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  วัตถุประสงค์ของวารสาร
วารสารสหวิทยาการเป็นวารสารที่มุ่งน�าเสนอองค์ความรู้ในหลายสาขา

วชิาเพือ่อธบิายปรากฏการณ์ทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ทัง้ในและต่างประเทศในแต่ละ

ห้วงเวลานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ทั้งยังตระหนักดีว่า	ปรากฏการณ์ทางสังคม

ในโลกปัจจุบันได้ทวีความซับซ้อนขึ้นทุกขณะ	 การท�าความเข้าใจโลกหรือ

ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นด้วยมุมมองแบบเชิงเดี่ยวอาจไม่เพียงพออีก

ต่อไป	ดงันัน้	วารสารสหวทิยาการ	จงึเปิดพืน้ทีใ่ห้นกัวชิาการในหลายสาขาความ

รู้ได้มโีอกาสแบ่งปันข้อมูล	ความคิดและจดุยนืของตนต่อปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้	

เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางด้าน

สหวิทยาการ	ซึ่งวารสารมีก�าหนดออกปีละ	 2	 ฉบับ	คือ	 ฉบับที่	 1	 (มกราคม-	

มิถุนายน)	และฉบับที่	2	(กรกฎาคม-	ธันวาคม)

อนึง่	วารสารฯ	ได้จดัท�าขึน้เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุอาจารย์	นกัวชิาการ	

นกัวจิยั	และนกัศึกษา	ตลอดจนผู้สนใจท่ัวไปในการเผยแพร่ผลงานวชิาการด้าน

สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์	 และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการ

ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
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3.	 ผลงานวิชาการที่ส ่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์สามารถเขียนเป็น	

ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ	แต่ผลงานดงักล่าวต้องมบีทคัดย่อทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ

4.	 ผลงานวิชาการจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก	

กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนอย่างน้อย	2	ท่าน	(Double-blind	peer	review)

5.	 กรณีที่ผู ้ส่งผลงานวิชาการไม่สามารถปรับหรือแก้ไขตามผลการ

ประเมินจากผู้ประเมินบทความให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก�าหนด	กองบรรณาธิการ

ขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกกระบวนการเพื่อการตีพิมพ์

  การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
    และการแจ้งยกเลิกหรือถอนบทความ 

•	 ส่งผ่านช่องทางอีเมล : ci.journal@tu.ac.th 

•	 ผู ้ที่ประสงค์ที่จะส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัย 

สหวทิยาการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่https://ci.tu.ac.th/

journal

•	 การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 

-	 การยกเลิกบทความ คือ การเพิกถอนบทความก่อนที่จะมีการ 

ตีพิมพ์เผยแพร่

-	 การถอนบทความ คือ การถอนบทความที่ด�าเนินการตีพิมพ์และ 

เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

-	 ในกรณ ีการยกเลกิบทความ หรอื การถอนบทความ สามารถตดิต่อ 

กองบรรณาธิการ ได้ทาง อีเมล  ci.journal@tu.ac.th

  ประเภทของผลงานวิชาการที่จะรับตีพิมพ์
1.	บทความวิชาการ	(Academic	Article)	

2.	บทความวิจัย	(Research	Article)

3.	บทความปริทัศน์หนังสือ	(Book	Review)

  ขอบเขตของสาขาวิชาที่เปิดรับ
วารสารสหวิทยาการเปิดรับบทความด้านสังคมศาสตร์และด้าน	

สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์	รัฐประศาสนศาสตร์	ปรัชญา	สังคมวิทยา	

นติศิาสตร์	สงัคมสงเคราะห์	การท่องเท่ียวและโรงแรม	บรหิารธรุกจิ	เศรษฐศาสตร์	

และการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม	

  ก�าหนดการออกวารสาร 
วารสารสหวทิยาการ	ของวิทยาลยัสหวิทยาการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ตั้งแต่	พ.ศ.	2563	เป็นต้นไป	วารสารฯ	มีก�าหนดออกปีละ	2	ฉบับ	คือ	ฉบับที่	

1	ระหว่างเดือนมกราคม	–	เดอืนมถินุายน	และฉบบัที	่2	ระหว่างเดือนกรกฎาคม	

–	เดือนธันวาคม	

  ข้อก�าหนดและการพิจารณาผลงานวิชาการ
    เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

1.	 ผลงานวิชาการที่รับพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร	

รายงานหรือสิง่พมิพ์อืน่ใดมาก่อน	ยกเว้นเป็นผลงานทีไ่ด้น�าเสนอในการประชุม

ทางวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม	(Proceeding)

2.	 ผู้เขียนบทความต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ในส่วน		

“ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน”

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Editorial
บท บรรณำธิกำร

บทความในเล่มนี้น่าสนใจและเปนประโยชน์กับผู้อ่านอยู่ 2 ประการด้วย

กัน ประการแรก ในแง่ของการน�าแนวคิดทฤษฎีท่ีมีการอธิบายสังคมอยู่แล้วมา

ทดสอบเพื่อยืนยันว่ายังสามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมได้ โดยเฉพาะ

บทความของ นงนุช ศรีสุข และ บทความของ สุเมธ เมฆ และ แสงแข บุญศิริ ซึ่ง 

นงนุช ศรสีขุ ได้ยนืยนัแนวคิดทุนทางสงัคมของโรเบิร์ต พมันมั มติิด้านบรรทดัฐาน

ทางสังคม ความไว้เนื้อเชื่อใจ และเครือข่ายที่เปนปจจัยในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ว่ายังสามารถอธิบายได้ในบริบทสังคมไทย ส่วน 

สุเมธ เมฆ และ แสงแข บุญศิริ ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการที่พักประเภทรีสอร์ท ได้ทดสอบ

แนวคิดความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียว หากท้ังสองแนวคิดนี้

สอดคล้องกันจะน�าไปสูค่วามพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่อคณุภาพในการให้บริการ

ของที่พักประเภทรีสอร์ท อย่างไรก็ตาม ทั้งแนวคิดทุนทางสังคม และ แนวคิด

ความคาดหวังและการรับรู้ในการให้บริการยังรอการยืนยันและพัฒนาในบริบท

อ่ืนๆ อกีมาก เพ่ือความสมบูรณ์ของความสามารถในการอธิบายปรากฎการณ์ทาง

สังคมของแนวคิดทฤษฎี ประการท่ีสอง บทความอกีสองบทความเปนปรากฎการณ์

ทางสังคมที่เปนปญหาอยู่ในสังคมไทยในปจจุบัน ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

พยายามหาทางออกในการแก้ไขปญหาและเสนอแนะอันเปนประโยชน์ต่อสังคม 

บทความของ กติตวินิท์ เดชชวนากร ได้สะท้อนปญหาการถูกตีตราของนักเรียน

ข้ามเพศในรปูแบบต่างๆ ซึง่เปนปญหาทีก่่อให้เกดิความรนุแรงทางสงัคมในสงัคม

ปจจุบัน การเสนอแนะให้ผู้ที่เก่ียวข้องท�าความเข้าใจและให้โอกาสกับนักเรียน

ข้ามเพศจะช่วยลดปญหาต่างๆ ได้ ส่วนบทความของ เคนชเูกะ ยามากชิู และคณะ 

เรื่อง กลไกทางสังคมเพื่อผลักดันมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาการ

ฟองร้องคดีปญหาสิง่แวดล้อมของมาบตาพดุ บทความนีเ้สนอว่าการออกมาตรการ

ต่างๆ ของภาครัฐเพื่อลดต้นทุนในการฟองร้องคดีด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอยู่ใน

ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม เวลาท่ีเหมาะสมนัน้จะต้องสอดคล้องกับบรบิทอ่ืนท่ีเปนสภาพ

แวดล้อมในสังคมด้วย นอกจากนี้ ต้องออกมาตรการกับสถานที่ที่เหมาะสม

โดยเฉพาะสถานที่ที่เผชิญกับปญหาจริงอย่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ

ให้บทบาทแก่นักรณรงค์เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนเนื่องด้วยเปนกลุ่มที่

สามารถสืบค้นข้อมูลและเชื่อมโยงเครื อข่ายได้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี
บรรณาธิการ
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง	 “การตีตราทางเพศที่เกิดขึ้น

กับนักเรียนข้ามเพศในเชียงใหม่”	 เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การตีตราทางเพศ

ของนกัเรยีนข้ามเพศในโรงเรยีน	ซึง่ข้อค้นพบจากการศกึษาวจิยัพบว่า	พ้ืนทีแ่ละ

ความสัมพันธ์เอื้อต่อการเกิดสถานการณ์การตีตรานักเรียนข้ามเพศที่เป็นผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	โดยพบได้ว่าการตีตราจะอยู่ในรูปแบบการรังแกนักเรียนข้ามเพศ	

ซึ่งการรังแกที่พบมากที่สุด	ล�าดับหนึ่งคือการรังแกทางวาจา	ล�าดับสองคือการ

รังแกทางกาย	สุดท้ายคือการรังแกทางเพศ	โดยพื้นที่ที่ถูกรังแกมากที่สุด	ล�าดับ

หนึง่คอืเรอืนนอนหอพกั	ล�าดบัสองคือห้องน�า้/ห้องอาบน�า้	สุดท้ายคือห้องเรยีน	

และในส่วนของกลุม่นกัเรยีนข้ามเพศทีต้่องท้าทายกับสิง่ทีต้่องเผชญิ	และได้รบั

ผลกระทบจากการตีตราดังกล่าวมากที่สุด	 ล�าดับหนึ่งคือกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ

ที่นิยามตนเองว่า	“ทอม”	ล�าดับสองคือกลุ่มนักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า	

“กะเทย”	 และสุดท้ายคือกลุ่มนักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า	 “เกย์”	 โดย

รูปแบบการตีตรา	 ความท้าทายที่กลุ่มนักเรียนข้ามเพศต้องเผชิญ	 และผล

กระทบของการตีตราที่กลุ่มนักเรียนข้ามเพศต้องเผชิญ	 ผู้วิจัยน�ากรอบแนวคิด

ในการอธิบายแนวทางการก�าหนดเพศภาวะของ	 วอลบ้ี	 (Walby,	 1990)	 ใน

ระดับสูงสุดนั่นคือ	ระบบสังคม	มาใช้ในการอธิบายร่วมกับแนวคิดการตีตรากับ

ข้อค้นพบที่ได้มา	ถึงการท�าให้เกิดระบบของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภาวะ	
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(กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563)  13



ซึ่งทฤษฏีเพศภาวะน้ันมุ่งเน้นถึงความแตกต่างทางเพศภาวะที่ถูกสร้างขึ้นผ่าน

การสร้างขอบเขตทางเพศภาวะท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	 ผ่านประสบการณ	์

และการปฏิสัมพันธ์	

              

ค�ำส�ำคัญ: 
แนวทางการก�าหนดเพศภาวะ / การตีตรา / 

การตีตราทางเพศ / นักเรียนข้ามเพศ

    

                      

Abstract

	 This	article	is	part	of	the	research	titled	“Sexual	Stigma	

among	 Transgender	 Students	 in	 Chiangmai”,	 to	 study	 of	 the		

situation	 of	 sexual	 stigma	 and	 understanding	 of	 the	 nature	 of		

sexual	stigma,	as	well	as	the	challenges	and	consequences	that	

transgender	students	face	stigmatize.	The	findings	are	that	areas	

and	relationships	contribute	to	the	stigma	of	transgender	students	

who	provide	important	information.	It	found	that	stigma	is	in	the	

form	of	bullying.	Which	bullying	is	most	common	number	one	is	

verbal	bullying,	second	is	physical	bullying	and	last	one	is	sexual	

bullying.	By	the	most	bullied	areas	the	first	is	the	dorm,	second	is	

the	 toilet/bathroom	 and	 finally	 it’s	 a	 classroom.	 In	 the	 part	 of	

transgender	students	who	have	to	challenge	with	what	 is	 faced	

and	affected	by	the	stigma,	one	of	the	most	such	is	transgender	

students	 who	 define	 themselves	 that	 “tomboy”,	 the	 second		

sequence	is	transgender	students	who	define	themselves	“kathoey”	

and	the	final	is	transgender	students	who	define	themselves	“gay”.	

By	the	nature	of	the	stigma,	the	challenge	transgender	students	

will	 face	 and	 the	 consequences	of	 the	 stigma	 that	 transgender	

students	 will	 face.	 The	 researchers	 introduced	 a	 conceptual		

framework	explaining	the	gender	regimes	of	Walby	(1990),	at	the	

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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highest	level	is	the	social	system,	and	together	with	the	concept	

of	stigma	and	the	findings	that	have	created	a	system	of	gender	

inequality,	 which	 the	 theory	 of	 gender	 is	 focused	 on	 gender		

differences,	the	condition	created	through	the	creation	of	sexual	

boundaries,	daily	life	through	experience	and	interaction.

																											

Keywords: 
Gender Regimes / Stigma / Sexual  

Stigma / Transgender Students

																											

  บทน�า
การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การท�าความเข้าใจการตีตราทางเพศที่เกิดข้ึนกับ

นักเรียนข้ามเพศในจังหวัดเชียงใหม่”	 การศึกษานี้มุ่งศึกษาถึงสถานการณ์การ	

ตีตราทางเพศของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน	 ส�าหรับฐานคิดของการศึกษานี	้

จะเห็นว่าการตีตราน้ันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ	 โดยเริ่มจากการประทับ	 การ

เหมารวม	การแบ่งแยกกีดกัน	“พวกเรา”	จาก	“พวกเขา”	จนเกิดการสูญเสีย

สถานภาพในที่สุด	 ซึ่งเมื่อเราใช้แนวคิดการตีตรามาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานการณ์ของ	LGBT	ในโรงเรียนนั้น	จ�าเป็นต้องน�าเอาแนวคิดเรื่องการตีตรา

ทางเพศ	 (sexual	 stigma)	 มาศึกษาผ่านมิติต่างๆ	 โดยจะแบ่งออกเป็น	 a)		

Enacted	sexual	stigma	คือการกระท�าทีเ่ป็นการแบ่งแยกกีดกันหรอืเป็นการ

กระท�าความรุนแรงต่อสมาชิกกลุ่มคนข้ามเพศ	 b)	 Felt	 sexual	 stigma	 คือ

ความคาดหวังหรือความเชื่อถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น	และความน่าจะเป็นว่าการตีตรา

อาจเกดิขึน้ในสถานการณ์ต่างๆ	c)	Internalized	stigma	คือการทีบุ่คคลยอมรบั

ในสิ่งท่ีได้รับการตีตราว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและความเช่ือส่วนบุคคล	

(Herek,	G.	M.,	1986)

ประกอบกันกับการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกระดับของแนวทางการ

ก�าหนดเพศภาวะ	 (Gender	 Regimes)	ที่กล่าวไว้ข้างต้น	 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับจัดระดับของการตีตรา	(Stigma	Level)	(Link	&	Phelan,	1999)	

ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถมองปรากฏการณ์การตีตราที่เกิดขึ้นในระดับใด

ระดับหนึ่ง	 โดยปราศจากการเช่ือมโยงแนวทางการก�าหนดเพศภาวะในระดับ

อื่นที่อยู่สูงหรือต�่ากว่าลงไปได้	 ระดับของการตีตราในระดับของแนวทางการ

ก�าหนดเพศภาวะในการศึกษาคร้ังนี	้ได้แก่	1)	การตีตราเชิงโครงสร้าง	(Structural	

stigma)	ซ่ึงรวมถงึบรรทดัฐานของสงัคมและนโยบายของสถาบนัทีเ่ป็นอปุสรรค

ต่อการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ ่มที่ถูกตีตรา	 2)	 การตีตราเชิงปฏิสัมพันธ์		

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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(Interpersonal	stigma)	หมายถึง	รูปแบบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการถูกกระท�า

โดย	การตีตรา	เช่น	การล่วงละเมิดทางวาจา	ความรุนแรงทางร่างกาย	และการ

ท�าร้ายทางเพศ	 อันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ	

และ	3)	การตีตราเชิงปัจเจกชน	(Individual	stigma)	หมายถึง	ความรู้สึกของ

บุคคลที่มีเก่ียวกับตนเอง	 หรือความคิดความเชื่อที่บุคคลอื่นมีต่อเขาว่าเป็น

อย่างไร	ซึ่งอาจมีผลต่อการก�าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกในอนาคต

ดังน้ันเพ่ือให้เห็นภาพของกรอบแนวคิดในการพยายามท�าความเข้าใจ	

(เบือ้งต้น)	การศกึษาเรือ่งนกัเรยีนข้ามเพศในโรงเรยีนท่ีเกีย่วข้องกบัสภาวการณ์

การตีตรา	 ระดับและมิติที่ต้องพิจารณาถึงการเกิดขึ้นกับการตีตราที่ผู ้วิจัย

ครอบคลุมถึง	ได้แก่	ระดับโครงสร้าง	ที่สะท้อนอยู่ในมิติของความเชื่อว่าการตี

ตราอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ	ซึ่งอาจมองเห็นผ่านหลักสูตรการเรียนการ

สอน	ระดบัการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทีส่ะท้อนจากการกระท�าทีเ่ป็นการแบ่ง

แยกกีดกันหรือความรุนแรงต่อกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ	 ซ่ึงอาจสังเกตได้จากการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ	และระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วย

กัน	และระดับปัจเจกบุคคลที่สะท้อนจากภายในตัวกลุ่มนักเรียนข้ามเพศเอง	ที่

มองเห็นได้จากการปฏิบัติตนหรือการต่อรองกับการเผชิญหน้าการตีตรา	

วิธีวิทยา/การศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	

ตามแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพของ	พิมลพรรณ	อิศรภักดี	(2558)	

ในการน�ามาใช้เป็นหลักในการศึกษานี้	 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์กลุ่มนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน	 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	4-6	ภาคเรียนที่	1-2	ปีการศึกษา	2561	โรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งใน

จังหวัดเชียงใหม่	ตั้งแต่วันที่	8	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.2561	จนถึงวันที่	26	เดือน	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.2562	จ�านวน	15	คน	โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ	ชั้น

ปีละ	3	คน	เพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	และนักเรียนที่มีเพศสภาพ

เป็นชาย/หญิง	ช้ันปีละ	2	คน	เพือ่ศึกษาถงึทัศนคตท่ีิมีต่อเพือ่นนกัเรยีนข้ามเพศ	

เน้นการสัมภาษณ์และการสังเกตเป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยการ

สัมภาษณ์เพื่อนร่วมชั้นเรียน	(เพื่อนในกลุ่ม/นอกกลุ่ม)	และผู้บริหาร	ครูผู้สอน	

สัมภาษณ์โดยการถามในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ	

ส่วนผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ	 จะถูกเชิญเข้าร่วมการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเชิงลึก	 ส่วนการสังเกตเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผล

ต่อประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน	 ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่เป็น

อุปสรรคหรือควบคุม	และปัจจัยที่ช่วยเหลือหรือส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียน	

ท�าการสงัเกตทัง้ในห้องเรยีน	นอกห้องเรยีน	และเรอืนนอนหอพกั	เพือ่ทีจ่ะทราบ

ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของนักเรียนข้ามเพศ	 ซึ่งครอบคลุมอยู่ใน

ประเด็นการตตีราทางเพศ	ในระดับโครงสร้างและปฏสิมัพนัธ์	(ปัจจัยทีส่่งผลเชงิ

ลบ)	รวมถึงการจัดการศึกษาในเชิงพหุวัฒนธรรม	โดยเฉพาะการเรียนการสอน

ที่เกิดขึ้นจริง	 นอกจากนี้สภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	 ยังเป็น	

สิ่งที่ผู้วิจัยค�านึงถึง

ในการเลือกพื้นที่ในการศึกษา	 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าโรงเรียนพื้นที่ศึกษา	

ดังกล่าวนั้น	นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาร้อยละ	60	ต้องอาศัยอยู่เรือน

นอนหอพกัของทางโรงเรยีน	และชาวไทยพืน้ราบมีเพียงร้อยละ	40	เป็นนกัเรยีน

ที่สามารถไปกลับได้โดยไม่ต้องพักอยู่เรือนนอนหอพักของทางโรงเรียน	 ซึ่ง

สถานการณ์กลุ่มนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียนนั้น	 พบว่ามีจ�านวนนักเรียนข้าม

เพศที่พบเห็นได้อยู่มากพอกับโรงเรียนอ่ืนๆ	 แต่ในเรื่องของสถานการณ์กลุ่ม

นักเรียนข้ามเพศยังมีความซับซ้อนและขัดแย้งอยู่มาก	 โดยแม้ว่าโรงเรียนพื้นที่

ศกึษาจะยอมรบักลุม่นกัเรยีนข้ามเพศและความเป็นของนกัเรยีน	แต่ความชงิชงั

และอคติท่ีมต่ีอกลุม่นกัเรยีนข้ามเพศยงัคงปรากฏให้เหน็อยู	่อกีทัง้ยงัมกีารเลอืก

ปฏิบัติต่อนักเรียนกลุ่มนี้แฝงอยู่ด้วย
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ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อที่จะได้จัดการข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดที่ได้

กล่าวมาข้างต้น	กล่าวคือ	จากเอกสาร	การสัมภาษณ์	การสังเกต	ผู้วิจัยเลือกใช้

โปรแกรม	MAXQDA	 เนื่องจากโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติในการช่วยจัดการและ

บรูณาการชนิดของข้อมลูทีม่คีวามแตกต่างกนัได้เป็นอย่างด	ีภายหลงัจากผูว้จิยั

ได้ดึงข้อมูลจากเอกสาร	 ถอดเทปการสัมภาษณ์	 และเรียบเรียงข้อมูลจากการ

สงัเกต	ข้อมูลทัง้หมดจะได้จดัพมิพ์อยูใ่นโปรแกรม	เพือ่ให้ข้อมลูถกูจดัเข้าในเชงิ

ความคิดรวบยอด	และถูกระบุประเภทที่มีความโดดเด่นชัดเจนออกมา	ซึ่งการ

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยไม่ได้ท�ารอบเดียวตั้งแต่เริ่มติดต่อ

ครั้งแรกจนสิ้นสุดการวิจัย	โดยจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยวาง

เอาไว้เป็นหัวข้อ	 ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการประมวลด้วยการเน้นย�้าถึงสิ่งที่

ถกูกล่าวถงึนัน้	ผูว้จัิยจะพยายามท่ีจะรกัษาความหมายทีแ่ท้จรงิ	โดยไม่พยายาม

เปลี่ยนแปลงค�าพูดที่สะท้อนถึงข้อมูลท่ีได้จากการจัดท�าแนวคิดรวบยอด	 โดย

จะน�าเสนออยู่ในเครื่องหมายค�าพูด	 ในขณะที่น�าเสนอข้อค้นพบในค�าที่อยู่ใน

เครื่องหมายค�าพูดนั้น	 อาจจะลดทอนความง่ายในการอ่านข้อความ	 อย่างไร

ก็ตามมันเป็นเพียงโอกาสเดียวที่ท�าให้ผู้อ่านนั้นต้องมองด้วยตัวเขาเองถึงสิ่งที่	

ผูใ้ห้ข้อมลูต้องการน�าเสนอ	(เป็นเช่นนัน้)	(Birbili,	2000	;	Liamputtong,	2010,	

Wiwatwongwana,	R.	2013,	p.56)

  พื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดสถานการณ์การตีตราคนข้ามเพศ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนพื้นที่ศึกษา	 เกี่ยวกับสถานการณ์

ของการตตีรานกัเรยีนข้ามเพศ	ท�าให้ผูวิ้จยัได้เห็นภาพของสถานการณ์การตตีรา

ทางเพศที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ท้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้น

การอธิบายให้เห็นสถานการณ์การตีตราทางเพศท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศ	

ในโรงเรียนพื้นที่ศึกษา	ซึ่งพื้นที่ที่เอื้อต่อสถานการณ์การตีตรานักเรียนข้ามเพศ

ในพ้ืนที่ศึกษานั้น	 ผู้วิจัยสามารถจ�าแนกเพื่อน�ามาประกอบซึ่งการอธิบาย	 คือ

พื้นที่ในส่วนที่เป็น	เรือนนอนหอพัก	ห้องน�้า/ห้องอาบน�้า	และอาคารเรียน	โดย

ผู้วิจัยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวแฝงไปด้วยความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นต่อนักเรียนข้ามเพศ	

และส่งผลกระทบท่ีเกิดจากการรังแกท่ีหลายคนไม่เคยคาดคิด	 โดยเรียงล�าดับ

พ้ืนที่ที่เอื้อต่อสถานการณ์การตีตรานักเรียนข้ามเพศมากที่สุดในโรงเรียนตาม

ล�าดับดังนีค้อื	เรอืนนอนหอพกั	ซึง่เรอืนนอนหอพกัทัง้ผูช้ายและผูห้ญิงสร้างเป็น

เรือนนอนไม้	2	ชัน้	ชัน้แรกเป็นส่วนของการเก็บอปุกรณ์ต่างๆ	ของนกัเรยีนแต่ละ

คน	 และชั้นสองเป็นห้องนอนแบบเตียงสองชั้นอยู่สองฝั่งตรงกันข้ามกัน	 เรือน

นอนตั้งอยู่ไม่ห่างจากอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียนต่างๆ	 นักเรียน

ที่อยู่ร่วมกันจ�านวนหลายคนในหนึ่งเรือนนอน	 ถึงแม้จะใช้ระบบการปกครอง

แบบพ่ีปกครองน้องก็ตาม	 แต่ในบางเรือนนอนก็ยังคงมีอคติต่อความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	 และอคติดังกล่าวจึงเอื้อต่อสถานการณ์การตีตรานักเรียนข้าม

เพศ	รองลงมาคือห้องน�้า/ห้องอาบน�้าเรือนนอนหอพักชาย	ถือได้ว่าเป็นบริเวณ

ทีสุ่ม่เสีย่งต่อการถูกตตีรามากทีส่ดุ	นัน่เพราะพืน้ทีเ่รอืนนอนหอพกัของนกัเรยีน

ชาย	 สภาพของห้องน�้า/ห้องอาบน�้า	 มีความสุ่มเสียงที่นักเรียนข้ามเพศจะถูก

คุกคามทางเพศได้	เช่น	การถูกปีนแอบดู	จนอาจถึงขั้นถูกลวนลาม	เพราะห้อง

อาบน�า้เรอืนนอนผู้ชายจะใช้การอาบน�า้แบบรวมกัน	และห้องอาบน�า้น้ีก็ใช้เป็น

พื้นที่ในการซักผ้าและท�าความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	ของตนเอง	ในส่วน

ของห้องน�้าที่ใช้ในการปลดหนักเบานั้น	สภาพของประตูห้องน�้าก็จะค่อนข้างที่

จะผุพังและไม่มีการซ่อมแซม	ผนังกั้นระหว่างห้องน�้าด้านบนมีความโปร่ง	 ง่าย

ต่อการที่จะปีนขึ้นไปห้องข้างๆ	 ได้	 ในส่วนของห้องน�้า/ห้องอาบน�้าเรือนนอน

หอพักหญิง	 ถึงแม้ว่าห้องอาบน�้าผู้หญิงจะแบ่งเป็นห้องที่เป็นสัดเป็นส่วน	แต่ก็

ไม่มีประตูปิดมิดชิด	และที่ส�าคัญจ�านวนห้องอาบน�้ามีไม่เพียงพอ	เมื่อเทียบกับ

สดัส่วนของนกัเรยีนหนึง่เรอืนนอนหอพกัท่ีมีมากถงึ	60-70	คนต่อเรอืนนอน	ใน
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ส่วนของห้องน�้าที่ใช้ในการปลดหนักเบานั้น	 สภาพของประตูห้องน�้าก็จะค่อน

ข้างที่จะผุพังและไม่มีการซ่อมแซม	ผนังกั้นระหว่างห้องน�้าด้านบนมีความโปร่ง	

ง่ายต่อการทีจ่ะปีนขึน้ไปห้องข้างๆ	ได้เช่นเดยีวกบัห้องน�า้หอพกัเรือนนอนผู้ชาย	

สุดท้ายคืออาคารเรียน	ในที่นี้หมายรวมถึงห้องเรียนในอาคารเรียน	และโรงยิม

บาสเกตบอล	โรงยมิชกมวย	และสนามฟตุบอล	ทีซ่ึง่เป็นห้องเรยีนวชิาพลศกึษา	

ถงึแม้ว่าในชัว่โมงการเรยีนการสอนจะมคีรคูอยควบคมุชัน้เรยีน	ซึง่พืน้ทีด่งักล่าว

บางครั้งในช่ัวโมงเรียนวิชาพลศึกษาก็เอื้อต่อสถานการณ์การตีตรานักเรียน	

ข้ามเพศ	 ที่มีสาเหตุมาจากอคติที่มีต่อคนข้ามเพศในโรงเรียนจนน�าไปสู่การ	

กลัน่แกล้งรงัแกทีก่ว้างขวาง	นบัตัง้แต่การแกล้งหยอกล้อกันแบบเบาๆ	ไปจนถงึ

ขั้นรุนแรง	เช่น	การตั้งฉายา	และการตบตี

จากการสังเกตพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อสถานการณ์การตีตรานักเรียนข้ามเพศใน

พื้นที่ศึกษาดังกล่าวทั้งหมด	ล้วนแล้วแต่เอื้อให้เกิดการตีตรา	บางครั้งการตีตรา

ก็มาจากเหตุผลง่ายๆ	 เพียงเพราะผู้ถูกตีตรามีความแตกต่างจากผู้อื่น	 ไม่ว่าจะ

เป็นความแตกต่างทางชาติพันธุ์	 ภาษา	 เพศ	 หรือแม้แต่ความพิการ	 ความ	

แตกต่างน้ีจะถูกหยิบยกมาล้อเลียนจนน�าไปสู่การปฏิบัติกับผู้ถูกตีตราแบบที่	

ไม่เท่าเทยีมกบัคนอืน่ๆ	ซึง่การตตีราดงักล่าวจะแสดงออกมาจากการกระท�ารูป

แบบอื่นๆ	 เช่น	 ทางค�าพูด	 ทางกาย	 และบางครั้งก็เป็นการตีตราทางเพศด้วย	

ลักษณะของการตีตราในรูปแบบต่างๆ	จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกหรือท�าให้

อับอาย	 และจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ซึ่งมีคนหมู่มากอยู่รวมกัน	 เพื่อกระท�า

การยัว่ย	ุเย้าแหย่	พดูจาดถูกู	เสยีดสกีนั	โดยมวีตัถปุระสงค์เพียงเพ่ือให้เกดิความ

เจ็บปวดและอับอาย	 สิ่งที่เกิดจากอคติที่มีต่อความแตกต่างดังกล่าว	 จึงท�าให	้

ไม่เกิดการยอมรับในความแตกต่างนั้นไม่ว่าจะชาติพันธุ์	 ภาษา	 และเพศ	 ซ่ึง

สามารถพบเห็นได้ทุกพื้นที่ดังที่กล่าวมา

  ความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเกิดสถานการณ์
    การตีตราคนข้ามเพศ

