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บทบรรณาธิการ

วารสารสหวิทยาการได้ด�าเนินการล่วงมาเป็นปีที่ 12 โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 

ของปีดังกล่าว ซึ่งได้รวบรวมบทความทางวิชาการที่มีความโดดเด่นในหลากหลาย

สาขา โดยแบ่งเป็น
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บ้านปรานี”



บทความถัดมาเป็นบทความทางเคหการของนพรัตน์ พรหมสนธ ิและวราลกัษณ์ 

คงอ้วน เรื่อง “การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาโครงการ

บ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39” และสุดท้ายเป็นบทความทาง

เศรษฐศาสตร์ของภาคภูมิ ทิพคุณ เรื่อง “What Explain Foreign Aid Allocation 

by The Emerging Donors? A Case Study of Thailand”

บรรณาธิการหวังว่าวารสารและบทความในวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ที่สนใจในสาขาวิชาที่หลากหลาย และวารสารจะท�าหน้าที่สื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายอย่างเป็นสหวิทยาการต่อไป 
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บทความทัศนะ ข้อคิดเห็น
ภาพที่ปรากฏ ในวารสารเล่มนี้
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และเป็นลายลักษณ์อักษร



ความเครียดของพนักงานสอบสวน
ในพื้นที่กองบังคับการต�รวจำนครบาล1 ‘Research Synthesis Concerning 

 the Stress of Inquiry Officials I of Metropolitan Police Division 1’

     

ร้อยต�ำรวจโท กฤศณัฐฏ์ งำมแสง

Police Lieutenant Krissanath Ngarmsang 
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรือ่ง “ความเครยีดของพนกังานสอบสวนในพืน้ทีก่องบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล1” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทความเครียดในการท�างาน และระดับ

ความเครยีดในการท�างานของพนกังานสอบสวนสงักดักองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 1 

เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไข

ผลการศึกษาพบว่า ประเภทความเครียดในการท�างานของพนักงาน

สอบสวนในเขตพื้นท่ีกองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 สามารถสรุปได้ดังนี้ ด้าน

ลักษณะงาน โดยรวมแล้วความรู้สึกของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก

ปริมาณในแต่ละวันมีปริมาณมากและเร่งด่วน เพราะสถานที่รับผิดชอบของ

สถานีต�ารวจนครบาลพญาไท เป็นท่ีตั้งสถานที่ส�าคัญหลายท่ี เช่นห้างแพลทิ่นั่ม 

พนัธ์ทพิย์ อนสุาวรย์ีชัยสมรภูม ิท�าให้การเกดิอาชญากรรมมจี�านวนมาก ผูเ้สยีหาย

จึงมีจ�านวนมาก ด้านบทบาทและหน้าที่ในองค์กร โดยรวมแล้วความรู ้สึก

ของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง หลักเกณฑ์ในการประเมินงานไม่ชัดเจน 

เนื่องจากการท�างานของพนักงานสอบสวนมีมีปริมาณมากและไม่สามารถท�าได้

ทัน และท�าให้ถูกผู้บังคับบัญชาต�าหนิ และไม่ได้รับการพิจารณาในการเล่ือนข้ัน 

ด้านสัมพันธภาพในการท�างานโดยรวมแล้วความรู้สึกของพนักงานอยู่ในระดับ 

ปานกลาง การไม่ได้รบัความร่วมมอืในการท�างานกบัหน่วยงานอืน่ ในการสอบสวน

ปากค�าจะต้องอาศยัองค์กรต่างๆ เช่น การขอดูกล้องวงจรปิด และการสอบปากค�า
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ของพนักงาน เพราะทุกคนกลัวการมีส่วนร่วมในคดีความ ด้านโครงสร้างและ

บรรยากาศองค์กร โดยรวมแล้วความรู้สึกของพนักงานอยู่ในระดับ ปานกลาง 

อปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีจ่ะสนบัสนนุงานไม่เพียงพอต่อการปฏบิติังาน เพราะ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติไม่ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การท�างานของพนักงาน

สอบสวน ระดับความเครียดในการท�างานของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่กอง

บังคับการต�ารวจนครบาล 1 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของพนักงานสอบสวนใน

เขตพ้ืนที่กองบังคับการต�ารวจนครบาล1 สามารถสรุปได้ดังนี้ ด้านร่างกาย 

พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 มีความเครียด ใน

การท�างานในด้านร่างกาย ในภาพรวมอยู่ในปานกลาง คือ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ 

อาเจียน ด้านจิตใจ เพราะเครียดจากการท�างานที่มีปริมาณเยอะท�าให้ไม่ได้มีการ

พักผ่อนที่เพียงพอ จึงท�าให้เกิดโรคต่างๆ พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่

กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 มีความเครียดในการท�างานในด้านจิตใจในภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คือ รู้สึกหงุดหงิด 

ฉนุเฉยีว หรอืโกรธ เพราะปรมิาณงานเยอะเกนิไปและถกูกดดันจากผูบ้งัคบับัญชา

จึงท�าให้เกิดความเครียด ด้านพฤติกรรม พนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่

กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 มีระดับความเครียดในการท�างานในด้าน

พฤตกิรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คอื ท�างานผดิพลาดบ่อยๆ เนือ่งจากปรมิาณ

งานเยอะเกินไปท�าให้เกิดการผิดพลาดบ่อยครั้ง

ค�ส�คัญ
ความเครียด คือ ภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคลต้อง

เผชิญกับปัญหาต่างๆ และท�าให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตก

กังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เมื่อบุคคลรับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่

คุกคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จะส่งผลให้สภาวะสมดุล

ของร่างกายและจิตใจเสียไป
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พนักงานสอบสวน คือ ผู้ที่มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และการด�าเนิน

การต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งท�าไปเกี่ยวกับความ

ผิดที่กล่าวหา(จากการร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษ) เพื่อจะทราบข้อเท็จจริง หรือ

พิสูจน์ความผิด และเอาตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้องลงโทษ (สอบสวนเสร็จ สรุปความ

เห็นให้พนักงานอัยการฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอ�านาจต่อไป)

กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 คือ เขตพ้ืนที่รับพื้นที่ผิดชอบของ

เจ้าพนักงานต�ารวจ มีจ�านวน 10 สถานีต�ารวจ และมีสถานที่ส�าคัญต่างๆ

❈ ❈ ❈
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Abstract

The objectives of the research project on ‘Research Synthesis 

Concerning the Stress of Inquiry Officials of Metropolitan Police 

Division 1’ are to study on the types of depression of inquiry officials of 

Metropolitan Police Division 1, to explore the depression level of the 

officials, and to figure out the way to decrease work-related depression 

of the officials. 

The findings from the research are as follows. The types of 

depressions sorted by the aspects of the inquiry officials’ work can be 

concluded as follows. Concerning the job natures, the overall 

depression of the officials is in the moderate level. The work that is in a 

great amount and urgent is deemed the most depressing factor in this 

category by most of the studied officials. Concerning the role and 

responsibilities in the organization, the overall depression of the officials 

is in the moderate level. The unclear criteria for performance assessment 

is deemed the most depressing factor in this category by most of the 

studied officials. Concerning the relationships in the organization, the 

overall depression of the officials is in the moderate level. The lack of 

cooperation from other work units is deemed the most depressing 
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factor in this category by most of the studied officials. Concerning the 

structure and policies of the organization, the overall depression of the 

officials is in the moderate level. The insufficient tools and instruments 

for the operations is deemed the most depressing factor in this 

category by most of the studied officials. The level of depressions 

sorted by the aspects of the inquiry officials’ elements can be 

concluded as follows. Concerning the body or physical element, the 

overall depression of the officials is in the moderate level. The loss of 

appetite, nausea and vomit are in the group of symptoms that most of 

the studied officials deem as the most precise physical symptoms 

caused from depression. Concerning the psychic element, the overall 

depression of the officials is in the moderate level. The grouchiness and 

anger are in the group of symptoms that most of the studied officials 

deem as the most precise psychic symptoms caused from depression. 

Concerning the behavioral element, the overall depression of the officials 

is in the high level. The frequent mistake making is the symptom that 

most of the studied officials deem as the most precise behavioral 

symptom caused from depression.

Keyword
Stress is your body’s way of responding to any kind of demand. 

It can be caused by both good and bad experiences. When people 

feel stressed by something going on around them, their bodies react 

by releasing chemicals into the blood. These chemicals give people 
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more energy and strength, which can be a good thing if their stress is 

caused by physical danger. But this can also be a bad thing, if their 

stress is in response to something emotional and there is no outlet for 

this extra energy and strength. This class will discuss different causes 

of stress, how stress affects you, the difference between ‘good’ or 

‘positive’ stress and ‘bad’ or ‘negative’ stress, and some common facts 

about how stress affects people today.

Official inquiry is Officer who are responsible for gathering 

evidence . And the various actions under the Code of Criminal 

Procedure . Which made   about the alleged offense (of complaint or 

blame) to know the facts . Or proven guilty And take perpetrators to sue 

sanctions (complete investigation concluded that the prosecutor filed 

a criminal case to the court of competent jurisdiction to).

Division 1 Areas like the police have been an area of 10 police 

stations and landmarks 

❈ ❈ ❈
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ความส�คัญของปัญหา
ปัญหาอาชญากรรมเป็นภัยที่ใกล้ตัวและนับได้ว่าเป็นปัญหาสังคมท่ี

ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้ง

ยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุข 

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้จากข่าวสาร

ประจ�าวันที่ปรากฏอยู่ทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ต่างๆ ที่แทบจะไม่มีวัน

ไหนเลยที่ไม่มีข่าวคดีเรื่องอาชญากรรม การก่ออาชญากรรมตั้งแต่คดีเล็กๆ 

ไปจนถึงคดีที่กระทบถึงระดับประเทศ ด้วยเหตุนี้ผู้ท่ีท�าหน้าท่ีรับผิดชอบจับกุม

ผูก้ระท�าความผดิกเ็ป็นหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีร่บัผดิชอบพืน้ทีน่ัน้ๆ ทีม่กีาร

เกิดเหตุอาชญากรรม และเมื่อคดีอาชญากรรมมีมากขึ้นทุกวัน บางคดีจับกุม

ผู้กระท�าความผิดได้ บางคดีจับกุมไม่ได้บ้าง จึงท�าให้อาชีพต�ารวจเป็นอีกอาชีพ

หน่ึงที่ต้องเผชิญกับความเครียดเป็นอันดับต้นๆ และขั้นตอนของการสอบสวน

สืบสวนก็เป็นอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีท�าให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเกิดภาวะความเครียดได้ 

เนือ่งจากการทีผู่ก้ระท�าผดิจะได้รบัการลงโทษหรือไม่นัน้ ข้ึนอยูก่บัพยานหลักฐาน

ทีต่�ารวจรวบรวมได้เป็นส�าคญั โดยพนกังานสอบสวนเป็นผูม้หีน้าท่ีรวบรวมพยาน

หลักฐานทางคดีทั้งหมด และวินิจฉัยรูปคดีจากพยานหลักฐานว่าควรจะสั่งฟ้อง

หรือไม่ ด้วยเหตุนี้พนักงานสอบสวนจึงมีบทบาทส�าคัญในการค้นหาและรวบรวม

พยานหลกัฐานให้ได้มากทีส่ดุเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพิสูจน์ความผิดและเพ่ือให้

ผูก้ระท�าความผดิได้รับการลงโทษต่อไป อกีทัง้ยงัประกอบกบัปัจจยัในการท�างาน

ต่างๆ อาจก่อให้เกิดความเครียดได้ อาทิเช่น ลักษณะงาน บทบาทและหน้าที่ใน

องค์การ สัมพันธภาพในการท�างาน ความก้าวหน้าในอาชีพ โครงสร้างและ

บรรยากาศองค์การ นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานยังอาจส่งผลให้

เกิดความเครียดได้ เช่น ด้านเศรษฐกิจและครอบครัว เป็นต้น โดยความเครียด

สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคล ในภาวะทางร่างกายและจิตใจได้ 

ความเครียดจึงนับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
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เจ้าหน้าที่ต�ารวจย่อมที่จะต้องเผชิญกับความเครียดอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

แต่อาจจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมของแต่ละ

บุคคล ซึ่งอาชีพพนักงานสอบสวน เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องท�างานตามนโยบายของ

ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถจับกุมผู้กระท�าความผิดมารับโทษทางกฎหมายได้

ทันท่วงทีโดยไม่รอเวลาและไม่ค�านึงถึงว่าผู้กระท�าความผิดนั้นจะชื่อเสียง หรือ

บทบาทอะไรทีส่�าคญัในประเทศ อกีทัง้ยงัต้องท�าคดีทุกคดีไม่ว่าคดีนัน้จะเกีย่วข้อง

กับคนใหญ่คนโตก็ตาม ดังนั้น จึงควรศึกษาถึงปัจจัยในการท�างานต่างๆ ที่

ส่งผลกระทบต่อความเครียดของพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนท่ีกองบังคับการ

ต�ารวจนครบาล 1 ซึ่งความเครียดของแต่ละบุคคลนั้น สามารถแสดงออกมาได้ใน

ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม เช่น 

มีอาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ โกรธง่าย มีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิด ท�างาน

