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Editorialบท
บรรณำธิกำร

วารสารฉบับน้ีบทความมีความหลากหลายทั้งในแง่ประเด็นศึกษาและวิธีการ

ศึกษา มีประโยชน์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม การเมืองการปกครองไทย คติชนวิทยา 

และการบริหารจัดการองค์กร

งานศึกษาเรื่อง ลักษณะกายภาพอาคารหอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของ 

ชุติกาญจน์ อินทร์อนันต์, ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ และ สมโชค สินนุกูล แม้จะเปนการ

ส�ารวจลักษณะทางกายภาพของหอศิลป์ก็ตามแต่งานเปนประโยชน์ในแง่ของการเก็บ

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอาคารหอศิลป์

บทความเรือ่ง การกระจายอ�านาจ ศาลาคนเศร้าปัญหาในครวัเรอืน และคณุภาพชวีติ

การทบทวนข้อถกเถียงและการแสวงหาบทสนทนาใหม่ ของ วสันต์ เหลืองประภัสร์ 

สะท้อนให้เห็นปัญหาของระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทยท้ังสามระดับท่ีมีความ

ซ้อนทบักันในมติบิทบาทหน้าทีซ่ึง่มเีสยีงบ่นของหลายภาคส่วนมาโดยตลอด 2 ทศวรรษ 

ข้อเสนอของวสนัต์ดเูหมือนจะให้อ�านาจในการปฏบิติักบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้

หนักอันจะเปนหนทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโตได้และให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ไปสู่เป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

บทความเรื่อง อาหารทวิภพ ชุมชนและคนตาย:วิถีอาหารในพิธีเสกสุสาน

คาทอลิกหนองแสง ของ ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง เปนการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก 

ความรัก ความคิด ของคนเปนไปสู่คนตายผ่านพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร และ

ยังสะท้อนความหมายของอาหารในพิธีกรรมทุกสิ่ง การเล่าเรื่องราวผ่านการกระท�า

ทางพิธีกรรมของคนในสังคมวัฒนธรรมหน่ึงๆ ยังเปนประโยชน์ในแง่ของการศึกษา

แนวคติชนวิทยาของสังคมย่อยที่ด�ารงอยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

บทความจากงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การใช้และประโยชน์ระบบข้อมูล

ขนาดใหญ่ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ของ พันต�ารวจเอกสมญัติ ค�าปาละ ได้เผย

ให้เห็นว่าส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบัติไว้อย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลยังไม่เชื่อมต่อกัน และได้เสนอ

แนะให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตพิฒันาระบบฐานข้อมลูทีเ่รยีกว่าฐานข้อมลูขนาดใหญ่ 

(Big Data) ให้มากขึน้และใช้ประโยชน์ให้เปนประโยชน์ในภารกจิของต�ารวจ จะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายด้านก�าลังคนได้มาก 

บรรณาธิการวารสารเห็นว่า การศึกษาและการน�าเสนอประเด็นที่หลากหลาย

ในวารสารเปนวัตถุประสงค์ของวารสารสหวิทยาการ ทั้งนี้ความรู้ในวารสารจะเปน

ประโยชน์กับนักศึกษาของวิทยาลัยสหวิทยาการที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชา

ต่าง ๆ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี
บรรณาธิการ
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Journal
บทคัดย�อ

บทความนี้เปนส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่องลักษณะกายภาพอาคาร

หอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อท�าการศึกษา และเปรียบเทียบลักษณะกายภาพ

ของอาคารหอศิลป์ภายในกรุงเทพฯ และน�ามาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารหอศิลป์ ซึ่งบทความนี้เปนวิจัยเชิงส�ารวจมี

วตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาลกัษณะกายภาพของอาคารหอศลิป์ในเขตกรงุเทพฯ  ซึง่

มอียู ่6 ปัจจัยได้แก่ โครงสร้าง วสัด ุโทนส ีองค์ประกอบตกแต่ง รปูลกัษณ์อาคาร 

ลกัษณะการใช้งานอาคาร โดยท�าการศึกษาด้วยวธิกีารลงพืน้ทีส่�ารวจ ส่วนกรณี

ศึกษาได้ท�าการศึกษาอาคารหอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยแบ่งประเภทอาคาร

เปน 3 รูปแบบ (ตามกฏหมายกฎกระทรวงฉบับที่ 33 และ 55 (พ.ศ. 2543)) 

ได้แก่ รูปแบบที่ 1 คือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (ขนาดมากกว่า 10,000 ตาราง

เมตร) จ�านวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารหอศิลปวฒันธรรมและอาคารหอศิลปไทย

ร่วมสมัย MOCA รูปแบบที่ 2 คือ อาคารขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 2,000 

ตารางเมตร) จ�านวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์

และ อาคารศูนย์ประติมากรรม และ รูปแบบที่ 3 คือ อาคาร จ�านวน 2 อาคาร 

(ขนาดน้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร) ได้แก่ อาคารหอศิลป์ Bangkok city 

gallery และอาคารหอศิลป์ Yenakart villa 

จากการศึกษาพบว่า อาคารหอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพฯทั้งหมด 6 อาคาร 

มีปัจจัยทางลักษณะกายภาพครบตาม 6 ปัจจัย ได้แก่ โครงสร้าง วัสดุ โทนสี 

ลักษณะกำยภำพ
อำคำรหอศิลป์ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร
Physical Characteristics 
of Art Galleries in Bangkok

ชุติกาญจน์ อินทร์อนันต์1, ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์2, สมโชค สินนุกูล3
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Abstract

This article was submitted as a partial fulfillment for the  

requirements of thesis entitled “Physical Characteristics of Art  

Galleries in Bangkok”. The purposes of this article were to study 

and compare physical characteristics of art galleries in Bangkok and 

to analyze the factors affecting art galleries sizes. From fieldwork 

observation of a case study of physical characteristics of art  

galleries in Bangkok, types of buildings were categorized into 3 types 

(according to Ministerial Regulation No. 33 and 55 (B.E. 2543) as 

follows: – 1. 2 special size buildings (larger than 10,000 square 

meters) which were Art and Culture Center and Museum of  

Contemporary Art (MOCA). 2. 2 large buildings (larger than 2,000 

square meters) which were S.A.C. Subhashok The Arts Centre and 

Museum Thailand 3. 2 buildings (smaller than 2,000 square meters) 

which were Bangkok city gallery and Yenakert villa. The physical 

characteristics of buildings were investigated by the survey,  

analysis and comparison factors affecting buildings’ sizes.

The results indicated that those 6 art gallery buildings in 

Bangkok had complete 6 physical factors which were structure, 

องค์ประกอบตกแต่ง รูปลักษณ์อาคาร ลักษณะการใช้งานอาคาร ครบในทุก

อาคาร แต่ปัจจัยทางลักษณะกายภาพทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ โทนสี รูปลักษณ์ และ

องค์ประกอบตกแต่งอาคาร ไม่ส่งผลต่อขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารโดยตรงและ 

มีปัจจัยลักษณะการใช้งาน ที่ส่งผลต่อขนาดอาคารมากที่สุด ซึ่งในส่วนของ 

รายละเอียดแต่ละปัจจัยจะมีความเหมือนและแตกต่างกันตามแต่ละโครงการ

และขนาด  

ค�ำส�ำคัญ
หอศิลป์, ลักษณะกายภาพ, ขนาดพื้นที่ใช้สอย
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materials, color tone, decorative elements, building image and 

building usage in every building But the 3 physical factors which 

are color tone, appearance and decorative elements Does not 

directly affect the usable area of the building. The results  

indicated that the most important factor affecting the building’s 

size was building usage, followed by decorative elements. Other 

factors were found in every building but did not affect the art  

gallery’s size.

 Keywords: 
Art gallery, Physical characteristics, 

Size buildings

 บทน�ำ
กรงุเทพฯ ถอืเป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมศลิปะ

และวฒันธรรมของไทยทีม่คุีณค่าและเป็นเอกลกัษณ์ จงึท�าให้เกดิอาคารหอศลิป์

ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซ่ึงท�าหน้าที่เป็นอาคารไว้ส�าหรับ เก็บรวบรวมและจัดแสดง

งานผลงานศิลปะที่มีคุณค่า อีกทั้งยังพื้นที่ส�าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ทัศนคติและมุมมองของผู้คนที่สนใจในงานศิลปะ จึงถือว่าอาคารหอศิลป์เป็น

อาคารท่ีส�าคญัต่อสงัคมไทย ซึง่ในปัจจบัุนอาคารหอศิลป์ในพืน้ทีก่รงุเทพฯได้รบั

ความนิยมใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ งานสังสรรค์ การประชุม และงาน

สัมมนาและเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีผู้ใช้จ�านวนมาก ทั้งนี้การจัดแสดงผลงาน

ศิลปะของอาคารหอศิลป์จะไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพียงพอ หากปราศจากการสนับสนุนของลักษณะทางกายภาพของอาคารที่ดี 

จากการส�ารวจเบื้องต้นพบว่าอาคารหอศิลป์ภายในกรุงเทพมหานครยัง

คงมปัีญหาอาคารทรุดโทรมทางด้านสถาปัตยกรรมและยงัขาดประสทิธภิาพทาง

ลักษณะกายภาพของอาคารท่ีดี จึงท�าให้อาคารหอศิลป์ยังไม่ตอบสนองการใช้

งานของผู้ใช้งานในบางส่วน อีกทั้งอาคารหอศิลป์แต่ละแห่งมีการออกแบบใน

ส่วนของสถาปัตยกรรมท่ีมีลักษณะแตกต่างกันออกไปส่งผลให้ในแต่ละอาคารมี

ลักษณะกายภาพที่แตกต่างและหลากหลายตามเอกลักษณ์และรูปแบบของ

สถาปัตยกรรม ดงันัน้อาคารหอศลิป์ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพจงึเป็นสถานทีท่ีส่มควร

ได้รบัความส�าคญัในการพฒันาอาคารให้มีประสทิธภิาพ โดยมีปัจจยัคอืลกัษณะ

กายภาพทีดี่ ควบคู่ไปกับขนาดพืน้ท่ีของอาคารทีเ่หมาะสม จงึเป็นทีม่าของงาน

วิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาและรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพของอาคารหอศิลป์

ภายในกรุงเทพมหานคร และน�ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออาคารและขนาดพื้นที่ เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

อาคารหอศิลป์ในอนาคต
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จากการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎลีกัษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร 

(เสรซิย์ โชตพิานชิ และบณัฑติ จลุาสยั, 2547) ซึง่จะกล่าวถึงส่ิงท่ีสามารถสังเกตุ

ได้ด้วยสายตาทางด้านสถาปัตยกรรม 6 ปัจจัย ประกอบด้วย โครงสร้างอาคาร 

วสัดุอาคาร โทนสี ลกัษณะการใช้งาน รปูลกัษณ์อาคาร และองค์ประกอบตกแต่ง 

ด้วยปัจจัยท้ังหมดดังกล่าวข้างต้นมานี้ ล้วนส่งผลต่ออาคารหอศิลป์ทั้งสิ้น  

รวมถึงส่งผลต่อขนาดพื้นที่ของอาคารในแต่ละส่วน ที่มีการแบ่งพ้ืนที่ในการ 

จดัแสดงงานซ่ึงมีอยูห่ลากหลายรปูแบบ ซึง่สิง่เหล่านีท้�าให้อาคารหอศลิป์แต่ละ

ท่ีมีความแตกต่างกัน จึงได้น�าทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะทาง

กายภาพของอาคารหอศลิป์ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ ซึง่เป็นการรวบรวมข้อมลูโดยการ

ลงภาคสนามเก็บข้อมูลลักษณะกายภาพของอาคารหอศิลป์ ท�าการศึกษา

วิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยทางลักษณะกายภาพของอาคารหอศิลป์ในพื้นที่

กรุงเทพฯ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้ต่อหอศิลป์แต่ละขนาด รวมถึง

เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูให้เกดิเป็นแนวทางในการพฒันาการออกแบบอาคาร

หอศิลป์ในกรุงเทพฯ และหอศิลป์ในจังหวัดอื่นๆ ได้ในอนาคต

 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพอาคารหอศิลป์ 

ในกรุงเทพฯ

2. เพือ่เปรยีบเทียบข้อมลูลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ในแต่ละอาคารหอ

ศิลป์ในกรุงเทพฯ

3. เพื่อวิเคราะห์และสรุปปัจจัยลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อหอศิลป์

แต่ละขนาดในกรุงเทพฯ

 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารเชิงวิชาการและท�าการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น

เกีย่วกบัทีต้ั่งอาคารหอศิลป์กรงุเทพมหานครฯ ศึกษาลกัษณะทางกายภาพทาง

สถาปัตยกรรม (เสรซิย์ โชตพิานชิ, 2553) ซ่ึงได้แก่ โครงสร้างอาคาร โทนส ีวสัดุ 

ลกัษณะการใช้งาน รปูลกัษณ์ และองค์ประกอบตกแต่ง โดยมกีรณศีกึษาทัง้หมด 

6 อาคาร ได้แก่ อาคารหอศิลปวัฒนธรรม อาคารหอศิลปไทยร่วมสมัย MOCA 

อาคารหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ อาคารศูนย์ประติมากรรม อาคาร 

หอศิลป์ Bangkok city gallery และอาคารหอศิลป์ Yenakart villa 

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตการศึกษา

 วิธีด�ำเนินกำรศึกษำ
ศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกับลกัษณะกายภาพอาคาร ท�าการลงพืน้ที่

โครงการเกบ็ข้อมลูด้วยการสงัเกตการณ์ บนัทกึภาพถ่าย จดบนัทกึข้อมลู วดัระยะ  

และการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องในโครงการ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาศึกษา และ

วิเคราะห์ลักษณะกายภาพอาคารหอศิลป์ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการวิจัยดังนี้

ศึกษำลักษณะ
ทำงกำยภำพ

โครงสร้ำงอำคำร

รูปลักษณ์

วัสดุอำคำร

องค์ประกอบตกแต่ง

โทนสี

ลักษณะกำรใช้งำน
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ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดของผู้วิจัย

หอศิลป์ Yenakart villa

หอศิลป์ Bangkok city gallery

ศูนย์ประติมากรรม

หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์

หอศิลปไทยร่วมสมัย MOCA

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

กรณีศึกษำ

ทฤษฎีลักษณะทางกายภาพ

เกณฑ์ในขนาดอาคาร

รวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์และสรุปปัจจัยลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อหอศิลป์แต่ละขนาด

สรุปผลการวิจัย

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษำและเก็บข้อมูล
ภำคสนำม

ลักษณะทางกายภาพ  ได้แก่

1. โครงสร้าง    2. วัสดุอาคาร 3.โทนสี
4. องค์ประกอบตกแต่ง   5. รูปลักษณ์ 6. ลักษณะการใช้งาน

  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ
1. สามารถทราบถึงลักษณะกายภาพทางสถาปัตยกรรมของอาคาร 

หอศิลป์

2. สามารถจ�าแนก วเิคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะกายภาพระหว่าง

อาคารหอศิลป์ภายในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 6 แห่ง

3. สามารถทราบถึงสรุปปัจจัยลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อหอศิลป์

แต่ละขนาดในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบหอศิลป์

  กำรเลือกตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ
ส�าหรับวิธีการเลือกตัวอย่างกรณีศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกจากอาคาร

หอศิลป์ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการโดยเฉพาะ โดยได้เลือก 6 

อาคารจาก 50 อาคาร โดยน�าเกณฑ์คัดเลือกอาคารประกอบไปด้วย 3 เกณฑ์

1. ประเภทอาคาร จะคดัเลอืกอาคารตามการก่อสร้าง คอื อาคารทีส่ร้าง

ขึน้เพือ่การใช้งานส�าหรบัจดัแสดงนทิรรศการและรวบรวมผลงานทางด้านศิลปะ

โดยเฉพาะ

2. รูปแบบอาคาร จะคัดเลือกอาคารท่ีตามการออกแบบ คือ อาคารที่

ออกแบบเพื่อการจัดแสดงผลงานศิลปะและเป็นอาคารสาธารณะ

3. ขนาดอาคาร จะคัดเลือกอาคารตามกฏหมายของขนาดอาคาร (กฎ

กระทรวงฉบับที่ 33 และ 55 (พ.ศ. 2543) โดยมี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 

อาคารขนาดใหญ่พเิศษ (ขนาดมากกว่า 10,000 ตารางเมตร) รปูแบบที ่2 อาคาร

ขนาดใหญ่(ขนาดมากกว่า 2,000 ตารางเมตร) และ รูปแบบที่ 3 อาคารขนาด

ปกติ (ขนาดน้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร) 
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ตาราง 1 แสดงการเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ล�ำดับ อำคำรหอศิลป์

เกณฑ์คัดเลือก

ประเภทอำคำร รูปแบบอำคำร ขนำดอำคำรตำมกฏหมำย

อาคารไม่ผ่านการ
ปรับปรุง

อาคารรีโนเวท

อาคารหอศิลป์

ตึกแถว

ขนาด (ตรม.)

ใหญ
่พ

ิเศษ

ใหญ
่

ทั่วไป

1 หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร
ü 25,000

2 หอศิลปร่วมสมัยราชด�าเนิน X ü ü
3 หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า X ü
4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

X ü

5 หอศิลป์กรุงไทย X ü
6 หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา ü
7 หอศลิป์ศภุโชค ด ิอาร์ท เซน็เตอร์ ü ü 4000 ü
8 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร X X

9 หอศิลป์จามจุรี X

10 หอศิลป์สมบัติเพิ่มพูน X X

11 ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ 4000

12 หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล X X

13 หอศิลป์ช่วง มูลพินิจ X X

ล�ำดับ อำคำรหอศิลป์

เกณฑ์คัดเลือก

ประเภทอำคำร รูปแบบอำคำร ขนำดอำคำรตำมกฏหมำย

อาคารไม่ผ่านการ
ปรับปรุง

อาคารรีโนเวท

อาคารหอศิลป์

ตึกแถว

ขนาด (ตรม.)

ใหญ
่พ

ิเศษ

ใหญ
่

ทั่วไป

14 หอศิลป์แอด บอง แอลเลอเรีย X X

15 หอศิลป์Moca ü ü 20,000 ü
16 หอศิลป์ตาดู ü X

17 Bangkok city city gallery ü ü 200 ü
18 Yelo house X

19 1000 Tonson Gallery X

20 The jam factory gallery X

21 White Space Gallery X

22 Serinda Gallery X

23 Rock around asia art gallery X

24 Mano Gallery X

25 Thavibu art gallery ü X

26 Buddha art gallery X

27 Party art Gallery X

28 Tang contemporary art

Bangkok
ü X
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ล�ำดับ อำคำรหอศิลป์

เกณฑ์คัดเลือก

ประเภทอำคำร รูปแบบอำคำร ขนำดอำคำรตำมกฏหมำย

อาคารไม่ผ่านการ
ปรับปรุง

อาคารรีโนเวท

อาคารหอศิลป์

ตึกแถว

ขนาด (ตรม.)

ใหญ
่พ

ิเศษ

ใหญ
่

ทั่วไป

32 Art gallery 36 ü X

33 Gallery ver X

34 Atta Gallery ü X

35 Nova Contemporary X

36 Thatian Gallery X

37 Le link Gallery X

38 Yenakart villa ü ü 160 ü
39 La Lanta fine art X

40 Cho why X

41 Soy sauce factory art space X

42 Speecy Grandma X

43 Bridge Café and art space X

44 Art Gorilias art gallery X

45 RCB Galleria at river city

Bangkok
ü

ล�ำดับ อำคำรหอศิลป์

เกณฑ์คัดเลือก

ประเภทอำคำร รูปแบบอำคำร ขนำดอำคำรตำมกฏหมำย

อาคารไม่ผ่านการ
ปรับปรุง

อาคารรีโนเวท

อาคารหอศิลป์

ตึกแถว

ขนาด (ตรม.)

ใหญ
่พ

ิเศษ

ใหญ
่

ทั่วไป

46 Goja Gallery Café X

47 The national Gallery X

48 Patana Gallery ü X

49 Numthong Gallery X

50 House of lucia X

ที่มา : ผู้จัดท�า, 2563

จากตารางที ่1 จะเหน็ได้ว่าอาคารกรณศึีกษามี 3 รปูแบบ ได้แก่ รปูแบบ

ที่ 1 คือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (ขนาดมากกว่า 10,000 ตารางเมตร) จ�านวน 

2 อาคาร ได้แก่ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมและอาคารหอศิลปไทยร่วมสมัย 

MOCA รูปแบบที่ 2 คือ อาคารขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 2,000 ตารางเมตร) 

จ�านวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์และอาคาร

ศูนย์ประติมากรรมและรูปแบบที่ 3 คือ อาคาร จ�านวน 2 อาคาร (ขนาดน้อย

กว่า 2,000 ตารางเมตร) ได้แก่ อาคารหอศิลป์ Bangkok city gallery และ

อาคารหอศิลป์ Yenakart villa 

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตาราง 2 แสดงกรณีศึกษาอาคารหอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ที่มา : ผู้จัดท�า, 2563

ผลการลงภาคสนามและการเก็บข้อมูล

1) กรณีศึกษาที่ 1 อาคารหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ตาราง 3 แสดงการส�ารวจอาคารหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ที่มา : ผู้จัดท�า, 2563

จากการส�ารวจอาคารหอศลิปวฒันธรรมกรงุเทพมหานคร พบว่ามกีารใช้

โครงสร้างอาคารเป็นระบบเสาคาน มีลักษณะการใช้งานครบถ้วน วัสดุอาคาร

ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนโครงสร้าง คอนกรีต อลูมิเนียม กระจกโปร่งใส

และอลูมิเนียมเป็นส่วนผนัง รูปลักษณ์อาคารเป็นรูปทรงอิสระ โดยมีโถงกลาง

เป็นวงกลมถูกล้อมรอบด้วยกรอบสี่เหลี่ยม องค์ประกอบตกแต่ง ประกอบด้วย

อำคำรหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร

ที่ตั้ง : 939 ถนน พระรามที่ 1 

แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

เจ้าของโครงการ หน่วยงานรัฐบาล

สังกัด : เอกชน

วันที่ลงส�ารวจ 4/12/62

ลักษณะทำงกำยภำพ

โครงสร้ำง ลักษณะกำรใช้งำน
วัสดุ

อำคำร
รูปลักษณ์

อำคำร
องค์ประกอบ

ตกแต่ง
โทนสี

เสา-คาน ห้องโถง

นิทรรศการถาวร

นิทรรศการชั่วคราว

ห้องออดิทอเรียม

ห้องประชุม

ห้องอเนกประสงค์

ห้องสมุด

ส�านักงาน

ห้องน�้า

ร้านกาแฟ

ห้องรับรอง

ลาน

อเนกประสงค์

ห้องแม่บ้าน

ประชาสัมพันธ์

บันไดเลื่อน

ห้องงานระบบ

ห้องเก็บของ

ห้องWorkshop

ห้องเก็บผลงาน

ร้านค้า

ลิฟต์

คอนกรีต

กระจก

เมทัลชีท

ยาง

รูปทรง

เรขาคณิต

เชิงชาย

เปลือกอาคาร

ทาสี

งานจิตกรรม

สีเหลืองเข้ม

สีฟ้า

สีขาว

อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ

หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหำนคร

939 ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

หอศิลปไทยร่วม
สมัยMOCA

499 ถนนก�าแพงเพชร 6  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900

อำคำรขนำดใหญ่

หอศิลป์ศุภโชค  
ดิ อำร์ท เซ็นเตอร์

160, 3 ซอยพร้อมมิตร 
แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

ศูนย์ประติมำกรรม 
กรุงเทพ

4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56, 
แขวงนวลจันทร์ 

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10230

อำคำรปกติ

หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหำนคร

13/3 ซอยสาทร 1 
แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120

หอศิลปไทยร่วม
สมัยMOCA

4 ซอยประสาทสุข 
แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เชิงชายและปั้นลมในส่วนหลังคา ทาสีและงานจิตรกรรมในส่วนของผนัง โทนสี

มีการใช้โทนสีกลางคือสีขาวเป็นหลัก หลังคาใช้สีเหลืองเข้มและกระจกใช้สีฟ้า

2) กรณีศึกษาที่ 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA

ตาราง 4 แสดงการส�ารวจอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA

ที่มา : ผู้จัดท�า, 2563

จากการส�ารวจพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA พบว่ามีการใช้

โครงสร้างอาคารเป็นระบบเสาคาน โดยเสาอาคารเป็นเสาและคานสี่เหลี่ยม มี

ลกัษณะการใช้งานค่อนข้างครบถ้วน วสัดุอาคารใช้ คอนกรตีเสรมิเหลก็เป็นส่วน

อำคำรหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร

ที่ตั้ง : 499 ถนน ก�าแพงเพชร 6 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าของโครงการ 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

สังกัด : เอกชน

วันที่ลงส�ารวจ 12/12/62

ลักษณะทำงกำยภำพ

โครงสร้ำง ลักษณะกำรใช้งำน
วัสดุ

อำคำร
รูปลักษณ์

อำคำร
องค์ประกอบ

ตกแต่ง
โทนสี

เสา-คาน ห้องโถง

นิทรรศการถาวร

นิทรรศการชั่วคราว

ห้องออดิทอเรียม

ห้องประชุม

ห้องอเนกประสงค์

ห้องสมุด

ส�านักงาน

ห้องน�้า

ร้านกาแฟ

ห้องรับรอง

ลาน

อเนกประสงค์

ห้องแม่บ้าน

ประชาสัมพันธ์

บันไดเลื่อน

ห้องงานระบบ

ห้องเก็บของ

ห้องWorkshop

ห้องเก็บผลงาน

ร้านค้า

ลิฟต์

คอนกรีต

กระจก

เมทัลชีท

อลมูเินยีม

รูปทรง

เรขาคณิต

เชิงชาย

เปลือกอาคาร

ทาสี

แกะสลัก

สีด�า

สีขาว

โครงสร้าง คอนกรีต อลมูเินยีมและกระจกโปร่งใสเป็นส่วนผนงั รปูลกัษณ์อาคาร

เป็นรูปทรงเรขาคณิต โดยมีกรอบส่ีเหล่ียมเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า องค์ประกอบ

ตกแต่ง ประกอบด้วยเชิงชาย และป้ันลมในส่วนหลงัคา ทาส ีและเปลอืกอาคาร

ในส่วนของผนัง โทนสีมีการใช้โทนสีกลางคือสีขาวเป็นหลัก

3) กรณีศึกษาที่ 3 อาคารหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

ตาราง 5 แสดงการส�ารวจอาคารหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

ที่มา : ผู้จัดท�า, 2563

จากการส�ารวจอาคารหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ พบว่ามีการใช้

โครงสร้างอาคารเป็นระบบเสาคาน โดยเสาอาคารเป็นเสาและคานสี่เหลี่ยม มี

อำคำรหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร

ที่ตั้ง : 160, 3 ซอยพร้อมมิตร 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

เจ้าของโครงการ 

คุณศุภโชค อังคสุวรรณศิริ

สังกัด : เอกชน

วันที่ลงส�ารวจ 19/12/62

ลักษณะทำงกำยภำพ

โครงสร้ำง ลักษณะกำรใช้งำน วัสดุอำคำร รูปลักษณ์อำคำร
องค์ประกอบ

ตกแต่ง
โทนสี

เสา-คาน ห้องโถง

นิทรรศการถาวร

นิทรรศการชั่วคราว

ลานอเนกประสงค์

ห้องน�้า

ร้านกาแฟ

ห้องรับรอง

ห้องแม่บ้าน

ประชาสัมพันธ์

ห้องงานระบบ

ห้องเก็บของ

ห้องเก็บผลงาน

ร้านค้า

คอนกรีต

กระจก

อลูมิเนียม

รูปทรง

เรขาคณิต

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ลักษณะการใช้งานพื้นที่จัดแสดงงานครบถ้วน ส่วนสนับสนุนลดลง วัสดุอาคาร

ใช้ คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนโครงสร้าง คอนกรีต อลูมิเนียมและกระจก

