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วำรสำรสหวิทยำกำร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

Journal of Integrated Sciences
วัตถุประสงค์ของวารสาร
วารสารสหวิทยาการเป็นวารสารที่มุ่งน�าเสนอองค์ความรู้ในหลายสาขา
วิชาเพือ่ อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศในแต่ละ
ห้วงเวลานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังตระหนักดีว่า ปรากฏการณ์ทางสังคม
ในโลกปัจจุบันได้ทวีความซับซ้อนขึ้นทุกขณะ การท�าความเข้าใจโลกหรือ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองแบบเชิงเดี่ยวอาจไม่เพียงพออีก
ต่อไป ดังนัน้ วารสารสหวิทยาการ จึงเปิดพืน้ ทีใ่ ห้นกั วิชาการในหลายสาขาความ
รูไ้ ด้มโี อกาสแบ่งปันข้อมูล ความคิดและจุดยืนของตนต่อปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางด้าน
สหวิทยาการ ซึ่งวารสารมีก�าหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคมมิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม)
อนึง่ วารสารฯ ได้จดั ท�าขึน้ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจยั และนักศึกษา ตลอดจนผูส้ นใจทัว่ ไปในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้าน
สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการ
ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทของผลงานวิชาการที่จะรับตีพิมพ์
1. บทความวิชาการ (Academic Article)
2. บทความวิจัย (Research Article)
3. บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

ขอบเขตของสาขาวิชาที่เปิดรับ
วารสารสหวิ ท ยาการเปิ ด รั บ บทความด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละด้ า น
สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยา
นิตศิ าสตร์ สังคมสงเคราะห์ การท่องเทีย่ วและโรงแรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม

ก�ำหนดการออกวารสาร
วารสารสหวิทยาการ ของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป วารสารฯ มีก�ำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่
1 ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถนุ ายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม
– เดือนธันวาคม

ข้อก�ำหนดและการพิจารณาผลงานวิชาการ
เพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสาร
1. ผลงานวิชาการที่รับพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร
รายงานหรือสิง่ พิมพ์อนื่ ใดมาก่อน ยกเว้นเป็นผลงานทีไ่ ด้นำ� เสนอในการประชุม
ทางวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม (Proceeding)
2. ผู้เขียนบทความต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่ก�ำหนดไว้ในส่วน
“ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียน”
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3. ผลงานวิ ช าการที่ ส ่ ง มาเพื่ อ พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ส ามารถเขี ย นเป็ น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ผลงานดังกล่าวต้องมีบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
4. ผลงานวิชาการจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก
กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review)
5. กรณีที่ผู้ส่งผลงานวิชาการไม่สามารถปรับหรือแก้ไขตามผลการ
ประเมินจากผู้ประเมินบทความให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก�ำหนด กองบรรณาธิการ
ขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกกระบวนการเพื่อการตีพิมพ์

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
และการแจ้งยกเลิกหรือถอนบทความ
•
•

•

ส่งผ่านช่องทางอีเมล : ci.journal@tu.ac.th
ผู ้ ที่ ป ระสงค์ ที่ จ ะส่ ง บทความเพื่ อ ขอตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ท ยาลั ย
สหวิทยาการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://ci.tu.ac.th/
journal
การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ มีรายละเอียดดังนี้
- การยกเลิกบทความ คือ การเพิกถอนบทความก่อนที่จะมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
- การถอนบทความ คือ การถอนบทความที่ด�ำเนินการตีพิมพ์และ
เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
- ในกรณี การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ สามารถติดต่อ
กองบรรณาธิการ ได้ทาง อีเมล ci.journal@tu.ac.th

Editorial

บท บรรณำธิกำร

บทความในเล่มนี้น่าสนใจและเปนประโยชน์กับผู้อ่านอยู่ 2 ประการด้วย
กัน ประการแรก ในแง่ของการน�าแนวคิดทฤษฎีที่มีการอธิบายสังคมอยู่แล้วมา
ทดสอบเพื่อยืนยันว่ายังสามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมได้ โดยเฉพาะ
บทความของ นงนุช ศรีสุข และ บทความของ สุเมธ เมฆ และ แสงแข บุญศิริ ซึ่ง
นงนุช ศรีสขุ ได้ยนื ยันแนวคิดทุนทางสังคมของโรเบิรต์ พัมนัม มิตดิ า้ นบรรทัดฐาน
ทางสังคม ความไว้เนื้อเชื่อใจ และเครือข่ายที่เปนปจจัยในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ว่ายังสามารถอธิบายได้ในบริบทสังคมไทย ส่วน
สุเมธ เมฆ และ แสงแข บุญศิริ ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการที่พักประเภทรีสอร์ท ได้ทดสอบ
แนวคิ ด ความคาดหวั ง และการรั บ รู ้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว หากทั้ ง สองแนวคิ ด นี้
สอดคล้องกันจะน�าไปสูค่ วามพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่อคุณภาพในการให้บริการ
ของที่พักประเภทรีสอร์ท อย่างไรก็ตาม ทั้งแนวคิดทุนทางสังคม และ แนวคิด
ความคาดหวังและการรับรู้ในการให้บริการยังรอการยืนยันและพัฒนาในบริบท
อืน่ ๆ อีกมาก เพือ่ ความสมบูรณ์ของความสามารถในการอธิบายปรากฎการณ์ทาง
สังคมของแนวคิดทฤษฎี ประการทีส่ อง บทความอีกสองบทความเปนปรากฎการณ์
ทางสังคมที่เปนปญหาอยู่ในสังคมไทยในปจจุบัน ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พยายามหาทางออกในการแก้ไขปญหาและเสนอแนะอันเปนประโยชน์ต่อสังคม
บทความของ กิตติวนิ ท์ เดชชวนากร ได้สะท้อนปญหาการถูกตีตราของนักเรียน

ข้ามเพศในรูปแบบต่างๆ ซึง่ เปนปญหาทีก่ อ่ ให้เกิดความรุนแรงทางสังคมในสังคม
ปจจุบัน การเสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องท�าความเข้าใจและให้โอกาสกับนักเรียน
ข้ามเพศจะช่วยลดปญหาต่างๆ ได้ ส่วนบทความของ เคนชูเกะ ยามากูชิ และคณะ
เรื่อง กลไกทางสังคมเพื่อผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการ
ฟองร้องคดีปญ
 หาสิง่ แวดล้อมของมาบตาพุด บทความนีเ้ สนอว่าการออกมาตรการ
ต่างๆ ของภาครัฐเพื่อลดต้นทุนในการฟองร้องคดีด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอยู่ใน
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เวลาทีเ่ หมาะสมนัน้ จะต้องสอดคล้องกับบริบทอืน่ ทีเ่ ปนสภาพ
แวดล้อมในสังคมด้วย นอกจากนี้ ต้องออกมาตรการกับสถานที่ที่เหมาะสม
โดยเฉพาะสถานที่ที่เผชิญกับปญหาจริงอย่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
ให้บทบาทแก่นักรณรงค์เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนเนื่องด้วยเปนกลุ่มที่
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “การตีตราทางเพศที่เกิดขึ้น
กับนักเรียนข้ามเพศในเชียงใหม่” เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การตีตราทางเพศ
ของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน ซึง่ ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจยั พบว่า พืน้ ทีแ่ ละ
ความสัมพันธ์เอื้อต่อการเกิดสถานการณ์การตีตรานักเรียนข้ามเพศที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลส�าคัญ โดยพบได้ว่าการตีตราจะอยู่ในรูปแบบการรังแกนักเรียนข้ามเพศ
ซึ่งการรังแกที่พบมากที่สุด ล�าดับหนึ่งคือการรังแกทางวาจา ล�าดับสองคือการ
รังแกทางกาย สุดท้ายคือการรังแกทางเพศ โดยพื้นที่ที่ถูกรังแกมากที่สุด ล�าดับ
หนึง่ คือเรือนนอนหอพัก ล�าดับสองคือห้องน�า้ /ห้องอาบน�า้ สุดท้ายคือห้องเรียน
และในส่วนของกลุม่ นักเรียนข้ามเพศทีต่ อ้ งท้าทายกับสิง่ ทีต่ อ้ งเผชิญ และได้รบั
ผลกระทบจากการตีตราดังกล่าวมากที่สุด ล�าดับหนึ่งคือกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ
ที่นิยามตนเองว่า “ทอม” ล�าดับสองคือกลุ่มนักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า
“กะเทย” และสุดท้ายคือกลุ่มนักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “เกย์” โดย
รูปแบบการตีตรา ความท้าทายที่กลุ่มนักเรียนข้ามเพศต้องเผชิญ และผล
กระทบของการตีตราที่กลุ่มนักเรียนข้ามเพศต้องเผชิญ ผู้วิจัยน�ากรอบแนวคิด
ในการอธิบายแนวทางการก�าหนดเพศภาวะของ วอลบี้ (Walby, 1990) ใน
ระดับสูงสุดนั่นคือ ระบบสังคม มาใช้ในการอธิบายร่วมกับแนวคิดการตีตรากับ
ข้อค้นพบที่ได้มา ถึงการท�าให้เกิดระบบของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภาวะ
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ซึ่งทฤษฏีเพศภาวะนั้นมุ่งเน้นถึงความแตกต่างทางเพศภาวะที่ถูกสร้างขึ้นผ่าน
การสร้างขอบเขตทางเพศภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน ผ่านประสบการณ์
และการปฏิสัมพันธ์

ค�ำส�ำคัญ:
แนวทางการก�ำหนดเพศภาวะ / การตีตรา /
การตีตราทางเพศ / นักเรียนข้ามเพศ
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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
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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
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บทน�ำ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การท�ำความเข้าใจการตีตราทางเพศที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนข้ามเพศในจังหวัดเชียงใหม่” การศึกษานี้มุ่งศึกษาถึงสถานการณ์การ
ตีตราทางเพศของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน ส�ำหรับฐานคิดของการศึกษานี้
จะเห็นว่าการตีตรานั้นเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ โดยเริ่มจากการประทับ การ
เหมารวม การแบ่งแยกกีดกัน “พวกเรา” จาก “พวกเขา” จนเกิดการสูญเสีย
สถานภาพในที่สุด ซึ่งเมื่อเราใช้แนวคิดการตีตรามาท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของ LGBT ในโรงเรียนนั้น จ�ำเป็นต้องน�ำเอาแนวคิดเรื่องการตีตรา
ทางเพศ (sexual stigma) มาศึกษาผ่านมิติต่างๆ โดยจะแบ่งออกเป็น a)
Enacted sexual stigma คือการกระท�ำทีเ่ ป็นการแบ่งแยกกีดกันหรือเป็นการ
กระท�ำความรุนแรงต่อสมาชิกกลุ่มคนข้ามเพศ b) Felt sexual stigma คือ
ความคาดหวังหรือความเชื่อถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น และความน่าจะเป็นว่าการตีตรา
อาจเกิดขึน้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ c) Internalized stigma คือการทีบ่ คุ คลยอมรับ
ในสิ่งที่ได้รับการตีตราว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและความเชื่อส่วนบุคคล
(Herek, G. M., 1986)
ประกอบกันกับการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกระดับของแนวทางการ
ก�ำหนดเพศภาวะ (Gender Regimes) ที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับจัดระดับของการตีตรา (Stigma Level) (Link & Phelan, 1999)
ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถมองปรากฏการณ์การตีตราที่เกิดขึ้นในระดับใด
ระดับหนึ่ง โดยปราศจากการเชื่อมโยงแนวทางการก�ำหนดเพศภาวะในระดับ
อื่นที่อยู่สูงหรือต�่ำกว่าลงไปได้ ระดับของการตีตราในระดับของแนวทางการ
ก�ำหนดเพศภาวะในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ 1) การตีตราเชิงโครงสร้าง (Structural
stigma) ซึง่ รวมถึงบรรทัดฐานของสังคมและนโยบายของสถาบันทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่ อ การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรของกลุ ่ ม ที่ ถู ก ตี ต รา 2) การตี ต ราเชิ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์
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(Interpersonal stigma) หมายถึง รูปแบบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการถูกกระท�ำ
โดย การตีตรา เช่น การล่วงละเมิดทางวาจา ความรุนแรงทางร่างกาย และการ
ท�ำร้ายทางเพศ อันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ
และ 3) การตีตราเชิงปัจเจกชน (Individual stigma) หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลที่มีเกี่ยวกับตนเอง หรือความคิดความเชื่อที่บุคคลอื่นมีต่อเขาว่าเป็น
อย่างไร ซึ่งอาจมีผลต่อการก�ำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกในอนาคต
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพของกรอบแนวคิดในการพยายามท�ำความเข้าใจ
(เบือ้ งต้น) การศึกษาเรือ่ งนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาวการณ์
การตีตรา ระดับและมิติที่ต้องพิจารณาถึงการเกิดขึ้นกับการตีตราที่ผู้วิจัย
ครอบคลุมถึง ได้แก่ ระดับโครงสร้าง ที่สะท้อนอยู่ในมิติของความเชื่อว่าการตี
ตราอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจมองเห็นผ่านหลักสูตรการเรียนการ
สอน ระดับการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลทีส่ ะท้อนจากการกระท�ำทีเ่ ป็นการแบ่ง
แยกกีดกันหรือความรุนแรงต่อกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ ซึ่งอาจสังเกตได้จากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ และระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วย
กัน และระดับปัจเจกบุคคลที่สะท้อนจากภายในตัวกลุ่มนักเรียนข้ามเพศเอง ที่
มองเห็นได้จากการปฏิบัติตนหรือการต่อรองกับการเผชิญหน้าการตีตรา
วิธีวิทยา/การศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ตามแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพของ พิมลพรรณ อิศรภักดี (2558)
ในการน�ำมาใช้เป็นหลักในการศึกษานี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์กลุ่มนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
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�ำนวน 15 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ ชั้น
ปีละ 3 คน เพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และนักเรียนที่มีเพศสภาพ
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เป็นชาย/หญิง ชัน้ ปีละ 2 คน เพือ่ ศึกษาถึงทัศนคติทมี่ ตี อ่ เพือ่ นนักเรียนข้ามเพศ
เน้นการสัมภาษณ์และการสังเกตเป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์เพื่อนร่วมชั้นเรียน (เพื่อนในกลุ่ม/นอกกลุ่ม) และผู้บริหาร ครูผู้สอน
สัมภาษณ์โดยการถามในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ
ส่วนผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ จะถูกเชิญเข้าร่วมการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเชิงลึก ส่วนการสังเกตเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคหรือควบคุม และปัจจัยที่ช่วยเหลือหรือส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียน
ท�ำการสังเกตทัง้ ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และเรือนนอนหอพัก เพือ่ ทีจ่ ะทราบ
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของนักเรียนข้ามเพศ ซึ่งครอบคลุมอยู่ใน
ประเด็นการตีตราทางเพศ ในระดับโครงสร้างและปฏิสมั พันธ์ (ปัจจัยทีส่ ง่ ผลเชิง
ลบ) รวมถึงการจัดการศึกษาในเชิงพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเรียนการสอน
ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ยังเป็น
สิ่งที่ผู้วิจัยค�ำนึงถึง
ในการเลือกพื้นที่ในการศึกษา ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าโรงเรียนพื้นที่ศึกษา
ดังกล่าวนั้น นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาร้อยละ 60 ต้องอาศัยอยู่เรือน
นอนหอพักของทางโรงเรียน และชาวไทยพืน้ ราบมีเพียงร้อยละ 40 เป็นนักเรียน
ที่สามารถไปกลับได้โดยไม่ต้องพักอยู่เรือนนอนหอพักของทางโรงเรียน ซึ่ง
สถานการณ์กลุ่มนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียนนั้น พบว่ามีจ�ำนวนนักเรียนข้าม
เพศที่พบเห็นได้อยู่มากพอกับโรงเรียนอื่นๆ แต่ในเรื่องของสถานการณ์กลุ่ม
นักเรียนข้ามเพศยังมีความซับซ้อนและขัดแย้งอยู่มาก โดยแม้ว่าโรงเรียนพื้นที่
ศึกษาจะยอมรับกลุม่ นักเรียนข้ามเพศและความเป็นของนักเรียน แต่ความชิงชัง
และอคติทมี่ ตี อ่ กลุม่ นักเรียนข้ามเพศยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ อีกทัง้ ยังมีการเลือก
ปฏิบัติต่อนักเรียนกลุ่มนี้แฝงอยู่ด้วย
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ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะได้จัดการข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดที่ได้
กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต ผู้วิจัยเลือกใช้
โปรแกรม MAXQDA เนื่องจากโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติในการช่วยจัดการและ
บูรณาการชนิดของข้อมูลทีม่ คี วามแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ภายหลังจากผูว้ จิ ยั
ได้ดึงข้อมูลจากเอกสาร ถอดเทปการสัมภาษณ์ และเรียบเรียงข้อมูลจากการ
สังเกต ข้อมูลทัง้ หมดจะได้จดั พิมพ์อยูใ่ นโปรแกรม เพือ่ ให้ขอ้ มูลถูกจัดเข้าในเชิง
ความคิดรวบยอด และถูกระบุประเภทที่มีความโดดเด่นชัดเจนออกมา ซึ่งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยไม่ได้ท�ำรอบเดียวตั้งแต่เริ่มติดต่อ
ครั้งแรกจนสิ้นสุดการวิจัย โดยจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยวาง
เอาไว้เป็นหัวข้อ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการประมวลด้วยการเน้นย�้ำถึงสิ่งที่
ถูกกล่าวถึงนัน้ ผูว้ จิ ยั จะพยายามทีจ่ ะรักษาความหมายทีแ่ ท้จริง โดยไม่พยายาม
เปลี่ยนแปลงค�ำพูดที่สะท้อนถึงข้อมูลที่ได้จากการจัดท�ำแนวคิดรวบยอด โดย
จะน�ำเสนออยู่ในเครื่องหมายค�ำพูด ในขณะที่น�ำเสนอข้อค้นพบในค�ำที่อยู่ใน
เครื่องหมายค�ำพูดนั้น อาจจะลดทอนความง่ายในการอ่านข้อความ อย่างไร
ก็ตามมันเป็นเพียงโอกาสเดียวที่ท�ำให้ผู้อ่านนั้นต้องมองด้วยตัวเขาเองถึงสิ่งที่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องการน�ำเสนอ (เป็นเช่นนัน้ ) (Birbili, 2000 ; Liamputtong, 2010,
Wiwatwongwana, R. 2013, p.56)