ผิดพลาดบ่อยๆ ขาดสมาธิในการท�างาน มีการขาดงาน ย้ายงาน และลาออกจาก

งาน เป็นต้น ความเครียดที่เกิดจากการท�างานไม่จ�าเป็นที่จะท�าให้ผลการปฏิบัติ

งานลดลงเสมอไป ความเครยีดสามารถก่อให้เกดิทัง้ผลดีและผลเสียในการปฏบิติั

งานของพนักงาน คนส่วนมากเกิดความเครียดในระดับต�่าถึงระดับปานกลาง จะ

ท�าให้การท�างานของบุคคลเหล่านั้นดี เพราะความเครียดจะท�าให้บุคคลเหล่านั้น

เกิดการตื่นตัว และปรับตัวให้สามารถท�างานได้ ในทางตรงข้าม ความเครียดก็จะ

ท�าให้ผลการปฏิบัติงานลดลงได้ถ้าพนักงานมีระดับความเครียดมากจนเกินไป 

เนื่องจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 ถือเป็นเจ้าหน้าที่

ต�ารวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หมุนเวียน อีกทั้งยังต้องคอยรับใช้ประชาชนตลอด 24 

ช่ัวโมง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรบัแจ้งเหตฉุกุเฉนิต่างๆ การให้บรกิารประชาชน

ที่มาติดต่อราชการที่สถานีต�ารวจ ทั้งนี้เพราะพนักงานสอบสวน คือ พนักงานซึ่ง

กฎหมายให้มอี�านาจและหน้าทีท่�าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและด�าเนนิ

การทั้งหลายตามที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

อนัเกีย่วกบัความผดิทีก่ล่าวหา รวมทัง้การปฏบิติัหน้าทีอ่ืน่ๆทีไ่ม่เกีย่วข้องกบังาน

สอบสวน เช่น การออกตรวจพื้นที่การตั้งจุดตรวจค้น เป็นต้น 
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พนกังานสอบสวนถือเป็นสายงานหน่ึงทีต้่องเผชญิกบัความเครยีดมากทีส่ดุ 

ด้วยสาเหตุจากหลายๆ ปัจจัยเข้ามารุมเร้ารอบด้าน อีกทั้งจะเห็นว่าได้ต�ารวจมี

ความเครียดมากจนมีข่าวว่าต�ารวจยิงตัวตายอยู่บ่อยๆ สืบเนื่องจากพนักงาน

สอบสวนกองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 นั้นมีอ�านาจสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับ

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ คดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชน โดยมีความ

รับผิดชอบที่กว้างขวางด้วยเหตุนี้จึงท�าให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการ

ต�ารวจนครบาล 1 ต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ เหล่านี้ได ้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน

กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 ด้วย กล่าวคือ ปัญหาด้านปริมาณงานที่รับผิด

ชอบ ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา ด้านงบประมาณในการด�าเนินการ 

เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน อาจก่อให้

เกิดการลางาน การขาดงาน การปฏิบัติงานล้าช้า ผิดพลาด ท�าให้ก่อให้เกิด

ผลเสียกับหน่วยงาน ดังนั้นการศึกษาเพ่ือทราบถึงระดับและประเภทที่ท�าให้

เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนกองบังคับการ

ต�ารวจนครบาล 1 จึงเป็นหนทางหนึ่งในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ความเครียดในการปฏิบัติงาน ท�าให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการต�ารวจ 

นครบาล 1 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด

ต่อการให้บริการประชาชนและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการท�างานของพนักงานสอบสวนสังกัด

กองบังคับการตรวจนครบาล 1

2. เพื่อศึกษาประเภทความเครียดในการท�างานของพนักงานสอบสวน

สังกัดกองบังคับการต�ารวจนครบาล 1

3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการลดความเครียดในการท�างานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการต�ารวจนครบาล 1
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู ้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคล

ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และท�าให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว 

วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เมื่อบุคคลรับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็น

สิ่งที่คุกคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จะส่งผลให้สภาวะ

สมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาดังนี้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเครียด
1.1.ความหมายของความเครียด

ความเครียดเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้เสมอคบับคุคลโดยทัว่ไป ทกุเพศ ทกุวยัและ

ทุกฐานะ แต่เกิดในลักษณะและระดับที่แตกต่างกัน บุคคลที่สามารถจัดการกับ

ความเครียดได้อย่างเหมาะสม ในเวลาอันรวดเร็ว โดยกระทบต่อภาวะสมดุลของ

ตนเพียงเล็กน้อย มีโอกาสประสบความส�าเร็จ ในชีวิตและการปฏิบัติงานได้ดีกว่า

บุคคลที่มีความสามารถในการจัดการกับความเครียดได้น้อย หรือการจัดการกับ

ความเครียดในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถลดความเครียดได้ก็จะมี

ผล กระทบถึงภาวะสมดุลของตนเองและกระทบถึงการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ

ของงานและองค์การ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความเครียด

ไว้แตกต่างกนัดงันี ้กรมสขุภาพจิต (2541 : 7 ) กล่าวว่า ความเครียดเป็นปฏกิริิยา
ตอบสนองของร่างกาย จิตใจ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า 
ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสิ่งเร้านั้นอาจเป็นบุคคล ความรู้สึกนึกคิด สถานการณ์
และสิ่งแวดล้อม ถ้าบุคคลนั้นสามารถปรับตัวและมีความพึงพอใจ จะท�าให้เกิด
การตื่นตัว เกิดพลังในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ อีกท้ังเป็นการเสริมความ
แข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ แต่ถ้าไม่มีความพึงพอใจ และไม่สามารถปรับตัว
ได้กจ็ะเกดิ ความเครยีดซึง่ส่งผลให้เกดิการเสยีสมดุลในการด�าเนนิชวีติในสงัคมได้ 
วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ ์(2546 : 117) กล่าวว่า ความเครยีด หมายถงึ สถานการณ์
ที่ คับแค้นที่มีผลท�าให้เกิดความกดดันทางอารมณ์ ความเครียดจะเกิดเกี่ยวพัน

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20



กับความวิตกกังวล บางคร้ังความเครียดอาจเกิดขึ้นกับร่างกาย เมื่อมีการใช้
พลงังาน หรอืมกีารเปลีย่นแปลงต่อกระบวนการทางสรรีวทิยาของทางด้านร่างกาย 
เช่น การอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากๆหรือจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนานๆ

ความเครียดในการปฏิบัติงาน
1.2. สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากมนุษย์ทุกคนต้องท�างานเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ ไม่ว่าจะ

เป็นน�้า อาหาร การมีเกียรติยศชื่อเสียง การได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม 
หรือผลตอบแทนที่ได้จากการท�างาน เช่น เงินเดือน ต�าแหน่งความรับผิดชอบใน
งาน ประกอบกับคนเรามักใช้เวลา 1 ใน 3 ของแต่ละวันไปกับการท�างาน ซึ่งการ
ที่เข้าไปอยู่มีอีกสังคมหนึ่งท่ีมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลและส่ิงแวดล้อม 
ท�าให้อาจก่อให้เกดิความเครยีดได้ซึง่มผีูก้ล่าวถงึสาเหตทุีก่่อให้เกดิความเครยีดใน
การปฏิบัติงานไว้ดังนี้

1.2.1. ในการประกอบอาชีพการงานนั้น มนุษย์ทุกคนนั้นต้องเข้าไป
อยู่ในสภาพการท�างานเฉพาะอย่าง ซึ่งแตกต่างไปจากบ้านที่
อยูอ่าศยัและสถานท่ีอ่ืนทีเ่คยชนิ ซึง่สิง่แวดล้อมในการท�างาน
ย่อมมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจมาก ทั้งยังได้สรุปปัจจัยที่
ท�าให้เกดิความเครยีดในการท�างานไว้ดังนี ้ชนิโอสถ หสับ�าเรอ 
(2525, น.15-17)
1. สภาพแวดล้อม สภาพแสดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น สถาน

ท่ีคับแคบ การระบายอากาศที่ไม่ดี แสงสว่างน้อยเกินไป 
หรือมีเสียงรบกวน เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความไม่สบายทั้งร่างกายและจิตใจ

2. ความคุ้นเคย ได้แก่ ความค้นเคยกับสถานที่ หรือบุคคล
3. ปรมิาณงานมากเกนิไป หรอืคณุภาพงานสงู เช่น ได้รบัมอบ

หมายงานจากผู้บังคับบัญชาในงานที่ไม่สามารถท�าได้แต่
จ�าเป็นต้องรีบท�า จึงท�าให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล
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4. ความรับผิดชอบ ถ้าความรับผิดชอบต่องานสูงยิ่งมี

ความเครยีดมาก เช่น ผูบ้รหิาร และโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ี่

ต้องบรหิารงานท่ีเก่ียวข้องกบัชวิีตคนยิง่มคีวามเครยีดมาก 

เช่น นักบินมีความเครียดมากกว่าผู้ช่วย เป็นต้น

5. มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เช่น สัมพันธภาพท่ี

ไม่ดีต ่อผู ้บังคับบัญชาหรือต่อผู ้ร ่วมงาน โดยเฉพาะ

สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

6. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ความไม่ชัดเจนของ

หน้าที่ ท�าให้เกิดการท�างานซับซ้อนกัน การเกี่ยงงานกัน 

และเกิดความขัดแย้งในการท�างานเป็นต้น

7. ขาดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น การเลื่อนขั้นที่

ไม่เหมาะสม

8. การถ่ายทอดสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์ ได้แก่ สวัสดกิารต่างๆ 

ของหน่วยงาน

9. การมีกฎเกณฑ์มากเกินไปในหน่วยงาน ท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน

เกิดความไม่สบายใจ 

1.2.2. ปัจจยัท่ีมอิีทธพิลท่ีก่อให้เกดิความเครยีดได้อย่างคาดไม่ถงึ คอื 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการท�างาน อันได้แก่ วิสัย พฤกษะวัน 

(ม.ป.ป., น.146) 

- แสง แสงสว่างท่ีมากเกินไปจนจ้า หรือน้อยเกินไป อาจ

ท�าให้หงุดหงิดเครียด และเพลียง่าย

- เสียง เสียงที่ดังมากเกินไปหรือปะปนวุ่นวายจนหูหนวกหู

ท�าให้อารมณ์เสยีหงดุหงดิ เครยีดและอ่อนเพลยี ถ้าดงัเกนิ

ไปเป็นเวลานานๆ ท�าให้ประสาทเสื่อมได้

- ความชืน้ของอากาศ และการถ่ายเทของอากาศทีเ่หมาะสม 

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22



จะท�าให้รู้สึกสบาย ไม่อึดอัด ไม่อ่อนเพลีย อากาศท่ีแห้ง

เกินไปท�าให้ร่างกายอ่อนเพลีย 

1.2.3. ได้กล่าวถึงสาเหตท่ีุท�าให้เกดิความเครยีดในการปฏิบติังานว่า 
สิง่ส�าคญัทีน่�ามาซึง่ความเครยีด คอืการประเมนิผลการปฏบิตัิ
งาน ความไม่แน่ใจเกีย่วกบัขอบเขตงานของตนเอง และความ
รับผิดชอบในการบังคับบัญชาผู้อื่น การเปล่ียนแปลงงานท่ี
ปฏิบัติบ่อยครั้ง งานท่ีไม่ชัดเจน งานที่ซ�้าซาก และสภาพ
ความเครยีดทางบ้านเป็นตวัเสรมิให้มคีวามเครยีดในงานมาก
ขึ้น ศุภชัย ยาวะประภาษ (2525, น.74-76)

1.2.4. ได้กล่าวถึง บรรดาสภาพแวดล้อมและสภาพการท�างานดังต่อ
ไปนี้ ถ้ามีมากเกินไป หรือ มีน้อยเกินไป ก็จะเป็นสิ่งชักน�าให้
เกิดความเครียด คือ วัชรัตน์ หลิมรัตน์ (2537, น.437)

 1. ปริมาณงาน

 2. ระเบียบกฎเกณฑ์

 3. ความขัดแย้งในระบบงาน

 4. ความรับผิดชอบ

 5. ความเสี่ยงและการแข่งขัน

 6. การเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือระบบงาน

 7. การสมัผสักบัพาหนะความเครียด เช่น คนกระวนกระวาย 

  คนที่ตัดสินใจไม่ถูก

1.2.5. สาเหตทุัว่ไปทีก่่อให้เกดิความเครียดทางอารมณ์ในการท�างาน

มี 6 ประการ คืออมรากุล อินโอชานนท์ (2532, น.32-34) 

1. สาเหตุท่ีเกิดจากลักษณะงาน เช่น งานหนักเกินไป คนๆ 

เดียวต้องรับผิดชอบงานหลายๆ อย่างที่ล้วนแล้วแต่มี

ปัญหาก่อให้เกิดความเครียดได้ งานที่น้อยเกินไปจะท�าให้
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ผู้ท�างานรู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า ขาดความมั่นใจในตนเอง 

หรือท�าให้รายได้น้อยลง โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานที่ได้รับ