โปร่งใสเป็นส่วนผนงั รปูลกัษณ์อาคารเป็นรปูทรงเรขาคณติ โดยมีกรอบสีเ่หลีย่ม

เป็นสีเ่หลีย่มผนืผ้าแยกเป็นส่วนหน้าและส่วนหลงั องค์ประกอบตกแต่ง ประกอบ

ด้วยเชิงชายและปั้นลมในส่วนหลังคา ทาสีและเปลือกอาคารในส่วนของผนัง 

โทนสีมีการใช้โทนสีกลาง คือ สีด�าเป็นหลัก

4) กรณีศึกษาที่ 4 อาคารศูนย์ประติมากรรม กรุงเทพ

ตาราง 6 แสดงการส�ารวจอาคารศูนย์ประติมากรรม กรุงเทพ

ที่มา : ผู้จัดท�า, 2563

อำคำรหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร

ที่ตั้ง : 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56, 

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10230

เจ้าของโครงการ 

หน่วยงานส่งเสริมศิลปะเอกชน

สังกัด : เอกชน

วันที่ลงส�ารวจ 19/12/62

ลักษณะทำงกำยภำพ

โครงสร้ำง ลักษณะกำรใช้งำน วัสดุอำคำร รูปลักษณ์อำคำร
องค์ประกอบ

ตกแต่ง
โทนสี

เสา-คาน ห้องโถง

นิทรรศการถาวร

นิทรรศการชั่วคราว

ห้องอเนกประสงค์

ห้องน�้า

ห้องงานระบบ

ห้องเก็บของ

ห้องWorkshop

ห้องเก็บผลงาน

คอนกรีต

กระจก

เมทัลชีท

ยาง

สี่เหลี่ยมผืผืนผ้า เชิงชาย

ทาสี

สีด�า

สีขาว

จากการส�ารวจอาคารศนูย์ประตมิากรรม พบว่ามกีารใช้โครงสร้างอาคาร

เป็นระบบWide span โดยใช้เป็นโครงสร้างแขวนหรือโครงขึง ลักษณะการใช้

งานพื้นที่จัดแสดงงานครบถ้วน ส่วนสนับสนุนลดลง วัสดุอาคารใช้ คอนกรีต 

เสริมเหล็กเป็นส่วนโครงสร้าง คอนกรีต อลูมิเนียมและกระจกโปร่งใสเป็นส่วน

ผนัง รูปลักษณ์อาคารเป็นรูปทรงเขาคณิต โดยมีสี่เหลี่ยมผืนผ้า องค์ประกอบ

ตกแต่ง ประกอบด้วยเชิงชาย และปั้นลมในส่วนหลังคา และ ทาสี ในส่วนของ

ผนัง โทนสีมีการใช้โทนสีกลาง คือ สีขาวเป็นหลัก

5) กรณีศึกษาที่ 5 อาคาร Bangkok city gallery

ตาราง 7 แสดงการส�ารวจอาคาร Bangkok city gallery

ที่มา : ผู้จัดท�า, 2563

อำคำรหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร

ที่ตั้ง : 13/3 ซอย สาทร 1 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

เจ้าของโครงการ 

คุณอรรคพล สุทัศน์ ณ อยุธยา

สังกัด : เอกชน

วันที่ลงส�ารวจ 25/12/62

ลักษณะทำงกำยภำพ

โครงสร้ำง ลักษณะกำรใช้งำน วัสดุอำคำร รูปลักษณ์อำคำร
องค์ประกอบ

ตกแต่ง
โทนสี

เสา-คาน ห้องน�้า

นิทรรศการถาวร

นิทรรศการชั่วคราว

ห้องออดิทอเรียม

ห้องเก็บของ

ร้านค้า

คอนกรีต

เหล็ก

กระจก

เมทัลชีท

อลูมิเนียม

สี่เหลี่ยมผืผืนผ้า เชิงชาย

ปั้นลม

ทาสี

สีขาว
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จากการส�ารวจอาคาร Bangkok city gallery พบว่ามีการใช้โครงสร้าง

อาคารเป็นระบบเสาคาน โดยเสาอาคารเป็นเสากลมและคานส่ีเหล่ียม มลัีกษณะ

การใช้งานที่จัดแสดงนิทรรศการ และร้านค้า วัสดุอาคารใช้ คอนกรีตเสริม 

เหล็กเป็นส่วนโครงสร้าง คอนกรีต อลูมิเนียมและกระจกโปร่งใสเป็นส่วนผนัง 

รูปลักษณ์อาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า องค์ประกอบตกแต่ง ประกอบด้วย

เชิงชายและปั้นลมในส่วนหลังคาและทาสีในส่วนของผนัง โทนสีมีการใช้โทนสี

กลางคือสีขาว

6) กรณีศึกษาที่ 6 อาคาร Yenakart villa 

ตาราง 8 แสดงการส�ารวจอาคาร อาคาร Yenakart villa

ที่มา : ผู้จัดท�า, 2563

อำคำรหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร

ที่ตั้ง : 4 ซอย ประสาทสุข 

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

เจ้าของโครงการ 

Soichiro Shimizu

สังกัด : เอกชน

วันที่ลงส�ารวจ 25/12/62

ลักษณะทำงกำยภำพ

โครงสร้ำง ลักษณะกำรใช้งำน วัสดุอำคำร รูปลักษณ์อำคำร
องค์ประกอบ

ตกแต่ง
โทนสี

เสา-คาน ห้องน�้า

นิทรรศการถาวร

นิทรรศการ

ชั่วคราว

ห้องเก็บของ

คอนกรีต

เหล็ก

กระเบื้อง

อลูมิเนียม

สี่เหลี่ยมผืผืนผ้า เชิงชาย

ปั้นลม

ทาสี

สีขาว

จากการส�ารวจอาคาร Bangkok city gallery พบว่ามีการใช้โครงสร้าง

อาคารเป็นระบบเสาคาน โดยเสาอาคารเป็นเสากลมและคานสีเ่หลีย่ม มีลักษณะ

การใช้งานเพยีงพืน้ทีจ่ดัแสดงนทิรรศการ วสัดอุาคารใช้ คอนกรตีเสรมิเหลก็เป็น

ส่วนโครงสร้าง คอนกรีต อลูมิเนียมและกระจกโปร่งใสเป็นส่วนผนัง รูปลักษณ์

อาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า องค์ประกอบตกแต่ง ประกอบด้วยเชิงชาย 

และป้ันลมในส่วนหลังคาและทาสีในส่วนของผนงั โทนสีมีการใช้โทนสีกลาง คือ 

สีขาว

  กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบลักษณะกำยภำพอำคำรหอศิลป์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะกายภาพในแต่ละขนาดของอาคาร 

หอศลิป์ในพืน้ท่ีกรงุเทพฯ จะกล่าวถงึปัจจัยลักษณะกายภาพท่ีปรากฎในอาคาร 

หอศิลป์ โดยจากการลงพื้นที่ภาคสนามสามารถสรุปได้ดังตาราง 9

ตาราง 9 การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะกายภาพโครงสร้าง วัสดุ  

โทนสี องค์ประกอบตกแต่งอาคารหอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ลักษณะ
กำยภำพ
อำคำร
หอศิลป์

อำคำรหอศิลป์

ขนำด A ขนำด B ขนำด C

A1 A2 B1 B2 C1 C2

โครงสร้าง - เสาคาน - เสาคาน - เสาคาน - Wide span - เสาคาน - เสาคาน

ข้อสังเกต : ใช้โครงสร้างเสาคานเป็นหลัก

วัสดุ - คอนกรีต
- เหล็ก
- กระจก
- อลูมิเนียม
- เมทัลชีท

- คอนกรีต
- เหล็ก
- กระจก
- เมทัลชีท

- คอนกรีต
- เหล็ก
- กระจก
- อลูมิเนียม

- คอนกรีต
- เหล็ก
- กระจก
- อลูมิเนียม
- เมทัลชีท

- คอนกรีต
- กระจก
- อลูมิเนียม
- เมทัลชีท

- คอนกรีต
- กระจก
- อลูมิเนียม
- เมทัลชีท

ข้อสังเกต : ใช้คอนกรีต เหล็ก กระจกอลูมิเนียม และเมทัลชีทเป็นหลัก
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ลักษณะกำยภำพ
อำคำรหอศิลป์

อำคำรหอศิลป์

ขนำด A ขนำด B ขนำด C

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ลักษณะ 

การ

ใช้งาน

พื้นที่ส่วน 

จดันทิรรศการ

- นิทรรศการถาวร

- นิทรรศการ 

  ชั่วคราว 

  (15,000 ตรม.)

- นิทรรศการ 

  ถาวร

- นิทรรศการ   

  ชั่วคราว 

(12,000 ตรม.)

- นิทรรศการ  

  ถาวร

- นิทรรศการ   

  ชั่วคราว 

  (2,000 ตรม.)

- นิทรรศการ

  ถาวร

- นิทรรศการ

  ชั่วคราว  

  (2,500 ตรม.)

- นิทรรศการ 

  ถาวร

- นิทรรศการ 

  ชั่วคราว

  (150 ตรม.)

- นิทรรศการ

  ถาวร

- นิทรรศการ

  ชั่วคราว 

  (100 ตรม.)

พื้นที่ส่วน

สนับสนุน

- ห้องโถง

- ห้องสมุด

- ห้องWorkshop

- ห้องอเนก

  ประสงค์

- ห้องประชุม

- ห้องออดิทอเรียม

- ห้องรับรอง

- ส�านักงาน

- ร้านค้า

- ร้านกาแฟ

- ประชาสัมพันธ์

  (8,000 ตรม.)

- ห้องโถง

- ห้องออดิ 

  ทอเรียม

- ห้องรับรอง

- ร้านค้า

- ร้านกาแฟ

- ประชาสมัพันธ์

  (6,000 ตรม).

- ห้องโถง

- ห้องรับรอง

- ร้านค้า

- ร้านกาแฟ

- ประชาสมัพนัธ์

  (700 ตรม.)

- ห้องโถง

- ห้องรับรอง

- ร้านค้า

- ร้านกาแฟ

- ประชาสมัพนัธ์

  (1,000 ตรม)

- ร้านค้า

  (50 ตรม.)

-

ลักษณะ

การ

ใช้งาน

พื้นที่

ส่วนบริการ

- ห้องน�้า

- ห้องงานระบบ

- ห้องเก็บของ

- ห้องเก็บผลงาน

- ห้องแม่บ้าน

  (2,000 ตรม.)

- ห้องน�้า

- ห้องงานระบบ

- ห้องเก็บของ

- ห้องเก็บ

  ผลงาน

- ห้องแม่บ้าน

  (2,000ตรม.)

- ห้องน�้า

- ห้องงานระบบ

- ห้องเก็บของ

- ห้องเก็บ

  ผลงาน

- ห้องแม่บ้าน

  (500 ตรม.)

- ห้องน�้า

- ห้องงานระบบ

- ห้องเก็บของ

- ห้องแม่บ้าน

  (500 ตรม).

- ห้องน�้า

- ห้องเกบ็ของ

  (25 ตรม.)

- ห้องน�้า

- ห้องเกบ็ของ

  (50 ตรม.)

ที่มา : ผู้จัดท�า, 2563

ลักษณะ
กำยภำพ
อำคำร
หอศิลป์

อำคำรหอศิลป์

ขนำด A ขนำด B ขนำด C

A1 A2 B1 B2 C1 C2

โครงสร้าง - เสาคาน - เสาคาน - เสาคาน - Wide span - เสาคาน - เสาคาน

ข้อสังเกต : ใช้โครงสร้างเสาคานเป็นหลัก

วัสดุ - คอนกรีต

- เหล็ก

- กระจก

- อลูมิเนียม

- เมทัลชีท

- คอนกรีต

- เหล็ก

- กระจก

- เมทัลชีท

- คอนกรีต

- เหล็ก

- กระจก

- อลูมิเนียม

- คอนกรีต

- เหล็ก

- กระจก

- อลูมิเนียม

- เมทัลชีท

- คอนกรีต

- กระจก

- อลูมิเนียม

- เมทัลชีท

- คอนกรีต

- กระจก

- อลูมิเนียม

- เมทัลชีท

ข้อสังเกต : ใช้คอนกรีต เหล็ก กระจกอลูมิเนียม และเมทัลชีทเป็นหลัก

โทนสี - สีโทนกลาง

- สีโทนร้อน

- สีโทนเย็น

- สีโทนกลาง - สีโทนกลาง - สีโทนกลาง - สีโทนกลาง - สีโทนกลาง

ข้อสังเกต : ใช้สีโทนกลางเป็นหลัก

องค์ประกอบ
ตกแต่ง

- เชิงชาย
- ปั้นลม
- ทาสี
- ฝ้าเพดาน
- เปลือก
  อาคาร

- เชิงชาย
- ปั้นลม
- ทาสี
- ฝ้าเพดาน
- เปลือก
  อาคาร

- เชิงชาย
- ปั้นลม
- ฝ้าเพดาน
- เปลือก
  อาคาร

- เชิงชาย
- ปั้นลม
- ทาสี

- เชิงชาย
- ปั้นลม
- ทาสี

- เชิงชาย
- ปั้นลม
- ทาสี

ข้อสังเกต : นิยมเชิงชาย  ปั้นลม  ทาสี  เปลือกอาคาร

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
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จากตารางที่ 9 และ 10 พบว่า ในส่วนของลักษณะกายภาพอาคาร 

หอศิลป์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามขนาดอาคาร ดังนี้

1. โครงสร้างอาคาร 

จากการส�ารวจค้นพบว่าอาคารหอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการใช้

โครงสร้างเสาคานเป็นหลกั โดยทกุอาคารเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซึง่มคีณุสมบตัิ

รับแรงอัดและแรงดึงได้ดี 

2. วัสดุ 

จากการส�ารวจค้นพบว่าอาคารหอศลิป์ในพืน้ทีก่รุงเทพฯนยิมใช้วสัดุดังนี้

- คอนกรีตและเหล็ก ใช้ในส่วนของโครงสร้างอาคาร เพราะรับแรง

อัดได้ดี เหล็กรับแรงดึงได้ดีเมื่อคู่กัน จึงเป็นโครงสร้างที่สามารถ

รับน�้าหนักอาคารได้มีประสิทธิภาพ 

- กระจก ใช้ในส่วนผนังอาคาร เพราะกระจกเป็นวัสดุโปร่งใส 

สามารถให้แสงผ่านเข้ามาในอาคารได้ 

- อลูมิเนียม ใช้กับกระจกและงานตกแต่ง ท�าหน้าที่เป็นกรอบบาน

ยึดให้กับผนังกระจกในอาคาร 

- เมทลัชที ใช้ในส่วนของหลงัคาอาคารหอศลิป์ เนือ่งจากตดิตัง้ง่าย 

และรวดเร็ว สามารถดัดโค้งได้ 

3. โทนสี 

จากการส�ารวจค้นพบว่าอาคารหอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพฯ นิยมใช้โทนสี

กลางเป็นหลัก ได้แก่ สีขาวและสีด�า เนื่องจากเป็นสีแท้ในธรรมชาติ เป็นสีกลาง

ของแสง

4. องค์ประกอบตกแต่ง จากการส�ารวจค้นพบว่าอาคารหอศิลป์ในเขต

กรุงเทพ นิยมใช้องค์ประกอบตกแต่ง ดังนี้

- เชิงชาย ใช้ในส่วนของงานหลังคา ท�าหน้าที่ปิดปลายหลังคา เพื่อ

ปกปิดความไม่เรียบร้อยของหลังคาอีกทั้งยังกันนกและแมลง

เข้าไปใต้หลังคา 

- ป้ันลม ใช้ในส่วนของงานหลงัคา ท�าหน้าทีปิ่ดหวัท้ายรมิโครงสร้าง

หลังคา กันลมไม่ให้ปะทะกับหลังคาโดยตรง และช่วยกันน�้าฝน 

- งานทาส ีนิยมทาสเีพือ่ความสวยงาม ปกป้องพ้ืนผวิของวสัด ุและ

สามารถปรับความเข้มของแสงได้

- เปลอืกอาคาร ใช้ในส่วนของงานผนงั เนือ่งจากอาคารหอศลิป์เป็น

อาคารที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์ งานเปลือกอาคารจึงเป็น

ส่วนนึงที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคารได้ 

5. รูปลักษณ์อาคาร

จากการส�ารวจค้นพบว่าอาคารหอศิลป์ในพ้ืนที่กรุงเทพฯนิยมใช้รูปทรง

เรขาคณิตเป็นหลัก 

6. ลักษณะการใช้งาน

จากการส�ารวจค้นพบว่าอาคารหอศลิป์ในเขตกรงุเทพฯ มคีวามแตกต่าง

กนั โดยลดลงตามล�าดับของขนาดอาคาร 

จากตารางที่ 9 และ 10 พบว่า ลักษณะกายภาพอาคารหอศิลป์ในพื้นที่

กรุงเทพฯท้ังหมด 6 ปัจจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารหอศิลป์ 

คือ ลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาคารหอศิลป์ขนาดใหญ่พิเศษ จะพื้นที่การใช้งานที่

ครบถ้วน ได้แก่ พื้นที่จัดนิทรรศการ พื้นที่สนับสนุนที่ครบถ้วนและพื้นที่บริการ 
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ในส่วนของอาคารขนาดใหญ่จะมกีารใช้งานทีค่่อนข้างครบถ้วน ได้แก่ พืน้ทีก่าร

จัดนิทรรศการ พื้นที่สนับสนุนในบางส่วนและพื้นที่บริการ และอาคารหอศิลป์

ขนาดปกติ จะมีพ้ืนที่การใช้งานเพียงพื้นที่จัดนิทรรศการและพื้นที่บริการบาง

ส่วนเท่านัน้ ซึง่จะเหน็ได้ว่าลกัษณะการใช้งานลดลงตามล�าดับของขนาดอาคาร

หอศิลป์ ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงน�าพื้นที่ใช้สอยที่เกิดจากลักษณะการใช้งานมา

วิเคราะห์ร่วมกับขนาดพื้นที่ภายในอาคารหอศิลป์แต่ละขนาด โดยวิเคราะห์

สดัส่วนขนาดพืน้ท่ีใช้สอยอาคารทีเ่หมาะสมส�าหรบัอาคารหอศลิป์ในแต่ละขนาด 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยอาคารภายในอาคารหอศิลป์

ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะห์หาอัตราส่วนของขนาดพื้นที่ใช้สอย

ภายในอาคารหอศิลป์

ลักษณะ
กำรใช้งำน

อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ อำคำรขนำดใหญ่ อำคำรขนำดทั่วไป

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ตรม. % ตรม. % ตรม. % ตรม. % ตรม. % ตรม. %

พื้นที่จัด

นิทรรศการ

19,580 78.32 15,700 78.50 2,550 85.00 3200 85.00 173 86.50 170 95

พื้นที่ส่วน

สนับสนุน

3,400 13.60 2,800 14.00 360 10.00 600 10.00 18 9.00 - -

พื้นที่ส่วน

บริการ

2,020 8.00 1,300 7.50 90 5.00 200 5.00 9 4.50 10 5.00

รวม 25,000 100 20,000 100 3,000 100 4,000 100 200 100 180 100

ที่มา : ผู้จัดท�า, 2563

จากตารางที ่11 จะสงัเกตไุด้ว่าอาคารขนาดใหญ่พเิศษพืน้ทีจั่ดนิทรรศการ 

78.50% พ้ืนที่สนับสนุน 14% และพื้นที่ส่วนบริการ 8% อาคารขนาดใหญ่ 

พบว่า มีพื้นที่จัดนิทรรศการ 85% พื้นที่สนับสนุน 10% พื้นที่ส่วนบริการ 5% 

อาคารขนาดท่ัวไป พบว่า มีพืน้ทีจ่ดันทิรรศการ 86.5 และ 95% พืน้ทีส่นบัสนนุ 

0% และ 9% พื้นที่ส่วนบริการ 4.5% และ 5% ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า 

อัตราส่วนของพื้นที่จัดนิทรรศการมีอัตราร้อยละของขนาดพื้นทีเพิ่มขึ้น ซึ่งตรง

ข้ามกับขนาดของอาคาร ในส่วนของพื้นที่สนับสนุนมีอัตราขนาดพื้นที่ลดลง 

ซึง่สอดคล้องกับขนาดของอาคารและพืน้ทีส่่วนบริการ มีอัตราขนาดพืน้ทีล่ดลง 

ซึ่งสอดคล้องกับขนาดของอาคาร
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  สรุปผลกำรศึกษำ
การสรุปผล พบว่า อาคารหอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพฯ จ�านวน 6 อาคาร 

โดยแบ่งอาคารตามขนาดได้ 3 รูปแบบ ได้แก่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร

ขนาดใหญ่ และอาคารขนาดปกติ ซึ่งจากการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ปัจจัย

ทางลักษณะกายภาพตามตารางท่ี 9 และ10 พบว่า ในส่วนของโครงสร้าง 

ใช้ระบบโครงสร้างเสา-คาน วัสดุใช้ คอนกรีต กระจก เหล็ก อลูมิเนียม และ 

เมทัลชีท โทนสีใช้ โทนสีกลาง ได้แก่สีขาวและสีด�า องค์ประกอบตกแต่งใช้

เชิงชาย ทาสี เปลือกอาคาร รูปลักษณ์อาคารใช้ รูปทรงเรขาคณิต ได้แก่

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและในส่วนลักษณะการใช้งานน้ันมีการจัดแสดงนิทรรศการ

ในทุกรูปแบบขนาดอาคารหอศิลป์ ด้วยลักษณะกายภาพดังกล่าวมานี้ เป็น

ลักษณะกายภาพของอาคารที่ค ้นพบมากที่สุดในอาคารหอศิลป์ในเขต

กรุงเทพมหานคร

 ส่วนปัจจัยลักษณะกายภาพท่ีส่งผลต่อพื้นที่ใช้สอยอาคารหอศิลป์

ทั้ง 3 ขนาด คือ ลักษณะการใช้งานและปัจจัยนี้ท�าให้เกิดอัตราส่วนของขนาด

พืน้ทีใ่ช้สอยภายในอาคารหอศิลป์ทีแ่ตกต่างกนั จงึเกดิเป็นอตัราส่วนของขนาด

พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารที่เหมาะสม ดังนี้ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ควรมีพื้นที่

จัดนิทรรศการ 78.50 % พื้นที่ส่วนสนับสนุน 14% และพื้นที่ส่วนบริการ 8% 

จากพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร อาคารขนาดใหญ่ ควรมีพื้นที่จัดนิทรรศการ 85% 

พืน้ทีส่่วนสนบัสนนุ 10% และพืน้ทีส่่วนบรกิาร 5% จากพืน้ทีท่ัง้หมดของอาคาร 

อาคารขนาดทัว่ไป ควรมพืีน้ทีจ่ดันทิรรศการ 86.5 - 95.0 % พืน้ทีส่่วนสนบัสนนุ 

0 - 9% และพื้นที่ส่วนบริการ 4.5 -5% จากพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร

  ข้อเสนอแนะ
การศึกษาลักษณะกายภาพอาคารหอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพฯ จากกลุ่ม

ตัวอย่างดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุม ผู้ศึกษาเสนอแนะว่าหากมีการศึกษาใน

ลกัษณะนีค้วรมีการศึกษากลุ่มอาคารหอศิลป์ท่ีมีลักษณะอ่ืน ๆ  เนือ่งจากอาคาร

หอศิลป์บางประเภทอาจมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องการใช้งานและงานก่อสร้าง

ของอาคาร ดังนั้น เพื่อให้ได้กลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาที่หลากหลายและ

ครอบคลุมทุกประเภท ควรมีการวางแผนการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกช่วง

เวลาของการใช้งานอาคาร 
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Journal
  เหลียวหลัง

หากทบทวนถึงการกระจายอ�านาจที่ผ่านมาในประเทศไทย โดยส่วนตัว

ขอมองโลกในแง่ดีว่า ช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมากระบวนการกระจายอ�านาจและ

การปกครองท้องถิ่นนั้นไม่เคยถอยหลังมีแต่เดินหน้าไปเรื่อยๆ อาจเดินช้า

เดินเร็ว แต่กเ็ดนิไปเรือ่ยๆ อาจจะมีชะงกับ้าง แต่ไม่เคยเหน็อาการถอยหลงัเลย 

สัญญาณมาตั้งแต่รัฐประหารปี พ.ศ. 2549 ก็ได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งนับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ให้ความส�าคัญกับการกระจาย

อ�านาจและการปกครองท้องถิ่น โดยยังคงเจตจ�านงที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทั้งยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางมาตรา

ซ่ึงเป็นความก้าวหน้าในเชงิความคิด ส่วนภายหลงัการรฐัประหารปี พ.ศ. 2557 

แม้ในระยะแรกจะดูน่าวิตกกังวลจนหลายๆ ท่านได้กล่าวว่าอาจจะน�าไปสู่ 

“กระบวนการกลับไปรวมศูนย์อ�านาจใหม่” (Recentralization) แต่ในระยะ

ต่อมาก็ดูเหมือนจะคลี่คลายไปในทางที่ไม่กระทบกับสถานะเดิมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมากนัก ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 แม้จะมีสาระส�าคัญท่ีแตกต่างอย่างส�าคัญจากฉบับปี พ.ศ. 2540 และ 

2550 โดยเพียงวางหลักการท่ัวไปโดยกว้าง มิได้ลงรายละเอียดในรายมาตรา

อย่างชดัเจนถงึทิศทางทีจ่ะเกิดขึน้ แต่การยงัคงปรากฏอยูข่องหลกัการกระจาย

อ�านาจและการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี

ท่ีสุดที่พอจะเป็นไปได้ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 

แม้จะไม่เห็นทิศทางข้างหน้าที่แจ่มชัด แต่ก็ไม่พึงนับเป็นการถอยหลัง

ทว่า โลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีความผันผวนและความไม่แน่ไม่นอนสูง 

ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่างๆ ก็มีอัตราเร่งที่รวดเร็วอย่างเทียบไม่ได้

กบัสหสัวรรษทีผ่่านมา การหยดุก้าวเดนิก็อาจนบัได้ว่าเป็นการถอยหลังเสยีแล้ว 

บทความเล็กๆ ชิ้นนี้จึงเป็นข้อความคิดที่อยากจะชวนทุกท่านมาร่วมวงสนทนา
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เพื่อขบคิดแสวงหาหนทางในการก้าวเดินต่อไปของการกระจายอ�านาจและ 

การปกครองท้องถิ่นในสังคมไทย

 แลไปข้ำงหน้ำกับ “ศำลำคนเศร้ำ” 
 และปัญหำของลูกๆ ทั้งสำม

ภายใต้รัฐธรรมนูญที่วางกรอบไว้เพียงกว้างๆ อนาคตของการปกครอง

ท้องถิน่และการกระจายอ�านาจจะเป็นเช่นไรน้ัน ส่วนส�าคญัในเบือ้งแรกคงได้แก่ 

การปรับแก้กฎหมายเดิมและการยกร่างกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องซึ่งก�าลัง 

มีการด�าเนินการกันอยู่ ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ในที่นี้เห็นว่าการปรับแก้ในเชิง

ข้อกฎหมายดังกล่าว คงจะไม่ได้เห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่จะ

ให้ทิศทางใหม่ๆ ต่อวงการการปกครองท้องถ่ินไทย หากคงเป็นแต่เพียงการ 

ปะผปัุญหาเดมิในประเดน็ปลกีย่อยต่างๆ แต่ปมปัญหาส�าคญัทีก่ระทบต่อความ

ก้าวหน้าของการกระจายอ�านาจและการเพิม่พนูศกัยภาพในการด�าเนนิงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยคงจะยังด�ารงอยู่ต่อไป

เหตุที่กล่าวเช่นนี้ก็เนื่องจากว่า ประเด็นปัญหาของท้องถ่ินที่มีการ 

กล่าวกันไม่ว่าจะเร่ืองของรายได้ ศักยภาพ ระบบการก�ากับและตรวจสอบ 

ศักยภาพในการจัดบริการ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเหตุมาจากปมปัญหาใหญ่

อันได้แก่ ความไม่ชัดเจนในการจัดแบ่งบทบาทและอ�านาจหน้าที่ระหว่าง

ราชการบริหารส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค-และส่วนท้องถิ่น อันเป็นปมปัญหา

ใหญ่ทีม่กีารพดูกนัมานานแต่ไม่เคยถกูหยบิยกมาแก้ปัญหาอย่างจริงๆ จังๆ และ

ที่น่ากังวลใจยิ่งกว่านั้น ก็คือ กลไกที่มีบทบาทในการแสวงหาแนวทางในการ

ปฏริปูและแก้ปัญหาการด�าเนนิงานของกลไกรฐักม็กีารแยกวงคยุกนัอย่างชดัเจน 

ทั้งที่ เราไม่สามารถแยกวงคุยกันได้ระหว่างการปฏิรูปท้องถ่ินกับการปฏิรูป

ระบบราชการ เพราะทั้งหมดคือ กลไกของรัฐ ดังนั้น หากจะท�าให้กลไกของ

รัฐขับเคลื่อนงานได้ดีจะต้องคุยร่วมกันทั้งระบบ แต่เราก็ไม่ได้คุยกันจริงๆ เรา

คยุกนัแบบแยกวงจรงิจงั เราคุยกันเรือ่งการปฏริปูระบบราชการ เราคุยกันเรือ่ง

การปฏิรูปท้องถิ่น แต่เราก็ไม่เคยเอาสองเรื่องมาชนกัน และข้อเสนอเพื่อการ

ปฏิรูปจ�านวนมากโดยเฉพาะข้อเสนอเพื่อการปรับรื้อในเชิงโครงสร้าง ในท้าย

ที่สุดเราก็จะไม่ท�าอะไร จึงท�าให้ปัญหาของกลไกรัฐโดยรวมยังคงด�ารงอยู่อย่าง

เข้มแข็งมาก วงวิชาการที่วิพากษ์ปัญหาดังกล่าวพร้อมวางข้อเสนอแนะต่างๆ  

ก็เริ่มจะกลายเป็น “ศาลาคนเศร้า” ที่พร�่าบ่นถึงปัญหาเดิมๆ ซ�้าไปวนมา

ดังที่ท ่านศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช เคยพูดถึงเรื่อง  

“กรมาธปิไตย” และศาสตราจารย์เอนก เหล่าธรรมทศัน์ เคยอธบิายเรือ่ง “การ

รวมศนูย์อ�านาจแบบแตกกระจาย” (Fragmented Centralism) ในการบรหิาร

ราชการแผ่นดินของไทย ซึ่งน�าไปสู่อาการ “เบี้ยหัวแตก” ทั้งในเชิงงบประมาณ 

การแตกกระจายในเชิงบุคลากร การแตกกระจายในเชิงอ�านาจหน้าที่และ 

ในท้ายที่สุดเราก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สุดท้ายผู้น�า 

ในรัฐบาลหรือผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐก็จะต้องออกมาเรียกร้อง

หรือขอร้องส่วนราชการต่างๆ ให้ช่วยบูรณาการกัน ช่วยร่วมมือกันในท�างาน

หน่อย ช่วยสนธกิ�าลงักันสกันดิ ซ่ึงเรือ่งน้ีก็ถกูกล่าวถงึซ�า้ๆ เป็นแผ่นเสยีงตกร่อง

โดยทีเ่ราใช้แค่วธิกีารแก้ปัญหาโดยอ้อม แต่เราไม่เคยแก้ปัญหาในเชงิโครงสร้าง

การแก้ปัญหาโดยอ้อมแบบปะผุก็ปรากฏตัวอย่างมากมาย อาทิ การให้

ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงบประมาณและ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการช่วยวางกรอบตัวช้ีวัดในเชิง

ยุทธศาสตร์ว่ากิจกรรมของส่วนราชการระดับกรมทั้งหมดจะต้องล้ออยู่ใน

ยุทธศาสตร์และต้องระบุให้ได้ว่าภารกิจนั้นๆ มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่