จากการสังเกตความสัมพันธ์ในชีวิตประจ�าวันของผู้คนกลุ่มต่างๆ	 ใน

โรงเรียน	 ล้วนแล้วแต่เปิดโอกาสและเอื้อต่อการตีตราแทบทั้งสิ้น	 การตีตราใน

โรงเรียนจึงกลายเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงพื้นที่และทุกกลุ่มคน	 โดยการ	

กระท�าการตีตราอันเกิดจากความคิดความเช่ือของคนในสังคม	 ถือว่าเป็น	

สิ่งละเอียดอ่อนมาก	บางอย่างแฝงมากับความเชื่อในรูปแบบของค่านิยม	หรือ

สืบทอดผ่านทางวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละสังคม	จนเกิดการยอมรับ	และมัก

มองข้ามลักษณะของความรุนแรงที่ปรากฏจากการตีตรา	 ที่มีลักษณะความ

รุนแรงต้ังแต่ดดุ่าด้วยถ้อยค�า	การลงโทษด้วยวธิกีารแปลกๆ	การท�าร้ายร่างกาย	

และการคุกคามทางเพศ	 ซึ่งการตีตราในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเกิดกับนักเรียน	

ข้ามเพศ	ดังนัน้ความสมัพนัธ์ในชวีติประจ�าวนัของผูค้นกลุม่ต่างๆ	ในพืน้ทีท่ีเ่อือ้

ต่อการตตีราในโรงเรยีน	จะเห็นได้ว่าบ่อยคร้ังเกิดจากการพดูคุยเล่นในวงสนทนา

ของกลุ่มเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน	ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้น	รุ่นพี่	รุ่นน้อง	ซึ่ง

ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อคลายเครียดและเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น	 หากแต่	

บางค�าพูดยงัรวมไปถงึการพดูจาส่อเสยีด	เยาะเย้ยถากถาง	และเกิดเป็นบาดแผล

ในใจท่ีได้ยนิได้ฟังซ�า้ๆ	อยูต่ลอดเวลา	ท�าให้นกัเรยีนข้ามเพศเหล่านีเ้กดิมปีมทาง

ด้านจิตใจ	และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันในโรงเรียน	เช่น	ให้รู้สึกโดดเดี่ยว	

ไร้ค่า	 บางรายถึงกับแก้ปัญหาด้วยการไม่ไปเข้าเรียนเลยก็มี	 หลายคนไม่เคย

ตระหนักหรือเห็นว่าการพูดจาทีเล่นทีจริงจะเป็นการท�าร้ายจิตใจของนักเรียน

ข้ามเพศ	 เมื่อคนพูดเห็นเป็นแค่เร่ืองสนุก	 แต่แท้จริงแล้วค�าพูดเหล่านั้นจะถูก	

จัดเก็บไว้ในสมอง	ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บความทรงจ�าในระยะยาว	และความทรงจ�า	

เหล่านี้เองที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตต่อไป	 ถ้าหากนักเรียนข้ามเพศได้รับแต่ข้อมูล

เชิงลบแบบเดิมซ�้าๆ	 เช่น	 การโดนเพื่อนประณามว่าเป็นคนที่วิปริตผิดเพศ		
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รวมถึงจ�ากัดการใช้ทรัพยากรบางจ�าพวกในห้องเรียนหรือในเรือนนอนหอพัก

อย่างชัดเจน	กลุ่มคนเหล่านี้มักจะรู้สึกโดดเดี่ยว	ไร้คุณค่า	และจะพยายามหลีก

เลี่ยงการเข้าใกล้และเข้าถึงพื้นที่ที่เอื้อต่อการตีตรา	

ในทางกลับกันหากนักเรียนข้ามเพศได้อยู่ในโรงเรียนที่ให้การยอมรับตัว

ตนท่ีแท้จริง	 ก็จะเป็นการสร้างก�าลังใจและความภาคภูมิใจให้กับตนเองได	้

นกัเรยีนข้ามเพศเม่ืออยูใ่นโรงเรยีน	ควรจะมคีวามเท่าเทยีมกนัในด้านของด�าเนนิ

วถิชีวีติได้อย่างเพศชายและเพศหญิงอย่างปกตทิัว่ไป	และไม่เกีย่วว่าจะเป็นกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไหน	เรื่องดังกล่าวจึงจ�าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้าง	

ไม่ว่าจะเป็น	เพื่อนร่วมชั้น	รุ่นพี่	รุ่นน้อง	และครูผู้สอน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใน

ชุมชนชาติพันธุ์เดียวกันเมื่อมาอยู่โรงเรียนเดียวกัน	 ก็ต้องเปิดใจยอมรับและให้

โอกาสเพื่อนนักเรียนที่เป็นข้ามเพศในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน	 ได	้

แต่งตัวชุดชาติพันธุ์ของตนเองตามแบบที่ชอบ	ได้ท�าและแสดงออกในสิ่งที่ถนัด	

และที่ส�าคัญที่สุดคือคนในโรงเรียนจะต้องไม่กีดกันหรือประณามรูปแบบการ

แสดงออกซึ่งทางเพศที่แตกต่างของแต่ละคน

  กรอบแนวคิดในการอธิบายแนวทาง
    การก�าหนดเพศภาวะ

ผู้วิจัยได้ท�าการรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นกลุ่มนักเรียน

ข้ามเพศ	 ซึ่งจะถูกเชิญเข้าร่วมการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเชิงลึก	 เพ่ือให้ได้

ข้อมูลในประเด็นถึงสิ่งที่บอกเล่าจากชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งได้แก่	ครอบครัว	สังคม

ภายนอกและภายในโรงเรียน	 ผู้วิจัยจะพยายามกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้

เล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเป็นคนข้ามเพศ	 ทั้งด้านบวกและด้านลบ		

ยกตัวอย่างเช่น	ความสัมพันธ์กับครอบครัว	เพื่อน	และครูผู้สอน	ตลอดจนจาก

การสังเกตเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตของนักเรียน	

ข้ามเพศในโรงเรยีน	ซึง่รวมถึงปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคหรอืควบคมุ	และปัจจยัท่ีช่วย

เหลอืหรอืส่งเสรมิการใช้ชีวติในโรงเรยีน	โดยผลจากการศึกษาสะท้อนให้เหน็ถงึ

ความแตกต่างทางเพศภาวะ	 ที่มักจะถูกท�าให้เป็นองค์กรและสถาบันอย่างมี

ล�าดบัชัน้	และท�าให้เกดิระบบของความไม่เท่าเทยีมกนัทางเพศภาวะ	ซึง่เป็นการ

ก�าหนดแนวทางของเพศภาวะ	(Gender	regimes)	อย่างจ�าเพาะเจาะจง	ในการ

ท�าความเข้าใจแนวทางการก�าหนดเพศภาวะนั้น	 จะท�าให้เราเข้าใจว่าการรับรู้

ของความแตกต่างพืน้ฐานระหว่างผูช้ายและผูห้ญิง	(เพศภาวะอ่ืนๆ)	ทีถ่กูก�าหนด

ขึ้นเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างไร	 เช่น	วอลบี้	 (Walby,	1990)	

ได้ให้กรอบแนวคิดในการอธิบายแนวทางการก�าหนดเพศภาวะหลายระดบั	ทัง้นี้

ผูว้จิยัน�ากรอบแนวคิดในการอธบิายแนวทางการก�าหนดเพศภาวะในระดบัสูงสุด

นัน่คอื	“ระบบสงัคม”	มาใช้ในการอธบิายร่วมกบัแนวคดิการตตีรากับข้อค้นพบ

ที่ได้มา	ถึงการท�าให้เกิดระบบของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภาวะ	ดังนี้

	แนวทางการก�าหนดเพศภาวะในระดับสูงสุดคือ	ระบบสังคม	ซึ่ง	วอลบี้	

(Walby)	ใช้ค�าว่า	Gender	order	(ล�าดับเพศ)	ซึ่งเพศภาวะเป็นสิ่งที่สังคมสร้าง

ขึน้	ในส่วนของเพศสรรีะเป็นสิง่ทีติ่ดมาทางกาย	ความเป็นผูห้ญิง	ความเป็นผูช้าย	

เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา	โดยในระบบสังคม	มนุษย์มีการแสดงบทบาททางเพศที่

แตกต่างหลากหลายออกไป	แต่การแสดงบทบาททางเพศมกัถกูจ�ากดัให้แคบลง

หรือถูกท�าให้คุณค่าตกอยู่ภายใต้ความรู้วิทยาศาสตร์ตะวันตก	บทบาททางเพศ

ที่ได้รับการยอมรับจึงมีเพียงผู้หญิงและผู้ชายเท่านั้น	 ในการท�าความเข้าใจ

บทบาททางเพศ	เราจึงต้องมองเหน็ความแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมทีแ่สดงออก

ทางสังคม	ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่สังคมก�าหนดหรือวางกฎเกณฑ์เอาไว้	เช่น	การแสดง

ความเป็นหญงิชายผ่านเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย	การท�างาน	การใช้ค�าพูด	และกิรยิา

อาการ	กบัการแสดงอารมณ์ความปรารถนาทางเพศทีม่นษุย์จะมีต่อคนอืน่หรอื

สิ่งต่างๆ	 เช่น	 ความรัก	 ความเสน่หา	 กามารมณ์	 และการปลดปล่อยอารมณ์	
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ทางเพศ	ซึ่งอาจแสดงผ่านพิธีกรรม	งานศิลปะ	และวรรณกรรม	(Vance,	2005,	

p.20)

ข้อค้นพบของผู้วิจัยจะเห็นได้ว่า	 นักเรียนข้ามเพศ	 ถูกรังแก	 ถูกเหยียด

เพศ	 และเลือกปฏิบัติในโรงเรียน	 เนื่องมาจากเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�าเนิด	

นักเรียนข้ามเพศบางรายต้องทนกับการถูกเหยียดและเลือกปฏิบัติด้วยการ	

ถูกลงโทษทางวินัยจากทางโรงเรียนอย่างไม่สมเหตุสมผล	อย่างเช่น	การไว้ทรง

ผมของนักเรียนทอม	 การแต่งหน้าของนักเรียนกะเทย	 เป็นต้น	 ผู้ที่กระท�าการ

รังแกจะจงใจแกล้งพูดถึงเพศสภาพของกลุ่มนักเรียนข้ามเพศในเชิงเย้ยหยัน

ถากถาง	 ผู้ที่กระท�าการรังแกบางคนถึงขั้นเหยียบย�่าความเป็นมนุษย์ของกลุ่ม

นักเรียนข้ามเพศด้วยการแสดงออกที่ท�าเหมือนเขาเป็นตัวประหลาด	อย่างเช่น

การใช้ค�าเรียกแทนกลุม่บคุคลเพศชายทีแ่สดงลกัษณะและพฤตกิรรมออกมาใน

ลักษณะท่าทางใกล้เคียงกับลักษณะของเพศหญิงว่า	“ลักเพศ”	ค�านี้เป็นค�าที่มี

นัยในเชิงดูถูกเหยียดหยามหรือเป็นการล้อเลียน	 ท�าให้ผู้ถูกเรียกรู้สึกอับอาย	

หรือกลายเป็นตัวตลกในสายตาบุคคลที่พบเห็น	 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจาก

อิทธิพลขององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์	จิตวิทยา	สื่อมวลชน	กฎหมาย	รวม

ไปถึงความคิดความเช่ือทางวัฒนธรรมประเพณี	 และศาสนาที่มองเห็น	 และ

ยอมรบัเรือ่งเพศอยูแ่ต่เฉพาะในกรอบความสมัพนัธ์ระหว่างชายกบัหญงิ	ภายใต้

อุดมการณ์ความรักความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ

ทุกวันนี้ในสังคมโดยเฉพาะพื้นที่สถานศึกษาเอง	มองเห็นแต่ภาพลักษณ์

ของกะเทยในมิติของความเป็นผู้หญิงท่ีสวยกว่า	 หรือมีจริตกริยาเป็นผู้หญิง

มากกว่าผู้ที่มีเพศสภาพเป็นผู้หญิง	 จนมองไม่เห็นว่าภายในกลุ่มกะเทยเองก็มี

กะเทยทีมี่ตวัตนทางเพศ	และมบีคุลกิภาพทีห่ลากหลาย	ไม่ต่างจากผูช้ายผูห้ญงิ	

หรือการที่การเข้าคา่ยลกูเสือของนกัเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้	กบัการ

เข้าค่ายฝึกวิชาทหารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในช่วงของ

การแสดงรอบกองไฟตอนกลางคนื	กม็กัหยบิเอาความเป็นกะเทยมาเป็นจดุขาย

เพือ่สร้างความบนัเทงิ	ด้วยการขยายภาพกะเทยในมมุมองของการมจีริตจะก้าน	

วี๊ดว้ายกระตู้วู้	 ปากจัด	 เปิดเผยในเร่ืองความต้องการทางเพศสูง	 โดยมักจะให้

ผู้ชายมาแต่งตวัแสดงท่าทางเป็นกะเทย	ทัง้หมดนีท้�าให้ภาพของบคุคลทีม่ตีวัตน

ทางเพศภาวะ	หรอืมีวถิทีางเพศทีแ่ตกต่างออกไป	ยิง่ถกูตอกย�า้อยูใ่นกรอบของ

ความเป็นคนวิปริตผิดเพศ	หรือเป็นความแปลกประหลาดพิสดารที่ดูน่าทึ่งหรือ

ดูน่าข�าขัน	และในเวลาเดียวกันก็น�ามาซึ่งการกีดกัน	และเลือกปฏิบัติกับบุคคล

กลุ่มนี้อยู่อย่างซ�้าแล้วซ�้าเล่า	 ในส่วนของค�าเรียกในแวดวงนักเรียนกะเทยด้วย

กนัเอง	หรอืค�าทีน่กัเรยีนกะเทยพงึพอใจให้คนอ่ืนเรยีกตนเอง	เช่นค�าว่า	สาวทจี	ี

(ย่อมาจาก	 Transgender)	 เลด้ีบอย	 (Ladyboy)	 ในส่วนค�าเรียกที่เป็นการ

สะท้อนถึงบทบาทหรือตัวตนทางเพศภาวะ	 เช่น	 กะเทยหัวโปก	 ตุ๊ดหัวโปก		

กะเทยควาย	เป็นตวัอย่างของกลุม่ค�าทีน่กัเรยีนกะเทยส่วนใหญ่ไม่ชอบ	หรอือาจ

จะเรียกว่าเกลียดเลยก็ได้	 เนื่องจากค�าๆ	 นี้โดยมากจะเป็นค�าท่ีผู้อื่นใช้เรียก

กะเทยในเชิงดูถูกหรือล้อเลียนให้เป็นที่สนุกสนานในสายตาของผู้เรียก	

ในส่วนของนักเรียนหญิงที่แต่งตัวหรือมีกิริยาเหมือนผู้ชาย	 หรือที่นิยาม

ว่า	“ทอม”	การแสดงบทบาททางเพศของนักเรียนทอม	มักถูกจ�ากัดให้แคบลง

หรือถูกท�าให้คุณค่าตกอยู่ภายใต้ระบบชายเป็นใหญ่	 โดยนักเรียนชายมีการจัด

ตั้งกลุ่ม	“อดัมล่าทอม”	ที่เกิดจากความเกลียดชัง	(Hate	Crime)	รูปแบบหนึ่ง	

ซึง่เกดิจากความเชือ่ทีว่่าเพศภาวะทอมเป็นเพศภาวะทีค่กุคามความเป็นชาย	ทัง้

ที่โดยตัวทอมแต่ละคนไม่ได้ไปคุกคามใคร	 แต่ความเป็นทอมไม่มากก็น้อยไป

คุกคามความเป็นชายที่อยู่ในวิธีคิดของผู้ชายที่ถูกสร้างขึ้นมา	 ทอมมักจะถูก

หยามว่าเป็นการลอกเลียนแบบ	(Imitation)	บทบาทและเพศสภาวะความเป็น

ชาย	 (Masculinity)	 อันไร้ค่าและไร้รสนิยม	 และถูกก�าราบด้วยความเชื่อท่ีว่า	

“ทอม”	จะหายเป็น	“ทอม”	ก็ต่อเมื่อได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายผ่านวาทกรรมที่
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ว่า	“เปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ”	“โครงการคืนสตรีแก่สังคม”	หรือ	“นิ้วเย็นๆ	หรือ

จะสูเ้อน็อุน่ๆ”	ซึง่ล้วนแล้วแต่แฝงและซ่อนเร้นความรนุแรงไว้ในถ้อยค�าและวธิี

คดิทีส่ะท้อนออกมาทัง้สิน้	มกัพบปรากฏการณ์นกัเรยีนทอมถกูรงัแกทางเพศใน

หลายพื้นท่ีภายในโรงเรียน	 ผลท่ีตามมานอกจากนักเรียนทอมจะต้องเผชิญกับ

ความอับอาย	การถกูประทบัตราจากเพือ่นในโรงเรียน	นกัเรยีนทอมยงัต้องเผชญิ

กบัความรูส้กึถกูลดทอนคณุค่าในศักดิศ์รแีละความเป็นบคุคลทีม่อีตัลักษณ์ทาง

เพศที่แตกต่างของตัวเอง	 เนื่องจากความไม่เข้าใจ	 อคติ	 และความเกลียดชัง

บุคคลข้ามเพศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลรอบข้างที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน

บุคคลที่ไม่แสดงออกเป็นเพศตรงข้ามแต่ว่ามีรสนิยมรักใคร่ในเพศ

เดียวกัน	แต่ไม่ได้มีความปรารถนาที่จะแสดงออกหรือมีจิตใจเป็นผู้หญิง	บุคคล

เหล่านี้จะนิยามตนเองว่า	“เกย์”	ในพื้นที่สถานศึกษา	นักเรียนเกย์ส่วนใหญ่จะ

ไม่เปิดเผยตวัตนทางเพศวถิใีห้คนอืน่รบัรู	้มส่ีวนน้อยมากทีก่ล้าจะเปิดเผยตวัตน

ทางเพศวิถีของตนเอง	 ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเกย์ที่เปิดเผยหรือ

ไม่เปิดเผยตวัตนทางเพศวิถ	ีต่างกเ็ผชญิกบัการถกูกดีกนัและไม่ได้รบัการยอมรบั

จากเพ่ือนในโรงเรยีน	แม้จะยงัมอียู่บ้างในบางพืน้ทีส่ถานศกึษา	ซึง่อาจยงัไม่คุน้

เคยและไม่ยอมเปิดกว้างในรสนิยมทางเพศส่วนบุคคล	แต่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆ	

เท่านั้นเอง	บ่อยครั้งที่คนในสังคมจะสับสนและแยกแยะความเป็น	“เกย์”	กับ

ความเป็น	 “กะเทย”	 ไม่ออก	 เพราะในมุมมองและระบบวิธีคิดเร่ืองเพศภาวะ

และเพศวิถีในสังคมไทย	แต่เดิมมีเพียงค�าว่า	“กะเทย”	 เพียงค�าเดียวเท่านั้นที่

ถกูน�ามาใช้ในการอธบิายตวัตนทางเพศของคน	ไม่ว่าจะเป็นตัวตนทางเพศภาวะ

หรือตัวตนทางเพศวิถี	 ในบริบททางสังคมส่วนใหญ่จะใช้ค�าว่า	 “ชายรักชาย”	

แทนค�าว่า	“เกย์”	มากกว่า	และแยกกลุ่ม	“กะเทย”	ออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง	

เนือ่งจากแต่ละกลุม่เผชิญปัญหาการเลอืกปฏบัิตทิีแ่ตกต่างกนั	ในพืน้ทีโ่รงเรยีน

ยงัมอีกีหลายค�าทีใ่ช้เรยีกกลุม่นกัเรยีนเกย์	และเป็นค�าทีค่่อนข้างจะมคีวามหมาย

ไปในเชิงล้อเลียน	 หรือเชิงดูถูกเหยียดหยามทั้งสิ้น	 เช่นค�าว่า	 “ตุ๋ย”	 “ไม้ป่า

เดียวกนั”	“ผูช้ายสม่ีวง”	หรอืค�าศัพท์แสลงอกีค�าซึง่หมายถงึ	การมีเพศสมัพนัธ์

ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันอย่างค�าว่า	 “อัดถั่วด�า”	 มีที่มาจากข่าวในหน้า

หนังสือพิมพ์เมื่อปี	 พ.ศ.	 2478	 ที่ต�ารวจได้จับกุมผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรม

หลอกเด็กผู้ชายหลายคนมาส�าเรจ็ความใคร่ให้ตนเอง	ก่อนทีจ่ะส่งเดก็ผูช้ายเหล่า

นีใ้ห้กบัผูช้ายมเีงนิทีต้่องการมเีพศสมัพนัธ์กบัเดก็ผูช้าย	โดยผูช้ายคนท่ีถกูจบักุม

นี้มีชื่อเล่นว่า	“นายถั่วด�า”	ค�าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนที่

มีส่วนในการร่วมสร้างค�าใหม่ๆ	 จนกลายมาเป็นค�าที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป	

(สุรีย์พร	กฤษเจริญ,	2547	:	179)	

  ระบบของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภาวะ
    ในพื้นที่สถานศึกษา

	แม้ในสังคมไทยจะยังไม่อาจยอมรับคนข้ามเพศได้อยา่งเตม็ใจ	แต่สงัคม

ไทยจะต้องให้สิทธเิสรภีาพท่ีเสมอภาคแก่คนทุกๆ	เพศ	ไม่ใช่เฉพาะเพศชายและ

หญิงเท่านั้น	คนทุกเพศเป็นมนุษย์เหมือนกัน	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ที่จะ

ต้องท�าให้สงัคมยอมรบัสถานภาพของคนข้ามเพศท่ีปัจจุบันถูกกดขีด้่วยอคต	ิถงึ

แม้ว่าประเทศไทยจะเปิดกว้างในเรื่องของการยอมรับคนข้ามเพศ	 และได้มี

การน�าเสนอผ่านสื่อมากมาย	 แต่นักสิทธิมนุษยชนยังเห็นว่ามันเป็นอะไรที่	

ซับซ้อนกว่านั้นมาก	 สังคมต้องรับรู้และท�าความเข้าใจในเรื่องปัญหาและความ

เท่าเทียมและรัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือพร้อมเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย	

อีกมาก	 เพราะทุกวันนี้ผู้คนเห็นและยอมรับในการมีตัวตนของคนข้ามเพศ	 แต่

ยังน้อยนักที่คนทั่วไปจะได้สัมผัสหรือเข้าใจในเร่ืองสิทธิของคนข้ามเพศ	 โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีส่ถานศกึษา	ทีย่งัคงพบกับปัญหาความรนุแรง	การท�าร้าย

ร่างกาย	 รวมทั้งการดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อนักเรียนข้าม
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เพศ	ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา	ทีเ่ป็นผลมาจากการมอีคติทางเพศต่อ

นกัเรยีนทีเ่พศสภาพไม่ตรงกับเพศก�าเนดิ	ทีไ่ม่ว่าจะเป็นทัง้	เกย์	ทอม	และกะเทย	

ท่ีแม้ดเูหมอืนว่าผูค้นในสถานศกึษาในปัจจบุนั	จะเหมอืนกบัเปิดใจยอมรับกลุ่ม

คนเหล่านี้แล้วก็ตาม	แต่ว่าก็ยังมีคนอีกจ�านวนหนึ่งที่ยังมองว่านักเรียนข้ามเพศ

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ปกติ	เพราะไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้	หรือมีรสนิยมทางเพศ

ที่แตกต่างจากคนทั่วไป	 จนถูกมองและตีตราว่านี่คือสิ่งผิดปกติ	 และเมื่อเกิด

เหตุการณ์ร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของนักเรียนข้ามเพศกลุ่มนี้	ก็มักจะจบ

ลงด้วยการกระท�าทีร่นุแรง	ทีอ่าจแฝงด้วยความเกลยีดชงัส่วนตัว	หรอืแม้แต่การ

แสดงความเหน็บนสงัคมออนไลน์ท่ีใช้ถ้อยค�าดถููกเหยยีดหยามศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษย์	 เพียงเพราะนักเรียนข้ามเพศกลุ่มนี้ไม่ใช่บุคคลที่มีรสนิยมตรงตามเพศ

ก�าเนิด

จากข้อค้นพบของผู้วิจัยข้างต้น	 ร่วมกับกรอบแนวคิดในการอธิบาย

แนวทางการก�าหนดเพศภาวะ	(Gender	regimes)	ท�าให้พบว่าในสังคมไทยนัน้

ยังคงมีการกระท�าให้เกิดระบบของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภาวะอยู่	 โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ท่ีสถานศกึษา	นกัเรยีนข้ามเพศต่างพบเจอกบัประสบการณ์

ที่เลวร้ายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวก็ไม่ได้มีความ

แตกต่างจากสถานการณ์การตีตราทางเพศที่เกิดกับนักเรียนข้ามเพศในต่าง

ประเทศ	ถงึแม้ว่าจะมบีรบิทและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกันออกไปกต็าม	อย่างเช่น

ในสังคมทุกพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น	 พบว่าโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนต่างๆ	 ใน

ประเทศญีปุ่น่เอง	คอืสถานทีท่ีเ่ตม็ไปด้วยความเกลยีดชงันกัเรยีนข้ามเพศ	แม้แต่

ครูก็ยังมีท่าทีและทัศนคติไม่ดีดังกล่าว	 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนข้ามเพศบางคนตก

อยู่ในถาวะกดดัน	และรู้สึกเกลียดตัวเอง	รูปแบบการรังแกที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ข้ามเพศ	กม็ทีัง้ค�าพดู	ค�าวพิากษ์	วจิารณ์	ทีเ่ตม็ไปด้วยความเกลียดชงัจากเพ่ือน

นกัเรยีนด้วยกนัและจากคร	ูสามารถท�าร้ายนกัเรยีนกลุ่มนีไ้ด้	ซ่ึงนกัเรียนบางคน

อาจก�าลังอยู่ในช่วงต้นๆ	 ของการต่อสู้กับความสับสนในตัวตนของตนเอง	 กับ

ความรู้สึกละอาย	และความรู้สึกรังเกียจตัวเอง	นักเรียนข้ามเพศกลุ่มนี้ต้องทน

ได้ยินกับค�าพูดที่เสียดสี	 ต่อต้าน	บางครั้งถูกเรียกว่าเป็นคนน่ารังเกียจ	 และใช้

ค�าสรรพนามเรียกขานต่างๆ	 นานา	 อาทิ	 พวกโฮโม	 หรือแม้กระทั่งการพูด

ประกาศอย่างไม่สะทกสะท้านว่า	 “พวกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดมาเลย”		

(ฮวิแมนไรตส์วอตช์,	2016)	จากการส�ารวจนกัเรยีนทีถ่กูรังแกจากเพือ่นนกัเรยีน

ด้วยกัน	 ในประเทศไทยพบว่ามีนักเรียนที่ถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันมี

สงูถงึร้อยละ	40	ซึง่รองจากประเทศญีปุ่น่	โดยประเทศญีปุ่น่ในบางโรงเรียน	หาก

นักเรียนหญิงที่มีลักษณะห้าวๆ	 คล้ายผู้ชายมักจะถูกรังเกียจ	 ซึ่งสาเหตุที่ผู้ชาย

เกลียดทอม	เพราะมองว่าทอมคุกคามความเป็นชาย	เป็นความเชื่อผิดๆ	ที่แฝง

มากับวัฒนธรรมนิยมชาย	จนเกิดเป็นความรุนแรงต่อผู้หญิงที่อยู่ในเพศภาวะที่

ถูกมองว่าคกุคามความเป็นชาย	(ทอม)	ทัง้ๆ	ทีจ่รงิแล้วนัน้ตวัเขาเองไม่ได้คกุคาม

ใคร	(ฮิวแมนไรตส์วอตช์,	2016)	จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนข้ามเพศ

ในประเทศญ่ีปุ่น	ก็มีการตัง้ข้อสังเกตว่า	กลุ่มนกัเรยีนหญิงรกัหญิงเป็นกลุ่มเส่ียง

ทีส่ดุทีจ่ะเผชญิกับความรนุแรงทางเพศภายใต้มายาคต	ิ“ของจรงิ”	ทีถ่กูอุปโลกน์

ขึน้มาในสงัคมชายเป็นใหญ่	และการถกูกระท�าความรนุแรงและละเมิดทางเพศ

มักจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัว

ในประเทศอินเดียเอง	ถึงแม้จะพบว่าในช่วงปี	2014	มีประชากรกะเทย

มากถึงประมาณ	3	ล้านคน	ซึ่งถือว่าเป็นจ�านวนที่มากพอสมควร	แต่ที่ผ่านมา

คนกลุ ่มนี้ถูกสังคมรังเกียจและกีดกันออกจากสังคม	 ตั้งแต่ในสังคมระดับ

ครอบครวั	โรงเรยีน	ท�าให้บรรดากะเทยน้อยใหญ่ขาดโอกาสทีจ่ะได้รบัการศกึษา

และมีหน้าที่การงานท่ีดี	 ส่วนใหญ่จึงต้องหันไปท�างานหาเล้ียงชีพด้วยการเต้น

ตามงานพิธีต่างๆ	 ไปเป็นโสเภณี	 หรือไม่ก็ขอทาน	 และกลายเป็นคนยากจน	

กะเทยท่ีอาศัยในเมืองใหญ่	 อย่างเมืองเดลลี	 หรือมุมไบ	 ยังถือว่ามีสถานะท่ีดี	
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และได้รบัการยอมรบัมากกว่าคนข้ามเพศในท้องถิน่ชนบท	อาจเป็นเพราะสังคม

และผู้คนมีการรับรู้ที่เปิดกว้างมากกว่า	ขณะที่ในหมู่บ้านห่างไกล	กะเทยยังถูก

มองเป็นพวกผิดปกติ	เด็กชายที่ส่อแววตุ้งติ้งไม่ได้เข้าเรียน	เพราะทุกคนมองว่า

โตขึ้นก็เป็นกะเทยไปเต้นตามงาน	 ไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้	 กะเทยอีกไม่น้อย	