เป็นวัน หรือได้ตามจ�านวนผลผลิต หรืองานท่ีเร่งด่วน 

ก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการท�างานได้

เช่นกัน 

2. สาเหตุเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบในหน่วยงาน เช่น 

ต้องรับผิดชอบต่อกลุ่มคนหลายกลุ่มซึ่งมีความคิดเห็น

หลากหลาย บุคลิกภาพ และวิธีการแสดงอารมณ์แตกต่าง

กัน ท�าให้ยากต่อการควบคุมหรือประนีประนอม ตัวอย่าง

เช่น หัวหน้าคนงาน นอกจากต้องควบคุมการท�างานแล้ว

ยงัต้องแก้ไขปัญหาส่วนตวั ปัญหาความขดัแย้งของคนงาน

อีกด้วย นอกจากน้ันการไม่มีส่วนในการตัดสินใจในเรื่อง

งานกจ็ะท�าให้เกดิความรู้สึกอดึอดั คบัแค้น และรู้สึกว่าตน

ขาดการยอมรับ

3. สาเหตเุกีย่วข้องกบัสภาพความขดัแย้งระหว่างสิง่แวดล้อม

ของผู้ท�างานกับหน่วยงาน เช่น ความต้องการของหน่วย

งานขัดแย้งกับความต้องการของครอบครัว ตัวอย่างเช่น 

ต�ารวจจะต้องโยกย้ายต่างๆ พนักงานขายของ หรือเซล

แมนต้องไปท�างานต่างถิ่นเป็นระยะเวลานานๆ พยาบาล

ต้องเฝ้าไข้ในเวลากลางคืน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตร

เล็กๆ ต้องคอยดูแลยิ่งล�าบากมาก

4. สาเหตุเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงาน และบรรยากาศ

ของหน่วยงาน เช่น ไม่มกีารให้ค�าปรกึษาหรอืช่วยเหลอืกนั

ในการท�างาน มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน กฎระเบียบ

เข้มงวดเกินไปไม่มยีดืหยุน่ สถานทีต้ั่งของหน่วยงานอยูห่่าง

ไกล ล�าบากต่อการเดินทาง หรือติดต่องาน หรืออยู่ในถิ่น
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ทรุกนัดาร ขาดเคร่ืองสาธารณปูโภค เช่น น�า้ประปา ไฟฟ้า 

ขาดเครื่องอ�านวยความสะดวก เป็นต้น

5. สาเหตุเกี่ยวเนื่องความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน เช่น ขาด

ความม่ันคง ในงานทีท่�าไม่มโีอกาสเล่ือนขัน้หรือได้ต�าแหน่ง

สูงข้ึน ท�าให้ผู้ท�างานขาดขวัญและก�าลังใจ ตัวอย่างเช่น 

การให้ความส�าคญักบัสถาบนัการศกึษามากเกนิไปจะต้อง

แต่งตั้งผู้ที่จบจากสถาบันเดียวกันขึ้นมาเป็นหัวหน้าเพียง

เท่านั้น

6. สาเหตุเกี่ยวกับความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลใน

หน่วยงาน เช่น สัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อผู้บังคับบัญชา หรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ท�าให้เกิดอคติ และขาดการประสานงาน

ที่ดีต่อกันความรู ้สึกอคติจะท�าให้ไม่ยอมรับในผลงาน 

ความคิดเห็นและการกระท�าของผู้ที่เรามีความรู้สึกอคติ

ด้วย การขาดการประสานงานจะท�าให้ขาดความเข้าใจกนั

งานหยุดชะงักหรือผิดพลาดได้ง่าย

ความเครียดกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป็นที่รู้กันอย่างดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับประสิทธิภาพ

ในการท�างานมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบ U หัวกลับ (Inverted-U 

Relationship) ดงัแสดงในภาพ กล่าวคอื ภายใต้ความเครยีดระดบัต�า่ ประสทิธภิาพ

ในการท�างานกจ็ะต�า่ เม่ือความเครยีดเพิม่ขึน้ถงึระดับปานกลาง จะกระตุ้นร่างกาย 

และเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองต่อสิง่เร้า ท�าให้ประสิทธภิาพในการท�างาน

ดขีึน้ และเมือ่ความเครยีดเพิม่ขึน้ไปจนเกนิความสามารถของบคุคลจะรบัได้ กจ็ะ

มีผลให้ประสิทธิภาพตกต�่าลง

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  
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ภาพที่ 1

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับประสิทธิภาพในการท�างาน

ซึง่ความสมัพนัธ์แบบ U หวักลบั (Inverted-U Relationship) นี ้นอกจาก
จะอธิบายความรุนแรงของความเครียดกับการท�างานแล้ว ยังอธิบายถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของการเกิดความเครียดกับประสิทธิภาพของงานได้
ด้วย กล่าวคือ หากมีความเครียดในระดับปานกลางแต่ด�ารงอยู่เป็นเวลานานเกิน
ไปก็จะมีผลให้ประสิทธิภาพของงานลดลงได้ Jackson (อ้างถึงใน Baron, 1986, 
p. 195)

นอกจากนี้ Jackson (อ้างถึงใน Baron, 1986, p. 213) ได้ท�าการศึกษา
และทดลองกบัพนักงานโดยแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุม่ กล่าวคอื ให้กลุม่ทดลอง
มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในการท�างานมากขึน้ และกลุ่มควบคมุไม่เพิม่การมส่ีวน
ร่วมในการตัดสินใจ ผลออกมาว่า กลุ่มที่มีโอกาสร่วมในการตัดสินใจน้อย จะมี
ความเครียดสูงกว่าที่มีโอกาสมีส่วนร่วมตัดสินใจมาก

4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยในการท�งาน
ปัจจัยในการท�างาน หมายถึง เจตคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่องานหรือ

กิจกรรมที่เขาท�าซึ่งเป็นผลให้บุคคล เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ี

จะท�างาน มขีวญัและก�าลงัใจในการท�างาน สิง่เหล่านีจ้ะมผีลต่อประสิทธภิาพและ

ประสิทธิผลของการท�างาน ซึ่งจะส่งผลต่อความส�าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย

สูง

ประสิทธิภาพในการท�างาน

ต�่ำ
ความเครียด
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ขององค์การ ดังนั้น ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในองค์การเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและน�าความส�าเร็จ

ตามเป้าหมายมาสู่องค์การ

4.1.ความหมายของปัจจัยในการท�างาน

งานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องได้สัมผัสในชีวิตประจ�าวัน การท�างานให้มีความสุข

เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา แต่การท�างานให้มีความสุขนั้นย่อมเกิดจากหลาย

ปัจจัย และหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยในการท�างาน นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความ

หมายของปัจจัยในการท�างานดังนี้

มัลลิกา ต้นสอน (2546: 91-92) กล่าวว่า ปัจจัยในการท�างาน เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของคน ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดท้ังโดยตรงและ

แบบสะสมขึ้น โดยจะส่งผลในทันทีที่ความเครียดขึ้นถึงระดับอันตรายหรือค่อยๆ 

ก่อตัวขึ้นจนถึงระดับที่มีผลกระทบต่อบุคลิกภาพและสุขภาพของเรา

Kahn and Byosiere (1992, อ้างถึงใน บังอร อยู่ฉ�่า, 2552: 39) กล่าวว่า 

ปัจจยัในการท�างาน หมายถงึ องค์ประกอบทางงานทีก่่อให้เกดิความเครียดและมี

ผลลัพธ์ทางลบต่อร่างกายและจิตใจ

ลักขณา สริวัฒน์ (2544: 157) กล่าวว่า ปัจจัยในการท�างาน หมายถึง สิ่ง

ที่ช่วยให้บุคคลได้รับผลส�าเร็จในงาน ซึ่งจะผลให้เกิดความพอใจและความสุขใน

งาน แต่ถ้าไม่ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้จะท�าให้บุคคลนั้นเกิดความเครียด

จากความหมายต่างๆ ดงักล่าว สามารถสรปุได้ว่าปัจจยัในการท�างาน หมายถึง 

การรับรู้ต่อปัจจัยต่างๆ ในการท�างานที่ก่อให้เกิดผลบวกหรือผลลบต่อพนักงาน

แนวคิดทฤษฎีความเครียดในการท�างาน ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุ

ของความเครยีดในการท�างาน 6 ประการได้แก่ Cooper และ Cartwright (1997, 

อ้างถึงใน ธัญรดาจิตสุรผล, 2553: 42-44)

1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวงาน (Factor intrinsic to the job) ประกอบด้วย

ปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  
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1.1 สภาพการท�างาน (Working condition) หมายถึงสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพโดยท่ัวไปได้แก่เสียงรบกวนแสงสว่างที่ไม่เหมาะสม

กลิ่นและตัวกระตุ้นอื่นๆ ที่สามารถมีผลกระทบต่ออารมณ์และ

สภาวะทางจิตใจของบุคคลซึ่งแต่ละอาชีพจะมีสภาพการท�างาน

หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของความเครียดแตกต่างกัน

1.2 ลักษณะงานที่เป็นกะ (Shift work) หมายถึงลักษณะงานที่มีการ

หมนุเวียนของช่วงเวลาการท�างานตามตารางเวลาตลอด 24 ชัว่โมง

ลักษณะของงานเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบการท�างานของ

ร่างกายสภาพจิตใจและแรงจูงใจในการท�างานและยังส่งผลต่อรูป

แบบการนอนและการใช้ชีวิตในสังคมด้วย

1.3 ลักษณะงานที่มีชั่วโมงการท�างานที่ยาวนาน (Long hours) จะส่ง

ผลกระทบต่อระบบการท�างานของร่างกายเกิดเป็นปัญหาสุขภาพ

และส่งผลกระทบต่อศักยภาพการท�างานในที่สุด

1.4 การเดินทาง (Travel) อุปสรรคในการเดินทางเกิดจากสภาพการ

จราจรตดิขดับนท้องถนนนอกจากจะสูญเสียเวลาในการท�างานร่วม

กบัผูอ่ื้นแล้วยงัพลาดโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย

ขององค์การอีกด้วย

1.5 เทคโนโลยีใหม่ (New technology) การน�าเทคโนโลยีระบบการ

ท�างานหรืออุปกรณ์การท�างานใหม่ๆมาใช้ในการท�างานท�าให้

พนักงานต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านั้นเกิดเป็น

ความกดดันและความเครียดในการท�างานได้เช่นกัน

1.6 ปริมาณงานที่มากเกินไป (Work overload) แบ่งออกเป็น 2 ด้าน

คือ

1.6.1 ปรมิาณงานทีม่ากเกนิไป (Quantitative overload) หมาย

ถึงปริมาณงานที่มากเกินความสามารถของคนท�างานท�าให้

ต้องใช้เวลาในการท�างานมากขึ้น
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1.6.2 คุณภาพงานที่สูงเกินไป (Qualitative overload) หมายถึง

งานที่เกินความสามารถของคนท�างาน

1.7 ปริมาณงานที่น้อยเกินไป (Work underload) ท�าให้เกิดความรู้สึก

ว่างานไม่มีความท้าทายความสามารถท�าให้เกิดความเครียด

1.8 ลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อร่างกาย (Physical danger) การ

ท�างานที่มีความเสี่ยงจะท�าให้มีระดับความเครียดสูงด้วยเนื่องจาก

มกีารระวงัตวัและต้องเตรยีมพร้อมเพือ่ตอบสนองต่ออนัตรายทีจ่ะ

เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

2. ปัจจยัด้านบทบาทในองค์การ (Role in the organization) ถ้าองค์การ

ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีให้แก่พนักงานและท�าให้พนกังานเกดิความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่นั้นอย่างชัดเจนก็จะไม่เกิดความขัดแย้งหรือความเครียดในการท�างานโดย

ปัจจัยด้านบทบาทในองค์การที่ก่อให้เกิดความเครียดในการท�างานมีดังนี้

2.1 ความไม่ชัดเจนหรือสับสนในบทบาทหน้าที่ (Role ambiguity)

2.2 ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ (Role conflict)

2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่ิงของและหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อ

บุคคล

3. ปัจจัยด้านสมัพนัธภาพในทีท่�างาน (Relationships at work) หมายถงึ

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์การอันได้แก่หัวหน้างานเพื่อนร่วมงาน

และลูกน้องล้วนแต่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และความเครียดของบุคคลซึ่งการมี

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันนั้นเป็นปัจจัยท่ีท�าให้บุคคลและองค์การด�าเนินไปได้

ด้วยดีสัมพันธภาพในที่ท�างานที่ก่อให้เกิดความเครียดแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  
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3.1 ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (Relationships with boss) หมาย

ถึงการที่พนักงานได้รับมิตรภาพความไว้วางใจความช่วยเหลือการ

สนับสนุนจากหัวหน้างานหากพนักงานไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้จะน�าไป

สู่ความคับข้องใจและเกิดเป็นความเครียดได้

3.2 ความสัมพันธ์กับลูกน้อง (Relationships with subordinates) 

หมายถึงการที่หัวหน้างานเห็นความส�าคัญของลูกน้องโดยการให้

เวลาความสนใจจะท�าให้ลกูน้องเกดิความรูส้กึทีด่หีากหวัหน้าทีเ่หน็

ความส�าคญัของงานมากกว่าและไม่ใส่ใจไม่เหน็ความจ�าเป็นในการ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกน้องซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีความเครียดสูง

3.3 ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน (Relationships with colleagues) 

หมายถึงความเครียดท่ีเกิดจากแข่งขันและความขัดแย้งทาง

บคุลกิภาพรวมถงึการไม่ได้รบัการสนับสนนุทางสงัคมจากเพือ่นร่วม

งานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตบรรยากาศและความส�าเร็จขององค์การ

4. ความส�าเรจ็และความก้าวหน้าในอาชีพ (Career development) หมาย

ถงึความคาดหวงัในด้านความก้าวหน้าและความส�าเรจ็ในอาชพีการงานซึง่หากไม่

เป็นไปตามสิง่ท่ีคาดหวงัไว้แล้วจะเกดิเป็นความเครียด

5. โครงสร้างและบรรยากาศขององค์การ (Organizational structure and 

climate) หมายถงึองค์การไม่มโีครงสร้างและบรรยากาศทีเ่หมาะสมพนกังานขาด

ความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การและไม่ได้รบัโอกาสท่ีจะเป็นส่วนหนึง่ขององค์การขาด

ความอิสระในการแสดงพฤติกรรมและการถูกกีดกันออกจากการสื่อสารภายใน

องค์การด้วยจึงเป็นสาเหตขุองความเครยีดในการท�างาน

6. ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่งาน (Non-Work factors) หมายถึงความขัดแย้ง

ระหว่างการท�างานกบัครอบครวั (ด้านเวลา) บางครัง้การท�าหน้าทีส่องอย่างอาจเกิด

ปัญหาจงึอาจเป็นสาเหตุของความเครยีดในการท�างานเช่นกนั

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30



ความหมายของงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน
ความหมายงานสอบสวน เป็นการกระท�าของพนักงานสอบสวนซึ่งกระท�า

ภายหลังจากที่ได้มีความผิดเกิดขึ้นแล้วและมีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือโดยท่ี

พนกังานสอบสวนพบด้วยตนเอง เป็นการกระท�าเพือ่รวบรวมพยานหลักฐาน หรือ

ให้ได้มาซึง่พยานหลกัฐานทัง้ปวง เช่น การจดปากค�าพยาน รวบรวมเอกสารต่างๆ 

ล้วนแล้วแต่เป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน

พนักงานสอบสวนหมายความถึง “เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ�านาจ

และหน้าที่ท�าการสอบสวน” ซึ่ง ป.วิ.อ. มาตรา 18 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ได้

ก�าหนดตัวบุคคลไว้ กล่าวคือในส่วนภูมิภาค ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต�ารวจช้ันผู้ใหญ่ ปลัดอ�าเภอ และข้าราชการต�ารวจยศนายร้อยต�ารวจตรีขึ้นไป 

บุคคลสองประเภทหลังนี้อาจมิใช่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ 

เพราะปลัดอ�าเภออาจมิใช่หัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ (ดู ป.วิ.อ. มาตรา 2 (17) (ฐ)) 

นายร้อยต�ารวจตรีอาจมิใช่หัวหน้าสถานีต�ารวจ หรือหัวหน้ากิ่งสถานีต�ารวจ 

(ดู ป.วิ.อ. มาตรา 2 (ย) และ (ร)) มาตรา 18 วรรคหนึ่ง จึงต้องระบุไว้เป็นพิเศษ 

อย่างไรก็ตามพนักงานฝ่ายปกครองช้ันผู้ใหญ่ก็ดี ปลัดอ�าเภอก็ดี แม้ตาม ป.วิ.อ. 