ก�าหนดไว้อย่างไรเพ่ือให้เห็นภาพว่ามีการบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์และ 

แผนงาน หรือการเกิดขึ้นของนโยบายผู้ว่าฯ CEO หรือกลไกการบริหารงาน
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จังหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ กน็บัเป็นความพยายามจะแก้ปัญหาการ

แตกกระจายของส่วนราชการในระนาบพื้นท่ี เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 

ในการจัดการพื้นท่ีมากข้ึน แต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความส�าเร็จอย่างที่ต้ังใจ 

มาตรการและวิธีการใหม่ๆ ที่ออกมาก็ถูกด�าเนินการจัดท�าในเชิง “พิธีการ” 

มากกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรมและจารีตการด�าเนินงานโดย

แท้จริง

หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า เมื่อการด�าเนินงานของกลไกรัฐมี

ปัญหาก็ท�าให้เหน็สถานการณ์ของการจัดการปัญหาซึง่กระโดดออกมาจากพืน้ที่

รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แต่มิได้หมายความว่าที่ผ่านมาไม่รุนแรงเท่านี้ เพียงแต ่

ในอดีตประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้มีปากมีเสียงมากนัก ส่ือโลกออนไลน์ก็ไม่ได้ 

แพร่กระจาย แต่ตอนนี้เราได้เห็นว่า พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องถนนหนทาง ปัญหา

เรื่องน�้า ปัญหาเรื่องภัยพิบัติ ปัญหาเรื่องการศึกษา เสียงสะท้อนเหล่านี้ค่อยๆ 

แสดงออกมามากขึน้เรือ่ยๆ ในขณะทีเ่มือ่กลบัไปถามรฐักจ็ะกลบัไปวนแบบเดิม

ว่าอ�านาจรัฐมีเพียงเฉพาะด้านนี้ แต่เราไม่มีอ�านาจด�าเนินการโดยเบ็ดเสร็จ  

ถ้าต้องการให้มีการด�าเนินการแก้ไขก็อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับอีกหน่วยงาน

หน่ึง ส่วนหน่วยงานนัน้กบ็อกว่าแม้เราจะมอี�านาจก็จริง แต่เราไม่มีงบประมาณ 

ขาดแคลนบุคลากร ปัญหาก็จะวนไปในลักษณะนี้ 

รัฐไทยก็เปรียบเสมือนกับบ้านหลังใหญ่ เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีลูก 

หลายคน ราชการบริหารส่วนกลางก็เหมือนกับลูกคนโต ราชการบริหาร 

ส่วนภมูภิาคกเ็หมอืนกบัลกูคนกลาง ส�าหรบัราชการบรหิารส่วนท้องถิน่กเ็หมอืน

กบัลกูคนเลก็ ครอบครวันีก้�าลงัมปัีญหาและเป็นปัญหาทีก่ระทบต่อคนทกุคนใน

บ้าน แต่การแก้ไขปัญหาเรามักจะมุ่งเน้นไปที่ลูกๆ เฉพาะบุคคล ทั้งที่ความจริง

แล้วมันเป็นปัญหาเรื่อง “สัมพันธภาพ” ระหว่างลูกๆ ทั้งสามคน

  ครอบครัวเดียวกันก็ต้องเกื้อกูลกัน
ก่อนจะได้กล่าวถึงทางแก้ทางออก เราอาจจ�าเป็นต้องเริ่มต้นจากการ 

“ปรับทัศนคติ” ตัวเราเองต่อปัญหาดังกล่าวเป็นปฐมเสียก่อน นั่นคือ ปัญหา

สัมพันธภาพระหว่างส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค-ส่วนท้องถิ่น มิใช่เป็นปัญหา 

ข้อขัดแย้งของคนแปลกหน้า มิใช่ปัญหาที่จะต้องแก้ไขด้วยการเอาชนะให ้

เกิดการแตกหัก ตรงกันข้าม มันเป็นปัญหาในครัวเรือน เป็นปัญหาของพี่น้อง 

เป็นปัญหาของคนในบ้านเดียวกันที่จะต้องคิดต้องแก้โดยการประนีประนอม 

และคิดค�านึงถึงกันและกัน

ฐานคิดส�าคัญคือ เราต้องไม่มองว่าการกระจายอ�านาจและการรวมศูนย์

อ�านาจเป็นขั้วตรงข้ามที่ขัดแย้งกัน หากแต่เป็นหลักการส�าคัญในการจัดระบบ

การบริหารราชการแผ่นดนิทีจ่ะต้องกระท�าโดยควบคู่กัน กล่าวคือ ในบางภารกิจ

นั้นรัฐต้องด�าเนินงานภายใต้หลักรวมศูนย์อ�านาจและมีการจัดโครงสร้างการ

บรหิารงานทีมุ่ง่เน้นสายการบงัคบับญัชาอย่างมแีบบแผนและมาตรฐานเดยีวกัน 

แต่ในบางภารกิจก็จะต้องกระจายอ�านาจการตดัสนิใจและอ�านาจในการด�าเนนิ

งานให้กับกลไกรัฐที่อยู่ใกล้ปัญหาเพ่ือให้สามารถด�าเนินภารกิจได้รวดเร็วและ

ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เมื่อกล่าวเช่นนี้ การด�ารงอยู่ร่วมกันของกลไกส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค-

ส่วนท้องถิ่นจึงมิใช่ปัญหา แต่ปัญหา คือ จะท�าอย่างไรให้กลไกทั้งสาม

สามารถแบ่งบทบาทอ�านาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็มีการ 

จัดสัมพันธภาพในการด�าเนินงานระหว่างกันบนฐานของความร่วมมือเพื่อ 

ให้สามารถขับเคลื่อนงานของรัฐไทยโดยรวมได้อย่างมีพลัง

ภายใต้โจทย์ข้างต้น การด�ารงอยู่อย่างเข้มแข็งของราชการบริหาร 

ส่วนกลางจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่น  

การขยายบทบาทของท้องถิ่นก็มิได้เป็นภัยคุกคามต่อการด�ารงอยู่ของภูมิภาค 
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และการมีกลไกภูมิภาคก็มิได้สร้างปัญหาต่อการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ชาติ

ของราชการส่วนกลาง ดังนั้น ค�าถามส�าคัญที่เราจะต้องขบคิดร่วมกันใน 

เบื้องแรกก็คือ ส่วนกลางควรท�าอะไร ภูมิภาคพึงท�าอะไร และท้องถิ่นมีไว้

ท�าไม และใช้ค�าตอบท่ีเราขบคิดร่วมกันมามองอนาคตเพ่ือก�าหนดทิศทางการ

ด�าเนินงานและบทบาทของแต่ละส่วนให้เกิดความแจ่มชัดมากขึ้น เนื่องจาก

กลไกรฐัในแต่ละส่วนกล้็วนแต่มทีนุทีเ่ป็นจดุเด่นของตนเอง แต่ภายใต้โครงสร้าง 

ระบบการด�าเนนิงานและวธิปีฏิบัตทิีด่�ารงอยู ่ณ ปัจจบุนัล้วนแล้วแต่บ่อนท�าลาย

จุดเด่นที่เป็นจุดแข็งของกลไกรัฐทั้งสาม

อาทิ โครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลางระดับกระทรวง และกรม 

ก็มีจุดแข็งในฐานะหน่วยรองรับนโยบายโดยตรงของฝ่ายบริหารในรัฐบาล  

มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมไทยโดยรวม ท้ังยังมีบุคลากรที่มีความรู้  

ความเช่ียวชาญ และความช�านาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย ดังนั้น กลไก 

ส่วนกลางจึงมีศักยภาพสูงในการด�าเนินภารกิจในเชิงภาพรวมของประเทศที่

เกี่ยวเนื่องกับงานยุทธศาสตร์ งานวิชาการ หรือภารกิจท่ีจะต้องขบคิดในการ 

น�าพารัฐไทยให้มีความสามารถในแข่งขันเพื่อให้อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 กลไก

รฐัส่วนกลางจงึไม่พงึบ่ันทอนก�าลงัและศกัยภาพตนเองด้วยการไปท�างานทีก่ลไก

รัฐอื่นหรือภาคส่วนอื่นสามารถด�าเนินการจัดท�าได้อยู่แล้วอย่างงานฉีดวัคซีน 

สร้างหอประชุม แจกอุปกรณ์กีฬา แจกถุงยังชีพ หรือแจกผ้าห่มกันหนาว  

แต่จะต้องท�าให้คนอื่นๆ องค์กรอ่ืนๆ ท�างานทดแทนตนเองได้ และท�าได้ดีขึ้น

หรือมีมาตรฐานสูงขึ้น

ส�าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคเองก็มีจุดแข็ง มีต้นทุนส�าคัญที่ 

ส่วนราชการอ่ืนๆ ไม่มี หากแต่เป็นต้นทุนของกระทรวงมหาดไทยเป็นการเฉพาะ

ที่มีมาอย่างยาวนาน นั่นคือ ความเป็นตัวแทนของรัฐไทยในระดับพื้นที่ และ

ความเป็นพ่อบ้านแม่เมอืงของจงัหวดัต่างๆ ท่ัวประเทศไทย ดงัเช่น ในงานพธิกีาร

ต่างๆ และโดยเฉพาะในการประชุมส�าคัญๆ เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่  

ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดี หรือนายอ�าเภอก็ดี ต่างก็ได้รับการยอมรับให้นั่งหัวโต๊ะ

หรอืเป็นประธานในทีป่ระชมุทีส่่วนราชการอืน่ๆ และภาคส่วนอ่ืนๆ ล้วนแล้วแต่

ยอมรับและไม่มีข้อกังขาในสถานะบทบาทดังกล่าว ขณะท่ีหากเราก�าหนดให้

นักการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาท�าหน้าที่ดังกล่าวอาจจะถูกมองว่าเป็น 

เร่ืองการเมืองหรือการมีขั้วการเมืองที่ท�าให้ผู้เข้าร่วมอาจจะไม่ยอมรับ ดังนั้น 

ด้วยการเป็นตวัแทนของรฐัทีถ่กูมอบหมายลงไปท�างานในพืน้ทีแ่ละศักดิศ์รคีวาม

เป็นผู้น�าในเชงิสญัลกัษณ์ จงึท�าให้ราชการบรหิารส่วนภมิูภาคเป็น “กลไกเชือ่ม

ต่อ” (linkage) ทีส่�าคัญมากในการน�าเอายทุธศาสตร์และนโยบายระดบัชาตมิา

ขบัเคลือ่นผ่านการประสานงานและสร้างความร่วมมอืจากตวัแสดงต่างๆ ภายใน

ระนาบพื้นที่ได้ดีที่สุดและยากจะหากลไกอ่ืนๆ มาทดแทนได้ การมีต้นทุนที่ด ี

ก็จะต้องใช้ทุนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยกระดับสถานะบทบาท 

ของกลไกราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้เด่นชัดกว่าในปัจจุบัน

ท้ายสุด ส�าหรับกลไกน้องคนเล็กอย่างราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเอง  

เราก็ได้เหน็การเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในระยะ 20 ปีทีผ่่านมาทีม่กีารกระจาย 

อ�านาจ จากกลไกรัฐที่มีบทบาทเล็กๆ น้อยๆ เพียงแค่เก็บขยะ จับหมา รดน�้า

ต้นไม้ หรือสูบส้วม มาสู่ความเป็นกลไกในระดับชุมชนท่ีสามารถจัดท�าบริการ

สาธารณะได้อย่างหลากหลาย เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการด�าเนินงาน ทั้งยัง 

มีผู้บริหารท้องถิ่นที่มีวิธีคิดมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้ายิ่ง กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของ

วงการท้องถิ่นไทยมากมาย ความกังขาในเรื่อง “ความไม่พร้อม” ในการรองรับ

การกระจายอ�านาจก็เริ่มจะหายไป ท้องถิ่น 7,853 หน่วยท่ัวประเทศเริ่ม 

กลายเป็นสถาบนัทางการเมอืงระดบัชุมชนทีส่�าคญัและได้รบัการยอมรบัมากข้ึน 

แม้จะปรากฏปัญหาอยู่บ้าง แต่ด้วยโครงสร้างของการกระจายอ�านาจก็ท�าให้

ปัญหาการด�าเนนิงานของท้องถิน่หรอืการมีผูบ้รหิารท้องถิน่ทีมี่ปัญหาก็กระทบ
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เฉพาะทีเ่ฉพาะถ่ิน ขณะท่ี ท้องถิน่จ�านวนมากทีเ่ข้มแขง็และมผู้ีบริหารทีดี่ก็ท�าให้

ปัญหาและความต้องการระดับชุมชนได้รับการแก้ไขและสนองตอบความ

ต้องการได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยก็ดีกว่าสภาวการณ์ในยุคก่อนการกระจาย 

อ�านาจอย่างเห็นได้ชัดเจน

ในที่นี้เคยให้ข้อความเห็นและข้อเสนอในรายงานการวิจัยแก่สถาบัน 

พระปกเกล้าในชุดวิจัยเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอด้านการกระจายอ�านาจและ 

การปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยไว้เมื่อปี พ.ศ. 2559 (วสันต์  

เหลืองประภัสร์, 2559) ด้วยการวางกรอบคิดข้ันต้นเพื่อการปรับบทบาท 

ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค-ส่วนท้องถิ่น 

ภายใต้แนวคิด “ส่วนกลางคิด ภูมิภาคประสาน และท้องถ่ินด�าเนินการ”  

นั่นหมายความว่า เป้าหมายในอนาคตควรปรับบทบาทให้ราชการส่วนกลาง 

ที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม เป็นหน่วยคิด หน่วยยุทธศาสตร์ หน่วยวิชาการ  

เป็นหน่วยก้าวหน้าท่ีต้องตามให้ทันโลก เป็นหน่วยที่ต้องรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงที่ผันผวนเป็นอย่างมาก เพราะโลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลง

รวดเร็วมาก เกิดปัญหาใหม่ๆ ดังนั้น ส่วนกลางจะต้องรับมือกับเรื่องใหม่ๆ  

เรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ ส่วนกลางจึงควรต้องเป็นหน่วยคิด หน่วยยุทธศาสตร์ 

ที่จะต้องวางแผนและวางมาตรการในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้ 

ในส่วนของกลไกภูมิภาคนั้น แม้ว่านักวิชาการหลายคนมักจะบอกว่า

โครงสร้างส่วนภูมิภาคเป็นโครงสร้างโบราณที่ค่อยๆ หายไปในหลายประเทศ 

แต่หากไปพิจารณากลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่ที่เกิดข้ึนในหลายประเทศใน 

ยุโรป กลับปรากฏทิศทางของการสร้างกลไกท่ีคล้ายคลึงกับราชการบริหาร 

ส่วนภมูภิาคเพือ่ท�าหน้าท่ีในการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์เชงิพ้ืนที ่เนือ่งจากภารกจิ

ดังกล่าวต้องครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และจ�าเป็นต้องมีกลไกในการประสาน

งาน ในการร้อยเอายุทธศาสตร์ชาติให้เข้ากับความต้องการและศักยภาพของ

พื้นที่ ดังนั้น ราชการบริหารส่วนภูมิภาคก็สามารถที่จะปรับมาท�างานใน 

ลักษณะนี้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เราพูดกันมาหลายปีตั้งแต่มีการปฏิรูป

ระบบราชการ ข้อเสนอหนึ่งที่พยายามจะท�าให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

เป็นเช่นนีก้ค็อื การเกดิขึน้ของคณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

แบบบูรณาการ เพียงแต่ว่า การปฏิรูปราชการของไทยมักเชี่ยวชาญในการ

ปรับปรุงโครงสร้าง แต่เราไม่เก่งในการจัดการให้กลไกใหม่สามารถขับเคลื่อน

งานได้จรงิ ยกตวัอย่าง ศนูย์โอทอป (OTOP) เราสร้างตกึอาคารเป็นศนูย์โอทอป 

แต่เมื่อสร้างศูนย์โอทอปแล้ว กระบวนการจัดการเอาของมาขาย การโปรโมท

สินค้า เราจัดการได้ไม่ดี ก็เช่นเดียวกันกับโครงสร้าง กบจ. และกลุ่มจังหวัด  

เรามีโครงสร้างใหม่ซ่ึงน่าจะท�าให้เราสามารถขับเคลื่อนงานไปได้ด้วยดีหาก

พิจารณาในเชิงโครงสร้าง แต่ในทางปฏิบัติจริงกลับพบข้อติดขัดและข้อจ�ากัด 

ในหลากหลายประการ อาทิ ปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจ�ากัด ปัญหาเรื่อง 

อ�านาจในการสั่งการและประสานงาน ข้อจ�ากัดด้านอัตราก�าลังและบุคลากร 

เป็นต้น อย่างไรก็ดี จากงานศึกษาวิจัยหลายชิ้นก็ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างในแบบ 

กบจ. และกลุ่มจังหวัด ก็ปรากฏผลส�าเร็จในบางพื้นที่ท่ีมีผู้ว่าราชการจังหวัด 

มีวิสัยทัศน์และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ดังนั้น โครงสร้างที่ด�ารงอยู่ก็ 

นับว่าดีพอสมควร หากแต่รัฐบาลที่ส่วนกลางจะต้องใช้ประโยชน์และให้การ

สนบัสนนุการด�าเนนิงานของจังหวดัและกลุ่มจังหวดัในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์

และการพัฒนาพื้นที่มากกว่าที่ผ่านมา

ส�าหรับกลไกสุดท้าย อันได้แก่ ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น บทบาทน�าที่

ส�าคญัประการหนึง่ทีท้่องถิน่ทัว่โลกเกิดขึน้มาโดยเฉพาะตัง้แต่ในระยะศตวรรษ

ที่ 20 ก็คือ การจัดบริการสาธารณะให้แก่ชุมชน หมายความว่า ในชีวิตประจ�า

วันของคนตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงตอนค�่า มีบริการสาธารณะที่จ�าเป็นต่อ

ผู้คนที่เราไม่สามารถซื้อหาได้จากภาคเอกชน ขณะเดียวกันการพึ่งพิงกลไกรัฐ
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ส่วนกลางในการท�าหน้าท่ีดังกล่าวก็อาจจะติดขัด ล่าช้า และไม่สามารถ 

จัดการปัญหาได้ตรงตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ที่มีความหลากหลายได้ 

กลไกในแบบท้องถิน่จงึจ�าเป็นภายใต้หลกัการท่ีเรยีกว่า “หลักเริม่ต้นทีท้่องถิน่” 

(Subsidiarity) นั่นคือ กลไกที่อยู ่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดจะต้องเป็น 

หน่วยแรกในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาและจัดท�าบริการสาธารณะให้แก่

ประชาชนก่อนเสมอ เว้นแต่ปัญหานัน้มคีวามรุนแรงหรอืเกนิกว่าศกัยภาพที่

หน่วยพื้นฐานจะกระท�าได้ ก็ค่อยให้หน่วยงานที่อยู่ในระนาบถัดไปเข้ามา 

ช่วยเหลือจัดการ อาทิ ถนน การสัญจร การรักษาพยาบาล สถานศึกษาใกล้

บ้าน การดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต เป็นต้น หน้าที่เหล่านี้อาจจะ

ต้องก�าหนดเป็นเป้าหมายในอนาคตว่า เราควรจะผลักงานบริการสาธารณะ

ต่างๆ ทีเ่กี่ยวเนือ่งกับชวีิตผูค้นในระนาบชมุชนต่างๆ ไปอยูท่ี่ท้องถิ่นเสยี นัน่คอื 

เราต้องพยายามผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยส�าคัญใน 

การให้บริการ “ของรัฐ” อย่ามองว่าเป็นของท้องถ่ินแต่เป็นกลไกส�าคัญของ 

รัฐไทยโดยรวมในการจัดท�าและส่งมอบบริการต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชน

ต่างๆ ทั่วประเทศ

หากเป้าหมายเป็นเช่นนีก้น่็าจะท�าให้กลไกรฐัโดยภาพรวมสามารถจัดการ

กบัเร่ืองต่างๆ ได้ดขีึน้ จะไม่เกดิอาการเบ้ียหวัแตก แย่งงานกนัท�า แย่งงบประมาณ 

แม้บุคลากรจะมีจ�านวนมากแต่ไม่สามารถท�างานขนาดใหญ่ได้ เพราะอยู่ใน

สภาพท่ีเหมือนก้อนกรวดท่ีอยู่ในขวดโหลแต่ไม่สามารถกลืนเป็นเน้ือเดียวกันที่

สามารถท�างานร่วมกันได้เลย นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุด การเริ่มต้นจากการแบ่ง

บทบาทหน้าที่ว่าลูกคนโตควรรับผิดชอบอะไร ลูกคนกลางพึงท�าอะไร และลูก

คนเล็กจะมีบทบาทเช่นไร พึงเป็นเป้าหมายเบื้องต้นที่สามารถใช้เป็นโจทย์ใน

การปรบัแก้การบรหิารราชการแผ่นดนิของไทยจากการแสวงหาแนวทางให้ลกูๆ 

ทั้งสามสามารถร่วมมือและบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันได้นั้นก็จะมีความ

เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

  เรำทุกคนล้วนแล้วแต่ใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่น
ประเด็นสนทนาประการสุดท้ายในบทความนี้คงได้แก่ อนาคตของการ 

กระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย โดยในส่วนต้นของบทความได้ 

ชี้ให้เห็นว่า ในสภาวะปัจจุบันแม้เรื่องนี้จะมิได้ถอยหลัง แต่ก็ยังมองไม่เห็น 

ถึงทิศทางการก้าวย่างในอนาคต แต่ปัญหาส�าคัญ คือ โลกในยุคปัจจุบันนั้นมี 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งท้าทายบทบาทของรัฐไทยเป็นอย่างยิ่ง  

อาทิ การร้อยรดัเศรษฐกิจ-การเมอืง-สงัคมเข้ากบัชมุชนระดบัโลกภายใต้กระแส

โลกาภิวัตน์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การผันเปลี่ยนของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก�าลังเปลี่ยน 

วิถีโลก (disruptive technology) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร 

ความผันผวนของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของโลก ฯลฯ เหล่านี้ย่อม 

น�ามาสู่ค�าถามใหญ่ว่า รัฐไทยและการด�าเนินงานของรัฐบาลไทยอนาคตจะ 

พึงด�าเนินไปในทิศทางใดในภาพรวม แต่กลไกที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ท้าทายและความเปล่ียนแปลงที่เร็วที่สุดคงได้แก่ ชุมชนท้องถิ่น และบทบาท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เหตุที่กล่าวเช่นนี้ก็เนื่องจากว่า ภายใต้โลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ร้อยรัดและ

เชื่อมโยงกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ของคนทั้งโลกให้ง่ายขึ้นและมีความถี่สูงขึ้น 

อันบั่นทอนและบดบังบทบาทของรัฐมากขึ้นเรื่อยๆ ดังมีการกล่าวถึงอาการ 

ข้ามรัฐหรือลอดรัฐของกิจกรรมทางสังคมต่างๆ แต่ในทางกายภาพก็มีค�ากล่าว

ว่า “ถึงที่สุดแล้ว เราทุกคนก็ล้วนแต่ใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่น” นั่นหมายความว่า  

วิถีชีวิตยุคปัจจุบันที่การปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ กระท�าผ่าน

โลกออนไลน์มากขึ้น แต่ในแง่ของการใช้ชีวิตประจ�าที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะ 

ในเรื่องความปลอดภัย ภูมิทัศน์ละแวกบ้าน การรักษาพยาบาล การศึกษา การ

เดินทาง การพกัผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ เหล่านีล้้วนแล้วแต่เกดิขึน้ภายในพืน้ทีชุ่มชน

ท้องถิ่น เป็นสิ่งที่อยู่รอบละแวกบ้านที่เราพักอาศัยหรืออยู่รอบๆ ชุมชนที่เราใช้
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ชวีติท�างาน ทัง้หมดคอืพืน้ท่ีท้องถ่ิน ซึง่ต้องอาศยักลไกภายในท้องถิน่ด�าเนนิการ

จัดท�า กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราทุกคนยังจ�าเป็นต้องพึ่งพาการบริการสาธารณะที่

จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของเราในพื้นที่ท้องถิ่นที่เราใช้ชีวิตอยู่นั่นเอง

กล่าวถงึตรงนี ้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในฐานะศูนย์กลาง

ของการจัดบริการสาธารณะเพื่อดูแลชีวิตผู้คนในเขตชุมชนชนบทเล็กๆ ในเขต

เมือง ในเขตเมืองใหญ่หรือในเขตมหานคร จึงมีความส�าคัญ และแม้ว่าบทบาท

หน้าที่ดังกล่าวจะมีตัวแสดงอื่นๆ หรือภาคส่วนอ่ืนสามารถด�าเนินการจัดท�าได้ 

แต่โดยภาพรวม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงเป็นตัวแสดงส�าคัญที่สุดด้วย

เหตุผล 2 ประการ

ประการท่ีหน่ึง ในยุคปัจจุบันที่ภาคส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะภาคเอกชนหรือ

องค์กรในภาคประชาสังคม จะสามารถเข้ามาทดแทนหรือเข้ามาเป็นภาคีหุ้น

ส่วนในการจัดท�าบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน  

แต่ถึงท่ีสุดแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังถือเป็นกลไกรัฐ เป็นกลไก

ทางการ และเป็นกลไกโดยความชอบธรรมทีจ่ะต้องรบัผิดรบัชอบต่อผลประโยชน์

ส่วนรวม (public interest) ของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นอยู่ดี หากการบริการ 

โดยภาคเอกชนมีปัญหา การด�าเนินงานโดยมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลม ี

ข้อจ�ากัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะกลไกรัฐในระดับพ้ืนท่ี ก็จะต้อง

เข้าไปจัดการแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประการทีส่อง ในบรบิทของไทยทีก่ลไกรฐัส่วนกลาง ภมิูภาค รฐัวิสาหกิจ

หรอืองค์กรรฐัรปูแบบอืน่ๆ กด็�าเนนิการจดัท�าบรกิารต่างๆ ให้แก่ผู้คนในท้องถ่ิน

คู่ขนานหรือทบัซ้อนกบับทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อยูเ่ป็น (ปัญหา) 

ปกติ แต่หากพิจารณาจากข้อเสนอที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่จะต้องผลกัดันให้กลายเป็นหน่วยส�าคญัในการจัดบริการสาธารณะ

โดยตรงแก่ประชาชน ขณะทีก่ลไกรฐัอืน่พงึปรบับทบาทไปสู่ด้านอืน่ๆ กจ็ะท�าให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส�าคัญเป็นอย่างมากและจะมีมากขึ้น 

ในอนาคต อีกทั้ง เราต้องยอมรับจุดเด่นส�าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่ีกลไกรัฐชนิดอ่ืนๆ ไม่มี นั่นคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกการ

บริหารงานของรัฐชนิดเดียวเท่านั้นที่ผู้บริหารและกลไกการตัดสินใจเชิง 

นโยบายนั้นมาจากการเลือกกันเองของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ต่างจาก

กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อ�าเภอ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชนที่

ประชาชนทั่วไปมิได้มีโอกาสเลือกสรรผู้บริหารของหน่วยงานเหล่านี้โดยตรง

จากที่กล่าวมาทั้งสองประการนี้นั้นมิใช่หลักการที่เป็นอุดมคติ หากแต่

เป็นจุดแข็งส�าคัญท่ีท�าให้นานาประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย จะต้องมีการจัดตั้ง

กลไกของรัฐในรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมา แต่ค�าถามส�าคัญ ณ ที่นี ้

คงได้แก่ เราได้ใช้จุดเด่นที่เป็นจุดแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถึง

ประโยชน์สูงสุดแล้วหรือยัง ?

คงต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ท้องถิ่นไทยยังเป็นเด็กที่สามารถเติบโต

ได้อีกมาก เป็นน้องคนเล็กที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

ได้อย่างกว้างขวางและเป็นสมาชิกของครอบครัวที่จะมีบทบาทส�าคัญไม่แพ ้

พี่คนโตหรือพี่คนกลาง แต่ที่ผ่านมาเรายังไม่เปิดโอกาสมากนักให้น้องเล็กคนนี้

ได้เติบโตและเบ่งบานไปตามศักยภาพที่เขามีและในหลายครั้งก็ถูกหม่ินแคลน

ด้วยซ�้า

การกระจายอ�านาจและการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ยงัคงต้องด�าเนนิต่อไป รฐัไทยจะต้องให้ความส�าคญัต่อการปฏริปูในเร่ือง

นีต่้อไป เราจะหยดุนิง่ แช่แขง็ หรอื “บอนไซ” ท้องถิน่ไม่ได้ เพราะหากพจิารณา

ถึงหลักการและข้อสมมติทางวิชาการไม่ว่าจะในทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ก็ต่างเห็นตรงกันว่า การกระจายอ�านาจและการท�าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งนั้นจะท�าให้สังคมโดยรวมได้ประโยชน์

มากกว่าเสียประโยชน์
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ทว่า ข้อความเห็นข้างต้นก็เป็นเพียงหลักความสมเหตุสมผลในทาง

วิชาการหรือในทางเทคนิค (academic/technical rationalities) แต่เรา 

ก็คงทราบกันดีว่า การปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐนั้นมันคือ

ประเดน็ทางการเมอืง ซึง่การจะขับเคลือ่นให้ประเดน็ดังกล่าวเกดิการขับเคล่ือน

ให้เป็นจริงได้นจะต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากฝ่ายผู้มีอ�านาจตัดสินใจและ

สงัคมวงกว้าง แต่จากงานวิจยัและข้อค้นพบทางวิชาการในหลายๆ ชิน้กช็ีใ้ห้เหน็

ว่า ในสภาวการณ์ปกติแล้วผู ้มีอ�านาจตัดสินใจในทางการเมืองโดยเฉพาะ 

รัฐส่วนกลางนั้น ไม่มีใครช่ืนชอบและสนับสนุนนโยบายกระจายอ�านาจให้แก่

ท้องถิ่น เนื่องจากเท่ากับเป็นการลดทอนอ�านาจและบทบาทของตนเอง  

(ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555) หมายความว่า การกระจายอ�านาจจะเกิดขึ้นได ้

ก็เป็นผลจากปัจจัยแทรกซ้อนที่ท�าให้ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจในทางการเมือง 

หรือสังคมทั่วไปไม่สามารถด�ารงโครงสร้างและระบบการบริหารงานในแบบ

เดิมๆ (status quo) ได้อีกต่อไป อาทิ สถานการณ์การปฏิรูปสังคมภายหลัง

สภาวะสงคราม หรือการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยผ่านการปฏิรูป

รัฐธรรมนูญที่ผนวกเอาเรื่องการกระจายอ�านาจเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นการ

ปฏิรูป เป็นต้น

เมือ่กลบัมาย้อนมองถึงสงัคมไทย ณ ปัจจบัุนกท็�าให้เหน็ว่า ปัจจยัเชงิบวก

ทีจ่ะสนบัสนนุการกระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ินดงัท่ีเคยปรากฏในระยะหลงัเหตกุารณ์

พฤษภาคมปี พ.ศ. 2535 หรือในยุคการปฏิรูปการเมืองช่วงก่อนและหลังการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ก็ดูเหมือนจะซบเซาเงียบเหงาพิกล 

การพูดถึงการกระจายอ�านาจและอนาคตของท้องถิ่นไทยในยามน้ีดูเหมือนกับ 

“ศาลาคนเศร้า” ทีท่กุคนต่างมองเหน็แต่ปัญหามากกว่าทางออกท่ีชวนให้คกึคกั

แจ่มใส ประเด็นสนทนาสุดท้าย จึงน�ามาสู่ข้อค�าถามท้ายสุดในบทความนี ้ 

นั่นคือ เราจะท�าอย่างไรให้กระแสการกระจายอ�านาจและการปฏิรูปท้องถิ่น

ไทย กลับมาเป็นวาระทางนโยบายที่ผู้มีอ�านาจและสังคมวงกว้างให้ความ

ส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง ?