ถูกรังเกียจไม่ให้เข้าร่วมงานพิธีต่างๆ	 แม้แต่งานศพของญาติมิตร	 ก็ต้องรอให	้

ค�า่มดื	แขกกลับหมดแล้วถงึจะแอบไปเคารพศพได้	นกัเรยีนกะเทยในครอบครวั

อินเดียหัวโบราณหลายคน	ที่ครอบครัวไม่ยอมรับลูกหลานที่เป็นกะเทย	จะถูก

ขับไล่ออกจากบ้าน	เมื่อต้องออกมาเผชิญโลกเพียงล�าพังตั้งแต่ยังเด็ก	หลายคน

จะถูกรังเกียจและโดนรังแก	 ดังนั้นกะเทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

จึงรวมตัวอยู่อาศัยกันเป็นชุมชนเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของตัวเอง	 (รัชดา		

ธราภาค,	2557)

หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ท่ีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิ

และความเท่าเทยีมกันของผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ	ในรฐัแคลฟิอร์เนยีของ

สหรฐัอเมริกาถือเป็นรัฐแรกและรฐัเดยีวในสหรฐัอเมรกิาทีซ่ึง่ก�าลงัเป็นประเดน็

ข้อถกเถยีงกนัในเรือ่งการสอนหลกัสตูรความหลากหลายทางเพศแก่เด็กประถม

ว่ามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่	โดยในปี	2016	ได้ผลักดันการศึกษาเรื่องความ

หลากหลายทางเพศในโรงเรียน	 มีการเปิดเผยเนื้อหาของหลักสูตรสังคมศึกษา

ทีป่รับปรงุเน้ือหาใหม่	ให้มีความเป็นมติรกบัเรือ่งความหลากหลายทางเพศมาก

ขึน้	ด้วยการอนมัุตแิบบเรยีน	10	ฉบับ	ทีเ่ริม่น�ามาใช้สอนเรือ่งความหลากหลาย

ทางเพศ	ตัง้แต่ระดบัอนบุาลไปจนถึงเกรด	8	ถือเป็นรฐัแรกของอเมรกิา	ทีม่แีบบ

เรียนว่าด้วยเร่ืองความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นทางการ	 ทั้งนี้ประเทศ

สวีเดนและประเทศอังกฤษก็บรรจุหลักสูตรท่ีเก่ียวกับ	 “LGBT	 ศึกษา”	 ตาม

ประเทศอเมริกา	 โดยเมื่อเดือนมิถุนายน	ปี	 2019	ที่ผ่านมานี้	 ได้อนุมัติการใช้

หนังสือภาพเป็นสื่อการเรียนการสอนเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	 ใน

หลักสูตรภาคบงัคบัว่าด้วยการมสีมัพนัธภาพทีดี่และเพศศกึษา	(Relationships	

and	sex	education	-	RSE)	และความเสมอภาคของกลุม่ผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศ	(LGBT)	ซึง่จะเริม่สอนให้เดก็นกัเรยีนทัว่ประเทศตัง้แต่ปีการศึกษาใหม่

ที่จะเริ่มเดือนกันยายน	ปี	2020	โดยหนังสือที่ว่านี้	เป็นหนังสือการ์ตูนที่จะสอน

ให้เดก็ๆ	ได้เรยีนรูเ้กีย่วกับการยอมรบัความแตกต่างในสงัคมและการเคารพสทิธิ

ความเสมอภาคของเพื่อนร่วมสังคม	 โดยยกตัวอย่างของวิถีชีวิตที่หลากหลาย	

เช่น	 เร่ืองราวของคู่เพนกวินเกย์ที่ช่วยกันเลี้ยงลูกน้อย	 เรื่องราวของเด็กชายที่

อยากแต่งตัวเป็นนางเงือก	 รวมทั้งเรื่องราวของคู่เลสเบี้ยนกับลูกของพวกเธอ	

แม้หนงัสือเหล่านีจ้ะถกูต่อต้านจากบรรดาผูป้กครองทีมี่แนวคิดอนรุกัษ์นยิม	เช่น	

กลุ่มชาวยิวออร์โธดอกซ์และชาวมุสลิม	 แต่นักการศึกษาช้ีว่า	 เด็กจะต้องได้รับ

การศึกษาเรื่องความเสมอภาคของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ	 ซึ่งเป็น	

ส่วนหนึ่งของกฎหมายสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน	(บีบีซี,	2019)

ไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนประถมหลายแห่งทั่วประเทศอังกฤษที่ได้รับ

จดหมายประท้วงการสอนบทเรียนว่าด้วยการมีสัมพันธภาพท่ีดีและเพศศึกษา	

(Relationships	and	sex	education	 -	RSE)	และความเสมอภาคของกลุ่ม	

ผู้มีความหลากหลายทางเพศ	(LGBT)	ซึ่งส�านักข่าวบีบีซี	(2019)	ได้รายงานว่า

เมื่อเดือนพฤษภาคม	 ปี	 2019	 ที่ผ่านมา	 ผู้ปกครองอังกฤษประท้วงโรงเรียน

ประถมที่สอนเรื่องความหลากหลายทางเพศ	การประท้วงเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นใน

เมืองเบอร์มิงแฮม	 และยังมีโรงเรียนในอีกหลายเมืองท่ีได้รับจดหมายประท้วง

การสอนหลักสูตรนี้	 เช่น	 เมืองแบรดฟอร์ด	บริสตอล	ลอนดอน	แมนเชสเตอร์	

นอร์ทแฮมพ์ตัน	 และนอตทิงแฮม	 โดยผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่มี

แนวคิดอนุรักษ์นิยม	 แต่ก็มีผู้ปกครองชาวคริสต์รวมอยู่ด้วย	 จากนั้นก็มีการ	

ส่งจดหมายประท้วงไปตามโรงเรียนอกีหลายแห่งทัว่ประเทศองักฤษ	ผูป้ระท้วง

ระบุว่าหลักสูตรเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบคนรักเพศเดียวกัน	กลุ่มผู้ปกครอง
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หลายเมืองในประเทศไปชมุนมุประท้วงทีด้่านนอกโรงเรยีน	หลงัจากเดก็นกัเรยีน

ได้รับแจกหนังสือที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กข้ามเพศ	และครอบครัวของคู่รักเพศ

เดยีวกนั	ซึง่ผูป้ระท้วงส่วนใหญ่ระบุว่า	พวกเขาต่างเป็นกงัวลทีลู่กหลานของเขา

กลบับ้านมาพร้อมกบัสือ่การเรยีนทีข่ดัแย้งกบัค่านยิมทางจริยธรรมของพวกเขา	

และมองว่าแบบเรยีนดงักล่าวไม่ได้เกีย่วกบัเรือ่งสทิธแิละความเสมอภาคของคน

ข้ามเพศ	 แต่เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบคนรักเพศเดียวกันให้แก่เด็กมากกว่า	

อย่างไรก็ตามทางด้านกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอังกฤษยังคงระบุว่า		

เด็กนักเรียนควรได้รับการสอนเกี่ยวกับสังคมที่พวกเขาเติบโตขึ้นมา	 และวิชา

เหล่านีถ้กูออกแบบมาเพือ่ปลกูฝังการเคารพผูอ้ืน่และความแตกต่าง	รวมทัง้สอน

เดก็นักเรยีนเก่ียวกับการมสีมัพนัธภาพทีด่กัีบเพือ่นร่วมสงัคม	เป็นเรือ่งเกีย่วกบั

เรื่องสิทธิและความเสมอภาค	 ไม่ใช่เพื่อการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบคนรักเพศ

เดียวกันให้แก่เด็ก

ในทกุประเทศทัว่โลกถอืว่าเป็นสงัคมพหวัุฒนธรรม	ดงันัน้การอยูร่่วมกัน

ของคนในสังคมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ	รูปแบบการใช้ชีวิต	และมีการ

ยอมรบัในความเปลีย่นแปลงรวมทัง้ความแตกต่างของกลุม่ต่างๆ	เพือ่ให้อยูร่่วม

กันในสังคมได้อย่างสันติ	 เมื่อมองเผินๆ	 เราอาจเห็นว่าสังคมไทยและอีกหลาย

ประเทศ	ได้เปิดกว้างต่อกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศมากข้ึนกว่าในอดีต	

พฤติกรรมบางอย่างที่เคยต้องปกปิดไว้เนื่องจากขัดต่อวัฒนธรรม	ค่านิยม	และ

ความเช่ือเดิมๆ	ก็ได้รบัการเปิดเผยและยอมรบัมากยิง่ขึน้	สิง่หนึง่ทีเ่หน็ได้ชดัคือ

การมีตัวตนในสังคมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ	ที่มีศัพท์เรียก

กันทั่วไปตั้งแต่	กะเทย	สาวประเภทสอง	คนรักเพศเดียวกัน	เพศที่หลากหลาย	

คนข้ามเพศ	คนเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยได้มากขึ้น	แต่เบื้องหลังของ

แต่ละคนกว่าจะเปิดเผยตัวตนได้นั้น	 ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ	 มากมายในชีวิต

กว่าจะได้รับการยอมรับในสังคม	 ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากสังคมท่ีไม่มีการรองรับ

เพศอื่นๆ	 ให้เป็นเพศที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 มีเพียงเพศชายและหญิงอันเป็นก

รอบความคดิเรือ่งเพศอยู	่แม้แต่ประเดน็การศึกษาและเพศวถิทีีเ่ป็นข้อถกเถยีง

กนัอยูห่ลายประเทศ	ไม่ว่าจะในบรบิทสงัคมหรอืวฒันธรรมไหนก็ตาม	การสอน

เรื่องเพศวิถีในโรงเรียน	ถ้าสอนในสิ่งที่เปิดมากๆ	เป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปได้ยาก

หรือเป็นไปไม่ได้เลย	 เพราะในบางสังคมมองว่าเรื่องดังกล่าวขัดต่อวัฒนธรรม		

ค่านิยม	และความเชื่อเดิมๆ	ของสังคมพวกเขา

  บทสรุป
จากข้อค้นพบของการศึกษาถึงสถานการณ์การตีตรา	 รูปแบบการรังแก	

พร้อมกบัการน�าเสนอการวเิคราะห์ลักษณะของการเกิดการตตีราทางเพศภาวะ

ในโรงเรียน	 ความท้าทายที่ต้องเผชิญ	 และผลกระทบของการตีตราท่ีกลุ่ม

นกัเรยีนข้ามเพศต้องเผชิญ	อาจพดูได้ว่านกัเรียนข้ามเพศไม่ว่าจะอยูใ่นโรงเรยีน

หรือสังคมนอกโรงเรียน	และด�าเนินวิถีชีวิตได้อย่างเพศชายและเพศหญิงอย่าง

ปกติทั่วไปนั้น	จ�าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสังคมรอบข้าง	ไม่ว่าจะเป็น

พ่อแม่	ญาติพี่น้อง	เพื่อน	ครูผู้สอน	หรือแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านเดียวกันเปิดใจ

ยอมรับและให้โอกาสนักเรียนข้ามเพศในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน	 ได้

แต่งตัวตามแบบที่ชอบ	ท�างานที่ตัวเองถนัด	และที่ส�าคัญที่สุดคือ	สังคมจะต้อง

ไม่กดีกนัหรอืประณามรปูแบบความรกัของชายรกัชาย	หรอืหญิงรกัหญิงนัน่เอง	

เพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด

ทฤษฎี	และอุดมการณ์ทางสังคม	ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆ	หรือมีอยู่ได้ด้วยตัวของมัน

เอง	 ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการตีตราน้ันจะขึ้นอยู่กับอ�านาจทาง

สังคม	 มันเป็นการใช้อ�านาจในการตีตรา	 ในบางครั้งบทบาทของอ�านาจเป็น	

สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน	 อย่างไรก็ตามบทบาทของอ�านาจในการตีตรานั้นเป็น	

สิ่งที่ถูกมองข้ามไปบ่อยๆ	 เนื่องจากมีหลายกรณีที่ความแตกต่างของอ�านาจถูก
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ท�าให้ดูเหมือนว่าไม่เป็นปัญหา	อย่างเช่นเมื่อมีคนคิดว่าความเจ็บป่วยทางจิตใจ	

โรคอ้วน	อาการหูหนวก	และความพิการขาข้างหนึ่งนั้น	มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้น

ไปทีค่ณุลกัษณะท่ีมคีวามเกีย่วข้องกับเงือ่นไขเหล่านีม้ากกว่าความแตกต่างของ

อ�านาจระหว่างบุคคล	 แต่ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้ึน	 อ�านาจก็ยังคงเป็น

สิ่งที่มีความจ�าเป็นในการผลิตการตีตราทางสังคมดังกล่าว
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บทคัดย�อ

การขยายตวัทางเศรษฐกจิในประเทศก�าลงัพฒันา	ก่อให้เกดิแนวโน้มการ

ลงทนุจากต่างชาตเิพิม่ขึน้	เพือ่ดงึดดูเงนิตราต่างประเทศเข้ามาตามนโยบายหลกั

ทางการเงิน	 นิคมอุตสาหกรรมจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการปฏิบัติเชิง

นโยบาย	 ดังนั้นการพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากนิคม

อุตสาหกรรมจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	อย่างไรก็ตาม	ภาครัฐต้องออกมาตรการ

ด้านสิง่แวดล้อมในทางตรงข้ามอย่างหลกีเล่ียงไม่ได้	เช่น	การผ่อนคลายมาตรการ

ด้านสิ่งแวดล้อม	 และการลดต้นทุนการผลิต	 เพื่อรักษาระดับการแข่งขันของ

ประเทศ	 อีกทั้งป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังประเทศคู่แข่งอื่นๆ	 ด้วย

เหตุผลดังกล่าว	 จึงเกิดค�าถามที่ว่า	 ไม่มีทางออกใดๆ	 ส�าหรับการก�าหนด

มาตรการสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศก�าลังพัฒนาเลยหรือ	

บทความวิชาการฉบับนี้	 มีจุดประสงค์เพื่อสรุปกลไกการทางสังคมในการ

ผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	 กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	

ประเทศไทย	พร้อมข้อเสนอแนะในการประยกุต์ใช้กบันคิมอตุสาหกรรมอืน่ๆ	ได้	

โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น	 3	 ด้าน	 คือ	 ช่วงเวลาที่เหมาะสม	 สถานที่ที่

มาตรการถูกน�าไปใช้	 และบทบาทของนักรณรงค์ในการผลักดันมาตรการด้าน

สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์พบว่า	 มีปัจจัยความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการผลักดัน

มาตรการด้านสิง่แวดล้อมของนคิมอสุาหกรรมมาบตาพดุ	ได้แก่	ปัจจยันอกเหนอื

การควบคมุ	จากรฐัประหารใน	พ.ศ.	2549	และการแก้ไขรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2550	

ปัจจัยตัวแปรควบคุมภายในโดยตรง	 จากการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบด้านสุขภาพจากข้อมูลมลพิษทางอากาศ	 ของนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพดุ	ซึง่เป็นพืน้ทีป่ระสบปัญหามลพษิจรงิ	และปัจจัยเสริมการท�างานทีม่ี

ประสิทธิภาพ	 จาการสนับสนุนทางการเงินและการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อ

รวบรวมข้อมลูทางวทิยาศาสตร์	โดยการเชือ่มโยงกบัเครือข่ายทางสังคมทัว่โลก

ของนักรณรงค์ในประเทศ

ค�ำส�ำคัญ:
นคิมอตุสาหกรรม, มาตรการด้านส่ิงแวดล้อม, 
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Abstract

Economic	 growth	 in	 developing	 countries	 have	 led	 to	 an	

increasing	trend	of	foreign	investment	to	attract	the	capital	based	

on	financial	policy.	Industrial	estate	has	been	set	up	a	framework	

for	enforcing	the	strategy.	It	is	therefore	important	to	consider	the	

environmental	impact	of	industrial	estate.	However,	to	retain	na-

tional	competitiveness	and	prevent	the	capital	flow	to	other	coun-

tries,	the	Government	must	eventually	be	flexible	on	environment	

policies	 and	 reduce	 production	 cost.	 The	 question	 arises	 as	 to	

whether	there	are	any	alternatives	driven	the	environmental	mea-

sure	of	industrial	estates	in	developing	countries.	The	purpose	of	

this	 academic	article	 is	 to	 summarize	 the	 social	mechanism	 for	

driven	the	environmental	measure	from	the	case	of	Map	Ta	Phut	

Industrial	Estate,	Thailand	and	recommend	to	apply	in	other	in-

dustrial	estates.	The	study	is	divided	into	three	parts;	the	appro-

priate	time,	 location,	and	the	role	of	the	campaigners	 in	driving	

environmental	measures.	

	 The	study	found	that	there	were	three	relationship	vari-

ables	that	give	rise	to	environmental	measure	from	Map	Ta	Phut	

Industrial	Estate;	Exogenous	variable	from	the	coup	in	2006	and	

the	amendment	to	the	constitution	in	2007,	Endogenous	variable	

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563)  4342



from	the	health	impact	assessment	report	on	air	pollution	from	

Map	 Ta	 Phut	 in	 which	 the	 pollution	 area	 was	 experienced,		

Complementary	 variable	 from	financial	 support	 and	 technology	

transfer	to	the	collection	of	scientific	data	by	domestic	campaigners		

collaborated	with	global	social	network.	

Keywords:
Industrial Estate, Environmental Measure, 

Appropriate Time, Map Ta Phut, Campaigners

   บทน�า
ในปัจจุบันข้อมูลทางสถิติต่างๆ	 ระบุว่า	 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาต	ิ

(Foreign	 Direct	 Investment,	 FDI)	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 โดย

เฉพาะการลงทนุจากบรรษทัข้ามชาตใินประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	การลงทนุโดยตรง

จากต่างชาตินัน้	ท�าให้เกดิผลประโยชน์ต่อฝ่ายผูล้งทนุ	(จากการลดลงของต้นทนุ

การผลติ)	และฝ่ายทีไ่ด้รบัเมด็เงนิลงทนุ	(จากการขยายตวัทางเศรษฐกจิและการ

บริโภคภายในประเทศ)	 ก่อให้เกิดแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ	

เพิ่มขึ้นในอนาคต	หากพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระแส

โลกาภิวัตน์นี้	 จะเห็นถึงความจ�าเป็นของการก�าหนดมาตรการ	 หรือระเบียบ	

ข้อบังคับทางกฎหมาย	 จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อควบคุมระบบการตลาด	

เนื่องจากกลไกทางตลาดไม่สามารถด�าเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณา

ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้งยังคงเป็นการยากที่จะ	

ผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

หากพิจารณาถึงแรงกระตุ้นของบรรษัทข้ามชาติในประเทศพัฒนาแล้ว	

อาจสรุปได้จากบันทึกของ	Lawrence	Summers	อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารโลก	

ซึ่งกล่าวว่า	 “ต้นทุนทางส่ิงแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นตามระดับความเส่ือมโทรม	

ของสภาพแวดล้อม	ดังนั้นการเคลื่อนย้ายเงินทุน	หรือแหล่งผลิตจากประเทศที่

เผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว	ไปยังประเทศที่ยังไม่เกิดปัญหา	จึงเป็นวิธีการ

ลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง”	 ในอีกด้านหนึ่ง	หากพิจารณาถึงแรงกระตุ้น

ของหน่วยงานรัฐในประเทศก�าลังพัฒนา	 จะพบว่า	 นิคมอุตสาหกรรมถูกสร้าง

ขึ้นเพ่ือดึงดูดให้เกิดการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศ	 ผ่านการลงทุนของ

บรรษัทข้ามชาติ	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังตลาด	

ต่างประเทศ	ในกรณีนี้	Sassen	(1999)	ได้ให้ความเห็นไว้ว่า	เพื่อดึงดูดเงินตรา

ต่างประเทศ	ตามนโยบายหลกัแผนการเงนิของประเทศทีย่งัไม่มแีรงกระตุน้มากนกั		
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หน่วยงานรฐัจงึออกมาตรการควบคมุมาตรฐานสิง่แวดล้อมในทางตรงข้าม	เพ่ือ

ก่อให้เกิดการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว	 ลดต้นทุนการผลิตให้ต�่า	 และช่วย

รักษาระดับการแข่งขันของประเทศไว้	 ไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยัง

ประเทศคู่แข่งอื่นๆ	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดค�าถามที่ว่า	ไม่มีทางออกใดๆ	ส�าหรับการ

ก�าหนดมาตรการควบคมุผลกระทบสิง่แวดล้อมของนคิมอตุสาหกรรมในประเทศ

ก�าลังพัฒนาเลยหรือ	Vogel	 (1995)	กล่าวว่า	ยิ่งการแข่งขันเพื่อดึงดูดเม็ดเงิน

ลงทุนจากต่างประเทศมีความรุนแรงมากข้ึนเท่าไร	 ก็เท่ากับเป็น	 “การแข่งขัน

กันไปสู่ก้นบึ้ง”	 (Race	 to	Bottom)	การผ่อนคลายมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

มากขึ้นเท่านั้น	 มาตรการท่ีถูกผ่อนคลายเกินไป	 นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหา	

สิ่งแวดล้อมในประเทศแล้ว	 ผู ้ประสบภัยยังต้องทนต่อการถูกเพิกเฉยของ	

หน่วยงานภาครฐัต่อไปด้วยหรอื	บทความวชิาการฉบับนี	้มจุีดประสงค์เพ่ือสรุป

และให้ข้อเสนอแนะทีส่ามรถน�าไปประยกุต์ใช้กับกลไกการก�าหนดมาตรการด้าน

สิง่แวดล้อมของนคิมอตุสาหกรรมต่างๆ	ได้	ผ่านการวเิคราะห์กระบวนการสร้าง

เสริมมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	 กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	

ประเทศไทย	โดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น	3	ด้าน	คอื	เวลาทีเ่หมาะสมส�าหรบั

การผลกัดนัมาตรการ	สถานทีท่ีม่าตรการถกูน�าไปใช้	และบทบาทของนกัรณรงค์

ในการผลกัดนัมาตรการด้านสิง่แวดล้อม	ในส่วนสดุท้าย	จะสรปุกลไกการผลกัดนั

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งเสนอแนวทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

   ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดัน
 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

1.	 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด

พื้นท่ีที่ใช้ในการศึกษานี้คือ	 พื้นท่ีชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออก	 หรือ		

อีสเทิร์นซีบอร์ด	 (Eastern	 Seaboard)	 จากอิทธิพลการแข็งค่าของเงินเยน	

นับตั้งแต่	 พ.ศ.2525	 เป็นต้นมา	 เงินกู้จากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถูกน�ามาใช้เพื่อการ

ลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรม	 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล	

ภาคตะวันออก	จากข้อมูลทางสถิติของ	Overseas	Economic	Cooperation	

Fund	 หรอื	OECF	พบว่า	 39%	ของเงินกูใ้น	พ.ศ.	 2528,	 38%	ของเงินกูใ้น		

พ.ศ.	2529,	และ	65%	ของเงินกู้	พ.ศ.	2533	ถูกน�ามาใช้ตามแผนพัฒนาพื้นที่

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	 (Eastern	 Seaboard	 Development	 Plan)		

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ซึ่งแล้วเสร็จในช่วง	 พ.ศ.	 2533	 ตามแผนพัฒนา

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	(Ariga	K.,	and	Eshima	S.,	1999)	

พืน้ทีดั่งกล่าว	จงึกลายเป็นนคิมอตุสาหกรรมทีม่บีทบาทส�าคญั	เทยีบเท่า

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 ซึ่งเป็นหนึ่งใน

อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย	เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศรวม

ทั้งประเทศญี่ปุ่น	 จากบริษัท	Mitsubishi	 Chemical,	Monsanto,	 Yamato	

Kogyo	 ถูกถ่ายโอนเข้ามาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นอย่างมาก	 ใน	

ขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้านของไทยโดยเฉพาะเวียดนามและอินโดนีเซีย	 ต่างก็ม	ี

นโยบายสนับสนุนการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเช่นกัน	 อาจกล่าวได้ว่า	 ยังไม่มี	

แรงกระตุ้นมากนักที่หน่วยงานภาครัฐของไทยจะออกมาตรการควบคุมต่างๆ	

รวมไปถงึมาตรการด้านสิง่แวดล้อม	จากการศกึษาของ	Funatsu	(2011)	รฐับาล

ของนายชวน	หลีกภัย	และรัฐบาลของ	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	ต่างมีนโยบายที่

จะขยายการลงทุนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	 โดยในช่วง	 พ.ศ.	 2546	

รัฐบาลได้วางแนวทางการขยายนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไว้ในแผนพัฒนา

เขตเมือง	(City	Planning)	และในพ.ศ.	2548	ต่อมาก็ได้มีความพยายามที่จะ

ก�าหนดให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย	
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อย่างไรกต็าม	ในระยะหลงัมาน้ีกลับมีแนวโน้มท่ีจะส่งเสรมิมาตรการด้าน

สิ่งแวดล้อม	 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพิ่มขึ้น	 กลไกที่ช่วยผลักดัน

มาตรการดังกล่าวน้ี	 เกิดข้ึนได้จากหลายปัจจัย	 แต่หนึ่งในดัชนีชี้วัดที่มีความ

ส�าคัญ	คือ	การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น	ที่ท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นแต่ละแห่ง

เริ่มสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนตนเองมากขึ้น	 และมีความเป็นไปได้ว่า

ปัจจัยน้ีจะช่วยผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมส�าเร็จ	 หากองค์การบริหาร	

ส่วนท้องถิ่นให้ความส�าคัญต่อข้อเรียกร้องของคนในท้องถิ่น	 โดยไม่จ�าเป็นต้อง

เกิดกระแสเรียกร้องในระดับประเทศเลย	 การกระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ินของ

ประเทศไทย	ให้อ�านาจและการตดัสนิใจเต็มทีต่่อการส่ือสารและสร้างการมส่ีวน

ร่วมในท้องถิน่	จากการศกึษาของ	คนางค์	คนัธมธรุพจน์,	กานดา	ปิยจันทร์,	และ

สวุทิย์	วบิลุผลประเสรฐิ	(2561)	เรือ่ง	เปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมของประชาชน	

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระหว่างประเทศไทย	 พบว่า	

ประเทศไทยก�าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	 ตั้งแต่ข้ันตอนการก�าหนด

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (scoping	 stage)	 ซึ่งเหมือนกับ

เนเธอร์แลนด์	 สวีเดน	 สหรัฐอเมริกา	 และญี่ปุ่น	 อย่างไรก็ตาม	 ประเทศไทย	

ยงัต่างจากแคนาดาและญีปุ่่นในเรือ่งการก�าหนดผูม้ส่ีวนได้เสยี	และรปูแบบการ

รบัฟังความเหน็ทีเ่ป็นทางการแถมยงัตายตวั	ซึง่ต่างจากสวเีดน	สหราชอาณาจกัร	

และออสเตรเลยี	ดงันัน้การกระจายอ�านาจในระดบัองค์การบริหารส่วนท้องถิน่

ของประเทศไทย	 จึงมีอ�านาจในการออกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	 และส่ง	

ผลกระทบต่อความสนใจของประชาชนในทุกระดับ	 การกระจายอ�านาจจึง	

กลายเป็นปัจจัยส�าคัญ	ก่อให้เกดิกลไกการผลกัดนัมาตรการด้านสิง่แวดล้อม	จาก

การศกึษาของ	Downs	(1972)	ความสนใจของประชาชนทัว่ไปในระดบัประเทศ

ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม	จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงเป็นวัฏจักรที่เรียกว่า	 Issue	

Attention	Cycle	โดยวัฏจักรนี้แบ่งออกเป็น	5	ช่วง

	 ช่วง	 Pre-problem:	 เป็นช่วงที่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้ว	

แต่ยังไม่ได้อยู่ในความสนใจของประชาชน

	 ช่วง	Alarmed	discovery,	euphoric	enthusiasm:	 เป็นช่วงที่

ประชาชนเริม่รบัรูถ้งึปัญหาหลงัจากเกดิผลกระทบอย่างรนุแรงและ

ต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง

	 ช่วง	Realizing	the	cost:	เป็นช่วงทีป่ระชาชนตระหนกัถงึ	“ต้นทนุ”	

ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

	 ช่วง	Gradual	decline	of	interest:	เป็นช่วงที่ระดับความสนใจ

ของประชาชนในระดับประเทศเริ่มลดลง

	 ช่วง	 Post-problem:	 เป็นช่วงที่ความสนใจต่อปัญหาหมดไป	 แต่	

ความสนใจจะกลับมาอีกครั้งอย่างเฉียบพลัน	 เม่ือเกิดเหตุการณ์

รนุแรงด้านส่ิงแวดล้อมขึน้

วิธีการที่มักถูกน�ามาใช้เพื่อสนับสนุนหลักการเรื่อง	 Issue	 Attention	

Cycle	คือ	การวิเคราะห์จ�านวนข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์	(Fukuda	H.,	2009)	

จากการวิเคราะห์จ�านวนบทความนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 จากหนังสือ

ภาษาอังกฤษ	2	ฉบับในประเทศไทย	คือ	Bangkok	Post	และ	The	Nation	

โดยใช้ค�าว่า	“มาบตาพุด”	และ	“สิ่งแวดล้อม”	 เป็น	keyword	 ในการค้นหา	

เนื่องด้วยภาษา	 การตีความ	 และการแทรกแซงทางการเมืองก่อให้เกิดคลาด

เคลื่อนของข้อมูลได้	 บทความวิชาการช้ินนี้จึงเลือกส่ือท่ีเป็นภาษาอังกฤษใน

ประเทศ	 ที่ได้รับการยอมรับและมีอัตราส่วนในการตีพิมพ์เกี่ยวกับนิคม

อุตสาหกรรมมากในช่วงเวลานั้น	
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แผนภูมิที่	 1:	 แนวโน้มจ�านวนบทความเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมของ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ที่มา:รวบรวมจากหนังสือพิมพ์	 Bangkok	 Post	 และ	 The	 Nation		

โดยใช้ฐานข้อมูล	 LexisNexis	 Academicและ	 การสืบค้นโดยใช้	 keyword		

คือ	“มาบตาพุด”	และ	“สิ่งแวดล้อม”

จากแผนภูมิที่	1	พบว่า	หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับมีแนวโน้มที่เหมือนกัน	

คอื	จ�านวนบทความเพิม่ข้ึนอย่างมากใน	พ.ศ.2550	ลดลงในช่วง	พ.ศ.2551	และ

กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน	พ.ศ.2552	และ	พ.ศ.2553	หลังจากนั้นจ�านวน

บทความก็ลดลงอีกคร้ังใน	 พ.ศ.2554	 ในช่วงเวลาเดียวกันน้ีกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ได้อนมุตัแิผนการบรรเทาและจัดการมลพิษ

ในจังหวัดระยองช่วงเดือนมีนาคมปี	 2550	 ในขณะเดียวกัน	 คณะกรรมการ	

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	(National	Environmental	Board,	NEB)	ได้ก�าหนดให้