มาตรา 18 วรรคหนึ่ง จะเป็นพนักงานสอบสวนด้วยในส่วนภูมิภาคแต่กระทรวง

มหาดไทยได้ออกข้อบังคับก�าหนดให้อ�านาจการสอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไป

ตกอยู่กับฝ่ายต�ารวจ(85)

ส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ป.วิ.อ. มาตรา 18 วรรคสอง บัญญัติให้

ข้าราชการต�ารวจยศตั้งแต่นายร้อยต�ารวจตรีขึ้นไปเป็นพนักงานสอบสวน ทั้งนี้

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ต้องมีค�าสั่งแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสอบสวนด้วย ดังนั้น 

นายต�ารวจยศร้อยต�ารวจตรีขึ้นไปที่รับผิดชอบงานทางด้านสืบสวน ปราบปราม 

จราจร หรือธุรการ จึงมิได้เป็นพนักงานสอบสวนด้วยแม้ว่าจะท�างานอยู่ท่ีสถานี

ต�ารวจก็ตาม ข้าราชการต�ารวจซึ่งยศตั้งแต่ชั้นร้อยต�ารวจตรีขึ้นไปซึ่งได้รับแต่งตั้ง

ให้ท�าหน้าที่พนักงานสอบสวนจะมีอ�านาจสอบสวนคดีได้ ก็ต่อเมื่อ ความผิด

อาญา “ได้เกิด” ภายในเขตอ�านาจของตน เช่น นายแดงลักทรัพย์นายด�า ที่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  
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บางล�าภู ความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดฐานลักทรัพย์ได้เกิดภายในเขตอ�านาจ

ของพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม พนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม จึง

มีอ�านาจสอบสวน

กองบังคับการต�รวจนครบาล 1
สถานที่ราชการที่ส�าคัญ ดังนี้ท�าเนียบรัฐบาล, รัฐสภา, กระทรวงการ

ต่างประเทศ, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์, กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, กองทัพบก, 

กองทัพภาค1, ส�านักงานสหประชาชาติ ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ดังน้ี สวนสัตว์ดุสิต, พระท่ีนั่งอัมพรสถาน, 

พระทีน่ัง่มมิานเมฆ, สนามหลวง, ศูนย์วฒันธรรม, สนามมวยราชด�าเนนิ, สนามม้า

นางเลิ้ง, ตลาดโบ๊เบ๊, ตลาดประตูน�้า, อนุสาวรีย์ชัยฯ, แหล่งท่องเที่ยวย่านถนน

ข้าวสาร, ย่านรัชดาฯ, ย่านอาร์ซีเอ ฯลฯ

บ้านพักบุคคลส�าคัญบ้านพิษณุโลก, บ้านสี่เสาเทเวศร์ ฯลฯ

พื้นที่รับผิดชอบ 39.6 ตารางกิโลเมตร จ�านวนประชากร 960,706 คน

จ�านวนประชากรแฝง 828,752 คน

สถานภาพก�าลังพล

นายต�ารวจชั้นสัญญาบัตร 593 นาย

นายต�ารวจชั้นประทวน 1,398 นาย

เปรียบเทียบต�ารวจ 1 นาย ต่อประชากร 899 คน
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ประกอบด้วยสถานีต�ารวจดังนี้

1. สถานีต�ารวจนครบาลดุสิต

2. สถานีต�ารวจนครบาลพญาไท

3. สถานีต�ารวจนครบาลมักกะสัน

4. สถานีต�ารวจนครบาลห้วยขวาง

5. สถานีต�ารวจนครบาลดินแดง

6. สถานีต�ารวจนครบาลนางเลิ้ง

7. สถานีต�ารวจนครบาลสามเสน

8. สถานีต�ารวจนครบาลชนะสงคราม

9. สถานีต�ารวจนครบาลบางโพ

อ�านาจการสอบสวน

มอี�านาจการสอบสวนคดอีาญาทัง้ปวง ในเขตพ้ืนทีร่บัผิดชอบ และปราบปราม

อบายมุขต่างๆ

บทสรุปและวิเคราะห์
  ความเครยีดนบัเป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ได้กบัคนทกุเพศ ทกุวยั และทกุอาชพี 

เป็นเหตุการณ์อย่างหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเสมอในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์และยากที่จะ

หลกีเลีย่งได้ ซึง่ความเครยีดจะเป็นความกดดนัทีท่�าให้บคุคลเกดิความไม่สบายใจ 

วุ่นวายใจ และท�าให้เสียความสมดุลของตัวเอง อันเป็นแรงผลักดันให้บุคคลมี

พฤติกรรมเปลี่ยนไป และอาจแสดงออกมาในด้านร่างกาย ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวด

ท้อง นอนไม่หลับ เป็นต้น ด้านจิตใจ ได้แก่ พูดจาเลอะเลือน เป็นโรคจิต 

โรคประสาท ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และการ

ท�างานได้ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าความรับผิดชอบ

ส�าคัญในการอ�านวยความยุติธรรมเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ท�าให้ต้องเผชิญ

อปุสรรคต่างๆ มากมายทีเ่กดิข้ึนจากการท�างาน รวมทัง้ปัญหาส่วนตวั จงึส่งผลให้

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
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เกดิความเครยีดขึน้ได้ ซึ่งความเครยีดจะท�าให้ประสทิธภิาพในการด�าเนนิชวีติลด

ลง และการปฏบิตังิานลดลง ยงัจะส่งผลต่อการอ�านวยความยติุธรรมแก่ประชาชน

ด้วย

บทความนี้ศึกษาเรื่อง ประเภทความเครียดของพนักงานสอบสวน และ 

ระดบัความเครียดของพนกังานสอบสวน เพือ่แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ความเครียดในการปฏบิตังิานของพนกังานสอบสวน อนัจะส่งผลต่อประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลในการปฏิบัตงิานและอ�านวยความยุติธรรม ให้กบัประชาชน และ

สงัคมต่อไป โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากพนักงานสอบสวน

ในเขตพืน้ทีก่องบงัคบัการต�ารวจนครบาล 1 ซึง่ได้แก่ ระดบัรองสารวตัร และระดับ

สารวัตร จากนัน้น�าข้อมลูมาทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวมมาวเิคราะห์แล้วสรปุผลการ

ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดังนี้

1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการท�างานของพนักงานสอบสวนสังกัด

กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้านร่างกาย พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่กองบังคับการต�ารวจนครบาล 

1 มรีะดบัความเครยีด ในการท�างานในด้านร่างกาย ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอันดับที่หนึ่ง คือ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ 

อาเจียน อันดับที่สอง ไม่สดชื่น ไม่ยิ้มแย้ม อันดับที่สาม คือ นอนไม่หลับ อันดับที่

สี ่คอื หัวใจเต้นแรงหรอืเรว็ผดิปกติ อนัดบัทีห้่า คอื กระสบักระส่าย กระวนกระวาย 

อันดับที่หก คือ รู้สึกเหนื่อย หายใจไม่ทั่วท้อง อันดับที่เจ็ด คือ กล้ามเนื้อมีอาการ

เกร็ง หรือชาตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อันดับที่แปด คือ ปั่นป่วนในท้องหรือขับ

ถ่ายผิดปกติ อันดับที่เก้า คือ มีอาการมึนหรือปวดศีรษะ และอันดับสุดท้าย คือ มี

อาการปวดหลัง ตามล�าดับเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีพฤติกรรมที่ท�าให้เกิด

ความเครียดในระดับมาก 2 ข้อ คือเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียนและไม่สดชื่น ไม่

ยิ้มแย้ม

ด้านจิตใจ พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 

มีระดบัความเครยีดในการท�างานในด้านจติใจภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่
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พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอันดับที่หนึ่ง คือ รู้สึกหงุดหงิด ฉุนเฉียว 

หรอืโกรธง่าย อนัดบัทีส่อง ชอบคดิมาก วติกกงัวลในเร่ืองเดิมๆ วกไปวนมา อนัดับ

ที่สาม คือ รู้สึกกดดันในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน อันดับที่สี่ คือ รู้สึกว่าตนเองไม่มี

สมาธิในการท�างาน อันดับที่ห้า คือ รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากท�าอะไร อันดับที่หก 

คือ รู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจในการท�างานท่ีท่านรับผิดชอบอยู่ อันดับที่เจ็ด คือ 

รู้สึกขาดความมั่นใจ สับสนในบทบาทหน้าที่ อันดับ ที่แปด คือ รู้สึกไม่พอใจ หรือ

ขัดแย้งกับผู้อื่น อันดับที่เก้า คือ มีรู้สึกเป็นทุกข์ ท้อใจ หมดหวังในหน้าที่การงาน 

และอันดับสุดท้าย คือ ไม่สามารถควบคุมความคิด หรือความวิตกกังวลในเร่ือง

ต่างๆ ตามล�าดบัเมือ่พจิารณารายข้อพบว่ามพีฤติกรรมทีท่�าให้เกดิความเครียดใน

ระดับมาก 1 ข้อ คือรู้สึกหงุดหงิด ฉุนเฉียว หรือโกรธง่าย

ด้านพฤติกรรม พนกังานสอบสวนในเขตพ้ืนทีก่องบงัคบัการต�ารวจนครบาล 

1 มรีะดบัความเครยีดในการท�างานในด้านพฤตกิรรมภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอันดับที่หนึ่ง คือ ท�างานผิดพลาดบ่อยๆ 

อันดบัทีส่อง ขาดสมาธใินการท�างานบ่อยๆ อนัดบัทีส่าม คอื ขาดการให้ความร่วม

มือกับเพื่อนร่วมงาน อันดับที่สี่ คือ มาท�างานสายบ่อยๆ อันดับที่ห้า คือ ให้ความ

สนใจ เอาใจใส่ในการท�างานลดลง อันดับที่หก คือ อยากย้ายสังกัด เปลี่ยนงาน 

หรือลาออก อันดับที่เจ็ด คือ มักใช้อารมณ์ตัดสินใจในการท�างาน อันดับที่แปด 

คือ อยากลาป่วย ลาพักผ่อน ขาดงานอย่างไม่มีเหตุผล อันดับที่เก้า คือ มักหา

โอกาสหลกีเลีย่งการท�างานและละเลยงานท่ีต้องรบัผดิชอบ และอนัดบัสดุท้าย คอื 

สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ตามล�าดับเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า พฤติกรรม

ที่ ท�าให้เกิดความเครียดในระดับมากที่มีล�าดับสูงสุดคือ ท�างานผิดพลาดบ่อยๆ 

และ ขาดสมาธิในการท�างานบ่อยๆ

2. ประเภทความเครียดในการท�างานของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่

กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถสรุป

ได้ดังนี้
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ด้านลกัษณะงาน โดยรวมแล้วความรูส้กึของพนกังานสอบสวนอยูภ่าพรวม

อยูใ่นระดับปานกลาง แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคดิเหน็อนัดับท่ีหนึง่ 

คือ ปริมาณของท่านในแต่ละวันมีปริมาณมากและเร่งด่วน อันดับท่ีสอง คือ 

ปริมาณงานไม่สมดุลกับจ�านวนพนักงานอันดับที่สาม คือ ขั้นตอนในการปฏิบัติ

งานมีมากเกินไป อันดับที่สี่ คือ ท่านไม่มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ท�างานได้อย่างเตม็ที ่และอนัดบัสดุท้าย คอื งานทีท่�าอยูเ่ป็นงานทีไ่ม่เหมาะสมกบั

สามารถของท่าน เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านลักษณะงานเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 