 บทสนทนำใหม่: “คุณภำพชีวิต” 
 กับควำมส�ำคัญของลูกคนเล็ก

หากพจิารณาถงึปัจจัยผลกัดนัหรอืแรงขบัทีท่�าให้หลายๆ ประเทศทัว่โลก

เกิดกระบวนการกระจายอ�านาจในระยะสองถงึสามทศวรรษท่ีผ่านมา ก็ปรากฏ

ค�าอธบิายและการให้เหตใุห้ผลไว้อย่างกว้างขวาง (Sharma, July – December 

2005)4 แต่ทัง้หมดกเ็ป็นเพยีงอธบิายถงึกระแสและแรงขบัในภาพกว้าง มากกว่า

จะตอบค�าถามตรงๆ ว่า หากเราจะปลกุกระแสการกระจายอ�านาจในสงัคมหนึง่

ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนั้นพึงจะกระท�าเช่นไร ?

ในทีน่ีย้อมรบัว่า ภายใต้บรบิทของสงัคมการเมืองไทยในสมัยปัจจบัุนนัน้ 

การจะจดุประกายให้การกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่กลบัมาเป็นวาระส�าคญัดงัเช่น

ในอดีตนั้นมีความยากล�าบากเป็นอย่างยิ่ง แต่หากพิจารณาถึงประสบการณ์

การกระจายอ�านาจในสงัคมต่างๆ ทัว่โลก กจ็ะเหน็ว่าเรายงัคงมคีวามหวงัเพราะ

ในระยะสองถึงสามทศวรรษที่ผ่าน ก็ปรากฏประสบการณ์จากหลายๆ ประเทศ 

ท่ีการกระจายอ�านาจสามารถด�าเนนิไปได้โดยไม่ต้องอาศยัปัจจยัแทรกซ้อนทีจ่ะ

น�าไปสู่การปรับรือ้หรอืการปฏริปูขนานใหญ่ หากแต่การกระจายอ�านาจสามารถ

กลายเป็นส่วนหน่ึงของวาระทางนโยบายปกติที่มีการด�าเนินการอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปแต่ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ อาทิ กรณีของสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส 

ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และอีกหลายประเทศ

4 งานของ Chanchal Kumar Sharma ได้ขมวดให้เห็นถงึแรงผลักต่างๆ ท่ีมผีลต่อกระบวนการกระจาย 
อ�านาจตั้งแต่ยุค คริสต์ทศวรรษที่ 1990
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เราอาจจะต้องเปลีย่นแปลงความคาดหวงัเสยีใหม่ว่าการกระจายอ�านาจ

ในสังคมไทยนั้น ไม่จ�าเป็นจะต้องปรากฏขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่มีการปฏิรูป

ขนานใหญ่ในระยะเวลาอันสั้นเหมือนกับท่ีเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือ

ฟิลปิปินส์ช่วงท้ายของครสิต์ทศวรรษท่ี 1990 ภายใต้กระแสการปฏริปูการเมอืง

ให้เป็นประชาธิปไตย หรือการกระจายอ�านาจแบบถอนรากถอนโคนในระยะ

เวลาอันสั้นแบบที่เรียกว่า “Big Bang Decentralization” ในอินโดนีเซีย  

ตรงกันข้าม เราพงึช่วยกนัขบคดิว่าจะท�าอย่างไรให้การกระจายอ�านาจและการ

เสริมสร้างบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลายเป็นนโยบายปกติที่มี

การด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยทุกๆ รัฐบาล ท�าให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจและ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมองว่า นโยบายด้านนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ราจะต้องค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ 

แก้ โดยไม่หยุดเดินเป็นกิจกรรมที่ถูกท�าให้เป็นภารกิจและแบบแผนการด�าเนิน

งานปกติของรัฐบาลไทย

การจุดประกายเพื่อมุ่งสู่ทิศทางดังกล่าว ในที่นี้เห็นว่า การให้เหตุให้ผล

ในแบบเดิมๆ อาจจะไม่เพียงพอหรือไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น

เหตุผลของนักรัฐศาสตร์ท่ีอ้างถึงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและพลเมืองด้วย

การกระจายอ�านาจ หรอืการอ้างเรือ่งความประหยดัในเชงิขนาดและการลดผล 

กระทบภายนอกด้วยการเพ่ิมพูนบทบาทท้องถ่ินโดยนักเศรษฐศาสตร์หรือการ

อ้างถึงความชอบธรรมในการใช้อ�านาจและการตัดสินใจที่ต้องเอาไปอยู่ใกล้มือ

ประชาชน โดยนกักฎหมายมหาชนเหล่าน้ีอาจถูกต้องในเชงิวชิาการและอดุมคติ

ทางสังคม แต่มัน “ขายไม่ได้” อีกต่อไปในห้วงเวลาปัจจุบัน

พลังส�าคัญที่ท�าให้การกระจายอ�านาจด�าเนินไปได้เรื่อยๆ แต่ไม่เคย 

หยุดเดินในประเทศที่กล่าวถึงนั้น ต้องอาศัยพลังการสนับสนุนอย่างส�าคัญจาก

ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และการจะท�าให้บริษัท 

ห้างร้าน ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไปกดดันเรียกร้องในเรื่องนี้นั้น ก็

ต้องท�าให้ตัวแสดงเหล่านี้ตระหนักร่วมกันว่า การกระจายอ�านาจและการเสริม

สร้างบทบาทของท้องถิน่มันมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุม่องค์กรและสงัคมทัว่ไป 

กล่าวง่ายๆ กคื็อ การกระจายอ�านาจมันต้อง “รับประทานได้” และ “ย่อยง่าย” 

ในความนึกคิดของเขาเหล่านี้ และมันควรจะเป็นโจทย์ใหม่ส�าหรับสังคมไทย 

โดยเฉพาะวงวิชาการและผู้ประกอบการทางนโยบายจะต้องมาขบคิดร่วมกัน

ภายใต้โจทย์ข้างต้น ในทีน่ีข้อละเว้นไม่กล่าวถงึแนวทางในการจดุประกาย

และชักชวนให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาเป็นพลังหรือภาคีเครือข่ายในการ 

ขบัเคล่ือนประเดน็ด้านการกระจายอ�านาจ (วสันต์ เหลอืงประภสัร์, 2555)5 แต่

อยากจะกล่าวถงึประชาชนหรือสงัคมเป็นการทัว่ไปว่าจะท�าอย่างไรให้กลุม่ทาง

สังคมต่างๆ ได้ตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ของการกระจายอ�านาจและ 

การปกครองท้องถิ่น

ค�าหรือแนวคิดส�าคัญที่อาจน�ามาเป็นประเด็นส�าหรับการรณรงค์ทาง

นโยบายได้ ก็คือ “คุณภาพชีวิต” หมายความว่า เราจะต้องท�าให้สังคมทั่วไป

ตระหนักและมองเห็นอย่างจริงจังว่า การกระจายอ�านาจและการเสริมสร้าง

บทบาทของท้องถิ่นนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลเชิงบวกต่อการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดี

5 ในเรื่องนี้ ก็ค่อยๆ ปรากฏบทบาทของภาคเอกชนในไทยท่ีออกมาขับเคลื่อนประเด็นนี้ต่อเนื่องใน 
ระยะหลายปีที่ผ่านมา อาจดูตัวอย่างได้ใน วสันต์ เหลืองประภัสร์. (2555). คลื่นลูกที่สองของ 
การกระจายอ�านาจ: บรบิทใหม่ ความจ�าเพาะของพืน้ทีแ่ละ การเคลือ่นไหวเพือ่จดัตัง้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น “คลื่นลูกที่สองของ การ 
กระจายอานาจ” บริบทใหม่ ความจ�าเพาะของพื้นที่ และการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ. กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.
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ในปัจจบุนัเราทกุคนล้วนอยากมคีณุภาพชวีติท่ีดี แต่เราจะมคีณุภาพชวีติ

ท่ีดีได้ต้องมีกลไกที่อยู่ใกล้กับเราในการจัดการกับสภาพรอบตัวและบริการ 

สาธารณะรอบๆ ตวัให้ด ีแต่ปัจจบุนัยงัไม่ด ีสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ

ในปัจจุบันที่ยังไม่ดี ไม่ใช่ว่าส่วนราชการท�างานไม่ดี แต่เป็นเพราะส่วนราชการ

มีลักษณะที่แตกกระจายอย่างมาก ซึ่งการจัดการเชิงพ้ืนท่ีภายในชุมชนเล็กๆ 

ของไทยก็มีความสับสนเป็นอย่างมาก 

จากที่เคยได้ฟังรายการร้องเรียนร้องทุกข์บ่อยๆ พบว่า เรื่องที่มักพบ

บ่อยๆ ในสือ่สารมวลชน คอื การร้องเรยีนเรือ่งถนนพงัเสียหายและประโยคแรก

ท่ีผู้ด�าเนินรายการมักจะเร่ิมต้นก่อนก็คือ “ถนนนี้เป็นของใคร ?” เป็นของ 

หน่วยงานใด จะได้หาผู้รับผิดรับชอบได้ถูกต้อง ลักษณะเช่นนี้สะท้อนว่า  

กลไกในการจัดการเชิงพื้นท่ีของไทยนั้นมีคนรับผิดชอบหลายระนาบ หลาย

หน่วย และแต่ละหน่วยก็ต่างคนต่างท�าและขาดการประสานงาน ดังนั้น เมื่อ 

ชาวบ้านเดือดร้อนจากการจัดบริการสาธารณะหนึ่งๆ จึงไม่รู้ว่าควรต้องไป 

เรียกร้องกับใคร ควรให้ใครมาแก้ไขปัญหา ดังนั้น การที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ 

กลไกที่ท�างานในเชิงพื้นท่ีจะต้องชัดเจนและมีความกระตือรือร้นในการสนอง

ตอบความต้องการของประชาชน และนีค่อืเหตผุลส�าคัญท่ีนานาประเทศจะต้อง

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะการด�ารงอยู่ของท้องถิ่น คือ การด�ารงอยู่

ของกลไกในการแก้ไขปัญหาระดับย่อยทีส่ดุและอยูใ่กล้ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ 

อันเป็นฐานส�าคัญของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีภายในชุมชน

ด้วยเหตนุี ้หากท้องถิน่ท�างานได้ด ีกจ็ะท�าให้ชวีติเราดีข้ึน ยกตัวอย่างเช่น 

ณ ปัจจบุนัและภายใต้บทบาทอ�านาจหน้าทีท่ีเ่ป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั (ซ่ึงกม็ข้ีอจ�ากดั

มากมาย) หากท้องถิน่สามารถด�าเนนิการจดัท�าภารกจิบางประการให้มคีณุภาพ

และได้รับการยอมรับ ย่อมตอบโจทย์เร่ืองคุณภาพชีวิตได้อย่างชัดเจนเป็น 

รูปธรรมอยู่แล้ว และตัวอย่างส�าคัญก็ได้แก่ การศึกษาและการรักษาพยาบาล

ณ ปัจจุบันเรามีตัวอย่างที่ดีมากมายของท้องถิ่นที่สามารถจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ในทุกๆ ระดับตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับ

อุดมศึกษา แต่ในท่ีนี้ขอจ�ากัดเอาเพียงการศึกษาก่อนวัยเรียนก็น่าจะเป็น 

รูปธรรมส�าคัญถึงบทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างชัดเจน  

คงต้องยอมรับว่า ณ ปัจจุบัน การศึกษาของไทยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และค่าเล่าเรยีนในระดบัเดก็เลก็ก่อนวยัเรียนกถ็บีตวัสงูข้ึนอย่างน่าตกใจ ดังเช่น 

ผูป้กครองจ�านวนมากจะต้องส่งลกูหลานเข้าโรงเรยีนอนบุาลหรอืสถานรบัเลีย้ง

เด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่ 3 ขวบจนถึง 6 ขวบ และหากจัดส่งไปยังสถานศึกษา

เอกชน กจ็ะมค่ีาใช้จ่ายอย่างน้อยประมาณสามถงึห้าหมืน่บาทต่อภาคการศกึษา 

นั่นหมายความว่า ในหนึ่งครัวเรือนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายส�าหรับเด็กหนึ่งคนต่อ

หนึง่ปีโดยประมาณหนึง่แสนบาท ในขณะเดียวกัน เราก็ได้เหน็ถงึท้องถิน่จ�านวน

มากที่สามารถจัดท�าศูนย์เด็กเล็กได้ดีและมีคุณภาพสูง ฉะนั้น ถ้าหากมีโอกาส

ได้อาศยัอยูใ่นเขตท้องถิน่ทีมี่การจดัการศูนย์เด็กเลก็ทีด่ ีเราก็จะประหยดัเงนิได้

นับแสนบาทต่อปี

ส่วนการรักษาพยาบาลนั้น เราไม่จ�าเป็นจะต้องคาดหวังในบทบาท 

ท้องถ่ินถึงข้ันการสร้างโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย แต่หากเรา 

คาดหวังแต่เพียงเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในครัวเรือนเพียงเรื่องเดียว 

เรากจ็ะเหน็ได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทยจ�านวนไม่น้อยสามารถด�าเนนิ

บทบาทด้านน้ีได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ นวตักรรมท้องถ่ินอย่าง “โรงพยาบาล 

ร้อยเตียง” หรือโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเหล่านี้สามารถ 

ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายภายในครวัเรือนได้อย่างมหาศาล อาทิ การสรรหาว่าจ้าง

บุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน หากเป็นเพียงบุคลากรทั่วไปที่ไม่มี

ทกัษะและความช�านาญเราอาจจะต้องเสยีค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึง่หม่ืนบาท

ต่อเดอืน ในหนึง่ปีต่อหนึง่ครวัเรอืนก็จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายเกินกว่าหนึง่แสนบาท
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พิจารณาจากสองภารกิจดังกล่าว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถด�าเนนิการได้อย่างมคีณุภาพและประชาชนทัว่ไปให้การยอมรบั เท่ากบั

ว่าเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต�่ากว่าสองแสนบาทต่อปี ย่อม

ท�าให้คนในวยัหนุม่สาวทีเ่ป็นก�าลงัแรงงานของประเทศสามารถจะลดค่าใช้จ่าย

และไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง สามารถเอาก�าลังและความคิดไปท�าอะไรที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมได้อกีมาก หรอือย่างน้อยก็มกี�าลังจ่ายทีสู่งข้ึนในการ

ดูแลครอบครัวให้มีความผาสุก

นีค่อืคณุภาพชวีติทีด่ ีเป็นคณุภาพชวีติทีม่ต้ีนทนุและรายจ่ายต�า่กว่าการ

พึ่งพาบริการจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก หากเราย้อนพินิจชีวิตส่วนตัวอย่าง

จรงิจงัเรากจ็ะพบว่า เราต้องจ่ายเงนิจ�านวนมากเพือ่ซ้ือบ้านจัดสรรหรือห้องชดุ

พักอาศัยเพราะต้องการความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิต เราต้องเสียค่า

บ�ารุงการศึกษาของลูกหลานให้กับโรงเรียนเอกชนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เราต้อง 

จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลเอกชนในอัตราที่แสนจะน่าตกใจ ฯลฯ 

แน่นอนว่าการบรกิารจากภาคเอกชนเหล่านีย่้อมมคีณุภาพสูงและเรากเ็ลือกเอง

ที่จะยอมจ่าย แต่ในอีกทางหน่ึง หากเรามองเห็นความส�าคัญของการกระจาย 

อ�านาจและการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ท้องถิ่น เราก็สามารถได้รับบริการ 

เหล่าน้ีได้อย่างทดัเทียมกบัภาคเอกชนแต่มต้ีนทนุทีต่�า่กว่าได้ และนีค่อืคณุภาพ

ชีวิตที่ดี ซึ่งหากท้องถ่ินสามารถขยายบทบาทในการจัดท�าบริการสาธารณะ 

ในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพและสังคมก็ให้การยอมรับ ก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะ

เพิกเฉยต่อการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร?
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บทคัดย�อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีอาหารในพิธีเสกสุสานของชาว

คาทอลิกในพื้นที่สุสานหนองแสง วัดนักบุญอันนา จังหวัดนครพนม โดยพบว่า 

ชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามทีม่พีืน้เพมาจากภาคกลางของประเทศเวยีดนามได้มี

การผสมผสานอาหารพธิกีรรมของตนขึน้อย่างมีนยัส�าคัญ วิถอีาหารในลกัษณะ

นีไ้ด้แสดงให้เหน็ถงึการรวมหมู่ การยดืหยุน่และการหลอมรวมท�าให้เหน็ถงึความ

เป็นพหุลักษณ์ทางด้านวัฒธรรมของอาหารพิธีกรรมด้วยการสร้างความหมาย

ผ่าน “อาหารทวิภพ” ที่เผยให้เห็นพันธะทางอารมณ์แห่งความกลัวต่อความ

หิวโหย ซ่ึงเป็นอ�านาจส�าคัญท่ีท�าให้เกิดจินตนาการถึงโลกหลังความตาย ทั้งนี้ 

ด้วยการใช้อาหารเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมและอธิบายปรากฏการณ์ของพิธีกรรม

ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงวิถีอาหาร และชุมชนของคนตายได้ในหลายมิติ

ค�ำส�ำคัญ: 
อาหารทวิภพ, ชุมชน, คนตาย
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Abstract

The objective of this article was to explore dietary figuration 

used during the Commemoration of All the Faithful Departed at 

Nong Saeng Catholic Cemetery, St. Anna’s Church in Nakhon  

Phanom Province. The research discovered that Thais of Vietnamese 

descent have food way that are required in important rituals. The 

present of such foods signify their congregation, flexibility, and 

assimilation. These characteristics resulted in plurality of the  

ritual-based foods and its denoted meaning. Dual Worlds Food is 

a term that elaborates the emotional bond in responding to fear 

of hunger. This compelling force invigorates the conceptualization 

of the afterlife world for which foods serve as a medium that  

connects these worlds. Furthermore, foods also illustrate the  

phenomenon concerning figuration and multi-dimensional aspect 

of the community of the dead.

Key words: 
Dual Worlds Foods, Community, The dead

  บทน�ำ

“ความตายไม่ใช่จดุจบ แต่เป็น ‘ทางผ่าน’ หรอื ‘ช่องทาง’  

ที่เปิดทะลุภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งหรือถ้าจะพูดว่า ความตาย

เป็นการเดินทางผ่านต่างมิติก็คงไม่ผิดนัก” 

(นิติ ภวัครพันธุ์, 2563)

ข้อเสนอข้างต้น ปรากฏในบทความ (นติ ิภวคัรพนัธุ,์ 2563) อนัเป็นปฐม

บทของการเปิดฉากสู่การสนทนาถงึความตายท่ีนติพิยายามเสนอว่ามนัมิได้เป็น

แค่เพียงการหยุดเต้นของชีพจรหรือการหมดสิ้นของลมหายใจเท่านั้น หากแต่

ความตายถือเป็นหมดุหมายแห่งการเปลีย่นผ่านเพือ่ทะลไุปสูอ่กีโลกหนึง่อนัเป็น

โลกในภาพจินตนาการของผู้คนในแต่ละหมู่เหล่า ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงน�าเอา

กรอบคดิดังกล่าวไปวเิคราะห์ถงึประสบการณ์ในภาคสนาม และเรือ่งราววถิชีวีติ

ของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าต่อศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทั้งยังเป็นครอบครัวที่ยังคงยึดถือขนบปฏิบัติแห่ง

พิธีกรรมการร�าลึกถึงผู ้วายชนม์อย่างมุ ่งมั่น และศรัทธาในพิธีเสกสุสาน  

(All Souls’ Day) ท้ังนี ้เพ่ือเผยให้เหน็ถงึการจินตนาการถงึภาวะหลังความตาย

ที่เป็นเพียงจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิตที่มีอาหาร หรือวัตถุมงคลส�าคัญอื่นเป็น 

ส่ือกลางการสื่อสารจากโลกมนุษย์สู ่โลกของจิตวิญญาณหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ 

แต่ละความเชื่อของกลุ่มและชนเผ่า ดังเช่น เรื่องราวภาคสนามที่จะน�าเสนอ 

ในบทความนี้
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ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หญิงสาวผู ้ชื่อ โยธิ์วดา2  

(นามสมมติ) ก�าลังเดินทางสู่พิธี “เสกสุสาน” ณ วัดนักบุญอันนา หนองแสง 

จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอ และคนในครอบครัวพึงกระท�าในทุกวงรอบ

แห่งปี กล่าวได้ว่า “การเสกสุสาน” ถือว่าเป็นพิธีการส�าคัญในวิถีชีวิตของชาว 

โรมันคาทอลิก โดยในรอบหนึ่งปีชาวโรมันคาทอลิกจะมุ่งให้ความส�าคัญแก ่

ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ เพื่อการไหว้และการปลดปล่อยดวงวิญญาณจาก

บาปจนได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า เชื่อกันว่า พิธีกรรมเสกสุสานได้ 

เริ่มต้นขึ้นในคริสต์ศวรรษที่ 1 ขณะที่คริสตังมีธรรมเนียมฉลองและเลี้ยงอาหาร

เหนือหลุมศพของบรรดามรณะสักขี ก่อนที่ได้มีการเปลี่ยนค�าเรียก ภาษาและ

พิธีการจนกลายเป็นการถวายมิสซาเหนือหลุมศพในเวลาต่อมา โดยถือกันว่า

เป็นการเลีย้งอาหารศกัดิส์ทิธิ ์(sacred food) ในช่วงแรกเริม่นัน้ การท�าพธิถีวาย

มิสซาจะเลอืกเฉพาะหลมุศพของนกับุญมรณะสกัขี จากนัน้ในราวคริสต์ศตวรรษ

ที่ 3 เมื่อจ�านวนของบรรดานักบุญมีมากขึ้น ชาวคาทอลิกก็นิยมเอาชื่อนักบุญ

มาเป็นองค์อุปถัมภ์แก่ตน เมื่อตายไปแล้วญาติพี่น้องก็จะมาฉลองและเลี้ยง

อาหารเหนือหลุมศพ (ส�าราญ วงศ์เสงี่ยม, 2522, น. 33-35) 

ค�าอธิบายข้างต้นสามารถมองเห็นถึงมิติของปรัชญา ศาสนา และความ

ตายทีเ่กีย่วโยงสมัพนัธ์เป็นจดุเปลีย่นหมนุเวยีนของภพชาติ ดังนัน้การเสกสุสาน

จึงถือเป็นพิธีกรรมของโลกมนุษย์ที่ต้องปฏิบัติตามความเชื่อและความศรัทธา

เพื่อการเชื่อมโลก 2 มิติ คือ โลกที่มองเห็น และโลกท่ีไม่สามารถมองเห็น 

ได้ด้วยตาเปล่า ความว่างเปล่าทีม่องไม่เหน็นีไ้ด้กลายเป็นหลุมบ่อทีท่�าให้มนุษย์

เกดิความกลวั ความวติกกงัวล จนน�าไปสูก่ารสร้างจนิตนาการ เชือ่ในจนิตนาการ 

และน�าไปสู่การถ่ายทอดเพื่อสร้างการรับรู้ให้ปรากฏขึ้นจริงของจินตนาการ 

2 หญิงสาววัยกลางคนเชื้อสายไทย-เวียดนาม ท่ีต้องท�าหน้าท่ีเดินทางไปแสดงความกตัญูหน้าหลุม
ฝังบิดาในวันเสกสุสาน ณ วัดนักบุณอันนาหนองแสง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้กรุณาดูรายชื่อ และ 
วันสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ในรายการอ้างอิงท้ายบทความ

อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ ก็ด้วยการอาศัยสื่อกลาง (Medium) เป็นเครื่องมือ

ส�าคัญเพื่อการส่งผ่าน และก่อร่างความสมบูรณ์แบบขึ้นโดยมี “อาหาร” และ 

“วิธีการกินอาหาร” เป็นสื่อน�าทางส�าคัญอันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรม

เสกสุสานนี้ 

ด้วยเหตุเช่นนั้น โยธิ์วดาและครอบครัวของเธอจึงต้องรีบรุดเดินทาง 

ไปยัง “พ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิ” (sacred ground) ในการปฏิบัติศาสนกิจ ณ สุสาน

หนองแสงในวันดังกล่าว เนื่องจากสุสานแห่งนี้เริ่มแรกเป็นหลุมฝังของผู้น�าทาง

ศาสนา ชนชั้นน�าและกลุ่มบุคคลอื่นๆ อันมีฐานันดรสายพันธุกรรม ไทย 

เวียดนาม ลาวและจีนเป็นส่วนใหญ่ โดยแต่ละหลุมฝังได้ถูกจัดวางในพื้นที่ของ

การจับจองเมือ่ครัง้ยงัมีชีวติอยูแ่ละจัดวางอยูใ่นบรเิวณใกล้เคียงกันกับหลุมของ

เครือญาติ เหล่าบรรพบุรุษของโยธิ์วดาก็เช่นเดียวกัน คือ ถูกจัดวางในพื้นที่ใกล้

เคยีงกนั ทัง้ปู่ทวด-ย่าทวด-ปู่-ย่า-พ่อ ตลอดจนญาตพิีน้่องท่ีมีสายพนัธกุรรมใกล้

กัน (ซึ่งโยธิ์วดามักจะเรียกตามภาษาของครัวครอบของตัวเองว่า องโหน่ย (ปู่) 

{Ông nội} – บ่าโหน่ย (ย่า) {Bà nội} – โบ๋ (พ่อ) {Bố}) การประกอบพิธีกรรม

ใน “พื้นที่พิเศษ” (สุสาน) ของเหล่าผู้ผันภพ (the dead) นี้มีนัยยะส�าคัญผ่าน

ความทรงจ�า–อัตลักษณ์-อุดมการณ์-ความสนุกสนาน และการสูญเสีย โดย

ท้ังหมดล้วนสัมพันธ์กับวัฒนธรรม การใช้พ้ืนที่ และการกินอาหารในวันพิเศษ

และในพืน้ทีพ่เิศษทีเ่ป็นศนูย์กลางของการรวมกลุม่คนในชมุชน อนัเป็นการรวม

จิตวญิญาณหลงัความตายและเป็นการเชือ่มร้อยกนัในระหว่าง 2 มติด้ิวยอาหาร

กับวิธีการกินอาหารดังกล่าวเพื่อการระลึกถึงจิตวิญญาณของผู้ผันภพนั้น 

กล่าวได้ว่า การร�าลึกถึงผู้ผันภพถือเป็นเป้าหมายส�าคัญของพิธีกรรม ซึ่ง

ในทีน่ีผู้เ้ขยีนมุ่งพจิารณาแง่มุมเชิงพืน้ท่ีในด้านท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงออกของ

อาหารและการแสดงออกของการกินอาหารในพืน้ท่ีศักดิส์ทิธิอั์นหมายถงึสสุาน 

ทั้งนี้ ผู้เขียนพยายามน�าสัญลักษณ์ทั้งในการจัดการพื้นที่-อาหาร-และวธิกีาร 

กินอาหารมาใช้ในการตีความเพื่อค้นหาความหมายทางสังคม-วัฒนธรรม 
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ในเงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยพิจารณาผ่านชีวิตและ
ครอบครวัของโยธิว์ดาที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในบทความน้ี รวมถึงกรณีศึกษา
ส�าคญัอ่ืนๆ ทีป่รากฏให้เหน็ในการลงพืน้ทีภ่าคสนาม โดยเฉพาะการจดัวางและ
การมอียูข่องสือ่กลางเพือ่เชือ่มโยงทัง้ 2 โลกเข้าด้วยกนัในช่วงวนั/เวลาอนัส�าคญั
นั้น ทั้งนี้ ประเด็นอภิปรายของบทความนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท�างานภาค
สนาม ด้วยวธีิการแบบชาติพนัธุว์รรณนา (Ethnographic research method) 
ที่ผู้เขียนเข้าไปสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ทั้งในบ้าน นอกบ้าน และในงาน
พิธีกรรม