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 เป็นพ้ืนที่ควบคุมมลพิษ	 (Pollution	 Control	

Area)	ในช่วงเดอืนเมษายน	พ.ศ.	2552	นอกจากนีใ้นเดือนสงิหาคม	พ.ศ.	2553	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก�าหนดให้อุตสาหกรรม	 11	

ประเภท	 เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และ	

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ	 พร้อมทั้งให้ก่อต้ังองค์การอิสระขึ้นเพื่อเป็น	

คณะกรรมการในการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ	 จิรนนท์พุทธ	 และ	 จ�าลอง	 โพธิ์บุญ	 (2559)		

การประเมนิส่ิงแวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์	(SEA)	ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี	 พบว่า	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดกาญจนบุรี	 อาจท�าให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนตามมาในภายหลัง	 เนื่องจากมิได้ก�าหนดให้มีการ

พิจารณาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน	อีกทั้งปล่อยให้ผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษ	มีอ�านาจในการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และอนุมัติ/อนุญาต	 เพื่อลดทอนอ�านาจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน	

จะเหน็ได้ว่า	การกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่	มผีลกระทบต่อความสนใจของ

ประชาชนในระดับประเทศ	และ	มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ	ให้เกิดขึ้นได้

อย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่พ.ศ.	 2553	 ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงกลไกที่มีส่วนต่อการ

ผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		

พ.ศ.2550

2.	การตื่นตัวเกี่ยวกับบทบาทของศาลปกครอง

ในส่วนนี้เป็นการค้นหาค�าตอบให้กับค�าถามที่ว่า	ท�าไมระดับความสนใจ

ของประชนชนจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี	 2550	 ถึงปี	 2552	 โดยก่อนอื่น	

ต้องวิเคราะห์เนื้อหาของบทความในหนังสือพิมพ์	 Bangkok	 Post	 และ	 The	

Nation	อีกครั้ง
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หนังสือพิมพ์	 Bangkok	 Post	 มีจ�านวนบทความเกี่ยวกับปัญหาสิ่ง

แวดล้อมของนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุตัง้แต่	พ.ศ.	2550	ถงึ	พ.ศ.	2554	รวม

ทั้งสิ้น	157	บทความ	โดยในจ�านวนนี้มี	59	บทความ	(มากกว่า	1	ใน	3	ของ

จ�านวนบทความทัง้หมด)	ทีเ่กีย่วข้องกบัศาลปกครอง	นอกจากน้ีบทความท้ัง	59	

บทความ	เป็นข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี	2552	เป็นต้น	ในขณะที่หนังสือพิมพ์	The	

Nation	นั้น	บทความที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและปัญหาสิ่ง

แวดล้อมมีจ�านวน	433	บทความ	ตั้งแต่ปี	 2550	 เป็นต้นมา	บทความจ�านวน	

138	 บทความ	 (หรือเกือบ	 1	 ใน	 3	 ของบทความทั้งหมด)	 เกี่ยวข้องกับศาล

ปกครอง	หากพจิารณาเฉพาะบทความตัง้แต่ปี	2552	จะพบว่า	มบีทความเกีย่ว

กบัศาลปกครองถงึ	134	บทความจากบทความทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด	333	บทความ	

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า	 ความสนใจของประชาชนเก่ียวกับปัญหาส่ิง

แวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตั้งแต่ปี	 2552	 เป็นต้นมานั้น	 มีส่วน

สมัพันธ์กบัศาลปกครองโดยตรง	หากพจิารณาจ�านวนบทความ	จ�าแนกรายเดือน

ของ	พ.ศ.	2552	จะพบว่าจ�านวนบทความในหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ	จะมีมาก

ในช่วงเดือนมีนาคม	ตุลาคม	และธันวาคม	ซึ่งสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของ

ศาลปกครองในกรณีดังต่อไปนี้	

วันที่	 3	 มีนาคม	พ.ศ.	 2552	 ศาลปกครองจังหวัดระยองรับค�าร้องจาก

ประชาชนผู ้อยู ่อาศัยในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 และมีค�าส่ังให้คณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 (National	 Environmental	 Board,	 NEB)	

ประกาศให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	เป็นเขตควบคุมมลพิษ

วนัที	่29	กนัยายน	พ.ศ.	2552	ศาลปกครองกลางมคี�าสัง่	ก�าหนดมาตรการ	

หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว	โดยให้ระงับโครงการหรือกิจกรรมที่ก�าลัง

ด�าเนนิการก่อสร้างในพืน้ทีข่องนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด	ท่ีเป็นโครงการหรือ

กิจการที่มีผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ

สขุภาพรวม	76	โครงการไว้ช่ัวคราว	จนกว่าศาลจะมคี�าพพิากษายกเว้นโครงการ	

หรอืกิจกรรมทีไ่ด้รบัใบอนญุาต	ก่อนวันประกาศใช้บงัคบัรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2550

วันท่ี	 2	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2552	 ศาลปกครองสูงสุด	 แก้ค�าสั่งการระงับ

โครงการหรือกิจกรรมที่มีความรุนแรงไว้ชั่วคราว	 โดยยกเว้นโครงการหรือ

กิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมและประเภทคมนาคมรวม	 11	 โครงการ	 ท�าให้

เหลือโครงการหรือกิจกรรมที่ถูกระงับไว้ชั่วคราวจ�านวน	65	โครงการ	

ดังน้ันจงึสรปุได้ว่า	การฟ้องร้องต่อศาลปกครองมีผลท�าให้จ�านวนบทความ

ในหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้น	และส่งผลเพิ่มขึ้นในระดับความสนใจของประชาชนต่อ

ปัญหาส่ิงแวดล้อมของนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	จากค�ากล่าวของ	Funatsu	

(2011)	ทีว่่า	“ประชนชนผูอ้ยูอ่าศัยในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	ผดิหวงัจาก

การผลการเจรจากับหน่วยงานรัฐบาลรวมทั้งนักการเมือง	จึงเลือกที่จะยื่นฟ้อง

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อศาลปกครอง”	นั้น	มีประเด็นที่น่าสนใจ

อยู่ที่ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางในวันที่	 29	 กันยายน	 พ.ศ.	 2552	

เนื่องจากค�าพิพากษาดังกล่าว	 ตัดสินบทพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	

มาตรา	67	วรรคสอง	ในหัวข้อถัดไปเราจะพิจารณารายละเอียดของมาตรานี้

3.	การไม่ก�าหนดมาตรการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550

ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย	 โดยคณะปฏิรูปการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 (คปค.)	 เมื่อวันที่		

19	 กันยายน	 พ.ศ.	 2549	 และรัฐบาลช่ัวคราวของ	 พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์		

ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้น	 ได้ก�าหนดให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ	 (สสร.)	 รวม	 35	 คน	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	 จากน้ันได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านการลง

ประชามติเพื่อขอความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ	โดยรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	
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นี้	แตกต่างจากฉบับ	พ.ศ.	2540	อยู่หลายประการ	แต่ในบทความนี้จะขอพูดถึง

ประเด็นเรือ่ง	บทบญัญตัเิรือ่งสทิธเิสรภีาพของประชาชนและสทิธชิมุชน	เพือ่ให้

ชุมชนสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นของตนได้	 หรือการ

ก�าหนดให้รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็น	หากโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตหรือทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยเฉพาะมาตรา	 67	 วรรค	 2	 ของ

รัฐธรรมนญู	พ.ศ.	2550	ซึง่มีเนือ้หาเกีย่วกบัการจดัการการศกึษาด้านสิง่แวดล้อม

หรือทรัพยากรธรรมชาติและด้านสุขภาพ	ดังนี้

การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรง	ทั้งทางด้านคุณภาพ	สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	

จะกระท�ามไิด้	เว้นแต่จะได้ศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อม	

และสขุภาพของประชาชนในชมุชน	และจดัให้มกีระบวนการรับฟังความคดิเหน็

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	 รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ	 ซ่ึงประกอบ

ด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 และผู้แทนสถาบัน

อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้าน

สุขภาพ	ให้ความเห็นประกอบ	ก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว	(รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	67	วรรค	2)

หากเปรียบเทียบกับมาตรา	56	วรรค	2	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	ซึ่ง

มีเนื้อหาในประเด็นเดียวกัน	 ต่อการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรม	 ที่อาจก่อให้

เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จะกระท�ามิได้	 เว้นแต่จะได้

ศกึษาและประเมินผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม	รวมท้ังได้องค์การอสิระซ่ึง

ประกอบด้วยผู ้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม	 และผู ้แทนสถาบัน

อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	 ให้ความเห็นประกอบ	 ก่อนมีการ

ด�าเนนิการดงักล่าว	ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั	ิ(รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	56	วรรค	2)

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า	 มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพของ

ประชาชนในมาตรา	67	ของ	รฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2550	ในขณะท่ีไม่มีข้อความใดๆ	

ในรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2540	ทีมี่เนือ้หาเก่ียวกับการประกันสขุภาพของประชาชน

ในชุมชนเลย	 โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้	 อาจเป็นผลมาจากการ

ปรับปรุงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี	2544	ในสมัยรัฐบาล	

พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	

นอกจากนี้	 “การจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

และผู้มีส่วนได้เสียก่อน”	 ยังเป็นอีกประเด็นที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	

2540	ซึ่งมีส่วนสนับสนุน	“การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน”	

อีกด้านหนึ่งที่เป็นจุดแข็งส�าคัญของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2550	คือ	 “การให้มีผล

บังคับใช้ทันที”	ซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	ที่ระบุข้อความท้ายมาตรา

ต่างๆ	ว่า	“ทัง้นีต้ามท่ีกฎหมายบัญญัต”ิ	โดยกฎหมายท่ีใช้เป็นหลักในการศึกษา

และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	คือ	

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	โดยมาตรการ	

46	ถึง	51	พระราชบัญญัติฉบับนี้	กล่าวถึงการท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระ

ทบสิง่แวดล้อม	มาตรา	46	ให้	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต	ิมอี�านาจ

ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการ	หรอืกิจการของส่วนราชการ	รฐัวสิาหกิจ	

หรือเอกชนทีม่ผีลกระทบสิง่แวดล้อม	ต้องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม	 มาตรา	 47	 และ	 48	 ก�าหนดขั้นตอนวิธีการจัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 มาตรา	 49	 และ	 50	 ก�าหนดวิธีการพิจารณา

และประเมินให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

นอกจากนี้มาตรา	 51	 ยังได้ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ	 และเงื่อนไขส�าหรับการ

ขอและการออกใบอนุญาต	 คุณสมบัติของผู้ช�านาญการที่จะมีสิทธิท�ารายงาน
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การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นต้น	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม

มาตรา	47	และมาตรา	48

ประเทศไทย	 เริ่มมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งแรกปี	 2518	จากนั้นก็มีการแก้ไขปรับปรุงในปี	 2521	

เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี	 2530	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และพลังงานในขณะนั้น	 ได้

ก�าหนดประเภทของโครงการหรอืกิจการ	ซึง่ต้องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผล	

กระทบสิง่แวดล้อม	หลงัจากการออกพรบ.	 ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม

แห่งชาติ	พ.ศ.	2535	แล้ว	อาจกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัตินี้	ถูกใช้เพื่อก�าหนด

หลักการและกฎเกณฑ์ส�าหรับการจัดท�ารายงาน	 การวิเคราะห์ผลกระทบ	

สิ่งแวดล้อมตามที่ระบุข้อความท้ายมาตรา	67	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	ว่า	

“ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	 ได้ตัด

ข้อความ	 “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	 ออก	 ถึงแม้ว่าจะมีการจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกฎเกณฑ์ท่ีระบุใน	 พรบ.

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 แล้ว	 ก็อาจจะ	

ไม่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2550	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ในจุดนี้เอง	 ที่ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องในคดีส่ิงแวดล้อมต่อศาลปกครองอย่าง	

ต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	2550	เป็นต้นมา

4.	ข้อสรุปช่วงเวลาที่เหมาะสม

ปัญหาด้านสขุภาพของประชาชนในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุดนัน้	

เริ่มมีการรายงานครั้งแรกจากการจ้างวานให้สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมในโตเกียว	

ส�ารวจสภาพแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดย	 JICA	 ในปี	 2533	

(Makita	 T.,	 1999)	 ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์การย้ายโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

ละแวกใกล้เคียง		ท�าให้ประชนชนในพื้นที่รับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหามลพิษ	

อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาเหล่านี้นอกจากจะไม่ช่วยผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสิ่ง

แวดล้อมหรอืบรรเทาปัญหาแล้ว	ใน	พ.ศ.	2548	ยงัมีความพยายามผลักดนันคิม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เพื่อส่งเสริมการลงทุนและ

อุตสาหกรรมในพื้นที่อีกด้วย	 จากสถานการณ์ข้างต้นสรุปได้ว่า	 การจะค้นพบ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม	ในการผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบด้วย	

1)	 ช่วงท่ีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด	 ผ่านกระบวนการการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น	 ท�าให้ประชาชนใน

ท้องถิน่แต่ละแห่งเริม่สนใจต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนมากขึน้	จะเหน็ได้ว่า

ความสนใจของประชาชนในระดับประเทศต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ	

นั้นเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2553	 2)	 ช่วงการตื่นตัวเกี่ยวกับบทบาทของ

ศาลปกครอง	 เนื่องด้วยความสนใจของประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

ของนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุนัน้	มส่ีวนสมัพนัธ์กบัศาลปกครองโดยตรง	การ

ฟ้องร้องต่อศาลปกครองจึงมีผลท�าให้จ�านวนบทความในหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้น	

และส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความสนใจของประชาชนต่อปัญหาสิ่ง

แวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอีกด้วย	 3)	 ช่วงที่ไม่มีก�าหนดมาตรการ

บังคับใช้ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	การตีความและการประยุกต์ใช้	พรบ.ส่ง

เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 เป็นเพียงเพ่ือการจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่านั้น	 ไม่ได้ระบุถึงมาตรการบังคับใช้	 จึง

ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องในคดีสิ่งแวดล้อมต่อศาลปกครองอย่างต่อเนื่อง	ปัจจัย

ที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลัดกันมาตรการด้านสิ่ง

แวดล้อมนั่นเอง
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   สถานที่ ที่มาตรการถูกน�าไปใช้
1.	 การต่ืนตัวที่เกิดขึ้นเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด

การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2550	นัน้	ย่อมมผีลเท่าเทยีม

กันทั่วทั้งประเทศ	แต่ความ	เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนั้น	

กลบัเกดิขึน้เฉพาะในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุเท่านัน้	ตัวอย่างเช่น	หาก

พิจารณาจากบทความในหนังสือพิมพ์	Bangkok	Post	และ	The	Nation	จะ

เห็นได้ว่า	 การฟ้องร้องต่อศาลปกครองในคดีสิ่งแวดล้อมนั้น	 ไม่พบว่ามีเกิดขึ้น

ในพื้นที่อื่นๆ	เลย	นอกจากกรณีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	ในหัวข้อนี้จะ

พยายามหาค�าตอบให้กบัข้อสงัเกตข้างต้น	ว่าท�าไมความเคลือ่นไหวเพือ่ผลกัดนั

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนี้	จึงมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ	

หากพิจารณาเนื้อหาค�าตัดสินของศาลปกครองในกรณีของนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด	 จะพบว่า	 ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งตามรัฐธรรมนูญ	

พ.ศ.	 2550	มาตรา	 67	 วรรค	 2	 ในวันที่	 29	 กันยายน	พ.ศ.	 2552	 ให้ระงับ

โครงการหรือกิจกรรมที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด	 ซึ่งเป็น	 “โครงการหรือกิจการท่ีมีผลกระทบรุนแรงทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสุขภาพ”	 รวม	 76	 โครงการไว้

ชัว่คราว	ทัง้น้ีค�าตดัสินดงักล่าว	เป็นผลทีต่่อเนือ่งจากค�าตดัสินของศาลปกครอง

จังหวัดระยองในวันที	3	มีนาคม	พ.ศ.	2552	ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง

ชาติ	(National	Environmental	Board,	NEB)	ประกาศให้นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด	เป็นเขตควบคุมมลพิษ	เมื่อก�าหนดพื้นที่ใดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ

แล้ว	 อ�านาจในการก�าหนดมาตรการควบคุมมลพิษจะถูกถ่ายโอนไปยังหัวหน้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(ผูว่้าราชการจงัหวดั)	ซึง่มหีน้าทีอ่อกมาตรการและ

แผนโครงการบ�าบัดน�้าเสีย	รวมทั้งขยะมลพิษในพื้นที่	นอกจากนี้ยังสามารถรับ

การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	เพื่อด�าเนินโครงการด้านการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ตามค�าแนะน�าจากกรม

ควบคุมมลพิษได้อีกด้วย	 การถ่ายโอนอ�านาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการก�าหนดเขตควบคุมมลพิษนี้เอง	ที่ท�าให้มาตรการควบคุมมลพิษเกิดขึ้น

ได้อย่างเป็นรปูธรรม	แล้วเหตใุดศาลปกครองกลางจงึประกาศให้นคิมอุตสาหกรรม

มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ	

จากบทความในหนงัสอืพมิพ์	Bangkok	Post	ในวนัที	่3	พฤษภาคม	พ.ศ.	

2552	เรื่อง	Cleaner	Air	in	Map	Ta	Phut	ระบุว่าในบรรดาสารอินทรีย์ระเหย

ง่าย	 (VOC:	 Volatile	 Organic	 Compound)	 40	 ประเภท	 ที่ใช้ในนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ	และยงัค้นพบอีกว่ามีถงึ	20	ประเภท	ทีเ่ป็นสารก่อมะเรง็

ร้ายแรง	จากผลการวิจัยโดยหน่วยงานวิจัยด้านมะเร็งนานาชาติ	(Internation-

al	 Agency	 for	 Research	 on	 Cancer:	 IARC)	 ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานความ

ปลอดภัยของกรมควบคุมมลพิษ	จากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า	

อัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อจ�านวนประชากร	 (Cancer	 Incidence	 Rate)	 ใน	

ต.มาบตาพุด	อ.เมือง	จ.ระยองมีมากกว่าพื้นที่อื่นๆ	3-5	เท่า	น�้าบนดินและน�้า

ใต้ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 มีการปนเปื้อนของสาร	 ตะก่ัว	

ทองแดง	 ปรอท	 นิกเกิล	 และสารประกอบสารหนู	 นอกจากนี้ผลการวิจัยของ

มหาวทิยาลัยศิลปากรในปี	2551	ได้ระบุถงึการเปลีย่นแปลงทางพนัธกุรรมของ

กบและหอยแมลงภู่ท่ีจับได้บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ข้อมูล

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่ง

แวดล้อมเหล่านี้	 เพียงพอที่จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง	 เพ่ือประกาศให้นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุเป็นเขตควบคุมมลพษิ	อย่างไรก็ตามการรวบรวมข้อมูล

หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์เหล่านี	้มค่ีาใช้จ่ายทีส่งูมาก	ดงันัน้การรวบรวมข้อมลู

ในพื้นที่อื่นๆ	จึงท�าได้ยาก	ในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงกลไกที่ช่วยผลักดันให้เกิด

การ	รวบรวมข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
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2.	การรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

จากกระบวนการปฏิรปูระบบสุขภาพในปี	2543	ท�าให้เร่ิมมกีารพจิารณา

ใช้ระบบประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	(Health	Impact	Assessment,	HIA)	

เป็นครั้งแรก	 นอกจากนี้ในปี	 2544	 ยังมีการก่อตั้งสมัชชาสุขภาพ	 (Health	

Assembly,	HA)	เป็นครัง้แรก	เพือ่เป็นหลกัส�าคญัและกลยทุธ์	ในการขบัเคลือ่น

ระบบสุขภาพภาคประชาชน	โดยสมัชชาสุขภาพ	หมายถึง	“กระบวนการที่ให้

ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง	 ได้ร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ

เรยีนรูอ้ย่างสมานฉนัท์	เพือ่น�าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ	เพือ่สขุภาพ

หรือความมีสุขภาพของประชาชน	 โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและ

อย่างมส่ีวนร่วม”	รฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2550	มาตรา	67	และ	พรบ.	สขุภาพแห่งชาติ	

พ.ศ.	 2550	 จึงท�าหน้าที่เป็นเสาหลักภายใต้ระบบสุขภาพภาคประชาชนนี้	

อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาหลักของการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ	 ก็เปรียบดั่งการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 คือ	

ความล่าช้าของกฎหมายควบคมุและก�ากับดแูล	จากสถานการณ์ทีไ่ม่มมีาตรการ

บังคับใช้นี้	 สมัชชาสุขภาพจึงท�าหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้ม	ี

การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 ภายใต้ระบบสุขภาพ	

ภาคประชาชน	(Healthy	Public	Policy	Foundation,	2008)

หากพิจารณาดูความเคลื่อนไหวของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในช่วง

เวลาเดียวกัน	 จะพบว่า	 พื้นท่ีนี้ประสบปัญหามลพิษอย่างร้ายแรงต้ังแต่ก่อนป	ี

2540	แล้ว	โดยในปี	2540	มรีายงานข่าวการล้มป่วยของครแูละนกัเรยีนในพืน้ที่

ในปีถดัมา	ในช่วงปี	2542	สถาบนั	JICA	จงึได้จ้างวานให้สถาบนัวจิยัสิง่แวดล้อม

ในโตเกียว	ส�ารวจสภาพแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	(Miyoshi	Y.,	

1999)	นอกจากนีใ้นปี	2544	กระทรวงสาธารณสขุได้ส่งทมีลงส�ารวจพืน้ที	่และ

ได้มีการประกาศผลการศึกษาว่า	 การด�าเนินโครงการและกิจกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด	มีผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนที่

อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น	 (Funatsu	T.,	2011)	ต่อมาในปี	2546	 เกิดเหตุการณ์

ย้ายโรงเรียนมัธยมศึกษาในละแวกใกล้เคียง	 เนื่องจากปัญหามลภาวะทางกลิ่น	

ถึงจุดนี	้ไม่เพยีงแต่ภาคประชาชน	แต่ภาครฐักเ็ริม่รับรูแ้ละยอมรบัถงึผลของการ

ด�าเนนิโครงการและกิจกรรมท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพ	ซึง่สอดคล้องกับงานวจัิยของ	

ศิริโชค	 ประทุมพิทักษ์	 (2561)	 ผลกระทบต่อชุมชนที่เกิดจากการตั้งนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด	พบว่า	 ผลกระทบทางสุขภาพต่อร่างกายหลังจากการ

ตั้งนิคมอุตสาหกรรม	 ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน

หายใจ	 ภูมิแพ้	 	 ผื่นคัน	 ได้แก่	 การแพ้น�้าและแพ้อากาศ	 เนื่องจากโรงงาน

อุตสาหกรรมมาบตาพุด	 จะปล่อยสารเคมีต่างๆ	 ออกมาโดยเฉพาะในตอน	

กลางคืน	 ถ้าหากเป็นช่วงที่ฝนก�าลังจะตก	 โรงงานอุตสาหกรรมจะปล่อยก๊าซ	

ออกมามากว่าปกติ	 เพื่อให้น�้าฝนชะล้างก๊าซพิษ	 ข้อมูลสถิติโรคของส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดระยองระหว่างปี		2549	-	2558		พบว่า	โรคระบบทางเดิน

หายใจเป็นกลุ่มโรคที่ประชาชนจังหวัดระยองเข้ารับการรักษาสูงเป็นอันดับ	 1		

จ�านวน	310,295	คน	ซึ่งมลพิษทางอากาศ	เป็นสาเหตุส�าคัญของการเจ็บป่วย

ด้วยโรคกลุ่มนี้	งานวิจัย	ของ	เดชรัตน์	สุขก�าเนิด	ศุภกิจ	นันทะวรการ	และ	วิภา	

ชื่นชิต	 (2550)	พบว่า	 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชน

จังหวัดระยองมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น	 ในช่วงปี	 2545	มีประชาชนป่วยด้วยโรคเกี่ยว

กับระบบทางเดินหายใจประมาณ	569	คนต่อประชากรหนึ่งพันคน	 เป็น	613	

คนต่อประชากรหนึ่งพันคน	 ในปี	 	 2546	 และเพิ่มขึ้น	 696	 คน	ต่อประชากร	

หนึ่งพันคน	 ในปี	 2547	 และในปี	 2549	 จากรายงานมีผู้ป่วยด้วยโรคระบบ	

ทางเดินหายใจประมาณ	 634	 คนต่อประชากรหนึ่งพันคน	 เป็นที่น่าสังเกตว่า

อัตราการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจของประชาชนในจังหวัดระยอง	นอกจาก

จะมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศแล้ว	 ที่ส�าคัญอัตราของผู้ป่วยด้วยโรคนี	้

ในระดับประเทศ	มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสวนทางกันอย่างเห็นได้ชัด
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หลังจาก	พ.ศ.	2543	องค์กรอิสระภาคประชาชน	เริ่มให้ความสนใจกับ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ซึ่งแม้แต่ภาครัฐก็เริ่มรับรู้และยอมรับถึงปัญหา

มลพิษในพื้นที่	 จึงได้มีการริเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร	์

(Bangkok	Post,	วันที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2548)	ใช้วิธีการเก็บข้อมูลตัวอย่างของ

สภาพอากาศที่มีต้นทุนต�่า	 โดยการใช้กระป๋องดีบุก	 จากข้อมูลที่รวบรวมได้นี้	

ประชาชนในพื้นที่จึงตัดสินใจยื่นฟ้องคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	 โดย

อาศัยสิทธิตามที่ระบุใน	 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2550	 มาตรา	 11	 ดังนี้	

(Healthy	Public	Policy	Foundation,	2008)	บุคคลหรือคณะบุคคล	มีสิทธิ

ร้องขอให้มีการประเมิน	และมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ	 บุคคลหรือคณะบุคคล	 มีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล	 ค�า

ช้ีแจง	 และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาต	 หรือการด�าเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใด	 ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน	

และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว	 (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	

พ.ศ.	2550	มาตรา	11)

จากสทิธเิรยีกร้องของภาคประชาชนตามทีร่ะบใุน	พรบ.	สขุภาพแห่งชาติ	

พ.ศ.	2550	มาตรา	11	นี้	จึงเกิดโครงสร้างที่ช่วยผลักดันให้มีการจัดท�ารายงาน

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 รวมท้ังรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อม	 ผ่านสมัชชาสุขภาพในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 (Healthy	

Public	 Policy	 Foundation,	 2008)	 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนี้

ครอบคลุมปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม		ทรัพยากร	สังคม	และเศรษฐกิจ	โดยเป็น	

กระบวนการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 โครงสร้างเช่นนี้นับเป็น	

กระบวนการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการผลักดันมากที่สุด	 เทียบกับกรณี

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของสนามบินสุวรรณภูมิเลยทีเดียว

3.	ข้อสรุปสถานที่	ที่มาตรการถูกน�าไปใช้

การหาค�าตอบให้กับค�าถามท่ีว่า	ท�าไมการฟ้องร้องต่อหน่วยงานราชการ

นั้น	จึงเกิดขึ้นเฉพาะกรณีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านั้น	โดยสามารถ

สรุปได้เป็น	3	ขั้นตอนดังนี้	จากความพยายามต่อสู้เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดท�า

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต้ังแต่ปี	 2544	 ท�าให้เกิดความ

เคลือ่นไหวในรปูแบบของสมัชชาสขุภาพภาคประชาชนขึน้	ส�าหรบันกัรณรงค์ที่

พยายามผลักดันให้เกิดการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	

ภายใต้ระบบสุขภาพภาคประชาชนแล้ว	 เป็นโอกาสที่ดีที่จะเลือกนิคม	

อุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม	 ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มี

ข้อสงสัยใดๆ	ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมในนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ	และปัญหาสขุภาพของประชาชนในพืน้ท่ี	กลุม่นกัรณรงค์

เหล่านี้จึงอาศัยสิทธิตามที่ระบุใน	 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2550	 มาตรา		

11	 เพ่ือเรียกร้องให้เกิดการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	

ภายใต้ระบบสขุภาพภาคประชาชน	โดยรวบรวมข้อมูลหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์

ด้วยตนเอง	 จากการด�าเนินงาน	 3	 ขั้นตอนดังกล่าว	 ท�าให้ข้อมูลหลักฐานทาง

วทิยาศาสตร์นัน้	ถกูรวบรวมจากการเกบ็ตัวอย่างในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

เพยีงทีเ่ดยีว	และน�าไปสูก่ารยืน่ฟ้อง	เพือ่ประกาศให้นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ	

เป็นเขตควบคุมมลพิษในปี	2552	นั่นเอง

   บทบาทของนักรณรงค์ซึ่งมีส่วนส�าคัญ
 ในการผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

1.	การรวบรวมข้อมลูหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์โดยนกัรณรงค์ในประเทศ

กรณีการยื่นฟ้องหน่วยงานภาครัฐ	 เก่ียวกับปัญหามลพิษในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดได้เป็นผลส�าเร็จนั้น	 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหลักฐาน	

ทางวิทยาศาสตร์	 ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
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เหล่านี	้โดยกลุม่นกัรณรงค์ในประเทศ	จากการพจิารณาบทความในหนงัสอืพิมพ์	

Bangkok	Post	และ	The	Nation	ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการด�าเนินงานที่มี

ร่วมกันออกเป็น	3	ขั้นตอนหลักๆ	ได้ดังนี้

เครือข่ายภาคประชาชน	 A	 ท่ีอาศัยในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	

ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน	B	และ	C	ในกรุงเทพฯ	เพื่อยื่น

ฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2552	 ต่อศาล

ปกครอง	 เพ่ือประกาศให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ	

และในวนัที	่3	มนีาคม	พ.ศ.	2552	ศาลปกครองจงัหวดัระยอง	ได้มคี�าสัง่ให้คณะ

กรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิประกาศให้นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขต

ควบคุมมลพิษ	 นับเป็นชัยชนะของฝ่ายผู้ร้องทุกข์	 จากการเคล่ือนไหวของ

เครือข่ายภาคประชาชน	A	ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มทนายความ	D	ใน

กรุงเทพฯ	ท�าให้วันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2552	ศาลปกครองกลางมีค�าสั่ง	โดย

อาศัยอ�านาจตามมาตรา	67	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.2550	ให้ระงับโครงการรวม	

76	 โครงการ	 โดยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไว้ช่ัวคราว	 ภายหลังมีการยื่นอุทธรณ์