พื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดสถานการณ์การตีตราคนข้ามเพศ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนพื้นที่ศึกษา เกี่ยวกับสถานการณ์
ของการตีตรานักเรียนข้ามเพศ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้เห็นภาพของสถานการณ์การตีตรา
ทางเพศที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ทั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้น
การอธิบายให้เห็นสถานการณ์การตีตราทางเพศที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศ
ในโรงเรียนพื้นที่ศึกษา ซึ่งพื้นที่ที่เอื้อต่อสถานการณ์การตีตรานักเรียนข้ามเพศ
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ในพื้นที่ศึกษานั้น ผู้วิจัยสามารถจ�ำแนกเพื่อน�ำมาประกอบซึ่งการอธิบาย คือ
พื้นที่ในส่วนที่เป็น เรือนนอนหอพัก ห้องน�้ำ/ห้องอาบน�้ำ และอาคารเรียน โดย
ผู้วิจัยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวแฝงไปด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนข้ามเพศ
และส่งผลกระทบที่เกิดจากการรังแกที่หลายคนไม่เคยคาดคิด โดยเรียงล�ำดับ
พื้นที่ที่เอื้อต่อสถานการณ์การตีตรานักเรียนข้ามเพศมากที่สุดในโรงเรียนตาม
ล�ำดับดังนีค้ อื เรือนนอนหอพัก ซึง่ เรือนนอนหอพักทัง้ ผูช้ ายและผูห้ ญิงสร้างเป็น
เรือนนอนไม้ 2 ชัน้ ชัน้ แรกเป็นส่วนของการเก็บอุปกรณ์ตา่ งๆ ของนักเรียนแต่ละ
คน และชั้นสองเป็นห้องนอนแบบเตียงสองชั้นอยู่สองฝั่งตรงกันข้ามกัน เรือน
นอนตั้งอยู่ไม่ห่างจากอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียนต่างๆ นักเรียน
ที่อยู่ร่วมกันจ�ำนวนหลายคนในหนึ่งเรือนนอน ถึงแม้จะใช้ระบบการปกครอง
แบบพี่ปกครองน้องก็ตาม แต่ในบางเรือนนอนก็ยังคงมีอคติต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และอคติดังกล่าวจึงเอื้อต่อสถานการณ์การตีตรานักเรียนข้าม
เพศ รองลงมาคือห้องน�้ำ/ห้องอาบน�้ำเรือนนอนหอพักชาย ถือได้ว่าเป็นบริเวณ
ทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการถูกตีตรามากทีส่ ดุ นัน่ เพราะพืน้ ทีเ่ รือนนอนหอพักของนักเรียน
ชาย สภาพของห้องน�้ำ/ห้องอาบน�้ำ  มีความสุ่มเสียงที่นักเรียนข้ามเพศจะถูก
คุกคามทางเพศได้ เช่น การถูกปีนแอบดู จนอาจถึงขั้นถูกลวนลาม เพราะห้อง
อาบน�ำ้ เรือนนอนผูช้ ายจะใช้การอาบน�ำ้ แบบรวมกัน และห้องอาบน�ำ้ นีก้ ใ็ ช้เป็น
พื้นที่ในการซักผ้าและท�ำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของตนเอง ในส่วน
ของห้องน�้ำที่ใช้ในการปลดหนักเบานั้น สภาพของประตูห้องน�้ำก็จะค่อนข้างที่
จะผุพังและไม่มีการซ่อมแซม ผนังกั้นระหว่างห้องน�้ำด้านบนมีความโปร่ง ง่าย
ต่อการที่จะปีนขึ้นไปห้องข้างๆ ได้ ในส่วนของห้องน�้ำ/ห้องอาบน�้ำเรือนนอน
หอพักหญิง ถึงแม้ว่าห้องอาบน�้ำผู้หญิงจะแบ่งเป็นห้องที่เป็นสัดเป็นส่วน แต่ก็
ไม่มีประตูปิดมิดชิด และที่ส�ำคัญจ�ำนวนห้องอาบน�้ำมีไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนของนักเรียนหนึง่ เรือนนอนหอพักทีม่ มี ากถึง 60-70 คนต่อเรือนนอน ใน
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ส่วนของห้องน�้ำที่ใช้ในการปลดหนักเบานั้น สภาพของประตูห้องน�้ำก็จะค่อน
ข้างที่จะผุพังและไม่มีการซ่อมแซม ผนังกั้นระหว่างห้องน�้ำด้านบนมีความโปร่ง
ง่ายต่อการทีจ่ ะปีนขึน้ ไปห้องข้างๆ ได้เช่นเดียวกับห้องน�ำ้ หอพักเรือนนอนผูช้ าย
สุดท้ายคืออาคารเรียน ในที่นี้หมายรวมถึงห้องเรียนในอาคารเรียน และโรงยิม
บาสเกตบอล โรงยิมชกมวย และสนามฟุตบอล ทีซ่ ง่ึ เป็นห้องเรียนวิชาพลศึกษา
ถึงแม้วา่ ในชัว่ โมงการเรียนการสอนจะมีครูคอยควบคุมชัน้ เรียน ซึง่ พืน้ ทีด่ งั กล่าว
บางครั้งในชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษาก็เอื้อต่อสถานการณ์การตีตรานักเรียน
ข้ามเพศ ที่มีสาเหตุมาจากอคติที่มีต่อคนข้ามเพศในโรงเรียนจนน�ำไปสู่การ
กลัน่ แกล้งรังแกทีก่ ว้างขวาง นับตัง้ แต่การแกล้งหยอกล้อกันแบบเบาๆ ไปจนถึง
ขั้นรุนแรง เช่น การตั้งฉายา และการตบตี
จากการสังเกตพื้นที่ที่เอื้อต่อสถานการณ์การตีตรานักเรียนข้ามเพศใน
พื้นที่ศึกษาดังกล่าวทั้งหมด ล้วนแล้วแต่เอื้อให้เกิดการตีตรา บางครั้งการตีตรา
ก็มาจากเหตุผลง่ายๆ เพียงเพราะผู้ถูกตีตรามีความแตกต่างจากผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษา เพศ หรือแม้แต่ความพิการ ความ
แตกต่างนี้จะถูกหยิบยกมาล้อเลียนจนน�ำไปสู่การปฏิบัติกับผู้ถูกตีตราแบบที่
ไม่เท่าเทียมกับคนอืน่ ๆ ซึง่ การตีตราดังกล่าวจะแสดงออกมาจากการกระท�ำรูป
แบบอื่นๆ เช่น ทางค�ำพูด ทางกาย และบางครั้งก็เป็นการตีตราทางเพศด้วย
ลักษณะของการตีตราในรูปแบบต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกหรือท�ำให้
อับอาย และจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ซึ่งมีคนหมู่มากอยู่รวมกัน เพื่อกระท�ำ
การยัว่ ยุ เย้าแหย่ พูดจาดูถกู เสียดสีกนั โดยมีวตั ถุประสงค์เพียงเพือ่ ให้เกิดความ
เจ็บปวดและอับอาย สิ่งที่เกิดจากอคติที่มีต่อความแตกต่างดังกล่าว จึงท�ำให้
ไม่เกิดการยอมรับในความแตกต่างนั้นไม่ว่าจะชาติพันธุ์ ภาษา และเพศ ซึ่ง
สามารถพบเห็นได้ทุกพื้นที่ดังที่กล่าวมา
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ความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเกิดสถานการณ์
การตีตราคนข้ามเพศ
จากการสังเกตความสัมพันธ์ในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนกลุ่มต่างๆ ใน
โรงเรียน ล้วนแล้วแต่เปิดโอกาสและเอื้อต่อการตีตราแทบทั้งสิ้น การตีตราใน
โรงเรียนจึงกลายเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงพื้นที่และทุกกลุ่มคน โดยการ
กระท�ำการตีตราอันเกิดจากความคิดความเชื่อของคนในสังคม ถือว่าเป็น
สิ่งละเอียดอ่อนมาก บางอย่างแฝงมากับความเชื่อในรูปแบบของค่านิยม หรือ
สืบทอดผ่านทางวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละสังคม จนเกิดการยอมรับ และมัก
มองข้ามลักษณะของความรุนแรงที่ปรากฏจากการตีตรา ที่มีลักษณะความ
รุนแรงตัง้ แต่ดดุ า่ ด้วยถ้อยค�ำ การลงโทษด้วยวิธกี ารแปลกๆ การท�ำร้ายร่างกาย
และการคุกคามทางเพศ ซึ่งการตีตราในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเกิดกับนักเรียน
ข้ามเพศ ดังนัน้ ความสัมพันธ์ในชีวติ ประจ�ำวันของผูค้ นกลุม่ ต่างๆ ในพืน้ ทีท่ เี่ อือ้
ต่อการตีตราในโรงเรียน จะเห็นได้วา่ บ่อยครัง้ เกิดจากการพูดคุยเล่นในวงสนทนา
ของกลุ่มเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้น รุ่นพี่ รุ่นน้อง ซึ่ง
ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อคลายเครียดและเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น หากแต่
บางค�ำพูดยังรวมไปถึงการพูดจาส่อเสียด เยาะเย้ยถากถาง และเกิดเป็นบาดแผล
ในใจทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ซ�ำ้ ๆ อยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้นกั เรียนข้ามเพศเหล่านีเ้ กิดมีปมทาง
ด้านจิตใจ และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันในโรงเรียน เช่น ให้รู้สึกโดดเดี่ยว
ไร้ค่า บางรายถึงกับแก้ปัญหาด้วยการไม่ไปเข้าเรียนเลยก็มี หลายคนไม่เคย
ตระหนักหรือเห็นว่าการพูดจาทีเล่นทีจริงจะเป็นการท�ำร้ายจิตใจของนักเรียน
ข้ามเพศ เมื่อคนพูดเห็นเป็นแค่เรื่องสนุก แต่แท้จริงแล้วค�ำพูดเหล่านั้นจะถูก
จัดเก็บไว้ในสมอง ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บความทรงจ�ำในระยะยาว และความทรงจ�ำ
เหล่านี้เองที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตต่อไป ถ้าหากนักเรียนข้ามเพศได้รับแต่ข้อมูล
เชิงลบแบบเดิมซ�้ำๆ เช่น การโดนเพื่อนประณามว่าเป็นคนที่วิปริตผิดเพศ
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รวมถึงจ�ำกัดการใช้ทรัพยากรบางจ�ำพวกในห้องเรียนหรือในเรือนนอนหอพัก
อย่างชัดเจน กลุ่มคนเหล่านี้มักจะรู้สึกโดดเดี่ยว ไร้คุณค่า และจะพยายามหลีก
เลี่ยงการเข้าใกล้และเข้าถึงพื้นที่ที่เอื้อต่อการตีตรา
ในทางกลับกันหากนักเรียนข้ามเพศได้อยู่ในโรงเรียนที่ให้การยอมรับตัว
ตนที่แท้จริง ก็จะเป็นการสร้างก�ำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้
นักเรียนข้ามเพศเมือ่ อยูใ่ นโรงเรียน ควรจะมีความเท่าเทียมกันในด้านของด�ำเนิน
วิถชี วี ติ ได้อย่างเพศชายและเพศหญิงอย่างปกติทวั่ ไป และไม่เกีย่ วว่าจะเป็นกลุม่
ชาติพันธุ์ไหน เรื่องดังกล่าวจึงจ�ำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้าง
ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมชั้น รุ่นพี่ รุ่นน้อง และครูผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใน
ชุมชนชาติพันธุ์เดียวกันเมื่อมาอยู่โรงเรียนเดียวกัน ก็ต้องเปิดใจยอมรับและให้
โอกาสเพื่อนนักเรียนที่เป็นข้ามเพศในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ได้
แต่งตัวชุดชาติพันธุ์ของตนเองตามแบบที่ชอบ ได้ท�ำและแสดงออกในสิ่งที่ถนัด
และที่ส�ำคัญที่สุดคือคนในโรงเรียนจะต้องไม่กีดกันหรือประณามรูปแบบการ
แสดงออกซึ่งทางเพศที่แตกต่างของแต่ละคน

กรอบแนวคิดในการอธิบายแนวทาง
การก�ำหนดเพศภาวะ
ผู้วิจัยได้ท�ำการรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นกลุ่มนักเรียน
ข้ามเพศ ซึ่งจะถูกเชิญเข้าร่วมการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเชิงลึก เพื่อให้ได้
ข้อมูลในประเด็นถึงสิ่งที่บอกเล่าจากชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งได้แก่ ครอบครัว สังคม
ภายนอกและภายในโรงเรียน ผู้วิจัยจะพยายามกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้
เล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเป็นคนข้ามเพศ ทั้งด้านบวกและด้านลบ
ยกตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และครูผู้สอน ตลอดจนจาก
การสังเกตเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตของนักเรียน
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ข้ามเพศในโรงเรียน ซึง่ รวมถึงปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคหรือควบคุม และปัจจัยทีช่ ว่ ย
เหลือหรือส่งเสริมการใช้ชวี ติ ในโรงเรียน โดยผลจากการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึง
ความแตกต่างทางเพศภาวะ ที่มักจะถูกท�ำให้เป็นองค์กรและสถาบันอย่างมี
ล�ำดับชัน้ และท�ำให้เกิดระบบของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภาวะ ซึง่ เป็นการ
ก�ำหนดแนวทางของเพศภาวะ (Gender regimes) อย่างจ�ำเพาะเจาะจง ในการ
ท�ำความเข้าใจแนวทางการก�ำหนดเพศภาวะนั้น จะท�ำให้เราเข้าใจว่าการรับรู้
ของความแตกต่างพืน้ ฐานระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง (เพศภาวะอืน่ ๆ) ทีถ่ กู ก�ำหนด
ขึ้นเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างไร เช่น วอลบี้ (Walby, 1990)
ได้ให้กรอบแนวคิดในการอธิบายแนวทางการก�ำหนดเพศภาวะหลายระดับ ทัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั น�ำกรอบแนวคิดในการอธิบายแนวทางการก�ำหนดเพศภาวะในระดับสูงสุด
นัน่ คือ “ระบบสังคม” มาใช้ในการอธิบายร่วมกับแนวคิดการตีตรากับข้อค้นพบ
ที่ได้มา ถึงการท�ำให้เกิดระบบของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภาวะ ดังนี้
แนวทางการก�ำหนดเพศภาวะในระดับสูงสุดคือ ระบบสังคม ซึ่ง วอลบี้
(Walby) ใช้ค�ำว่า Gender order (ล�ำดับเพศ) ซึ่งเพศภาวะเป็นสิ่งที่สังคมสร้าง
ขึน้ ในส่วนของเพศสรีระเป็นสิง่ ทีต่ ดิ มาทางกาย ความเป็นผูห้ ญิง ความเป็นผูช้ าย
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยในระบบสังคม มนุษย์มีการแสดงบทบาททางเพศที่
แตกต่างหลากหลายออกไป แต่การแสดงบทบาททางเพศมักถูกจ�ำกัดให้แคบลง
หรือถูกท�ำให้คุณค่าตกอยู่ภายใต้ความรู้วิทยาศาสตร์ตะวันตก บทบาททางเพศ
ที่ได้รับการยอมรับจึงมีเพียงผู้หญิงและผู้ชายเท่านั้น ในการท�ำความเข้าใจ
บทบาททางเพศ เราจึงต้องมองเห็นความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ทางสังคม ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่สังคมก�ำหนดหรือวางกฎเกณฑ์เอาไว้ เช่น การแสดง
ความเป็นหญิงชายผ่านเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย การท�ำงาน การใช้คำ� พูด และกิรยิ า
อาการ กับการแสดงอารมณ์ความปรารถนาทางเพศทีม่ นุษย์จะมีตอ่ คนอืน่ หรือ
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�ำเนิด
นักเรียนข้ามเพศบางรายต้องทนกับการถูกเหยียดและเลือกปฏิบัติด้วยการ
ถูกลงโทษทางวินัยจากทางโรงเรียนอย่างไม่สมเหตุสมผล อย่างเช่น การไว้ทรง
ผมของนักเรียนทอม การแต่งหน้าของนักเรียนกะเทย เป็นต้น ผู้ที่กระท�ำการ
รังแกจะจงใจแกล้งพูดถึงเพศสภาพของกลุ่มนักเรียนข้ามเพศในเชิงเย้ยหยัน
ถากถาง ผู้ที่กระท�ำการรังแกบางคนถึงขั้นเหยียบย�่ำความเป็นมนุษย์ของกลุ่ม
นักเรียนข้ามเพศด้วยการแสดงออกที่ท�ำเหมือนเขาเป็นตัวประหลาด อย่างเช่น
การใช้คำ� เรียกแทนกลุม่ บุคคลเพศชายทีแ่ สดงลักษณะและพฤติกรรมออกมาใน
ลักษณะท่าทางใกล้เคียงกับลักษณะของเพศหญิงว่า “ลักเพศ” ค�ำนี้เป็นค�ำที่มี
นัยในเชิงดูถูกเหยียดหยามหรือเป็นการล้อเลียน ท�ำให้ผู้ถูกเรียกรู้สึกอับอาย
หรือกลายเป็นตัวตลกในสายตาบุคคลที่พบเห็น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจาก
อิทธิพลขององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ จิตวิทยา สื่อมวลชน กฎหมาย รวม
ไปถึงความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณี และศาสนาที่มองเห็น และ
ยอมรับเรือ่ งเพศอยูแ่ ต่เฉพาะในกรอบความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง ภายใต้
อุดมการณ์ความรักความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ
ทุกวันนี้ในสังคมโดยเฉพาะพื้นที่สถานศึกษาเอง มองเห็นแต่ภาพลักษณ์
ของกะเทยในมิติของความเป็นผู้หญิงที่สวยกว่า หรือมีจริตกริยาเป็นผู้หญิง
มากกว่าผู้ที่มีเพศสภาพเป็นผู้หญิง จนมองไม่เห็นว่าภายในกลุ่มกะเทยเองก็มี
กะเทยทีม่ ตี วั ตนทางเพศ และมีบคุ ลิกภาพทีห่ ลากหลาย ไม่ตา่ งจากผูช้ ายผูห้ ญิง
หรือการที่การเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กับการ
เข้าค่ายฝึกวิชาทหารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงของ
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การแสดงรอบกองไฟตอนกลางคืน ก็มกั หยิบเอาความเป็นกะเทยมาเป็นจุดขาย
เพือ่ สร้างความบันเทิง ด้วยการขยายภาพกะเทยในมุมมองของการมีจริตจะก้าน
วี๊ดว้ายกระตู้วู้ ปากจัด เปิดเผยในเรื่องความต้องการทางเพศสูง โดยมักจะให้
ผูช้ ายมาแต่งตัวแสดงท่าทางเป็นกะเทย ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้ภาพของบุคคลทีม่ ตี วั ตน
ทางเพศภาวะ หรือมีวถิ ที างเพศทีแ่ ตกต่างออกไป ยิง่ ถูกตอกย�ำ้ อยูใ่ นกรอบของ
ความเป็นคนวิปริตผิดเพศ หรือเป็นความแปลกประหลาดพิสดารที่ดูน่าทึ่งหรือ
ดูน่าข�ำขัน และในเวลาเดียวกันก็น�ำมาซึ่งการกีดกัน และเลือกปฏิบัติกับบุคคล
กลุ่มนี้อยู่อย่างซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ในส่วนของค�ำเรียกในแวดวงนักเรียนกะเทยด้วย
กันเอง หรือค�ำทีน่ กั เรียนกะเทยพึงพอใจให้คนอืน่ เรียกตนเอง เช่นค�ำว่า สาวทีจี
(ย่อมาจาก Transgender) เลดี้บอย (Ladyboy) ในส่วนค�ำเรียกที่เป็นการ
สะท้อนถึงบทบาทหรือตัวตนทางเพศภาวะ เช่น กะเทยหัวโปก ตุ๊ดหัวโปก
กะเทยควาย เป็นตัวอย่างของกลุม่ ค�ำทีน่ กั เรียนกะเทยส่วนใหญ่ไม่ชอบ หรืออาจ
จะเรียกว่าเกลียดเลยก็ได้ เนื่องจากค�ำๆ นี้โดยมากจะเป็นค�ำที่ผู้อื่นใช้เรียก
กะเทยในเชิงดูถูกหรือล้อเลียนให้เป็นที่สนุกสนานในสายตาของผู้เรียก
ในส่วนของนักเรียนหญิงที่แต่งตัวหรือมีกิริยาเหมือนผู้ชาย หรือที่นิยาม
ว่า “ทอม” การแสดงบทบาททางเพศของนักเรียนทอม มักถูกจ�ำกัดให้แคบลง
หรือถูกท�ำให้คุณค่าตกอยู่ภายใต้ระบบชายเป็นใหญ่ โดยนักเรียนชายมีการจัด
ตั้งกลุ่ม “อดัมล่าทอม” ที่เกิดจากความเกลียดชัง (Hate Crime) รูปแบบหนึ่ง
ซึง่ เกิดจากความเชือ่ ทีว่ า่ เพศภาวะทอมเป็นเพศภาวะทีค่ กุ คามความเป็นชาย ทัง้
ที่โดยตัวทอมแต่ละคนไม่ได้ไปคุกคามใคร แต่ความเป็นทอมไม่มากก็น้อยไป
คุกคามความเป็นชายที่อยู่ในวิธีคิดของผู้ชายที่ถูกสร้างขึ้นมา ทอมมักจะถูก
หยามว่าเป็นการลอกเลียนแบบ (Imitation) บทบาทและเพศสภาวะความเป็น
ชาย (Masculinity) อันไร้ค่าและไร้รสนิยม และถูกก�ำราบด้วยความเชื่อที่ว่า
“ทอม” จะหายเป็น “ทอม” ก็ต่อเมื่อได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายผ่านวาทกรรมที่
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ว่า “เปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ” “โครงการคืนสตรีแก่สังคม” หรือ “นิ้วเย็นๆ หรือ
จะสูเ้ อ็นอุน่ ๆ” ซึง่ ล้วนแล้วแต่แฝงและซ่อนเร้นความรุนแรงไว้ในถ้อยค�ำและวิธี
คิดทีส่ ะท้อนออกมาทัง้ สิน้ มักพบปรากฏการณ์นกั เรียนทอมถูกรังแกทางเพศใน
หลายพื้นที่ภายในโรงเรียน ผลที่ตามมานอกจากนักเรียนทอมจะต้องเผชิญกับ
ความอับอาย การถูกประทับตราจากเพือ่ นในโรงเรียน นักเรียนทอมยังต้องเผชิญ
กับความรูส้ กึ ถูกลดทอนคุณค่าในศักดิศ์ รีและความเป็นบุคคลทีม่ อี ตั ลักษณ์ทาง
เพศที่แตกต่างของตัวเอง เนื่องจากความไม่เข้าใจ อคติ และความเกลียดชัง
บุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลรอบข้างที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
บุ ค คลที่ ไ ม่ แ สดงออกเป็นเพศตรงข้ามแต่ว่ า มี ร สนิ ย มรั ก ใคร่ ในเพศ
เดียวกัน แต่ไม่ได้มีความปรารถนาที่จะแสดงออกหรือมีจิตใจเป็นผู้หญิง บุคคล
เหล่านี้จะนิยามตนเองว่า “เกย์” ในพื้นที่สถานศึกษา นักเรียนเกย์ส่วนใหญ่จะ
ไม่เปิดเผยตัวตนทางเพศวิถใี ห้คนอืน่ รับรู้ มีสว่ นน้อยมากทีก่ ล้าจะเปิดเผยตัวตน
ทางเพศวิถีของตนเอง ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเกย์ที่เปิดเผยหรือ
ไม่เปิดเผยตัวตนทางเพศวิถี ต่างก็เผชิญกับการถูกกีดกันและไม่ได้รบั การยอมรับ
จากเพือ่ นในโรงเรียน แม้จะยังมีอยูบ่ า้ งในบางพืน้ ทีส่ ถานศึกษา ซึง่ อาจยังไม่คนุ้
เคยและไม่ยอมเปิดกว้างในรสนิยมทางเพศส่วนบุคคล แต่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆ
เท่านั้นเอง บ่อยครั้งที่คนในสังคมจะสับสนและแยกแยะความเป็น “เกย์” กับ
ความเป็น “กะเทย” ไม่ออก เพราะในมุมมองและระบบวิธีคิดเรื่องเพศภาวะ
และเพศวิถีในสังคมไทย แต่เดิมมีเพียงค�ำว่า “กะเทย” เพียงค�ำเดียวเท่านั้นที่
ถูกน�ำมาใช้ในการอธิบายตัวตนทางเพศของคน ไม่วา่ จะเป็นตัวตนทางเพศภาวะ
หรือตัวตนทางเพศวิถี ในบริบททางสังคมส่วนใหญ่จะใช้ค�ำว่า “ชายรักชาย”
แทนค�ำว่า “เกย์” มากกว่า และแยกกลุ่ม “กะเทย” ออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
เนือ่ งจากแต่ละกลุม่ เผชิญปัญหาการเลือกปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน ในพืน้ ทีโ่ รงเรียน
ยังมีอกี หลายค�ำทีใ่ ช้เรียกกลุม่ นักเรียนเกย์ และเป็นค�ำทีค่ อ่ นข้างจะมีความหมาย
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ไปในเชิงล้อเลียน หรือเชิงดูถูกเหยียดหยามทั้งสิ้น เช่นค�ำว่า “ตุ๋ย” “ไม้ป่า
เดียวกัน” “ผูช้ ายสีมว่ ง” หรือค�ำศัพท์แสลงอีกค�ำซึง่ หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์
ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันอย่างค�ำว่า “อัดถั่วด�ำ” มีที่มาจากข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2478 ที่ต�ำรวจได้จับกุมผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรม
หลอกเด็กผูช้ ายหลายคนมาส�ำเร็จความใคร่ให้ตนเอง ก่อนทีจ่ ะส่งเด็กผูช้ ายเหล่า
นีใ้ ห้กบั ผูช้ ายมีเงินทีต่ อ้ งการมีเพศสัมพันธ์กบั เด็กผูช้ าย โดยผูช้ ายคนทีถ่ กู จับกุม
นี้มีชื่อเล่นว่า “นายถั่วด�ำ” ค�ำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนที่
มีส่วนในการร่วมสร้างค�ำใหม่ๆ จนกลายมาเป็นค�ำที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป
(สุรีย์พร กฤษเจริญ, 2547 : 179)

ระบบของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภาวะ
ในพื้นที่สถานศึกษา
แม้ในสังคมไทยจะยังไม่อาจยอมรับคนข้ามเพศได้อย่างเต็มใจ แต่สงั คม
ไทยจะต้องให้สทิ ธิเสรีภาพทีเ่ สมอภาคแก่คนทุกๆ เพศ ไม่ใช่เฉพาะเพศชายและ
หญิงเท่านั้น คนทุกเพศเป็นมนุษย์เหมือนกัน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ที่จะ
ต้องท�ำให้สงั คมยอมรับสถานภาพของคนข้ามเพศทีป่ จั จุบนั ถูกกดขีด่ ว้ ยอคติ ถึง
แม้ว่าประเทศไทยจะเปิดกว้างในเรื่องของการยอมรับคนข้ามเพศ และได้มี
การน�ำเสนอผ่านสื่อมากมาย แต่นักสิทธิมนุษยชนยังเห็นว่ามันเป็นอะไรที่
ซับซ้อนกว่านั้นมาก สังคมต้องรับรู้และท�ำความเข้าใจในเรื่องปัญหาและความ
เท่าเทียมและรัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือพร้อมเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย
อีกมาก เพราะทุกวันนี้ผู้คนเห็นและยอมรับในการมีตัวตนของคนข้ามเพศ แต่
ยังน้อยนักที่คนทั่วไปจะได้สัมผัสหรือเข้าใจในเรื่องสิทธิของคนข้ามเพศ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีส่ ถานศึกษา ทีย่ งั คงพบกับปัญหาความรุนแรง การท�ำร้าย
ร่างกาย รวมทั้งการดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อนักเรียนข้าม
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เพศ ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในสถานศึกษา ทีเ่ ป็นผลมาจากการมีอคติทางเพศต่อ
นักเรียนทีเ่ พศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด ทีไ่ ม่วา่ จะเป็นทัง้ เกย์ ทอม และกะเทย
ทีแ่ ม้ดเู หมือนว่าผูค้ นในสถานศึกษาในปัจจุบนั จะเหมือนกับเปิดใจยอมรับกลุม่
คนเหล่านี้แล้วก็ตาม แต่ว่าก็ยังมีคนอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ยังมองว่านักเรียนข้ามเพศ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ปกติ เพราะไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ หรือมีรสนิยมทางเพศ
ที่แตกต่างจากคนทั่วไป จนถูกมองและตีตราว่านี่คือสิ่งผิดปกติ และเมื่อเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของนักเรียนข้ามเพศกลุ่มนี้ ก็มักจะจบ
ลงด้วยการกระท�ำทีร่ นุ แรง ทีอ่ าจแฝงด้วยความเกลียดชังส่วนตัว หรือแม้แต่การ
แสดงความเห็นบนสังคมออนไลน์ทใี่ ช้ถอ้ ยค�ำดูถกู เหยียดหยามศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ เพียงเพราะนักเรียนข้ามเพศกลุ่มนี้ไม่ใช่บุคคลที่มีรสนิยมตรงตามเพศ
ก�ำเนิด
จากข้อค้นพบของผู้วิจัยข้างต้น ร่วมกับกรอบแนวคิดในการอธิบาย
แนวทางการก�ำหนดเพศภาวะ (Gender regimes) ท�ำให้พบว่าในสังคมไทยนัน้
ยังคงมีการกระท�ำให้เกิดระบบของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภาวะอยู่ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีส่ ถานศึกษา นักเรียนข้ามเพศต่างพบเจอกับประสบการณ์
ที่เลวร้ายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวก็ไม่ได้มีความ
แตกต่างจากสถานการณ์การตีตราทางเพศที่เกิดกับนักเรียนข้ามเพศในต่าง
ประเทศ ถึงแม้วา่ จะมีบริบทและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไปก็ตาม อย่างเช่น
ในสังคมทุกพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น พบว่าโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนต่างๆ ใน
ประเทศญีป่ นุ่ เอง คือสถานทีท่ เี่ ต็มไปด้วยความเกลียดชังนักเรียนข้ามเพศ แม้แต่
ครูก็ยังมีท่าทีและทัศนคติไม่ดีดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้นักเรียนข้ามเพศบางคนตก
อยู่ในถาวะกดดัน และรู้สึกเกลียดตัวเอง รูปแบบการรังแกที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ข้ามเพศ ก็มที งั้ ค�ำพูด ค�ำวิพากษ์ วิจารณ์ ทีเ่ ต็มไปด้วยความเกลียดชังจากเพือ่ น
นักเรียนด้วยกันและจากครู สามารถท�ำร้ายนักเรียนกลุม่ นีไ้ ด้ ซึง่ นักเรียนบางคน
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อาจก�ำลังอยู่ในช่วงต้นๆ ของการต่อสู้กับความสับสนในตัวตนของตนเอง กับ
ความรู้สึกละอาย และความรู้สึกรังเกียจตัวเอง นักเรียนข้ามเพศกลุ่มนี้ต้องทน
ได้ยินกับค�ำพูดที่เสียดสี ต่อต้าน บางครั้งถูกเรียกว่าเป็นคนน่ารังเกียจ และใช้
ค�ำสรรพนามเรียกขานต่างๆ นานา อาทิ พวกโฮโม หรือแม้กระทั่งการพูด
ประกาศอย่างไม่สะทกสะท้านว่า “พวกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดมาเลย”
(ฮิวแมนไรตส์วอตช์, 2016) จากการส�ำรวจนักเรียนทีถ่ กู รังแกจากเพือ่ นนักเรียน
ด้วยกัน ในประเทศไทยพบว่ามีนักเรียนที่ถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันมี
สูงถึงร้อยละ 40 ซึง่ รองจากประเทศญีป่ นุ่ โดยประเทศญีป่ นุ่ ในบางโรงเรียน หาก
นักเรียนหญิงที่มีลักษณะห้าวๆ คล้ายผู้ชายมักจะถูกรังเกียจ ซึ่งสาเหตุที่ผู้ชาย
เกลียดทอม เพราะมองว่าทอมคุกคามความเป็นชาย เป็นความเชื่อผิดๆ ที่แฝง
มากับวัฒนธรรมนิยมชาย จนเกิดเป็นความรุนแรงต่อผู้หญิงที่อยู่ในเพศภาวะที่
ถูกมองว่าคุกคามความเป็นชาย (ทอม) ทัง้ ๆ ทีจ่ ริงแล้วนัน้ ตัวเขาเองไม่ได้คกุ คาม
ใคร (ฮิวแมนไรตส์วอตช์, 2016) จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนข้ามเพศ
ในประเทศญีป่ นุ่ ก็มกี ารตัง้ ข้อสังเกตว่า กลุม่ นักเรียนหญิงรักหญิงเป็นกลุม่ เสีย่ ง
ทีส่ ดุ ทีจ่ ะเผชิญกับความรุนแรงทางเพศภายใต้มายาคติ “ของจริง” ทีถ่ กู อุปโลกน์
ขึน้ มาในสังคมชายเป็นใหญ่ และการถูกกระท�ำความรุนแรงและละเมิดทางเพศ
มักจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัว
ในประเทศอินเดียเอง ถึงแม้จะพบว่าในช่วงปี 2014 มีประชากรกะเทย
มากถึงประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นจ�ำนวนที่มากพอสมควร แต่ที่ผ่านมา
คนกลุ่มนี้ถูกสังคมรังเกียจและกีดกันออกจากสังคม ตั้งแต่ในสังคมระดับ
ครอบครัว โรงเรียน ท�ำให้บรรดากะเทยน้อยใหญ่ขาดโอกาสทีจ่ ะได้รบั การศึกษา
และมีหน้าที่การงานที่ดี ส่วนใหญ่จึงต้องหันไปท�ำงานหาเลี้ยงชีพด้วยการเต้น
ตามงานพิธีต่างๆ ไปเป็นโสเภณี หรือไม่ก็ขอทาน และกลายเป็นคนยากจน
กะเทยที่อาศัยในเมืองใหญ่ อย่างเมืองเดลลี หรือมุมไบ ยังถือว่ามีสถานะที่ดี
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และได้รบั การยอมรับมากกว่าคนข้ามเพศในท้องถิน่ ชนบท อาจเป็นเพราะสังคม
และผู้คนมีการรับรู้ที่เปิดกว้างมากกว่า ขณะที่ในหมู่บ้านห่างไกล กะเทยยังถูก
มองเป็นพวกผิดปกติ เด็กชายที่ส่อแววตุ้งติ้งไม่ได้เข้าเรียน เพราะทุกคนมองว่า
โตขึ้นก็เป็นกะเทยไปเต้นตามงาน ไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้ กะเทยอีกไม่น้อย
ถูกรังเกียจไม่ให้เข้าร่วมงานพิธีต่างๆ แม้แต่งานศพของญาติมิตร ก็ต้องรอให้
ค�ำ่ มืด แขกกลับหมดแล้วถึงจะแอบไปเคารพศพได้ นักเรียนกะเทยในครอบครัว
อินเดียหัวโบราณหลายคน ที่ครอบครัวไม่ยอมรับลูกหลานที่เป็นกะเทย จะถูก
ขับไล่ออกจากบ้าน เมื่อต้องออกมาเผชิญโลกเพียงล�ำพังตั้งแต่ยังเด็ก หลายคน
จะถูกรังเกียจและโดนรังแก ดังนั้นกะเทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
จึงรวมตัวอยู่อาศัยกันเป็นชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเอง (รัชดา
ธราภาค, 2557)
หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิ
และความเท่าเทียมกันของผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ ในรัฐแคลิฟอร์เนียของ
สหรัฐอเมริกาถือเป็นรัฐแรกและรัฐเดียวในสหรัฐอเมริกาทีซ่ งึ่ ก�ำลังเป็นประเด็น
ข้อถกเถียงกันในเรือ่ งการสอนหลักสูตรความหลากหลายทางเพศแก่เด็กประถม
ว่ามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ โดยในปี 2016 ได้ผลักดันการศึกษาเรื่องความ
หลากหลายทางเพศในโรงเรียน มีการเปิดเผยเนื้อหาของหลักสูตรสังคมศึกษา
ทีป่ รับปรุงเนือ้ หาใหม่ ให้มคี วามเป็นมิตรกับเรือ่ งความหลากหลายทางเพศมาก
ขึน้ ด้วยการอนุมตั แิ บบเรียน 10 ฉบับ ทีเ่ ริม่ น�ำมาใช้สอนเรือ่ งความหลากหลาย
ทางเพศ ตัง้ แต่ระดับอนุบาลไปจนถึงเกรด 8 ถือเป็นรัฐแรกของอเมริกา ทีม่ แี บบ
เรียนว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ประเทศ
สวีเดนและประเทศอังกฤษก็บรรจุหลักสูตรที่เกี่ยวกับ “LGBT ศึกษา” ตาม
ประเทศอเมริกา โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2019 ที่ผ่านมานี้ ได้อนุมัติการใช้
หนังสือภาพเป็นสื่อการเรียนการสอนเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ใน
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หลักสูตรภาคบังคับว่าด้วยการมีสมั พันธภาพทีด่ แี ละเพศศึกษา (Relationships
and sex education - RSE) และความเสมอภาคของกลุม่ ผูม้ คี วามหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ซึง่ จะเริม่ สอนให้เด็กนักเรียนทัว่ ประเทศตัง้ แต่ปกี ารศึกษาใหม่
ที่จะเริ่มเดือนกันยายน ปี 2020 โดยหนังสือที่ว่านี้ เป็นหนังสือการ์ตูนที่จะสอน
ให้เด็กๆ ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการยอมรับความแตกต่างในสังคมและการเคารพสิทธิ
ความเสมอภาคของเพื่อนร่วมสังคม โดยยกตัวอย่างของวิถีชีวิตที่หลากหลาย
เช่น เรื่องราวของคู่เพนกวินเกย์ที่ช่วยกันเลี้ยงลูกน้อย เรื่องราวของเด็กชายที่
อยากแต่งตัวเป็นนางเงือก รวมทั้งเรื่องราวของคู่เลสเบี้ยนกับลูกของพวกเธอ
แม้หนังสือเหล่านีจ้ ะถูกต่อต้านจากบรรดาผูป้ กครองทีม่ แี นวคิดอนุรกั ษ์นยิ ม เช่น
กลุ่มชาวยิวออร์โธดอกซ์และชาวมุสลิม แต่นักการศึกษาชี้ว่า เด็กจะต้องได้รับ
การศึกษาเรื่องความเสมอภาคของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกฎหมายสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน (บีบีซี, 2019)
ไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ โ รงเรี ย นประถมหลายแห่ ง ทั่ ว ประเทศอั ง กฤษที่ ไ ด้ รั บ
จดหมายประท้วงการสอนบทเรียนว่าด้วยการมีสัมพันธภาพที่ดีและเพศศึกษา
(Relationships and sex education - RSE) และความเสมอภาคของกลุ่ม
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ซึ่งส�ำนักข่าวบีบีซี (2019) ได้รายงานว่า
เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2019 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองอังกฤษประท้วงโรงเรียน
ประถมที่สอนเรื่องความหลากหลายทางเพศ การประท้วงเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นใน
เมืองเบอร์มิงแฮม และยังมีโรงเรียนในอีกหลายเมืองที่ได้รับจดหมายประท้วง
การสอนหลักสูตรนี้ เช่น เมืองแบรดฟอร์ด บริสตอล ลอนดอน แมนเชสเตอร์
นอร์ทแฮมพ์ตัน และนอตทิงแฮม โดยผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่มี
แนวคิดอนุรักษ์นิยม แต่ก็มีผู้ปกครองชาวคริสต์รวมอยู่ด้วย จากนั้นก็มีการ
ส่งจดหมายประท้วงไปตามโรงเรียนอีกหลายแห่งทัว่ ประเทศอังกฤษ ผูป้ ระท้วง
ระบุว่าหลักสูตรเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบคนรักเพศเดียวกัน กลุ่มผู้ปกครอง
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หลายเมืองในประเทศไปชุมนุมประท้วงทีด่ า้ นนอกโรงเรียน หลังจากเด็กนักเรียน
ได้รับแจกหนังสือที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กข้ามเพศ และครอบครัวของคู่รักเพศ
เดียวกัน ซึง่ ผูป้ ระท้วงส่วนใหญ่ระบุวา่ พวกเขาต่างเป็นกังวลทีล่ กู หลานของเขา
กลับบ้านมาพร้อมกับสือ่ การเรียนทีข่ ดั แย้งกับค่านิยมทางจริยธรรมของพวกเขา
และมองว่าแบบเรียนดังกล่าวไม่ได้เกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิและความเสมอภาคของคน
ข้ามเพศ แต่เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบคนรักเพศเดียวกันให้แก่เด็กมากกว่า
อย่างไรก็ตามทางด้านกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอังกฤษยังคงระบุว่า
เด็กนักเรียนควรได้รับการสอนเกี่ยวกับสังคมที่พวกเขาเติบโตขึ้นมา และวิชา
เหล่านีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ ปลูกฝังการเคารพผูอ้ นื่ และความแตกต่าง รวมทัง้ สอน
เด็กนักเรียนเกีย่ วกับการมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั เพือ่ นร่วมสังคม เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
เรื่องสิทธิและความเสมอภาค ไม่ใช่เพื่อการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบคนรักเพศ
เดียวกันให้แก่เด็ก
ในทุกประเทศทัว่ โลกถือว่าเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ดังนัน้ การอยูร่ ว่ มกัน
ของคนในสังคมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รูปแบบการใช้ชีวิต และมีการ
ยอมรับในความเปลีย่ นแปลงรวมทัง้ ความแตกต่างของกลุม่ ต่างๆ เพือ่ ให้อยูร่ ว่ ม
กันในสังคมได้อย่างสันติ เมื่อมองเผินๆ เราอาจเห็นว่าสังคมไทยและอีกหลาย
ประเทศ ได้เปิดกว้างต่อกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศมากขึน้ กว่าในอดีต
พฤติกรรมบางอย่างที่เคยต้องปกปิดไว้เนื่องจากขัดต่อวัฒนธรรม ค่านิยม และ
ความเชือ่ เดิมๆ ก็ได้รบั การเปิดเผยและยอมรับมากยิง่ ขึน้ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ
การมีตัวตนในสังคมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่มีศัพท์เรียก
กันทั่วไปตั้งแต่ กะเทย สาวประเภทสอง คนรักเพศเดียวกัน เพศที่หลากหลาย
คนข้ามเพศ คนเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยได้มากขึ้น แต่เบื้องหลังของ
แต่ละคนกว่าจะเปิดเผยตัวตนได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ มากมายในชีวิต
กว่าจะได้รับการยอมรับในสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากสังคมที่ไม่มีการรองรับ
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เพศอื่นๆ ให้เป็นเพศที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีเพียงเพศชายและหญิงอันเป็นก
รอบความคิดเรือ่ งเพศอยู่ แม้แต่ประเด็นการศึกษาและเพศวิถที เี่ ป็นข้อถกเถียง
กันอยูห่ ลายประเทศ ไม่วา่ จะในบริบทสังคมหรือวัฒนธรรมไหนก็ตาม การสอน
เรื่องเพศวิถีในโรงเรียน ถ้าสอนในสิ่งที่เปิดมากๆ เป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปได้ยาก
หรือเป็นไปไม่ได้เลย เพราะในบางสังคมมองว่าเรื่องดังกล่าวขัดต่อวัฒนธรรม
ค่านิยม และความเชื่อเดิมๆ ของสังคมพวกเขา

บทสรุป
จากข้อค้นพบของการศึกษาถึงสถานการณ์การตีตรา รูปแบบการรังแก
พร้อมกับการน�ำเสนอการวิเคราะห์ลกั ษณะของการเกิดการตีตราทางเพศภาวะ
ในโรงเรียน ความท้าทายที่ต้องเผชิญ และผลกระทบของการตีตราที่กลุ่ม
นักเรียนข้ามเพศต้องเผชิญ อาจพูดได้วา่ นักเรียนข้ามเพศไม่วา่ จะอยูใ่ นโรงเรียน
หรือสังคมนอกโรงเรียน และด�ำเนินวิถีชีวิตได้อย่างเพศชายและเพศหญิงอย่าง
ปกติทั่วไปนั้น จ�ำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น
พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ครูผู้สอน หรือแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านเดียวกันเปิดใจ
ยอมรับและให้โอกาสนักเรียนข้ามเพศในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ได้
แต่งตัวตามแบบที่ชอบ ท�ำงานที่ตัวเองถนัด และที่ส�ำคัญที่สุดคือ สังคมจะต้อง
ไม่กดี กันหรือประณามรูปแบบความรักของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิงนัน่ เอง
เพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด
ทฤษฎี และอุดมการณ์ทางสังคม ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆ หรือมีอยู่ได้ด้วยตัวของมัน
เอง ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการตีตรานั้นจะขึ้นอยู่กับอ�ำนาจทาง
สังคม มันเป็นการใช้อ�ำนาจในการตีตรา ในบางครั้งบทบาทของอ�ำนาจเป็น
สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามบทบาทของอ�ำนาจในการตีตรานั้นเป็น
สิ่งที่ถูกมองข้ามไปบ่อยๆ เนื่องจากมีหลายกรณีที่ความแตกต่างของอ�ำนาจถูก
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ท�ำให้ดูเหมือนว่าไม่เป็นปัญหา อย่างเช่นเมื่อมีคนคิดว่าความเจ็บป่วยทางจิตใจ
โรคอ้วน อาการหูหนวก และความพิการขาข้างหนึ่งนั้น มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้น
ไปทีค่ ณ
ุ ลักษณะทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไขเหล่านีม้ ากกว่าความแตกต่างของ
อ�ำนาจระหว่างบุคคล แต่ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น อ�ำนาจก็ยังคงเป็น
สิ่งที่มีความจ�ำเป็นในการผลิตการตีตราทางสังคมดังกล่าว
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บทคัดยอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศก�าลังพัฒนา ก่อให้เกิดแนวโน้มการ
ลงทุนจากต่างชาติเพิม่ ขึน้ เพือ่ ดึงดูดเงินตราต่างประเทศเข้ามาตามนโยบายหลัก
ทางการเงิน นิคมอุตสาหกรรมจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการปฏิบัติเชิง
นโยบาย ดังนั้นการพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากนิคม
อุตสาหกรรมจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องออกมาตรการ
ด้านสิง่ แวดล้อมในทางตรงข้ามอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เช่น การผ่อนคลายมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม และการลดต้นทุนการผลิต เพื่อรักษาระดับการแข่งขันของ
ประเทศ อีกทั้งป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังประเทศคู่แข่งอื่นๆ ด้วย
เหตุผลดังกล่าว จึงเกิดค�าถามที่ว่า ไม่มีทางออกใดๆ ส�าหรับการก�าหนด
มาตรการสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศก�าลังพัฒนาเลยหรือ
บทความวิชาการฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสรุปกลไกการทางสังคมในการ
ผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประเทศไทย พร้อมข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้กบั นิคมอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ได้
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน คือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม สถานที่ที่
มาตรการถูกน�าไปใช้ และบทบาทของนักรณรงค์ในการผลักดันมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม
ผลการวิเคราะห์พบว่า มีปัจจัยความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการผลักดัน
มาตรการด้านสิง่ แวดล้อมของนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ ปัจจัยนอกเหนือ
การควบคุม จากรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ปัจจัยตัวแปรควบคุมภายในโดยตรง จากการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบด้านสุขภาพจากข้อมูลมลพิษทางอากาศ ของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ซึง่ เป็นพืน้ ทีป่ ระสบปัญหามลพิษจริง และปัจจัยเสริมการท�ำงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ จาการสนับสนุนทางการเงินและการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อ
รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โดยการเชือ่ มโยงกับเครือข่ายทางสังคมทัว่ โลก
ของนักรณรงค์ในประเทศ
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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 national competitiveness and prevent the capital flow to other countries, 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 measure 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 industrial estates. The study is divided into three parts; the appropriate time, location, and the role of the campaigners in driving
environmental measures.
The study found that there were three relationship variables 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

44

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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
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บทน�ำ
ในปัจจุบันข้อมูลทางสถิติต่างๆ ระบุว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ
(Foreign Direct Investment, FDI) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดย
เฉพาะการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว การลงทุนโดยตรง
จากต่างชาตินนั้ ท�ำให้เกิดผลประโยชน์ตอ่ ฝ่ายผูล้ งทุน (จากการลดลงของต้นทุน
การผลิต) และฝ่ายทีไ่ ด้รบั เม็ดเงินลงทุน (จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
บริโภคภายในประเทศ) ก่อให้เกิดแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ
เพิ่มขึ้นในอนาคต หากพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระแส
โลกาภิวัตน์นี้ จะเห็นถึงความจ�ำเป็นของการก�ำหนดมาตรการ หรือระเบียบ
ข้อบังคับทางกฎหมาย จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อควบคุมระบบการตลาด
เนื่องจากกลไกทางตลาดไม่สามารถด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณา
ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคงเป็นการยากที่จะ
ผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย
หากพิจารณาถึงแรงกระตุ้นของบรรษัทข้ามชาติในประเทศพัฒนาแล้ว
อาจสรุปได้จากบันทึกของ Lawrence Summers อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารโลก
ซึ่งกล่าวว่า “ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นตามระดับความเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้อม ดังนั้นการเคลื่อนย้ายเงินทุน หรือแหล่งผลิตจากประเทศที่
เผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ไปยังประเทศที่ยังไม่เกิดปัญหา จึงเป็นวิธีการ
ลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง” ในอีกด้านหนึ่ง หากพิจารณาถึงแรงกระตุ้น
ของหน่วยงานรัฐในประเทศก�ำลังพัฒนา จะพบว่า นิคมอุตสาหกรรมถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อดึงดูดให้เกิดการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศ ผ่านการลงทุนของ
บรรษัทข้ามชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ ในกรณีนี้ Sassen (1999) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เพื่อดึงดูดเงินตรา
ต่างประเทศ ตามนโยบายหลักแผนการเงินของประเทศทีย่ งั ไม่มแี รงกระตุน้ มากนัก
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หน่วยงานรัฐจึงออกมาตรการควบคุมมาตรฐานสิง่ แวดล้อมในทางตรงข้าม เพือ่
ก่อให้เกิดการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว ลดต้นทุนการผลิตให้ต�่ำ  และช่วย
รักษาระดับการแข่งขันของประเทศไว้ ไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยัง
ประเทศคู่แข่งอื่นๆ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดค�ำถามที่ว่า ไม่มีทางออกใดๆ ส�ำหรับการ
ก�ำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบสิง่ แวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาเลยหรือ Vogel (1995) กล่าวว่า ยิ่งการแข่งขันเพื่อดึงดูดเม็ดเงิน
ลงทุนจากต่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นเท่าไร ก็เท่ากับเป็น “การแข่งขัน
กันไปสู่ก้นบึ้ง” (Race to Bottom) การผ่อนคลายมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นเท่านั้น มาตรการที่ถูกผ่อนคลายเกินไป นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในประเทศแล้ว ผู้ประสบภัยยังต้องทนต่อการถูกเพิกเฉยของ
หน่วยงานภาครัฐต่อไปด้วยหรือ บทความวิชาการฉบับนี้ มีจดุ ประสงค์เพือ่ สรุป
และให้ขอ้ เสนอแนะทีส่ ามรถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั กลไกการก�ำหนดมาตรการด้าน
สิง่ แวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ผ่านการวิเคราะห์กระบวนการสร้าง
เสริ ม มาตรการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม กรณี ศึ ก ษานิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด
ประเทศไทย โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน คือ เวลาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
การผลักดันมาตรการ สถานทีท่ มี่ าตรการถูกน�ำไปใช้ และบทบาทของนักรณรงค์
ในการผลักดันมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม ในส่วนสุดท้าย จะสรุปกลไกการผลักดัน
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดัน
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

1. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
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พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษานี้คือ พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ
อีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard) จากอิทธิพลการแข็งค่าของเงินเยน
นับตั้งแต่ พ.ศ.2525 เป็นต้นมา เงินกู้จากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถูกน�ำมาใช้เพื่อการ
ลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก จากข้อมูลทางสถิติของ Overseas Economic Cooperation
Fund หรือ OECF พบว่า 39% ของเงินกูใ้ น พ.ศ. 2528, 38% ของเงินกูใ้ น
พ.ศ. 2529, และ 65% ของเงินกู้ พ.ศ. 2533 ถูกน�ำมาใช้ตามแผนพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Development Plan)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งแล้วเสร็จในช่วง พ.ศ. 2533 ตามแผนพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Ariga K., and Eshima S., 1999)
พืน้ ทีด่ งั กล่าว จึงกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ เทียบเท่า
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศรวม
ทั้งประเทศญี่ปุ่น จากบริษัท Mitsubishi Chemical, Monsanto, Yamato
Kogyo ถูกถ่ายโอนเข้ามาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นอย่างมาก ใน
ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยโดยเฉพาะเวียดนามและอินโดนีเซีย ต่างก็มี
นโยบายสนับสนุนการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่า ยังไม่มี
แรงกระตุ้นมากนักที่หน่วยงานภาครัฐของไทยจะออกมาตรการควบคุมต่างๆ
รวมไปถึงมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม จากการศึกษาของ Funatsu (2011) รัฐบาล
ของนายชวน หลีกภัย และรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ต่างมีนโยบายที่
จะขยายการลงทุนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยในช่วง พ.ศ. 2546
รัฐบาลได้วางแนวทางการขยายนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไว้ในแผนพัฒนา
เขตเมือง (City Planning) และในพ.ศ. 2548 ต่อมาก็ได้มีความพยายามที่จะ
ก�ำหนดให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย
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อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังมานีก้ ลับมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งเสริมมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพิ่มขึ้น กลไกที่ช่วยผลักดัน
มาตรการดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในดัชนีชี้วัดที่มีความ
ส�ำคัญ คือ การกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น ที่ท�ำให้ประชาชนในท้องถิ่นแต่ละแห่ง
เริ่มสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนตนเองมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ว่า
ปัจจัยนี้จะช่วยผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมส�ำเร็จ หากองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นให้ความส�ำคัญต่อข้อเรียกร้องของคนในท้องถิ่น โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
เกิดกระแสเรียกร้องในระดับประเทศเลย การกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นของ
ประเทศไทย ให้อำ� นาจและการตัดสินใจเต็มทีต่ อ่ การสือ่ สารและสร้างการมีสว่ น
ร่วมในท้องถิน่ จากการศึกษาของ คนางค์ คันธมธุรพจน์, กานดา ปิยจันทร์, และ
สุวทิ ย์ วิบลุ ผลประเสริฐ (2561) เรือ่ ง เปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระหว่างประเทศไทย พบว่า
ประเทศไทยก�ำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นตอนการก�ำหนด
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (scoping stage) ซึ่งเหมือนกับ
เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ยังต่างจากแคนาดาและญีป่ นุ่ ในเรือ่ งการก�ำหนดผูม้ สี ว่ นได้เสีย และรูปแบบการ
รับฟังความเห็นทีเ่ ป็นทางการแถมยังตายตัว ซึง่ ต่างจากสวีเดน สหราชอาณาจักร
และออสเตรเลีย ดังนัน้ การกระจายอ�ำนาจในระดับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่
ของประเทศไทย จึงมีอ�ำนาจในการออกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และส่ง
ผลกระทบต่อความสนใจของประชาชนในทุกระดับ การกระจายอ�ำนาจจึง
กลายเป็นปัจจัยส�ำคัญ ก่อให้เกิดกลไกการผลักดันมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม จาก
การศึกษาของ Downs (1972) ความสนใจของประชาชนทัว่ ไปในระดับประเทศ
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงเป็นวัฏจักรที่เรียกว่า Issue
Attention Cycle โดยวัฏจักรนี้แบ่งออกเป็น 5 ช่วง
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ช่วง Pre-problem: เป็นช่วงที่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้ว
แต่ยังไม่ได้อยู่ในความสนใจของประชาชน
ช่วง Alarmed discovery, euphoric enthusiasm: เป็นช่วงที่
ประชาชนเริม่ รับรูถ้ งึ ปัญหาหลังจากเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง
ช่วง Realizing the cost: เป็นช่วงทีป่ ระชาชนตระหนักถึง “ต้นทุน”
ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ช่วง Gradual decline of interest: เป็นช่วงที่ระดับความสนใจ
ของประชาชนในระดับประเทศเริ่มลดลง
ช่วง Post-problem: เป็นช่วงที่ความสนใจต่อปัญหาหมดไป แต่
ความสนใจจะกลับมาอีกครั้งอย่างเฉียบพลัน เมื่อเกิดเหตุการณ์
รุนแรงด้านสิง่ แวดล้อมขึน้
วิธีการที่มักถูกน�ำมาใช้เพื่อสนับสนุนหลักการเรื่อง Issue Attention
Cycle คือ การวิเคราะห์จ�ำนวนข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ (Fukuda H., 2009)
จากการวิเคราะห์จ�ำนวนบทความนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากหนังสือ
ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับในประเทศไทย คือ Bangkok Post และ The Nation
โดยใช้ค�ำว่า “มาบตาพุด” และ “สิ่งแวดล้อม” เป็น keyword ในการค้นหา
เนื่องด้วยภาษา การตีความ และการแทรกแซงทางการเมืองก่อให้เกิดคลาด
เคลื่อนของข้อมูลได้ บทความวิชาการชิ้นนี้จึงเลือกสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษใน
ประเทศ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และมี อั ต ราส่ ว นในการตี พิ ม พ์ เ กี่ ย วกั บ นิ ค ม
อุตสาหกรรมมากในช่วงเวลานั้น
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แผนภูมิที่ 1: แนวโน้มจ�ำนวนบทความเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ที่มา:รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และ The Nation
โดยใช้ฐานข้อมูล LexisNexis Academicและ การสืบค้นโดยใช้ keyword
คือ “มาบตาพุด” และ “สิ่งแวดล้อม”
จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับมีแนวโน้มที่เหมือนกัน
คือ จ�ำนวนบทความเพิม่ ขึน้ อย่างมากใน พ.ศ.2550 ลดลงในช่วง พ.ศ.2551 และ
กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 หลังจากนั้นจ�ำนวน
บทความก็ ล ดลงอี ก ครั้ ง ใน พ.ศ.2554 ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น นี้ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้อนุมตั แิ ผนการบรรเทาและจัดการมลพิษ
ในจังหวัดระยองช่วงเดือนมีนาคมปี 2550 ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Board, NEB) ได้ก�ำหนดให้
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นพื้นที่ควบคุมมลพิษ (Pollution Control
Area) ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 นอกจากนีใ้ นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก�ำหนดให้อุตสาหกรรม 11
ประเภท เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมทั้งให้ก่อตั้งองค์การอิสระขึ้นเพื่อเป็น
คณะกรรมการในการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิรนนท์พุทธ และ จ�ำลอง โพธิ์บุญ (2559)
การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดกาญจนบุรี อาจท�ำให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามมาในภายหลัง เนื่องจากมิได้ก�ำหนดให้มีการ
พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน อีกทั้งปล่อยให้ผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีอ�ำนาจในการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอนุมัติ/อนุญาต เพื่อลดทอนอ�ำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
จะเห็นได้วา่ การกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ มีผลกระทบต่อความสนใจของ
ประชาชนในระดับประเทศ และ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พ.ศ. 2553 ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงกลไกที่มีส่วนต่อการ
ผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550
2. การตื่นตัวเกี่ยวกับบทบาทของศาลปกครอง
ในส่วนนี้เป็นการค้นหาค�ำตอบให้กับค�ำถามที่ว่า ท�ำไมระดับความสนใจ
ของประชนชนจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2552 โดยก่อนอื่น
ต้องวิเคราะห์เนื้อหาของบทความในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และ The
Nation อีกครั้ง
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หนังสือพิมพ์ Bangkok Post มีจ�ำนวนบทความเกี่ยวกับปัญหาสิ่ง
แวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 รวม
ทั้งสิ้น 157 บทความ โดยในจ�ำนวนนี้มี 59 บทความ (มากกว่า 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนบทความทัง้ หมด) ทีเ่ กีย่ วข้องกับศาลปกครอง นอกจากนีบ้ ทความทัง้ 59
บทความ เป็นข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้น ในขณะที่หนังสือพิมพ์ The
Nation นั้น บทความที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและปัญหาสิ่ง
แวดล้อมมีจ�ำนวน 433 บทความ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บทความจ�ำนวน
138 บทความ (หรือเกือบ 1 ใน 3 ของบทความทั้งหมด) เกี่ยวข้องกับศาล
ปกครอง หากพิจารณาเฉพาะบทความตัง้ แต่ปี 2552 จะพบว่า มีบทความเกีย่ ว
กับศาลปกครองถึง 134 บทความจากบทความทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด 333 บทความ
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ความสนใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสิ่ง
แวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมานั้น มีส่วน
สัมพันธ์กบั ศาลปกครองโดยตรง หากพิจารณาจ�ำนวนบทความ จ�ำแนกรายเดือน
ของ พ.ศ. 2552 จะพบว่าจ�ำนวนบทความในหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ จะมีมาก
ในช่วงเดือนมีนาคม ตุลาคม และธันวาคม ซึ่งสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของ
ศาลปกครองในกรณีดังต่อไปนี้
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยองรับค�ำร้องจาก
ประชาชนผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ด และมี ค�ำ สั่ ง ให้ คณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Board, NEB)
ประกาศให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเขตควบคุมมลพิษ
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ศาลปกครองกลางมีคำ� สัง่ ก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว โดยให้ระงับโครงการหรือกิจกรรมที่ก�ำลัง
ด�ำเนินการก่อสร้างในพืน้ ทีข่ องนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทีเ่ ป็นโครงการหรือ
กิจการที่มีผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
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สุขภาพรวม 76 โครงการไว้ชวั่ คราว จนกว่าศาลจะมีคำ� พิพากษายกเว้นโครงการ
หรือกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต ก่อนวันประกาศใช้บงั คับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ศาลปกครองสูงสุด แก้ค�ำสั่งการระงับ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีความรุนแรงไว้ชั่วคราว โดยยกเว้นโครงการหรือ
กิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมและประเภทคมนาคมรวม 11 โครงการ ท�ำให้
เหลือโครงการหรือกิจกรรมที่ถูกระงับไว้ชั่วคราวจ�ำนวน 65 โครงการ
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ การฟ้องร้องต่อศาลปกครองมีผลท�ำให้จำ� นวนบทความ
ในหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้น และส่งผลเพิ่มขึ้นในระดับความสนใจของประชาชนต่อ
ปัญหาสิง่ แวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากค�ำกล่าวของ Funatsu
(2011) ทีว่ า่ “ประชนชนผูอ้ ยูอ่ าศัยในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผิดหวังจาก
การผลการเจรจากับหน่วยงานรัฐบาลรวมทั้งนักการเมือง จึงเลือกที่จะยื่นฟ้อง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อศาลปกครอง” นั้น มีประเด็นที่น่าสนใจ
อยู่ที่ค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลางในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552
เนื่องจากค�ำพิพากษาดังกล่าว ตัดสินบทพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
มาตรา 67 วรรคสอง ในหัวข้อถัดไปเราจะพิจารณารายละเอียดของมาตรานี้
3. การไม่ก�ำหนดมาตรการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย โดยคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่
19 กันยายน พ.ศ. 2549 และรัฐบาลชั่วคราวของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้น ได้ก�ำหนดให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (สสร.) รวม 35 คน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จากนั้นได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านการลง
ประชามติเพื่อขอความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
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นี้ แตกต่างจากฉบับ พ.ศ. 2540 อยู่หลายประการ แต่ในบทความนี้จะขอพูดถึง
ประเด็นเรือ่ ง บทบัญญัตเิ รือ่ งสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิชมุ ชน เพือ่ ให้
ชุมชนสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นของตนได้ หรือการ
ก�ำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็น หากโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตหรือทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะมาตรา 67 วรรค 2 ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการจัดการการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อม
หรือทรัพยากรธรรมชาติและด้านสุขภาพ ดังนี้
การด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้ศกึ ษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน
อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้าน
สุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ ก่อนมีการด�ำเนินการดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรค 2)
หากเปรียบเทียบกับมาตรา 56 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
มีเนื้อหาในประเด็นเดียวกัน ต่อการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่อาจก่อให้
เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ได้องค์การอิสระซึง่
ประกอบด้ ว ยผู ้ แ ทนองค์ ก ารเอกชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และผู ้ แ ทนสถาบั น
อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบ ก่อนมีการ
ด�ำเนินการดังกล่าว ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 56 วรรค 2)
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จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพของ
ประชาชนในมาตรา 67 ของ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในขณะทีไ่ ม่มขี อ้ ความใดๆ
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการประกันสุขภาพของประชาชน
ในชุมชนเลย โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ อาจเป็นผลมาจากการ
ปรับปรุงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2544 ในสมัยรัฐบาล
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
นอกจากนี้ “การจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียก่อน” ยังเป็นอีกประเด็นที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 ซึ่งมีส่วนสนับสนุน “การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน”
อีกด้านหนึ่งที่เป็นจุดแข็งส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 คือ “การให้มีผล
บังคับใช้ทันที” ซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ระบุข้อความท้ายมาตรา
ต่างๆ ว่า “ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ โดยกฎหมายทีใ่ ช้เป็นหลักในการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือ
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมาตรการ
46 ถึง 51 พระราชบัญญัติฉบับนี้ กล่าวถึงการท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระ
ทบสิง่ แวดล้อม มาตรา 46 ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ มีอำ� นาจ
ก�ำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนทีม่ ผี ลกระทบสิง่ แวดล้อม ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาตรา 47 และ 48 ก�ำหนดขั้นตอนวิธีการจัดท�ำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรา 49 และ 50 ก�ำหนดวิธีการพิจารณา
และประเมินให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้มาตรา 51 ยังได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขส�ำหรับการ
ขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ช�ำนาญการที่จะมีสิทธิท�ำรายงาน
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การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
มาตรา 47 และมาตรา 48
ประเทศไทย เริ่มมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งแรกปี 2518 จากนั้นก็มีการแก้ไขปรับปรุงในปี 2521
เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2530
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานในขณะนั้น ได้
ก�ำหนดประเภทของโครงการหรือกิจการ ซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิง่ แวดล้อม หลังจากการออกพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 แล้ว อาจกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัตินี้ ถูกใช้เพื่อก�ำหนด
หลักการและกฎเกณฑ์ส�ำหรับการจัดท�ำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่ระบุข้อความท้ายมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ว่า
“ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้ตัด
ข้อความ “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออก ถึงแม้ว่าจะมีการจัดท�ำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่ระบุใน พรบ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แล้ว ก็อาจจะ
ไม่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ในจุดนี้เอง ที่ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องในคดีสิ่งแวดล้อมต่อศาลปกครองอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา
4. ข้อสรุปช่วงเวลาที่เหมาะสม
ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนัน้
เริ่มมีการรายงานครั้งแรกจากการจ้างวานให้สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมในโตเกียว
ส�ำรวจสภาพแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดย JICA ในปี 2533
(Makita T., 1999) ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์การย้ายโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
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ละแวกใกล้เคียง  ท�ำให้ประชนชนในพื้นที่รับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหามลพิษ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้นอกจากจะไม่ช่วยผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสิ่ง
แวดล้อมหรือบรรเทาปัญหาแล้ว ใน พ.ศ. 2548 ยังมีความพยายามผลักดันนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการลงทุนและ
อุตสาหกรรมในพื้นที่อีกด้วย จากสถานการณ์ข้างต้นสรุปได้ว่า การจะค้นพบ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบด้วย
1) ช่วงที่การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ผ่านกระบวนการการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น ท�ำให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ แต่ละแห่งเริม่ สนใจต่อปัญหาสิง่ แวดล้อมของชุมชนมากขึน้ จะเห็นได้วา่
ความสนใจของประชาชนในระดับประเทศต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 2) ช่วงการตื่นตัวเกี่ยวกับบทบาทของ
ศาลปกครอง เนื่องด้วยความสนใจของประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนัน้ มีสว่ นสัมพันธ์กบั ศาลปกครองโดยตรง การ
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองจึงมีผลท�ำให้จ�ำนวนบทความในหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้น
และส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความสนใจของประชาชนต่อปัญหาสิ่ง
แวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอีกด้วย 3) ช่วงที่ไม่มีก�ำหนดมาตรการ
บังคับใช้ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 การตีความและการประยุกต์ใช้ พรบ.ส่ง
เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นเพียงเพื่อการจัดท�ำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ไม่ได้ระบุถึงมาตรการบังคับใช้ จึง
ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องในคดีสิ่งแวดล้อมต่อศาลปกครองอย่างต่อเนื่อง ปัจจัย
ที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลัดกันมาตรการด้านสิ่ง
แวดล้อมนั่นเอง
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สถานที่ ที่มาตรการถูกน�ำไปใช้
1. การตื่นตัวที่เกิดขึ้นเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นัน้ ย่อมมีผลเท่าเทียม
กันทั่วทั้งประเทศ แต่ความ เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนั้น
กลับเกิดขึน้ เฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น หาก
พิจารณาจากบทความในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และ The Nation จะ
เห็นได้ว่า การฟ้องร้องต่อศาลปกครองในคดีสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่พบว่ามีเกิดขึ้น
ในพื้นที่อื่นๆ เลย นอกจากกรณีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในหัวข้อนี้จะ
พยายามหาค�ำตอบให้กบั ข้อสังเกตข้างต้น ว่าท�ำไมความเคลือ่ นไหวเพือ่ ผลักดัน
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จึงมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ
หากพิ จ ารณาเนื้ อ หาค� ำ ตั ด สิ น ของศาลปกครองในกรณี ข องนิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จะพบว่า ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ให้ระงับ
โครงการหรือกิจกรรมที่ก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ซึ่งเป็น “โครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ” รวม 76 โครงการไว้
ชัว่ คราว ทัง้ นีค้ ำ� ตัดสินดังกล่าว เป็นผลทีต่ อ่ เนือ่ งจากค�ำตัดสินของศาลปกครอง
จังหวัดระยองในวันที 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ (National Environmental Board, NEB) ประกาศให้นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เป็นเขตควบคุมมลพิษ เมื่อก�ำหนดพื้นที่ใดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ
แล้ว อ�ำนาจในการก�ำหนดมาตรการควบคุมมลพิษจะถูกถ่ายโอนไปยังหัวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ผูว้ า่ ราชการจังหวัด) ซึง่ มีหน้าทีอ่ อกมาตรการและ
แผนโครงการบ�ำบัดน�้ำเสีย รวมทั้งขยะมลพิษในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถรับ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

59

การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินโครงการด้านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามค�ำแนะน�ำจากกรม
ควบคุมมลพิษได้อีกด้วย การถ่ายโอนอ�ำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการก�ำหนดเขตควบคุมมลพิษนี้เอง ที่ท�ำให้มาตรการควบคุมมลพิษเกิดขึ้น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม แล้วเหตุใดศาลปกครองกลางจึงประกาศให้นคิ มอุตสาหกรรม
มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ
จากบทความในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.
2552 เรื่อง Cleaner Air in Map Ta Phut ระบุว่าในบรรดาสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย (VOC: Volatile Organic Compound) 40 ประเภท ที่ใช้ในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และยังค้นพบอีกว่ามีถงึ 20 ประเภท ทีเ่ ป็นสารก่อมะเร็ง
ร้ายแรง จากผลการวิจัยโดยหน่วยงานวิจัยด้านมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer: IARC) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานความ
ปลอดภัยของกรมควบคุมมลพิษ จากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า
อัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อจ�ำนวนประชากร (Cancer Incidence Rate) ใน
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยองมีมากกว่าพื้นที่อื่นๆ 3-5 เท่า น�้ำบนดินและน�้ำ
ใต้ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีการปนเปื้อนของสาร ตะกั่ว
ทองแดง ปรอท นิกเกิล และสารประกอบสารหนู นอกจากนี้ผลการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2551 ได้ระบุถงึ การเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรมของ
กบและหอยแมลงภู่ที่จับได้บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ข้อมูล
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่ง
แวดล้ อ มเหล่ า นี้ เพี ย งพอที่ จ ะใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง เพื่ อ ประกาศให้ นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ตามการรวบรวมข้อมูล
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู มาก ดังนัน้ การรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่อื่นๆ จึงท�ำได้ยาก ในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงกลไกที่ช่วยผลักดันให้เกิด
การ รวบรวมข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
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2. การรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
จากกระบวนการปฏิรปู ระบบสุขภาพในปี 2543 ท�ำให้เริม่ มีการพิจารณา
ใช้ระบบประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment, HIA)
เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ในปี 2544 ยังมีการก่อตั้งสมัชชาสุขภาพ (Health
Assembly, HA) เป็นครัง้ แรก เพือ่ เป็นหลักส�ำคัญและกลยุทธ์ ในการขับเคลือ่ น
ระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยสมัชชาสุขภาพ หมายถึง “กระบวนการที่ให้
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
เรียนรูอ้ ย่างสมานฉันท์ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพือ่ สุขภาพ
หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและ
อย่างมีสว่ นร่วม” รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 และ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 จึงท�ำหน้าที่เป็นเสาหลักภายใต้ระบบสุขภาพภาคประชาชนนี้
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ก็เปรียบดั่งการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ
ความล่าช้าของกฎหมายควบคุมและก�ำกับดูแล จากสถานการณ์ทไี่ ม่มมี าตรการ
บังคับใช้นี้ สมัชชาสุขภาพจึงท�ำหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้มี
การจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ภายใต้ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน (Healthy Public Policy Foundation, 2008)
หากพิจารณาดูความเคลื่อนไหวของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในช่วง
เวลาเดียวกัน จะพบว่า พื้นที่นี้ประสบปัญหามลพิษอย่างร้ายแรงตั้งแต่ก่อนปี
2540 แล้ว โดยในปี 2540 มีรายงานข่าวการล้มป่วยของครูและนักเรียนในพืน้ ที่
ในปีถดั มา ในช่วงปี 2542 สถาบัน JICA จึงได้จา้ งวานให้สถาบันวิจยั สิง่ แวดล้อม
ในโตเกียว ส�ำรวจสภาพแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Miyoshi Y.,
1999) นอกจากนีใ้ นปี 2544 กระทรวงสาธารณสุขได้สง่ ทีมลงส�ำรวจพืน้ ที่ และ
ได้มีการประกาศผลการศึกษาว่า การด�ำเนินโครงการและกิจกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด มีผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนที่
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อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น (Funatsu T., 2011) ต่อมาในปี 2546 เกิดเหตุการณ์
ย้ายโรงเรียนมัธยมศึกษาในละแวกใกล้เคียง เนื่องจากปัญหามลภาวะทางกลิ่น
ถึงจุดนี้ ไม่เพียงแต่ภาคประชาชน แต่ภาครัฐก็เริม่ รับรูแ้ ละยอมรับถึงผลของการ
ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมทีม่ ตี อ่ ปัญหาสุขภาพ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศิริโชค ประทุมพิทักษ์ (2561) ผลกระทบต่อชุมชนที่เกิดจากการตั้งนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า ผลกระทบทางสุขภาพต่อร่างกายหลังจากการ
ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ ภูมิแพ้   ผื่นคัน ได้แก่ การแพ้น�้ำและแพ้อากาศ เนื่องจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จะปล่อยสารเคมีต่างๆ ออกมาโดยเฉพาะในตอน
กลางคืน ถ้าหากเป็นช่วงที่ฝนก�ำลังจะตก โรงงานอุตสาหกรรมจะปล่อยก๊าซ
ออกมามากว่าปกติ เพื่อให้น�้ำฝนชะล้างก๊าซพิษ ข้อมูลสถิติโรคของส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยองระหว่างปี  2549 - 2558  พบว่า โรคระบบทางเดิน
หายใจเป็นกลุ่มโรคที่ประชาชนจังหวัดระยองเข้ารับการรักษาสูงเป็นอันดับ 1  
จ�ำนวน 310,295 คน ซึ่งมลพิษทางอากาศ เป็นสาเหตุส�ำคัญของการเจ็บป่วย
ด้วยโรคกลุ่มนี้ งานวิจัย ของ เดชรัตน์ สุขก�ำเนิด 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�ำคัญอัตราของผู้ป่วยด้วยโรคนี้
ในระดับประเทศ มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสวนทางกันอย่างเห็นได้ชัด
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หลังจาก พ.ศ. 2543 องค์กรอิสระภาคประชาชน เริ่มให้ความสนใจกับ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งแม้แต่ภาครัฐก็เริ่มรับรู้และยอมรับถึงปัญหา
มลพิษในพื้นที่ จึงได้มีการริเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
(Bangkok Post, วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลตัวอย่างของ
สภาพอากาศที่มีต้นทุนต�่ำ  โดยการใช้กระป๋องดีบุก จากข้อมูลที่รวบรวมได้นี้
ประชาชนในพื้นที่จึงตัดสินใจยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย
อาศัยสิทธิตามที่ระบุใน พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ดังนี้
(Healthy Public Policy Foundation, 2008) บุคคลหรือคณะบุคคล มีสิทธิ
ร้องขอให้มีการประเมิน และมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคล มีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล ค�ำ
ชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาต หรือการด�ำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใด ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน
และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 มาตรา 11)
จากสิทธิเรียกร้องของภาคประชาชนตามทีร่ ะบุใน พรบ. สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 มาตรา 11 นี้ จึงเกิดโครงสร้างที่ช่วยผลักดันให้มีการจัดท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม ผ่านสมัชชาสุขภาพในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Healthy
Public Policy Foundation, 2008) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนี้
ครอบคลุมปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร สังคม และเศรษฐกิจ โดยเป็น
กระบวนการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โครงสร้างเช่นนี้นับเป็น
กระบวนการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการผลักดันมากที่สุด เทียบกับกรณี
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของสนามบินสุวรรณภูมิเลยทีเดียว
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3. ข้อสรุปสถานที่ ที่มาตรการถูกน�ำไปใช้
การหาค�ำตอบให้กบั ค�ำถามทีว่ า่ ท�ำไมการฟ้องร้องต่อหน่วยงานราชการ
นั้น จึงเกิดขึ้นเฉพาะกรณีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านั้น โดยสามารถ
สรุปได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ จากความพยายามต่อสู้เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดท�ำ
รายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตั้งแต่ปี 2544 ท�ำให้เกิดความ
เคลือ่ นไหวในรูปแบบของสมัชชาสุขภาพภาคประชาชนขึน้ ส�ำหรับนักรณรงค์ที่
พยายามผลักดันให้เกิดการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ภายใต้ ร ะบบสุ ข ภาพภาคประชาชนแล้ ว เป็ น โอกาสที่ ดี ที่ จ ะเลื อ กนิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มี
ข้อสงสัยใดๆ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และปัญหาสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่ กลุม่ นักรณรงค์
เหล่านี้จึงอาศัยสิทธิตามที่ระบุใน พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา
11 เพื่อเรียกร้องให้เกิดการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ภายใต้ระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ด้วยตนเอง จากการด�ำเนินงาน 3 ขั้นตอนดังกล่าว ท�ำให้ข้อมูลหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์นนั้ ถูกรวบรวมจากการเก็บตัวอย่างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เพียงทีเ่ ดียว และน�ำไปสูก่ ารยืน่ ฟ้อง เพือ่ ประกาศให้นคิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เป็นเขตควบคุมมลพิษในปี 2552 นั่นเอง