อนึง่ บทความนีพ้ยายามวเิคราะห์ผ่านแนวคดิเรือ่ง “วถีิอาหาร” (Food-
ways) ซีง่เป็นแนวคดิทีใ่ช้ในการศกึษาวฒันธรรมอาหารในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ (Penny Van Esterik, 2008) ทีศ่กึษาอาหารของต่างกลุ่มทางชาติพันธุ์ 
ซึ่งอธิบายว่า ความเป็นอื่นหรือความแปลกของอาหาร รวมท้ังธรรมเนียม 
ประเพณ ีและพธีิกรรมทีม่กีารท�าอาหารเข้าไปเกีย่วข้องนัน้จะท�าให้เราสามารถ
เข้าใจผูค้นได้เป็นอย่างด ีนอกจากนัน้ แนวคิดนี ้(Cecilia Leong-salobir, 2011) 
ที่อธิบายถึงความหมายของแนวคิดว่าเป็นปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร/ 
การกิน/วรรณะ/ชาติพันธุ์ โดยใช้กรอบแนวคิดนี้ในการส�ารวจบทบาทและ 
ภาพลกัษณ์ของคนในบ้านท่ีจะสามารถท�าให้เห็นถึงข้อจ�ากดัของอาหารในพืน้ที่
น้ัน (Frederick Simoons, 1961) ยังได้อธิบายว่า วิถีอาหารที่มนุษย์ให ้
ความหมายนั้นเป็นรูปแบบของความรู้สึกนึกคิด รวมทั้งพฤติกรรม อันเกี่ยวกับ
อาหารในลักษณะส�าคัญร่วมของกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน ดังนั้น วิถีอาหาร จึง
เป็นกรอบแนวคดิส�าคญัทีจ่ะปรากฏให้เหน็ในบทความทีม่เีป้าหมายในการมอง
ความสมัพนัธ์ของอาหาร พืน้ที ่และผูค้น ซึง่บทความนีไ้ม่ได้เป็นเพยีงการอธบิาย
ปรากฏการณ์ของอาหารเท่านั้น แต่ผู้เขียนพยายามเผยให้เห็นถึงความหมาย
ของอาหารและวิธีการกินอาหารในพิธีกรรมส�าคัญที่เป็นสื่อส่งผ่านความรู้สึก 
อาทิเช่น ความห่วงใย ความรักและความกลัวของคนในจากโลกมนุษย์สู่อีกคน 

ในโลกของจิตวิญญาณ

ด้วยเหตุดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าแนวคิดเร่ืองวิถีอาหารมีความส�าคัญใน

การพจิารณาถงึวธิกีารท่ีเก่ียวข้องกับการกินอาหารภายในสุสาน การผสมผสาน

อาหารประเพณี และความหมายของอาหารในลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็น

ในงานภาคสนาม โดยในบทความนี้จะขอพิจารณาผ่าน 4 ประเด็นส�าคญั ดงันี้ 

(1) โบสถ์หนองแสง: ระหว่างเส้นทางการส�ารวจสู่ศูนย์กลางแห่งศาสนท้องถิ่น  

(2) โยธิว์ดา: ตระเตรียมและสรรหาจากปากคลองตลาดสู่ภมิูภาคแม่ของ (3) วนัท่ี 

2 พฤศจิกายน 2562: คืนวนัเสกสสุาน อาหาร และการกินหน้าหลมุฝัง (4) เกิม-

อุ๊บ (cơm úp) อาหารทวิภพ: ความโชคดีที่บังเอิญค้นพบ (Serendipity) 

 โบสถ์หนองแสง: พื้นที่ระหว่ำงทำง
 สู่ศูนย์กลำงแห่งศำสนำท้องถิ่น

แม้ว่าเรอืนคาน อาสนวหิาร และศาสนอาคารสมัยใหม่จะผดุขึน้มากมาย

ในพื้นท่ีชุมชนหนองแสง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทั้งเวลากลางวัน  

แลกลางคืน ทั้งฝั่งซ้าย และฝั่งขวาของแม่น�้าโขงนั้น ทว่าความโดดเด่นของ

สัญลักษณ์กางเขนอยู่เหนือหลังคาโบสถ์ก็ยังเป็นมโนภาพหลักทางสายตาที ่

สร้างการรับรู้และการยกย่องของชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่ ค.ศ.1919 (พ.ศ.2462) 

(วัดนักบุญอันนาหนองแสง, 2557), กล่าวได้ว่า อาสนวิหารนักบุญอันนา 

หนองแสง วดัคาทอลกิเก่าแก่ของชาวครสิตัง จังหวัดนครพนม เป็นสถาปัตยกรรม

ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นส�าหรับการใช้เป็นรองอาสนวิหารของอัครสังฆมณฑล 

ท่าแร่-หนองแสง ทัง้นี ้เสมือนเป็นการระลกึถงึความเสยีสละและความกล้าหาญ

ในการบุกเบิกพื้นที่ทางความเช่ือและศรัทธาของกลุ่มธรรมฑูตแรกที่เป็นด่ัง  

“เมล็ดพันธุ์แห่งพระวรสาร” (Seeds of the gospel) ต่อการหว่านไถ่ปลูก

แปลงเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธาลงในพื้นที่พิธีกรรมแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ 

สืบมาจนกลายเป็นสถานท่ีส่งผ่านจินตนาการ ความหวัง และความหมายของ

ความรู้สึกจนถึงปัจจุบัน 
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ความเชื่อและความศรัทธาอย่างแรงกล้าของบรรดามิชชั่นนารีเหล่านี้  

จึงเป็นรากฐานทีส่�าคญัในการบ่มเพาะและสร้างพืน้ทีศั่กด์ิสิทธิ ์อนันบัได้ว่าเป็น

ฐานรากส�าคัญแห่งการเริ่มต้นในการก่อรูปของศาสนจักรคาทอลิกในดินแดน 

ลุ ่มน�้าโขงตามประวัติท่ีปรากฏเป็นข้อมูลหลักฐาน ท้ังที่เป็นค�าบอกกล่าว  

เอกสารทางราชการ และเอกสารงานวชิาการต่างๆ นัน้สามารถกล่าวได้ว่าพืน้ที่

แห่งศรัทธาของคาทอลิกในชุมชนหนองแสงแห่งนี้บังเกิดมีขึ้นจากความบังเอิญ

ในการเข้าส�ารวจเส้นทางการศาสนาของบาทหลวงโปรดม บาทหลวงเกโก  

และครคู�าสอนชาวเวียดนามชือ่ ครทูนั ซึง่เดมิทมีคีวามตัง้ใจในการออกเดนิทาง

ไปสูจ่งัหวดัหนองคายตามค�าเชือ้เชญิในการแพร่ศาสนาและท�าให้ในระหว่างการ

เดินทางของบาทหลวงนั้นได้พบกับคริสตังชาวญวนที่มาตั้งรกรากถ่ินอาศัยอยู่

ในนครพนม (สาลินี มานะกิจ, 2548, น.42) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า นครพนม

มไิด้เป็นพ้ืนทีเ่ป้าหมายแรกในการแพร่ธรรมของพระสงฆ์มสิซงัต่างประเทศเลย

แม้แต่น้อย หากแต่เป็น “พื้นที่ระหว่างเส้นทาง” (a stopover or a stopping 

place on a journey) ของการส�ารวจเพื่อการแพร่ธรรม และน�าไปสู่การสร้าง

ส�านัก โบสถ์ และวหิารจนกลายเป็นศนูย์กลางแห่งศาสนาท้องถ่ินท่ีมคีวามส�าคัญ

ในการเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งสงครามทางศาสนาและอาวุธในเวลาต่อมา 

ในแง่หนึ่ง นัยยะของค�าว่า “พื้นที่ระหว่างเส้นทาง” ย่อมสื่อความหมาย

ที่สะท้อนถึง “ความบังเอิญแห่งการเดินทาง” (a coincidence of journeys) 

คอืมใิช่เป้าหมายของการท�ากจิกรรมใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการวางแผน หากแต่การ

เกิดขึ้นของพื้นที่แบบน้ีได้น�าไปสู่การมีอยู่ พร้อมทั้งการก่อรูปของสิ่งศรัทธา 

ศาสนสถานและพิธีกรรมในระหว่างเส้นทาง โดยมูลเหตุแห่งการอุบัติขึ้นของ

พ้ืนท่ีส�าคัญแห่งนี้ได้ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางวิชาการ กึ่งวิชาการ รวมท้ังบท

สัมภาษณ์อีกหลายชิ้นที่อธิบายถึงสาเหตุแห่งการก่อรูปร่างของศาสนาและ

ศรัทธาของชาวเวียดนามอพยพในพื้นที่นครพนมเป็นต้นราก 

กล่าวโดยสงัเขป กค็อื ศาสนสถานส�าคญัแห่งนีก้�าเนดิขึน้จากการหยดุพกั

ค้างแรม ณ ชุมชนชาวเวียดนามอพยพแห่งนี้เป็นเวลา “หลายสัปดาห์” โดยใน

ระหว่างเวลาหลายสัปดาห์น้ีได้เกิดมีการเทศนาค�าสอนของคริสต์ศาสนาให้แก่

ชาวเวยีดนาม จนในท่ีสุดยงัได้เกิดพธิโีปรดศีลล้างบาปให้แก่ชาวเวยีดนามจ�านวน 

13 คน และมีการจัดพิธีให้พวกเขาได้รับศีลสมรสอย่างถูกต้องอีก 4 คู่เมื่อวันที่ 

14 กันยายน ค.ศ.1883 (พ.ศ. 2426) หลังจากฉลองปัสกา3 ในเดือนเมษายน 

ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) จึงถือเป็นเหตุการณ์ที่ส�าคัญของพื้นที่ระหว่างทางนี้ 

ด้วยเหตุแห่งการมีอยู่ก่อนแล้วของชาวคริสตังเชื้อสายเวียดนามในชุมชนหนอง

แสงจ�านวนประมาณ 100 ครอบครวั และอกีจ�านวนหนึง่ในแถบถิน่บรเิวณพืน้ที่

ชมุชนรมิฝ่ังแม่น�า้โขง จงึไดท้�าใหม้ีการรอ้งขอให้ส�านกัมสิซงักรุงเทพฯ คัดเลอืก

บาทหลวงคาทอลิกท่ีสามารถสื่อสารด้วยภาษาเวียดนามให้ไปช่วยงานที่หนอง

แสง ในการนี้ คุณพ่อเอดัวรด์ (ยอแซฟ) ถัง น�าลาภ บาทหลวงผู้มีเช้ือสาย

เวียดนามจากจันทบุรี จึงได้อาสาเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่นครพนม โดย 

ได้ประกอบพิธีกรรมด้วยภาษาเวียดนาม และเผยแพร่พระคริสตธรรมในชุมชน

คาทอลิกอีกหลายแห่ง (สุริยา ค�าหว่าน, 2562, น.61-67) กล่าวได้ว่า การ 

ขันอาสาของบาทหลวงเชื้อสายเวียดนามท่านนี้ท�าให้ผู้เขียนมองว่าเป็นความ

พยายามมีอยู ่ สร้างขึ้นและด�ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน (Identity of  

Community) (จุฑามาศ อุ่นจิตสมปอง, 2557, น. 40-42) ดัง่ชาวครสิต์เช้ือสาย

เวียดนามในพื้นที่นี้ คือ ชุมชนหนองแสง

ด้วยข้อมูลดังที่กล่าวมานี้ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นจึงเป็น

เหมือนจุดก่อรูปจักรวาลวิทยาของชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มี 

3 ตรีวารปัสกา หรือ Paschai Triduum ถือ เป็นหนึ่งในเทศกาลส�าคัญที่สุดของบรรดาคริสตชนทั่วโลก
เริม่จากพิธีมิสซา ในตอนเยน็ของวันพฤหสัศกัด์ิสทิธิ ์และสิน้สดุลงในตอนเยน็ของวนัอาทติย์ ตรีวารสารปัสกา 
หรือสามวันแห่งการผ่านพ้น (Passover) คือ การผ่านพ้นการถูกทรมานและความตาย ผ่านพ้นจาก
การถูกจองจ�า (ภายในสุสาน) และสุดท้าย คือ การกลับคืนชีพไปสูช่ีวิตนิรันดร เป็นช่วงที่พิธีกรรม
เข้มข้นมากที่สุดของปีพิธีกรรม (กิตติธัช ชัยประสิทธิ์, 2552, น. 88)   
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“หนองแสง” เป็นศูนย์กลางของมิสซังเพื่อสร้างรากฐานและความมั่นคงทาง

จติใจของ “ครสิตงัเชือ้สายเวยีดนาม” โดยถอืว่าเป็นพืน้ท่ีแห่งท่ีสองต่อจากบ้าน

ค�าเกิ้มที่ได้มีการปลูกสร้างความหมายให้กลายเป็นพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ ด้วยเหตุผล

ว่าเป็นการขยับขยายพื้นที่เพื่อความสะดวกแก่การเป็นเส้นทางการคมนาคม 

ก่อนจะขยับขยายกลายเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมของชาว

คริสตังในเวลาต่อมา

ภาพที่ 1 ภาพอดีตวัดนักบุญอันนา โบสถ์หนองแสง นครพนม 
ถูกบรรยายเป็นภาษาอิตาลีใต้ภาพว่า 

“(1949) i padri missionari dinanzi alle rovine sulle quali dovranno ricostruire” 
ซึ่งผู้เขียนใช้โปรแกรมแปลภาษาได้ความว่า 

“หลวงพ่อผู้สอนศาสนาเบื้องหน้าซากปรักหักพังที่พวกเขาจะต้องบูรณะขึ้นใหม่

ที่มา: ผู้เขียนดัดแปลงภาพจากภาพอดีตวัดนักบุญอันนาหนองแสง 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เข้าถึงได้จาก 

http://dondaniele.blogspot.com/2014/07/blog-post_26.html

 โยธิ์วดำ: ผู้ตระเตรียมและสรรหำจำกปำกคลองตลำด
 สู่ภูมิภำคแม่น�้ำของ

คืนวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 โยธิ์วดาหญิงสาวชาวไทย
เชือ้สายเวยีดนามได้โพสต์ภาพดอกไม้ในเฟชบุ๊คส่วนตวัโดยสือ่อารมณ์ประกอบ
ภาพด้วยประโยคว่า “ดอกไม้ของพ่อ” ทัง้นี ้ดอกไม้ทีป่รากฏบนเฟชบุ๊คของเธอ
นั้นล้วนถูกคัดสรรด้วยความรู้สึก โยธิ์วดาเล่าว่า ดอกไม้ทั้งหมดนี้จ�าเป็นต้องซื้อ
จากกรุงเทพฯ ด้วยเหตุผลส�าคัญ 2 ประการ ข้อแรก คือ ความหลากหลายของ
ชนิดดอกไม้ท�าให้เธอสามารถคดัสรรสิง่ทีเ่รยีกว่า “ดทีีส่ดุ สวยทีส่ดุเพือ่ประดบับ้าน
ให้พ่อ” ข้อสอง คือ เหตผุลของราคาดอกไม้ในช่วงเทศกาลเสกสสุานทีมี่ราคาสงู
เป็นหลายเท่าของราคาปกตใินจงัหวดันครพนม ด้วยเหตุผลสองประการดงักล่าว

ท�าให้เธอและครอบครวัล�าเลียงดอกไม้ทีคั่ดสรรแล้วมาจากปากคลองตลาด เดนิทาง
ข้ามจังหวัด ข้ามภูเขา และข้ามภูมิภาครวมระยะทางถึง 739 กิโลเมตร กว่าจะ

ถึงจังหวัดนครพนมในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลาราว 15.00 นาฬิกา

ภาพที่ 2 ภาพดอกไม้สื่ออารมณ์ของโยธิ์วดา

ทีม่า: ผูเ้ขยีนดัดแปลงมาจากภาพบนเฟชบุค๊ส่วนตวัของโยธิว์ดา วันที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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แน่นอนว่า สิง่แรกส�าหรบัโยธิว์ดาและครอบครัว คอื การเข้าไปบ้านใหม่/

หลุมฝังของพ่อและเหล่าเครือญาติท่ีสุสานหนองแสงเพื่อวางดอกกุหลาบสีแดง

หน้าหลุม พร้อมทั้งส�ารวจพื้นที่โดยรอบเพื่อตระเตรียมและสรรหาส่ิงส�าคัญใน

การประกอบพิธี ท้ังน้ี สิ่งท่ีผู้เขียนสังเกตได้ในเวลานั้น คือ การมีผู้ตระเตรียม

ที่ทางส�าหรับประกอบพิธีกรรม โดยผู้รับเหมารับหน้าที่ท�าความสะอาดหลุมฝัง

ในวันก่อนพิธีให้แก่หลุมศพบางหลุมที่ผู ้เป็นเครือญาติไม่สามารถมาดูแล

ท�าสะอาดได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะด้วยข้อจ�ากัดของเวลาและภาระหน้าท่ี

การงาน ด้วยเหตุนี้ อาชีพผู้รับจ้างท�าความสะอาดจึงมีความส�าคัญในการสร้าง

ความสมัพนัธ์ของคน พืน้ท่ีและเวลาพเิศษ อนัเป็นความสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วโยงใยกนั

ระหว่างพิธีกรรมการเสกสุสานกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวคาทอลิก ซึ่งถักทอข้ึน

จากความสัมพันธ์ทางครอบครัว เครือญาติ ความคิด ความเชื่อทางศาสนา 

ประเพณี พิธีกรรมและอาชีพ (จักรพงษ์ มะลิวัลย์, 2541, น.205)

เมื่อผู ้เขียนเข้าไปในบริเวณ ยังได้ยินเสียงหญิงวัยกลางตะโกนถาม

โยธิว์ดาว่า “บ้านมีคนท�าความสะอาดให้หรอืยงัจ๊ะ ราคาหลงัละ 300-400 บาท 

ขึ้นอยู่กับขนาดบ้านจ๊ะ” โดยเธอก็ได้ตอบกลับไปในทันทีด้วยเนื้อความว่า 

หลุมของพ่อและบรรพบุรุษของตนนั้นมีพี่ชายผู ้เป็นเครือญาติขันอาสารับ

จดัการดแูลและท�าความสะอาดให้ทัง้หมดอยูแ่ล้ว จงึกล่าวได้ว่า ธรรมเนยีมการ

ท�าความสะอาดหลมุศพญาตพิีน้่องลักษณะนีเ้ป็นภาระกจิส�าคญัส�าหรบัลกูหลาน

ในการดูแลและส่งมอบหน้าท่ีตามแบบแผนดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ ่นโดยเคร่งครัด 

เนื่องจากสุสานถือเป็นจุดเช่ือมต่อจิตวิญญาณของบรรพบรุษุทีแ่สดงให้เหน็ว่า 

“หากไม่มปีูย่่าตายายผูล่้วงลบัในวันวานกจ็ะไม่มลีกูหลานในวันนี”้ (องค์ บรรจุน, 

2562, น.62-68) นอกจากนัน้ การจดัการพืน้ท่ีศกัดิส์ทิธิย์งัท�าให้มองเห็นถงึความ

สัมพันธ์ระหว่างข้าวของพื้นท่ีและเวลา ท้ังในอดีตและในปัจจุบัน การกลับมา

เพือ่ท�าพธิเีสกสสุานของโยธิว์ดาจงึเป็นการผกูส�านกึของบ้านสูก่ารกลบัสู่ปิตภุมูิ 

(homeland) ดังเช่นข้อความบนเฟชบุ๊คส่วนตัวของเธอที่ว่า

“วันนี้ @ นครพนม บ้านของฉัน”
ที่มา: เฟชบุ๊คส่วนตัวของโยธิ์วดา, 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ด้วยเหตนุี ้“บ้าน” จงึเป็นสิง่ทีส่ามารถท�าให้โยธิว์ดามีภาพจ�าของตนเอง

และครอบครัวปรากฏขึ้นในจินตนาการของตน และสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพจ�า

ของเธอคือบ้านหลังใหญ่ประจ�าตระกูลที่เคยมีเครือญาติอาศัยอยู่ร่วมกันมาอยู่

หลายรุน่และมอีายรุาว 100 ปี (วรีศกัดิ ์พนมอปุถมัภ์, ผูใ้ห้สมัภาษณ์, 13 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562) ตัวเรือนปลูกสร้างตามแบบวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ไม่ว่าจะเป็น

สัดส่วนตัวอาคาร ผนังก�าแพง ช่องแสง ช่องลม แผงไม้ไผ่สานบังตาตามประตู

และหน้าต่าง ส่วนหลงัคามงุด้วยกระเบือ้งดนิเผา ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านสถาปัตยกรรม

ผู้หนึง่กล่าวว่า บ้านหลงันีเ้ป็นงานทางสถาปัตยกรรมในยคุโบราณทีส่ร้างขึน้ด้วย

ใจรักและผูกพนั โดยผสมผสานวฒันธรรมของทัง้สองชาตไิด้อย่างลงตวั ถอืเป็น

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์ คุณค่าทางจิตวิญญาณ และ

ยงัปรากฏองค์รวมทางศิลปะของไทยและเวยีดท่ีด�ารงอยูจ่ากอดตีจนถงึปัจจุบัน

ผ่านทรัพยากรวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมของโยธิ์วดาและเครือญาติ

ภาพที่ 3 ภาพบรรพบุรุษของโยธิ์วดาในอดีตราว พ.ศ.2492 (ด้านซ้ายมือ) 

และสภาพบ้านในปัจจุบัน พ.ศ.2562 (ด้านขวามือ)

ทีม่า: ถ่ายโดย ทุตยิาภรณ์ ภูมดิอนม่ิง และวรีศักดิ ์พนมอปุถมัภ์ เมือ่วันท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ.2562

ภาพที่ 3 ภาพบรรพบุรุษของโยธิ์วดาในอดีตราว พ.ศ.2492 (ด้านซ้ายมือ)  ภาพบรรพบุรุษของโยธิ์วดาในอดีตราว พ.ศ.2492 (ด้านซ้ายมือ) 
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โยธิว์ดาหญงิสาววยักลางคนชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามกบัพ่ีน้องอกี 2 คน
นับเป็นคนรุน่ที ่4 ในผงัเครอืญาตขิองบ้านประจ�าตระกลู เธอใช้ชวีติอยูใ่นชมุชน
หนองแสงและในบ้านประจ�าตระกูลเป็นครั้งคราว เนื่องจากเธอต้องเดินทาง 
ตามบดิาและมารดาไปประกอบอาชพีทีจ่งัหวดักาฬสินธุ ์อย่างไรกต็าม โยธิว์ดา
และครอบครัวก็มิได้ละทิ้งพื้นที่/หน้าท่ีต่อเครือญาติของต้นตระกูล ในทุกๆ ปี 
เธอและครอบครวัจะกลบัไปท่ีชุมชนหนองแสงเพือ่ประกอบพธิกีรรมต่อบรรพบรุุษ
เสมอ แม้ว่าในปัจจบุนันีเ้ธอจะเข้ามาตัง้รกวางรากอยูท่ีก่รงุเทพฯ แล้วกต็าม โยธิว์
ดาเป็นชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามท่ีถือเป็นภาพตวัแทนของคนรุน่กลาง (ระหว่าง
คนรุ่นปู่ย่าตายายกับคนรุ่นหลานที่ตามมา) ที่มีความเป็นลูกผสมทางสายเลือด
ระหว่างไทยเชือ้สายเวยีดนาม โดยมวีถิชีวีติของการเป็นลูกผสมในหลายลักษณะ 
เช่น ภาษาพดูและอาหารการกนิ แต่เธอกย็งัผกูส�านกึของความเป็นเวยีดผ่านมติิ
ทาง “พิธีกรรม” เมื่อวาระและโอกาสมาถึง ดังเช่น พิธีเสกสุสาน (โยธิ์วดา, 
สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2562) 

ก่อนถึงพิธีเสกสุสาน คือ เวลา 17.00 นาฬิกา โยธิ์วดาและเครือญาติต่าง
เร่งมือตกแต่งดอกไม้เป็นช่อๆ ตัง้แต่เวลา 10.00-14.00 นาฬิกา เพือ่วางบนบ้าน
ทุกหลุมของตระกูลของเธอ ดอกไม้ถูกจัดตามความเหมาะสมในการออกแบบ
ของแต่ละคนที่ไม่มีแบบแผนมาตรฐานความสวยงามใดๆ โดยพื้นที่บ้านเครือ
ญาตทิีต่ัง้อยูใ่นชมุชนหนองแสงซึง่ห่างจากบ้านประจ�าตระกลูราวๆ 1 กโิลเมตร  
เป็นบ้านไม้สองช้ันท่ีมีบริเวณหน้าบ้านเล็กน้อยและภายในบ้านข้าวของเครื่อง
ใช้ถูกจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสะอ้านตา ซึ่งสะท้อนถึงอุปนิสัยที่
ละเมียดละไม และกิจวัตรประจ�าวันภายในบ้านของหญิงชราวัย 74 ปี ผู้เป็น
เจ้าของบ้านที่โยธิ์วดาเรียกเธอว่า ออ4 {o} และผู้เขียนก็ได้เข้าไปมีส่วนในการ

4 การใช้ค�าว่า “ออ” ซึ่งเปนภาษาเวียดนามถิ่นกลางที่มีความหมายว่า อาผู้หญิง พบได้ทั่วไปใน
ครอบครัวชาวไทยเช้ือสาย เวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่หนอง
แสงนครพนม ลักษณะเช่นน้ีจึงเปนหน่ึงในหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยง ถึงแผ่นดินปตุภูมิของ
บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในพ้ืนที่หนองแสงว่ามีพื้นเพมาจากบริเวณเวียดนาม
ตอนกลาง (สุริยา ค�าหว่าน, ผู้ให้สัมภาษณ์, มีนาคม 2563)

ท�ากจิกรรมต่างๆ กับคนในบ้าน และรบัประทานอาหารร่วมกัน ซึง่ส�ารบักับข้าว

มือ้เท่ียงในวนันัน้ ได้แก่ ปลาเผา ส้มต�า หมยูอแผ่น ขนมจนี ขนมปังญวน ข้าวต้ม

หมูญวน ข้าวเกรียบญวน และขนมใบป่าน เป็นต้น ระหว่างที่ก�าลังรับประทาน

อาหารอยู่ภายในบ้านสายตาของผู้เขียนได้เหลือบไปเห็นโอ่งมังกร และไห

ปลาแดกขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านลุ่มน�้าสงครามขานชื่อว่า “ไหแสน” (ทุติยาภรณ์  

ภูมิดอนมิ่ง, 2562, น. 97) ตั้งวางเคียงกันใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านภายในบรรจุน�้า

เต็มโอ่งและเต็มไห ซึ่งไหปลาแดกขนาดใหญ่และส�ารับกับข้าวมื้อเที่ยงถือเป็น

หลักฐาน และภาพสะท้อนรอยประวัติศาสตร์ วิถีอาหาร การค้าระหว่าง 

ชาวพื้นเมืองและชาวเวียด ผ่านวัตถุในชีวิตประจ�าวันของบ้าน คนในบ้าน และ 

ชุมชนที่เกี่ยวโยงแทรกซึมสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกกลุ่มชาติพันธุ์ตามวิถี

กิจกรรมของชีวิต

มิติสัมพันธ์ข้างต้นเป็นภาพสะท้อนที่ถือเป็นการแสดงออกของชาติพันธุ์

สมัพนัธ์ทีซ่บัซ้อนในพืน้ทีร่ฐัไทยทีม่คีวามต่างของภาษาและความต่างของวฒันธรรม

ผสมปนเปกนัอยูใ่นพืน้ทีแ่ละสภาพแวดล้อมนัน้ จนกลายเป็นปฏสิมัพนัธ์ทีย่ดึถอื

กันเป็นความปกติธรรมดา (นิติ ภวัครพันธ์, 2558, น.196-200) อย่างไรก็ตาม 

เมื่อมองเนื้อนัยทางสถาปัตยกรรมในบ้านบรรพบุรุษ รอยวิถีชีวิตความเป็นอยู่

จากวัตถุในชีวิตประจ�าวันแล้ว เป็นการด�ารงอยู่ในความปรกติอย่างนิ่งเงียบจน

ไม่สามารถแยกแยะถึงความเป็นอ่ืน ทั้งนี้ ไม่ใช่เพียงส�านึกของความเป็นบ้าน

และเครือญาติ/ชาติพันธุ์ แต่ความสัมพันธ์ยังผูกแน่นไปถึงวิถีอาหารการกิน  

อันเป็นส่ือส�าคัญในการก่อส�านึกพันธะทางอารมณ์ ดังเช่นจะกล่าวในหัวข้อ 

ต่อไป

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 
(มกราคม 2563 – มิถุนายน 2563)  7776



 วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562: 
 คืนวันเสกสุสำน อำหำรและกำรกินหน้ำหลุมฝัง

วัดนักบุญอันนาหนองแสง ณ สุสานหลังโบสถ์ เวลา 17.00 นาฬิกา  

ผู้เขียนและครอบครัวของโยธิ์วดาเร่งรีบล�าเลียงดอกไม้ที่จัดไว้เป็นช่อสวยงาม

วางประดับบ้านทุกหลัง เริ่มต้นตั้งแต่บ้านของพ่อ แล้วตามด้วยบ้านใหม่ของ

บรรพบรุุษจนครบทกุหลมุหลงั จากนัน้ก็ประดบัประดาด้วยเทยีนแก้วหลากสพีร้อม

ท่ีจะจุดให้สว่างไสวในเวลาจวนพลบค�่า ผู้เขียนสังเกตเหตุว่าเหล่าเครือญาติ 

ต่างหอบหิ้วอาหารต่างๆ เข้ามาในพื้นศักดิ์สิทธิ์ โดยประกอบไปด้วยอาหารคาว

หวานตามธรรมเนยีมไทย อย่างไรกต็าม การรบัรูด้้วยตาและล้ินรสสมัผสั (sight 

and taste) ท�าให้ผูเ้ขยีนรบัรูไ้ด้ถงึความหลากหลายของวฒันธรรมอาหาร และ

น�าไปสู่การตั้งข้อสงสัยต่อวิถีอาหารที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่และในพิธีเสกสุสาน

