรมคอเชิ๊ตขาว องค์การอาชญากรรม อาชญากร

มืออาชีพ 
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5. ผลการวิจัย

  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจ�านวน 8 ราย ได้ให้ข้อมูลถึงสถานการณ์

ในปัจจบุนัของปัญหาการฉ้อโกงซือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปัญหาใน

กระบวนการยุตธิรรมในคดกีารฉ้อโกงซือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ต และแสดงแนวคดิ

และข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ดังนี้
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ตารางท่ี 1 แสดงสถานการณ์ในปัจจุบันของปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทย

  ผู้ให้ข้อมูล     ผลการวิจัย

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 1.  ความโลภเป็นสาเหตุ

     2.  เพศหญิงมีโอกาสตกเป็นเหยื่อมากกว่าเพศชาย

     3.  ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์มีผลต่อการตัดสินใจของเหยื่อ

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 1.  ความโลภเป็นสาเหตุ

     2.  คิดว่าเพศหญิงมีโอกาสตกเป็นเหยื่อมากกว่าเพศชาย

     3.  ความน่าเชื่อถือของประกาศขายของมีผลต่อการตัดสินใจของเหยื่อ

     4.  เหยื่อถูกหลอกเพราะไม่ตรวจสอบข้อมูล

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 1.  เป็นความผิดฐานฉ้อโกง และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

     2.  ลักษณะของเหยื่อมักจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน

     3.  เหยื่อมักเป็นผู้ไม่สนใจข่าวสารและเชื่อมั่นในตัวเองสูง

     4.  อาชญากรส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงไม่เกินวัยกลางคน

     5.  เส้นทางการเงินเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสืบสวนจับกุมอาชญากรได้

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 1.  เป็นความผิดฐานฉ้อโกงโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ

     2.  เป็นอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อนยากต่อการพิสูจน์ทราบตัวอาชญากร

     3.  เส้นทางการเงินเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสืบสวนจับกุม

      อาชญากรได้

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 1.  ความโลภเป็นสาเหตุ

     2.  เหยื่อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 1.  ความโลภเป็นสาเหตุ

     2.  ความหลากหลายของสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือของอาชญากร    

      เพราะเมื่อมีความหลากหลายมากก็ยากต่อการตรวจสอบ

     3.  สภาพแวดล้อมมีผลต่อการเกิดอาชญากรรมการฉ้อโกงซื้อขาย   

      สินค้าทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ที่มีมาตรการตรวจสอบดีก็จะ   

      เกิดปัญหาน้อย

     4.  เส้นทางการเงินเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสืบสวนจับกุมอาชญากรได้

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 1.  การขาดความระมัดระวังตัวของเหยื่อเป็นสาเหตุ

     2.  เหยื่อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

 ผูใ้ห้ข้อมลูคนท่ี 8 1.  เส้นทางการเงินเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถสบืสวนจับกุมอาชญากรได้

     2.  ธนาคารไม่สามารถอายัดบัญชีต้องสงสัยได้ทั้งหมด
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ตารางที่ 2 แสดงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมในคดีการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

  ผู้ให้ข้อมูล     ผลการวิจัย

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 1.  เหยื่อไม่ทราบขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม

     2.  คดีความล่าช้า “นานกว่าห้าเดือนยังไม่สามารถออกหมายจับคนร้ายได้”

     3.  เหยื่อไม่ทราบความคืบหน้าของคดีจึงติดตามด้วยตนเอง

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 1.  หลังจากเกิดเหตุเหยื่อไม่ทราบว่าต้องน�าหลักฐานใดมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพยาน

      หลักฐานในคดีอย่างถูกต้องครบถ้วน

     2.  เหยื่อไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 1.  เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานจึงสามารถจับตัวคนร้ายได้

     2.  ประชาชนไม่ได้ตรวจสอบความผิดให้แน่ชัดก่อนมาร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่หากไม่ได้  

      เป็นคดีอาญา เช่น สินค้ามาล่าช้า ฯลฯ ก็จะเพิ่มภาระให้กระบวนการยุติธรรม

     3.  ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตจ�านวนหนึ่ง ประกอบกิจการในลักษณะ  

      เป็นพ่อค้าคนกลางไม่มีสินค้าไว้ที่ตัวเอง หากถูกอาชญากรหลอกลวงอีกชั้นหนึ่งอาจ  

      ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเสียเอง กว่าจะพิสูจน์ได้ก็เสียเวลาในกระบวนการยุติธรรมไป

     4.  ในคดีที่คนร้ายใช้เว็บไซต์ต่างประเทศเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถแกะรอยคนร้ายได้ 