ของภาครัฐในเดือนตุลาคม	ในวันที่	2	ธันวาคม	พ.ศ.	2552	ศาลปกครองสูงสุด

แก้ค�าสั่ง	ให้เหลือโครงการหรือกิจกรรมที่ถูกระงับไว้ชั่วคราวรวม	65	โครงการ	

อย่างไรก็ตาม	 นับว่าข้อเรียกร้องของฝ่ายผู้ร้องทุกข์ได้รับการตอบสนองใน

ระดับหนึ่ง

งานวิจัย	 ของ	 จ�าลอง	 โพธิ์บุญ	 (2560)	 พบว่า	 นักรณรงค์หลักๆ	 ที่

ตอบสนองการได้รบัผลกระทบทีต่่อเนือ่งจากนคิมอตุสาหกรรม	ได้แก่	นกัรณรงค์

ในพื้นที่	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก	 NGO	 องค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพฯ	

และต่างประเทศ	ในการรวมกลุม่เดนิทางไปประท้วงหน้ากระทรวงอตุสาหกรรม	

กรุงเทพมหานคร	

รูปท่ี	1	การประท้วงต่อต้านการด�าเนนิงานของพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมมาบตาพดุ

โดยนักรณรงค์ในพื้นที่และองค์กรพัฒนาเอกชนที่กระทรวงอุตสาหกรรม

อันท่ีจริง	 การกระท�าเช่นนี้เป็นการกระท�าที่กล้าหาญของคนในพื้นที่	

โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน	 ซึ่งได้เร่งรัดการก�าหนดให้

มาบตาพดุเป็นเขตควบคมุมลพษิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	เมือ่ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ

ผูส้นบัสนนุองค์กรพฒันาเอกชนของพวกเขา	ไม่ได้รบัการตอบสนองต่อจดหมาย

ฉบับเดือนเมษายน	 พ.ศ.	 2550	 ถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ที่

เรยีกร้องให้คณะกรรมการประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพดุ	ดงันัน้พวกเขา

จึงได้ด�าเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง	 (ตุลาคม	 พ.ศ.	 2550)	 โดยอ้างว่า

คณะกรรมการ	 ได้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่	 3	 มีนาคม	พ.ศ.	 2552	

ศาลเห็นพ้องกันและมีค�าสั่งให้คณะกรรมการประกาศเขตควบคุมมลพิษ

มาบตาพุด

วำรสำรสหว�ทยำกำร ว�ทยำลัยสหว�ทยำกำร
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
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นอกจากนี	้ข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ท่ีระบุว่า	“นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

และพื้นที่ใกล้เคียง	มีปัญหาด้านมลพิษอย่างรุนแรง”	ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการ

ฟ้องคดีน้ัน	 เป็นข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและถูกรวบรวมโดย	

เครือข่ายภาคประชาชน	 B	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและ	

นักวิชาการต่างๆ	เพื่อส�ารวจเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานการ	ประเมนิผลกระทบ

ด้านสุขภาพในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	จากนั้นเครือข่ายภาคประชาชน	B	

ได้ท�าการจ้างวานบริษัทส�ารวจสัญชาติอเมริกัน	 E	 เพ่ือตรวจวัดปริมาณมลพิษ

ทางอากาศระหว่างเดือนกรกฎาคม	ถึง	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2547	รวม	5	เดือน	

นอกจากนี้ยังได้ขยายการส�ารวจ	 โดยกระบวนการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วม	

ภายใต้ความร่วมมือจากเครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ	 F	 และ	G	 ในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา	ตั้งแต่ปี	2547	ถึงปี	2552	พร้อมกับให้องค์ความรู้แก่ประชาชน

ในพืน้ท่ีอกีด้วย	ในท้ายทีส่ดุ	ก่อนการยืน่ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองนัน้	ได้มกีารท�า

รายงานเพือ่รวบรวมผลการส�ารวจข้อมลูหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์	และเปิดเผย

รายงานข้อเทจ็จรงิต่อสาธารณะ	เกีย่วกบัความรนุแรงของปัญหามลพิษในนคิม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด	 อาจกล่าวได้ว่า	 การเตรียมการเช่นนี้ส่งผลให้การยื่น

ฟ้องภาครฐัขององค์กรภาคประชาชนได้รบัการตอบสนองทีด่	ีในห้อข้อต่อไปจะ

อธิบายว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีวิธีการรวบรวมมาได้อย่างไร

2.	ความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมทั่วโลก

การทีเ่ครอืข่ายภาคประชาชน	B	ในกรงุเทพฯ	สามารถรวบรวมข้อมลูรวม

ทั้งให้องค์ความรู้แก่	ประชาชนในพื้นที่ได้นั้น	เป็นเพราะการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีกับเครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ	F	และ	G	รวมทั้งการจ้างวานบริษัทส�ารวจ

สัญชาติอเมริกัน	 E	 ข้อมูลต่อไปนี้	 เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการ

ส�ารวจ	 และการฟังความคิดเห็นของเครือข่ายภาคประชาชน	 B	 ผ่านการสุ่ม

ตัวอย่างสภาพอากาศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจ�านวน	 5	 แห่ง	

ระหว่างเดือนกรกฎาคม	ถึง	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2547	รวม	5	เดือน	จากนั้นจึง

จ้างวานบริษัทส�ารวจสัญชาติอเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนีย	E	มาวิเคราะห์ผลจาก

ข้อมูลตัวอย่าง	 ผลการ	 วิเคราะห์พบว่า	 มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย	 (VOC)	 67	

ประเภท	และสารประกอบก�ามะถนั	20	ประเภท	ในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	

ทัง้นีเ้คร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บตวัอย่างส�ารวจ	รวมทัง้วธิกีารวเิคราะห์เป็นไปตาม

มาตรฐานของ	US	Environmental	Protection	Agency	(US	EPA)	นอกจาก

จะ	ใช้เป็นข้อมลูหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ได้แล้ว	ยงัใช้เพือ่เทยีบเคยีงกบัผลการ

ส�ารวจของรฐับาลไทยได้อีกด้วย	จากนัน้เครอืข่ายภาคประชาชน	B	ก็ร่วมมือกับ

เครือข่ายองค์การนอกภาครฐั	F	และ	G	เพือ่ส�ารวจมลพษิทางอากาศในรปูแบบ

ของกระบวนการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วม	ตั้งแต่ปี	2547	ถึงปี	2552	ซึ่งถือ

เป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง	 เรื่องมลพิษทางอากาศให้กับ

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสทิธภิาพและเป็นรปูธรรม	ตวัอย่างเช่น	การน�า

ผลการส�ารวจที่พบว่า	 ค่าสารก่อมะเร็งเกินกว่าระดับมาตรฐานของประเทศ

พัฒนาแล้วอย่างมาก	 ไปเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมด	 ทั้งนี้เครือข่าย

องค์การนอกภาครัฐ	 F	 และ	 G	 เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอดองค์	

ความรู	้เกีย่วกับการส�ารวจมลพษิทางอากาศ	ในรปูแบบของกระบวนการท่ีภาค

ประชาชนมีส่วนร่วม	

หากพิจารณาถึงพัฒนาการของความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์การ

นอกภาครัฐ	 F	 กับ	 เครือข่ายภาคประชาชน	 B	 จะพบว่า	 ความร่วมมือเริ่มต้น

ตัง้แต่ป่ี	2547	จากการเริม่ส�ารวจมลพษิทางอากาศในรปูแบบของกระบวนการ

ที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วม	ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจ�านวน	3	แห่ง	

โดยได้รบัเงนิทุนสนบัสนุนจากเครอืข่ายองค์การนอกภาครฐั	G	ความร่วมมอืจาก

ท้ัง	 3	 ฝ่ายนี้	 ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
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มาบตาพดุเท่าน้ัน	แต่ยงัขยายไปถงึสถาบันการศกึษาและนกัวชิาการต่างๆ	ด้วย	

โดยในปี	 2548	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมวิชาการ	 Public	

Forum	ขึน้	เพือ่ถ่ายทอดผลการส�ารวจมลพษิทางอากาศให้กบักลุ่มนกัวชิาการ	

และผู้มีการศึกษาในกรุงเทพฯ	 นอกจากนี้	 ผลการส�ารวจมลพิษทางอากาศ	

เหล่าน้ียังได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	 ชื่อ		

“Thailand’s	 Air:	 Toxic	 Cocktail”	 โดยเปิดเผยว่า	 สารเบนซิน	 สารพีวีซี	

(Polyvinyl	 Chloride,	 PVC)	 สารคลอโรฟอร์ม	 และสารอินทรีย์ระเหยง่าย	

(VOC)	ซึง่เป็นสารก่อมะเรง็ในอากาศนัน้	มค่ีามากกว่าค่ามาตรฐานของ	US	EPA	

ตั้งแต่	60	ถึง	3,000	เท่า	(Campaign	for	Alternative	Industry	Network	

et.	al,	2005)	ยิ่งไปกว่านั้น	การใช้ระบบเฝ้าสังเกตแบบ	real	time	ในปี	2552	

ยังท�าให้ตรวจพบสาร	p-Xylol	สาร	Toluene	และสาร	Nitrogen	Dioxide	ซึ่ง

ไม่ได้รวมอยูใ่นมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงานรฐับาลอกีด้วย	(Bangkok	

Post	วันที่	23	ตุลาคม	พ.ศ.	2552)

การส�ารวจมลพษิทางอากาศในรปูแบบของกระบวนการทีภ่าคประชาชน

มีส่วนร่วมน้ี	 เป็นการส�ารวจทางวิทยาศาสตร์	 ท่ีมีนัยยะส�าคัญถึงการถ่ายทอด

องค์ความรูใ้ห้แก่ประชาชนในพ้ืนทีด้่วย	องค์ความรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตร์พ้ืนบ้าน

เหล่านี้	 เครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ	 F	 ได้เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาในปี	 2538	

แล้วค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ผ่านการท�างานในประเทศแอฟริกาใต้	 สเปน	

อินเดีย	 และฟิลิปปินส์	 นอกจากการถ่ายโอนองค์ความรู้แล้ว	 เครือข่ายภาค

ประชาชน	 B	 ยังได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนอีกด้วย	 เช่น	 การได้รับทุน

สนับสนุนจากเครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ	G	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส�ารวจ

มลพิษทางอากาศ	 โดยภายในเครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ	 G	 ก็มีรายชื่อของ

คณะกรรมการในเครือข่ายภาคประชาชน	B	รวมอยู่ด้วย	จะเห็นได้ว่าเครือข่าย

ภาคประชาชน	B	มีแหล่งเงนิทนุจากกลุม่ทนุทีม่เีครอืข่ายทัว่โลก	นอกจากนีท้าง

กลุม่ยงัเข้าร่วมกบัเครอืข่ายระหว่างประเทศ	เพือ่ก�าจดัสารพิษทีต่กค้างยาวนาน	

หรือ	International	POPs	Elimination	Network	(IPEN)	ในปี	2547	ซึ่งตั้ง

เป้าหมายท่ีจะลดการใช้สารเคมทีีก่่อให้เกดิมลพษิให้หมดไปภายในปี	2563	จาก

นั้น	 พ.ศ.	 2549	 ก็เป็นกลุ่มผู้ริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายเพื่อก�าจัดสารพิษที่ตกค้าง

ยาวนานในประเทศไทย	หรือ	Thailand	POPs	Elimination	Network

3.	ข้อสรุปบทบาทนักรณรงค์

การอธบิายว่า	ท�าไมข้อมลูหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์จงึถกูรวบรวม	ตลอด

จนเชื่อมโยงไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่	และท้ายที่สุด

กน็�าไปสูก่ารฟ้องร้องต่อหน่วยงานราชการได้เป็นผลส�าเรจ็นัน้	คือเครอืข่ายภาค

ประชาชน	B	ในกรุงเทพฯ	ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของความ

เป็นจริงจ�านวนมาก	ผ่านการจ้างวานบรษัิทส�ารวจสัญชาติอเมรกินั	E	เพือ่ส�ารวจ

มลพิษทางอากาศ	 นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้จากเครือข่ายองค์การนอก	

ภาครฐั	F	และ	G	เพือ่ถ่ายทอดให้กับประชาชนในพืน้ที	่และร่วมกันเก็บตวัอย่าง

ข้อมลูมลพษิทางอากาศอย่างมีประสิทธภิาพ	ยิง่ไปกว่านัน้	กลุ่มทุนท่ีมีเครอืข่าย

ทัว่โลก	ยงัให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่เครอืข่ายภาคประชาชน	B	อีกด้วย	จงึ

กล่าวได้ว่า	ความส�าเรจ็น้ีเกิดจากการทีเ่ครอืข่ายภาคประชาชน	B	สามารถเชือ่ม

โยงเครือข่ายทางสังคมทั่วโลก	 เพื่อการสนับสนุนทางการเงิน	 รวมทั้งการ	

ถ่ายโอนเทคโนโลยี	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ในประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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  บทสรุป
1.	 ความเชื่อมโยงกลไกการผลักดันมาตรการส่ิงแวดล้อม	 กรณีศึกษา	

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

จากการวิเคราะห์ข้อมูลกลไกทางสังคมข้างต้น	(ช่วงเวลา,	สถานที่,	และ

บทบาทของนกัรณรงค์)	สามารถอธบิายความเชือ่มโยงในการผลักดันมาตรการ

ด้านสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้		

การเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันในระดับความสนใจของประชาชนต่อปัญหา

สิ่งแวดล้อม	ซึ่งกล่าวถึงในส่วนที่	 2	จังหวะเวลาที่เหมาะสมนั้น	ต้องอาศัยการ	

กระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น	 การตื่นตัวของศาลปกครอง	 รวมถึงการไม่ก�าหนด

มาตรการบังคบัใช้	หลกัการและกฎเกณฑ์ส�าหรบัการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	มันจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น	ที่

น�าไปสูก่ารฟ้องร้องต่อหน่วยงานราชการได้เป็นผลส�าเรจ็	แต่ภายใต้สถานการณ์

ทีไ่ม่แน่นอนของการผลักดันให้มกีารจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบด้าน

สขุภาพนัน้	การเลอืกนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุในส่วนที	่3	ซึง่ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง

ทกุฝ่ายต่างเหน็ตรงกนัว่า	เป็นพืน้ทีท่ีป่ระสบกบัปัญหามลพิษอยูจ่ริง	น�าไปสู่การ

รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง	 เพ่ือใช้เป็น

หลักฐานในการฟ้องคดีได้เป็นจ�านวนมาก	 จึงท�าให้นักรณรงค์ในประเทศ	 ส่วน

ที่	4	นั้นมีบทบาทส�าคัญ	อีกทั้งเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมทั่วโลก	เพื่อเกิด

การสนบัสนนุทางการเงนิและการถ่ายโอนเทคโนโลยสี�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรม

รณรงค์ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จากการท�างานร่วมกันของทั้งสาม

ส่วนน้ี	ได้น�าไปสูค่วามส�าเร็จในการผลกัดนัให้เกดิมาตรการด้านสิง่แวดล้อม	จาก

หน่วยงานภาครฐัได้ในทีส่ดุ	กล่าวคอื	ภายใต้สถานการณ์ทีม่กีารแก้ไขรฐัธรรมนญู	

ท�าให้เกิดความต้องการรวบรวมข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของความ

เป็นจริงจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจาก	

ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรระหว่างประเทศ	 และได้รับเงินทุนสนับสนุนผ่านการ	

เชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมทั่วโลก	

หากพจิารณาถงึความสมัพนัธ์ทีเ่ชือ่มโยงทัง้สามประการอย่างเป็นล�าดบั	

จะพบว่า	 ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันสามารถสังเคราะห์	 และจ�าแนกออกเป็น

ปัจจัยหลัก	ที่มีผลกระทบต่อมาตราการด้านสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

ปัจจัยที่	 1	 ถือว่าเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม	 (Exogenous	

variable)	เนื่องจากการรัฐประหารในปี	2549	และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	

2550	 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 (สสร.)	 ในประเด็นที่ว่า	 “ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบญัญตั”ิ	ซึง่อันทีจ่รงิแล้ว	ไม่ได้มีความสมัพนัธ์ใดๆ	กับปัญหาด้านสภาพ

สิ่งแวดล้อม	 และสุขภาพของคนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยตรง	 หรือ

แม้แต่กระทั่งปัญหามลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอีกด้วย	

ปัจจัยท่ี	2	ตวัแปรควบคุมภายในโดยตรง	(Endogenous	variable)	อาจ

กล่าวได้ว่า	 เป็นปัจจัยที่อยู่ตรงข้ามกับปัจจัยนอกเหนือการควบคุม	ปัจจัยนี้

สามารถผลกัดนัให้มกีารจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบด้านสขุภาพ	และ

มีความเกี่ยวโยงไปยังข้อมูลมลพิษทางอากาศ	 ซึ่งผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายต่าง

เหน็ตรงกนัว่า	นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ	เป็นพืน้ทีท่ีป่ระสบกับปัญหามลพษิ

อยู่จริง

ปัจจัยที่	 3	 ถือว่าเป็นตัวแปรที่ช่วยเสริมการท�างานของปัจจัยที่	 2	 ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 (Complementary	 variable)	 ซึ่งเกิดจาการสนับสนุน

ทางการเงิน	รวมทั้งการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์	

โดยการเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายทางสงัคมทัว่โลกของนกัรณรงค์ในประเทศ	ซึง่การ

ท�ากิจกรรมของนักรณรงค์	 มีอิทธิพลอย่างมากตั้งแต่ช่วงก่อน	พ.ศ.	 2500	 ใน

ประเทศอนิโดนเีซยี	และได้ขยายตวัเป็นเครอืข่ายทีเ่ชือ่มโยงสมาชกิทัว่โลกหลงั

สงครามโลกครั้งที่	2	เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	(Makida,	1999)
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2.	ข้อจ�ากัดและข้อเสนอแนะ

ในส่วนสดุท้ายนีจ้ะพจิารณาว่า	กลไกความเชือ่มโยงทีก่ล่าวถงึในหวัข้อที่

แล้วนั้น	 มีความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในช่วงต้นว่า	 “ผู้มีส่วน

เกีย่วข้องทกุฝ่าย	ขาดแรงกระตุน้ในการผลกัดนัให้เกดิมาตรการด้านสิง่แวดล้อม	

ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม	 หรือแหล่งผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศก�าลัง

พัฒนา”	มากน้อยเพียงใด	

ประเด็นแรก	จะพูดถึง	“ข้อจ�ากัดของผลการวิเคราะห์กลไกทางสังคม”	

จากกลไกที่กล่าวถึงในหัวข้อท่ีแล้วน้ัน	 อาจมีข้อโต้แย้งว่า	 “การระงับโครงการ

หรือกิจกรรมที่มีผลกระทบรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพ	 สิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากร	

ธรรมชาต	ิและสขุภาพนัน้	เป็นผลทีเ่กดิขึน้โดยเฉพาะพืน้ทีข่องนิคมอตุสาหกรรม

มาบตาพุด	 ไม่มีหลักประกันใดๆ	 ว่าจะมีผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆ	 ดังนั้น	

แม้ว่ากลไกดังกล่าวจะส่งกระทบต่อมาตรการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ	 แต่

ก็เป็นเพียงเป็นกลไกเฉพาะที่ใช้ได้กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น”	เพื่อหาค�าตอบ

ให้กับข้อโต้แย้งนี้	 ขอเสนอให้มีการพิจารณาความเคล่ือนไหวหลังการฟ้องคดี	

ต่อหน่วยงานภาครัฐในปี	 2552	 	 ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว	 ได้มีการตั้ง	

คณะกรรมการอิสระชั่วคราว	โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี	นายอานันท์	ปันยารชุน	

เป็นประธานตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผล	

กระทบด้านสุขภาพ	 จากนั้นในเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2553	 คณะกรรมการ	

สิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิ(NEB)	ได้มมีตใิห้ขึน้บัญชอีตุสาหกรรม	ทีอ่าจส่งผลกระทบ

รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสุขภาพ	 รวม	

11	ประเภท	ซึ่งจ�าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดล้อม	และผลกระทบด้านสขุภาพโดยคณะกรรมการอสิระ	พร้อมประกาศ

เป็นกฎกระทรวงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่	 31	

เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	 2553	 และในปีเดียวกันน้ีเอง	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	(Industrial	Estate	Authority	of	Thailand,	IEAT)	ผู้ก�ากับดูแล

นคิมอตุสาหกรรมต่างๆ	ในประเทศไทย	รวมทัง้นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด	ได้

ร่างแผนการสร้างเมอืงอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	และท�าการส�ารวจ

ความเห็นจากนิคมอุตสาหกรรม	6	แห่ง	ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก	จากนั้น

จึงจ้างวานให้องค์กรพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น	

(New	Energy	and	Industrial	Technology	Development	Organization,	

NEDO)	 ออกแบบเมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป	 ความ

เคลื่อนไหวเหล่านี้	ล้วนเป็นผลที่ต่อเนื่องจากการฟ้องร้องคดีปัญหาสิ่งแวดล้อม

ของมาบตาพุด	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์กลไกทางสังคมข้างต้นมีผล	

กระทบต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆ	ด้วย

ประเดน็ที	่2	จะพจิารณาในมุมเก่ียวกับ	“ข้อจ�ากัดในขอบเขตของปัญหา	

และระยะเวลาด�าเนินการ”	 ผู้เขียนได้กล่าวถึงทฤษฎีของ	 Downs	 (1972)	 ที่

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับความสนใจของประชาชน	 ต่อปัญหาสิ่ง

แวดล้อมตามวัฏจกัรทีเ่รยีกว่า	Issue	Attention	Cycle	ในตอนต้น	โดยบทความ

นีพ้ยายามอธิบายกลไกของการเปลีย่นแปลงระดบัความสนใจของประชาชนจาก

ช่วง	Pre-problem	ไปยังช่วง	Alarmed	discovery,	euphoric	enthusiasm	

ทั้งนี้	หากพิจารณาจ�านวนบทความในหนังสือพิมพ์	จะพบว่า	จ�านวนบทความ

ในปี	 2554	 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 สถานการณ์ของปัญหา	

สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ได้เข้าสู่ช่วง	Realizing	 the	cost	

ซึ่งตามนิยามแล้ว	 เป็นช่วงที่ประชาชนตระหนักถึง	“ต้นทุน”	ที่ใช้ในการแก้ไข

ปัญหาและเป็นข้อเทจ็จรงิทีเ่กิดขึน้กับนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุด้วย	ผลจาก

การฟ้องร้องคดปัีญหาส่ิงแวดล้อมของมาบตาพดุ	ท�าให้อุตสาหกรรม	11	ประเภท	

ซึง่อาจสง่ผลกระทบรนุแรงทั้งทางดา้นคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรพัยากรธรรมชาติ

และสขุภาพมากทีส่ดุนัน้	ต้องผ่านการท�าประชาพจิารณ์	ถงึผลกระทบสิง่แวดล้อม
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และผลกระทบด้านสุขภาพ	 และต้องผ่านการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อมและผลกระทบด้านสขุภาพโดยคณะกรรมการอสิระ	ทัง้นี้

หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระตามระเบียบอย่างถูกต้องตามขั้นตอน	ก็

อาจน�าไปสู่การยุติการฟ้องคดีต่อหน่วยงานภาครัฐได้	อย่างไรก็ตามปัญหาที่ยัง

ไม่สามารถสะสางได้	คือ	ความเสียหายด้านสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 การแก้ไขปัญหาส่วนนี้มี	 “ต้นทุนสูง”	 แต่ระดับ

ความสนใจของประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในมาบตาพุดกลับค่อยๆ	ลดลง

เรือ่ยๆ	ในสถานการณ์นี	้ตราบใดทีปั่ญหาด้านสขุภาพยงัไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง

เป็นรูปธรรม	ก็อาจน�าไปสู่ปัญหาซ�้าซ้อนขึ้นมาอีกครั้ง

ประเดน็ที	่3	“ผลกระทบต่อเนือ่งจากข้อจ�ากดัของขอบเขตปัญหา”	หาก

ตัง้สมมตุฐิานว่าจะเกดิปัญหาซ�า้ซ้อนข้ึนมาอกี	หากไม่มกีารก�าหนดขอบเขตของ

ปัญหาทีม่ต้ีนทนุสงูให้ด	ีและรบีด�าเนนิการแก้ไขปัญหาแล้ว	ปัญหากจ็ะเกดิเป็น

วงจรที่ไม่มีวันจบสิ้น	(Endless	cycle)	กลายเป็นต้นทุนทางสังคมในระยะยาว	

หากปล่อยปัญหานั้นท้ิงไว้นาน	 ซึ่งจะมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนที่ใช้ในการก�าหนด

ขอบเขตและแก้ไขปัญหาเสยีอกี	กล่าวคอื	หากการฟ้องร้องคดีปัญหาส่ิงแวดล้อม

เกิดขึ้นซ�้าหลายๆ	 ครั้ง	 อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในมุมมองของ	

นักลงทนุต่างชาต	ิและอาจท�าให้ประเทศสูญเสยีความสามารถในการแข่งขนัใน

ระดบัภูมภิาค	(Regional	advantage)	ได้	อย่างไรกต็าม	ในสถานการณ์ทีร่ะดบั

ความสนใจของประชาชนต่อปัญหาสิง่แวดล้อมและปัญหาสขุภาพของประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดลดลงเร่ือยๆ	 ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะการอาศัยกลไกภายในประเทศ		

ดงันัน้เพือ่ก�าหนดขอบเขตและเร่งแก้ไขปัญหาท่ีมต้ีนทุนสงูนี	้จงึจ�าเป็นต้องพ่ึงพา

การขบัเคลือ่นโดยนกัรณรงค์จากภายนอกประเทศ	โดยในอดีตญีปุ่น่ได้ให้ความ

ช่วยเหลือด้านเงินทุนผ่านโครงการ	Official	Development	Assistance	หรือ	

ODA	 ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก	 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุดด้วย	 ดังนั้นญ่ีปุ่นจึงควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาด้านสุขภาพ

ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ทั้งนี้แนวทางที่กล่าว

ถึงข้างต้นท้ัง	 3	 ประเด็นเป็นการแนะน�าถึงหัวข้อในการศึกษาต่อไปในอนาคต

ต่อไป
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บทคัดย�อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางสังคมท่ีส่งผลต่อการ

ส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอวัฒนานคร	

จังหวัดสระแก้ว	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์

ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	จ�านวน	58	คน	เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยคือแบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 การแจกแจง

ความถี	่ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	สถติท่ีิใช้ในการทดสอบ

เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 โดยใช้สถิติในการทดสอบ	 คือ	 การวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า	 ทุนทางสังคมของวิสาหกิจศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอ

วัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านบรรทัดฐานทางสังคม	ความไว้เนื้อเชื่อใจ	และเครือ

ข่าย	ส่วนการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของวิสาหกิจชมุชนศูนย์ข้าวบ้านจกิ	อ�าเภอ

วัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านวัฒนธรรม	 และด้าน

ทรัพยากร	ส่วนผลการวจิยัทนุทางสงัคมทีส่่งผลต่อการเสรมิสร้างความเข้มแขง็

ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	พบว่า	

ด้านบรรทัดฐานทางสังคม	 ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ	 และด้านเครือข่ายส่งผลต่อ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอวัฒนานคร	
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จังหวัดสระแก้ว	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทุกตัวแปรส่งผลกับการ

วิจัยครั้งนี้	โดยมีค่า	R	square	เท่ากับ	.751	หรือร้อยละ	75.1	อีกร้อยละ	24.9	

เป็นตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษา

ค�ำส�ำคัญ : 
ทุนทางสังคม, การเสริมสร้างความเข้มแข็ง, 

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก, จังหวัดสระแก้ว

Abstract

The	objective	of	this	paper	is	to	explore	social	capital	that	

affects	the	strengthening	of	the	Ban	Chik	Rice	Center	Community	

Enterprise,	Watthana	Nakhon	District,	Sakaeo	Province.	58	members	

of	Ban	Jig	Rice	Community	Enterprise	were	selected	as	a	sample	

group.The	 statistics	 used	 for	 data	 analysis	 were	 frequency		

distribution,	 percentage,	 mean	 and	 standard	 deviation.	 The		

statistics	used	in	the	test	were	to	analyze	the	social	capital	data	

that	affected	the	strengthening	of	the	community	enterprise	of	Ban	

Jig	Rice	Center.	The	statistics	used	in	the	experiment	were	stepwise	

multiple	regression	analysis.