ณ ระหว่างเวลานั้นผู้เขียนพยายาม “จับภาพ เก็บอารมณ์และกอบ 

ความรูส้กึ” ของผู้เข้าร่วมพิธเีสกสสุานอย่างละเอยีดซ่ึงเป็นสิง่ทีผู่เ้ขียนจะเผยให้

เห็นในหวัข้อนี ้ผูเ้ขยีนเดินเท้าเข้าสูอ่าณาสถานแห่งสสุานหลงัโบสถ์ (หนองแสง) 

เช่นเดียวกับบุคลลอื่นๆ ที่เข้ามาร่วมงานพิธีเสกสุสานโดยส่วนใหญ่แล้วมักเดิน

ทางกนัเป็นกลุ่ม/เป็นครอบครวั โดยท่ีกลุม่คนเหล่าต่างช่วยกนัหอบหิว้ข้าว ปลา 

อาหาร และข้าวของเครื่องใช้ที่พร้อมเพรียงแก่การนั่งกินข้าวร่วมกันในพ้ืนท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนั้น เมื่อผู้เขียนกวาดสายตาไปรอบบริเวณก็พบว่ามีการ

จับจองพื้นที่เพื่อการตั้งแผงวางสินค้าต่างๆ ที่จ�าเป็นในการประกอบพิธีกรรม 

อาทเิช่น แผงขายดอกไม้/ช่อดอกไม้ ในราคาช่อละ 100 บาท และแผงขายเทียน

แก้วหลากสี ในราคากล่องละ 100 บาท และเทียนไข รวมทั้งยังมีการตั้งแผง- 

ต้ังซุ้มเพือ่การแจกจ่ายอาหาร และเครือ่งดืม่แก่ผูค้นในงานพิธทีีรั่บรู้กนัโดยทัว่ไป

ว่า “โรงทาน” เช่นนัน้เพือ่ให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ ผูเ้ขยีนจงึขอจัดแบ่งกลุม่

ประเภทของอาหารในพิธีเสกสุสาน ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงประเภทของอาหารในพิธีเสกสุสาน

ประเภทของอำหำร รำยชื่อของอำหำร

1. ข้าว/อาหาร ข้าวเหนียว ข้าวสวย ข้าวจี่ ข้าวต้มญวน ซาลาเปา  

เป๊าะเปี ๊ยะทอด หมี่กระทิ หมูยอแผนทอด หมูยอ 

ก้อน หูหมูทอด กุ้งเผ่า ไก่ต้ม ไก่ทอด เปดพะโล้  

ขาหมูพะโล้ ปีกไก่ทอด ชุดน�้าพริกปลาเผา ขนมจีน 

พิซซ่า ไก่ทอด (เคเอฟซี) มาม่า ส้มต�า

2. ผลไม้ กล้วย แอปเป้ล สาลี สับปะรด ลูกพลับ ส้ม ลองกอง 

องุ่น แตงโม มะละกอ มะพร้าว ส้มโอ

3. ขนม/อาหารหวาน ขนมเป๊ียะ ข้าวเกรยีบญวน ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมวุน้ 

ขนมเค้ก กล้วยฉาบ ขนมทองม้วน ขนมนิชชิน ขนม 

เอแคลร์ โรตี เม็ดขนุน สังขยา ขนมไข่หงษ์ ขนมกลีบ

ล�าดวน

4. เครื่องดื่ม เหล้าขาว เหล้าแสงโสม ยาคูลท์ น�้าส้มคั้น น�้าอัดลม

5. อื่นๆ อปุกรณ์และเครือ่งท�าส้มต�า เช่น ครก สาก ข้าวเหนยีว 

ใส่กระติกเพื่อรักษาอุณหภูมิข้าว

ที่มา: ข้อมูลภาคสนาม, วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

จากรายการอาหารข้างต้นจะเห็นว่า อาหารประเภทกับข้าวมักจะ

เป็นการประกอบด้วยเนื้อสัตว์ที่เป็นมงคล ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ กุ้งและปลา แต่

หากมองให้ลกึลงไปอาจกล่าวได้ว่า สตัว์เหล่านีมี้ความหมายสะท้อนถึงโชคลาภ 

มั่งคั่งและอายุยืน ส่วนผลไม้/ของหวานมีความหมายที่บ่งบอกถึงความสมดุล 

ความสมบูรณ์ ความโชคดีและความรุ่งเรือง ตลอดจนจิตใจที่มั่นคง ส่วนอาหาร
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ที่ให้รสหวานก็บ่งบอกถึงชีวิตที่ปราศจากความขมขื่น (นนทพร อยู่มั่งมี, 2563) 

กระนัน้ เมือ่พจิารณาโดยละเอยีดอาหารตามตารางข้างต้นมคีวามหมายของการ

เป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Food) ท่ีอยู่ในสถานะของการเซ่นไหว้ตามวิถี

ปฎิบัติของการประกอบพิธีกรรมที่ต้องปรุงขึ้นมาเองภายในครอบครัว (นุชนงค์ 

อุเทศพรรัตนกุล, 2544)

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาอาหารรายชนิดข้างต้นยังสามารถมองให้เห็น

การเปลีย่นแปลงของกรอบความคดิความเชือ่ในการจดัการพิธเีหนอืหลุมฝัง ใน

ทีน่ีห้มายถงึ (1) การน�าอาหารบางชนดิวางเหนอืหลมุฝังทีค่ล้ายกบัการเซ่นไหว้ 

(2) อาหารและการตระเตรยีมอาหารประเภทต่างๆ มาในวนัพธิ ีและ (3) วธิกีาร

กินอาหารบนหลุมฝังหรือรอบๆ บริเวณพิธี ท้ังสามประเด็นดังกล่าวสามารถ

สะท้อนให้เหน็ความผสมกลมกลนืทางวฒันธรรมทัง้ทีเ่ป็นอาหาร และวธิกีารกนิ

ในแต่ละประเพณีส�าคัญของชาวเวียด เช่น ข้าวต้มญวนและข้าวเหนียวต่างๆ ที่

ขาดไม่ได้ในเทศกาลตรษุญวน (เตด็), หมอูบ ไก่อบ เครือ่งในหม ูหมูยอในลกัษณะ

ต่างๆ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น เหล้า เบียร์ และน�้าอัดลม ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

ในพธิกีรรมไหว้บรรพบรุษุ (นนัทนา ปรมานุศษิฏ์, 2556) เหล่านีล้้วนเป็นอาหาร

ในพิธีกรรมเฉพาะของชาวเวียดนามแต่กลับปรากฏให้เห็นในพิธีเสก ทั้งๆ ที่พิธี

นี้ ไม่ได้มีความหมายในมิติของการเซ่นไหว้ กล่าวคือ การเสกสุสานโดยเนื้อแท้

แล้วเป็นการระลึกถึงผู้ตายและเป็นการสวดวิงวอนเพื่ออุทิศแก่วิญญาณในไฟ

ช�าระ (กิตติธัช ชัยประสิทธิ์, 2552, น. 272)

วันเสกสุสานถือเป็นเทศกาลธรรมดาในการระลึกถึงผู้ตายที่มีวิธีการกิน

อาหารและอาหารการกินเป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ของคน พื้นที่ ในเวลาขณะนั้น 

“กินข้าวร่วมกัน” ของเหล่าเครือญาติที่ไม่ใช่แค่เพียงวิถีของอาหารการกินของ

คนมีชีวิตเท่านั้น การกินข้าวร่วมกันในพื้นท่ีพิเศษน้ียังรวมไปถึงการกินร่วมกัน

ของบรรพบุรุษที่นอนหลับใหลอยู่ในหลุมฝัง ด้วยอาหารหลากหลายประเภทที่

วางเรียงรายอยู่บนหลุมคล้ายการเซ่นไหว้พร้อมกับค�าเรียกขานของเหล่าเครือ

ญาติด้วยประโยคที่ว่า “มากินข้าว...” แล้วตามด้วยช่ือบรรพบุรุษของตนเพื่อ

ร่วมวงในการรับประทานอาหาร เช่นเดียวครอบครัวของโยธิ์วดา เธอและเครือ

ญาติร่วมกันใช้พื้นที่เล็กๆ ที่มีขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร 

ทั้งนี้ พื้นที่เล็กๆ แห่งนี้คือบ้านใหม่ของมารดา โดยเป็นพื้นที่จับจองเพื่อเตรียม

ความพร้อมสูม่ติหิลงัความตาย โดยอยูข้่างๆ หลมุฝังของสามีทีน่อนหลบัใหลใน

บ้านอีกหลังไปก่อนแล้ว (แม่เสริมสวย, สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2562) 

อย่างไรก็ตาม อาหารในพิธีเสกสุสานของครอบครัวโยธิ์วดาเป็นอาหาร

แบบทีท่�ากนัขึน้มาเองในบ้านและอาหารแบบทีไ่ด้มาจากโรงทานซ่ึงอยูใ่นบรเิวณ

สุสาน เช่น ไก่ทอด หมูยอทอด ส้มต�า ข้าวจี่ ขนมจีนน�้ายา หมูปิ้ง ข้าวเกรียบ

ปากหม้อ โรต ีน�า้และขนมชนดิต่างๆ ส่ิงท่ีแตกต่างออกไปส�าหรบัครอบครวัของ

โยธิ์วดา คือ ไม่มีอาหารใดวางไว้เหนือหลุมฝังของบรรพบุรุษแม้แต่อย่างเดียว  

หากแต่สิ่งที่วางไว้แทนนั้นกลับเป็นเทียนและดอกไม้ ซึ่งเป็นสิ่งที่โยธิ์วดาและ

ครอบครวัน�ามาจากปากคลองตลาด โดยตดั จัดและตกแต่งอย่างสวยงามพร้อม

วางในพื้นที่บ้านใหม่ของพ่อและคนอื่นๆ ที่นอนหลับใหล จะกล่าวไปแล้ว การ

ท�าพิธีกรรมของครอบครัวโยธิ์วดามีลักษณะคล้ายยึดมั่นจุดเทียนระลึกถึง

บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปของชาวคาทอกลิกที่เรียกว่า All Souls´ 

Day หรือCommemoration of Faithful Departed และ Day of the Dead 

คอืวันสวดอ้อนวอนและระลกึถงึวญิญาณของบรรดาผูท้ีเ่สยีชีวิตซึง่เป็นท่ีนบัถอื 

(สาลินี มานะกิจ, 2548, น. 68-70) 

กล่าวได้ว่า ความหลากหลายของอาหารในวนัพธิเีสกสสุานน้ันสะท้อนให้

เห็นถึงการผสมผสานอาหารที่เป็นส่วนประกอบของพิธีกรรมส�าคัญต่างๆ การ

ก้าวข้ามพรมเส้นแบ่งเขตแดนทางอาหารของพธีิกรรม หลอมรวมความต่างทาง

ชาติพันธุ์และรับ/ปรับเปลี่ยนวิถีอาหารการกินให้เป็นตามสมัยนิยม ถ้าหากเรา

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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มุ่งพิจารณาผ่านมิติของอาหารจะเห็นว่าประเภทของอาหาร (ดูตารางที่ 1) ที่

ชาวคริสตังน�ามาประกอบพิธีร่วมกันนั้นเป็นอาหารหลากกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งจีน 

ไทย ลาวและเวียดนาม โดยที่สามารถยืดหยุ่นผสมผสานร่วมสมัย นอกจากนั้น 

อาหารยังถูกน�ามาสร้างความหมายของพื้นท่ีในการกิน อันสะท้อนถึงการรวม

หมูค่วามเป็นอันหนึง่อนัเดยีวกนัด้วยการกนิอาหารของเหล่าญาติพีน้่อง ณ พ้ืนที่

บริเวณหน้าหลุมศพ แม้ว่าจะเป็นบริเวณที่คับแคบไม่สะดวกสบาย แต่การกิน

อาหารในวันเสกสุสานกลับมีมากกว่ารสชาติของอาหาร ที่มีความสนุกสนาน 

ความระลกึถงึ ความรกัและการรวมกลุ่ม ด้วยอาหาร/วิธีการกินอาหารที่เป็น

ส่วนหน่ึงของพิธีกรรมและสิ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ท�าให้โลกหลังความตายยัง

มีอยู่ในพื้นที่พิเศษ/พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

 เกิม-อุ�บ (cơm Úp) อำหำรทวิภพ: 
 ควำมโชคดีที่บังเอิญค้นพบ (Serendipity) 

ภาพที่ 5 ภาพหลุมฝังศพของชาวคริสตังในพื้นที่สุสานหนองแสง

ที่มา: ผู้เขียนดัดแปลงภาพถ่ายภาคสนาม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

อาหาร คือ การติดต่อทางสังคมที่ท�าหน้าที่ในการเปนกลไกและอุปกรณ์

ทางการสือ่สารทีไ่ม่จ�าเปนต้องใช้ภาษาหรอืค�าพูด ภาพข้างต้นนี ้ผูเ้ขียนดดัแปลง

มาจากรูปถ่ายงานภาคสนามหลงัจากพธิเีสกสสุานในเช้าวันต่อมา ประสบการณ์

ภาคสนามในวันนั้นจึงนับเปนความโชคดีที่บังเอิญค้นพบ (Serendipity) 

(ฐานิดา บุญวรรโณ, 2562) เพราะในการท�างานภาคสนามนั้นเราไม่อาจล่วงรู้

ล่วงหน้าได้ว่าเราจะพบหรือจะปรากฏสิ่งใดต่อสายตา อย่างไรก็ตาม เมื่อ

สิ่งส�าคัญนั้นปรากฏขึ้นต่อหน้าแล้ว เราก็จ�าเปนต้องรีบหยิบฉวยเพราะหาก

ไม่ท�าหรอืช้าไป วาระและโอกาสท่ีลงตวัเช่นนัน้อาจท�าให้เราเข้าใจผิดพลาดและ

ไม่สามารถย้อนคนืไปหาสิง่ทีป่รากฏนัน้ได้อกี เช่นเดยีวกบัการค้นพบ “เกมิ-อุบ๊” 

(cơm úp) ที่วางอยู่เหนือหลุมศพในการท�างานภาคสนามรอบนี้

ว่ากันว่า “เกิม-อุ๊บ” เปนอาหารของผู้ผันภพท่ีผู้เขียนขอให้ความหมาย

ว่าเปนเคร่ืองมอืทางวฒันธรรมส�าคญัในการต่อรองระหว่างศาสนาและชาตพินัธุ์

ซึง่เปนการปะทะกนัทางวฒันธรรมโดยมคีวามหมายในเชงิทวภิพทีม่กีารซ้อนทบั 

ต่อรอง และเปลี่ยนผ่านระหว่างโลกของความตายกับโลกของคนเปนภายใต้

คริสต์ศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์แห่งโลกตะวันออก Phạm Công Sơn, (1996) 

นักมานุษยวิทยาชาวเวียดนามกล่าวว่า “ความตายไม่ใช่จุดจบแต่เปนขั้นตอน

สุดท้ายของชีวิตหนึ่งที่จะเปลี่ยนเปนอีกชีวิตหนึ่ง”5 เช่นนั้น “เกิม-อุ๊บ” ที่เปน

ชื่อเรียกถ้วยข้าวและถือเปนอาหารที่พบได้ในงานศพของชาวเวียดนาม โดยที่

ข้าวเจ้ากบัไข่ไก่ต้มถอืเปนอาหารพิเศษทีจ่ดัท�าขึน้ในเวลาทนัทเีม่ือมีคนเสยีชีวติ

ในครอบครวัและถอืเปนอาหารท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อประสบการณ์ด้านพธิกีรรม

เกี่ยวกับการตายของชาวเวียดนามเปนอย่างมาก (สุริยา ค�าหว่าน, สัมภาษณ์

พฤศจิกายน 2562) 

5 ถูกอ้างไว้ในบทความชื่อ “Death Rituals in Vietnamese Society” เขียนโดย Dieu-Hien T. 
Hoang, RN วันที่ 1 ธันวาคม 2000, ดูรายระเอียดใน https://ethnomed.org/resource/death-
rituals-in-vietnamese-society/ (สืบค้นในเว็บวันที่ 12 กรกฎาคม 2563) 

วำรสำรสหว�ทยำกำร ว�ทยำลัยสหว�ทยำกำร
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
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ดงันัน้ ในด้านหนึง่ เกบิ-อุบ๊จงึถือเปนข้าวถ้วยสดุท้ายและในขณะเดยีวกนั

ก็ถือเปนข้าวถ้วยแรกในการเริ่มต้นของชีวิตในโลกหลังความตาย โดยมีวัตถุดิบ

ประกอบสร้างเพื่อก่อความหมายส�าคัญ 2 ลักษณะ คือ (1) วัตถุดิบทางอาหาร 

คือ ข้าว ไข่ไก่ต้มสุก และ (2) ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ ถ้วยกับตะเกียบ 

กล่าวได้ว่า วตัถดุบิข้างต้นล้วนเปนวตัถใุนชวีติประจ�าวนั (Material life) ทีม่อียู่

ในกิจวัตรของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นมาอย่างยาวนาน พร้อมก่อประสิทธิผลในการ

สร้างประโยชน์แก่ชวีติประจ�าวนัจนกลายเปนความสมัพันธ์และสร้างความใหม่

ที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ซึ่งการที่จะศึกษาความคิดของมนุษย์นั้น

จ�าเปนอย่างยิ่งที่ต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของอาหาร เคหะสถาน 

เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้เห็นการเคลื่อน ความหมายของวัตถุในชีวิตประจ�า

วันนั้น (Braudel, 1974) 

หากพจิารณาในแต่ละสิง่ประกอบ โดยเริม่จากวตัถุดิบทางอาหาร 2 ชนดิ 

ได้แก่ (1) ข้าวสกุสูงพนูถ้วย ทีเ่ปรียบเสมอืนชวิีตของคนท่ีส้ินสุดการเดินทางใน

โลกของมนษุย์ และ “ข้าวสวยทีพ่นูสงู” คอื หลุมฝังศพ อันหมายถึง “สิ้นสุดแล้ว

ของชีวติ” โดยข้าวสกุสูงพนูนัน้จะต้องเปนข้าวทีห่งุสกุมาจากข้าวเจ้าท่ีสือ่ความ

หมายถึงการเซ่นไหว้คนตายในพิธีศพ อันแตกต่างไปจากข้าวเหนียวต่างๆ และ

มีความหมายถึงการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม ข้าวทั้ง 2 ประเภทต่าง

กมี็นัยยะส�าคญัร่วมกนัในการเปนอาหารทีใ่ห้พลงังานทัง้ของมนษุย์บนโลกและ

ในมิติของจิตวิญญาณ (นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล, 2544, น.83) และ (2) ไข่ไก่

ต้มสกุ เปนภาพเสมอืนการเกิดข้ึนใหม่/การก�าเนดิใหม่หรอืการกลบัไปสูจุ่ดแรก/

จุดเริ่มต้นแรกของชีวิต แต่ในแง่หน่ึง ไข่ต้มกลับมีความหมายถึงชะตาชีวิต 

อันขมขื่นในอดีตของชาวเวียดนาม ที่ในโลกตะวันออกถือเปนอาหารที่หายาก 

แทบไม่มีส่วนใดของไข่ที่จะสามารถกลายเปนอาหารของคนจนได้ (Braudel, 

1974, p. 144-145) ดงันัน้ไข่ต้มจงึถือเปนวัตถุทางอาหารท่ีถกูเลอืกในการสร้าง

ความหมายในการเปนอาหารดี ที่แฝงเร้นความคับเค้นของชีวิตแก่ผู้ผันภพ  

ณ เวลาแห่งนัน้ ทัง้นีก็้เพือ่ให้ลกูหลานร�าลกึถงึความล�าเค็ญของบรรพบุรษุ หรอื

บุคคลอันเปนที่รักเมื่อเกิดการลาจากโลก 

นอกจากนั้น ส่วนประกอบในชีวิตประจ�าวัน ดังเช่น ถ้วยชามเล็กพร้อม

ตะเกียบ ที่ถือเปนเครื่องมือแห่งสัญลักษณ์ในการกินอาหารของชาวเวียดนาม 

และเปนเครือ่งใช้ทางวฒันธรรมในการกินอาหารท่ีแบ่งจ�าแนกกลุ่มคน และเปน

อุปกรณ์เฉพาะปัจเจก (individual) ที่มีการแยกของใช้ส่วนตัว ดังเช่น การกิน

อาหารของแต่ละบุคคลในโลกของจีน/เวียดนาม ด้วยวิธีการกินที่มีชามและ

ตะเกียบเปนของตนเองในแต่ละชุด (กมลทิพย์ จ่างกมล, 2545, น. 115) จึงไม่

แปลกทีเ่ครือ่งใช้ทางวฒันธรรมนีจ้ะถกูน�ามาสร้างความหมายในพธิกีรรมส�าคัญ

แก่ปัจเจก ด้วยลกัษณะการปักตะเกยีบบนเกมิ-อุบ๊แบบการเหลาเปนริว้หรืออาจ

ราบเรียบเปนแท่งธรรมดาเช่นทั้งนี้ ก็ขึ้นกับความเชื่อในแต่ละพื้นที่ซึ่งการสร้าง

ภาพลักษณ์ของตะเกียบในลักษณะนั้นเปนการแยกโลกของวิญญาณออกจาก

โลกของมนษุย์ และเปนสญัลกัษณ์ต่อความเปนเจ้าของแห่งถ้วยข้าว ทัง้นี ้ก็เพือ่

การป้องกนัไม่ให้ผไีร้ญาติหรอืสิง่ชัว่ร้ายมาเเย่งชิงข้าวจากดวงวญิญาณของผูต้าย 

วัตถุในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์อย่างตะเกียบถือเปนอุปกรณ์ส�าคัญในการกิน

อาหารที่น�าไปสู่การสร้างเงื่อนไขทางวัฒนธรรมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเปนเรื่อง

โชคลางหรือข้อห้ามในชีวิตประจ�าวัน เช่น ห้ามใช้ตะเกียบปักลงในถ้วยข้าวสวย 

ห้ามวางตะเกียบเปนรูปตัววี และห้ามวางตะเกียบเปนแนวตั้ง ซึ่งทั้งหมดล้วน 

มีความหมายต่อการเปนสิ่งอัปมงคลที่เชื่อมโยงกับโลกของจิตวิญญาณ ทั้งนี้  

ข้อห้ามในลักษณะนั้นล้วนเปนภาพลักษณ์ของตะเกียบท่ีวางอยู่เปนเกิบ-อุ๊บ  

อันมีความหมายของโลกแห่งจิตวิญญาณทั้งสิ้น (เพ็ญทิพย์ ทั่วประโคน, 2529, 

น. 22)
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โดยทัว่ไป เกมิ-อุบ๊เป็นอาหารท่ีถกูประกอบขึน้ในสองเวลาส�าคญัแห่งการ

สูญเสียคนในครอบครัวของชาวเวียดนาม คือ (1) ในช่วงงานศพ และ (2) ในพิธี

ไหว้ในวนัครบรอบวนัตายผูเ้ชีย่วชาญทางมรณะพธิกีรรมชาวเวยีดนามท่านหนึง่ 

อธิบายว่า เกิมอุ๊บในเวลาที่ 1 นั้นจะถูกท�าขึ้นทันทีหลังจากมีการตายเกิดขึ้นใน

ครอบครัว ทั้งนี้ ก็ด้วยเหตุผลของการจินตนาการถึงความหิวโหยในโลกหลัง 

ความตายของบคุคลอันเป็นทีร่กั กล่าวคือ พธิกีรรมความตายของชาวเวยีดนาม

จะใช้เวลานานราว 12-24 ชั่วโมง ต่อการจัดการกับร่างไร้วิญญาณตั้งแต่การ 

เริม่ต้นบรรจเุข้าหบีจนถงึการเริม่ไว้ทกุข์ ในระหว่างการด�าเนนิพิธกีรรมเหล่านัน้

จะไม่มี “ข้าว/น�้า” วางเพื่อเซ่นไหว้วิญญาณจนกว่าพิธีกรรมเหล่านั้นจะเสร็จ

สมบูรณ์ตามล�าดับขั้นตอน ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู ่กับเวลาของฤกษ์ยามที่ถือเป็น 

ตัวก�าหนดส�าคัญในการประกอบพิธีศพ (พัชรพงษ์ ภูเบศรพีรวัส,6 สัมภาษณ์, 

มีนาคม 2563) 

อนึ่ง ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า ความเชื่อด้านเวลาทั้งที่เป็นฤกษ์ดีหรือฤกษ์

ร้ายส�าหรับการประกอบกจิกรรมใดๆ ของชาวเวยีดนัน้ถอืเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก

ในแต่ละเวลาของพิธีกรรมไม่ได้มีความหมายเพียงระบบการแบ่งช่วงของเวลา

เท่านั้น หากยังปรากฎนัยส�าคัญในเชิงสัญลักษณ์อันเป็นเหตุผลในการพิธีกรรม

ส�าคัญที่เหมาะสมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ แน่นอนว่า มิติของเวลา 

ดงัข้างต้นท�าให้เกิม-อุบ๊ก่อความหมายของการเป็นอาหารมือ้แรกของผูต้ายเพือ่

ชะลอความโหยหิวระหว่างการรออาหารไหว้ในช่วงเวลาหลังความตาย ส่วนใน

เวลาที่ 2 รูปร่างเกิม-อุ๊บจะมีลักษณะที่แตกต่างจากร่างแรก คือ ร่างข้าวจะไม่มี

ไข่ไก่ต้มอยูต่รงกลาง และจะมเีพยีงตะเกยีบทีปั่กคูก่นัอยูบ่นร่างข้าวเท่าน้ัน การ

ทีถ้่วยข้าวในเวลาที ่2 ปราศจากไข่ไก่ต้มนัน้กด้็วยเหตุผลว่าเป็นลกัษณะของการ

6 อาจารย์ประจ�าสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ก�าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะสังคม
ศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งขาติฮานอย

แบ่งแยกความหมายในการเป็นอาหารพิธีไหว้ของวันครบรอบการตาย เมื่อ 

“เวลาทีร่อไม่ได้มีความหมายต่อความรกั ความกังวล/ความกลวั ต่อการอดอยาก

หวิโหยตามจนิตนาการ จึงท�าให้เกิม-อุ๊บเป็นเครือ่งมือทางวฒันธรรมทีส่�าคัญใน

การซ่อมแซมความรูส้กึในโลกแห่งการเต้นอยูข่องชพีจรทีม่ต่ีอโลกในจนิตนาการ

ของผู้หมดแล้วซึ่งลมหายใจ

กล่าวได้ว่า ความหมายของอาหารเมื่อคนสิ้นลม ความหมายของอาหาร

เมื่อเกิดการเริ่มต้นของภพใหม่ ความหมายของอาหารที่แบ่งแยกพิธีศพและ

ความหมายของอาหารในวันพิธีไหว้ครบรอบวันตาย ล้วนท�าให้อาหารทวิภพ

อย่างเกิม-อุ๊บมีคุณค่าทางใจ และก่อสัญลักษณ์ขึ้นโดยจินตนาการของคนเป็น 

ทัง้นีก้ด้็วยผลจากความกลวัและความวติกกังวลทีมี่ต่อความรูส้กึทีเ่รยีกว่าหวิโหย 

ความกลัวที่มีต่อการถูกแย่งชิงอาหารได้ท�าให้เกิม-อุ๊บกลายเป็นอาหารที่เป็น

สญัลกัษณ์ทีนิ่ยามผ่านการชีวติ/การไม่มีชีวิต ความคิด/ความเช่ือ ขนบวัฒนธรรม 

และพิธีกรรมของมนุษย์ โดยลักษณะพิเศษของการเป็นอาหารทวิภพท�าให้ 

เกมิ-อุบ๊เป็นสิง่ทีท่�าให้เห็นพธิกีรรมของวิถีอาหารทีไ่ม่ได้มีอยูเ่พยีงมติขิองมนุษย์

เท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงมิติของจิตวิญญาณโดยที่อาหารทวิภพอย่างเกิม-อุ๊บ 

เป็นสื่อแห่งความรู้สึกท่ีส�าคัญในความอิ่มอุดมของผู้ผันภพในเวลาหิวแรกของ

โลกหลังความตาย
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  บทสรุป: ควำมโชคดีที่บังเอิญค้นพบในพื้นที่ระหว่ำงทำง 
กล่าวโดยสรุปได้ว่าระบบความเช่ือ พิธีกรรมท่ีถูกถ่ายทอดผ่านความรัก 

ความเคารพและความกลัว ล้วนเปนสิ่งส�าคัญในการสร้างพิธีกรรมต่างๆ ท่ีมี

อาหารเปนสือ่กลางในการส่งคนทีต่นรกัผันไปสูอ่กีมติิของภพ เมือ่ความตายถือ

เปนจุดเปลี่ยนผ่านสู่การเริ่มต้นการเดินทางใหม่ พื้นท่ีจึงเปนส่ิงส�าคัญในการ

ประกอบพธิกีรรมแห่งศาสนศกัดิส์ทิธิ ์ท้ังนี ้กเ็ปนไปเพือ่การรวมศรทัธาและเชือ่ม 

มิติมนุษย์สู่มิติของวิญญาณ ดังจะเห็นในเร่ืองราวชีวิตของ ครอบครัวโยธิ์วดา 

อาหารพิธีกรรมและอาหารทวิภพอย่างเกิม-อุ๊บถือเปนสิ่งค้นพบส�าคัญ โดย

อาหารทั้ง 2 ลักษณะเปนมิติหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นวิถีอาหารที่เกี่ยวข้องกับคน

ตายในความหมายของการระลึกผ่านอาหารของคนเปน-ผ่านวิถีการกินอาหาร

ของคนเปน และอาหารส�าหรับผู้ที่เพิ่งตาย เช่น เกิมอุ๊บ อันเปนการต่อรองของ

ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงภาวะอารมณ์ที่สูญสิ้นบุคคลอันเปนที่รัก 