บทบาทของนักรณรงค์ซึ่งมีส่วนส�ำคัญ
ในการผลักดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

1. การรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยนักรณรงค์ในประเทศ
กรณี ก ารยื่ น ฟ้ อ งหน่ ว ยงานภาครั ฐ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หามลพิ ษ ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดได้เป็นผลส�ำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
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เหล่านี้ โดยกลุม่ นักรณรงค์ในประเทศ จากการพิจารณาบทความในหนังสือพิมพ์
Bangkok Post และ The Nation ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการด�าเนินงานที่มี
ร่วมกันออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ได้ดังนี้
เครือข่ายภาคประชาชน A ที่อาศัยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน B และ C ในกรุงเทพฯ เพื่อยื่น
ฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ต่อศาล
ปกครอง เพื่อประกาศให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ
และในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยอง ได้มคี า� สัง่ ให้คณะ
กรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ประกาศให้นคิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขต
ควบคุมมลพิษ นับเป็นชัยชนะของฝ่ายผู้ร้องทุกข์ จากการเคลื่อนไหวของ
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 โดยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไว้ชั่วคราว 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
ตอบสนองการได้รบั ผลกระทบทีต่ อ่ เนือ่ งจากนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ นักรณรงค์
ในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก NGO องค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพฯ
และต่างประเทศ ในการรวมกลุม่ เดินทางไปประท้วงหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
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รูปที่ 1 การประท้วงต่อต้านการด�าเนินงานของพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมมาบตาพุด
โดยนักรณรงค์ในพื้นที่และองค์กรพัฒนาเอกชนที่กระทรวงอุตสาหกรรม
อันที่จริง การกระท�าเช่นนี้เป็นการกระท�าที่กล้าหาญของคนในพื้นที่
โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งได้เร่งรัดการก�าหนดให้
มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละ
ผูส้ นับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนของพวกเขา ไม่ได้รบั การตอบสนองต่อจดหมาย
ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่
เรียกร้องให้คณะกรรมการประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ดังนัน้ พวกเขา
จึงได้ด�าเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง (ตุลาคม พ.ศ. 2550) โดยอ้างว่า
คณะกรรมการ ได้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552
ศาลเห็ น พ้ อ งกั น และมี ค� า สั่ ง ให้ ค ณะกรรมการประกาศเขตควบคุ ม มลพิ ษ
มาบตาพุด
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นอกจากนี้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทรี่ ะบุวา่ “นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และพื้นที่ใกล้เคียง มีปัญหาด้านมลพิษอย่างรุนแรง” ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการ
ฟ้องคดีนั้น เป็นข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและถูกรวบรวมโดย
เครือข่ายภาคประชาชน B ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและ
นักวิชาการต่างๆ เพื่อส�ำรวจเกี่ยวกับการจัดท�ำรายงานการ ประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากนั้นเครือข่ายภาคประชาชน B
ได้ท�ำการจ้างวานบริษัทส�ำรวจสัญชาติอเมริกัน E เพื่อตรวจวัดปริมาณมลพิษ
ทางอากาศระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 รวม 5 เดือน
นอกจากนี้ยังได้ขยายการส�ำรวจ โดยกระบวนการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ภายใต้ความร่วมมือจากเครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ F และ G ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2552 พร้อมกับให้องค์ความรู้แก่ประชาชน
ในพืน้ ทีอ่ กี ด้วย ในท้ายทีส่ ดุ ก่อนการยืน่ ฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองนัน้ ได้มกี ารท�ำ
รายงานเพือ่ รวบรวมผลการส�ำรวจข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และเปิดเผย
รายงานข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ เกีย่ วกับความรุนแรงของปัญหามลพิษในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อาจกล่าวได้ว่า การเตรียมการเช่นนี้ส่งผลให้การยื่น
ฟ้องภาครัฐขององค์กรภาคประชาชนได้รบั การตอบสนองทีด่ ี ในห้อข้อต่อไปจะ
อธิบายว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีวิธีการรวบรวมมาได้อย่างไร
2. ความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมทั่วโลก
การทีเ่ ครือข่ายภาคประชาชน B ในกรุงเทพฯ สามารถรวบรวมข้อมูลรวม
ทั้งให้องค์ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ได้นั้น เป็นเพราะการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับเครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ F และ G รวมทั้งการจ้างวานบริษัทส�ำรวจ
สัญชาติอเมริกัน E ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการ
ส�ำรวจ และการฟังความคิดเห็นของเครือข่ายภาคประชาชน B ผ่านการสุ่ม
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ตัวอย่างสภาพอากาศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจ�ำนวน 5 แห่ง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 รวม 5 เดือน จากนั้นจึง
จ้างวานบริษัทส�ำรวจสัญชาติอเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนีย E มาวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลตัวอย่าง ผลการ วิเคราะห์พบว่า มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) 67
ประเภท และสารประกอบก�ำมะถัน 20 ประเภท ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ทัง้ นีเ้ ครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บตัวอย่างส�ำรวจ รวมทัง้ วิธกี ารวิเคราะห์เป็นไปตาม
มาตรฐานของ US Environmental Protection Agency (US EPA) นอกจาก
จะ ใช้เป็นข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แล้ว ยังใช้เพือ่ เทียบเคียงกับผลการ
ส�ำรวจของรัฐบาลไทยได้อกี ด้วย จากนัน้ เครือข่ายภาคประชาชน B ก็รว่ มมือกับ
เครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ F และ G เพือ่ ส�ำรวจมลพิษทางอากาศในรูปแบบ
ของกระบวนการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2552 ซึ่งถือ
เป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เรื่องมลพิษทางอากาศให้กับ
ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น การน�ำ
ผลการส�ำรวจที่พบว่า ค่าสารก่อมะเร็งเกินกว่าระดับมาตรฐานของประเทศ
พัฒนาแล้วอย่างมาก ไปเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้เครือข่าย
องค์การนอกภาครัฐ F และ G เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เกีย่ วกับการส�ำรวจมลพิษทางอากาศ ในรูปแบบของกระบวนการทีภ่ าค
ประชาชนมีส่วนร่วม
หากพิจารณาถึงพัฒนาการของความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์การ
นอกภาครัฐ F กับ เครือข่ายภาคประชาชน B จะพบว่า ความร่วมมือเริ่มต้น
ตัง้ แต่ป่ี 2547 จากการเริม่ ส�ำรวจมลพิษทางอากาศในรูปแบบของกระบวนการ
ที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจ�ำนวน 3 แห่ง
โดยได้รบั เงินทุนสนับสนุนจากเครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ G ความร่วมมือจาก
ทั้ง 3 ฝ่ายนี้ ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
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มาบตาพุดเท่านัน้ แต่ยงั ขยายไปถึงสถาบันการศึกษาและนักวิชาการต่างๆ ด้วย
โดยในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมวิชาการ Public
Forum ขึน้ เพือ่ ถ่ายทอดผลการส�ำรวจมลพิษทางอากาศให้กบั กลุม่ นักวิชาการ
และผู้มีการศึกษาในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ผลการส�ำรวจมลพิษทางอากาศ
เหล่ า นี้ ยั ง ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ป็ น หนั ง สื อ ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ ชื่ อ
“Thailand’s Air: Toxic Cocktail” โดยเปิดเผยว่า สารเบนซิน สารพีวีซี
(Polyvinyl Chloride, PVC) สารคลอโรฟอร์ม และสารอินทรีย์ระเหยง่าย
(VOC) ซึง่ เป็นสารก่อมะเร็งในอากาศนัน้ มีคา่ มากกว่าค่ามาตรฐานของ US EPA
ตั้งแต่ 60 ถึง 3,000 เท่า (Campaign for Alternative Industry Network
et. al, 2005) ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ระบบเฝ้าสังเกตแบบ real time ในปี 2552
ยังท�ำให้ตรวจพบสาร p-Xylol สาร Toluene และสาร Nitrogen Dioxide ซึ่ง
ไม่ได้รวมอยูใ่ นมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงานรัฐบาลอีกด้วย (Bangkok
Post วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552)
การส�ำรวจมลพิษทางอากาศในรูปแบบของกระบวนการทีภ่ าคประชาชน
มีส่วนร่วมนี้ เป็นการส�ำรวจทางวิทยาศาสตร์ ที่มีนัยยะส�ำคัญถึงการถ่ายทอด
องค์ความรูใ้ ห้แก่ประชาชนในพืน้ ทีด่ ว้ ย องค์ความรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์พนื้ บ้าน
เหล่านี้ เครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ F ได้เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาในปี 2538
แล้วค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ผ่านการท�ำงานในประเทศแอฟริกาใต้ สเปน
อินเดีย และฟิลิปปินส์ นอกจากการถ่ายโอนองค์ความรู้แล้ว เครือข่ายภาค
ประชาชน B ยังได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนอีกด้วย เช่น การได้รับทุน
สนับสนุนจากเครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ G เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจ
มลพิษทางอากาศ โดยภายในเครือข่ายองค์การนอกภาครัฐ G ก็มีรายชื่อของ
คณะกรรมการในเครือข่ายภาคประชาชน B รวมอยู่ด้วย จะเห็นได้ว่าเครือข่าย
ภาคประชาชน B มีแหล่งเงินทุนจากกลุม่ ทุนทีม่ เี ครือข่ายทัว่ โลก นอกจากนีท้ าง

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

69

กลุม่ ยังเข้าร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ เพือ่ ก�ำจัดสารพิษทีต่ กค้างยาวนาน
หรือ International POPs Elimination Network (IPEN) ในปี 2547 ซึ่งตั้ง
เป้าหมายทีจ่ ะลดการใช้สารเคมีทกี่ อ่ ให้เกิดมลพิษให้หมดไปภายในปี 2563 จาก
นั้น พ.ศ. 2549 ก็เป็นกลุ่มผู้ริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายเพื่อก�ำจัดสารพิษที่ตกค้าง
ยาวนานในประเทศไทย หรือ Thailand POPs Elimination Network
3. ข้อสรุปบทบาทนักรณรงค์
การอธิบายว่า ท�ำไมข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จงึ ถูกรวบรวม ตลอด
จนเชื่อมโยงไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และท้ายที่สุด
ก็นำ� ไปสูก่ ารฟ้องร้องต่อหน่วยงานราชการได้เป็นผลส�ำเร็จนัน้ คือเครือข่ายภาค
ประชาชน B ในกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของความ
เป็นจริงจ�ำนวนมาก ผ่านการจ้างวานบริษทั ส�ำรวจสัญชาติอเมริกนั E เพือ่ ส�ำรวจ
มลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้จากเครือข่ายองค์การนอก
ภาครัฐ F และ G เพือ่ ถ่ายทอดให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ และร่วมกันเก็บตัวอย่าง
ข้อมูลมลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ยิง่ ไปกว่านัน้ กลุม่ ทุนทีม่ เี ครือข่าย
ทัว่ โลก ยังให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เครือข่ายภาคประชาชน B อีกด้วย จึง
กล่าวได้วา่ ความส�ำเร็จนีเ้ กิดจากการทีเ่ ครือข่ายภาคประชาชน B สามารถเชือ่ ม
โยงเครือข่ายทางสังคมทั่วโลก เพื่อการสนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยี ส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์ในประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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บทสรุป
1. ความเชื่อมโยงกลไกการผลักดันมาตรการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จากการวิเคราะห์ข้อมูลกลไกทางสังคมข้างต้น (ช่วงเวลา, สถานที่, และ
บทบาทของนักรณรงค์) สามารถอธิบายความเชือ่ มโยงในการผลักดันมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้  
การเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันในระดับความสนใจของประชาชนต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกล่าวถึงในส่วนที่ 2 จังหวะเวลาที่เหมาะสมนั้น ต้องอาศัยการ
กระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น การตื่นตัวของศาลปกครอง รวมถึงการไม่ก�ำหนด
มาตรการบังคับใช้ หลักการและกฎเกณฑ์สำ� หรับการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มันจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น ที่
น�ำไปสูก่ ารฟ้องร้องต่อหน่วยงานราชการได้เป็นผลส�ำเร็จ แต่ภายใต้สถานการณ์
ทีไ่ ม่แน่นอนของการผลักดันให้มกี ารจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สุขภาพนัน้ การเลือกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในส่วนที่ 3 ซึง่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่า เป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบกับปัญหามลพิษอยูจ่ ริง น�ำไปสูก่ าร
รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการฟ้องคดีได้เป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้นักรณรงค์ในประเทศ ส่วน
ที่ 4 นั้นมีบทบาทส�ำคัญ อีกทั้งเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมทั่วโลก เพื่อเกิด
การสนับสนุนทางการเงินและการถ่ายโอนเทคโนโลยีสำ� หรับการด�ำเนินกิจกรรม
รณรงค์ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการท�ำงานร่วมกันของทั้งสาม
ส่วนนี้ ได้นำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จในการผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม จาก
หน่วยงานภาครัฐได้ในทีส่ ดุ กล่าวคือ ภายใต้สถานการณ์ทมี่ กี ารแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ท�ำให้เกิดความต้องการรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทอี่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
เป็นจริงจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจาก
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ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรระหว่างประเทศ และได้รับเงินทุนสนับสนุนผ่านการ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมทั่วโลก
หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทเี่ ชือ่ มโยงทัง้ สามประการอย่างเป็นล�ำดับ
จะพบว่า ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันสามารถสังเคราะห์ และจ�ำแนกออกเป็น
ปัจจัยหลัก ที่มีผลกระทบต่อมาตราการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ถือว่าเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (Exogenous
variable) เนื่องจากการรัฐประหารในปี 2549 และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในประเด็นที่ว่า “ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัต”ิ ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้ว ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับปัญหาด้านสภาพ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยตรง หรือ
แม้แต่กระทั่งปัญหามลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอีกด้วย
ปัจจัยที่ 2 ตัวแปรควบคุมภายในโดยตรง (Endogenous variable) อาจ
กล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่อยู่ตรงข้ามกับปัจจัยนอกเหนือการควบคุม ปัจจัยนี้
สามารถผลักดันให้มกี ารจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ และ
มีความเกี่ยวโยงไปยังข้อมูลมลพิษทางอากาศ ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่าง
เห็นตรงกันว่า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบกับปัญหามลพิษ
อยู่จริง
ปัจจัยที่ 3 ถือว่าเป็นตัวแปรที่ช่วยเสริมการท�ำงานของปัจจัยที่ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Complementary variable) ซึ่งเกิดจาการสนับสนุน
ทางการเงิน รวมทั้งการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
โดยการเชือ่ มโยงกับเครือข่ายทางสังคมทัว่ โลกของนักรณรงค์ในประเทศ ซึง่ การ
ท�ำกิจกรรมของนักรณรงค์ มีอิทธิพลอย่างมากตั้งแต่ช่วงก่อน พ.ศ. 2500 ใน
ประเทศอินโดนีเซีย และได้ขยายตัวเป็นเครือข่ายทีเ่ ชือ่ มโยงสมาชิกทัว่ โลกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (Makida, 1999)
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2. ข้อจ�ำกัดและข้อเสนอแนะ
ในส่วนสุดท้ายนีจ้ ะพิจารณาว่า กลไกความเชือ่ มโยงทีก่ ล่าวถึงในหัวข้อที่
แล้วนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในช่วงต้นว่า “ผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องทุกฝ่าย ขาดแรงกระตุน้ ในการผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม หรือแหล่งผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศก�ำลัง
พัฒนา” มากน้อยเพียงใด
ประเด็นแรก จะพูดถึง “ข้อจ�ำกัดของผลการวิเคราะห์กลไกทางสังคม”
จากกลไกที่กล่าวถึงในหัวข้อที่แล้วนั้น อาจมีข้อโต้แย้งว่า “การระงับโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีผลกระทบรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสุขภาพนัน้ เป็นผลทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะพืน้ ทีข่ องนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าจะมีผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆ ดังนั้น
แม้ว่ากลไกดังกล่าวจะส่งกระทบต่อมาตรการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ แต่
ก็เป็นเพียงเป็นกลไกเฉพาะที่ใช้ได้กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น” เพื่อหาค�ำตอบ
ให้กับข้อโต้แย้งนี้ ขอเสนอให้มีการพิจารณาความเคลื่อนไหวหลังการฟ้องคดี
ต่อหน่วยงานภาครัฐในปี 2552   ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการอิสระชั่วคราว โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
เป็นประธานตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผล
กระทบด้านสุขภาพ จากนั้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (NEB) ได้มมี ติให้ขนึ้ บัญชีอตุ สาหกรรม ทีอ่ าจส่งผลกระทบ
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ รวม
11 ประเภท ซึ่งจ�ำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพโดยคณะกรรมการอิสระ พร้อมประกาศ
เป็นกฎกระทรวงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 31
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 และในปีเดียวกันนี้เอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
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ประเทศไทย (Industrial Estate Authority of Thailand, IEAT) ผู้ก�ำกับดูแล
นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย รวมทัง้ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้
ร่างแผนการสร้างเมืองอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และท�ำการส�ำรวจ
ความเห็นจากนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จากนั้น
จึงจ้างวานให้องค์กรพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น
(New Energy and Industrial Technology Development Organization,
NEDO) ออกแบบเมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป ความ
เคลื่อนไหวเหล่านี้ ล้วนเป็นผลที่ต่อเนื่องจากการฟ้องร้องคดีปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของมาบตาพุด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์กลไกทางสังคมข้างต้นมีผล
กระทบต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย
ประเด็นที่ 2 จะพิจารณาในมุมเกีย่ วกับ “ข้อจ�ำกัดในขอบเขตของปัญหา
และระยะเวลาด�ำเนินการ” ผู้เขียนได้กล่าวถึงทฤษฎีของ Downs (1972) ที่
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับความสนใจของประชาชน ต่อปัญหาสิ่ง
แวดล้อมตามวัฏจักรทีเ่ รียกว่า Issue Attention Cycle ในตอนต้น โดยบทความ
นีพ้ ยายามอธิบายกลไกของการเปลีย่ นแปลงระดับความสนใจของประชาชนจาก
ช่วง Pre-problem ไปยังช่วง Alarmed discovery, euphoric enthusiasm
ทั้งนี้ หากพิจารณาจ�ำนวนบทความในหนังสือพิมพ์ จะพบว่า จ�ำนวนบทความ
ในปี 2554 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ของปัญหา
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้เข้าสู่ช่วง Realizing the cost
ซึ่งตามนิยามแล้ว เป็นช่วงที่ประชาชนตระหนักถึง “ต้นทุน” ที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและเป็นข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วย ผลจาก
การฟ้องร้องคดีปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมของมาบตาพุด ท�ำให้อตุ สาหกรรม 11 ประเภท
ซึง่ อาจส่งผลกระทบรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพมากทีส่ ดุ นัน้ ต้องผ่านการท�ำประชาพิจารณ์ ถึงผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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และผลกระทบด้านสุขภาพ และต้องผ่านการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและผลกระทบด้านสุขภาพโดยคณะกรรมการอิสระ ทัง้ นี้
หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระตามระเบียบอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ก็
อาจน�ำไปสู่การยุติการฟ้องคดีต่อหน่วยงานภาครัฐได้ อย่างไรก็ตามปัญหาที่ยัง
ไม่สามารถสะสางได้ คือ ความเสียหายด้านสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การแก้ไขปัญหาส่วนนี้มี “ต้นทุนสูง” แต่ระดับ
ความสนใจของประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในมาบตาพุดกลับค่อยๆ ลดลง
เรือ่ ยๆ ในสถานการณ์นี้ ตราบใดทีป่ ญ
ั หาด้านสุขภาพยังไม่ได้รบั การแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรม ก็อาจน�ำไปสู่ปัญหาซ�้ำซ้อนขึ้นมาอีกครั้ง
ประเด็นที่ 3 “ผลกระทบต่อเนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของขอบเขตปัญหา” หาก
ตัง้ สมมุตฐิ านว่าจะเกิดปัญหาซ�ำ้ ซ้อนขึน้ มาอีก หากไม่มกี ารก�ำหนดขอบเขตของ
ปัญหาทีม่ ตี น้ ทุนสูงให้ดี และรีบด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ปัญหาก็จะเกิดเป็น
วงจรที่ไม่มีวันจบสิ้น (Endless cycle) กลายเป็นต้นทุนทางสังคมในระยะยาว
หากปล่อยปัญหานั้นทิ้งไว้นาน ซึ่งจะมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนที่ใช้ในการก�ำหนด
ขอบเขตและแก้ไขปัญหาเสียอีก กล่าวคือ หากการฟ้องร้องคดีปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม
เกิดขึ้นซ�้ำหลายๆ ครั้ง อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในมุมมองของ
นักลงทุนต่างชาติ และอาจท�ำให้ประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับภูมภิ าค (Regional advantage) ได้ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ทรี่ ะดับ
ความสนใจของประชาชนต่อปัญหาสิง่ แวดล้อมและปัญหาสุขภาพของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดลดลงเรื่อยๆ ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการอาศัยกลไกภายในประเทศ
ดังนัน้ เพือ่ ก�ำหนดขอบเขตและเร่งแก้ไขปัญหาทีม่ ตี น้ ทุนสูงนี้ จึงจ�ำเป็นต้องพึง่ พา
การขับเคลือ่ นโดยนักรณรงค์จากภายนอกประเทศ โดยในอดีตญีป่ นุ่ ได้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนผ่านโครงการ Official Development Assistance หรือ
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ODA ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดด้วย ดังนั้นญี่ปุ่นจึงควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาด้านสุขภาพ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้แนวทางที่กล่าว
ถึงข้างต้นทั้ง 3 ประเด็นเป็นการแนะน�ำถึงหัวข้อในการศึกษาต่อไปในอนาคต
ต่อไป
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�าเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์
ข้าวบ้านจิก อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 58 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก โดยใช้สถิติในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางสังคมของวิสาหกิจศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ความไว้เนื้อเชื่อใจ และเครือ
ข่าย ส่วนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ขา้ วบ้านจิก อ�าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้าน
ทรัพยากร ส่วนผลการวิจยั ทุนทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ และด้านเครือข่ายส่งผลต่อ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�าเภอวัฒนานคร
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จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวแปรส่งผลกับการ
วิจัยครั้งนี้ โดยมีค่า R square เท่ากับ .751 หรือร้อยละ 75.1 อีกร้อยละ 24.9
เป็นตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษา

ค�ำส�ำคัญ :
ทุนทางสังคม, การเสริมสร้างความเข้มแข็ง,
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก, จังหวัดสระแก้ว
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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
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การพัฒนาประเทศไทยโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2504 ถึงปัจจุบนั เป็นการพัฒนาทีข่ าดความสมดุล ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2574-2509
รัฐเน้นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่ การคมนาคม ชลประทาน ไฟฟ้าเพื่อ
เป็นพื้นฐานของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากในขณะนั้น
เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ผลที่ตามของการ
พัฒนานี้ท�ำให้ภาวะทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวมาก มาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ได้จัดท�ำขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
เชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน�ำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง” มาเป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่
ได้อย่างมัน่ คง เกิดภูมคิ มุ้ กัน และมีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน และปัจจุบันส�ำหรับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดท�ำบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
ตลอดจนประเด็นการปฏิรปู ประเทศ นอกจากนัน้ ได้ให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ น
ร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทัง้ ในระดับกลุม่ อาชีพ ระดับภาค และระดับ
ประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกัน
ก�ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท�ำรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” (ประพันธ์
นึกกระโทก, 2557)
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วิสาหกิจชุมชนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เลี้ยง
ตัวเองได้ พึ่งตนเองได้ซึ่งมิได้หมายถึงการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจเพียงด้าน
เดียวแต่หมายถึงการพัฒนาโดยรวม ดังนัน้ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง จึงเป็น
ความสามารถพลิกฟืน้ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยูไ่ ด้ทา่ มกลาง
กระแสทุนนิยมที่แทรกเข้ามาในหมู่บ้านเป็นไปได้เพราะฐานเดิมของ ชุมชนที่มี
โลกทัศน์แบบพอเพียงฝังแน่น แสดงออกด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และแบบแผน
การบริโภคที่เป็นอยู่แบบพอเพียง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็มากจาก
สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไปมากกว่ามาจากความต้องการของชุมชนเอง
โดยพบว่ า ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนนั้ น ประกอบด้ ว ยหลายมิ ติ ดั ง ต่ อ ไปนี้
1. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ 2. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านสังคม
3. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านวัฒนธรรม 4. ความเข้มแข็งของชุมชนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2550,
หน้า 85)
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ขา้ วบ้านจิก เกิดจากการรวมกลุม่ ของเกษตรกรท�ำนา
ในหมู่ที่ 7 ต�ำบลวัฒนานคร อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อแก้ปัญหา
การท�ำนาของกลุ่ม โดยการส่งเสริมของส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอวัฒนานคร เมื่อ
ปี 2553 มีสมาชิกเริ่มต้นจ�ำนวน 20 คน  ได้ยื่นจดทะเบียนและอนุมัติเมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2556 ปัจจุบันมีสมาชิกจ�ำนวน 58 คน จุดเด่น กลุ่มวิสาหกิจมี
ศักยภาพในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี และเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นที่ต้องการของ
คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากข้าวหอมมะลิ 105 ที่ผลิตได้มี
เอกลักษณ์คอื เมล็ดข้าวสารยาวเรียวสีขาว กลิน่ หอมคล้ายใบเตยเมือ่ หุงสุก เวลา
รับประทานข้าวจะกลิน่ หอม เนือ้ สัมผัสนุม่ รสชาติดี และยังได้รบั มาตรฐาน GMP
เพือ่ เป็นการรับรองถึงความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนปัญหาของ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิกก็คือ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากปุ๋ย มีราคา
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สูงขึน้ ท�ำให้ตอ้ งใช้เงินในการลงทุนปลูกข้าวเพิม่ มากขึน้ แต่ราคาข้าวไม่ได้สงู ขึน้
ตาม ท�ำให้รายได้ของสมาชิกลดลง และศูนย์ข้าวบ้านจิกยังไม่เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงหรือต่างจังหวัด จึงท�ำให้เกิดการเข้าถึงได้ยาก
แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้
เนื่องมากจากสมาชิกมีความสามัคคีและการเอื้ออาทรต่อกัน และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันมาโดยตลอด ซึ่งนั่นหมายถึง ทุนทางสังคมที่ดีที่ที่เกิดจากการมีความ
ไว้เนือ้ เชือ่ ใจเกิดจากความน่าเชือ่ ถือ ความซือ่ สัตย์และความตัง้ ใจทีจ่ ะพึง่ พากัน
และกัน บรรทัดฐานทางสังคมการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ และสร้างแนวทาง
การท�ำงานร่วมกันใหม่ เพือ่ สร้างชุมชนทีเ่ ข้มแข็งโดยการบูรณาการทุนทางสังคม
ของแต่ละเครือข่ายในท้องถิน่ และการสร้างเครือข่ายใหม่ทอี่ ยูภ่ ายนอกท้องถิน่
ยังจะช่วยเสริมพลังให้กับท้องถิ่นในการบูรณาการทุนทางสังคมที่มีร่วมกันได้
เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันตามหลักการกลไกประชารัฐที่ดี ซึ่งท�ำให้ความ
สามารถพลิกฟื้น ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยู่ได้ท่ามกลาง
กระแสทุนนิยมเพราะฐานเดิมของชุมชนจิตวิญญาณระบบคุณค่าส�ำนึกท้องถิ่น
ความภาคภูมใิ จทีม่ ตี อ่ ถิน่ ฐานบ้านเกิด สิง่ นีใ้ นสังคมไทยมีมาตลอดในความรูส้ กึ
ของคนทีร่ กั บ้านรักเมืองเสียสละและการดูแลสืบต่อไป (อเนก นาคะบุตร, 2545)
ดังนั้น ทุนทางสังคมจึงเป็นเครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนองค์กร
ในชุมชนที่มุ่งท�ำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้รับประโยชน์ ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�ำไปสู่กระบวนการจัดการความรู้นอกจากนี้ ในสังคม
เศรษฐกิจฐานความรูย้ งั เป็นสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญทีอ่ งค์กรทุกองค์กร ตลอดจนบุคคล
แต่ละคนจะต้องมี เพราะความรูค้ วามสามารถเป็นพลังส�ำคัญของการพัฒนาใน
ยุคเศรษฐกิจ ดังนั้นองค์กรทุกองค์กรจึงมุ่งให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มความรู้แก่
บุคลากรมาร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งความรู้ที่อยู่
ในตัวบุคคล และความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งความรู้อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
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คือ 1. ความรู้เด่นชัด เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารหรือวิชาการอยู่
ในต�ำราคู่มือปฏิบัติงาน 2. ความรู้ซ่อนเร้น เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน เป็น
ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน เป็นภูมิปัญญา โดยผ่านกระบวนการหนึ่งที่
เรียกว่า “กระบวนการจัดการความรู”้ ซึง่ ในปัจจุบนั ถือว่าเป็นเรือ่ งทีอ่ งค์กรทุก
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความส�ำคัญ (ประพันธ์  นึกกระโทก,
2557) ทุนทางสังคมเป็น “ ทุน” เพราะสามารถเพิ่มระดับรายได้ของครัวเรือน
โดยวัดทุนทางสังคมจากจ�ำนวนกลุ่ม/องค์กรที่สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิก
ระดับการร่วมมือกันในกลุ่มนั้น และความหลากหลายทางลักษณะของสมาชิก
ในกลุม่ นัน้ ๆ ครัวเรือนทีม่ รี ะดับตัวชีว้ ดั ดังกล่าวมากกว่า มีแนวโน้มทีจ่ ะมีรายได้
มากกว่า โดยระดับความเจริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพของคนในสังคมเป็นผล
มาจากการมีระดับความเชือ่ ถือไว้วางใจ และบรรทัดฐานทางสังคมในการเกือ้ กูลกัน
(Norm of trust and reciprocity) และเครือข่ายชุมชน (Civic engagement)
ที่มากกว่า ซึ่งคือนิยามของทุนทางสังคมนั่นเอง (Putnum,R.D., 1993)
จากความส�ำคัญทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเรือ่ ง ทุนทาง
สังคมทีส่ ง่ ผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ขา้ วบ้านจิก
อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยศึกษาทุนทางสังคม ศึกษาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก และเพื่อศึกษาทุนทางสังคม
ทีส่ ง่ ผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ขา้ วบ้านจิก อ�ำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยสามารถน�ำมาพัฒนาทุนทางสังคมทาง
ด้านเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เพือ่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง และอาจท�ำให้มผี คู้ นสนใจมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ยังสามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และชุมชน
อื่นสามารถน�ำไปเป็นรูปแบบในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาทุนทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

สมมติฐานการวิจัย
ทุนทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์
ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ตามแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 3 ประการของ Robert Putnam
(1993) ส�ำหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ทุนทางสังคม ประกอบ
ด้วย 3 ด้านได้แก่ ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ และด้าน
เครือข่าย
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิสาหกิจชุมนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประกอบ
ด้วย 4 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
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ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

ขอบเขตด้านพื้นที่

นิยามศัพท์เฉพาะ

การวิจยั เรือ่ งนีม้ งุ่ ศึกษาเกีย่ วกับทุนทางสังคมทีส่ ง่ ต่อการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ขอบเขตด้านประชากร
การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่เป็นสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 58
คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ทุนทางสังคม

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว

							

1. บรรทัดฐานทางสังคม
2. ความไว้เนื้อเชื่อใจ
3. เครือข่าย
ที่มา: Robert Putnam (1993)
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1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านวัฒนธรรม
4. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ที่มา: นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2550,
หน้า 85)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ทุนทางสังคม (Social capital) หมายถึง ทุนที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ร่วมคิด ร่วมท�ำ บนฐานของความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรม
ที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ ในองค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน
สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู  ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นพลังในกลุ่ม ชุมชน และ
สังคม ซึ่งองค์ประกอบหลักทั้งสี่ด้านมีบทบาทและยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคม
แล้วมีการสั่งสมปรับเปลี่ยนต่อยอดพัฒนาและสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การ
ที่ภายในชุมชนมีความสามัคคีและการเอื้ออาทรต่อกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
โดยตลอดคือ ทุนทางสังคมที่ดีควรมีในทุกๆ สังคมคมหรือชุมชน ส�ำหรับการ
ศึกษาครั้งนี้หมายถึง ทุนทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ และเครือข่าย
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง การด�ำเนินการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องแสวงหาพันธมิตรหรือเครือข่ายในด้านต่างๆ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งมีหลายเครือข่าย
ทางสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องพัฒนา รือ้ ฟืน้ ความสัมพันธ์ใหม่ และ
สร้างแนวทางการท�ำงานร่วมกันใหม่ เพือ่ สร้างชุมชนทีเ่ ข้มแข็งโดยการบูรณาการ
ทุนทางสังคมของแต่ละเครือข่ายในท้องถิ่น
ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ หมายถึง ความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดจากความ
น่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์และความตั้งใจที่จะพึ่งพากันและกันระหว่างสองฝ่าย
ด้านเครือข่าย หมายถึง ความสามารถพลิกฟื้น ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยูไ่ ด้ทา่ มกลางกระแสทุนนิยมทีแ่ ทรกเข้ามาในหมูบ่ า้ น
เป็นไปได้เพราะฐานเดิมของ ชุมชนทีม่ โี ลกทัศน์แบบพอเพียงฝังแน่น แสดงออก
ด้วยวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย และแบบแผนการบริโภคทีเ่ ป็นอยูแ่ บบพอเพียง แม้จะมี
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การเปลีย่ นแปลงไปบ้างก็มากจากสภาพแวดล้อมทีเ่ สือ่ มโทรมไปมากกว่ามาจาก
ความต้องการของชุมชนเอง เพือ่ เป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พร้อมกันทุกด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ความสามารถพลิกฟื้น ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยูไ่ ด้ทา่ มกลางกระแสทุนนิยมทีแ่ ทรกเข้ามาในหมูบ่ า้ น
เป็นไปได้เพราะฐานเดิมของ ชุมชนทีม่ โี ลกทัศน์แบบพอเพียงฝังแน่น แสดงออก
ด้วยวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย และแบบแผนการบริโภคทีเ่ ป็นอยูแ่ บบพอเพียง เพือ่ เป็น
ฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้านชุมชนเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจ หมายถึง ศักยภาพของชุมชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้
สมาชิกในชุมชนสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับระบบการผลิตเพื่อการค้า
ชุมชนเข้มแข็งทางด้านสังคม หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการที่
จะจัดระเบียบทางสังคมของชุมชนให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมชุมชนและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพชุมชนในการสร้างให้สังคมชุมชน
ด�ำรงตนได้อย่างมัน่ คงชุมชนเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถ
ของชุมชนในการแก้ปญ
ั หาด้วยสติปญ
ั ญา มีการแลกเปลีย่ นความรูก้ นั อย่างกว้าง
ขวางและต่อเนื่องชุมชนเข้มแข็งทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หมายถึง
ความสามารถของชุมชนในการจัดระบบดูแลและแบ่งสรรทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่สมาชิกในชุมชน ท�ำให้ชุมชนสามารถสร้าง
ระบบการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได้
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ระเบียบวิธีการวิจัย
1. รูปแบบการวิจยั การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั เลือกใช้ระเบียบวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. กลุ่มเป้าหมาย ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวน 58
คน ศึกษาเต็มกลุ่มจ�ำนวนประชากรคิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 58 คน
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่
การวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
3.1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทุนทางสังคมของประชาชนจาก
หนังสือ เอกสาร และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก�ำหนด
เป็นกรอบให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ท�ำการวิจัย
3.2 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการเสริม
สร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตามกรอบที่ก�ำหนดไว้
แบบสอบถามมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนทางสังคมของ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) บรรทัดฐานทางสังคม 2) ความไว้เนื้อเชื่อใจ
และ 3) เครือข่าย ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า มี 5 ระดับ ของ
ลิเคิร์ท (Likert Scale)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านวัฒนธรรม
4) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า มี 5 ระดับ ของลิเคอร์ (Likert Scale)
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดท�ำข้อมูล
4.1 ขอความอนุเคราะห์นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวัฒนานคร
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 แบบสอบถามส่งถึงประชาชนทีด่ ำ� เนินงานเป็นสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
จ�ำนวน 58 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม จนเสร็จสิ้น
4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผู้ศึกษาขอรับแบบสอบถามคืน
ด้วยตนเอง และท�ำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบสอบถาม ก่อนน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
5.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความตรงเชิงเนื้อหา
(validity) น�ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเองตามขั้น
ตอนดังกล่าวนั้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่ อ งมื อ โดยหาค่ า IOC (Index of item Objective
Congruence) โดยก�ำหนดค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90
5.2 สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ทุนทางสังคม และการสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดย
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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5.3 สถิตทิ ใี่ ช้ตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอย
อย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Multiple Linear
Regression Analysis) ค่าสถิตทิ ใี่ ช้ทดสอบความเป็นอิสระกัน
ของความคลาดเคลื่อน คือ ค่าสถิติ Durbin-Watson โดย
พิจารณาว่าค่าสถิติ Durbin-Watson อยู่ระหว่าง 1.50-2.50
(อัจฉริยา ปราบอริพ่าย, 2547) การตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์ตอ่ กัน และพิจารณาค่า
VIF (Variance Inflation factor) ถ้าค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดง
ว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน (Menard, 1995)

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการ
สริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการทดลองสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุขั้นตอนในการวิเคราะห์ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
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ทุนทางสังคมของวิสาหกิจ Unstandardized Standardized
Coeffidents
ชุ ม ช น ที่ ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ก า ร Coeffidents
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนศู น ย์ ข ้ า ว
SE
Beta
บ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร B
จังหวัดสระแก้ว

Collnearlty
Statistics
t

Sig.
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 ตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กัน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ R ระหว่างตัวแปรอิสระ “ทุนทางสังคมของ
วิสาหกิจชุมชน” และตัวแปรตาม “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ขา้ วบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว” ซึง่ เท่ากับ .799 ดังนัน้
ทุนทางสังคมของวิสาหกิจชุมชน กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีค่า R square
เท่ากับ .751 หรือร้อยละ 75.1 อีกร้อยละ 24.9 เป็นตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษา
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การทดสอบค่าสถิติทดสอบ F ปรากฏว่าค่า Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรต้นคือ ทุนทางสังคมของวิสาหกิจชุมชน
อย่างน้อย 1 ตัว ที่สามารถท�ำนายผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
สมการ Multiple linear regression ดังนี้
Unstandardized = 1.788 + 0.275 (X1) 0.287 (X2) 0.213 (X3)
เมื่อ
= การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
บ้านจิก อ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
(X1) = ความไว้เนื้อเชื่อใน
   (X2) = เครือข่าย
(X3) = บรรทัดฐานทางสังคม
Standardized = 0.320 (X1) + 0.328 (X2) + 0.340 (X3)
เมื่อ   = การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
บ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
(X1) = ความไว้เนื้อเชื่อใจ
    (X1) = เครือข่าย
(X1) = บรรทัดฐานทางสังคม
จากตารางที่ 1 สามารถแสดงความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมของวิสาหกิจ
ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก
อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยพบว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจ เครือข่าย และ
บรรทัดฐานทางสังคม ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
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ศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่องจากค่า Sig. น้อยกว่า .05 โดยมีค่า Sig. เท่ากับ .036 .029
และ .050.