ปริมาณของท่านในแต่ละวันมีปริมาณมากและเร่งด่วน รองลงมาคือ ปริมาณงาน

ไม่สมดุลกับจ�านวนพนักงานตามล�าดับ

ด้านบทบาทและหน้าท่ีในองค์กร โดยรวมแล้วความรู้สึกของพนักงานอยู่

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอนัดับ

ที่หนึ่ง คือ หลักเกณฑ์ในการประเมินงานไม่ชัดเจน อันดับที่สอง คือ การได้รับค�า

สั่งให้ท�างานนอกเหนือหน้าที่อันดับที่สาม คือ ความไม่ชัดเจนของขอบเขตและ

บทบาทหน้าทีท่ีป่ฏบัิตงิาน อนัดบัทีส่ี ่คอื การเกดิความขดัแย้งกบัค�าสัง่ของผูบ้งัคบั

บัญชาและอันดับสุดท้าย คือ การจัดการหรือการมอบหมายงานเป็นไปอย่างยาก

ล�าบาก ตามล�าดบัเมือ่พจิารณาปัจจยัด้านบทบาทและหน้าทีใ่นองค์กรเป็นรายข้อ

แล้ว พบว่า หลกัเกณฑ์ในการประเมนิงาน ไม่ชดัเจน รองลงมาคอื การได้รับค�าส่ัง

ให้ท�างานนอกเหนือหน้าที่ และ ความไม่ชัดเจนของขอบเขต และบทบาทหน้าที่

ที่ปฏิบัติงาน ตามล�าดับ

ด้านสัมพันธภาพในการท�างานโดยรวมแล้วความรูส้กึของพนกังานสอบสวน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอนัดับ

ที่หน่ึง คือ การไม่ได้รับความร่วมมือในการท�างานกับหน่วยงานอื่นอันดับที่สอง 

คือ ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถเป็นท่ีค�าปรึกษาหรือให้ค�าแนะน�าท่านได้ตอนเกิด

ปัญหาอันดับท่ีสาม คือ ปัญหาความขัดแย้งและการแก่งแย่งความดีความชอบ

ระหว่างเพือ่นร่วมงาน อนัดบัท่ีสี ่คือ ผูร่้วมงานชอบใช้อารมณ์ขณะปฏบิติังานและ

อันดับสุดท้าย คือ การมีปัญหางานกับเพศตรงข้ามตามล�าดับเมื่อพิจารณาปัจจัย
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ด้านสมัพนัธภาพในการท�างานเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การไม่ได้รบัความร่วมมอืใน

การท�างานกับหน่วยงานอืน่รองลงมาผูบั้งคบับัญชาไม่สามารถเป็นทีค่�าปรกึษาหรอื

ให้ค�าแนะน�าท่านได้ตอนเกดิปัญหาและปัญหาความขัดแย้งและการแก่งแย่งความ

ดีความชอบระหว่างเพื่อนร่วมงานตามล�าดับ และพบว่ามีความรู้สึกอยู่ในระดับ

น้อย คือ การมีปัญหางานกับเพศตรงข้าม

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ โดยรวมแล้วความรู้สึกของพนักงาน

สอบสวนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิด

เห็นอันดับที่หนึ่ง คือ การขาดโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน 

อันดับที่สอง คือ งานไม่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันดับที่สาม คือ การไม่

ได้โอกาสในการอบรมทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ อันดับที่สี่ คือ การ

ไม่ได้รบัการสนบัสนนุมอบหมายงานทีส่�าคญั และอนัดับสุดท้าย คอื งานทีท่�าไม่มี

ความท้าทายซ�้าซากจ�าเจ ตามล�าดับซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านความก้าวหน้าใน

อาชีพเป็นรายข้อแล้ว พบว่าการขาดโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในต�าแหน่ง

งาน รองลงมาคอื งานไม่ส่งเสรมิความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ และการไม่ได้โอกาส ใน

การอบรมทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ ตามล�าดับ

ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร โดยรวมแล้วความรูส้กึของพนกังาน

สอบสวน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคดิ

เห็นอันดับที่หนึ่ง คือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะสนับสนุนงานไม่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติงาน อันดับท่ีสอง คือ ผู้บังคับบัญชามีนโยบายการบริหารไม่ชัดเจน 

อันดับที่สาม คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรเป็นอุปสรรคในการท�างานของ

ท่าน อันดับที่สี่ คือ ลักษณะโครงสร้างขององค์กรหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัดมี

ความไม่เหมาะสม และอันดับสุดท้าย คือ บรรยากาศภายในองค์กรไม่มีมิตรภาพ

ระหว่างกัน ตามล�าดับเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร

เป็นรายข้อแล้ว พบว่า อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จะสนับสนุนงานไม่เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน รองลงมาผู้บังคับบัญชามีนโยบายการบริหารไม่ชัดเจน กฎ

ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรเป็นอุปสรรคในการท�างานของท่าน ตามล�าดับ 
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3. การแสวงหาแนวทางในการลดความเครียดในการท�างานของพนักงาน

สอบสวน 

 3.1. ในด้านระดับของความเครียด ดังนี้

ด้านจิตใจ พนักงานสอบสวนต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่คิดวิตก 

ต้องมีสมาธิในการท�างาน ไม่คิดวิตกมากเกินไป มีความมั่นใจในการ

ท�างานให้มากข้ึน ต้องศกึษาหาความรูเ้กีย่วข้อบงัคบั และระเบียบต่างๆ 

โดยพนักงานสอบสวนควรเข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะ และ เข้า

โครงการอบรมสมันาความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย, ระเบยีบค�าสัง่ต่างๆ เพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานสอบสวนมีความรู้ความเข้าใจในด้าน

ประสบการณ์ และงานสอบสวน

ด้านร่างกาย พนักงานสอบสวนต้องมีสุขภาพท่ีแข็งแรง โดยให้

มั่นออกก�าลังกาย และใช้เวลาว่างหลังจากออกเวร สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 

ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง

ด้านพฤติกรรม พนักงานสอบสวนต้องมีความเอาใจใส่ต่องานที่

ท�า ไม่หมกงาน ซึ่งจะท�าให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจ และไว้ใจ 

โดยพนักงานสอบสวนต้องศึกษาจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และจัดสรรเวลาในการท�างานให้เหมาะสม

เพื่อลดปริมาณงาน

 3.2. ในด้านประเภทของความเครียด ดังนี้

ด้านลักษณะงาน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต้องมีการจัดสรร

ปริมาณงานให้มีความเหมาะสมกับพนักงานสอบสวน ซึ่งอาจทยอย

ปฏิบตังิานตามล�าดบัความส�าคญัของงาน ไม่สะสมงานไว้เป็นเวลานาน

ซึง่อาจก่อให้เกดิปัญหางานล้นมอืหรอืไม่สามารถท�างานได้ทนัเวลาทัง้นี้

กอ็าจสามารถจดัสรรปรมิาณงานให้มคีวามสมดุลกับจ�านวนพนกังานที่

มีอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดสรร
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ความรับผิดชอบงานด้านต่างๆ ให้ชัดเจน ระบุวัน เวลา ก�าหนดส่งรวม

ถึงพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆ ด้วย 

ด้านบทบาทและหน้าที่ในองค์กร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต้อง

ก�าหนดบทบาทและหน้าท่ีในการด�าเนินการในพนักงานสอบสวนให้

ชดัเจน โดยอาจเขยีนเป็นค�าบรรยายลกัษณะงานทีช่ดัเจนเข้าใจง่ายและ

สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะสามารถท�าให้ขอบเขตหน้าที่ของแต่ละ

บุคคลมีขอบเขตที่แน่นอนและ ท�าให้ง่ายต่อการประเมินงาน และไม่

ก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของกันและกัน

ด้านสัมพันธภาพในการท�างาน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควร

ให้แต่ละสถานีต�ารวจจัดให้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น กีฬาสี

ประจ�าปี โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ต้องจัดสรรประงบประมาณ

ประจ�าปีมาเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสีประจ�าปี

ด้านความก้าวหน้าในอาชพี ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติต้องมกีาร

วางแผนในการพัฒนาพนักงานสอบสวนแต่ละสถานีต�ารวจให้ชัดเจน 

โดยก�าหนดนโยบายความก้าวหน้าในอาชีพของสายงานสอบสวนให้

ชัดเจน และมีการเพิ่มเงินประจ�าต�าแหน่งให้เหมาะสม

ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร สถานตี�ารวจแต่ละแห่งก�า

หนดนโยบาการรกัษาความสะอาดให้ชัดเจน โดยก�าหนด นโยบาย 5 ส. 

1.สะอาด 2.สะสาง 3.สะดวก 4.สะสาง 5.สุขลักษณะ ท�าความสะอาด

ห้องท�างานทุกห้อง เพื่อสร้างบรรยากาศในการท�างานที่ดี
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การอภิปรายผล
ความเครียดในการท�างานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคบการ

ต�ารวจนครบาล 1 มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

ด้านลักษณะงาน เนื่องจากจ�านวนของพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอกับ

ปรมิาณงานหรอืจ�านวนคดทีีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั อกีท้ังไม่มตี�ารวจเข้าเวร เนือ่งจาก

ต�ารวจต้องดูแลประชาชนเป็นจ�านวนมาก และกองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 

ยังมีเขตพื้นที่รับผิดชอบที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร จึงท�าให้มีปริมาณงาน คดี

ทีม่ากมาย ด้านบทบาทและหน้าทีใ่นองค์กร เนือ่งจากการประเมนิผลท่ีผ่านมานัน้

พนักงานสอบสวนนั้นจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ค่อนข้างต�่า 

เพราะเนื่องจาก ท�างานค้างมาก มีจ�านวนคดีที่ยังไม่ได้ปิดส�านวนเป็นจ�านวนมาก 

ท�าให้ผู้บังคับบัญชาไม่พอใจ เพราะมีส�านวนการสอบสวนท่ีค้างเป็นจ�านวนมาก 

อีกทั้งบทบาทหน้าที่ที่ปฏิบัติงานความไม่ชัดเจนในขอบเขต ปัจจุบัน ไม่มีความ

ชัดเจน ตามระเบียบดังกล่าว เพิ่งอาจเกิดจากอัตราส่วนของจ�านวนพนักงาน

สอบสวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น จึงท�าให้พนักงานสอบสวนมี

ความเครียดในด้านนี้ ด้านสัมพันธภาพในการท�างาน เพราะปัจจุบันจะเห็นได้ว่า

พนักงานสอบสวน สังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด ซึ่ง

เป็นปัญหาใหญ่ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตทิีจ่ะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 

เพราะหากเจ้าพนักงานต�ารวจมีความเครียดในการท�างานแล้ว ประชาชนก็จะไม่

ได้รบัความยตุธิรรมจากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจอกีท้ังปัญหาความขดัแย้งและการแก่งแย่ง

ความดคีวามชอบระหว่างเพือ่นร่วมงานมกีารแก่งแย่งชงิดี กนัเพือ่ประเมนิขัน้เงนิ

เดือน รวมถึงปัญหาความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวที่เห็นเป็นข่าวจนเกิดความแตกแยก

กันเป็นจ�านวนมาก ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้ระบบงานราชการนั้นมีการ

ใช้เส้นสายจ�านวนมากในการวิง่เต้นเพือ่ให้ได้มาซ่ึงต�าแหน่งทีต่นเองต้องการ หาก

เจ้าหน้าที่ท่านใดไม่สามารถกระท�าได้หรือมีก�าลัง พวกพ้องไม่เพียงพอ การเลื่อน

ขั้นเลื่อนต�าแหน่งก็เป็นไปได้ยาก หากแต่จะพิจารณาจากผลงานเพียงอย่างเดียว

คงไม่เพยีงพอ จงึเป็นผลให้พนักงานสอบสวนเกดิความเครยีดขึน้ได้ ด้านโครงสร้าง
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และบรรยากาศองค์กร เนือ่งจากปัจจุบันอปุกรณ์ในการท�างานทกุอย่างซึง่พนกังาน

สอบสวนจะต้องเป็นผู ้จัดหาซื้อเองทุกอย่าง โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตแิต่อย่างใด ซึง่ท�าให้เป็นอปุสรรคในการท�างานเป็นอย่าง

มาก ตัวอย่างเช่น สน.พญาไท และ สน.ชนะสงครามนั้น จะไม่มีโต๊ะท�างานของ

พนักงานสอบสวนแต่อย่างใด จึงท�าให้พนักงานสอบสวนไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ในการ

ท�างานซึ่งท�าให้พนักงานสอบสวนไม่อยากท�างาน เพราะไม่มีสถานที่ท�างาน และ

ไม่มีกระดาษซึ่งในการท�าส�านวนการสอบสวนโดยปกติแล้วพนักงานสอบสวน

ทกุคนจะต้องจดัหาซือ้กระดาษและอปุกรณ์ต่างๆ เอง ด้วยงบประมาณของตนเอง

ทั้งสิ้น 

ด้านระดบัความเครยีดในการท�างานของพนกังานสอบสวนในเขตพ้ืนท่ีกอง

บังคับการต�ารวจนครบาล 1 ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรม ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ด้านร่างกาย เพราะพนกังานสอบสวน คอื พนกังาน

ซึ่งกฎหมายให้มีอ�านาจและหน้าท่ีท�าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและ

ด�าเนินการท้ังหลายตามท่ีบทบัญญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

อนัเกีย่วกบัความผดิทีก่ล่าวหา เพือ่ทราบข้อเทจ็จริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพือ่