      หากท�าได้อาจต้องใช้ระยะเวลานาน

     5.  มหีน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงานมหีน้าทีต่รวจสอบผูป้ระกอบการซึง่ขายสนิค้าทาง

      อนิเทอร์เน็ตเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหต ุแต่ไม่มหีน่วยงานภาครฐัใดรบัผดิชอบอย่างชดัเจน

 ผูใ้ห้ข้อมลูคนท่ี 4 1.  ด้านกระบวนการยุตธิรรม ขัน้ตอนการรวบรวมพยานหลกัฐานของเจ้าหน้าท่ีในหลกัฐาน

      บางชิ้นต้องอาศัยอ�านาจจากเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ  

      คอมพิวเตอร์ฯ ซึง่ต้องแต่งตัง้จากรฐัมนตร ีแต่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบตังิานจ�านวนมากไม่ได้

      รับการอบรมและแต่งตั้ง

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 1.  ธนาคารไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนร้ายอาจเป็น

      เพราะขั้นตอนตามกฎหมายมีความยุ่งยาก ในบางครั้งธนาคารส่งพยานหลักฐานถึง  

      มือเจ้าหน้าที่ล่าช้า

     2.  พนกังานสอบสวนจ�านวนหนึง่ไม่มคีวามรูค้วามสามารถในการท�าส�านวนการสอบสวน

      คดีฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต แต่จ�าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากความ  

      ขาดแคลนก�าลังพล ท�าให้เกิดปัญหาคดีล่าช้าและหมกเม็ดคดีความ

     3.  เกิดคดีกว่า 100 คดีต่อปี ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานนีต�ารวจ แต่สามารถสืบสวน  

      พิสูจน์ทราบตัวอาชญากรและสามารถออกหมายจับได้ไม่ถึงร้อยละ 20 ของคดีที่เกิด

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 1.  การสอบสวนคดีฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าจะ  

      พิสูจน์ทราบตัวคนร้ายได้

     2.  ธนาคารไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนร้าย

     3.  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลเนื่องจากกลัว  

      กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูล
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 ผู้ให้ข้อมูล     ผลการวิจัย

     4.  กระบวนการยุติธรรมยุ่งยากและใช้ระยะเวลานานเหยื่อจึงจะได้ทรัพย์สินคืน จนใน  

      บางครั้งเหยื่อที่เสียหายไม่มากมีความท้อแท้จนไม่ด�าเนินคดีต่อ หากมีเหยื่อ

      ลักษณะนี้จ�านวนมากเมื่อรวมความเสียหายแล้วจะมหาศาล

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 1.  เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานนานกว่าจะครบถ้วนเพียงพอใน

      การด�าเนินคดีกับคนร้าย

     2.  บางกรณีพยานหลกัฐานซึง่เจ้าหน้าทีไ่ด้มาจากต่างหน่วยงานไม่ตรงตามความต้องการ

     3.  ต�ารวจที่สามารถสืบสวนจับกุมอาชญากรประเภทนี้มีไม่ถึงร้อยละ 10

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 1.  เจ้าหน้าที่ท�าเอกสารในการขอพยานหลักฐานจากธนาคารไม่ตรงตามความต้องการ  

      ของทางธนาคาร

     2.  เจ้าหน้าที่ของธนาคารมีความกังวลในการให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนื่องจาก

      กลัวว่าจะถูกคนร้ายฟ้องร้อง

ตารางที่ 3 แสดงแนวคิดและข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

 ผู้ให้ข้อมูล    ผลการวิจัย

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 1.  หากซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเป็นสินค้าที่มีทะเบียนควรไปด�าเนินการ

      จดทะเบียนด้วยตนเอง

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 1.  ควรมีหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลของคนร้ายและประชาสัมพันธ์ให้  

      ประชาชนรับทราบ

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 1.  แนะน�าวิธีการป้องกัน 3 ขั้นตอน ได้แก่

             (1) คนซื้อไม่ควรเชื่อข้อมูลการโฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่างๆในทันทีควรจะท�าการ  

      ตรวจสอบก่อนว่าเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ เป็นผู้ขายสินค้าที่แท้จริงหรือไม่ 

             (2) ตรวจสอบความสามารถของผู้ขายว่ามีความสามารถขายจริงหรือไม่

             (3) เว็บไหนให้ส่งเอกสารส่วนตวัของผูซ้ือ้มกัไม่ควรเช่ือถอืแต่เอกสารส่วนตวัของผูข้าย