The	results	of	the	research	showed	that	Social	capital	of	Ban	

Chik	Rice	Center	Community	Enterprise	Watthana	Nakhon	District	

Sakaeo	Province	The	overview	is	at	a	high	level.	The	average	order	

is	the	most	to	the	most,	including	social	norms.	Trust	and	network	

for	strengthening	the	Ban	Chik	Rice	Center	Community	Enterprise	

Watthana	Nakhon	District	Sakaeo	Province.	The	overview	 is	at	a	

high	 level.	The	average	order	 is	 from	highest	to	 lowest,	namely	

economic,	 social,	 cultural,	 and	 resource.	 As	 for	 the	 research	 of	

social	capital	that	affects	the	strengthening	of	Ban	Chik	Rice	Center	

Community	Enterprise	Watthana	Nakhon	District	Sakaeo	Province	

found	that	in	social	norms	Trust	And	the	network	side	Affecting	the	
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strengthening	 of	 Ban	 Chik	 Rice	 Center	 Community	 Enterprise		

Watthana	Nakhon	District	Sakaeo	Province	All	variables	have	an	

effect	on	 this	 research	with	 the	R	 square	equal	 to	 .751	or	75.1	

percent.	Another	24.9	percent	are	variables	which	have	not	been	

studied

Keyword : 
Social Capital, The strengthening, Ban Chik 

Rice Center Community Enterprise, Sakaeo 

Province

	

  บทน�า
การพัฒนาประเทศไทยโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ตัง้แต่	พ.ศ.	2504	ถงึปัจจบุนัเป็นการพฒันาทีข่าดความสมดลุ	ความเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิเป็นหลัก	แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบับที	่1	พ.ศ.	2574-2509	

รัฐเน้นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน	ได้แก่	การคมนาคม	ชลประทาน	ไฟฟ้าเพื่อ

เป็นพื้นฐานของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 เนื่องจากในขณะนั้น

เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก	 ผลที่ตามของการ

พัฒนานี้ท�าให้ภาวะทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวมาก	มาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-2564)	ได้จัดท�าขึ้นในช่วงเวลาของ

การปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

เชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น	 โดยได้น้อมน�าหลัก	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง”	 มาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ	

ฉบับที่	9-11	เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่

ได้อย่างมัน่คง	เกิดภมิูคุ้มกัน	และมีการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม	

ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน	 และปัจจุบันส�าหรับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	ครั้งนี้	 ได้จัดท�าบนพื้นฐานของ

ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	 (พ.ศ.	2560	–	2579)	ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ

พัฒนาประเทศ	และเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	

Goals:	 SDGs)	 รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย	 4.0	

ตลอดจนประเด็นการปฏริปูประเทศ	นอกจากนัน้ได้ให้ความส�าคญักบัการมส่ีวน

ร่วมของภาคกีารพฒันาทกุภาคส่วนทัง้ในระดบักลุม่อาชพี	ระดบัภาค	และระดบั

ประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ	 อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกัน

ก�าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ	รวมทั้งร่วมจัดท�ารายละเอียด

ยุทธศาสตร์ของแผนฯ	 เพื่อมุ่งสู่	 “ความม่ันคง	 ม่ังค่ังและยั่งยืน”	 (ประพันธ	์	

นึกกระโทก,	2557)
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วิสาหกิจชุมชนเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เลี้ยง	

ตัวเองได้	 พึ่งตนเองได้ซ่ึงมิได้หมายถึงการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจเพียงด้าน

เดยีวแต่หมายถงึการพฒันาโดยรวม	ดงันัน้	การเสรมิสร้างชมุชนเข้มแขง็	จงึเป็น

ความสามารถพลกิฟ้ืนความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิพอเพยีงให้คงอยูไ่ด้ท่ามกลาง

กระแสทุนนิยมที่แทรกเข้ามาในหมู่บ้านเป็นไปได้เพราะฐานเดิมของ	ชุมชนที่มี

โลกทัศน์แบบพอเพียงฝังแน่น	แสดงออกด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย	และแบบแผน

การบริโภคที่เป็นอยู่แบบพอเพียง	 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็มากจาก

สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไปมากกว่ามาจากความต้องการของชุมชนเอง		

โดยพบว่าความเข้มแข็งของชุมชนนั้นประกอบด้วยหลายมิติ	 ดังต่อไปนี้		

1.	ความเข้มแขง็ของชมุชนด้านเศรษฐกจิ	2.	ความเข้มแขง็ของชมุชนด้านสังคม		

3.	 ความเข้มแข็งของชุมชนด้านวัฒนธรรม	 4.	 ความเข้มแข็งของชุมชนด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นภาภรณ์	หะวานนท์	และคณะ,	2550,	

หน้า	85)

วสิาหกจิชมุชนศนูย์ข้าวบ้านจิก	เกดิจากการรวมกลุม่ของเกษตรกรท�านา

ในหมู่ที่	7	ต�าบลวัฒนานคร	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	เพื่อแก้ปัญหา

การท�านาของกลุ่ม	โดยการส่งเสริมของส�านักงานเกษตรอ�าเภอวัฒนานคร	เมื่อ

ปี	2553	มีสมาชิกเริ่มต้นจ�านวน	20	คน		ได้ยื่นจดทะเบียนและอนุมัติเมื่อวันที่	

12	กรกฎาคม	2556	ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน	58	คน	จุดเด่น	กลุ่มวิสาหกิจมี

ศักยภาพในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี	และเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นที่ต้องการของ

คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง	 เนื่องจากข้าวหอมมะลิ	 105	 ที่ผลิตได้มี

เอกลกัษณ์คอื	เมลด็ข้าวสารยาวเรยีวสขีาว	กลิน่หอมคล้ายใบเตยเมือ่หงุสกุ	เวลา

รบัประทานข้าวจะกลิน่หอม	เนือ้สมัผสันุม่	รสชาตดิ	ีและยงัได้รบัมาตรฐาน	GMP	

เพ่ือเป็นการรบัรองถงึความปลอดภยัและคณุภาพของผลิตภณัฑ์	ส่วนปัญหาของ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิกก็คือ	ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากปุ๋ย	มีราคา

สงูขึน้	ท�าให้ต้องใช้เงนิในการลงทนุปลกูข้าวเพิม่มากข้ึน	แต่ราคาข้าวไม่ได้สงูขึน้

ตาม	 ท�าให้รายได้ของสมาชิกลดลง	 และศูนย์ข้าวบ้านจิกยังไม่เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง	 ทั้งในพื้นท่ีใกล้เคียงหรือต่างจังหวัด	 จึงท�าให้เกิดการเข้าถึงได้ยาก	

แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง	ทั้งนี้

เนื่องมากจากสมาชิกมีความสามัคคีและการเอื้ออาทรต่อกัน	 และช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันมาโดยตลอด	ซึ่งนั่นหมายถึง	ทุนทางสังคมที่ดีที่ที่เกิดจากการมีความ

ไว้เน้ือเชือ่ใจเกิดจากความน่าเช่ือถอื	ความซือ่สตัย์และความตัง้ใจท่ีจะพึง่พากัน

และกัน	 บรรทัดฐานทางสังคมการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่	 และสร้างแนวทาง

การท�างานร่วมกันใหม่	เพือ่สร้างชมุชนทีเ่ข้มแข็งโดยการบูรณาการทนุทางสงัคม

ของแต่ละเครอืข่ายในท้องถิน่	และการสร้างเครอืข่ายใหม่ทีอ่ยูภ่ายนอกท้องถิน่	

ยังจะช่วยเสริมพลังให้กับท้องถิ่นในการบูรณาการทุนทางสังคมที่มีร่วมกันได้	

เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันตามหลักการกลไกประชารัฐที่ดี	 ซึ่งท�าให้ความ

สามารถพลิกฟื้น	 ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยู่ได้ท่ามกลาง

กระแสทุนนิยมเพราะฐานเดิมของชุมชนจิตวิญญาณระบบคุณค่าส�านึกท้องถิ่น

ความภาคภูมิใจทีมี่ต่อถ่ินฐานบ้านเกิด	สิง่นีใ้นสงัคมไทยมีมาตลอดในความรูส้กึ

ของคนทีร่กับ้านรักเมอืงเสยีสละและการดแูลสบืต่อไป	(อเนก	นาคะบตุร,	2545)

ดังนั้น	 ทุนทางสังคมจึงเป็นเครือข่ายท่ีมีพลังในการขับเคลื่อนองค์กร	

ในชุมชนที่มุ่งท�ากิจกรรมต่างๆ	 ของชุมชนได้รับประโยชน์	 ผ่านกระบวนการ	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�าไปสู่กระบวนการจัดการความรู้นอกจากนี้	 ในสังคม

เศรษฐกจิฐานความรูย้งัเป็นสนิทรพัย์ทีส่�าคัญทีอ่งค์กรทกุองค์กร	ตลอดจนบุคคล

แต่ละคนจะต้องมี	เพราะความรูค้วามสามารถเป็นพลงัส�าคัญของการพฒันาใน

ยุคเศรษฐกิจ	ดังนั้นองค์กรทุกองค์กรจึงมุ่งให้ความส�าคัญกับการเพิ่มความรู้แก่

บุคลากรมาร่วมเรียนรู้	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ	ทั้งความรู้ที่อยู่

ในตัวบุคคล	และความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง	ซึ่งความรู้อาจแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	
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คือ	1.	ความรู้เด่นชัด	 เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารหรือวิชาการอยู่

ในต�าราคู่มือปฏิบัติงาน	2.	ความรู้ซ่อนเร้น	 เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน	 เป็น

ประสบการณ์ที่ส่ังสมมายาวนาน	 เป็นภูมิปัญญา	 โดยผ่านกระบวนการหนึ่งที่

เรยีกว่า	“กระบวนการจัดการความรู”้	ซึง่ในปัจจบุนัถอืว่าเป็นเรือ่งทีอ่งค์กรทกุ

องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความส�าคัญ	 (ประพันธ์์	 นึกกระโทก,	

2557)	ทุนทางสังคมเป็น	“	ทุน”	เพราะสามารถเพิ่มระดับรายได้ของครัวเรือน	

โดยวัดทุนทางสังคมจากจ�านวนกลุ่ม/องค์กรที่สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิก	

ระดับการร่วมมือกันในกลุ่มน้ัน	 และความหลากหลายทางลักษณะของสมาชิก

ในกลุม่นัน้ๆ	ครวัเรอืนทีม่รีะดับตวัช้ีวัดดงักล่าวมากกว่า	มแีนวโน้มทีจ่ะมรีายได้

มากกว่า	 โดยระดบัความเจรญิทางเศรษฐกจิและคณุภาพของคนในสงัคมเป็นผล

มาจากการมรีะดบัความเชือ่ถอืไว้วางใจ	และบรรทดัฐานทางสังคมในการเก้ือกูลกัน	

(Norm	of	trust	and	reciprocity)	และเครอืข่ายชมุชน	(Civic	engagement)	

ที่มากกว่า	ซึ่งคือนิยามของทุนทางสังคมนั่นเอง	(Putnum,R.D.,	1993)

จากความส�าคญัท่ีกล่าวมา	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง	ทนุทาง

สงัคมทีส่่งผลต่อการเสรมิสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกจิชมุชนศนูย์ข้าวบ้านจกิ	

อ�าเภอวฒันานคร	จังหวัดสระแก้ว	โดยศกึษาทนุทางสงัคม	ศกึษาการเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 และเพื่อศึกษาทุนทางสังคม

ทีส่่งผลต่อการส่งเสรมิความเข้มแขง็ของวสิาหกจิชมุชนศูนย์ข้าวบ้านจกิ	อ�าเภอ

วัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	ผลการวิจัยสามารถน�ามาพัฒนาทุนทางสังคมทาง

ด้านเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัด

สระแก้ว	เพือ่ให้เป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวาง	และอาจท�าให้มผีูค้นสนใจมากยิง่ขึน้	

นอกจากนี้ยังสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	และชุมชน

อื่นสามารถน�าไปเป็นรูปแบบในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือศกึษาทุนทางสงัคมทีส่่งผลต่อการส่งเสรมิความเข้มแขง็ของวสิาหกจิ

ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว		

  สมมติฐานการวิจัย
ทนุทางสงัคมทีส่่งผลต่อการส่งเสรมิความเข้มแขง็ของวิสาหกิจชมุชนศูนย์

ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว		

  ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัด

สระแก้ว	ตามแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม	3	ประการของ	Robert	Putnam	

(1993)	ส�าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย	

ตัวแปรอิสระ	(Independent	Variables)	คือ	ทุนทางสังคม	ประกอบ

ด้วย	3	ด้านได้แก่	ด้านบรรทัดฐานทางสังคม	ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ	และด้าน

เครือข่าย

ตัวแปรตาม	(Dependent	Variables)	คือ	การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของวิสาหกิจชุมนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอคลองหาด	จงัหวดัสระแก้ว	ประกอบ

ด้วย	4	ด้านคือ	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้านวัฒนธรรม	และด้านทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม	 	 	
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  ขอบเขตด้านพื้นที่
การวจิยัเรือ่งน้ีมุง่ศกึษาเกีย่วกบัทุนทางสงัคมทีส่่งต่อการเสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว

  ขอบเขตด้านประชากร
การวิจัยคร้ังนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 ประชาชนท่ีเป็นสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	จ�านวน	58	

คน	(ข้อมูล	ณ	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2562)	

  กรอบแนวคิดในการวิจัย
	

                    

	

ภาพที่	1	แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ทุนทางสังคม

1.	บรรทัดฐานทางสังคม

2.	ความไว้เนื้อเชื่อใจ

3.	เครือข่าย

ที่มา:	Robert	Putnam	(1993)

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

 ตัวแปรตาม         
(Dependent Variables)

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�าเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว

1.	ด้านเศรษฐกิจ

2.	ด้านสังคม

3.	ด้านวัฒนธรรม

4.	ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ที่มา:	นภาภรณ์	หะวานนท์	และคณะ	(2550,	

หน้า	85)

  นิยามศัพท์เฉพาะ
ทุนทางสังคม	 (Social	 capital)	 หมายถึง	 ทุนที่เกิดจากการรวมตัวกัน	

ร่วมคดิ	ร่วมท�า	บนฐานของความไว้เนือ้เช่ือใจ	สายใยความผูกพนั	และวฒันธรรม

ที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์	 ในองค์์ประกอบหลัก	 ได้แก่	คน	

สถาบัน	วัฒนธรรม	และองค์ความรู้	ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นพลังในกลุ่ม	ชุมชน	และ

สังคม	 ซ่ึงองค์ประกอบหลักทั้งสี่ด้านมีบทบาทและยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคม	

แล้วมีการสั่งสมปรับเปล่ียนต่อยอดพัฒนาและสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา	 การ

ที่ภายในชุมชนมีความสามัคคีและการเอื้ออาทรต่อกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

โดยตลอดคือ	 ทุนทางสังคมที่ดีควรมีในทุกๆ	 สังคมคมหรือชุมชน	 ส�าหรับการ

ศึกษาครั้งนี้หมายถึง	 ทุนทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอ

วัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ประกอบด้วย	 ด้านบรรทัดฐานทางสังคม	 ความ	

ไว้เนื้อเชื่อใจ	และเครือข่าย	 	

ด้านบรรทัดฐานทางสังคม	 หมายถึง	 การด�าเนินการองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถ่ินจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องแสวงหาพนัธมติรหรอืเครอืข่ายในด้านต่างๆ	

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ทั้งในระดับท้องถิ่นเอง	ซึ่งมีหลายเครือข่าย

ทางสงัคม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องพฒันา	รือ้ฟ้ืนความสัมพนัธ์ใหม่	และ

สร้างแนวทางการท�างานร่วมกันใหม่	เพือ่สร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งโดยการบูรณาการ

ทุนทางสังคมของแต่ละเครือข่ายในท้องถิ่น	

ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ	 หมายถึง	 ความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดจากความ	

น่าเชื่อถือ	ความซื่อสัตย์และความตั้งใจที่จะพึ่งพากันและกันระหว่างสองฝ่าย

ด้านเครือข่าย	 หมายถึง	 ความสามารถพลิกฟื้น	 ความเข้มแข็งของ

เศรษฐกจิพอเพยีงให้คงอยูไ่ด้ท่ามกลางกระแสทนุนยิมท่ีแทรกเข้ามาในหมู่บ้าน

เป็นไปได้เพราะฐานเดมิของ	ชุมชนท่ีมีโลกทัศน์แบบพอเพยีงฝังแน่น	แสดงออก

ด้วยวถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย	และแบบแผนการบรโิภคทีเ่ป็นอยูแ่บบพอเพยีง	แม้จะมี
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การเปลีย่นแปลงไปบ้างก็มากจากสภาพแวดล้อมท่ีเสือ่มโทรมไปมากกว่ามาจาก

ความต้องการของชมุชนเอง	เพือ่เป็นฐานรองรบัการแก้ไขปัญหาและการพฒันา

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	 วัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันทุกด้าน

ชุมชนเข้มแข็ง	 หมายถึง	 ความสามารถพลิกฟื้น	 ความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจพอเพยีงให้คงอยูไ่ด้ท่ามกลางกระแสทนุนยิมทีแ่ทรกเข้ามาในหมูบ้่าน

เป็นไปได้เพราะฐานเดมิของ	ชมุชนทีม่โีลกทศัน์แบบพอเพยีงฝังแน่น	แสดงออก

ด้วยวถีิชวีติทีเ่รยีบง่าย	และแบบแผนการบรโิภคท่ีเป็นอยูแ่บบพอเพยีง	เพือ่เป็น

ฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้ม

แข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	

ประกอบด้วย	 4	 ด้านคือ	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านวัฒนธรรม	 และด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้านชุมชนเข้มแข็งทางด้าน

เศรษฐกิจ	 หมายถึง	 ศักยภาพของชุมชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้

สมาชิกในชุมชนสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับระบบการผลิตเพื่อการค้า

ชุมชนเข้มแข็งทางด้านสังคม	หมายถึง	ความสามารถของชุมชนในการที่

จะจัดระเบียบทางสังคมของชุมชนให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมชุมชนและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพชุมชนในการสร้างให้สังคมชุมชน

ด�ารงตนได้อย่างมัน่คงชมุชนเข้มแขง็ทางด้านวฒันธรรม	หมายถึง	ความสามารถ

ของชมุชนในการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา	มกีารแลกเปลีย่นความรูก้นัอย่างกว้าง

ขวางและต่อเนื่องชุมชนเข้มแข็งทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 หมายถึง	

ความสามารถของชุมชนในการจัดระบบดูแลและแบ่งสรรทรัพยากรธรรมชาติ

ให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่สมาชิกในชุมชน	ท�าให้ชุมชนสามารถสร้าง

ระบบการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได้

  ระเบียบวิธีการวิจัย
1. รปูแบบการวิจยั การวจิยัครัง้นีผู้้วจิยัเลอืกใช้ระเบียบวจิยัเชิงปรมิาณ	

(Quantitative	research)	ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. กลุ่มเป้าหมาย	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 จ�านวน	 58	

คน	ศึกษาเต็มกลุ่มจ�านวนประชากรคิดเป็นร้อยละ	100	ได้แก่	สมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	จ�านวน	58	คน

3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั	เครือ่งมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

การวิจัยในครั้งนี้		เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง	ซึ่งมีขั้นตอน	ดังนี้

3.1.	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีเกี่ยวกับทุนทางสังคมของประชาชนจาก

หนังสือ	 เอกสาร	และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	แล้วก�าหนด

เป็นกรอบให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ท�าการวิจัย

3.2		 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการเสริม

สร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตามกรอบที่ก�าหนดไว	้

แบบสอบถามมีโครงสร้างแบ่งเป็น	2	ตอน	ดังนี้	

ตอนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนทางสังคมของ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบ	3	ด้าน	ได้แก่	1)	บรรทัดฐานทางสังคม	2)	ความไว้เนื้อเชื่อใจ	

และ	3)	เครือข่าย	ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	มี	5	ระดับ	ของ

ลิเคิร์ท	(Likert	Scale)	

ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบ	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านเศรษฐกิจ	2)	ด้านสงัคม	3)	ด้านวฒันธรรม	

4)	ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า	มี	5	ระดับ	ของลิเคอร์	(Likert	Scale)
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดท�าข้อมูล

4.1	 ขอความอนเุคราะห์นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลวฒันานคร

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

4.2	 แบบสอบถามส่งถงึประชาชนทีด่�าเนนิงานเป็นสมาชกิวสิาหกจิ

ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	

จ�านวน	58	คน	ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	เพื่อขอความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถาม	จนเสร็จสิ้น

4.3	 เก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผู้ศึกษาขอรับแบบสอบถามคืน

ด้วยตนเอง	 และท�าการตรวจสอบความถูกต้อง	 ครบถ้วนของ

ข้อมูลในแบบสอบถาม	ก่อนน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย

5.1	 สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ	 ได้แก่	 ความตรงเชิงเนื้อหา		

(validity)	 น�าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมาเองตามข้ัน

ตอนดังกล่าวนั้น	 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของ

เคร่ืองมือโดยหาค่า	 IOC	 (Index	 of	 item	 Objective		

Congruence)	โดยก�าหนดค่า	IOC	มากกว่าหรือเท่ากับ	0.90

5.2	 สถิตพิืน้ฐาน	ได้แก่	การแจกแจงความถี	่(frequency)	ค่าร้อยละ	

(percentage)	ค่าเฉลีย่	(X)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

ทุนทางสังคม	 และการสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ

ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	โดย

ใช้สถิติค่าเฉลี่ย	(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)		

5.3	 สถติทิีใ่ช้ตรวจสอบสมมตฐิาน	ได้แก่	การวเิคราะห์ความถดถอย

อย่างง่าย	(Simple	Linear	Regression	Analysis)	และการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน	(Multiple	Linear	

Regression	Analysis)	ค่าสถติทิีใ่ช้ทดสอบความเป็นอสิระกัน

ของความคลาดเคลื่อน	 คือ	 ค่าสถิติ	 Durbin-Watson	 โดย

พิจารณาว่าค่าสถิติ	Durbin-Watson	อยู่ระหว่าง	1.50-2.50	

(อัจฉริยา	 ปราบอริพ่าย,	 2547)	 การตรวจสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรอสิระไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อกัน	และพจิารณาค่า	

VIF	(Variance	Inflation	factor)	ถ้าค่า	VIF	น้อยกว่า	10	แสดง

ว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน	(Menard,	1995)

  ผลการวิจัย
ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย	 เรื่อง	ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการ	

สริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอวัฒนานคร	

จังหวัดสระแก้ว	ตามวัตถุประสงค์	ดังนี้

ตารางที่	 1	 ผลการทดลองสมมติฐาน	 โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย

แบบพหุข้ันตอนในการวิเคราะห์ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการสริมสร้างความ	

เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว
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ทุนทางสังคมของวิสาหกิจ
ชุ ม ช น ท่ี ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ก า ร 
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข ้าว
บ้านจิก อ�าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว      

Unstandardized
Coeffidents

Standardized
Coeffidents

t Sig.

Collnearlty
Statistics

B SE Beta Tolerance VIF

ค่าคงที่ 1.788 .593 3.017 .004

ความไว้เนื้อเชื่อใจ .275 .320 .083 .623 .036 .5826 1.210

เครือข่าย .287 .328 .307 2.246 .029 .788	 1.269

บรรทัดฐานทางสังคม .213 .340 .240 1.847 .050 .744		 1.345

R .799

R	square .751

Adjusted	R	square .322

Durbin	Watson 2.256

F-ratio 5.983 (.001*)

จากตารางที่	1	การทดสอบเงื่อนไขของ	Multiple	Linear	Regression	

Analysis	 พบว่า	 บรรทัดฐานทางสังคม	 ความไว้เนื้อเชื่อใจ	 เครือข่าย	 ไม่เกิด

ปัญหา	Multicollinearity	เนื่องจากค่า	Tolerance	ทุกตัวแปร	มีค่ามากกว่า	

0.1	 และค่า	 VIF	 ทุกตัวแปรมีค่าน้อยกว่า	 10	 แสดงว่า	 ตัวแปรอิสระไม่ม	ี

ความสัมพันธ์กัน

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 R	 ระหว่างตัวแปรอิสระ	 “ทุนทางสังคมของ

วิสาหกิจชุมชน”	 และตัวแปรตาม	 “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ

ชุมชนศนูย์ข้าวบ้านจกิ	อ�าเภอวฒันานคร	จงัหวดัสระแก้ว”	ซ่ึงเท่ากับ	.799	ดังนัน้	

ทุนทางสังคมของวิสาหกิจชุมชน	 กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ

ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	โดยมีค่า	R	square	

เท่ากับ	.751	หรือร้อยละ	75.1	อีกร้อยละ	24.9	เป็นตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษา

การทดสอบค่าสถิติทดสอบ	 F	 ปรากฏว่าค่า	 Sig.	 =	 .000	 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส�าคัญ	0.05	แสดงว่ามีตัวแปรต้นคือ	ทุนทางสังคมของวิสาหกิจชุมชน	

อย่างน้อย	1	ตัว	ที่สามารถท�านายผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือ	การ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	

จังหวัดสระแก้ว

สมการ	Multiple	linear	regression	ดังนี้

Unstandardized	 	=	1.788	+	0.275	(X1)	0.287	(X2)	0.213	(X3)

เมื่อ	 	 =	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว	

	 	 	 บ้านจิก	อ�าเภอคลองหาด	จังหวัดสระแก้ว

	 (X1)	=	 ความไว้เนื้อเชื่อใน

			 (X2)	=	 เครือข่าย

	 (X3)	=	 บรรทัดฐานทางสังคม

Standardized	 	=	0.320	(X1)	+	0.328	(X2)	+	0.340	(X3)	

เมื่อ		  =	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว	

	 	 	 บ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว

	 (X1)	=	 ความไว้เนื้อเชื่อใจ

				 (X1)	=	 เครือข่าย

	 (X1)	=	 บรรทัดฐานทางสังคม

จากตารางที	่1	สามารถแสดงความสมัพนัธ์ของทนุทางสงัคมของวสิาหกิจ

ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	

อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวดัสระแก้ว	โดยพบว่า	ความไว้เนื้อเชื่อใจ	เครือข่าย	และ

บรรทัดฐานทางสังคม	ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
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ศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	 เนื่องจากค่า	Sig.	น้อยกว่า	 .05	 โดยมีค่า	Sig.	 เท่ากับ	 .036	 .029		

และ	.050.

  อภิปรายผล
จากการศกึษาทนุทางสงัคมของวสิาหกจิส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้ม

แข็งของของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	

โดยศึกษาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

ทนุทางสงัคม	ด้านความไว้เนือ้เชือ่ใจ	ด้านเครอืข่าย	และด้านบรรทดัฐาน

ทางสังคมส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	

อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะวสิาหกจิชมุชนศนูย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จงัหวดัสระแก้ว	

มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ	 ท�าให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนม	ี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการพัฒนาหรือจัดกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน		

มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การด�าเนินงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	 และมีการรับ	

ผลประโยชน์จากกจิกรรมต่างๆ	ในการพัฒนาวสิาหกจิชมุชน	สนบัสนนุให้สมาชกิ

วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาและแก้ปัญหาในวิสาหกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Robert	 Putnam	 (1993)	 ท่ีกล่าวว่าทุนทางสังคม

ด้านเครือข่ายสามารถพลิกฟื้น	 ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยู่

ได้ท่ามกลางกระแสทุนนยิมทีแ่ทรกเข้ามาในหมูบ้่านเป็นไปได้เพราะฐานเดิมของ	

ชุมชนที่มีโลกทัศน์แบบพอเพียงฝังแน่น	แสดงออกด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย	และ

แบบแผนการบริโภคที่เป็นอยู่แบบพอเพียง	 แม้จะมีการเปล่ียนแปลงไปบ้างก็	

มาจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไปมากกว่ามาจากความต้องการของชุมชน

เอง	 เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	วัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน	และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	พีรณัฏฐ์	สิงหพันธ์	(2558)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	ความ

สมัพันธ์ระหว่างทนุทางสงัคมกบัการบรหิารจดัการสถาบนัการเงนิชมุชนกองทนุ

หมูบ้่านหนองยาง	หมู่ที	่5	ต�าบลช�าราก	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัตราด	ผลการศึกษา

พบว่า	ทนุทางสงัคมของหมู่บ้านหนองยางมี	3	ทนุส�าคัญ	ได้แก่	ทนุทางสงัคมใน

รูปแบบบรรทัดฐานทางสังคม	ทุนทางสังคมในรูปแบบเครือข่าย	 ทุนทางสังคม

ในรูปแบบองค์กรชุมชนท่ีก่อให้เกิดความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	 ความ

รู้สึกผูกพันต่อชุมชน	 ความไว้วางใจและเครือข่ายที่สะท้อนผ่านกิจกรรมของ

ชุมชน	 เช่น	 กิจกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน	 และกิจกรรมการ

ตรวจเยี่ยมบ้านของกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	เป็นต้น	และพบว่าสอดคล้อง

กับแนวคิดของ	 อมรา	พงศาพิชญ์	 (2543)	 ที่กล่าวว่าทุนทางสังคม	 คือ	 ความ

สัมพันธ์ทางสังคมทั้งในแนวราบและแนวตั้ง	ระหว่างบุคคล	สถาบัน	และ/หรือ	

องค์กรต่างๆ	ทัง้ในรปูปัจเจก	กลุม่		และเครอืข่าย	ทัง้ค่านยิม	บรรทดัฐานทีส่งัคม

ยดึถอื	ซึง่มผีลต่อวิถกีารผลติในระดบัครอบครวั	ชุมชน	และประชาคม	นอกจาก

นี้	ยังได้กล่าวถึง	ทุนทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ที่

มค่ีานยิมในการตอบแทนบญุคณุซึง่เป็นการแลกเปล่ียนแบบไม่เท่าเทยีมกนั	รวม

ทัง้การมเีครอืข่ายการตอบแทนและการใช้ประโยชน์ร่วมกนั	และกล่าวถงึการน�า

แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมไปขยายใช้กับงานพัฒนาในปัจจุบัน	 จากความ

สอดคล้องกับแนวคิดและการวิจัยท่ีกล่าวมาที่ล้วนส่งผลสนับสนุนในประเด็น

ส�าคญัในงานวจิยันีคื้อ	ทนุทางสงัคมของวสิาหกิจทีส่่งผลต่อการเสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัด

สระแก้ว
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  ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย	

จากผลการวจิยั	ทุนทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	โดยในภาพ

รวมวิสาหกิจชุมชนมีระดับทุนทางสังคมต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

วสิาหกจิอยูใ่นระดบัมาก	และในภาพรวมวสิาหกจิชมุชนมบีรรทัดฐานทางท้ังคม	

ความไว้เน้ือเช่ือใจ	 และเครือข่าย	 ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

วิสาหกิจ	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	 ทุนทางสังคมด้านเครือข่ายกลับมี	

ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด	 ดังนั้น	 วิสาหกิจชุมชนควรมีการปรับปรุงแก้ไขในด้าน	

เครือข่าย	ดังนี้	

1.	 ควรมีสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก	 โดยการจัดการ

สอนค้าขายสินค้าออนไลน์	เพื่อเป็นที่รู้จักในการตลาดให้มากขึ้น	

2.	 ควรจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพือ่ให้มคีนรูจ้กัวสิาหกจิชมุชนมากขึน้		

3.	 ควรให้สมาชกิวสิาหกจิชมุชนมคีวามร่วมมอืกบัองค์กรหรอืหน่วยงาน	

อื่นๆ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด�าเนินการของวิสาหกิจ

ชุมชน	 เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้ข้อเสนอแนะและแนวทางการด�าเนินการและ

ประเมินผลที่หลากหลาย

  ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1.	 ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชน

เข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดอื่นต่อไป

2.	ควรศึกษาปัจจัยตัวแปรอื่นๆ	ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของวสิาหกจิชุมชน	เช่น	การจัดการความรู	้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด	แนวคิด

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นต้น	เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ทีเ่ป็นประโยชน์และแนวทาง

ในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มากขึ้น

3.	 ควรศึกษารูปแบบการปรับตัวตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจการปฏบัิตติามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ให้กับประชาชน	เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
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บทคัดย�อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของนักท่อง
เท่ียวชาวไทยทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารทีพ่กัประเภทรสีอร์ท	2)	ศกึษาระดบัการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการที่พักประเภทรีสอร์ท	
และ	3)	เปรยีบเทียบความคาดหวงัและการรบัรูข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
คณุภาพการบรกิารทีพ่กัประเภทรสีอร์ทในเกาะล้านจงัหวดัชลบุร	ีกลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่พักอาศัยรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัด
ชลบุรี	ใช้การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงจ�านวน	384	คน	ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ง
มอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่	การแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติ	 t-test	ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ	2	กลุ่มผลจากการศึกษา	พบว่า	ความคาดหวัง
คณุภาพบริการภาพรวมค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	(	=	4.03)	โดยด้านทีมี่ค่าเฉลีย่
มากที่สุด	คือ	ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความคาดหวังระดับมาก	
(	=	4.08)	ส่วนปัจจัยการรับรู้คุณภาพบริการภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	
(	 =	 3.52)	 โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด	 คือ	 ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการมีความคาดหวังระดับมาก	(	=	3.56)	และปัจจัยการเปรียบเทียบความ
คาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ค�ำส�ำคัญ  
ความคาดหวัง, การรับรู้, คุณภาพบริการ, 
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Abstract
This	 study	 aims	 to	 1)	 evaluate	 expectation	 level	 of	 Thai		

tourists	service	quality	of	resorts	2)	evaluate	perception	level	of	Thai	
tourists	 service	quality	of	 resorts	and	3)	compare	expectation	and	
perception	level	of	Thai	tourists	service	quality	of	resorts	in	Ko	Lan	
Island,	Chon	Buri	Province.	Sample	group	consists	of	Thai	tourists	
who	stay	in	resorts	in	Ko	Lan	island,	Chon	Buri	Province.	Judgment	
sampling	technique	is	applied	to	select	384	samples.	Questionnaires	
are	used	 for	data	 collection.	 Statistical	 tools	 for	data	analysis	 are	
Frequency	Distributions,	Percentage,	Mean,	and	Standard	Deviation.	
T-test	is	used	for	comparing	mean	of	the	two	groups.	Results	of	the	
study	shows	that	expectation	on	quality	of	the	service	has	high	
level	of	mean	in	general	(mean	=	4.03)	in	which	concreteness	of	
the	service	has	shown	high	level	of	expectation	(mean	=	4.08	)	Perception	
in	quality	of	service	has	high	level	of	expectation	in	general	(mean	
=	 3.52)	 in	which	 concreteness	 of	 the	 service	 has	 high	 level	 of		
expectation	(mean	=	3.56)	Comparison	of	expectation	and	perception	
of	service	quality	in	general	shows	difference	at	statistically	significant	
level	of	0.05.