ทีจ่ะเอาตวัผูก้ระท�าความผดิมาลงโทษ ด้วยเหตทุีก่ระบวนการสอบสวนมขีัน้ตอน

มากมาย เริม่ตัง้แต่การตรวจค้น จับกุม ควบคมุ ฯลฯ รวมทัง้การปฏบิติัหน้าทีอ่ื่นๆ 

ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบังานสอบสวน เช่น การออกตรวจพ้ืนท่ี การต้ังจุดตรวจค้น เป็นต้น 

ท�าให้พนักงานสอบสวนประสบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน หลาย

ประการ อาทิเช่น ปริมาณงานที่รับผิดชอบมากเกินไป การต้องออกค่าใช้จ่ายใน

การสอบสวนเอง คดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายที่ยังรอการปิดส�านวน ฯลฯ อันเป็น

ผลให้เกิดความผิดปกติทางด้านร่างกาย เช่น มีอาการปวดหลัง นอนไม่หลับ มี

อาการมึนหรือปวดไม่ศีรษะ เบื่ออาหาร ด้านจิตใจ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบ

ของกองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 เป็นพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

เป็นเมืองที่มีความวุ่นวายพอสมควร และเป็นเขตเศรษฐกิจ ดังนั้น สถานีต�ารวจ

ในเขตพื้นที่กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 จึงจะต้องคอยให้บริการประชาชน 
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ให้พงึพอใจกบัความต้องการของประชาชนท่ีอยูใ่นเขตรบัผดิชอบ ด้วยความทีเ่ป็น

หน่วยงานราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยไม่สามารถ

เลือกปฏิบัติได้ และหากคดีใดท่ีตัดสินหรือด�าเนินการส่งฟ้องแล้ว ยังเป็นเหตุอัน

จะสร้างความขดัแย้งให้กบัหลายๆ ฝ่ายได้ หากคดนีัน้ด�าเนนิการด้วยความไม่ธรรม 

สิ่งเหล่านี้ท�าให้เกิดความคับข้องใจ ความวิตกกังวล เกิดความกดดันในการปฏิบัติ

หน้าที ่อนัเป็นผลให้เกดิความปกตทิางด้านจิตใจ เช่น เมือ่มคีดสี�าคญัแต่ไม่สามารถ

ปิดส�านวนได้ทันเวลา หรือปิดส�านวนแล้วเกิดความขัดแย้งไม่เป็นธรรมในทุกๆ 

ฝ่าย พนักงานสอบสวนบางท่านจึงเกิดความท้อใจ หมดหวังในการท�างาน จนถึง

ขั้นที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ความคิดของตนเองได้ ด้านพฤติกรรม เนื่องจาก

พนักงานสอบสวนกองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 มีอ�านาจสอบสวนที่เกี่ยวข้อง

กบัคดอีกุฉกรรจ์สะเทือนขวญัประชาชน คดีท่ีได้รบัความสนใจจากประชาชน โดย

มีความรับผิดชอบที่มากพอสมควร ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้พนักงานสอบสวนกอง

บงัคบัการต�ารวจนครบาล 1 ต้องเผชญิปัญหาอปุสรรคในการปฏบิติังาน ซ่ึงปัญหา

อุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ได้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน

กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 ด้วย กล่าวคือ ปัญหาด้านปริมาณงานที่รับผิด

ชอบ ด้านการปกครองของผูบั้งคบับัญชา ด้านงบประมาณในการด�าเนนิการ ความ

ขัดแย้งกันภายใน เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลให้เกิดความเครียดในการ

ปฏิบัติงานที่แสดงทางทางด้านพฤติกรรมเกิดการลางาน การขาดงาน การปฏิบัติ

งานล้าช้า ผิดพลาด ท�าให้ก่อให้เกิดผลเสียกับหน่วยงานได้ 

แนวคดิในการศกึษา ควรมกีารปรบัปรงุการ แนวทางในการประเมนิผลงาน

ของพนักงานสอบสวนให้ชัดเจน และปริมาณงานให้เหมาะสมกับจ�านวนของ

พนกังานสอบสวนให้เหมาะสม ควรจดักจิกรรมในการลดความเครียดในการท�างาน

ของพนักงานสอบสวนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท�างาน
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บทคัดย่อ

บทความวจิยันีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพทัว่ไปของชมุชนผูม้รีายได้

น้อย โครงการบ้านมัน่คงชมุชนร่วมสามคัคี ซอยรามค�าแหง 39 2) ศึกษาความคดิ

เห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการฯ 3) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่

อยูอ่าศยัส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย และ 4) เสนอแนะแนวทางการพฒันาด้านกายภาพ

ของชุมชนผูม้รีายได้น้อยทีส่อดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมเีครือ่ง

มือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์และการจัดท�าแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบ

ว่า โครงการน�าร่องบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39 อันเกิดจาก

ความต้องการหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและความร่วมมือ 

ร่วมใจของคนในชุมชนได้ท�าให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งด้าน

กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลกระทบของ

การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและชมุชนอยูใ่นเกณฑ์ระดับมาก และมคีวามต้องการพัฒนา

ที่อยู ่อาศัยและชุมชนในระดับสูงสุดในเรื่องการเพิ่มพื้นที่ส�าหรับท�ากิจกรรม

นันทนาการ เมือ่วเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูม้รีาย

ได้น้อย พบว่า ชุมชนประสบกับปัญหาด้านการคมนาคม และปัญหาด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชนจึงประกอบ

ด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการจดัการพืน้ทีส่าธารณะของชมุชน แนวทางการ

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน และแนวทางการจัดการที่จอดรถ

ค�ส�คัญ:  การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้มีรายได้น้อย

ในเมือง, โครงการบ้านมั่นคง, ชุมชนร่วมสามัคคี, ความยากจนในเมือง
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Abstract

The objectives of this research are: 1) to study the current 

situation of Baan Mankong project for low-income population at Ruam 

Samakee community, Soi Ramkhamhaeng 39; 2) to study the public 

opinions towards this project; 3) to analyze the problems from the 

development of housing for low-income population; and 4) to suggest 

the guidelines for the physical development for low-income community 

that cater to the needs of its residents. The methods of research are 

interview and questionnaire.

The results of this research show that the pilot Baan Mankong 

project at Ruam Samakee community, Soi Ramkhamhaeng 39, that 

arise from the need for suitable residential development guidelines and 

the cooperation in community, allows the community to be better in all 

aspects including physical, economic, and social aspects. Thus, the 

population highly appreciated the change of residential and 

community development and they have a high level of needs to increase 

the space for recreation. Moreover, when analyzing the problems that 

arise from the development of housing for low income population, this 

community has faced with the problem of transportation and land use. 

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

50



Therefore, guidelines for physical development housing for people with 

low income include a) guidelines for the management of the public 

spaces of the community; b) approach to improve the landscape of the 

community; and c) guidelines for parking management.

Key words:  Housing development, Low-income population, 

Baan Mankong Project, Ruam Samakee community, Urban Poor, Urban 

Poverty.
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1. บทน� 
การก่อตัง้มหาวทิยาลยัรามค�าแหงใน พ.ศ.2516 และการอพยพทีอ่ยูอ่าศยั

กว่าร้อยครวัเรอืนจากทีด่นิบรเิวณวงัเพชรบรูณ์ ใน พ.ศ.2528 ส่งผลให้พ้ืนทีบ่ริเวณ

นาวังทองหลาง (หรือเขตวังทองหลาง) มีการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนประชากรอย่าง

รวดเรว็และเกดิการต้ังถิน่ฐานของชมุชนกว่า 10 ชุมชน โดยพ้ืนทีช่มุชนร่วมสามคัคี 

ซอยรามค�าแหง 39 เป็นชุมชนหนึ่งที่เป็นแหล่งกระจุกตัวของประชากรจ�านวน

มาก โดย พ.ศ.2557 มีจ�านวนประชากรสูงถึง 475 คน และมีจ�านวนครัวเรือน

มากถึง 126 ครัวเรือน (ชุมชนร่วมสามัคคี, 2557) ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย

และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ส่งผลให้ชุมชนประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย 

เช่น ปัญหาการไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ปัญหาการไม่ได้รับบริการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและเงินทุนสนับสนุน

ในการพัฒนาชุมชนจากภาครัฐ เป็นต้น 

การประสบกับปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 

39 เกิดการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย โดยมเีป้าหมายส�าคญัคอื การพฒันาชมุชนให้

ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาน�้าอุปโภค บริโภค การตั้งกลุ่มสหกรณ์ ฯลฯ จนได้รับ

คัดเลือกจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้เป็น 1 ใน 10 ชุมชนโครงการ

น�าร่องของประเทศในการสร้างความม่ันคงในการครอบครองที่ดินส�าหรับการ

อยูอ่าศยั การพฒันาระบบสาธารณูปโภค การพฒันาองค์กรและชุมชนในด้านอืน่ๆ 

เช่น เศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การด�าเนินโครงการดัง

กล่าว ยงัไม่สามารถชีช้ดัถงึประโยชน์และความส�าเร็จในการยกระดับคณุภาพชีวติ

ของครวัเรอืนทีร่่วมโครงการ เนือ่งจากยงัไม่ได้มกีารส�ารวจความคดิเหน็และความ

พึงพอใจของประชาชนต่อโครงการบ้านมั่นคงที่ตนเองเข้าร่วม ตลอดจนปัญหา

และอุปสรรคของการด�าเนินโครงการ

จากข้อมูลท่ีกล่าวข้างต้น บทความวิจัยเรื่อง “ปัญหาจากการพัฒนาที่อยู่

อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษา โครงการบ้านม่ันคงชุมชนร่วมสามัคคี 

ซอยรามค�าแหง 39” จึงช่วยสะท้อนให้เหน็ถงึข้อมลูสภาพทัว่ไปของชุมชนผูม้รีาย
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ได้น้อย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี 

ซอยรามค�าแหง 39 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้

น้อย รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชนผู้มีรายได้

น้อยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคง

ชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39

2) เพือ่ศกึษาความคดิเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอโครงการบ้านมัน่คงชมุชน

ร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39

3) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มี

รายได้น้อย โครงการบ้านมัน่คงชมุชนร่วมสามคัค ีซอยรามค�าแหง 39

4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชนผู้มีรายได้

น้อย โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39 ที่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎแีละแนวความคดิทีส่�าคญักบัการศกึษา ได้แก่ ทฤษฎแีละแนวความ

คิดที่เกี่ยวกับเมืองและการขยายตัวของเมือง ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวกับ

การพัฒนาชุมชน โครงการบ้านมั่นคง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1) ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับเมืองและการขยายตัวของเมือง

ความเป็นเมือง หมายถึง กระบวนการท่ีชุมชนกลายเป็นเมือง หรือ

เคลือ่นย้ายของผูค้นหรอืการด�าเนนิกจิการงานเข้าสูบ่รเิวณเมอืงหรอืการขยายตวั

ออกไปทางพื้นที่ การเพิ่มจ�านวนประชากร หรือในการด�าเนินกิจการต่างๆ 

มากขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ปัจจัยที่ท�าให้เกิดเมืองมีหลายสาเหตุ ได้แก่ 

แหล่งอุปโภคบริโภค เส้นทางคมนาคม ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ ที่ตั้งที่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
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ช่วยในการป้องกนัตวั ความต้องการของผูน้�าหรอืหมูค่ณะ โดยผลกระทบจากการ

ขยายตัวของเมืองส่งผลทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อจ�านวนประชากรและสังคม 

(เช่น ประชากรมีการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ครอบครัวมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม ฯลฯ) 

เศรษฐกิจ (เช่น การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน ฯลฯ) และ

สิ่งแวดล้อม (เช่น การตกค้างและการสะสมของสารเคมีในดิน การเกิดสารมลพิษ

ต่างๆ ฯลฯ)

2) ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

การพฒันาชุมชน หมายถงึ การเปลีย่นแปลง การสร้างสรรค์ปรับปรุงอย่าง

มีกระบวนการ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและแบบแผน หรือมีการ

ก�าหนดทิศทางเป้าหมายท่ีแน่นอน โดยอาจเป็นได้ทั้งการกระท�าของภาครัฐและ

ภาคเอกชนหรือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของคนภายในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา

เรียนรู้ สุขภาพ อนามัย การมีส่วนร่วม เป็นต้น (สุเทพ เชาวลิต, 2524 และอภิชัย 

พันธเสน, 2539)

แนวทางการพัฒนาชมุชนหรอืทีอ่ยูอ่าศัยทีส่�าคญั ได้แก่ แนวทางการจัดการ

ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยด้วยตนเอง และแนวทางการขับเคล่ือนเมืองน่า

อยู่โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา ในส่วนของแนวทางการจัดการที่อยู่อาศัย

ส�าหรับผู้มีรายได้น้อยด้วยตนเองของ Turner (1972) มีพ้ืนฐานแนวคิดท่ีว่า 

เมืองหลักส่วนใหญ่ของประเทศก�าลังพัฒนา ประชากรจะช่วยกันจัดการและ

สร้างบ้านใหม่กนัเอง จงึเป็นแนวคดิท่ีให้ความส�าคญักบัประชาชนมากกว่าตัวบ้าน 

และยังมองว่าการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่ได้ผลคือ การปกป้องและ

จัดหาทรัพยากรท่ีขาดแคลน เพื่อให้เกิดการจัดหาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นขึ้นเอง 

เช่น การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ นอกจากนี้ 

การให้แต่ละคนเข้ามาจัดการที่อยู่อาศัยเองจะท�าให้แน่ใจได้ว่าบ้านจะตอบสนอง

ความต้องการผู้อยู่อาศัยมากที่สุด และยังท�าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