      มีหน้าที่ต้องแสดงตัว

     2.  แนะน�าเหยื่อต้องเก็บหลักฐานเพื่อด�าเนินคดี ได้แก่ 

             (1)  อย่างแรกบกัทึกหน้าจอการตดิต่อสือ่สารทัง้หมดก่อนเซฟไฟล์เว็บไซท์หรอืเพจน้ันๆ 

             (2) วันเวลาที่กระท�าการต่างๆสรุปเป็นไทม์ไลน์ 

             (3) หลักฐานทางการเงินการโอนเงิน

     3.  การขายของออนไลน์เป็นธุรกิจประเภทหนึง่ท่ีเรยีกว่าธุรกิจขายตรงเพราะฉะนัน้จะต้อง

      ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

     4.  ควรมีการขึ้นทะเบียนผู้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการป้องกันอาชญากรรมและ  

      ง่ายต่อการตรวจสอบ

 ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4 1.  ควรมกีารอบรม แต่งตัง้ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผดิ

      เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
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 ผู้ให้ข้อมูล    ผลการวิจัย

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 1.  ควรมีการอบรมเสริมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

     2.  หน่วยงานรัฐควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระวังภัยมากขึ้น

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 1.  ควรมีหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามคนร้ายในคดีฉ้อโกง

      ซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 1.  ประชาชนควรตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 1.  ควรมีการประสานงานกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน

6.  การอภิปรายผล

  จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทยมีความซับซ้อนมากโดยจากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลน้ัน เหย่ือในการ

ฉ้อโกงซือ้ขายสินค้าทางอนิเทอร์เนต็ในประเทศไทยเป็นเพศหญิงซึง่อยู่ในวัยท�างาน โดย

มีสาเหตุเกิดจากความโลภของเหย่ือท�าให้เกิดเหยื่อขาดความระมัดระวังตัว นอกจาก

นี้คนร้ายยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือโดยหลอกลวงเหย่ือได้อย่างแนบเนียน นอก

เหนือจากนั้นตัวอาชญากรมักจะอยู่ในวัยรุ่นถึงวัยกลางคน โดยจากผลการศึกษาท่ีได้

มานั้นอาจน�าทฤษฎีทางอาชญาวิทยาคือทฤษฎีปกตินิสัย (Routine Activity Theory) 

ซึ่งมีแนวความคิดว่าอาชญากรรมเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ อาชญากรที่จะ

กระท�าผดิ เหย่ือทีเ่หมาะสม และการขาดความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินหรือชวิีต

ร่างกาย กล่าวคอืหากเหย่ือไม่มคีวามระแวดระวังตวัหรอืขาดความรูก็้จะเพ่ิมโอกาสใน

การเกิดอาชญากรรมการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้ ดังน้ันหากตัดปัจจัย

ตามที่กล่าวมาข้างต้นในทฤษฎีก็สามารถช่วยในการป้องกันการเกิดอาชญากรรม       

การฉ้อโกงซือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เนต็ได้ส่วนหน่ึง ผลการวิจยัน้ีชีใ้ห้ทราบสถานการณ์

ปัจจุบันปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตามท่ีกล่าวมา

ข้างต้น จึงเป็นประโยชน์ในการหามาตรการเพ่ือลดองค์ประกอบท้ัง 3 ประการ ตาม

ทฤษฎีปกตินิสัย (Routine Activity Theory) ได้ต่อไป

  ในส่วนของปัญหาในกระบวนการยุติธรรมในคดีการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ตพบว่า ในมุมมองของเหย่ือพบว่าเหย่ือไม่ทราบข้ันตอนในกระบวนการ

ยุติธรรม มีความล่าช้าในการด�าเนินการและเหย่ือไม่ทราบความคืบหน้าของคดีจึง

ตดิตามด้วยตนเอง ด้านข้อจ�ากัดของผูป้ฏิบตังิานพบว่า พนักงานสอบสวนจ�านวนหน่ึง

ไม่มีความรู้ความสามารถในการท�าส�านวนการสอบสวนคดีฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทาง
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อินเทอร์เน็ต แต่จ�าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากความขาดแคลนก�าลังพล ท�าให้เกิด

ปัญหาคดล่ีาช้าและหมกเมด็คดคีวาม ข้ันตอนการรวบรวมพยานหลกัฐานของเจ้าหน้าที่

ในหลักฐานบางชิน้ต้องอาศยัอ�านาจจากเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผดิเก่ียว

กับคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากรัฐมนตรี แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ�านวนมากไม่

ได้รับการอบรมและแต่งตั้ง นอกจากน้ียังพบปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานคือ

ธนาคารไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนร้าย อาจเป็น

เพราะขัน้ตอนตามกฎหมายมคีวามยุ่งยาก ในบางครัง้ธนาคารส่งพยานหลกัฐานถึงมอื

เจ้าหน้าที่ล่าช้า

  ในด้านของปัญหาในกระบวนการยุติธรรม ผลการวิจัยค่อนข้างชัดเจนว่า

กระบวนการยุติธรรมมีความล่าช้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความช�านาญ มีเจ้า

หน้าที่รองรับไม่เพียงพอ และความยากในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งต้องแสวงหา

จากหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน ตามทฤษฎีคิดก่อนกระท�าความผิด (Rational 

Choice Theory) ซึง่กล่าวถึงการพิจารณาความคุม้ค่าของอาชญากรในการกระท�าความ

ผดินัน้ หากทรพัย์สนิท่ีอาชญากรได้ไปมมีลูค่ามากจนคุม้กับความเส่ียงท่ีอาชญากรจะ

ถูกลงโทษก็จะเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะเพ่ิมโอกาสในการเกิดอาชญากรรม แต่จากปัญหา

ที่พบ กระบวนการยุติธรรมยังมีความล่าช้าจากปัจจัยข้างต้น ซึ่งหากทุกภาคส่วนท้ัง

หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน รวมถึงผูซ้ือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ต สามารถลดความ

ล่าช้าในกระบวนการยุตธิรรมลงได้ โดยสามารถน�าตัวของอาชญากรมาลงโทษได้อย่าง 

รวดเร็ว เหมาะสม ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ตได้

  โดยแนวคิดและข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจากการศึกษาในครั้งน้ี

ส่วนใหญ่มแีนวคดิว่าการให้ความรูแ้ก่เหย่ือและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในกระบวนการ

ยุติธรรมนั้นสามารถแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับหลักการตามทฤษฎีปกตินิสัย (Routine Activity Theory) ซึ่งกล่าวถึง

อาชญากรรมซึ่งเกดิจากองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ อาชญากรที่จะกระท�าผิด เหยื่อ

ที่เหมาะสม และการขาดความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินหรือชีวิตร่างกาย หาก

ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะกลุม่ทีเ่สีย่งต่อการเป็นเหย่ือ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ

ยุติธรรมมีความรู้เท่าทันและมีความสามารถท่ีดี จะสามารถลดองค์ประกอบท้ัง 3 

ประการ ที่กล่าวมาได้
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7.  บทสรุป

  ผลการวจิยัเรือ่งปัญหาการฉ้อโกงซือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

พบว่าแนวโน้มของเหย่ืออาชญากรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ่งอยู่ในวัยท�างาน

เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูง และมีแนวโน้มการใช้บริการซื้อขาย

สนิค้าผ่านทางอนิเทอร์เนต็สงูซึง่สอดคล้องตรงกัน โดยสาเหตขุองปัญหาเกิดจากความ

โลภ ซึ่งท�าให้เหยื่อขาดความยับยั้งชั่งใจและความระมัดระวัง จึงควรเน้นป้องกันเหยื่อ

โดยเฉพาะเพศหญิง ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักระวังภัย และสร้างช่องทางการ

ตรวจสอบผู้ขายสนิค้าทางอนิเทอร์เนต็แบบเปิดเผย เพ่ือเป็นการยับยัง้ไม่ให้อาชญากร

มโีอกาสได้ง่ายในการหลอกลวงเหย่ือ นอกจากน้ีในประเดน็เรือ่งปัญหาในกระบวนการ

ยุติธรรมสรุปได้ว่าเกิดจาก เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความช�านาญ มีเจ้าหน้าท่ีรองรับไม่

เพียงพอ และความยากในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งต้องแสวงหาจากหน่วยงาน

ภายนอกและภาคเอกชน จงึควรมมีาตรการปรบัปรุงในส่วนท่ีเป็นปัญหา โดยการสร้าง

ความรู้ความช�านาญให้แก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม

  นอกจากข้อสรปุทีไ่ด้จากงานวิจยัน้ียังพบว่ายังมหีน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา

การฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ียังไม่ได้ศึกษาข้อมูลอีก

จ�านวนหนึ่ง ได้แก่ กลุม่งานตรวจสอบและวเิคราะห์การกระท�าความผดิทางเทคโนโลยี 

กองบงัคบัการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ส�านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ส�านกังานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรอื เอท็ด้า ศนูย์ประสาน

การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ศนูย์คุ้มครองผูใ้ช้บรกิาร

ทางการเงิน ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 

สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอแนะมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
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