Keywords : 
Expectation, Perception, Service Quality, 

Resorts

  บทน�า
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วมีบทบาทส�าคัญในระบบเศรษฐกิจไทยเพราะ

สร้างรายได้มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ		

ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าการผลิตอื่นๆ	หรือมากกว่าร้อยละ	50	ของผลติภณัฑ์มวล

รวมของทัง้ประเทศ	(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ	

2559)	ในปี	2561	ช่วง	ม.ค.-ส.ค.	มจี�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาจ�านวน	

25.89	 ล้านคน	 เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวของปีทีผ่่านมานกัท่องเท่ียวชาวไทยจ�านวน	

88.12	ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน	4.33%	จากการส�ารวจพบอีกว่ารายได้

จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ�านวน	 1.35	 ล้านล้านบาทมากท่ีสุดเป็นรายได้

จากค่าทีพั่ก	48,903.32	ล้านบาทหรอืคิดเป็น	29.10%	รองลงมาคือรายได้จาก

สนิค้าทีร่ะลกึ	24.73%	และอาหารและเครือ่งดืม่	20.47%	จงึเป็นปัจจยัทีส่�าคญั

ต่อการขยายตัวของธุรกิจโรงแรม	 รีสอร์ทนอกจากนี้พบว่ามีการกระจายการ	

ท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ	 มากข้ึน	 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,	 2561)	 จาก	

แนวโน้มนกัท่องเทีย่วต่างชาตปีิ	2561	-	2563	จะขยายตัวเฉลี่ย	8	-	10%	ต่อป	ี

ในส่วนนักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย	5	-	7%	ต่อปีในปี	2561	-2563	

ท�าให้อตัราการเข้าพกัทีพ่กัปรบัเพิม่ขึน้อยูท่ีร่ะดบั	66	-	70%	(กรมการท่องเทีย่ว	

2557)	การขยายตัวกลุ่มธุรกิจการให้บริการ	เช่น	ธุรกิจทัวร์	ร้านอาหาร	ธุรกิจ

ขายของฝากของทีร่ะลกึ	โดยเฉพาะธุรกจิทีพ่กั	ได้แก่	โรงแรม	รสีอร์ท	เกสต์เฮ้าส์	

บังกะโล	ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	เพื่อรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยวทีม่แีนวโน้มเพิม่

ขึน้ทกุปี	 เป็นทีม่าของแหล่งสร้างงานท�าให้เกิดรายได้ของประเทศ	ซึง่ในปี	 2553	

พบว่า	ธุรกิจโรงแรม	และภัตตาคาร	มีอัตราการขยายตัวร้อยละ	7.90	เนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	(ส�านักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ	

มหภาค,	 2554	 อ้างถึงใน	 (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ	

ขนาดย่อม,	2554)	ในปีเดยีวกนัประเทศไทยมจี�านวนท่ีพกัได้แก่	โรงแรม	รสีอร์ท	
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เกสต์เฮ้าส์	และบงักะโล	ท้ังสิน้ประมาณ	6,588	แห่ง	มจี�านวนห้องพกัประมาณ	

369,745	ห้อง	และมีแนวโน้มจะมปีรมิาณเพิม่ขึน้ทกุปี	ท�าให้เกดิผลดต่ีอเศรษฐกจิ

ของประเทศชาตโิดยรวม	(กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,	2553	อ้างถึง

ใน	ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม,	2554)	โรงแรม	

และรสีอร์ท	 แต่ละแห่งจงึให้ความสนใจยกระดบัมาตรฐานให้เทยีบเคยีงกบัต่าง

ประเทศบ่งบอกถงึระดบัศักยภาพในการปฏบิตังิานให้บริการจากทีพั่กประเภท

โรงแรม	และรสีอร์ท	ประเทศไทยมอีงค์กรก�าหนดมาตรฐานทีพั่ก	ได้แก่	สมาคม

โรงแรมไทย	 (ATTA)	 เป็นตวัก�าหนดมาตรฐานคณุภาพของโรงแรม	และรสีอร์ท		

รวมทัง้การให้บรกิาร	(สมาคมโรงแรมไทย,	2557)	นอกจากนีภ้าครฐั	และเอกชนได้

จดัท�าคูม่อืมาตรฐานทีพ่กัเพือ่การท่องเทีย่วโดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือก�าหนดขอบเขต

สิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นการยกระดับบริการด้านที่พักส�าหรับการท่องเที่ยว	

หมู่เกาะล้าน	จังหวัดชลบุรี	เดิมเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติใน

นามว่า	“หมู่เกาะปะการงั”	(Coral	Islands)	เกาะล้านอดุมไปด้วยปะการงันานา

ชนดิเป็นแหล่งปะการงัท่ีสมบูรณ์แห่งหน่ึงของประเทศ	 พื้นที่เกาะล้านมีหาดที่

สวยงามและทรพัยากรธรรมชาติทีส่มบูรณ์อกีหลายแห่ง	ดงันัน้	เกาะล้านจึงเป็น

จุดดึงดดูทีส่�าคญัส�าหรบัผูท่ี้ไปพกัผ่อน	และเล่นน�า้ทะเลจากปัจจัยข้างต้น	ท�าให้

แต่ละปีมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย	 และต่างชาติมาเท่ียวเกาะล้านเฉลี่ย	 8,000-

10,000	คน/วัน	และมีรายได้ท่ีเกดิจากการท่องเท่ียวไม่ต�า่กว่าวนัละ	2,000,000	

บาท	นอกจากนีก้ารเดนิทางสะดวกไม่ไกลจากกรงุเทพ	(ส�านกังานเมอืงพทัยาสาขา

เกาะล้าน,	2555)	องค์การการท่องเที่ยวโลก	(World	Tourism	Organization:	

UNWTO)	 คาดการณ์ว่าในปี	 ค.ศ.2030	 จ�านวนนักท่องเที่ยวโลกจะเพิ่มขึ้น	

1,800	ล้านคน	ด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ	3.3	และในปี	2015	ตลาดเกิดใหม่หรือ

กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาจะเป็นกลุ่มประเทศที่จ�านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวใน

อัตราที่สูงกว่าตลาดต่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วโดยประเทศไทยซ่ึงอยู่ในภูมิภาค

ทีม่กีารขยายตวัของการท่องเทีย่วสงูสดุ	(Department	of	Tourism,	2015:	8)	

จะส่งผลให้การบรกิารทีพ่กัต้องปรบัตวัและพฒันาให้มีคุณภาพยิง่ขึน้	นอกจากนี้

พบว่าธุรกิจรีสอร์ทยังมีความเป็นฤดูกาลท�าให้ช่วง	Low	Season	มีลูกค้าน้อย	

(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,	 2553)	 การบริหารจัดการรีสอร์ท	 พบ

ปัญหา	พนักงานบริการมีน้อย	อาหารราคาแพง	และไม่ตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ	อาคาร	และห้องน�า้สกปรกขาดการปรบัปรงุภมิูทศัน์ให้สวยงาม	

ท�าเลที่ต้ังไม่เหมาะสม	 (Auka,	 2012)	 จากการศึกษางานวิจัยที่พักประเภท

รสีอร์ทพบว่างานวจัิยส่วนใหญ่ศึกษาเรือ่ง	การตดัสินใจ	มากท่ีสุด	(ภทัรา,	2556	

วรรณวิษา,	2559	วีรวัลย์,	กอบกูล,	2561)	ฯลฯ	คุณภาพการบริการ	 (ภัทรา,	

2556	สันติกร,	2558	รสสุคนธ์,	2558)	ส่วนประสมทางการตลาด	(จิรัฐ	และ

คณะ,	2556	ลลติา,	2555	รสสคุนธ์,	2558)	แม้จะมกีารศกึษามติคิณุภาพบรกิาร

ที่พักประเภทรีสอร์ทบางส่วนแต่พบว่าในบริบทของความคาดหวัง	(วรรณวิษา,	

2559)	และการรับรู้	 (ภัทรา,	2556	สุนิษา,ณัฐสินี,	2559)	ยังมีผู้ศึกษาจ�านวน	

ไม่มาก	จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในครั้งนี้

  ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพ่ือศกึษาระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอคณุภาพ	

การบริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี

2.	 เพือ่ศึกษาระดบัการรบัรู้ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีมี่ต่อคุณภาพการ

บรกิารทีพ่กัประเภทรสีอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี

3.	 เพือ่เปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูข้องนกัท่องเทีย่วชาวไทย

ที่มีต่อคุณภาพการบริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี
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  ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาตามการวิจัยจากการทบทวนแนวคิด

ทฤษฎีและผลงานที่เก่ียวข้องสามารถสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด	ได้แก่	ความ

คาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้าน

จังหวัดชลบุรีประกอบด้วย	5	ด้าน	Parasuraman	et	al.	(1988	อ้างถึงใน	

ณัฐพัชร์	 ล้อประดิษฐ์พงษ์,	 2559)	 ได้แก่ความเป็นรูปธรรมของการบริการ	

(Tangibles)	ความน่าเชือ่ถอืในการบรกิาร	(Reliability)	การตอบสนองผู้ให้บริการ

ทนัท	ี(Responsiveness)	การให้ความมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร	(Assurance)	การรูจ้กั	

และความเข้าใจผู้รบับรกิาร	 (Empathy)	 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่

ระหว่าง	เดือน	พฤศจิกายน	–	ธันวาคม	2562

  สมมติฐานการวิจัย
ระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ม	ี

ต่อคุณภาพการบริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้าน	 จังหวัดชลบุรี	 มีความ

แตกต่างกันทั้ง	5	ด้าน	และภาพรวมทุกด้านแตกต่างกัน

H	 a:	 E	 ≠	 P	 (ระดับความคาดหวงัและระดบัการรบัรูข้องนกัท่องเทีย่ว	

ชาวไทยท่ีมีต่อคุณภาพการบรกิารทีพ่กัประเภทรสีอร์ทในเกาะล้าน	จงัหวดัชลบรุ	ี

แตกต่างกนัทัง้	5	ด้านและภาพรวมทุกด้านแตกต่างกัน)

  กรอบแนวคิดการวิจัย

  การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการ

สายฝน	 เลิศพิทักษ์ธรรม	 (2558)	 ได้ให้ความหมายคุณภาพการบริการ	

(Service	Quality)	เป็นสิง่ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการหรอืความคาดหวงั

ในการใหบริการคุณภาพการให้บรกิารเป็นส่วนส�าคัญทีท่�าให้เกิดความแตกต่าง

ระหว่างธุรกิจและสามารถท�าให้ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่งได้หากคุณภาพการให้

บริการที่ลูกค้าได้รับตรงตามความคาดหวังส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ

Ghobadian,	Speller,	&	Jones	(1994)	และ	Boone	&	Kurtz	(1989)	

ได้อธิบายไว้ว่า	 คุณภาพการบริการมีความส�าคัญสืบเนื่อง	 เพราะภาคธุรกิจ

บริการตลอดหลายทศวรรษนี้	 ถือเป็นภาคธุรกิจที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อ

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพ
การบรกิารทีพ่กัประเภทรสีอร์ทในเกาะล้านจงัหวดัชลบรุ ี(E)

1.	 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ	(Tangibles)
2.	 ความน่าเชื่อถือในการบริการ	(Reliability)
3.	 การตอบสนองผู้ให้บริการทันที	(Responsiveness)
4.	 การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	(Assurance)
5.	 การรู้จัก	และความเข้าใจผู้รับบริการ	(Empathy)

การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพ
การบรกิารทีพ่กัประเภทรสีอร์ทในเกาะล้านจงัหวดัชลบรุ ี(P)

1.	 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ	(Tangibles)
2.	 ความน่าเชื่อถือในการบริการ	(Reliability)
3.	 การตอบสนองผู้ให้บริการทันที	(Responsiveness)
4.	 การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	(Assurance)
5.	 การรู้จัก	และความเข้าใจผู้รับบริการ	(Empathy)

ระดับความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อคุณภาพ
การบริการที่พักประเภทรีสอร์ทใน 
เกาะล้านจังหวัดชลบุรี

1.	E	>	P

2.	E	<	P

3.	E	=	P
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เศรษฐกจิโลก	และเป็นภาคธรุกจิทีอ่ยูใ่นระดบัการแข่งขันกันอย่างรุนแรง	ดังนัน้	

บริษัทหรือองค์กรต่างๆ	 ที่อยู่ในธุรกิจบริการ	 จึงต้องพยายามก�าหนดคุณภาพ

การบริการให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้บริโภคให้ดีที่สุดในการด�ารงให้อยู่

รอดในธุรกิจ		

Parasuraman,	 Zeithaml,	 &	 Berry	 (1985	 อ้างถึงใน	 อมรารัตน์		

บุญภา,	 2557	 :	 10)	 กล่าวว่า	 คุณภาพการให้บริการเป็นการให้บริการท่ีมาก	

กว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินหรือ

แสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัความเป็นเลศิของการบรกิารในลกัษณะของภาพรวม	

ในมิติการรับรู้	 และการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น	 หมายถึง	 การให้บริการท่ี

สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผูร้บับรกิารอย่างสม�า่เสมอ	ดังนัน้	ความพึงพอใจ

ต่อการบริการ	จงึมคีวามสมัพนัธ์	โดยตรงกบัการท�าให้เป็นไปตามความคาดหวงั

หรอืการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง	(	Confirm	or	disconfirm	expectation	)	

นอกจากนี้	 ได้ศึกษารูปแบบของการวัดคุณภาพบริการในองค์การต่างๆ	 เช่น	

สถาบันการศึกษา	ธนาคาร	ภัตตาคาร	อู่ซ่อมรถ	โรงพยาบาล	โรงแรม	รีสอร์ท	

และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 เป็นต้น	 โดยยึดช่องว่างท่ีมีระหว่างความ	

คาดหวัง	 และการรับรู้ของลูกค้าท่ีได้รับบริการเป็นหลัก	 และเรียกรูปแบบการ

วัดค่านี้ว่า	Gap	Model	ต่อมา	(Parasuraman,	Zeithaml,	&	Berry	1988	

อ้างถึงใน	ณัฐพัชร์	2559)	ได้ปรับเกณฑ์ที่ใช้ในการก�าหนดวัดคุณภาพของการ

ให้บริการเป็น	5	ปัจจัย	ดังนี้	1.	ความเป็นรูปธรรมของการบริการ	(Tangibles)	

คือ	ลกัษณะทางกายภาพหรอืสิง่ทีจ่บัต้องได้	รวมถงึสิง่ทีป่รากฏให้เหน็	อาท	ิวสัดุ	

อาคารสถานที่	เครื่องมือ	อุปกรณ์	บุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ	เอกสารที่ใช้

ในการติดต่อสือ่สาร	และสญัลกัษณ์	ป้ายบอกทางรวมทัง้สภาพแวดล้อมทีท่�าให้

ผูร้บับรกิารรูส้กึว่าได้รบัการดแูลเอาใจใส่ห่วงใย	และความต้ังใจจากผู้ให้บริการ

ที่ถูกน�าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท�าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการได้

ชัดเจนขึ้น	2.	ความน่าเชื่อถือในการบริการ	(Reliability)	คือ	ความสามารถใน

การให้บริการของผู้ให้บริการที่ท�าตามสัญญาที่ให้กับลูกค้าไว้ได้อย่างถูกต้อง

แม่นย�า	 และบริการทุกคร้ังต้องมีความสม�่าเสมอ	 สามารถให้ความไว้วางใจได้

เมือ่เข้าใช้บริการ	พนกังานเข้าใจความคาดหวงัของลกูค้า	ผูใ้ห้บรกิารยดึถอืความ

ต้องการของลกูค้าเป็นทีต่ัง้	ผูใ้ห้บรกิารให้ความช่วยเหลอืลกูค้าบรกิารได้	ครบถ้วน

และไร้ข้อผิดพลาด	3.	การตอบสนองผู้ให้บริการทันที	(Responsiveness)	คือ	

ความพร้อม	และความเตม็ใจ	ความยนิด	ีทีจ่ะให้บรกิารในทนัทีทีไ่ด้รบัการร้องขอ	

ให้ช่วยเหลือโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว

ทันท่วงที	ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย	และได้รับความสะดวกจาก

การใช้บริการ	 4.	 การให้ความมั่นใจแก่	 ผู้รับบริการ	 (Assurance)	คือ	มนุษย์

สัมพันธ์	 ทักษะความรู้ความสามารถแสดงถึงความช�านาญในวิชาชีพของผู้ให้	

บริการแสดงออกมาท�าให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจที่จะได้รับการบริการเป็น

อย่างดี	 (เป็นการรวมด้านความน่าศรัทธา	ความสามารถ	ความปลอดภัย	และ

ความมมีารยาทเข้าด้วยกัน)	พนกังานพร้อมแก้ไขปัญหาของผู้รบับรกิารได้เสมอ	

พนักงานได้รับความไว้วางใจให้แก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ	พนักงานให้บริการ

ด้วยความถูกต้อง	ครบถ้วนตั้งแต่ครั้งแรกที่ให้บริการ	มีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ทีดึ่งดูดผูร้บับรกิาร	ผูร้บับรกิารได้รบัรูถ้งึความปลอดภยัตลอดการเข้ารบับรกิาร

ไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยจนถึงความปลอดภัยจากการเข้าใช้

บริการ	ความเอื้ออาทรของพนักงาน	และความกระตือรือร้นของพนักงานที่จะ

ท�าให้ลูกค้าเกดิความเชือ่ถอืว่าการบรกิารของตนจะประสบความส�าเรจ็	5.	การ

รูจ้กั	และความเข้าใจผู้รบับรกิาร	(Empathy)	คือ	ความสนใจตามความต้องการ

ที่พนักงานควรมีให้กับผู้รับบริการเป็นรายบุคคล	(เป็นการรวมด้านความเข้าใจ

เข้าด้วยกัน	การสื่อสาร	และการเข้าถึงบริการ)	พนักงานมีการดูแลเอาใจใส่แก่

ผูร้บับรกิารมคีวามเหน็อกเหน็ใจรบัฟังปัญหาและความรูสึ้กของผูร้บับรกิารโดย
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เฉพาะบุคคลที่มีความต้องการแตกต่างกันเป็นอย่างดี	 พนักงานให้บริการด้วย

ความถกูต้อง	ความเรยีบร้อยอย่างเป็นมอือาชีพ	ผูใ้ห้บริการมทีกัษะทางด้านการ

สื่อสารเป็นอย่างดีช่วงเวลาให้บริการเหมาะสม	 สะดวก	 สบาย	 และรักษา	

ความลับของลูกค้า	

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าในทุกๆ	 วันนี้	 ธุรกิจบริการหรือกิจการต่างๆ	 ต้องเน้น	

สนับสนุน	 หรือผลักดันเรื่องการบริการให้มากขึ้น	 ทั้งนี้การบริการจะต้องใส่

มาตรฐานคณุภาพลงไปด้วย	ส่วนงานไหนสามารถใส่การบริการลงไปได้กค็วรท�า	

และไม่เพียงเฉพาะธุรกิจที่ให้บริการอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่ธุรกิจที่ขายสินค้าก็

ต้องใส่การให้บรกิารลงไปในของธรุกจินัน้ๆ	ด้วย	เพราะลกูค้าไม่ได้ดูแค่ตัวสนิค้า

อย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว	 รวมท้ังยังเจอกับสภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งที่รุนแรง	

จึงต้องท�าทกุวถิทีางท่ีจะสร้างเกราะก�าบังในการต่อสูแ้ข่งขัน	และด�าเนนิอยูร่อด

ให้ได้ต่อไปในอนาคต	 ทั้งนี้จาก	 ปัจจัยในการประเมินคุณภาพบริการของ		

(Parasuraman,	Zeithaml,	&	Berry,	1988)	ที่ได้ระบุกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ

คุณภาพการบริการปัจจัยที่ส�าคัญที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการมี	

5	 มิตินี้	 ประกอบไปด้วย	 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ	 (Tangibles)		

ความน่าเชื่อถือในการบริการ	 (Reliability)	 การตอบสนองผู้ให้บริการทันที	

(Responsiveness)	 การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	 (Assurance)	 การรู้จัก	

และความเข้าใจผูร้บับรกิาร	(Empathy)	ธรุกจิบรกิารสามารถน�าปัจจยัทัง้	5	มติิ

นี้	 มาสร้าง	 และพัฒนาการบริการเพื่อสร้างจุดเด่นแก่ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น	 รวมถึง	

เพิม่ความแขง็แกร่งให้แก่ธรุกจิหรอืองค์กร	อย่างไรกต็ามธรุกจิแต่ละประเภทให้

น�้าหนักความส�าคัญต่อปัจจัยทั้ง	5	มิติไม่เท่ากัน	ดังนั้นแล้ว	ธุรกิจควรวิเคราะห์

เร่ืองคุณภาพการให้บริการอย่างถี่ถ้วน	 และรอบคอบรัดกุม	 เพื่อได้มากกว่าที่

ลูกค้าคาดหวังในเรื่องบริการ	 และเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการซ�้า		

ต่อไปในอนาคต

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
เพ็ญพักร์ศิณา	วิเชียรวรรณ	และรุ้งเพ็ชร	ปั้นงาม	(2560)	ความคาดหวัง	

หมายถงึ	ความเชือ่หรอืความคิดอย่างมีเหตผุลในแนวทางทีเ่ป็นไปได้หรอืความ

คาดหวงัทีค่าดการณ์ว่าต้องการจะได้ในอนาคตของบุคคล	ความคาดหวงัจึงเป็น

สภาวะทางจิตที่บุคคลคาดคะเนล่วงหน้าแค่บางสิ่งบางอย่างควรจะมีความน่า

จะเป็นหรือควรจะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมในเรื่องของความคาดหวัง

Zhitang	Chen	(2017)	ความคาดหวงั	หมายถงึ	ความรูส้กึความต้องการ

ทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่ใดสิง่หนึง่เป็นอยูใ่นปัจจบัุนถงึอนาคตข้างหน้า	เป็นการคาดคะเน

ถึงส่ิงที่จะมากระทบการรับรู้ของคนเราโดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัว

บ่งบอก

กัญญารัตน์	 ใจมั่น	 (2559)	ความคาดหวัง	หมายถึง	 ความต้องการของ	

ความรู้สึก	 การคาดคะเน	 และการคิดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าจากสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่	

มุ่งหวังจะให้ประสบผลส�าเร็จดั่งที่ได้คาดหวังไว้หรือตรงกับที่จินตนาการไว้		

และความคาดหวังเป็นทัศนคติเก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่ม	

เป้าหมายที่เขาคาดหมายว่าจะได้รับ	 ซึ่งความคาดหวังของแต่ละคนหรือแต่ละ

กลุ่มเป้าหมายจะผันแปรต่างกันอนัเนือ่งมาจากชวีติความเป็นอยู	่และสถานภาพ

ของแต่ละบคุคลความคาดหวงัเป็นสิง่ทีอ่ยูภ่ายในจติใจ	หากได้รบัการตอบสนอง

กับสิ่งที่คาดไว้ก็จะเกิดความพึงพอใจ	และประทับใจในตราสินค้าหรือบริการที่

เขาได้รับ

นอกจากนี	้กัญญารตัน์	ใจม่ัน	(2559)	ยงักล่าวถงึองค์ประกอบของความ

คาดหวงัไว้ว่า	ความคาดหวงั	(Expectation)	คือ	ทศันคตทิีเ่ก่ียวกับความต้องการ

หรือความปรารถนาที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการนั้นๆ	 โดยมี

รายละเอียดดังนี้	 1.	 บริการที่พึงประสงค์	 (Desired	 Service)	 เป็นสิ่งที่ลูกค้า

คาดหวังว่าจะได้รับหรือปรารถนา	 ที่จะได้รับ	 ซึ่งระดับของความปรารถนานั้น
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ขึน้อยูก่บัความต้องการส่วนบุคคล	และความเชือ่ของลกูค้าทีม่ต่ีอบรกิารทีไ่ด้รบั		

2.	บริการที่เพียงพอ	(Adequate	Service)	เป็นระดับที่ต�่าสุดของการบริการที่

ลูกค้าจะยอมรับได้โดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจ	 ซึ่งความคาดหมายระดับนี้	

เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคต่อทางเลือกของผู้ให้บริการอื่นๆ	 3.	 บริการที่	

คาดการณ์	(Predicted	Service)	เป็นระดับการให้บริการที่ลูกค้าคาดว่าจะได้

รบัจากผูใ้ห้	บริการในขณะทีล่กูค้าพบปะ	กบัผูใ้ห้บรกิารการบรกิารทีค่าดการณ์

นี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการก�าหนดระดับการบริการที่พึงประสงค์

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า	 ความคาดหวัง	 คือส่ิงท่ีจินตนาการไว้ก่อนท่ี

จะได้สมัผสัจริง	เป็นการคาดการณ์ทีม่ผีลต่อการก�าหนดระดับความพึงพอใจของ

แต่ละบคุคล	ทีแ่ตกต่างกนัออกไปซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจัยความเป็นอยู	่และสถานภาพ

ของแต่ละบุคคล	ซึง่ในทีน่ีผู้ว้จิยัได้ให้ความหมายของความคาดหวงัในการศกึษา

ครั้งนี้ไว้ว่า	 ความคาดหวังหมายถึง	 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย	

ที่มีต่อที่พักประเภทรีสอร์ทเป็นความคาดหวังต่อสภาพการท่ีนักท่องเที่ยว

ปรารถนา	 และได้จินตนาการไว้ก่อนสัมผัสจริง	 ของสถานที่พักแรมประเภท

รีสอร์ท	กับการให้บริการของพนักงาน	รีสอร์ท	ด้วยตนเองโดยการจินตนาการ	

ต่อการใช้บริการของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยและ	

ส่วนบุคคลด้วย

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
พีร์	พวงมะลิต	(2560	:	10)	การรับรู้	หมายถึง	การแสดงออกถึงความรู้	

ความเหน็ซึง่เกดิขึน้จากการตคีวาม	การสมัผสัของร่างกายกบัส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็น

สิง่เร้า	โดยการใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการให้ความหมายแห่งการสมัผสัน้ันๆ

Bernstein	(1999)	การรบัรู	้หมายถึง	กระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจาก

สิ่งที่เรากระตุ้นการรู้สึกและถูกตีความเป็นสิ่งที่มีความหมายโดยใช้ความรู้

ประสบการณ์และความเข้าใจของบคุคลซึง่เป็นผลจากความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์	

เดมิทีเ่รามรีวมเข้ากับการรบัรูส้มัผสัใหม่	ทีไ่ด้รบัเริม่จากการสมัผสักับสิง่เร้าต่างๆ	

ที่มากระทบกับประสาทสัมผัสทั้ง	5	คือ	 ได้ยิน	 ได้เห็น	 ได้ลิ้มรส	และได้สัมผัส

ด้าน	Mattsson	(1992)	แบ่งการรับรู้คุณภาพการบริการออกเป็น	5	มิติ	ได้แก่	

ความเช่ือมั่นไว้วางใจได้	 (Reliability)	 ความเหมาะสมกับเวลา	 (Timeliness)	

ความสามารถในการเข้าถึง	 (Accessible)	ความอ่อนโยนในแง่ของความพอใจ

ที่ได้ใช้	(Humane:	Pleasant	to	Use)	ความเหมาะสมของตัวเลือกและราคา	

(Choice,	Cost)

Sangeeta	(2013)	ได้ท�าการศึกษาการรับรู้คือกระบวนการซึ่งประกอบ	

3	ขัน้	ตอนได้แก่	1.บุคคลมีการเลอืกรบัรูโ้ดยหลงัจากมีสิง่เร้าทางการตลาดมาก

ระทบบคุคลนัน้จะมีการเลอืกสรรตามความสนใจหรอืความต้องการของตนเอง	

2.บคุคลมกีารจดัองค์ประกอบการรบัรู	้คอืการจัดข้อมลูจากแหล่งต่างๆ	รวมเข้า

ด้วยกนัเพ่ือให้เข้าใจได้มากขึน้	เพือ่ตอบสนองความต้องการได้อย่างถกูต้อง	และ	

3.เพื่อบุคคลมีการตีความหมายหรือการแปลความหมายจากข้อมูลที่ได้รับเพื่อ

ท�าความเข้าใจว่าสิ่งเร้าท่ีได้รับมาคืออะไรซึ่งแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการ

ตีความของแต่ละบุคคลโดยผู้ที่มีวัฒนธรรมเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันอาจ

ตีความหมายเหมือนกัน	 และผู้มีวัฒนธรรมต่างกันย่อมตีความหมายต่างกันได้

จากความเชื่อแต่ละวัฒนธรรม	ตัวอย่าง	สีเดียวกันแต่ละชาติอาจตีความหมาย

ต่างกันได้	สีส้ม	ส�าหรับชาวเอเชียมีความหมายที่ดี	มีสติปัญญา	เสริมพลังของ

ชีวิต	 แต่ส�าหรับชาวอเมริกันคือสีแห่งความอันตรายบนท้องถนน	 การจารจร

ติดขัด	

กล่าวโดยสรปุได้ว่า	การรบัรูคุ้ณภาพเป็นเรือ่งทีส่�าคัญต่อธรุกิจให้บรกิาร	

โดยปกติธรรมดาแล้ว	 ลูกค้าจะเกิดกระบวนการรับรู้คุณภาพนี้	 ซึ่งเริ่มโดย	

ความคาดหวงัของลกูค้าจากการรบับรกิารมาเทยีบเคยีงกบัการได้รบับรกิารจรงิ	
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หากรับบริการจริงๆ	 ได้เกินกว่าท่ีลูกค้าคาดหวังแล้ว	 จะเกิดการรับรู้	 คุณภาพ

ของลูกค้าอยู่ในระดับสูง	 ซึ่งเป็นแบบที่รีสอร์ททั้งหลายต่างก็อยากให้เกิดกับ

ธุรกิจในทางกลับกัน	 หากให้บริการได้ด้อยกว่าท่ีลูกค้าที่คาดหวัง	 ก็จะเกิด

คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ในระดับต�่า	 ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลร้ายแก่งานที่ท�า	 รวมถึง

ผลประกอบการของกิจการนั้นๆ	 ดังนั้นผู้ให้บริการหรือเจ้าของธุรกิจรีสอร์ท		

ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญในการน�าคุณภาพด้านเทคนิค	 รวมถึงคุณภาพใน

หน้าที่ประกอบกับคุณภาพในด้านภาพลักษณ์	 เพ่ือน�ามาสนับสนุนให้การรับรู	้

คุณภาพของลูกค้าอยู่ในระดับสูงกว่าท่ีลูกค้าคาดหวัง	 และเกิดความประทับใจ		

ตรึงใจ	และชื่นชมต่อการรับบริการ

  วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ที่เข้ามา	

ใช้บริการในที่พักรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี	 ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรมีขนาดใหญ่	 และไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน	 ดังนั้นกลุ่ม

ตัวอย่างสามารถค�านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดกลุ่มตัวอย่างของ	 W.G.		