54



ส�าหรับแนวทางการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา

เป็นแนวคิดการท�าเมืองแบบใหม่ คือ เมืองท่ีคนมีส่วนร่วม เมืองท่ีคนรู้สึกเป็น

เจ้าของและเป็นส่วนหนึง่ของการคดิและการจดัการเมอืง กระบวนการนีจ้ะน�าไป

สู่การสร้างพลังในแต่ละเมือง เพราะคนในแต่ละท้องถิ่นจะเป็นตัวตั้งของการวาง

น�้าหนักในการพัฒนา รู้ประวัติศาสตร์และสามารถน�าความรู้ต่างๆ มาเชื่อมโยง

และจัดแผนการพัฒนา (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2546)

3) โครงการบ้านมั่นคง

“โครงการบ้านมั่นคง” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

ในการอยู่อาศัยของชุมชนแออัดหรือชุมชนบุกรุกเป็นส�าคัญ จึงเป็นโครงการหนึ่ง

ในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการของรัฐ โดยการด�าเนินงานของ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมกับชุมชน ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาความ

มั่นคงในที่อยู่อาศัยด้านกายภาพมีหลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง

ในที่ดินเดิม (Slum Upgrading) การปรับผังที่ดินใหม่ (Reblocking) การแบ่งปัน

ที่ดิน (Land Sharing) การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิม (Reconstruction) 

การรื้อย้ายชุมชนไปอยู่ที่ใหม่ (Relocation) (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2546)

4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกวิทย์ นวเศรษฐ (2554) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วม

ในการวางผังชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนโฟรโมสต์และชุมชนทรัพย์สินพัฒนา” 

ผลการศกึษา พบว่า รปูแบบการมส่ีวนร่วมและความพงึพอใจต่อกระบวนการของ

สองชุมชนแตกต่างกัน โดยชุมชนโฟรโมสต์มักมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ

การลงมือปฏิบตัมิากกว่าการคดิวเิคราะห์ ในการขณะทีช่มุชนทรพัย์สนิมส่ีวนร่วม

ในการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหามากกว่าลงมือปฏิบัติ
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กิรณา ทองอ่อน (2553) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาโครงการที่อยู่

อาศัย กรณีศึกษาโครงการบ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร” ซึ่งสรุปผลการศึกษาที่

น่าสนใจคือ โครงการบ้านมั่นคงสามารถพัฒนาให้เกิดการลดและร่วมค่าใช้จ่าย

ของคนในชุมชนได้ 

4. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่

ชุมชนร่วมสามัคคีเป็นชุมชนส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยอยู่

บริเวณสี่แยกน�้าแฉะ ซอยรามค�าแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา 13) แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 4 ไร่ 3 งาน หรือประมาณ 

7,600 ตารางเมตร ครอบคลมุทีอ่ยูอ่าศยัทัง้สิน้ 126 หลงัคาเรอืน 2) ขอบเขตด้าน

เนื้อหา ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนจะพิจารณาประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39 ที่อยู่อาศัยใน

ชุมชนทกุครวัเรอืน เนือ่งจากทกุครวัเรอืนเป็นผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากการ

พฒันาโครงการบ้านมัน่คง โดยในการศกึษานีจ้ะมุ่งเน้นทีป่ระเดน็การศกึษาในเร่ือง

ของผลกระทบทางกายภาพเป็นหลัก เพราะสามารถชี้วัดได้อย่างชัดเจน และส่ง

ผลโดยตรงต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนร่วมสามัคคี 

5. ขั้นตอนการวิจัยและกรอบการวิจัย
ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ทบทวนและศึกษาทฤษฎี 

แนวความคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) รวบรวมและศึกษาสภาพทั่วไป

ของชุมชนร่วมสามัคคี 3) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย

ส�าหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39 

4) สรปุผลและเสนอแนะแนวทางการพฒันาด้านกายภาพของชมุชนผูม้รีายได้น้อย 

โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39 ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชน (รูปที่ 1) 
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ทบทวนและศึกษาทฤษฎี แนวความคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับเมืองและการขยายตัวของเมือง - โครงการบ้านมั่นคง
- ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมและศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนร่วมสามัคคี

ด�านกายภาพ ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม

- ลักษณะที่อยู่อาศัย 

- ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

- การคมนาคม

- สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

  ฯลฯ 

- รายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน

- ปัญหาเศรษฐกิจภายในชุมชน

  ฯลฯ 

- การศึกษา

- ปัญหาสังคมภายในชุมชน

  ฯลฯ 

การรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เช่น สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฯลฯ การจัดท�าแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการ

ลงส�ารวจพื้นที่

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย

- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์โดยการพรรณนา
- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยโปรแกรมทางสถิติ

สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชนผู้มีรายได้น้อย
โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย
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กรอบแนวคิดของการวิจัย จึงได้แก่ การรับทราบถึงสภาพทั่วไปของชุมชน

ผู้มีรายได้น้อยและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบ้านมั่นคงชุมชน

ร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39 สามารถน�าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

การพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยส�าหรบัผูม้รีายได้น้อยและเสนอแนะแนวทางการพฒันาด้าน

กายภาพของชมุชนผูม้รีายได้น้อยทีต่อบสนองความต้องการของประชาชน อีกทัง้

เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้และด�าเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มี

รายได้น้อยในเมืองในอนาคต (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 กรอบการวิจัย

ป�ญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่อยู�อาศัย
ส�าหรับผู้มีรายได้น้อย 

โครงการบ�านมั่นคงชุมชนร�วมสามัคคี ซอยรามคําแหง 39

แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพ
ของชุมชนผู้มีรายได้น้อย 

โครงการบ�านมั่นคงชุมชนร�วมสามัคคี ซอยรามคําแหง 39 
โครงการบ�านมั่นคงชุมชนร�วมสามัคคี ซอยรามคําแหง 39

สภาพทั่วไปของชุมชนร�วมสามัคคี 
ซอยรามคําแหง 39

ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต�อโครงการบ�านมั่นคงชุมชนร�วมสามัคคี 

ซอยรามคําแหง 39

- ความพึงพอใจต่อผลกระทบของ

 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน

-   ความต้องการในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

 และชุมชน

-   ด้านกายภาพ

-   ด้านเศรษฐกิจ

-   ด้านสังคม
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จากกรอบแนวคิดของการวิจัยข้างต้น ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนาที่

เกิดขึ้นจากโครงการบ้านมั่นคง ตัวแปรตาม คือ ปัญหาและความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อโครงการฯ

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการ

สัมภาษณ์ผู ้น�าหรือบุคคลส�าคัญภายในชุมชน ซึ่งเป ็นผู ้ที่มีความรู ้และมี

ประสบการณ์ท�างานภายในชุมชนเป็นอย่างดี จ�านวน 2 คน ก�าหนดประเด็นการ

สัมภาษณ์เป็น 5 ประเด็น คือ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ประโยชน์ที่ชุมชน

ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาท่ีชุมชนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

วิธีหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ความต้องการเพิ่มเติมในการพัฒนาที่อยู่

อาศัยและชุมชน และ 2) การจัดท�าแบบสอบถาม (Questionnaire) ด�าเนินการ

แจกแบบสอบถามเป็นจ�านวนเท่ากับจ�านวนครัวเรือนในชุมชน คือ 126 ชุด 

แบบสอบถามก�าหนดประเดน็ในการสอบถามออกเป็น 4 ประเด็น คอื ข้อมลูท่ัวไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมลูสภาพทัว่ไปของพืน้ท่ี ความพงึพอใจต่อผลกระทบ

ของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและชุมชน และความต้องการในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

และชุมชน โดยผู้ท�าแบบสอบถามเป็นผู้น�าครอบครัวท่ีรับทราบในข้อมูลพ้ืนฐาน

ของครอบครัวและการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างดี

การวเิคราะห์ข้อมลูด�าเนนิการในลกัษณะสถติพิรรณนา โดยใช้ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับการประเมินระดับความพึง

พอใจและความต้องการประชาชนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เหน็ด้วยน้อยทีสุ่ด 

เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมากและเห็นด้วยมากที่สุด (ภณิดา ชัย

ปัญญา, 2541)
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7. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ

ผลที่ได้จากการจัดท�าแบบสอบถาม 

1) ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์

แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ประโยชน์

ที่ชุมชนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ปัญหาที่ชุมชนได้รับจากการเข้าร่วม

โครงการ วิธีหรือแนวทางแก้ไขปัญหา ความต้องการเพิ่มเติมในการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยและชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

·	ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

จากการสัมภาษณ์ประธานชุมชนและประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชน

ร่วมสามัคคี จ�ากัด ท�าให้ทราบว่า ในอดีตชุมชนแออัดเกือบทุกชุมชนที่ต้ังอยู่ใน

ซอยรามค�าแหง 39 รวมทั้งชุมชนร่วมสามัคคีเป็นชุมชนบุกรุกทั้งหมด ซ่ึงเป็น

เหตุผลให้ชุมชนไม่ได้รับบริการด้านพื้นฐานจากรัฐ เช่น ไฟฟ้า น�้าประปา เป็นต้น 

ประชาชนทีอ่ยู่อาศยัในชุมชนต้องต่อไฟฟ้าและน�า้ประปาจากบ้านทีอ่ยูต่ดิกบัถนน

มาใช้ในการอุปโภคและบริโภค ต่อมาประชาชนในพื้นที่บุกรุกเกิดการต่ืนตัวใน

เร่ืองทีอ่ยูอ่าศัยและเร่ิมประสานงานกบัชมุชนข้างเคยีงในซอยรามค�าแหง 39 โดย

การรวมตวัมีเป้าหมายเพือ่การต่อรองในการขออยูอ่าศยัในทีด่นิเดมิและเริม่มกีาร

ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลซ่ึงกันและกัน จนใน พ.ศ. 2539 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองของมูลนิธิชุมชนไทได้เปิดโอกาสให้

ชุมชนเสนอรูปแบบกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง ซึ่งชุมชน

ร่วมสามัคคีเสนอโครงการติดตั้งน�้าประปาชุมชน เนื่องจากเป็นปัญหาส�าคัญและ

มีความจ�าเป็นต่อการอปุโภค บรโิภคของคนในชมุชน โดยภายหลงัจากทีโ่ครงการ

ได้รับอนุมัติแล้ว ชาวชุมชนได้ท�าเรื่องเสนอต่อส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์เพื่อขอเลขที่บ้าน และใน พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความ

ไม่ม่ันคงในทีอ่ยูอ่าศยัของคนจนให้กบัชาวชมุชนแออดัตามแนวทางโครงการบ้าน
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มั่นคง โดยชุมชนร่วมสามัคคีได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 โครงการน�าร่อง

ของประเทศ 

·	ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

การเข้าร่วมโครงการของชุมชนเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน ไม่ว่า

จะเป็นการจัดประชุมชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินการ 

การร่วมส�ารวจและเก็บข้อมูลชุมชน การก�าหนดหลักเกณฑ์ผู ้มีสิทธิ์เข้าร่วม

โครงการ การออกแบบบ้าน การเลือกวัสดุก่อสร้างร่วมกัน การจัดท�าแผนงาน

ระบบสาธารณูปโภค และการลงมือก่อสร้าง 

ประโยชน์ทีช่มุชนได้รบัจากการเข้าร่วมโครงการบ้านมัน่คงประการแรกคอื 

การที่คนในชุมชนได้รับกรรมสิทธิ์และความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ไม่ต้องกังวลเรื่อง

การถกูไล่รือ้ ในส่วนประโยชน์ทางด้านกายภาพ พบว่า สิง่แวดล้อมในชมุชนพฒันา

ไปในทางท่ีดข้ึีน จากในอดตีสภาพบ้านเป็นชุมชนแออดั สภาพแวดล้อมเสือ่มโทรม 

การเข้าถึงล�าบาก ไม่ได้รับบริการพื้นฐานจากภาครัฐ ขนาดบ้านเล็กและคับแคบ 

แออัดไม่น่าอยู่ ไม่เป็นสัดส่วน แต่เมื่อมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้าน

มั่นคง ชุมชนมีถนนเข้าออกสะดวก สบาย ปลอดภัยจากไฟไหม้ สภาพบ้านเป็น

ระเบียบและมีสัดส่วนที่กว้างขึ้นกว่าเดิม มีไฟฟ้าและน�้าประปาใช้เป็นของตนเอง 

ไม่ต้องไปต่อพ่วงเอาจากบ้านหลังอื่น ท�าให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน�้า ค่าไฟลดลง

กว่าเดิมมาก 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ดีขึ้นแล้วนั้น ทางด้านเศรษฐกิจ

และสงัคมของคนในชมุชน การมโีครงการบ้านมัน่คงท�าให้เกดิการจ้างงานภายใน

ชุมชน กล่าวคือ ในขั้นตอนก่อสร้างบ้านได้มีการจ้างงานชาวชุมชนเอง ท�าให้ชาว

ชมุชนมรีายได้เพิม่ขึน้และมงีานท�าไม่เป็นหนีน้อกระบบ ส่วนผลประโยชน์ทางด้าน

สังคม ชาวชุมชนมีความสามัคคีมากขึ้นกว่าเดิม ท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ

ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่น เช่น ส�านักงานเขต ส�านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ พอช. เป็นต้น

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  

61



·	ปัญหาที่ชุมชนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากประเด็นทางด้านกายภาพหรือสิ่งแวดล้อม 

แต่เกิดจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาวชุมชนเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ 

ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการและมีการด�าเนินการพัฒนาที่อยู ่อาศัย 

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึ้นกว่าตอนก่อนการพัฒนา แต่ในทางกลับกันการ

ด�าเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยท�าให้ชาวชุมชนเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้น แม้ว่า