อภิปรายผล
จากการศึกษาทุนทางสังคมของวิสาหกิจส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โดยศึกษาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ทุนทางสังคม ด้านความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ ด้านเครือข่าย และด้านบรรทัดฐาน
ทางสังคมส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก
อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวิสาหกิจชุมชนศูนย์ขา้ วบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการพัฒนาหรือจัดกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน
มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และมีการรับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนให้สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาและแก้ปัญหาในวิสาหกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Robert Putnam (1993) ที่กล่าวว่าทุนทางสังคม
ด้านเครือข่ายสามารถพลิกฟื้น ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยู่
ได้ทา่ มกลางกระแสทุนนิยมทีแ่ ทรกเข้ามาในหมูบ่ า้ นเป็นไปได้เพราะฐานเดิมของ
ชุมชนที่มีโลกทัศน์แบบพอเพียงฝังแน่น แสดงออกด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และ
แบบแผนการบริโภคที่เป็นอยู่แบบพอเพียง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็
มาจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไปมากกว่ามาจากความต้องการของชุมชน
เอง เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
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สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
สัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมูบ่ า้ นหนองยาง หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลช�ำราก อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด ผลการศึกษา
พบว่า ทุนทางสังคมของหมูบ่ า้ นหนองยางมี 3 ทุนส�ำคัญ ได้แก่ ทุนทางสังคมใน
รูปแบบบรรทัดฐานทางสังคม ทุนทางสังคมในรูปแบบเครือข่าย ทุนทางสังคม
ในรูปแบบองค์กรชุมชนที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความ
รู้สึกผูกพันต่อชุมชน ความไว้วางใจและเครือข่ายที่สะท้อนผ่านกิจกรรมของ
ชุมชน เช่น กิจกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน และกิจกรรมการ
ตรวจเยี่ยมบ้านของกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น และพบว่าสอดคล้อง
กับแนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ์ (2543) ที่กล่าวว่าทุนทางสังคม คือ ความ
สัมพันธ์ทางสังคมทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ระหว่างบุคคล สถาบัน และ/หรือ
องค์กรต่างๆ ทัง้ ในรูปปัจเจก กลุม่   และเครือข่าย ทัง้ ค่านิยม บรรทัดฐานทีส่ งั คม
ยึดถือ ซึง่ มีผลต่อวิถกี ารผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน และประชาคม นอกจาก
นี้ ยังได้กล่าวถึง ทุนทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ที่
มีคา่ นิยมในการตอบแทนบุญคุณซึง่ เป็นการแลกเปลีย่ นแบบไม่เท่าเทียมกัน รวม
ทัง้ การมีเครือข่ายการตอบแทนและการใช้ประโยชน์รว่ มกัน และกล่าวถึงการน�ำ
แนวคิ ด เรื่ อ งทุ น ทางสั ง คมไปขยายใช้ กั บ งานพั ฒ นาในปั จ จุ บั น จากความ
สอดคล้องกับแนวคิดและการวิจัยที่กล่าวมาที่ล้วนส่งผลสนับสนุนในประเด็น
ส�ำคัญในงานวิจยั นีค้ อื ทุนทางสังคมของวิสาหกิจทีส่ ง่ ผลต่อการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ทุนทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยในภาพ
รวมวิสาหกิจชุมชนมีระดับทุนทางสังคมต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจอยูใ่ นระดับมาก และในภาพรวมวิสาหกิจชุมชนมีบรรทัดฐานทางทัง้ คม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ และเครือข่าย ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทุนทางสังคมด้านเครือข่ายกลับมี
ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนควรมีการปรับปรุงแก้ไขในด้าน
เครือข่าย ดังนี้
1. ควรมีสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก โดยการจัดการ
สอนค้าขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเป็นที่รู้จักในการตลาดให้มากขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพือ่ ให้มคี นรูจ้ กั วิสาหกิจชุมชนมากขึน้   
3. ควรให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงาน
อื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการของวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้ข้อเสนอแนะและแนวทางการด�ำเนินการและ
ประเมินผลที่หลากหลาย
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดอื่นต่อไป
2. ควรศึกษาปัจจัยตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิสาหกิจชุมชน เช่น การจัดการความรู้ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทเี่ ป็นประโยชน์และแนวทาง
ในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มากขึ้น
3. ควรศึกษารูปแบบการปรับตัวตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจการปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชน เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของนักท่อง
เทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่ คุณภาพการบริการทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ท 2) ศึกษาระดับการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการที่พักประเภทรีสอร์ท
และ 3) เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่
คุณภาพการบริการทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่พักอาศัยรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัด
ชลบุรี ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงจ�านวน 384 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ ง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของ 2 กลุม่ ผลจากการศึกษา พบว่า ความคาดหวัง
คุณภาพบริการภาพรวมค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.03) โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
มากที่สุด คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความคาดหวังระดับมาก
( = 4.08) ส่วนปัจจัยการรับรู้คุณภาพบริการภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( = 3.52) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการมีความคาดหวังระดับมาก ( = 3.56) และปัจจัยการเปรียบเทียบความ
คาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ
ความคาดหวัง, การรับรู้, คุณภาพบริการ,
ที่พักประเภทรีสอร์ท
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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
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บทน�ำ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วมีบทบาทส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยเพราะ
สร้างรายได้มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าการผลิตอื่นๆ หรือมากกว่าร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของทัง้ ประเทศ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2559) ในปี 2561 ช่วง ม.ค.-ส.ค. มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางมาจ�ำนวน
25.89 ล้านคน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวของปีทผี่ า่ นมานักท่องเทีย่ วชาวไทยจ�ำนวน
88.12 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 4.33% จากการส�ำรวจพบอีกว่ารายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ�ำนวน 1.35 ล้านล้านบาทมากที่สุดเป็นรายได้
จากค่าทีพ่ กั 48,903.32 ล้านบาทหรือคิดเป็น 29.10% รองลงมาคือรายได้จาก
สินค้าทีร่ ะลึก 24.73% และอาหารและเครือ่ งดืม่ 20.47% จึงเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
ต่อการขยายตัวของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทนอกจากนี้พบว่ามีการกระจายการ
ท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ มากขึ้น (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) จาก
แนวโน้มนักท่องเทีย่ วต่างชาติปี 2561 - 2563 จะขยายตัวเฉลี่ย 8 - 10% ต่อปี
ในส่วนนักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 5 - 7% ต่อปีในปี 2561 -2563
ท�ำให้อตั ราการเข้าพักทีพ่ กั ปรับเพิม่ ขึน้ อยูท่ รี่ ะดับ 66 - 70% (กรมการท่องเทีย่ ว
2557) การขยายตัวกลุ่มธุรกิจการให้บริการ เช่น ธุรกิจทัวร์ ร้านอาหาร ธุรกิจ
ขายของฝากของทีร่ ะลึก โดยเฉพาะธุรกิจทีพ่ กั ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์
บังกะโล ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทีม่ แี นวโน้มเพิม่
ขึน้ ทุกปี เป็นทีม่ าของแหล่งสร้างงานท�ำให้เกิดรายได้ของประเทศ ซึง่ ในปี 2553
พบว่า ธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.90 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว (ส�ำนักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค, 2554 อ้างถึงใน (ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2554) ในปีเดียวกันประเทศไทยมีจำ� นวนทีพ่ กั ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท
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เกสต์เฮ้าส์ และบังกะโล ทัง้ สิน้ ประมาณ 6,588 แห่ง มีจำ� นวนห้องพักประมาณ
369,745 ห้อง และมีแนวโน้มจะมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี ท�ำให้เกิดผลดีตอ่ เศรษฐกิจ
ของประเทศชาติโดยรวม (กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2553 อ้างถึง
ใน ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554) โรงแรม
และรีสอร์ท แต่ละแห่งจึงให้ความสนใจยกระดับมาตรฐานให้เทียบเคียงกับต่าง
ประเทศบ่งบอกถึงระดับศักยภาพในการปฏิบตั งิ านให้บริการจากทีพ่ กั ประเภท
โรงแรม และรีสอร์ท ประเทศไทยมีองค์กรก�ำหนดมาตรฐานทีพ่ กั ได้แก่ สมาคม
โรงแรมไทย (ATTA) เป็นตัวก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพของโรงแรม และรีสอร์ท
รวมทัง้ การให้บริการ (สมาคมโรงแรมไทย, 2557) นอกจากนีภ้ าครัฐ และเอกชนได้
จัดท�ำคูม่ อื มาตรฐานทีพ่ กั เพือ่ การท่องเทีย่ วโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดขอบเขต
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเป็นการยกระดับบริการด้านที่พักส�ำหรับการท่องเที่ยว
หมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติใน
นามว่า “หมู่เกาะปะการัง” (Coral Islands) เกาะล้านอุดมไปด้วยปะการังนานา
ชนิดเป็นแหล่งปะการังทีส่ มบูรณ์แห่งหนึง่ ของประเทศ พื้นที่เกาะล้านมีหาดที่
สวยงามและทรัพยากรธรรมชาติทสี่ มบูรณ์อกี หลายแห่ง ดังนัน้ เกาะล้านจึงเป็น
จุดดึงดูดทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูท้ ไี่ ปพักผ่อน และเล่นน�ำ้ ทะเลจากปัจจัยข้างต้น ท�ำให้
แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมาเที่ยวเกาะล้านเฉลี่ย 8,00010,000 คน/วัน และมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเทีย่ วไม่ตำ�่ กว่าวันละ 2,000,000
บาท นอกจากนีก้ ารเดินทางสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพ (ส�ำนักงานเมืองพัทยาสาขา
เกาะล้าน, 2555) องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization:
UNWTO) คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2030 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวโลกจะเพิ่มขึ้น
1,800 ล้านคน ด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.3 และในปี 2015 ตลาดเกิดใหม่หรือ
กลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาจะเป็นกลุ่มประเทศที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวใน
อัตราที่สูงกว่าตลาดต่างประเทศที่พัฒนาแล้วโดยประเทศไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาค
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ทีม่ กี ารขยายตัวของการท่องเทีย่ วสูงสุด (Department of Tourism, 2015: 8)
จะส่งผลให้การบริการทีพ่ กั ต้องปรับตัวและพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ นอกจากนี้
พบว่าธุรกิจรีสอร์ทยังมีความเป็นฤดูกาลท�ำให้ช่วง Low Season มีลูกค้าน้อย
(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2553) การบริหารจัดการรีสอร์ท พบ
ปัญหา พนักงานบริการมีน้อย อาหารราคาแพง และไม่ตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการ อาคาร และห้องน�ำ้ สกปรกขาดการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม
ท�ำเลที่ตั้งไม่เหมาะสม (Auka, 2012) จากการศึกษางานวิจัยที่พักประเภท
รีสอร์ทพบว่างานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาเรือ่ ง การตัดสินใจ มากทีส่ ดุ (ภัทรา, 2556
วรรณวิษา, 2559 วีรวัลย์, กอบกูล, 2561) ฯลฯ คุณภาพการบริการ (ภัทรา,
2556 สันติกร, 2558 รสสุคนธ์, 2558) ส่วนประสมทางการตลาด (จิรัฐ และ
คณะ, 2556 ลลิตา, 2555 รสสุคนธ์, 2558) แม้จะมีการศึกษามิตคิ ณ
ุ ภาพบริการ
ที่พักประเภทรีสอร์ทบางส่วนแต่พบว่าในบริบทของความคาดหวัง (วรรณวิษา,
2559) และการรับรู้ (ภัทรา, 2556 สุนิษา,ณัฐสินี, 2559) ยังมีผู้ศึกษาจ�ำนวน
ไม่มาก จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในครั้งนี้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่ คุณภาพ
การบริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี
2. เพือ่ ศึกษาระดับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่ คุณภาพการ
บริการทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี
3. เพือ่ เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ที่มีต่อคุณภาพการบริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี
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ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาตามการวิจัยจากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานที่เกีย่ วข้องสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด ได้แก่ ความ
คาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการที่ พั ก ประเภทรี ส อร์ ท ในเกาะล้ า น
จังหวัดชลบุรีประกอบด้วย 5 ด้าน Parasuraman et al. (1988 อ้างถึงใน
ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์, 2559) ได้แก่ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
(Tangibles) ความน่าเชือ่ ถือในการบริการ (Reliability) การตอบสนองผูใ้ ห้บริการ
ทันที (Responsiveness) การให้ความมัน่ ใจแก่ผรู้ บั บริการ (Assurance) การรูจ้ กั
และความเข้าใจผูร้ บั บริการ (Empathy) ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

สมมติฐานการวิจัย
ระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อคุณภาพการบริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี มีความ
แตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน และภาพรวมทุกด้านแตกต่างกัน
H a: E ≠ P (ระดับความคาดหวังและระดับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยทีม่ ตี อ่ คุณภาพการบริการทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ทในเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
แตกต่างกันทัง้ 5 ด้านและภาพรวมทุกด้านแตกต่างกัน)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพ
การบริการทีพ
่ กั ประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี (E)
1.
2.
3.
4.
5.

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
ความน่าเชื่อถือในการบริการ (Reliability)
การตอบสนองผู้ให้บริการทันที (Responsiveness)
การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance)
การรู้จัก และความเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy)

การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพ
การบริการทีพ
่ กั ประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี (P)
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพ
การบริ ก ารที่ พั ก ประเภทรี ส อร์ ท ใน
เกาะล้านจังหวัดชลบุรี
1. E > P
2. E < P
3. E = P

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
ความน่าเชื่อถือในการบริการ (Reliability)
การตอบสนองผู้ให้บริการทันที (Responsiveness)
การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance)
การรู้จัก และความเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy)

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการ
สายฝน เลิศพิทักษ์ธรรม (2558) ได้ให้ความหมายคุณภาพการบริการ
(Service Quality) เป็นสิง่ ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง
ในการใหบริการคุณภาพการให้บริการเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างธุรกิจและสามารถท�ำให้ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่งได้หากคุณภาพการให้
บริการที่ลูกค้าได้รับตรงตามความคาดหวังส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
Ghobadian, Speller, & Jones (1994) และ Boone & Kurtz (1989)
ได้อธิบายไว้ว่า คุณภาพการบริการมีความส�ำคัญสืบเนื่อง เพราะภาคธุรกิจ
บริการตลอดหลายทศวรรษนี้ ถือเป็นภาคธุรกิจที่มีความส�ำคัญอย่างมากต่อ
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เศรษฐกิจโลก และเป็นภาคธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นระดับการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนัน้
บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในธุรกิจบริการ จึงต้องพยายามก�ำหนดคุณภาพ
การบริการให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้บริโภคให้ดีที่สุดในการด�ำรงให้อยู่
รอดในธุรกิจ  
Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985 อ้างถึงใน อมรารัตน์
บุญภา, 2557 : 10) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการเป็นการให้บริการที่มาก
กว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม
ในมิติการรับรู้ และการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง การให้บริการที่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผูร้ บั บริการอย่างสม�ำ่ เสมอ ดังนัน้ ความพึงพอใจ
ต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับการท�ำให้เป็นไปตามความคาดหวัง
หรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ( Confirm or disconfirm expectation )
นอกจากนี้ ได้ศึกษารูปแบบของการวัดคุณภาพบริการในองค์การต่างๆ เช่น
สถาบันการศึกษา ธนาคาร ภัตตาคาร อู่ซ่อมรถ โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยยึดช่องว่างที่มีระหว่างความ
คาดหวัง และการรับรู้ของลูกค้าที่ได้รับบริการเป็นหลัก และเรียกรูปแบบการ
วัดค่านี้ว่า Gap Model ต่อมา (Parasuraman, Zeithaml, & Berry 1988
อ้างถึงใน ณัฐพัชร์ 2559) ได้ปรับเกณฑ์ที่ใช้ในการก�ำหนดวัดคุณภาพของการ
ให้บริการเป็น 5 ปัจจัย ดังนี้ 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
คือ ลักษณะทางกายภาพหรือสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ รวมถึงสิง่ ทีป่ รากฏให้เห็น อาทิ วัสดุ
อาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ เอกสารที่ใช้
ในการติดต่อสือ่ สาร และสัญลักษณ์ ป้ายบอกทางรวมทัง้ สภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้
ผูร้ บั บริการรูส้ กึ ว่าได้รบั การดูแลเอาใจใส่หว่ งใย และความตัง้ ใจจากผูใ้ ห้บริการ
ที่ถูกน�ำเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท�ำให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการได้
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ชัดเจนขึ้น 2. ความน่าเชื่อถือในการบริการ (Reliability) คือ ความสามารถใน
การให้บริการของผู้ให้บริการที่ท�ำตามสัญญาที่ให้กับลูกค้าไว้ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย�ำ  และบริการทุกครั้งต้องมีความสม�่ำเสมอ สามารถให้ความไว้วางใจได้
เมือ่ เข้าใช้บริการ พนักงานเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ผูใ้ ห้บริการยึดถือความ
ต้องการของลูกค้าเป็นทีต่ งั้ ผูใ้ ห้บริการให้ความช่วยเหลือลูกค้าบริการได้ ครบถ้วน
และไร้ข้อผิดพลาด 3. การตอบสนองผู้ให้บริการทันที (Responsiveness) คือ
ความพร้อม และความเต็มใจ ความยินดี ทีจ่ ะให้บริการในทันทีทไี่ ด้รบั การร้องขอ
ให้ช่วยเหลือโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
ทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจาก
การใช้บริการ 4. การให้ความมั่นใจแก่ ผู้รับบริการ (Assurance) คือ มนุษย์
สัมพันธ์ ทักษะความรู้ความสามารถแสดงถึงความช�ำนาญในวิชาชีพของผู้ให้
บริการแสดงออกมาท�ำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจที่จะได้รับการบริการเป็น
อย่างดี (เป็นการรวมด้านความน่าศรัทธา ความสามารถ ความปลอดภัย และ
ความมีมารยาทเข้าด้วยกัน) พนักงานพร้อมแก้ไขปัญหาของผูร้ บั บริการได้เสมอ
พนักงานได้รับความไว้วางใจให้แก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ พนักงานให้บริการ
ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตั้งแต่ครั้งแรกที่ให้บริการ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทีด่ งึ ดูดผูร้ บั บริการ ผูร้ บั บริการได้รบั รูถ้ งึ ความปลอดภัยตลอดการเข้ารับบริการ
ไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยจนถึงความปลอดภัยจากการเข้าใช้
บริการ ความเอื้ออาทรของพนักงาน และความกระตือรือร้นของพนักงานที่จะ
ท�ำให้ลกู ค้าเกิดความเชือ่ ถือว่าการบริการของตนจะประสบความส�ำเร็จ 5. การ
รูจ้ กั และความเข้าใจผูร้ บั บริการ (Empathy) คือ ความสนใจตามความต้องการ
ที่พนักงานควรมีให้กับผู้รับบริการเป็นรายบุคคล (เป็นการรวมด้านความเข้าใจ
เข้าด้วยกัน การสื่อสาร และการเข้าถึงบริการ) พนักงานมีการดูแลเอาใจใส่แก่
ผูร้ บั บริการมีความเห็นอกเห็นใจรับฟังปัญหาและความรูส้ กึ ของผูร้ บั บริการโดย
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เฉพาะบุคคลที่มีความต้องการแตกต่างกันเป็นอย่างดี พนักงานให้บริการด้วย
ความถูกต้อง ความเรียบร้อยอย่างเป็นมืออาชีพ ผูใ้ ห้บริการมีทกั ษะทางด้านการ
สื่อสารเป็นอย่างดีช่วงเวลาให้บริการเหมาะสม สะดวก สบาย และรักษา
ความลับของลูกค้า
ผู้วิจัยสรุปได้ว่าในทุกๆ วันนี้ ธุรกิจบริการหรือกิจการต่างๆ ต้องเน้น
สนับสนุน หรือผลักดันเรื่องการบริการให้มากขึ้น ทั้งนี้การบริการจะต้องใส่
มาตรฐานคุณภาพลงไปด้วย ส่วนงานไหนสามารถใส่การบริการลงไปได้กค็ วรท�ำ 
และไม่เพียงเฉพาะธุรกิจที่ให้บริการอย่างเดียวเท่านั้น แต่ธุรกิจที่ขายสินค้าก็
ต้องใส่การให้บริการลงไปในของธุรกิจนัน้ ๆ ด้วย เพราะลูกค้าไม่ได้ดแู ค่ตวั สินค้า
อย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว รวมทั้งยังเจอกับสภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งที่รุนแรง
จึงต้องท�ำทุกวิถที างทีจ่ ะสร้างเกราะก�ำบังในการต่อสูแ้ ข่งขัน และด�ำเนินอยูร่ อด
ให้ได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้จาก ปัจจัยในการประเมินคุณภาพบริการของ
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) ที่ได้ระบุกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการปัจจัยที่ส�ำคัญที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการมี
5 มิตินี้ ประกอบไปด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
ความน่าเชื่อถือในการบริการ (Reliability) การตอบสนองผู้ให้บริการทันที
(Responsiveness) การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) การรู้จัก
และความเข้าใจผูร้ บั บริการ (Empathy) ธุรกิจบริการสามารถน�ำปัจจัยทัง้ 5 มิติ
นี้ มาสร้าง และพัฒนาการบริการเพื่อสร้างจุดเด่นแก่ธุรกิจให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึง
เพิม่ ความแข็งแกร่งให้แก่ธรุ กิจหรือองค์กร อย่างไรก็ตามธุรกิจแต่ละประเภทให้
น�้ำหนักความส�ำคัญต่อปัจจัยทั้ง 5 มิติไม่เท่ากัน ดังนั้นแล้ว ธุรกิจควรวิเคราะห์
เรื่องคุณภาพการให้บริการอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบรัดกุม เพื่อได้มากกว่าที่
ลูกค้าคาดหวังในเรื่องบริการ และเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการซ�้ำ 
ต่อไปในอนาคต
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ และรุ้งเพ็ชร ปั้นงาม (2560) ความคาดหวัง
หมายถึง ความเชือ่ หรือความคิดอย่างมีเหตุผลในแนวทางทีเ่ ป็นไปได้หรือความ
คาดหวังทีค่ าดการณ์วา่ ต้องการจะได้ในอนาคตของบุคคล ความคาดหวังจึงเป็น
สภาวะทางจิตที่บุคคลคาดคะเนล่วงหน้าแค่บางสิ่งบางอย่างควรจะมีความน่า
จะเป็นหรือควรจะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมในเรื่องของความคาดหวัง
Zhitang Chen (2017) ความคาดหวัง หมายถึง ความรูส้ กึ ความต้องการ
ทีม่ ตี อ่ สิง่ ใดสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเน
ถึงสิ่งที่จะมากระทบการรับรู้ของคนเราโดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัว
บ่งบอก
กัญญารัตน์ ใจมั่น (2559) ความคาดหวัง หมายถึง ความต้องการของ
ความรู้สึก การคาดคะเน และการคิดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
มุ่งหวังจะให้ประสบผลส�ำเร็จดั่งที่ได้คาดหวังไว้หรือตรงกับที่จินตนาการไว้
และความคาดหวังเป็นทัศนคติเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่ม
เป้าหมายที่เขาคาดหมายว่าจะได้รับ ซึ่งความคาดหวังของแต่ละคนหรือแต่ละ
กลุม่ เป้าหมายจะผันแปรต่างกันอันเนือ่ งมาจากชีวติ ความเป็นอยู่ และสถานภาพ
ของแต่ละบุคคลความคาดหวังเป็นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในจิตใจ หากได้รบั การตอบสนอง
กับสิ่งที่คาดไว้ก็จะเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในตราสินค้าหรือบริการที่
เขาได้รับ
นอกจากนี้ กัญญารัตน์ ใจมัน่ (2559) ยังกล่าวถึงองค์ประกอบของความ
คาดหวังไว้วา่ ความคาดหวัง (Expectation) คือ ทัศนคติทเี่ กีย่ วกับความต้องการ
หรือความปรารถนาที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการนั้นๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1. บริการที่พึงประสงค์ (Desired Service) เป็นสิ่งที่ลูกค้า
คาดหวังว่าจะได้รับหรือปรารถนา ที่จะได้รับ ซึ่งระดับของความปรารถนานั้น
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ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการส่วนบุคคล และความเชือ่ ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ บริการทีไ่ ด้รบั
2. บริการที่เพียงพอ (Adequate Service) เป็นระดับที่ต�่ำสุดของการบริการที่
ลูกค้าจะยอมรับได้โดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ซึ่งความคาดหมายระดับนี้
เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคต่อทางเลือกของผู้ให้บริการอื่นๆ 3. บริการที่
คาดการณ์ (Predicted Service) เป็นระดับการให้บริการที่ลูกค้าคาดว่าจะได้
รับจากผูใ้ ห้ บริการในขณะทีล่ กู ค้าพบปะ กับผูใ้ ห้บริการการบริการทีค่ าดการณ์
นี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการก�ำหนดระดับการบริการที่พึงประสงค์
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวัง คือสิ่งที่จินตนาการไว้ก่อนที่
จะได้สมั ผัสจริง เป็นการคาดการณ์ทมี่ ผี ลต่อการก�ำหนดระดับความพึงพอใจของ
แต่ละบุคคล ทีแ่ ตกต่างกันออกไปซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยความเป็นอยู่ และสถานภาพ
ของแต่ละบุคคล ซึง่ ในทีน่ ผี้ วู้ จิ ยั ได้ให้ความหมายของความคาดหวังในการศึกษา
ครั้งนี้ไว้ว่า ความคาดหวังหมายถึง ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อที่พักประเภทรีสอร์ทเป็นความคาดหวังต่อสภาพการที่นักท่องเที่ยว
ปรารถนา และได้จินตนาการไว้ก่อนสัมผัสจริง ของสถานที่พักแรมประเภท
รีสอร์ท กับการให้บริการของพนักงาน รีสอร์ท ด้วยตนเองโดยการจินตนาการ
ต่อการใช้บริการของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยและ
ส่วนบุคคลด้วย

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
พีร์ พวงมะลิต (2560 : 10) การรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้
ความเห็นซึง่ เกิดขึน้ จากการตีความ การสัมผัสของร่างกายกับสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็น
สิง่ เร้า โดยการใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการให้ความหมายแห่งการสัมผัสนัน้ ๆ
Bernstein (1999) การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจาก
สิ่งที่เรากระตุ้นการรู้สึกและถูกตีความเป็นสิ่งที่มีความหมายโดยใช้ความรู้
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ประสบการณ์และความเข้าใจของบุคคลซึง่ เป็นผลจากความรูเ้ ดิมหรือประสบการณ์
เดิมทีเ่ รามีรวมเข้ากับการรับรูส้ มั ผัสใหม่ ทีไ่ ด้รบั เริม่ จากการสัมผัสกับสิง่ เร้าต่างๆ
ที่มากระทบกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ได้ยิน ได้เห็น ได้ลิ้มรส และได้สัมผัส
ด้าน Mattsson (1992) แบ่งการรับรู้คุณภาพการบริการออกเป็น 5 มิติ ได้แก่
ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ (Reliability) ความเหมาะสมกับเวลา (Timeliness)
ความสามารถในการเข้าถึง (Accessible) ความอ่อนโยนในแง่ของความพอใจ
ที่ได้ใช้ (Humane: Pleasant to Use) ความเหมาะสมของตัวเลือกและราคา
(Choice, Cost)
Sangeeta (2013) ได้ท�ำการศึกษาการรับรู้คือกระบวนการซึ่งประกอบ
3 ขัน้ ตอนได้แก่ 1.บุคคลมีการเลือกรับรูโ้ ดยหลังจากมีสงิ่ เร้าทางการตลาดมาก
ระทบบุคคลนัน้ จะมีการเลือกสรรตามความสนใจหรือความต้องการของตนเอง
2.บุคคลมีการจัดองค์ประกอบการรับรู้ คือการจัดข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมเข้า
ด้วยกันเพือ่ ให้เข้าใจได้มากขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง และ
3.เพื่อบุคคลมีการตีความหมายหรือการแปลความหมายจากข้อมูลที่ได้รับเพื่อ
ท�ำความเข้าใจว่าสิ่งเร้าที่ได้รับมาคืออะไรซึ่งแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการ
ตีความของแต่ละบุคคลโดยผู้ที่มีวัฒนธรรมเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันอาจ
ตีความหมายเหมือนกัน และผู้มีวัฒนธรรมต่างกันย่อมตีความหมายต่างกันได้
จากความเชื่อแต่ละวัฒนธรรม ตัวอย่าง สีเดียวกันแต่ละชาติอาจตีความหมาย
ต่างกันได้ สีส้ม ส�ำหรับชาวเอเชียมีความหมายที่ดี มีสติปัญญา เสริมพลังของ
ชีวิต แต่ส�ำหรับชาวอเมริกันคือสีแห่งความอันตรายบนท้องถนน การจารจร
ติดขัด
กล่าวโดยสรุปได้วา่ การรับรูค้ ณ
ุ ภาพเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญต่อธุรกิจให้บริการ
โดยปกติธรรมดาแล้ว ลูกค้าจะเกิดกระบวนการรับรู้คุณภาพนี้ ซึ่งเริ่มโดย
ความคาดหวังของลูกค้าจากการรับบริการมาเทียบเคียงกับการได้รบั บริการจริง
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หากรับบริการจริงๆ ได้เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังแล้ว จะเกิดการรับรู้ คุณภาพ
ของลูกค้าอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นแบบที่รีสอร์ททั้งหลายต่างก็อยากให้เกิดกับ
ธุรกิจในทางกลับกัน หากให้บริการได้ด้อยกว่าที่ลูกค้าที่คาดหวัง ก็จะเกิด
คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ในระดับต�่ำ  ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลร้ายแก่งานที่ท�ำ  รวมถึง
ผลประกอบการของกิจการนั้นๆ ดังนั้นผู้ให้บริการหรือเจ้าของธุรกิจรีสอร์ท
ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญในการน�ำคุณภาพด้านเทคนิค รวมถึงคุณภาพใน
หน้าที่ประกอบกับคุณภาพในด้านภาพลักษณ์ เพื่อน�ำมาสนับสนุนให้การรับรู้
คุณภาพของลูกค้าอยู่ในระดับสูงกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง และเกิดความประทับใจ
ตรึงใจ และชื่นชมต่อการรับบริการ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ที่เข้ามา
ใช้บริการในที่พักรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถค�ำนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดกลุ่มตัวอย่างของ W.G.
Cochran โดยก�ำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาด
เคลื่อนร้อยละ 5 (อวัสดา ชัยสงคราม, 2558) โดยเลือกประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั ครัง้ นีไ้ ด้กำ� หนดประชากรเป้าหมาย คือ นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางเข้า
มาใช้บริการทีพ่ กั รีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 384 คน ซึง่ การเลือก
กลุ่มประชากรกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้บริการรีสอร์ทเป็น
ประจ�ำใช้เกณฑ์การวัดมาตรฐานรีสอร์ท จากกรมการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
โดยสามารถใช้วิธีในการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น
(Non-probability sampling) ซึ่งจะเป็นการเลือกตัวอย่างโดยไม่ค�ำนึงว่า
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ตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อยเท่าไรหรือเป็นการสุ่มตัวอย่างที่
บางครั้งอาจไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แท้จริง ท�ำให้ไม่สามารถใช้การสุ่มแบบ
อาศัยความน่าจะเป็นได้ และการสุ่มแต่ละครั้งนั้นทุกๆ หน่วยของประชากร
มีโอกาสถูกสุม่ มาเป็นกลุม่ ตัวอย่างไม่เท่าเทียมกัน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้ การเลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จะเป็นการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเองโดยลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัย
ความรู้ ความช�ำนาญและประสบการณ์ในเรือ่ งนัน้ ๆ ของผูท้ ำ� วิจยั การเลือกกลุม่
ตัวอย่างแบบนีม้ ชี อื่ เรียกอีกอย่างว่า Judgment Sampling (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2550)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารวิชาการ
บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนด
ขอบเขตของการวิจัยและขอบเขตของเนื้อหาให้มีความชัดเจน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2) น�ำข้อมูลที่ได้มาสร้างเครื่องมือวิจัยความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพบริการที่พักประเภท
รีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดใน
การวิจัย
3) น�ำแบบสอบถามที่ได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจ
แบบสอบถามความถูกต้อง และเสนอแนะเพิม่ เติมเพือ่ น�ำมาแก้ไข
4) น� ำ แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง และเสนอผู ้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น
พิจารณาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยวิธีตรวจสอบ

118

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC, Index of
Item Object Congruence) เพื่อน�ำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องชัดเจนและความเหมาะสมในเนื้อหาทั้งนี้ค่าค�ำนวณที่
ได้เท่ากับ 1 ซึ่งถือว่าค่าที่ได้เพียงพอ และเป็นที่ยอมรับทางตาม
สถิติ
5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน�ำ  เพื่อ
ปรับปรุงก่อนทดลองใช้ (Try out) เสร็จแล้วน�ำแบบสอบถาม
มาทดลองใช้กับกลุ่มไม่ใช่ตัวอย่าง 30 คน เพื่อหาคุณภาพของ
แบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficien) โดยค่าค�ำนวณที่ได้เท่ากับ
0.741 ซึ่งถือว่าค่าที่ได้เพียงพอและเป็นที่ยอมรับทางสถิติ
6) น�ำแบบสอบถามทีท่ ดลองใช้แล้วมาปรับปรุงด้านภาษาตลอดจน
รู ป แบบการพิมพ์เ พื่อให้เ หมาะสมแล้ วจึ ง ใช้ แ บบสอบถามนี้
ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) วางแผนเก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
เพื่อให้ข้อมูลหลากหลายและครบสมบูรณ์
2) ผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการพัก รีสอร์ทตอบแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจนครบ
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) หาค่าความคาดหวังและการรับรู้โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3) สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ t - test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกันทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
ว่ามีความคาดหวังหรือการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการมีคา่ เฉลีย่ ต่าง
กันหรือไม่ใช้สถิติ t - test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มระหว่างความคาดหวังกับการ
รับรู้คุณภาพการบริการชาวไทยที่เข้าพัก รีสอร์ทในเกาะล้าน
จังหวัดชลบุรีโดยวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย Paired Sample
t – test

120

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงถึงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คาดหวังคุณภาพบริการก่อนเข้าพักของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่ คุณภาพการ
บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี
คุณภาพบริการ
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ตารางที่ 2 แสดงถึงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการ
รับรู้คุณภาพบริการหลังเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการ
บริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี
คุณภาพบริการ

X

S.D.

ระดับ

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)

3.56 0.62

มาก
มาก

S.D.

ระดับ

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)

4.08 0.59

มาก

2. ด้านความน่าเชื่อถือในการบริการ (Reliability)

3.51 0.65

2. ด้านความน่าเชื่อถือในการบริการ (Reliability)

4.02 0.63

มาก

3. ด้านการตอบสนองผู้ให้บริการทันที (Responsiveness)

3.47 0.70 ปานกลาง

3. ด้านการตอบสนองผู้ให้บริการทันที (Responsiveness)

4.01 0.69

มาก

4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance)

3.55 0.71

มาก

4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance)

4.05 0.65

มาก

5. ด้านการรู้จัก และความเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy)

3.50 0.67

มาก

5. ด้านการรู้จัก และความเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy)

4.01 0.66

มาก

3.52 0.59

มาก

4.03 0.56

มาก

รวม

X

ความคาดหวังคุณภาพบริการภาพรวมค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.03)
พิจารณารายองค์ประกอบพบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความ
คาดหวังระดับมาก ( = 4.08) รองลงมาคือการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการมี
ความคาดหวังระดับมาก ( = 4.05) ความน่าเชื่อในการบริการ มีความคาดหวัง
ระดับมาก ( = 4.02) และด้านการตอบสนองผู้ใช้บริการทันที และด้านการรู้จัก
และความเข้าใจผู้รับบริการ มีความคาดหวังระดับมาก ( = 4.01)

รวม

การรับรู้คุณภาพบริการภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.52)
พิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความ
คาดหวังระดับมาก ( = 3.56) รองลงมาการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
(Assurance) มีความคาดหวังระดับมาก ( = 3.55) ความน่าเชือ่ ถือในการบริการ
มีความคาดหวังระดับมาก ( = 3.51) การรู้จักและความเข้าใจผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.50) และการตอบสนองผู้ให้บริการทันทีมีความคาดหวังระดับ
ปานกลาง ( = 3.47)
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ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคาดหวัง และระดับการ
รับรู้คุณภาพบริการที่พักประเภทรีสอร์ทในเกาะล้าน จังหวัดชลบุรีทั้ง 5 ด้าน
และภาพรวม

X

S.D.

การรับรู้หลัง
การเข้าพัก

N = 384
X

ระดับ

N = 384

ระดับ

คุณภาพบริการ

ความคาดหวัง
ก่อนการเข้าพัก

t

Sig.

S.D.

1. ด้านความเป็นรูปธรรม
4.08
ของการบริการ (Tangibles)

0.59

มาก 3.56 0.62 มาก 13.81 0.00*

2. ด้านความน่าเชื่อถือ
4.02
ในการบริการ (Reliability)

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 12.03 0.00*
กลาง

4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ 4.05
ผู้รับบริการ (Assurance)

0.65

มาก 3.55 0.71 มาก 11.89 0.00*

4.01

0.66

มาก 3.50 0.67 มาก 11.78 0.00*

4.03

0.56 มาก 3.52 0.59 มาก 13.61 .00*

5. ด้านการรู้จัก และ
ความเข้าใจผูร้ บั บริการ
(Empathy)

ภาพรวม

* ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการภาพรวมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายองค์
ประกอบพบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการความน่าเชื่อถือในการ
บริการ การตอบสนองผู้ให้บริการ การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้าน
การรู้จักและความเข้าใจผู้รับบริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ทุกด้านเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก�ำหนดไว้

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยพบว่าระดับความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( = 4.03) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) มีความคาดหวังระดับมาก ( = 4.08)
การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) มีความคาดหวังระดับมาก
( = 4.05) ความน่าเชื่อในการบริการ (Reliability) มีความคาดหวังระดับมาก
( = 4.02) และด้านการตอบสนองผู้ใช้บริการทันที (Responsiveness) และ
ด้านการรูจ้ กั และความเข้าใจผูร้ บั บริการ (Empathy) มีความคาดหวังระดับมาก
( = 4.01) (กัญญารัตน์, 2559) ซึ่ง ความคาดหวังเป็นความรู้สึกการคาดคะเน
และการคิดถึงเหตุการณ์ลว่ งหน้าจากสิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีม่ งุ่ หวังจะให้ประสบผลส�ำเร็จ
ดั่งที่ได้คาดหวังหรือตรงกับที่จินตนาการไว้และความคาดหวังเป็นทัศนคติ
เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่คาดหมายว่าจะได้รับ
ซึ่งความคาดหวังของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะผันแปรต่างกันอันเนื่องมาจาก
ชีวติ ความเป็นอยู่ และสถานภาพของแต่ละบุคคลความคาดหวังเป็นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ าย
ใต้จิตใจ หากได้รับการตอบสนองกับสิ่งที่คาดไว้ก็จะเกิดความพึงพอใจดังนั้น
ผู้เข้าพักจึงคาดหวังการบริการระดับมากซึ่งองค์ประกอบที่ส�ำคัญของความ
คาดหวัง กัญญารัตน์ ใจมัน่ (2559) กล่าวว่าความคาดหวัง (Expectation) เป็น
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ทัศนคติทเี่ กีย่ วกับความต้องการหรือความปรารถนาทีผ่ บู้ ริโภคคาดหวังจะได้รบั
จากการบริการนั้นๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ บริการที่พึงประสงค์ (Desired Service)
เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการคาดหวังว่าจะได้รับหรือปรารถนาที่จะได้รับซึ่งระดับของ
ความปรารถนาขึน้ อยูก่ บั ความต้องการส่วนบุคคลและความเชือ่ ของผูใ้ ช้บริการ
ที่มีต่อการบริการผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของ ปอร์วัน ไชยศิริ (2550)
ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ คุณภาพในการบริการคีรี
ตารีสอร์ทเกาะช้างจังหวัดตราด พบว่าความต้องการคุณภาพบริการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกวิเคราะห์รายด้านพบว่าด้านความเชื่อถือนักท่อง
เทีย่ วมีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการมากทีส่ ดุ และมีความคิดเห็น
ระดับมากเรื่องล�ำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความรับผิดชอบด้านสร้าง
ความมั่นใจด้านดูแลเอาใจใส่ และด้านสิ่งที่สัมผัสได้
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ระดั บ การรั บ รู ้ โ ดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
( = 3.52) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยปรากฏ
ดังนี้ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) มีการรับรู้ระดับมาก
( = 3.56) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) มีการรับรู้ระดับ
มาก ( = 3.55) ความน่าเชื่อถือในการบริการ (Reliability) มีการรับรู้ระดับมาก
( = 3.51) การรูจ้ กั และความเข้าใจผูร้ บั บริการ (Empathy) มีการรับรูร้ ะดับมาก
( = 3.50) และด้านการตอบสนองผู้ให้บริการทันที (Responsiveness) มีการ
รับรู้ระดับปานกลาง ( = 3.47) จากผลการวิจัยภาพรวมระดับความคาดหวัง
จะสูงกว่าระดับการรับรู้การบริการทุกองค์ประกอบ และองค์ประกอบด้านการ
ตอบสนองผู้ให้บริการทันที อยู่ในระดับปานกลางซึ่งการรับรู้ Berman (1999)
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากสิ่งที่เรากระตุ้นการรู้สึก และถูกตีความ
เป็นสิ่งที่มีความหมาย โดยใช้ความรู้ประสบการณ์และความเข้าใจของบุคคล
ซึง้ เป็นผลจากความรูเ้ ดิมหรือประสบการณ์เดิมทีเ่ รามีรวบเข้ากับการรับรูส้ มั ผัส
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ใหม่ที่ได้รับ เริ่มจากการสัมผัสสิ่งเร้าต่างๆ ที่มากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ
ได้ยิน ได้เห็น ได้ลิ้มรส และได้สัมผัส จากองค์ประกอบการรับรู้ดังกล่าว
ผู้ประกอบธุรกิจรีสอร์ทควรพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการรีสอร์ทให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นโดยเน้นการพัฒนาทุกองประกอบโดยเฉพาะองค์ประกอบความ
น่าเชือ่ ถือในการบริการโดย บริการอาหารเครือ่ งดืม่ ให้ถกู ต้องตามความต้องการ
ของลูกค้า มีกจิ กรรมเสริมด้านความบันเทิง สร้างชือ่ เสียงให้เป็นทีป่ ระจักษ์ และ
บริการท�ำความสะอาดตลอดเวลา องค์ประกอบการตอบสนองผูใ้ ห้บริการทันที
โดยพนักงานรีสอร์ท ต้องตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพักทันทีด้วยความ
ยินดีเต็มใจ มีพนักงานเพียงพอต่อการบริการ และพนักงานมีปฏิสมั พันธ์ทกั ทาย
อย่างเป็นกันเอง องค์ประกอบการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พนักงาน
ฝ่ายต้อนรับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
พนักงานมีทักษะ และความช�ำนาญในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ และมีกริยาวาจา
สุภาพ องค์ประกอบรูจ้ กั และความเข้าใจผูร้ บั บริการ โดยพนักงานจ�ำรายละเอียด
ลูกค้าได้ดี เข้าใจปัญหารู้วิธีการแก้ไข สามารถสื่อสารให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
พร้อมทั้งยินดีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของลูกค้าและสามารถรักษา
ความลับของลูกค้าซึ่งผลการศึกษาวิจัย สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ชุติมา
เจรจาปรีดี (2556) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพของการให้บริการของโรงแรมในเขต
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการโรงแรมในเขต
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีการรับรู้คุณภาพการให้บริการของโรงแรม
โดยรวมทุกด้านในระดับมาก เมือ่ พิจารณาคุณภาพการบริการเป็นรายด้าน พบ
ว่า ผูใ้ ช้บริการมีการรับรูใ้ นเรือ่ งคุณภาพการบริการของโรงแรมในระดับมากทีส่ ดุ
คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้านความเข้าใจและ
เห็นอกเห็นใจผูใ้ ช้บริการ ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ ด้านความน่าเชือ่ ถือ
และความไว้วางใจและด้านความเป็นรูปธรรมของบริการตามล�ำดับ และผลการ
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วิจยั ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วรรณภา ศรีประเสริฐทรัพย์ (2556) ศึกษา
เรื่องคุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผูพ้ กั แรมทีโ่ รงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยต่อคุณภาพบริการของโรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือด้านการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู้ บั บริการ ด้านความน่าเชือ่
ถือไว้วางใจได้ในบริการ ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการและด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการอยู่ในล�ำดับสุดท้ายนอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของ กฤษมาพร พึ่งโพธิ์ (2554) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การเปรียบ
เทียบคุณภาพบริการทีค่ าดหวังและรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีความคาดหวังระดับสูง
มากในทุกมิติของคุณภาพบริการและมีการรับรู้คุณภาพบริการในระดับสูงมาก
ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการให้ความมั่นใจนอกจาก
นัน้ ในด้านความเชือ่ ถือ ด้านการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว และด้าน
การเข้าใจความต้องการของผูใ้ ช้บริการมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการของผูใ้ ช้บริการ
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้ในทุกด้านของการบริการ
เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความคาดหวังก่อนมาใช้บริการในระดับสูงมาก และเมื่อ
มาใช้บริการมีการรับรูใ้ นระดับสูงแต่นอ้ ยกว่าความคาดหวังทีม่ ที ำ� ให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้
จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
บริการ พบว่า การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการ
ทัง้ 5 องค์ประกอบและภาพรวมมีความแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05 เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความน่าเชื่อถือใน
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การบริการ (Reliability) การตอบสนองผู้ให้บริการทันที (Responsiveness)
การให้ความมัน่ ใจแก่ผรู้ บั บริการ (Assurance) และด้านการรูจ้ กั และความเข้าใจ
ผูร้ บั บริการ (Empathy) และภาพรวม พบว่า มีระดับความคาดหวังก่อนเข้าพัก
สูงกว่าระดับการรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 เป็น
ไปตามสมมุตฐิ านทีก่ ำ� หนดไว้ เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ ระดับความคาดหวังก่อนเข้า
พักภาพรวมค่าเฉลีย่ ( = 4.03) สูงกว่าระดับภาพรวมการรับรูค้ า่ เฉลีย่ ( = 3.52)
การรับรู้และพิจารณารายองค์ประกอบปรากฏว่า 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
ค่าเฉลีย่ ( = 3.50) โดยเฉพาะค่าเฉลีย่ ด้านการตอบสนองผูใ้ ห้บริการทันทีระดับ
การรับรู้ระดับปานกลางค่าเฉลี่ย ( = 3.47) ผลการวิจัยดังกล่าวผู้บริการธุรกิจ
รีสอร์ทจะต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการทุกองค์ประกอบโดยเฉพาะด้าน
การตอบสนองผู้ให้บริการทันที เช่น ปรับปรุงให้พนักงานตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ ข้าพักให้รวดเร็ว พนักงานมีความยินดีและเต็มใจในการให้บริการ
การบริการมีความหลากหลายเช่นบริการสระว่ายน�ำ 
้ พนักงานมีความพร้อมเพียง
พอต่อความต้องการใช้บริการ พนักงานมีปฏิสมั พันธ์ในการทักทายผูเ้ ข้าพักอย่าง
เป็นกันเอง เป็นต้น นอกจากนี้ พบว่า ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ของ
กัญญารัตน์ ใจมัน่ (2559) ศึกษาเรือ่ งความคาดหวังและการรับรูต้ อ่ ความพึงพอ
พอใจในคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดย
รวมอยู่ในระดับมากและการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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จากการศึกษาคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วยความเป็นรูปธรรม
ของการบริการความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ การตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการ การสร้างความมัน่ ใจในการบริการ และการเข้าถึงจิตใจ
ของผูใ้ ช้บริการ การสร้างความมัน่ ใจในการบริการ และการเข้าถึงจิตใจของผูใ้ ช้
บริการ ในแต่ละด้านมีระดับของความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการ
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการท่องเที่ยว ควรน�ำผลข้อมูล
จากการวิจัยไปประกอบการพิจารณายกระดับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่พักประเภทรีสอร์ทให้สูงขึ้น เช่น ก�ำหนดให้มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยท�ำเลทีต่ งั้ ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการ
เป็นต้น
2) หน่วยงานวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันตีพมิ พ์เป็นข้อมูล
สารสนเทศเผยแผ่ผลการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการให้ผู้ที่
สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเป็นวิทยาทานต่อไป
3) ผูป้ ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทควรปรับปรุงพัฒนาด้านการตอบสนอง
ผู้เข้าพักใช้บริการมากขึ้น เช่น พนักงานรีสอร์ทควรตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ เ ข้ า พั ก อย่ า งรวดเร็ ว โดยไม่ มี ค วามลั ง เล
พนักงานรีสอร์ทมีความยินดีและความเต็มใจในการให้บริการที่มี
ความหลากหลาย เช่น การบริการฟิตเนส สระว่ายน�้ำ  เป็นต้น
พนักงานมีความพร้อมมากเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้
บริ ก าร พนั ก งานมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการทั ก ทายผู ้ เ ข้ า พั ก อย่ า ง
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เป็นกันเอง ปลูกฝังความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานทุกฝ่าย
4) ผูป้ ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทควรปรับปรุงพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพในด้านต่างๆ ให้สงู ขึน้ เช่น ควรจัดให้มอี ปุ กรณ์สงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในห้องพัก เช่น ไดร์เป่าผม สบู่ ยาสระผม เป็นต้น
ควรจัดให้มีกิจกรรมความบันเทิง เช่น การโชว์ต่างๆ บริการครัว
เสริม เป็นต้น ควรให้พนักงานจดจ�ำรายละเอียดลูกค้าเป็นอย่างดี
ควรให้พนักงานรีสอร์ทเข้าใจถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการเข้ารับ
บริการจึงปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวกง่ายต่อ
การเข้าถึงการร้องเรียนยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
research) ซึง่ จะมองเห็นเพียงภาพคล้ายๆ ของความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างเท่านั้น การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรท�ำการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การท�ำ Focus group
interview เพื่อศึกษาในเชิงลึกและจะได้ทราบความคิดเห็น
ในเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยวว่าเป็น
อย่างไร
2) ควรท�ำการศึกษาวิจยั ความคาดหวังและการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยทีม่ ตี อ่ ทีพ่ กั ประเภท Home stay ในเขตต่างๆ เพือ่ จะได้นำ�
ผลการศึกษามาปรับปรุงพัฒนา หรือ น�ำผลการวิจยั เสนอหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ Home Stay
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จริยธรรมในการตีพิมพ์
ของวารสารสหวิทยาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียน
1. ผู้เขียนรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่ของผู้เขียนและ
ผู้ร่วมเขียน และไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ผู้เขียนรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นไม่มีการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากผลงานวิชาการทั้งของ
ตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องตามรูปแบบ
ที่วารสารสหวิทยาการก�ำหนด
3. ผู้เขียนขอรับรองว่าได้รายงานข้อเท็จจริงที่ได้จากการท�ำวิจัยตาม
จริง ไม่มีการบิดเบือนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
4. ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วม ผู้เขียนร่วมทุกคนได้เห็นชอบกับต้นฉบับ
บทความและเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับให้วารสารสหวิทยาการ
พิจารณา
5. ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและความรับ
ผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความและผู้เขียนร่วม
6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตีพิมพ์หากพบว่า
บทความเดียวกันนีไ้ ด้รบั การเผยแพร่และตีพมิ พ์ในแหล่งอืน่ มาก่อน
หรือเป็นการลอกเลียนเนื้อหาจากแหล่งอื่น

หน้าที่และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
1. กองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาว่าบทความที่ส่งมานั้นมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารสหวิทยาการ
หรื อ ไม่ หากบทความนั้ น ไม่ เ หมาะสมหรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของวารสารฯ กองบรรณาธิการจะรีบแจ้งผู้เขียน
บทความให้ทราบเพือ่ น�ำบทความไปเสนอต่อวารสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. กองบรรณาธิการมีการตรวจสอบการพิมพ์ซ�้ำซ้อน (duplication)
และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism)
3. กองบรรณาธิการไม่เปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลในบทความระหว่าง
ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์
4. กองบรรณาธิการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ทรง
คุณวุฒิที่ประเมินบทความให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหรือเปิดเผยแก่
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในระหว่างที่บทความอยู่ในระหว่างการ
ประเมิน
5. หากกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทั้ง 2 ท่าน มีเห็นความ
ขัดแย้งกัน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะพิจารณาการด�ำเนิน
งานขั้นต่อไป
6. ล�ำดับของการตีพิมพ์บทความจะพิจารณาจากล�ำดับก่อนหลังใน
การส่งบทความให้แก่วารสาร ความน่าสนใจของบทความ และ
ความเหมาะสมอื่น
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หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมิน
1. ผูป้ ระเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเนือ้ หาส่วนใดส่วนหนึง่
ของบทความในระหว่างทีบ่ ทความนัน้ ยังไม่ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่
2. ผู้ประเมินต้องประเมินบทความด้วยความเป็นกลางปราศจาก
อคติ และค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านบทความจะได้รับ ตลอดจนให้
ค�ำเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุงบทความในเชิงสร้างสรรค์
3. ผูป้ ระเมินส่งผลการประเมินตามก�ำหนดเวลาและรับผิดชอบต่อการ
ประเมินของตน
4. หากภายหลังจากทีผ่ ปู้ ระเมินตอบรับประเมินบทความใดบทความ
หนึ่งแล้วพบว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาในระดับที่มากพอที่
จะวิจารณ์บทความดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ ผู้ประเมินบทความ
จะรีบแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบเพื่อหาผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มี
ความเชี่ยวชาญประเมินแทน