Cochran	 โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 และระดับความคลาด

เคลื่อนร้อยละ	 5	 (อวัสดา	 ชัยสงคราม,	 2558)	 โดยเลือกประชากรที่ใช้ในการ

วจัิยครัง้นีไ้ด้ก�าหนดประชากรเป้าหมาย	คอื	นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางเข้า

มาใช้บรกิารทีพ่กัรีสอร์ทในเกาะล้านจงัหวดัชลบรุ	ีจ�านวน	384	คน	ซึง่การเลอืก

กลุ่มประชากรกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มประชากรท่ีเข้ามาใช้บริการรีสอร์ทเป็น

ประจ�าใช้เกณฑ์การวดัมาตรฐานรสีอร์ท	จากกรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

โดยสามารถใช้วิธีในการเก็บข้อมูล	 การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น	

(Non-probability	 sampling)	 ซึ่งจะเป็นการเลือกตัวอย่างโดยไม่ค�านึงว่า

ตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อยเท่าไรหรือเป็นการสุ่มตัวอย่างที่

บางครั้งอาจไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง	ท�าให้ไม่สามารถใช้การสุ่มแบบ

อาศัยความน่าจะเป็นได้	 และการสุ่มแต่ละครั้งนั้นทุกๆ	 หน่วยของประชากร	

มโีอกาสถกูสุม่มาเป็นกลุม่ตัวอย่างไม่เท่าเทยีมกัน	ซึง่ผูว้จัิยได้เลอืกใช้	การเลอืก

กลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	จะเป็นการเลือกกลุม่ตวัอย่าง

โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเองโดยลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัย

ความรู	้ความช�านาญและประสบการณ์ในเรือ่งนัน้ๆ	ของผู้ท�าวจัิยการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบนีม้ชีือ่เรยีกอกีอย่างว่า	Judgment	Sampling	(บญุธรรม	กจิปรีดา

บริสุทธิ์,	2550)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1)	 ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารวิชาการ	

บทความ	ทฤษฎี	หลักการ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนด

ขอบเขตของการวิจัยและขอบเขตของเนื้อหาให้มีความชัดเจน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

2)	 น�าข้อมูลที่ได้มาสร้างเครื่องมือวิจัยความคาดหวังและการรับรู้

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพบริการที่พักประเภท

รีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี	 ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดใน

การวิจัย

3)	 น�าแบบสอบถามที่ได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา	เพื่อพิจารณาตรวจ

แบบสอบถามความถกูต้อง	และเสนอแนะเพิม่เตมิเพ่ือน�ามาแก้ไข

4)	 น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงและเสนอผู ้เช่ียวชาญ	 3	 ท่าน	

พิจารณาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยวิธีตรวจสอบ
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ความเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 โดยหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (IOC,	 Index	 of	

Item	Object	Congruence)	เพื่อน�ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ให้ถูกต้องชัดเจนและความเหมาะสมในเนื้อหาท้ังนี้ค่าค�านวณท่ี

ได้เท่ากับ	1	ซึ่งถือว่าค่าที่ได้เพียงพอ	และเป็นที่ยอมรับทางตาม

สถิติ

5)	 ปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน�า	 เพื่อ

ปรับปรุงก่อนทดลองใช้	 (Try	 out)	 เสร็จแล้วน�าแบบสอบถาม	

มาทดลองใช้กับกลุ่มไม่ใช่ตัวอย่าง	 30	 คน	 เพื่อหาคุณภาพของ

แบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค	

(Cronbach’s	 Alpha	 Coefficien)	 โดยค่าค�านวณท่ีได้เท่ากับ	

0.741	ซึ่งถือว่าค่าที่ได้เพียงพอและเป็นที่ยอมรับทางสถิติ

6)	 น�าแบบสอบถามทีท่ดลองใช้แล้วมาปรบัปรงุด้านภาษาตลอดจน	

รูปแบบการพิมพ์เพ่ือให้เหมาะสมแล้วจึงใช้แบบสอบถามนี	้

ในการวิจัย

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1)	 วางแผนเก็บข้อมูลระหว่างเดือน	 พฤศจิกายน-ธันวาคม	 2562		

เพื่อให้ข้อมูลหลากหลายและครบสมบูรณ์

2)	 ผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยแจกแบบสอบถามให	้

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการพัก	 รีสอร์ทตอบแบบสอบถาม	

และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจนครบ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

1)	 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามใช้สถติเิชงิพรรณนา	(Descriptive	

Statistics)	 เพื่อใช้อธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แก่	ความถี	่(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)

2)	 หาค่าความคาดหวังและการรับรู้โดยการหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)		

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D)

3)	 สถติเิชงิอนมุาน	(Inferential	Statistics)	เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน

ได้แก่	t	-	test	เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มตวัอย่าง	2	กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันท่ีระดบัความเช่ือม่ัน	95%	

ว่ามีความคาดหวงัหรอืการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารมีค่าเฉล่ียต่าง

กันหรือไม่ใช้สถิติ	t	-	test	ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่มระหว่างความคาดหวังกับการ

รับรู้คุณภาพการบริการชาวไทยท่ีเข้าพัก	 รีสอร์ทในเกาะล้าน

จังหวัดชลบุรีโดยวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย	Paired	Sample	

t	–	test
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  ผลการวิจัย
ตารางที่ 1	 แสดงถึงค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับความ

คาดหวงัคณุภาพบรกิารก่อนเข้าพกัของนกัท่องเทีย่วชาวไทยท่ีมีต่อคณุภาพการ

บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี

คุณภาพบริการ S.D. ระดับ

1.	ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ	(Tangibles) 4.08 0.59 มาก

2.	ด้านความน่าเชื่อถือในการบริการ	(Reliability) 4.02 0.63 มาก

3.	ด้านการตอบสนองผู้ให้บริการทันที	(Responsiveness) 4.01 0.69 มาก

4.	ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	(Assurance) 4.05 0.65 มาก

5.	ด้านการรู้จัก	และความเข้าใจผู้รับบริการ	(Empathy) 4.01 0.66 มาก

รวม 4.03 0.56 มาก

X

ความคาดหวงัคณุภาพบรกิารภาพรวมค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก	(	=	4.03)	

พิจารณารายองค์ประกอบพบว่า	ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความ

คาดหวังระดับมาก	 (	=	4.08)	 รองลงมาคือการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการมี

ความคาดหวังระดับมาก	(	=	4.05)	ความน่าเชื่อในการบริการ	มีความคาดหวัง

ระดับมาก	(	=	4.02)	และด้านการตอบสนองผู้ใช้บริการทันที	และด้านการรู้จัก

และความเข้าใจผู้รับบริการ	มีความคาดหวังระดับมาก	(	=	4.01)

ตารางที่ 2	 แสดงถึงค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับการ	

รับรู้คุณภาพบริการหลังเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการ

บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี

คุณภาพบริการ X S.D. ระดับ

1.	ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ	(Tangibles) 3.56 0.62 มาก

2.	ด้านความน่าเชื่อถือในการบริการ	(Reliability) 3.51 0.65 มาก

3.	ด้านการตอบสนองผู้ให้บริการทันที	(Responsiveness) 3.47 0.70 ปานกลาง

4.	ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	(Assurance) 3.55 0.71 มาก

5.	ด้านการรู้จัก	และความเข้าใจผู้รับบริการ	(Empathy) 3.50 0.67 มาก

รวม 3.52 0.59 มาก

การรับรู้คุณภาพบริการภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (	 =	 3.52)		

พิจารณารายองค์ประกอบ	พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความ

คาดหวังระดับมาก	 (	 =	 3.56)	 รองลงมาการให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ		

(Assurance)	มคีวามคาดหวงัระดบัมาก	(	=	3.55)	ความน่าเชือ่ถอืในการบรกิาร

มีความคาดหวังระดับมาก	(	=	3.51)	การรู้จักและความเข้าใจผู้รับบริการอยู่ใน

ระดับมาก	(	=	3.50)	และการตอบสนองผู้ให้บริการทันทีมีความคาดหวังระดับ

ปานกลาง	(	=	3.47)
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคาดหวัง	 และระดับการ	

รับรู้คุณภาพบริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้าน	 จังหวัดชลบุรีทั้ง	 5	 ด้าน	

และภาพรวม

คุณภาพบริการ

ความคาดหวัง
ก่อนการเข้าพัก

การรับรู้หลัง
การเข้าพัก

t Sig.
N = 384 N = 384

X S.D. X S.D.

1.	ด้านความเป็นรูปธรรม
	 ของการบริการ	(Tangibles)

4.08 0.59 มาก 3.56 0.62 มาก 13.81 0.00*

2.	ด้านความน่าเชื่อถือ
	 ในการบรกิาร	(Reliability)

4.02 0.63 มาก 3.51 0.65 มาก 12.13 0.00*

3.	ด้านการตอบสนอง
	 ผู้ให้บริการทันที	
	 (Responsiveness)

4.01 0.69 มาก 3.47 0.70 ปาน
กลาง

12.03 0.00*

4.	ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ	(Assurance)

4.05 0.65 มาก 3.55 0.71 มาก 11.89 0.00*

5.	ด้านการรู้จัก	และ
	 ความเข้าใจผูรั้บบรกิาร
		 (Empathy)

4.01 0.66 มาก 3.50 0.67 มาก 11.78 0.00*

ภาพรวม 4.03 0.56 มาก 3.52 0.59 มาก 13.61 .00*

*	ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ระดับ

ระดับ

การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการภาพรวมมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	เมื่อพิจารณารายองค์

ประกอบพบว่า	 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการความน่าเชื่อถือในการ

บริการ	 การตอบสนองผู้ให้บริการ	 การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	 และด้าน

การรู้จักและความเข้าใจผู้รับบริการ	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่	0.05	ทุกด้านเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก�าหนดไว้

  อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยพบว่าระดับความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก		

(	 =	 4.03)	 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยพบว่า	 ด้านความ

เป็นรูปธรรมของการบริการ	(Tangibles)	มีความคาดหวังระดับมาก	(	=	4.08)	

การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	 (Assurance)	 มีความคาดหวังระดับมาก		

(	=	4.05)	ความน่าเชื่อในการบริการ	(Reliability)	มีความคาดหวังระดับมาก		

(	 =	 4.02)	 และด้านการตอบสนองผู้ใช้บริการทันที	 (Responsiveness)	 และ

ด้านการรู้จักและความเข้าใจผูร้บับรกิาร	(Empathy)	มคีวามคาดหวงัระดบัมาก	

(	=	4.01)	(กัญญารัตน์,	2559)	ซึ่ง	ความคาดหวังเป็นความรู้สึกการคาดคะเน

และการคดิถงึเหตกุารณ์ล่วงหน้าจากสิง่หนึง่สิง่ใดทีมุ่่งหวงัจะให้ประสบผลส�าเรจ็

ด่ังท่ีได้คาดหวังหรือตรงกับที่จินตนาการไว้และความคาดหวังเป็นทัศนคติ	

เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่คาดหมายว่าจะได้รับ	

ซึ่งความคาดหวังของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะผันแปรต่างกันอันเนื่องมาจาก

ชวิีตความเป็นอยู	่และสถานภาพของแต่ละบคุคลความคาดหวงัเป็นสิง่ทีอ่ยูภ่าย

ใต้จิตใจ	 หากได้รับการตอบสนองกับสิ่งที่คาดไว้ก็จะเกิดความพึงพอใจดังนั้น	

ผู้เข้าพักจึงคาดหวังการบริการระดับมากซึ่งองค์ประกอบที่ส�าคัญของความ	

คาดหวงั	กญัญารตัน์	ใจม่ัน	(2559)	กล่าวว่าความคาดหวงั	(Expectation)	เป็น
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ทศันคตทิีเ่กีย่วกบัความต้องการหรอืความปรารถนาทีผู่บ้รโิภคคาดหวังจะได้รบั

จากการบริการนั้นๆ	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	บริการที่พึงประสงค์	 (Desired	Service)	

เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการคาดหวังว่าจะได้รับหรือปรารถนาที่จะได้รับซ่ึงระดับของ

ความปรารถนาขึน้อยูก่บัความต้องการส่วนบุคคลและความเชือ่ของผูใ้ช้บรกิาร

ที่มีต่อการบริการผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของ	ปอร์วัน	ไชยศิริ	(2550)	

ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอคณุภาพในการบรกิารครีี

ตารีสอร์ทเกาะช้างจังหวัดตราด	พบว่าความต้องการคุณภาพบริการโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อแยกวิเคราะห์รายด้านพบว่าด้านความเชื่อถือนักท่อง

เทีย่วมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัคณุภาพการให้บรกิารมากทีส่ดุ	และมคีวามคดิเหน็

ระดับมากเรื่องล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้	 ด้านความรับผิดชอบด้านสร้าง

ความมั่นใจด้านดูแลเอาใจใส่	และด้านสิ่งที่สัมผัสได้

จากการศึกษาวิจัย	 พบว่า	 ระดับการรับรู้โดยรวมอยู ่ในระดับมาก		

(	=	3.52)	เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยปรากฏ	

ดังนี้	ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ	 (Tangibles)	มีการรับรู้ระดับมาก		

(	=	3.56)	ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	(Assurance)	มีการรับรู้ระดับ

มาก	(	=	3.55)	ความน่าเชื่อถือในการบริการ	(Reliability)	มีการรับรู้ระดับมาก	

(	=	3.51)	การรูจั้กและความเข้าใจผูร้บับรกิาร	(Empathy)	มกีารรบัรูร้ะดบัมาก		

(	=	3.50)	และด้านการตอบสนองผู้ให้บริการทันที	(Responsiveness)	มีการ

รับรู้ระดับปานกลาง	 (	 =	 3.47)	 จากผลการวิจัยภาพรวมระดับความคาดหวัง	

จะสูงกว่าระดับการรับรู้การบริการทุกองค์ประกอบ	และองค์ประกอบด้านการ

ตอบสนองผู้ให้บริการทันที	อยู่ในระดับปานกลางซึ่งการรับรู้	Berman	(1999)	

เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนภายหลังจากสิ่งท่ีเรากระตุ้นการรู้สึก	 และถูกตีความ

เป็นสิ่งที่มีความหมาย	 โดยใช้ความรู้ประสบการณ์และความเข้าใจของบุคคล	

ซึง้เป็นผลจากความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิทีเ่รามรีวบเข้ากบัการรบัรูส้มัผสั

ใหม่ที่ได้รับ	เริ่มจากการสัมผัสสิ่งเร้าต่างๆ	ที่มากระทบประสาทสัมผัสทั้ง	5	คือ	

ได้ยิน	 ได้เห็น	 ได้ลิ้มรส	 และได้สัมผัส	 จากองค์ประกอบการรับรู้ดังกล่าว	

ผู ้ประกอบธุรกิจรีสอร์ทควรพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการรีสอร์ทให้มี

คุณภาพยิ่งขึ้นโดยเน้นการพัฒนาทุกองประกอบโดยเฉพาะองค์ประกอบความ

น่าเชือ่ถือในการบรกิารโดย	บรกิารอาหารเครือ่งดืม่ให้ถกูต้องตามความต้องการ

ของลูกค้า	มกีจิกรรมเสรมิด้านความบนัเทงิ	สร้างชือ่เสยีงให้เป็นทีป่ระจกัษ์	และ

บรกิารท�าความสะอาดตลอดเวลา	องค์ประกอบการตอบสนองผูใ้ห้บรกิารทนัที

โดยพนักงานรีสอร์ท	 ต้องตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพักทันทีด้วยความ

ยนิดีเต็มใจ	มพีนกังานเพยีงพอต่อการบรกิาร	และพนกังานมปีฏสัิมพนัธ์ทกัทาย

อย่างเป็นกันเอง	 องค์ประกอบการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	 พนักงาน	

ฝ่ายต้อนรับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา

พนักงานมีทักษะ	และความช�านาญในวิชาชีพ	มีความซื่อสัตย์	และมีกริยาวาจา

สภุาพ	องค์ประกอบรูจั้กและความเข้าใจผู้รบับรกิาร	โดยพนักงานจ�ารายละเอียด

ลูกค้าได้ดี	 เข้าใจปัญหารู้วิธีการแก้ไข	 สามารถสื่อสารให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

พร้อมทั้งยินดีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของลูกค้าและสามารถรักษา	

ความลับของลูกค้าซึ่งผลการศึกษาวิจัย	สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ	ชุติมา	

เจรจาปรีดี	 (2556)	 ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพของการให้บริการของโรงแรมในเขต

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้ใช้บริการโรงแรมในเขต

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์	 มีการรับรู้คุณภาพการให้บริการของโรงแรม		

โดยรวมทกุด้านในระดบัมาก	เม่ือพจิารณาคุณภาพการบรกิารเป็นรายด้าน	พบ

ว่า	ผู้ใช้บริการมีการรบัรูใ้นเรือ่งคุณภาพการบรกิารของโรงแรมในระดับมากทีส่ดุ	

คือ	ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ	รองลงมาได้แก่	ด้านความเข้าใจและ

เหน็อกเหน็ใจผูใ้ช้บริการ	ด้านการตอบสนองต่อการใช้บรกิาร	ด้านความน่าเช่ือถอื

และความไว้วางใจและด้านความเป็นรปูธรรมของบรกิารตามล�าดับ	และผลการ	

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563)  125124



วจิยัยงัสอดคล้องกับผลการวจิยัของ	วรรณภา	ศรปีระเสรฐิทรพัย์	(2556)	ศกึษา

เรื่องคุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย		

ผูพ้กัแรมทีโ่รงแรมชลจนัทร์	พทัยา	รสีอร์ท	พบว่า	ความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่ว

ชาวไทยต่อคุณภาพบริการของโรงแรมชลจันทร์	พัทยา	รีสอร์ท	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 โดยในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย

สงูสดุ	รองลงมาคอืด้านการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้บับริการ	ด้านความน่าเชือ่

ถือไว้วางใจได้ในบริการ	ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการและด้านความเป็น

รูปธรรมของการบริการอยู่ในล�าดับสุดท้ายนอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้อง

กับการศึกษาของ	กฤษมาพร	พึ่งโพธิ์	(2554)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	การเปรียบ

เทยีบคุณภาพบรกิารทีค่าดหวังและรบัรูข้องผูใ้ช้บรกิารโรงแรมระดบั	5	ดาว	ใน

เขตกรุงเทพมหานคร	 ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีความคาดหวังระดับสูง

มากในทุกมิติของคุณภาพบริการและมีการรับรู้คุณภาพบริการในระดับสูงมาก

ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ	 และด้านการให้ความมั่นใจนอกจาก

นัน้ในด้านความเช่ือถอื	ด้านการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเรว็	และด้าน

การเข้าใจความต้องการของผูใ้ช้บรกิารมกีารรบัรูค้ณุภาพบริการของผู้ใช้บริการ	

พบว่า	 ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้ในทุกด้านของการบริการ	

เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความคาดหวังก่อนมาใช้บริการในระดับสูงมาก	 และเมื่อ

มาใช้บรกิารมกีารรบัรู้ในระดบัสงูแต่น้อยกว่าความคาดหวงัทีม่ที�าให้เกดิช่องว่าง

ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้

จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ

บรกิาร	พบว่า	การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและการรบัรูค้ณุภาพบรกิาร

ทัง้	5	องค์ประกอบและภาพรวมมคีวามแตกต่างกนัทีร่ะดับนยัส�าคญัทางสถติิที่

ระดบั	0.05	เม่ือพจิารณาเปรยีบเทยีบระดบัความคาดหวงัและการรบัรูค้ณุภาพ

บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ	 (Tangibles)	 ความน่าเช่ือถือใน

การบริการ	 (Reliability)	การตอบสนองผู้ให้บริการทันที	 (Responsiveness)	

การให้ความม่ันใจแก่ผูร้บับรกิาร	(Assurance)	และด้านการรูจ้กัและความเข้าใจ

ผู้รับบริการ	(Empathy)	และภาพรวม	พบว่า	มีระดบัความคาดหวงัก่อนเข้าพกั

สูงกว่าระดับการรบัรูค้ณุภาพบรกิารอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	เป็น

ไปตามสมมตุฐิานทีก่�าหนดไว้	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ระดบัความคาดหวงัก่อนเข้า

พักภาพรวมค่าเฉลีย่	(	=	4.03)	สงูกว่าระดบัภาพรวมการรบัรูค่้าเฉลีย่	(	=	3.52)	

การรับรู ้และพิจารณารายองค์ประกอบปรากฏว่า	 ด้านความเป็นรูปธรรม	

ของการบริการความคาดหวังค่าเฉลี่ย	(	=	4.08)	สูงกว่าระดับการรับรู้ค่าเฉลี่ย	

(	=	3.56)	ด้านความน่าเชื่อถือในการบริการ	ความคาดหวังค่าเฉลี่ย	(	=	4.02)	

สูงกว่าระดับการรับรู้ค่าเฉลี่ย	 (	=	3.51)	การตอบสนองผู้ให้บริการทันทีความ

คาดหวังเฉลี่ย	(	=	4.01)	ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ	ความคาดหวัง

ค่าเฉลี่ย	(	=	4.05)	สูงกว่าระดับการรับรู้ค่าเฉลี่ย	(	=	3.55)	และด้านการรู้จัก

และความเข้าใจผู้รับบริการความคาดหวังค่าเฉลี่ย			(	=	4.01)	ระดับการรับรู้

ค่าเฉล่ีย	(	=	3.50)	โดยเฉพาะค่าเฉลีย่ด้านการตอบสนองผูใ้ห้บรกิารทนัทรีะดบั

การรับรู้ระดับปานกลางค่าเฉลี่ย	(	=	3.47)	ผลการวิจัยดังกล่าวผู้บริการธุรกิจ

รีสอร์ทจะต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการทุกองค์ประกอบโดยเฉพาะด้าน

การตอบสนองผู้ให้บริการทันที	 เช่น	 ปรับปรุงให้พนักงานตอบสนองความ

ต้องการของผูเ้ข้าพกัให้รวดเรว็	พนกังานมคีวามยนิดแีละเตม็ใจในการให้บริการ

การบรกิารมีความหลากหลายเช่นบรกิารสระว่ายน�า้	พนกังานมีความพร้อมเพยีง

พอต่อความต้องการใช้บรกิาร	พนกังานมีปฏสัิมพนัธ์ในการทกัทายผูเ้ข้าพกัอย่าง

เป็นกันเอง	 เป็นต้น	นอกจากนี้	 พบว่า	 ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย	 ของ	

กญัญารตัน์	ใจม่ัน	(2559)	ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อความพงึพอ

พอใจในคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา	จ.ชลบุรี	โดย

รวมอยู่ในระดับมากและการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
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จากการศึกษาคุณภาพการบริการท้ัง	 5	 ด้าน	 ประกอบด้วยความเป็นรูปธรรม

ของการบริการความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ	 การตอบสนองความ

ต้องการของผูใ้ช้บริการ	การสร้างความมัน่ใจในการบรกิาร	และการเข้าถงึจติใจ

ของผูใ้ช้บรกิาร	การสร้างความม่ันใจในการบรกิาร	และการเข้าถึงจิตใจของผูใ้ช้

บริการ	 ในแต่ละด้านมีระดับของความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการ	

อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

  ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

1)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น	 กรมการท่องเที่ยว	 ควรน�าผลข้อมูล	

จากการวิจัยไปประกอบการพิจารณายกระดับเกณฑ์มาตรฐาน	

ที่พักประเภทรีสอร์ทให้สูงขึ้น	 เช่น	 ก�าหนดให้มีมาตรการรักษา	

ความปลอดภัยท�าเลทีต่ัง้	ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพบรกิาร	

เป็นต้น

2)	 หน่วยงานวชิาการของมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัตพีมิพ์เป็นข้อมลู

สารสนเทศเผยแผ่ผลการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการให้ผู้ที่

สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเป็นวิทยาทานต่อไป

3)	 ผูป้ระกอบการธรุกจิรสีอร์ทควรปรบัปรงุพฒันาด้านการตอบสนอง

ผู้เข้าพักใช้บริการมากข้ึน	 เช่น	 พนักงานรีสอร์ทควรตอบสนอง

ความต้องการของผู ้เข้าพักอย่างรวดเร็วโดยไม่มีความลังเล	

พนักงานรีสอร์ทมีความยินดีและความเต็มใจในการให้บริการที่มี

ความหลากหลาย	 เช่น	 การบริการฟิตเนส	 สระว่ายน�้า	 เป็นต้น	

พนักงานมีความพร้อมมากเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

บริการ	 พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ในการทักทายผู ้เข้าพักอย่าง	

เป็นกันเอง	 ปลูกฝังความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของ

พนักงานทุกฝ่าย

4)	 ผูป้ระกอบการธรุกิจรสีอร์ทควรปรบัปรงุพฒันายกระดบัมาตรฐาน

คุณภาพในด้านต่างๆ	ให้สงูขึน้	เช่น	ควรจดัให้มีอุปกรณ์สิง่อ�านวย

ความสะดวกในห้องพัก	 เช่น	 ไดร์เป่าผม	สบู่	 ยาสระผม	 เป็นต้น	

ควรจัดให้มีกิจกรรมความบันเทิง	เช่น	การโชว์ต่างๆ	บริการครัว

เสรมิ	เป็นต้น	ควรให้พนกังานจดจ�ารายละเอยีดลกูค้าเป็นอย่างด	ี

ควรให้พนกังานรสีอร์ทเข้าใจถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเข้ารบั

บริการจึงปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวกง่ายต่อ

การเข้าถึงการร้องเรียนยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1)	 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative		

research)	ซึง่จะมองเหน็เพยีงภาพคล้ายๆ	ของความคิดเหน็ของ

กลุ่มตัวอย่างเท่านั้น	 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป	 ควรท�าการศึกษา

เชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	เช่น	การท�า	Focus	group	

interview	 เพื่อศึกษาในเชิงลึกและจะได้ทราบความคิดเห็น	

ในเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยวว่าเป็น

อย่างไร

2)	 ควรท�าการศกึษาวจิยัความคาดหวงัและการรบัรูข้องนกัท่องเท่ียว	

ชาวไทยท่ีมต่ีอท่ีพักประเภท	Home	stay	ในเขตต่างๆ	เพ่ือจะได้น�า

ผลการศึกษามาปรับปรงุพฒันา	หรอื	น�าผลการวจิยัเสนอหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องก�าหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ	Home	Stay
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จริยธรรมในกำรตีพิมพ์
ของวารสารสหวิทยาการ

  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียน
1.	 ผู้เขียนรับรองว่าผลงานท่ีส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่ของผู้เขียนและ

ผู้ร่วมเขียน	และไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา

ตีพิมพ์ในวารสารอื่น	

2.	 ผู้เขียนรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นไม่มีการคัดลอกหรือลอกเลียน

ผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือท้ังหมดจากผลงานวิชาการทั้งของ

ตนเองและผู้อื่น	และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องตามรูปแบบ

ที่วารสารสหวิทยาการก�าหนด

3.	 ผู้เขียนขอรับรองว่าได้รายงานข้อเท็จจริงท่ีได้จากการท�าวิจัยตาม

จริง	ไม่มีการบิดเบือนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

4.	 ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วม	 ผู้เขียนร่วมทุกคนได้เห็นชอบกับต้นฉบับ

บทความและเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับให้วารสารสหวิทยาการ

พิจารณา

5.	 ข้อคิดเห็นท่ีปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและความรับ

ผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความและผู้เขียนร่วม

6.	 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตีพิมพ์หากพบว่า

บทความเดยีวกนันีไ้ด้รบัการเผยแพร่และตีพิมพ์ในแหล่งอืน่มาก่อน	

หรือเป็นการลอกเลียนเนื้อหาจากแหล่งอื่น

  หน้าที่และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
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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  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมิน
1.	 ผูป้ระเมนิบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมลูหรอืเนือ้หาส่วนใดส่วนหนึง่

ของบทความในระหว่างท่ีบทความนัน้ยงัไม่ได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่

2.	 ผู ้ประเมินต้องประเมินบทความด้วยความเป็นกลางปราศจาก	

อคติ	และค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านบทความจะได้รับ	ตลอดจนให้

ค�าเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรบัปรงุบทความในเชงิสร้างสรรค์	

3.	 ผูป้ระเมินส่งผลการประเมนิตามก�าหนดเวลาและรับผดิชอบต่อการ

ประเมินของตน

4.	 หากภายหลงัจากทีผู่ป้ระเมนิตอบรบัประเมนิบทความใดบทความ

หนึ่งแล้วพบว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาในระดับที่มากพอที	่

จะวิจารณ์บทความดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ	ผู้ประเมินบทความ

จะรีบแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบเพื่อหาผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มี

ความเชี่ยวชาญประเมินแทน

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์136