อย่างไรก็ตาม วิถีของอาหารทั้ง 2 ลักษณะท�าให้สามารถมองเห็นถึงมิติ

ความสัมพันธ์ท่ีซุกซ่อนอยู่ภายใต้พันธะทางอารมณ์ อันได้แก่ ความรัก ความ

กลัวและความหิวโหยของบุคคลอันเปนท่ีรักจนก่อให้เกิดจินตนาการในการ

ปกป้องดูแลบุคคลเหล่านั้นในโลกหลังความตาย ความรู้สึกเหล่านี้ต่างถูกก�ากับ

ด้วยวิถีอาหารเปนหน่วยวิเคราะห์ท่ีพร้อมเผยให้เห็นอิทธิพลส�าคัญในการสร้าง

ความหมาย ความเชื่อ และพิธีกรรมของหมู่เหล่าต่อการยืดหยุ่น/ยินยอม/ผสม

ผสานอาหารพธิกีรรมเข้าด้วยกัน จนน�าไปสูค่วามจงรกัและการร่วมหมู่เหล่าของ

ชาติพันธุ ์ด้วยอย่างภักดี โดยทั้งหมดเปนวิถีของอาหารที่ก่อการค้นพบซึ่ง

วัฒนธรรมอารมณ์ที่ด�าเนินเพื่อรับมือกับการสูญสิ้นแล้วอย่างมีนัยยะของความ

ตายในฐานะอุปมาขั้นสุด 
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บทคัดย�อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติภายใต้กรอบการวิเคราะห์

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 2) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหาร

จัดหาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) และได้ด�าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) 

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจ�านวน 13 คน

จากการวจิยั พบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้แก่ 1) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 

ในส่วนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตท่ีิไม่เป็นข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big Data) ได้แก่ 1) ระบบตรวจสอบลายพมิพ์นิว้มอือตัโนมตั ิ(AFIS), 

2) ระบบทะเบียนประวัติอาชญากร (CDOS), 3) ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบ

ภาพใบหน้าคนร้าย (PICASSO), 4) ระบบการติดต่อสื่อสารและควบคุมรถสาย

ตรวจ C3I, 5) รถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ (Smart Patrol Car), 6) 

ระบบสารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS), 7) ระบบ e-cop, 8) 

ระบบ Crime, 9) ระบบ I2 และ 10) ระบบจ�าแนก ลักษณะบุคคลโดยไบโอเมตรกิ

การมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (ระบบกล้อง

วงจรปิด) ท�าให้เกดิประโยชน์ในด้าน 1) ระบบกล้องวงจรปิดป้องกันการกระท�าผิด

ทางอาญา 2) ระบบกล้องวงจรปิดช่วยในการปราบปรามผู้กระท�าผิดทางอาญา

โดยข้อมูลที่บันทึกสามารถตรวจสอบย้อนหลังท�าให้ทราบว่า มีการกระท�าผิด

ทางอาญาเกดิข้ึนและผู้ใดเป็นผู้กระท�าผิด นอกจากนีย้งัน�ามาเป็นพยานหลักฐาน 
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ในการพิจารณาคดีได้ 3) การติดตั้งกล้องวงจรปิดท�าให้เฝ้าตรวจได้ตลอดเวลา 

4) การใช้ระบบกล้องวงจรปิดบนัทกึเหตกุารณ์ตามสถานท่ีต่างๆ ท�าให้เกดิความ

ประหยัดได้ดีกว่าการใช้เจ้าหน้าที่สายตรวจ 5) ท�าให้การให้บริการมีความ 

ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 6) ระบบกล้องวงจรปิดท�าให้มีข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อน�ามา

วเิคราะห์ท�าให้สามารถท�านาย (Prediction) ได้ว่า อาชญากรรมจะเกดิอย่างไร 

เกิดที่ไหน เมื่อใด เป็นต้น ท�าให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสามารถตอบสนอง

ภารกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ดงันัน้ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ควรจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่

โดยมข้ีอเสนอแนะดงันี ้1) ในแต่ละปีส�านกังานต�ารวจแห่งชาติได้รับอตัรา

จัดสรรจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือบรรจุบุคคลภายนอกเพื่อมารับราชการต�ารวจ

ประมาณ 6,000 อัตรา จงึควรบรรจขุ้าราชการต�ารวจประมาณ ร้อยละ 50 หรอื

ประมาณ 3,000 อตัรา 2) คงเหลอือตัราอกี 3,000 อตัรา โดยให้ส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ คงอัตราเพื่อน�าเงินที่ได้ร้อยละ 25 หรือจ�านวนประมาณ 1,500 อัตรา

เพื่อน�าอัตราดังกล่าวไปจ้างอาสาสมัครต�ารวจประจ�าหมู่บ้าน (อส.ตร.) 3)  

คงเหลืออีก 1,500 อัตรา โดยให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติคงอัตราเพื่อน�าอัตรา

ที่ได้ร้อยละ 25 หรือจ�านวนประมาณ 1,500 อัตรา ไปจัดซื้อจัดจ้างระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระบบต่างๆ ท�าให้ได้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นฐานข้อมลูขนาดใหญ่ โดยทีไ่ม่เป็นการเพ่ิมภาระด้าน

งบประมาณให้แก่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ค�ำส�ำคัญ : 
ข้อมูลขนาดใหญ่, ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ, ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

Abstract  

The objectives of this study were; 1) To Analyze potential of 

Information Technology System of the Royal Thai Police under 

criteria of Big Data analysis; 2) To suggest in policy administration 

how to better procure Big Data by the Royal Thai Police. This research 

is a qualitative study by documentary research and In-Dept interviews 

with system programmers of Information Technology System of the 

Royal Thai Police in 13 persons. 

The result of the study indicated that Information Technology 

System of the Royal Thai Police are Big Data as; 1) Closed Circuit 

Television (CCTV). On the other hand, Information Technology 

System of the Royal Thai Police are not Big Data as; 1) Automated 

Fingerprint Identification System (AFIS), 2) Criminals Database  

Operating System (CDOS), 3) Police Identikit: Computer Assisted 

Suspect Sketching Outfit (PICASSO), 4) Command, Control,  

Communication, and Intelligence System (C3I), 5) Smart Patrol 

Cars, 6) Police Information System (POLIS), 7) E-COP, 3) Criminal 

Record Information & Management Enterprise System (CRIMES), 9) 

Analyst’s Notebook data (I2). 10) Bio-Metrics system.

Benefits of Big Data (CCTV) are; 1) CCTV prevents Criminal 

offenses., 2) The CCTV cloud cracks down on criminal offenders. 
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By using data of CCTV to examine Criminal offenses and identifying 

who the criminal offenders are can be viable evidence in a court 

of law., 3) The CCTV cloud inspects 24/7., 4) CCTV are more efficient 

than officers patrolling., 5) Veracity of Data, which means quality 

and reliability., 6) The CCTV has a large cloud interface and can 

predict criminal offenses; where, when and how they will occur. If 

the Royal Thai Police have a Big Data System, it will support police 

functions to be efficient and effective.

Suggestions in this study are: 1) In relation to human  

resource management for each year, we should appoint only a 

50% permission rate. For example, if we could appoint 6,000  

persons, then we should appoint 50% or 3,000 persons. 2) For the 

remaining 3,000 persons, we use a 25% appointment rate to employ 

Village Police Volunteers. 3) At last for 1,500 persons, we keep this 

money for procurement of a Big Data System that will not burden 

the budget of the Royal Thai Police for each fiscal year.

Keyword: 
Big Data, Information Technology System, 

Royal Thai Police, 

  บทน�ำ

ด้วยส�านกังานต�ารวจแห่งชาตมีิภารกิจ ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ

ต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือ (1) รักษาความปลอดภัยส�าหรับองค์พระมหา

กษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรม 

วงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ (2) ดูแลควบคุมและก�ากับ

การปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ ซ่ึงปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา (3) ป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผดิทางอาญา 

(4) รักษาความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภยัของประชาชนและความมัน่คงของ

ราชอาณาจักร (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่

ของข้าราชการต�ารวจหรือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (6) ช่วยเหลือการพัฒนา

ประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและ (7) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 

เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ จากความรบัผิดชอบและอ�านาจหน้าท่ีของส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ ท�าให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติแบ่งสถานีต�ารวจที่รับผิดชอบ

พ้ืนทีท่ัว่ประเทศได้ถงึ 1,484 สถานตี�ารวจ3 เพือ่ให้ภารกิจของส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติบรรลุตามเป้าหมาย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ใช้ทรัพยากรได้แก่ 

บุคลากร, การเงิน, วัสดุและอุปกรณ์, การให้บริการและการจัดการ ดังต่อไปนี้

ด้านสถานภาพก�าลังพล ก�าลังพลของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในปี  

พ.ศ. 2563 มีจ�านวน66,558,935 คนในขณะทีป่ระชากรของประเทศไทยใน ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มีจ�านวน 66,558,935 คน (กรมการปกครอง, ประกาศ 

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) อัตราส่วนคิดเป็นต�ารวจ 1 คนรับผิดชอบ

1 กองอัตราก�าลัง ส�านักงานก�าลังพล ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ตามการประชุมของอนุคณะกรรมการ 
ข้าราชการต�ารวจ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 
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ประชากรจ�านวน 304 คน ซึ่งใกล้เคียงกับมาตราฐานโลก ที่ต�ารวจ 1 คน 

รับผิดชอบประชากร 300 คน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีสถานภาพบุคลากร  

ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพก�าลังพลของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

เพศ ชั้นพลต�ำรวจ
ส�ำรอง ชั้นประทวน ชั้นสัญญำบัตร รวม

ชาย  6,047.00  113,892.00  78,116.00  198,055.00 

หญิง  42.00  8,588.00  12,120.00  20,750.00 

รวม  6,089.00  122,480.00  90,236.00  218,805.00 

ที่มา : ส�านักพัฒนาระบบจ�าแนกต�าแหน่งและค่าตอบแทน, 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562 

งบประมาณของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2563 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาตไิด้รับการจดัสรรงบประมาณจ�านวน 122,796,083,300 

บาท (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 เล่มที่ 12 ส่วนราชการไม่สังกัด

ส�านกันายกรัฐมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคมุดแูล

ของนายกรฐัมนตร ี(เฉพาะส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ) โดยส�านกังานต�ารวจแห่ง

ชาติได้น�างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาจัดหา 

วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโดยงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ 

งบประมาณ จ�านวน 41,519,467,600 บาท เพื่อใช้เกี่ยวกับแผนงานพื้นฐาน

ด้านความม่ันคง, แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน 

หลักของชาติ, แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ, แผนงาน

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์, แผนงาน

ยุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในระหว่างวันท่ี 1 

มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในคดี 4 กลุ่ม ได้แก่ ความผิด 

เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, ความผิดพิเศษและ  

คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที ่2 แสดงผลการจบักุมคดอีาญา 4 กลุม่ ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 

2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภทควำมผิด
รับแจ้ง จ�ำนวนจับกุม จ�ำนวนจับกุม ผลปฎิบัติ

รำย รำย คน ร้อยละ

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 18,130 16,219 20,627 89.46

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม) 51,564 38,722 47,190 75.1

3. ฐานความผิดพิเศษ 23,596 14,525 17,046 61.56

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 588,886 n.a. 642,841 n.a.

ที่มา: สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม กองแผนงานอาชญากรรม 

ส�านักยุทธศาสตร์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

เมื่อมีการกระท�าผิดเกิดขึ้น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ใช้ทรัพยากร 

ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณที่ได้รับเพื่อปฏิบัติงาน โดยมีผลการจับกุม 

ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ เมื่อคดี 

เกิดขึ้นมีผลการจับกุมได้ร้อยละ 89-46 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มที่ 2 คดีเกี่ยวกับ

ทรัพย์ผลการจับกุมได้ร้อยละ 75.10 อยู่ในระดับดี กลุ่มที่ 3 ความผิดฐานพิเศษ

เมื่อมีคดีเกิดขึ้นมีผลการจับกุมได้ร้อยละ 61.56 อยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มที่ 4 

คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายเมื่อมีคดีเกิดขึ้นมีผลการจับกุมในปี พ.ศ.2562 

จ�านวน 588,886 คดี ซึ่งถือว่าสามารถจับกุมคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายได้จ�านวน

มาก ดังนัน้ ในภาพรวมของการปฏบัิตหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีต่�ารวจมีประสทิธผิล

อยู่ในระดับดี 

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 
(มกราคม 2563 – มิถุนายน 2563)  9998



เม่ือพิจารณาการท�างานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจตามสถานีต�ารวจหากน�า

ระบบกล้องวงจรปิดมาใช้ทีส่ถานตี�ารวจ รถสายตรวจหรอืติดตามถนน ตามแยก

ต่างๆ ท�าให้ระบบกล้องวงจรปิดบนัทกึเหตกุารณ์ต่างๆ ช่วยให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ท�าการป้องกนัอาชญากรรมได้จากข้อมลูทีม่อียู ่นอกจากนีย้งัท�าการปราบปราม

อาชญากรรม เมื่อมีคดีเกิดขึ้น ท�าให้เจ้าหน้าที่สืบสวนท�าการสืบสวนหาตัว 

ผู้กระท�าผิด อีกทั้ง ท�าให้พนักงานสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้อง

วงจรปิดซึ่งสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ ซ่ึงดีกว่าการ

ให้การของพยานบคุคลซึง่อาจจะเห็นแต่เหตกุารณ์ผ่านไปด้วยเวลาอย่างรวดเรว็ 

ท�าให้จดจ�าเหตุการณ์ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ท�าให้ระบบกล้องวงจรปิดมีค่าและให ้

น�้าหนักในการเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดีได้อย่างมาก

นอกเหนอืจากงานในสถานตี�ารวจ ส�านกังานต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืงยงั

ให้บริการด้านการเข้า-ออกเมือง หากใช้บุคลากรพิจารณาตามขั้นตอนการเข้า-

ออกเมอืง โดยขาดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจะท�าให้เจ้าหน้าทีใ่ช้เวลาในการ

พิจารณาอัตลักษณ์ของบุคคลนาน อีกท้ังความแม่นย�าของบุคคลที่อยู่ในบัญชี

ต้องห้าม (Black List) ต้องใช้เวลานาน บางครั้งอาจจะตรวจสอบไม่ได้ หาก

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจ

หนังสือเดินทาง ตรวจอัตลักษณ์ของบุคคลโดยลายพิมพ์นิ้วมือจ�านวน 10 นิ้ว

หรือระบบจดจ�าใบหน้า (Face recognition) จะท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจ

หนังสือเดินทางไปรวดเร็ว อีกทั้งระบุตัวตนของผู้เข้า-ออกเมืองได้อย่างแม่นย�า

และน่าเช่ือถือ มีความผิดพลาดน้อย พร้อมกันนี้สามารถตรวจสอบว่าบุคคล 

ดังกล่าวเป็นบุคคลต้องห้ามเข้า-ออกเมืองได้อีกด้วย ท�าให้เกิดความเช่ือมั่นใน

การท�างาน 

ด้วยภารกิจทีห่ลากหลายและต้องปฏบัิตงิานให้ทนักบัการเปลีย่นและการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจจ�าต้องน�าเทคโนโลยีมาปรับปรุง

การท�างานของข้าราชการต�ารวจเพื่อช่วยให้การท�างานของข้าราชการต�ารวจ

สามารถจดัการได้สอดคล้องกับภารกิจ การศึกษาคร้ังนีจ้งึมุ่งวเิคราะห์ศักยภาพ

ของระบบฐานข้อมูลของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียง

ใดตามกรอบการวิเคราะห์ความเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  

เพือ่ให้มนีโยบายในการสนบัสนนุให้ภารกิจบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ อีกทัง้ ยงัท�าให้

การท�างานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ 

มีพยานหลักฐานในการด�าเนินการเอาผิดผู้กระท�าผิดทางอาญาได้ 

  วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
1) เพือ่วเิคราะห์ศักยภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติภายใต้กรอบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

2) เพือ่เสนอแนะเชงินโยบายในการบริหารจดัหาระบบข้อมูลขนาดใหญ่

ของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

  วิธีกำรศึกษำ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาศักยภาพของข้อมูลขนาดใหญ่ของส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต”ิ เป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพโดยเป็นการวจิยัเอกสาร (Documentary 

Research) และผู้วจัิยได้ด�าเนนิการศึกษาด้วยวธิกีารสมัภาษณ์ผู้ดแูลระบบฐาน

ข้อมูลต่างๆ ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจ�านวน 11 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ

ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS), 2) ระบบทะเบียนประวัติอาชญากร 

(CDOS), 3) ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย (PICASSO), 4) 

ระบบการติดต่อสื่อสารและควบคุมรถสายตรวจ C3I ของต�ารวจนครบาล, 5) 

รถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ (Smart Patrol Car), 6) ระบบสารสนเทศ

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS), 7) ระบบ e-cop, 8) ระบบ Crime, 9) 
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ระบบ I2, 10) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV), และ 11) ระบบจ�าแนก ลักษณะ

บุคคลโดยไบโอเมตริก

ตวัอย่างในการสัมภาษณ์ ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาคอืผู้ดูแลระบบต่างๆ 

โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากเงื่อนไขดังนี้ 1) เป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล, 2) 

มีประสบการณ์ในการดูแลระบบฐานข้อมูลนั้นอย่างน้อย 2 ปี, 3) มีความรู้ใน

การเข้าใจระบบฐานข้อมูล, 4) มีความสามารถในการดูแลระบบฐานข้อมูล โดย

ได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบจ�านวน 13 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยมี

ประเดน็ในการสมัภาษณ์คอื 1) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ของส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือไม่อย่างไร, 2) การ

ด�าเนินการที่ผ่านมามีอุปสรรคในการด�าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ อย่างไร, 3) มแีนวคดิในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ต่างๆ ในอนาคตอย่างไรบ้าง

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Data Analysis) เพื่ออธิบายถึงศักยภาพและข้อเสียของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและจ�าแนกว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใดเป็นข้อมูลขนาดใหญ่

หรือไม่ อันน�าไปสู่การสรุปและข้อเสนอแนะการวิจัย

  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศกึษาศกัยภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาตจิ�านวน 11 ระบบครัง้นีน้�าแนวคดิของรชัวล ีจารปุรชีาชาญ (2559) มา

พิจารณา โดยเสนอว่า การเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพต้องมีองค์

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1) ปรมิาณ (Volume of data) ปรมิาณข้อมูลทีจ่ะถือว่าเป็น Big Data 

ได้นั้นต้องมีจ�านวนมหาศาลซึ่งไม่สามารถจัดเก็บลงในระบบคอมพิวเตอร์แบ

บทั่วๆ ไป โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งระดับของข้อมูล ดังนี้ 

1.1) ข้อมูลไม่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นระบบที่รองรับการบันทึก

ข้อมูล 1,023 เทอร่าไบต์ ลงมา 

1.2) ข้อมูลที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นระบบที่รองรับการบันทึก

ข้อมูล 1,024 เทอร่าไบต์ขึ้นไป (1 เพตะไบท์ (Petabyte) หรือ

หนึ่งพันล้านล้านไบต์ หรือ 1,024 เทอร่าไบต์)

2) ความเร็ว (Velocity of Data) ข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ จะต้องมีความ

รวดเร็วและปรบัปรงุตลอดเวลา (Real time) โดยมีระบบรองรบัการไหลเข้ามา

ของข้อมลูทีท่รงประสทิธภิาพ อกีทัง้ การจดัเกบ็และการประมวลผลต้องเป็นไป

อย่างรวดเรว็ ท�าให้การได้ข้อมลูทนัสมยัและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ได้อย่างทันที 

3) ความหลากหลาย (Variety of Data) ข้อมูลจะต้องมีรูปแบบที่

หลากหลายและมาจากหลากหลายแหล่ง ได้แก่ 3.1) ข้อมูลจะต้องมีทั้งที่เป็น

โครงสร้าง (Structured Data) คือข้อมูลที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น ข้อมูลในรูป

ของ Excel ซึง่เป็นข้อมลูท่ีสามารถน�ามาวเิคราะห์ผลลพัธ์ได้โดยตรง 3.2) ข้อมลู

รูปแบบทีไ่ม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) คือข้อมูลทีไ่ม่ได้มีรปูแบบชดัเจน 

อาจมีข้อมูลที่หลากหลายอยู่ในตัวข้อมูลเดียวกัน เช่น ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง 

รปูภาพ pdf CCTV หรอืฐานข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก็บข้อมูลหลากหลายซึง่ยากต่อการน�า

ข้อมลูมาวเิคราะห์ร่วมกนั 3.3) ข้อมลูในรปูแบบกึง่โครงการ (Semi-structured 

Data) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ง่ายต่อการวิเคราะห์มากกว่าข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง 

เช่น JavaScript หรอื XML ด้วยความทีมี่รปูแบบข้อมูลทีห่ลากหลาย Big Data 

จึงจ�าเป็นต้องใช้โปรแกรมหรือระบบการจัดการที่แตกต่างกันออกไปในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ 
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4) ความถูกต้อง (Veracity of Data) คุณภาพและความถูกต้องของ

ข้อมูล เพื่อให้การวิเคราะห์ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การมีชุดข้อมูลที่มีคุณภาพถือว่า

มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้อง จึงเป็นรากฐานที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูล Big Data ข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถพิจารณาได้จากความ

สามารถของข้อมูลทีจ่ะน�าไปสูก่ารคาดการณ์ได้ดยีิง่ขึน้ (Better Predictive the 

Data) และประโยชน์เกิดสูงสุดเมื่อน�าข้อมูลที่ได้จาก Big Data ไปใช้ (Useful 

of Analyzed Data) 

ในการศกึษาครัง้นี ้น�าองค์ประกอบของข้อมลูขนาดใหญ่ 4 องค์ประกอบ

ดังกล่าวมาเป็นหลักในการวิเคราะห์เพื่อให้จ�าแนกได้ว่าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติใดเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่หรือไม่

เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องด้วย ณัฏฐา กาญจนขุนดี (2561) ได้อธิบายว่า 

ข้อมลูขนาดใหญ่มีประโยชน์ดงันี ้1) เพือ่ใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ทางธรุกจิ 2) 

การคาดการณ์เพื่อการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร 3) การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้

แก่ลูกค้า 4) การตรวจสอบการโกงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 5) การเรียน

รูข้องเคร่ืองจักร 6) ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและ 7) การขบัเคลือ่นในการ

สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ส่วน SAS insights (2563) ได้กล่าวถงึข้อดีของข้อมลูขนาด

ใหญ่ว่ามข้ีอดต่ีอ 1) การก�าหนดกลยทุธิเ์กีย่วกบัข้อมลูขนาดใหญ่ได้ 2) สามารถ

ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 3) สามารถเข้าถึง จัดการและจัดเก็บ

ข้อมูลได้ 4) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ และ 5) สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที

มีอยู่ได้ จากประโยชน์หรือข้อดีเหล่านี้ ผู้วิจัยจึงเห็นหากส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาตมิรีะบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ทีม่ศีกัยภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เต็มศักยภาพจะช่วยลดก�าลังคนและงบประมาณของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ได้ และท�าให้ภารกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด

  ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

จ�านวน 11 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) 2) 

ระบบทะเบียนประวัติอาชญากร (CDOS) 3) ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบภาพ

ใบหน้าคนร้าย (PICASSO) 4) ระบบการติดต่อสื่อสารและควบคุมรถสายตรวจ 

C3I ของต�ารวจนครบาล 5) ระบบรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ (Smart 

Patrol Car) 6) ระบบสารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS) 7) 

ระบบ E-cop 8) ระบบ Crime 9) ระบบ I2 10) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 

และ 11) ระบบจ�าแนกลักษณะบุคคลโดยไบโอเมตริกของส�านักงานตรวจคน 

เข้าเมือง สามารถสรุปคุณลักษณะ ประโยชน์และข้อเสียของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

5.1 คณุลักษณะของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ 

คณุลักษณะของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศศึกษาจาก การน�าเข้าข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล พบว่า 

1) การน�าเข้าข้อมูล พบว่า การน�าเข้าซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่น�าเข้าโดยเจ้า

หน้าที่ต�ารวจ ได้แก่ พนักงานสอบสวนพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาส่งตรวจพิสูจน์ 

พนักงานสอบสวนป้อนข้อมูลในส�านวนการสอบสวน ประวัติอาชญากร แผน

ประทษุกรรม เข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ (Polis หรอื Crime) เจ้าหน้าทีส่ายตรวจ

ป้อนข้อมลูการตรวจเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ หรือกล้องวงจรปิดบันทกึภาพ ภาพ

เคล่ือนไหว เสยีงเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ ฯลฯ เป็นการป้อนข้อมูลอย่างรวดเรว็

และตลอดเวลา (Real Time)

2) การจัดเก็บข้อมูล พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ สู่ระบบแม่ข่าย 

(Server) โดยมีการจดัเก็บทีร่วดเรว็และตลอดเวลา โดยมีพืน้ทีจ่ดัเก็บอย่างมาก
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เพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาอย่างมากและการจัดเก็บถูก

ออกแบบระบบโดยนักวิเคราะห์ระบบ อีกทั้ง มีผู้ควบคุมระบบดูแลการจัดเก็บ

ข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขข้อมูลทุก 24 ชั่วโมง, ทุก 72 ชั่วโมงหรือทุก 3 

เดอืนเพือ่ให้ข้อมูลมีความถกูต้อง น่าเชือ่ถอื มคีณุภาพ มคีวามมัน่คงและเสถยีร

3) การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เมื่อต้องน�าข้อมูลออกมาใช้จะมีนัก

วิเคราะห์น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการน�าข้อมูล 

ไปใช้ตรงตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  

และน่าเชื่อถือ 

4) การรายงานผล พบว่า การออกรายงานผลการด�าเนนิงานของระบบ

เพื่อตอบสนองการประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศว่า มีประโยขน์ มีความ

คุม้ค่า สามารถตอบสนองภารกจิ ความรบัผดิชอบของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ได้

5.2 ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติ 

จากการศึกษาประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติทั้ง 11 ระบบ พบว่ามีประโยชน์ดังต่อไปนี้

1) ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) และระบบ

ทะเบียนประวัติอาชญากร (CDOS) สามารถตรวจสอบได้ว่า บุคคลที่พิมพ์มือ

ส่งมาตรวจพิสูจน์เคยกระท�าผิดทางอาญามาก่อนแล้วหรือไม่ ถ้ามีกระท�าความ

ผิดในเรื่องใด เป็นต้น

2) ระบบคอมพวิเตอร์ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย (PICASSO) ใช้เพือ่

หาภาพสเก็ตคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย เพื่อน�าไปสู่การออกหมายเรียก หมายจับ 

หรือการจับตัวคนร้ายต่อไป

3) ระบบการติดต่อสื่อสารและควบคุมรถสายตรวจ C3I และรถยนต์

ไฟฟ้าตรวจการณ์อจัฉรยิะ (Smart Patrol Car) โดยศนูย์วทิยมุคีูส่ายจ�านวน

มาก ท�าให้สามารถรับแจ้งเหตุจากสถานีต�ารวจหรือรถยนต์สายตรวจได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อรับแจ้งเหตุแล้วศูนย์วิทยุสามารถสั่งการและ

ควบคมุเจ้าหน้าทีแ่ละรถสายตรวจให้เข้าระวบัเหตไุด้อย่างรวดเรว็ พร้อมทัง้แจ้ง

ข้อมลูอาชญากรรม สถติแิละก�าลงัพลทีม่ใีนระบบให้แก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจในขณะ

ออกไประงบัเหตไุด้ พร้อมทัง้บันทกึ จดัเก็บข้อมูล สถติอิาชญากรรมเข้าสูร่ะบบ

และให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูบ้งัคบับญัชาเพือ่การสัง่การหรอือ�านวยการต่อ

เจ้าหน้าที่สายตรวจในขณะออกไประงับเหตุได้

4) ระบบสารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS) มีระบบ

งาน 6 กลุ่มประกอบด้วยข้อมูลจ�านวน 26 ฐานข้อมูล ในขณะที่ระบบ Crime 

ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรมท่ีคล้ายคลึงกัน ด�าเนินการโดย

ส�านกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สามารถจ�าแนกผู้ใช้เป็น 5 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) กลุ่มระบบงานบันทึก (Data Entry), 2) กลุ่มระบบงานสืบค้นข้อมูล 

(Data Search), 3) กลุ่มระบบงานบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Data Ser-

vices), 4) กลุ่มระบบแจ้งเตือน (Alarm & Alert Services), 5) กลุ่มระบบงาน

บริหารจัดการข้อมูลและระบบ (Data & System Management) ทั้งนี้ระบบ 

POLIS และระบบ Crime มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล, ควบคุมข้อมูล

และระบบตรวจสอบข้อมูลท่ีส่วนกลางหรือที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยให้

บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร

สามารถใช้และเข้าถึงระบบฐานข้อมูล, สามารถสืบค้นข้อมูลได้

5) ระบบ E-COP เป็นการรวบรวมการให้บริการด้านเอกสารอิเลค 

ทรอนกิส์ โดยท�าหน้าทีศ่นูย์กลางในการ รวบรวมข้อมลูและสนบัสนนุการปฏบิตัิ

งานราชการของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในสังกัดได้อย่างครอบคลุม มีความง่ายในการใช้ 
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ท�าให้การท�างานมคีวามสะดวกรวดเรว็ ประหยดัค่าใช้จ่าย มคีวามโปร่งใส ตรวจ

สอบได้ ในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยต่างๆ นอกจากนี้ ยังช่วยลดจ�านวน

บคุลากรด้านการรบั-ส่งเอกสาร ตลอดจนสามารถให้บรกิารแก่ประชาชนได้อย่าง

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

6) ระบบ I2 เป็นโปรแกรมใช้เพื่อวิเคราะห์เครือข่ายอาชญากรรมและ

เชือ่มโยงเหตกุารณ์ พยาน หลกัฐาน บคุคล, มอืถอื, บญัชธีนาคาร, รถยนต์, อืน่ๆ 

เพือ่ใช้งานด้านการสบืสวน เป็นการแยกองค์ประกอบความสมัพนัธ์ในแต่ละส่วน

ออกมาเป็นแผนผงั (Mind Map), สร้างเส้นเวลา (Timeline) ตลอดจนการเชือ่ม

โยงทางโทรศัพท์, ทางการเงิน, บุคคลทาง Facebook ท�าให้งานท่ีมีความยุ่ง

ยาก ซับซ้อน ให้ดูเรียบง่าย กระชับและน�ากราฟิกมาใช้ในการน�าเสนอแสดง

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่น�าเข้าสู้โปรแกรมออกมาเป็นแผนภูมิแสดงความ

สัมพันธ์ที่เรียกว่า Link Chart ได้

7) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สามารถบนัทกึเหตุการณ์ โดยภาพนิง่ 

ภาพเคลื่อนไหว เสียงได้ตลอดเวลา เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสามารถดูเหตุการณ์

ย้อนหลงัได้และเป็นพยานหลกัฐานในการพจิารณาคดไีด้ ทัง้นี ้เพือ่ทราบถงึการก

ระท�าผดิทางอาญา ตลอดจนท�าให้ทราบถงึผูก้ระท�าผดิทางอาชญากรรมนัน้ด้วย

8) ระบบจ�าแนกลักษณะบุคคล (Bio-Metrics) เป็นระบบที่จัดเก็บ

ลกัษณะอตัลกัษณ์ของบคุคลทางกายภาพ ได้แก่ ลายพิมพ์นิว้มอืจ�านวน 10 นิว้

และระบบจดจ�าใบหน้า (Face Recognition) แล้วส่งข้อมลูเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์

จดัเกบ็ไว้ในแม่ข่าย (Server) เมือ่ปฏบัิตงิานก็น�าลายพมิพ์นิว้มอืและรายละเอยีด

ของใบหน้าท�าการเปรยีบเทียบกบัฐานข้อมลูเดมิในแม่ข่ายเพือ่ตรวจสอบ ยนืยนั

ตวับคุคลและตรวจสอบบุคคลต้องห้าม (Blacklist) ท�าให้ป้องกนัการปลอมแปลง

เอกสารหรอืหนงัสอืเดินทาง, ตรวจสอบผูก่้อการร้ายข้ามชาติ, ตรวจสอบผูต้้องหา 

หลบหน,ี ตรวจสอบบุคคลต้องห้าม, สร้างมาตรฐานความปลอดภยัในการพสิจูน์

ตัวบุคคล, ยกระดับการตรวจคนเข้าเมืองเทียบเท่าระดับสากล, สร้างความ

ประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ทั้งนี้ ระบบจ�าแนกลักษณะบุคคล (Bio-Metrics) สามารถลดต้นทุนการจัดการ 

โดยใช้เวลาในการตรวจสอบอัตลักษณ์น้อย ท�าให้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้เข้า

และออกประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 ขอ้เสียของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

พบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิมข้ีอเสยีดงั

ต่อไปนี้

1) ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

กล้องวงจรปิด เครือ่งมือต่างๆ รวมท้ังระบบเครอืข่าย (Network) และระบบแม่

ข่าย (Server) ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมากในการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อจัดหา 

Hardware ดังกล่าว

2) ระบบซอฟท์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมต่างๆ ต้องใช้งบ

ประมาณในการด�าเนินการจ�านวนมาก

3) คน ได้แก่ ผูใ้ช้ (User) ผู้เขยีนโปรแกรม (Programmer) ผูค้วบคมุ

ระบบ (Supervisor) นักวิเคราะห์ระบบ (Data Analysis) และผู้บริหาร

ระบบ (Administrator) ทางส�านกังานต�ารวจแห่งชาตต้ิองลงทนุในการพฒันา

บุคลากรให้สามารถปฏิบัติและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ แต่เท่าที่

ผ่านมา พบว่า บุคลากรเหล่านี้ โดยเฉพาะผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) ผู้

ควบคมุระบบ (Supervisor) นกัวเิคราะห์ระบบ (Data Analysis) และผูบ้รหิาร

ระบบ (Administrator) ยังพัฒนาได้น้อยซึ่งน�าไปสู่การจ้างบริษัทเอกชนให้มา

ท�าหน้าที่แทนหรือรับสัมปทานดูแลระบบซึ่งเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก

4) ความปลอดภัย จากการที่ให้บริษัทเอกชนที่รับสัมปทานควบคุม
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ระบบข้อมลู สิง่ทีต้่องค�านงึคอืความปลอดภยัของข้อมลูท่ีเป็นผลจากการด�าเนนิ

งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.4 การวิเคราะห์ศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big Data)

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตจิ�านวน 11 ระบบ โดยการจ�าแนกว่า ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติระบบใดเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อ

พจิารณาว่าเป็นระบบฐานข้อมลูทีม่ศัีกยภาพ โดยใช้หลกัเกณฑ์ 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) ปริมาณ (Volume of data) 2) ความเร็ว (Velocity of Data)  

3) ความหลากหลาย (Variety of Data) 4) ความถูกต้อง (Veracity of Data) 

ซึ่งสามารถจ�าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักเกณฑ์

ของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ปริมำณ 
(Volume 
of data)

ควำมเร็ว 
(Velocity 
of Data)

ควำมหลำกหลำย 
(Variety 
of Data)

ควำมถูกต้อง 
(Veracity 
of Data)

ระบบข้อมูล
ขนำดใหญ่  
(Big Data)

1. AFIS ต�่ากว่า 1  
เพตะไบต์

ปรับปรุง
ตลอดเวลา

มีความ
หลากหลาย

มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

ไม่เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

2. CDOS ต�่ากว่า 1  
เพตะไบต์

ไม่ได้ท�าการ
ปรับปรุงช่วงปี
2560-2562

มีความ
หลากหลาย

มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

ไม่เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

3. PICASSO ต�่ากว่า 1  
เพตะไบต์

มิได้เก็บข้อมูล
เข้าสู่สารบบ

มีความ
หลากหลาย

มีความน่า เชื่อถือ
ร้อยละ 60

ไม่เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

4. C3I ต�่ากว่า 1  
เพตะไบต์

ถูกยกเลิก 
ระบบไปแล้ว

มีความ
หลากหลาย

มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

ไม่เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ปริมำณ 
(Volume 
of data)

ควำมเร็ว 
(Velocity 
of Data)

ควำมหลำกหลำย 
(Variety 
of Data)

ควำมถูกต้อง 
(Veracity 
of Data)

ระบบข้อมูล
ขนำดใหญ่  
(Big Data)

5. Smart 
    Patrol Car

ต�่ากว่า 1  
เพตะไบต์

ปรับปรุง
ตลอดเวลา

มีความ
หลากหลาย

มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

ไม่เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

6. POLIS ต�่ากว่า 1  
เพตะไบต์

ปรับปรุง
ตลอดเวลา

มีความ
หลากหลาย

มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

ไม่เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

7. E-COP ต�่ากว่า 1  
เพตะไบต์

ปรับปรุง
ตลอดเวลา

มีความ
หลากหลาย

มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

ไม่เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

8. Crime ต�่ากว่า 1  
เพตะไบต์

ปรับปรุง
ตลอดเวลา

มีความ
หลากหลาย

มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

ไม่เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

9. I2 ต�่ากว่า 1  
เพตะไบต์

มิได้เก็บข้อมูล
เข้าสู่ระบบแม่ข่าย

มีความ
หลากหลาย

มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

ไม่เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

10. CCTV สูงกว่า 1 
เพตะไบต์

ปรับปรุง
ตลอดเวลา

มีความ
หลากหลาย

มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

11. Bio-Metrics ต�่ากว่า 1 
เพตะไบต์

ปรับปรุง
ตลอดเวลา

มีความ
หลากหลาย

มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

ไม่เป็นข้อมูล 
ขนาดใหญ่

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 สามารถจ�าแนกระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ พบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่ไม่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้แก่ 

1) ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS), 2) ระบบทะเบียนประวัติ

อาชญากร (CDOS), 3) ระบบคอมพวิเตอร์ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย (PICAS-

SO), 4) ระบบการติดต่อสื่อสารและควบคุมรถสายตรวจ C3I, 5) รถยนต์ไฟฟ้า

ตรวจการณ์อจัฉรยิะ (Smart Patrol Car), 6) ระบบสารสนเทศของส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ (POLIS), 7) ระบบ e-cop, 8) ระบบ Crime, 9) ระบบ I2 และ 

10) ระบบจ�าแนกลกัษณะบคุคลโดยไบโอเมตรกิ ทัง้นี ้เนือ่งจากระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศระบบที่ 1) ถึงระบบที่ 9) และระบบที่ 11) ตามตารางที่ 3 มีการ

บนัทึกข้อมลูทีต่�า่กว่า 1 เพตะไบต์หรอื 1,024 เทอร่าไบต์ ส่วน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตท่ีิเป็นข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) 

มีเพียงระบบเดียวคือ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เนื่องจาก

1) ด้านปรมิาณ (Volume of data) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ตาม

โครงการ Smart City เพือ่ยกระดบัการท่องเทีย่วกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 

1 รองรับพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ใช้งบลงทุนประมาณ 304 ล้านบาท มีระบบ

บันทึกข้อมูลได้ถึง 2,016 เทอร่าไบต์หรือประมาณ 2 เพตะไบต์ ซึ่งเกินกว่า 1 

เพตะไบต์ 

2) ด้านความเร็ว (Velocity of Data) ระบบกล้องวงจรปิดสามารถ

บนัทกึเหตกุารณ์ตามสถานทีต่่างๆ ได้ตลอดเวลาหรอื 24 ชัว่โมงต่อวัน นอกจาก

นีย้งัเรยีกดภูาพเคลือ่นไหวเพือ่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ท้ังนี ้เพ่ือความปลอดภยั

ในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน อกีท้ังยงัใช้เป็นพยานหลกัฐานเพ่ือประกอบ

การพิจารณาคดีได้

3) ด้านความหลากหลาย (Variety of Data) ระบบกล้องวงจรปิด มี

การบันทึก รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ท�าให้ทราบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์

ต่างๆ ได้ ท�าให้มีข้อมูลที่หลากหลาย

4) ด้านความถูกต้อง (Veracity of Data) ข้อมูลที่ได้จากการบันทึก

ของระบบกล้องวงจรปิดมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพราะบันทึกตาม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

จากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน (ตามข้อ 1.1), 1.2), 1.3), 1.4)) ท�าให้ระบบ

กล้องวงจรปิด ถูกจ�าแนกให้เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งศึกษาพบว่า 

ระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูลขนาดใหญ ่

(Big Data) ท�าให้เกิดประโยชน์กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ดังนี้

1) ระบบกล้องวงจรปิดป้องกันการกระท�าผิดทางอาญา เมื่อติดกล้อง

วงจรปิดตามสถานทีต่่างๆ เมือ่ผูท้ีจ่ะกระท�าผดิทางอาญา พบเหน็กล้องวงจรปิด 

จะท�าให้เกิดความกลัวที่จะถูกบันทึกว่าได้กระท�าผิด บางส่วนจึงไม่กล้ากระท�า

ผิดทางอาญา หรือเลิกล้มความตั้งใจที่จะกระท�าความผิดนั้นๆ

2) ระบบกล้องวงจรปิดช่วยในการปราบปรามผู้กระท�าผิดทางอาญา 

ได้แก่

(2.1) ระบบกล้องวงจรปิด ช่วยบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ได้

ประมาณ 1 เดือนหรือ 30 วัน หลังจากนั้นจึงบันทึกซ�้า เมื่อมี

การกระท�าผิดทางอาญา สามารถตรวจสอบย้อนหลังท�าให้

ทราบว่า มีการกระท�าผิดทางอาญาเกิดขึ้น

(2.2) ระบบกล้องวงจรปิด สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า เมื่อมี

การกระท�าผิดทางอาญาเกิดขึ้น ใครเป็นผู้กระท�าผิด ซึ่งน�าไป

สู่การจับกุมผู้กระท�าผิดได้อย่างรวดเร็ว

(2.3) ข้อมูลที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิด สามารถน�ามาเป็นพยาน

หลกัฐาน ในการพจิารณาคดี น�าไปสูก่ารลงโทษผูก้ระท�าความ

ผิดได้

(2.4) ข้อมูลที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิด สามารถเป็นพยานหลัก

ฐานในการพิจารณาคดีได้ในเวลานาน หากมีการเก็บข้อมูล

อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเป็นพยานหลักฐานได้ดีกว่า

พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เนื่องจาก เมื่อระยะเวลาผ่านไป

เป็นเวลานาน พยานบุคคลไม่สามารถจดจ�าหรืออาจจะลืม

เหตุการณ์ต่างๆ ได้

3) ระบบกล้องวงจรปิดท�าให้เผ้าตรวจได้ตลอดเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง

ต่อวันและเฝ้าได้หลายจุดหรือหลายๆ สถานท่ี ซึ่งท�าให้เฝ้าตรวจได้ดีกว่า  
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เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจ ที่ไม่สามารถตรวจได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ท�าให้

เกิดประสิทธิภาพการท�างานได้ดีกว่าการท�างานของบุคคล

4) การใช้ระบบกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ตามสถานที่ต่างๆ 

ท�าให้เกดิความประหยัดได้ดกีว่า การใช้เจ้าหน้าทีส่ายตรวจ เพราะ ระบบกล้อง

วงจรปิด เป็นการลงทุนที่ต�่ากว่า ไม่มีค่าล่วงเวลา ไม่มีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่มี

การเบกิค่ารกัษาพยาบาล ไม่มกีารเบกิค่าเล่าเรยีนบตุร ไม่มเีงินประจ�าต�าแหน่ง 

คงมีเพียงแต่ค่าซ่อมบ�ารุงตามโปรแกรมการดูแลตามระยะเวลาเท่านั้น

5) ท�าให้การให้บริการมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถตรวจสอบท�าให้เกิดความถูกต้อง มี

ความผิดพลาดการตรวจสอบอยู่ในระดับต�่ามาก ท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือและ

ความเชื่อมั่นในการให้บริการ

6) ระบบกล้องวงจรปิดท�าให้มีข้อมูลขนาดใหญ่ เม่ือน�ามาวิเคราะห์

ท�าให้สามารถท�านายอนาคต (Prediction) (Thanyavuth Akarasomcheep, 

2562) การน�าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ่งที่ก�าลังท�าในปัจจุบันมาการวิเคราะห์

และสงัเคราะห์ข้อมลูระบบข้อมลูขนาดใหญ่ เพือ่ท�านายส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านสภาพภมิูอากาศ มาวเิคราะห์สภาพอากาศ

แล้วท�านาย สภาพอากาศในวันรุ่งข้ึนหรือวันอ่ืนๆ ในอนาคต หรือ ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต ิใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ วเิคราะห์ข้อมลูอาชญากรรม เพ่ือ

ท�านายอนาคตว่า อาชญากรรมจะเกดิอย่างไร เกดิทีไ่หน เมือ่ใด เป็นต้น

จากการที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 

เป็นข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการให้บริการประชาชน ท�าให้ประชาชนหรือ 

ผู้รับบริการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ซ่ึงท�าให้มาตรฐานการให้บริการของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติดีขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชัด

อย่างไรก็ตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) ยังมีข้อเสียหลายประการที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต้องพิจารณา

ปรับปรุงต่อไป คือ 

1) ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

กล้องวงจรปิด เครือ่งมือต่างๆ รวมท้ังระบบเครอืข่าย (Network) และระบบแม่

ข่าย (Server) ทีเ่ป็นข้อมลูขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสงูกว่าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ัวไปจ�านวนมากในการจัดซือ้จัดจ้างเพือ่จัดหา Hardware ดงักล่าว

2) ระบบซอฟท์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมต่างๆ ต้องใช้งบ

ประมาณในการด�าเนนิการสูงกว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ัวไปจ�านวนมาก

3) คน ได้แก่ ผู้ใช้ (User) ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) ผู้ควบคุม

ระบบ (Supervisor) นักวิเคราะห์ระบบ (Data Analysis) และผู้บริหารระบบ 

(Administrator) ทางส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิม่สามารถพฒันาบุคลากรหรอื

เจ้าหน้าที่ต�ารวจให้รองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ 

จึงต้องท�าการจ้างบริษัทเอกชนให้มาท�าหน้าที่แทนหรือรับสัมปทานดูแลระบบ 

ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนสูงข้ึนไปอีก อีกทั้งเป็นระบบพึ่งพิง (Dependency) 

บริษัทเอกชนโดยเฉพาะผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) ผู้ควบคุมระบบ  

(Supervisor) นักวิเคราะห์ระบบ (Data Analysis) และผู้บริหารระบบ  

(Administrator)

4) ความปลอดภยั ความปลอดภยัของข้อมูลท่ีเป็นผลการด�าเนนิงานของ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จากการดแูลของบรษิทัเอกชนทีร่บัสมัปทานซึง่เป็น

ท่ีน่ากังวลว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการปกป้องให้เกิดความปลอดภัยมากน้อย

เพียงใด
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  กำรอภิปรำยผล
จากผลการศึกษา พบว่า ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ ที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้แก่ 1) ระบบกล้องวงจรปิด 

(CCTV) เป็นเพียงระบบเดียวที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของ รัชวลี จารุปรีชาชาญ (2559) และ ธันยวุฒิ อักขระสมชีพ (2562) ที่ใช้ 

องค์ประกอบ 4 ด้านหรือ 4 V ได้แก่ 1) ปรมิาณ (Volume of data) 2) ความเร็ว 

(Velocity of Data) 3) ความหลากหลาย (Variety of Data) 4) ความถูกต้อง 

(Veracity of Data) มาวิเคราะห์การเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

อย่างไรก็ตาม ธนาคาร เลิศสุดวิชัย (2560) ให้เพิ่มองค์ประกอบท่ี 5 คือ  

Value คือ ข้อมูลที่มีคุณค่า สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง มาใช้วิเคราะห์

ระบบที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งหากมีการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ ในครั้งต่อไป 

สามารถน�าเรื่อง องค์ประกอบคุณค่าของข้อมูล (Value) มาเป็นองค์ประกอบที่ 

5 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีเห็นด้วยกับข้อ

เสนอของ ธนาคาร หากหน่วยงานภาครัฐจะต้องลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบ

ด้านคุณค่าหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน นอจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่า จาก

การศกึษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติท่ีเป็นข้อมลู

ขนาดใหญ่ (Big Data) หากจะใช้ระบบข้อมลูขนาดใหญ่ให้เกดิประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผล ควรค�านึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�าต้องอาศัยปัจจัยดังต่อไปนี้

1) ผู้บริหารควรก�าหนดนโยบายให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมิให้มี

ความซ�้าซ้อนกัน อาทิเช่น ระบบ POLIS ซ�้าซ้อนกับระบบ Crime, ระบบ C3I 

ซ�้าซ้อนกับระบบ Smart Patrol Car, ระบบ AFIS ซ�้าซ้อนกับระบบ CDOS, 

ระบบ CCTV กับระบบ Bio-Metrics เป็นต้น ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรก�าหนดนโยบาย

ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี 4-5 ระบบ ไม่ควรมีถึง 11 ระบบหรือมากกว่า

อย่างเช่นในปัจจุบัน 

2) ผูบ้รหิารควรพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคีวามต่อเนือ่ง 

มิใช่การยกเลิกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมแล้วเปลี่ยนมาสร้างระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เพื่อรองรับงานเดิมๆ

3) ก�าหนดมาตรฐานการป้อนข้อมูลของแต่ละระบบให้เจ้าหน้าที่

ต�ารวจ โดยข้อมูลรายการหนึ่งๆ ควรป้อนเพียงครั้งเดียวไม่ควรป้อนข้อมูล

หลายๆ ครั้งในแต่ละระบบ

4) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีการปรับโครงสร้างและโยกย้าย

ข้าราชการบ่อย ท�าให้การพฒันาด้านสารสนเทศขาดความต่อเนือ่งและชดัเจน 

มีผลให้ระบบงานบางระบบงานขาดการปรับปรุง พัฒนาระบบงานใหม่ให้

สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนักวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นผู้มี

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงลึก ในปัจจุบันเป็นที่ต้องการอย่างมาก ดังนั้น ควร

พิจารณาเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายงาน

5) มีการพัฒนาระบบ AI (Artificial Intelligent) มาใช้ในระบบ

ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างมาก

6) ข้อมูลขนาดใหญ่ต้องมีคุณค่า (Value) หมายถึง ข้อมูลมีประโยชน์

และมคีวามสมัพนัธ์ในเชิงธรุกิจ ซึง่ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ทกุข้อมูลจะมีประโยชน์

ในการเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลท่ีมีประโยชน์จะต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

ทางธุรกิจ เช่น ถ้าต้องการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีขายข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดน่าจะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง  

(ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของคุณชิตพล มั่งพร้อม, 2559)
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7) ข้อมูลขนาดใหญ่ต้องมีความแปรผันได้ (Variability) หมายถึง 

ข้อมูลสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามการใช้งานหรือสามารถคิด

วเิคราะห์ได้จากหลายแง่มมุและรปูแบบในการจดัเก็บข้อมลูกอ็าจจะต่างกันออก

ไปในแต่ละแหล่งของข้อมูล (ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ Perceptra, Siege 

the future, 2562)

  ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาประโยชน์ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น

ข้อมูลขนาดใหญ่ท�าให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต้องจัดให้มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังต่อไปนี้

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

(1.1) ตามรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2560 มาตรา 258 ก�าหนดให้มีการ

ปฏิรปูประเทศ ข้อ ง.ด้านกระบวนการยตุธิรรม ข้อ (4) ด�าเนนิ

การบังคบัใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยแก้ไขปรบัปรุง

กฎหมายเก่ียวกับหน้าที่ อ�านาจและภารกิจของต�ารวจให้

เหมาะสมและแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารงาน

บุคคลของข้าราชการต�ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลัก

ประกันว่าข้าราชการต�ารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายและการ

พิจารณาบ�าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่ง

ในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค�านึงถึงอาวุโสและ

ความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการต�ารวจ

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของ

บุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

ของตน ในด้านนโยบาย เห็นควรให้ปฏิรูปต�ารวจ ด้านก�าลัง

พล ในเร่ืองการบรรจบุคุคลภายนอกเพือ่เข้ารบัราชการต�ารวจ 

(1.2) ตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 7  ให้

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตจิดัระบบการบรหิาร การปฏบัิตงิาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผดิทางอาญา 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัย

ของประชาชนให้เหมาะสมกบัความต้องการของแต่ละท้องถิน่

และชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และองค์กร

ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เก่ียวกับนโยบาย งบ

ประมาณและ อาสาสมัคร ตลอดจนการตดิตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานต�ารวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. 

ก�าหนด จากข้อเท็จจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ยัง

ไม่ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช.ก�าหนด ใน

เรื่อง อาสาสมัคร เห็นควรให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธี

การโดย ก.ต.ช.เป็นผูก้�าหนดและท�าการจ้างอาสาสมคัรมาช่วย

ในงานของต�ารวจ

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

(2.1) การบรรจุบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับราชการต�ารวจในแต่ละปี 

จากเดมิได้อัตราการบรรจุจ�านวนเท่าใด ส�านกังานต�ารวจแห่ง

ชาตจิะบรรจุเตม็จ�านวน หรอืร้อยละ 100 จึงใคร่ขอเสนอแนะ

โดยบรรจุร้อยละ 50 ของอัตราที่ได้ ตัวอย่างเช่น ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาตไิด้รบัอัตราจัดสรรจากคณะรฐัมนตรเีพือ่บรรจุ

บุคคลภายนอกเพื่อมารับราชการเป็นข้าราชการต�ารวจ 
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จ�านวน 6,000 อัตรา จึงควรบรรจุข้าราชการต�ารวจประมาณ

ร้อยละ 50 หรือประมาณ 3,000 อัตรา

(2.2) ด้านก�าลงัพล คงเหลอือตัราอกี 3,000 อตัรา โดยให้ส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติคงอัตราเพื่อน�าเงินที่ได้ร้อยละ 25 หรือ 

จ�านวนประมาณ 1,500 อตัรา เพือ่น�าเงนิดังกล่าวไปจ้างอาสา

สมัครต�ารวจประจ�าหมู่บ้าน (อส.ตร.) คล้ายกับท่ีกระทรวง

สาธารณสขุจ้างอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) 

โดยจ่ายเงินเดอืนให้อาสาสมคัรต�ารวจประจ�าหมูบ้่านเดือนละ 

1,000 บาทต่อคนจากอัตราที่ได้รับ 1,500 อัตรา อัตราเงิน

เดือนต�ารวจรวมเงินประจ�าต�าแหน่งและเงินช่วยเหลือ

ประมาณ 15,000 บาท เป็นเงิน 22,500,000 บาท สามารถ

จ้างอาสาสมัครต�ารวจประจ�าหมู่บ้านได้จ�านวน 22,500 คน

ต่อเดือน เมื่อสะสมเพิ่มข้ึนทุกๆ ปีจะท�าให้ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาตสิามารถจ้างอาสาสมคัรต�ารวจประจ�าหมูบ้่านเพิม่ขึน้

ครบทกุหมู่บ้านของประเทศไทย (รายละเอยีดปรากฎตามภาค

ผนวก ก.) การจ้างอาสาสมัครต�ารวจประจ�าหมู่บ้านเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 7  ให้

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตจิดัระบบการบริหาร การปฏบิติังาน

ด้านการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผิดทางอาญา 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัย

ของประชาชนให้เหมาะสมกบัความต้องการของแต่ละท้องถ่ิน

และชมุชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และองค์กร

ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบ

ประมาณและ อาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานต�ารวจ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. 

ก�าหนด

2.3) ด้านก�าลงัพล คงเหลอือกี 1,500 อตัรา โดยให้ส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติคงอัตราเพื่อน�าเงินที่ได้ร้อยละ 25 หรือจ�านวน

ประมาณ 1,500 อัตรา อัตราเงินเดือนต�ารวจรวมเงินประจ�า

ต�าแหน่งและเงินช่วยเหลือประมาณ 15,000 บาท เป็นเงิน 

22,500,000 บาทเพื่อน�าเงินดังกล่าว ไปจัดซื้อจัดจ้างระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ระบบต่างๆ ได้ 

(รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ข.) ท�าให้ส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูลขนาดใหญ่

โดยที่ไม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณให้แก่ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ

3) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรท�าการศึกษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิารของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ในเรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีน�ามาใช้ใน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ
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  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้เขียน
1. ผู้เขียนรับรองว่าผลงานท่ีส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่ของผู้เขียนและ

ผู้ร่วมเขียน และไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา

ตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

2. ผู้เขียนรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นไม่มีการคัดลอกหรือลอกเลียน

ผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือท้ังหมดจากผลงานวิชาการทั้งของ

ตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องตามรูปแบบ

ที่วารสารสหวิทยาการก�าหนด

3. ผู้เขียนขอรับรองว่าได้รายงานข้อเท็จจริงที่ได้จากการท�าวิจัยตาม

จริง ไม่มีการบิดเบือนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

4. ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วม ผู้เขียนร่วมทุกคนได้เห็นชอบกับต้นฉบับ

บทความและเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับให้วารสารสหวิทยาการ

พิจารณา

5. ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและความรับ

ผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความและผู้เขียนร่วม

6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตีพิมพ์หากพบว่า

บทความเดยีวกนันีไ้ด้รบัการเผยแพร่และตีพิมพ์ในแหล่งอืน่มาก่อน 

หรือเป็นการลอกเลียนเนื้อหาจากแหล่งอื่น

  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกองบรรณำธิกำร
1. กองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาว่าบทความที่ส่งมานั้นมีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของวารสารสหวทิยาการ

หรือไม่ หากบทความนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของวารสารฯ กองบรรณาธิการจะรีบแจ้งผู้เขียน

บทความให้ทราบเพือ่น�าบทความไปเสนอต่อวารสารอืน่ท่ีเก่ียวข้อง

2. กองบรรณาธิการมีการตรวจสอบการพิมพ์ซ�้าซ้อน (duplication) 

และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism)

3. กองบรรณาธิการไม่เปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลในบทความระหว่าง

ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์

4. กองบรรณาธิการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ทรง

คุณวุฒิที่ประเมินบทความให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหรือเปิดเผยแก่

บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในระหว่างที่บทความอยู่ในระหว่างการ

ประเมิน

5. หากกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทั้ง 2 ท่าน มีเห็นความ

ขดัแย้งกัน กองบรรณาธกิารขอสงวนสิทธิท่ี์จะพจิารณาการด�าเนนิ

งานขั้นต่อไป 

6. ล�าดับของการตีพิมพ์บทความจะพิจารณาจากล�าดับก่อนหลังใน

การส่งบทความให้แก่วารสาร ความน่าสนใจของบทความ และ

ความเหมาะสมอื่น 
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  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ประเมิน
1. ผูป้ระเมนิบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมลูหรอืเนือ้หาส่วนใดส่วนหนึง่

ของบทความในระหว่างท่ีบทความนัน้ยงัไม่ได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่

2. ผู ้ประเมินต้องประเมินบทความด้วยความเป็นกลางปราศจาก 

อคติ และค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านบทความจะได้รับ ตลอดจนให้

ค�าเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรบัปรงุบทความในเชงิสร้างสรรค์ 

3. ผูป้ระเมินส่งผลการประเมนิตามก�าหนดเวลาและรบัผดิชอบต่อการ

ประเมินของตน

4. หากภายหลงัจากทีผู่ป้ระเมนิตอบรบัประเมนิบทความใดบทความ

หนึ่งแล้วพบว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาในระดับที่มากพอที ่

จะวิจารณ์บทความดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ ผู้ประเมินบทความ

จะรีบแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบเพื่อหาผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มี

ความเชี่ยวชาญประเมินแทน
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