สภาพเศรษฐกิจของชาวชุมชนจะดีขึ้น มีงานท�า แต่รายได้ที่ได้มาไม่เหลือพอที่จะ

จ่ายค่าเช่าที่ดินหรือที่อยู่อาศัย 

นอกจากปัญหาด้านเศรษฐกิจแล้ว ปัญหาด้านสังคมท่ีพบคือ หลังจาก

การพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว เจ้าของเดิมที่เป็นเจ้าของบ้านบางรายได้ย้ายออกไป

และให้ลูกหลานมาอยู่แทน ท�าให้เวลามีการประชุมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ภายในชุมชนไม่มาเข้าร่วมงานหรือให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 

·	วิธีหรือแนวทางแก้ไขปัญหา 

ชุมชนได้มวีธิแีละแนวทางในการแก้ปัญหาหนีส้นิทีเ่พิม่ขึน้ของคนในชมุชน 

โดยการส่งเสริมและรณรงค์ให้ชาวชุมชนรู้จักและเห็นถึงผลประโยชน์ในการออม 

มากขึน้ เพือ่ในอนาคตจะได้มีเงนิเกบ็ไว้ให้ลกูหลานใช้ในยามจ�าเป็นเมือ่ยามฉุกเฉิน 

ในการออมเงินนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะกลุ่มของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีการออมในกลุ่ม

ของเยาวชนในชุมชน จึงเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการออมเงิน ซึ่งการจะได้

รับเงินปันผล ท�าให้เด็กๆ ดีใจและรู้สึกภาคภูมิใจ และน�าเงินที่ได้นี้ไปใช้จ่ายซ้ือ

ของใช้ที่ตนเองอยากได้ 

ในส่วนการแก้ไขปัญหาการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มคนรุ่นลูกหลาน

ภายในชุมชน มีวิธีการแก้ไขปัญหาคือ ส่งเสริมให้เยาวชนภายในชุมชนมีส่วนร่วม

ในการพฒันาชมุชน ออกมาท�ากจิกรรมร่วมกนัภายในชมุชน เช่น จดังานกจิกรรม

วนัส�าคญัต่างๆ เรยีนรูว้ธีิการท�างานขององค์กร การดแูลรักษาความสะอาดภายใน

ชมุชน เป็นต้น จงึเป็นการสร้างการเรยีนรูใ้ห้กบัพวกเขาต้ังแต่ยงัเด็ก เพ่ือในอนาคต
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จะได้มคีวามรูน้�ากลบัมาพฒันาชมุชนและท�าหน้าทีแ่ทนคนรุ่นก่อนๆ ทีห่มดวาระ

การด�าเนินงาน และนอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุภายในชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมด้วย เพ่ือเป็นการไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหมือนถูก

ทอดทิ้งให้อยู่ตามล�าพัง วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ช่วยท�าให้เกิดความรักและ

สามัคคีขึ้นภายในชุมชน อีกท้ังช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยระหว่างผู้สูงอายุและ

เยาวชนในชุมชนด้วย

·	ความต้องการเพิ่มเติมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน

สิ่งที่ชุมชนมีความต้องการเพิ่มเติมในการพัฒนาที่อยู ่อาศัยและชุมชน 

มีอยู ่หลายประการ ได้แก่ การอยากได้พื้นที่ส�าหรับท�ากิจกรรมร่วมกันของ

ชาวชุมชน เพื่อการนันทนาการและการจัดกิจกรรมอื่นๆ การปรับปรุงสะพาน

ข้ามล�ารางสาธารณะ การปรับปรุงสภาพถนนภายในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการให้แสงสว่างไฟฟ้าในเวลากลางคืน นอกจากนี้ ยัง

ต้องการพื้นที่ส�าหรับจอดรถเพื่อความเป็นระเบียบในการสัญจร ซึ่งในปัจจุบันนั้น 

ชาวชมุชนจะจอดรถไว้ด้านหน้าของท่ีอยูอ่าศยัของตวัเอง ท�าให้กดีขวางการสญัจร

ภายในชมุชน และบางท่านจอดขวางท่ีอยูอ่าศยัของท่านอืน่ ท�าให้เกดิการทะเลาะ

เบาะแว้ง ซึง่การมพีืน้ท่ีส�าหรบัจอดรถจะช่วยให้การคมนาคมภายในชมุชนสะดวก

สบายและมีความเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย 

2) ผลที่ได้จากการจัดท�าแบบสอบถาม

ผลท่ีได้จากการจดัท�าแบบสอบถามแก่ผูอ้ยูอ่าศยัภายในชมุชน จ�านวน 126 

ชุด ระหว่างวนัที ่25-31 เดอืนมกราคม พ.ศ.2557 สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเดน็ 

ดังนี้

·	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ท�าแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จ�านวน 83 คน หรือคิดเป็นร้อย

ละ 65.90) อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี (จ�านวน 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.78) 
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มีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (จ�านวน 42 คนหรอืคดิเป็นร้อยละ 

33.33) ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (จ�านวน 53 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.10) 

มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนส่วนใหญ่ 15,001-20,000 บาท (จ�านวน 37 

ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 29.40) และสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ�านวน 

4-5 คน (จ�านวน 57 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.24) 

·	ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่

ระยะเวลาทีอ่ยูอ่าศยัในชมุชนร่วมสามคัคขีองผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีระยะเวลามากกว่า 20 ปี (จ�านวน 57 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.24) ในด้าน

ลักษณะของการถือครองท่ีอยู่อาศัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเอง 

(จ�านวน 114 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 90.50) และการใช้ประโยชน์อาคาร

และที่ดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว (จ�านวน 113 ครัวเรือน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 89.70) เนื่องจากชาวชุมชนส่วนใหญ่เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชน

เป็นเวลานาน ตั้งแต่ก่อนมีการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง 

ในส่วนของด้านปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน พบว่า ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจที่ชุมชนประสบคือ ชาวชุมชนมีรายได้ที่ไม่แน่นอนจากการประกอบ

อาชีพ (จ�านวน 74 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.75) เนื่องจากชาวชุมชนมีอาชีพ

รับจ้างและค้าขาย ท�าให้รายได้จากการประกอบอาชีพมีความไม่แน่นอน ซึ่งราย

ได้จะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ ส่วนปัญหาด้านสังคมที่พบใน

ชุมชนส่วนใหญ่ชาวชุมชนให้ความเห็นว่าคือ ปัญหายาเสพติด (จ�านวน 57 คน 

หรอืคิดเป็นร้อยละ 36.31) เนือ่งจากเป็นชมุชนผูม้รีายได้น้อยและอยูใ่กล้เคยีงกบั

ชุมชนแออัดหลายชุมชน เยาวชนท่ีขาดการอบรมและการดูแลจากครอบครัวจึง

ถูกชักชวนให้เสพยาเสพติด
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·	ความพึงพอใจต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน

จากการท�าแบบสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนต่อผลกระทบของการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอย

รามค�าแหง 39 พบว่า ความพึงพอใจของชาวชมุชนทีม่ต่ีอผลกระทบของการพัฒนา

ทีอ่ยูอ่าศัยและชมุชน โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เลขคณติ 3.91 และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.618) เนือ่งจาก ชมุชนมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้

ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

เมือ่พจิารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า ชาวชมุชนมคีวามพงึพอใจ

ต่อ “การให้บริการไฟฟ้า” ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงสุด

เท่ากับ 4.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45) เนื่องจากชุมชนมีลักษณะ

เป็นชุมชนบุกรุกก่อนที่จะเข้าโครงการบ้านมั่นคง ท�าให้ชาวชุมชนมีการเป็นอยู่ที่

ยากล�าบากและไม่ได้รบับรกิารพืน้ฐานจากภาครฐั ต้องใช้วธิกีารต่อพ่วงไฟฟ้าจาก

บ้านที่อยู่ติดริมถนนมาใช้ แต่หลังจากมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้าน

ม่ันคงแล้ว ท�าให้แต่ละครัวเรือนมีมิเตอร์ไฟฟ้าใช้เป็นของตัวเอง ชาวชุมชนจึงมี

ความพึงพอใจอย่างมากต่อการที่ตนเองมีไฟฟ้าใช้เป็นของตนเอง โดยไม่ต้องต่อ

พ่วงจากบ้านอื่นอีก ส่วนข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตต�่าสุดเท่ากับ 2.70 คือข้อ 

16 ซึง่มีความพงึพอใจต่อ “การมพีืน้ทีส่�าหรบักจิกรรมนนัทนาการ เช่น ออกก�าลงั

กาย พักผ่อนหย่อนใจ” อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.94 เนือ่งจากขนาดของพื้นทีชุ่มชนมีขนาดจ�ากัด พืน้ที่สว่นใหญ่ใช้เปน็ที่

อยู่อาศัย พื้นท่ีลานกีฬาเอนกประสงค์ที่มีอยู่ มีขนาดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ประกอบกับชาวชุมชนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจอดรถให้เป็นช่วงเวลา 

ท�าให้เยาวชนหรือชาวชุมชนคนอื่นๆ ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณนี้ไม่

สามารถใช้พื้นที่ได้ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน ค่าเฉลี่ย
x

S.D.

การถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย

ขนาดของบ้านและที่ดิน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการอยู่อาศัยในชุมชน

การสัญจรภายในชุมชนและการเข้าถึงพื้นที่

ความทั่วถึงของการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

เส้นทางเดินเท้าและจักรยานในชุมชน

การให้บริการไฟฟ้า

การให้บริการประปา

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา

ความสว่างในเวลากลางคืนภายในชุมชน

ระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในชุมชน

การกำาจัดและบำาบัดน้ำาเสียของชุมชน

การจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอย

การมีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ปลูกต้นไม้

การมีพื้นที่ส่วนกลางในการทำากิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน

การมีพื้นที่สำาหรับกิจกรรมนันทนาการ เช่น ออกกำาลังกาย 

พักผ่อนหย่อนใจ

3.83

4.03

4.25

4.00

3.74

3.98

4.72

4.52

4.23

4.05

3.97

4.23

4.21

3.20

2.94

2.70

0.895

0.799

0.653

0.894

0.718

0.715

0.450

0.501

0.771

0.736

0.704

0.695

0.708

1.132

0.927

0.940

เฉลี่ยรวม 3.91 0.618

หมายเหตุ ค่า S.D. บ่งบอกถึง ข้อมูลที่ได้จากจัดท�าแบบสอบถามโดยเฉลี่ยแล้วแตกต่าง

 จากค่าเฉลี่ยเท่าใด

ที่มา: การท�าแบบสอบถาม, 2557
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·	ความต้องการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน

ความต้องการของชาวชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน โดยรวม

อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เลขคณติ 3.58 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.785) 

เนื่องจากชาวชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการในการที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยและ

ชุมชนให้มีความสะดวกสบาย มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยชาวชุมชนมีความ

ต้องการต่อ “การเพิ่มพื้นที่ส�าหรับกิจกรรมนันทนาการ เช่น ออกก�าลังกาย พัก

ผ่อนหย่อนใจ” อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงสุดเท่ากับ 4.59 

และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.569) เนือ่งจากพืน้ทีส่�าหรบัท�ากิจกรรมท่ีมอียู่

เดิมนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานของคนในชุมชน และประกอบกับชุมชนมีพ้ืนที่

ว่างบริเวณติดกับล�ารางสาธารณะ ท�าให้ชาวชุมชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรท่ี

จะน�าพืน้ทีว่่างบรเิวณนัน้มาพฒันาเป็นพืน้ท่ีส�าหรบักจิกรรมนนัทนาการของคนใน

ชุมชน ส่วนในข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตต�่าสุดเท่ากับ 2.51 ประเด็นความ

ต้องการต่อ “การเพิ่มขนาดของบ้านและที่ดิน” อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย และมีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.724 เนื่องจากขนาดของบ้านและที่ดินที่ได้รับจาก

การจัดสรร หลังจากมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย ท�าให้ชาวชุมชนได้รับขนาดบ้านและ

ที่ดินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและประกอบกับพื้นที่ชุมชนมีขนาดจ�ากัด การเพิ่ม

ขนาดของบ้านและท่ีดินอีกไม่สามารถท�าได้ ชาวชุมชนจึงมีความต้องการในด้าน

นี้น้อยที่สุด (ตารางที่ 2)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  
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ตารางที่ 2 ความต้องการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน

ความต้องการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน
ค่าเฉลี่ย

x S.D.

การเพิ่มขนาดของบ้านและที่ดิน

การปรับปรุงและต่อเติมที่อยู่อาศัย

การมีถนนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

การมีไฟฟ้าให้แสงสว่างในเวลากลางคืนภายในชุมชน

การมีถังดับเพลิงประจ�าตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน

การมีถังทิ้งขยะกระจายตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งชุมชน

การมีห้องสมุดชุมชน

การมีศูนย์พัฒนาส�าหรับเยาวชนและผู้สูงอายุภายในชุมชน

การมีลานจอดรถส�าหรับคนในชุมชน

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ปลูกต้นไม้

การเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางในการท�ากิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน

การเพิ่มพื้นที่ส�าหรับกิจกรรมนันทนาการ เช่น ออกก�าลังกาย 

พักผ่อนหย่อนใจ

2.51

2.85

4.29

3.21

2.98

2.86

4.11

2.75

4.25

4.29

4.31

4.59

0.724

0.801

0.656

1.211

1.004

0.953

0.729

0.769

0.644

0.682

0.675

0.569

เฉลี่ยรวม 3.58 0.785

หมายเหตุ ค่า S.D. บ่งบอกถึง ข้อมูลที่ได้จากจัดท�าแบบสอบถามโดยเฉลี่ยแล้วแตกต่าง
 จากค่าเฉลี่ยเท่าใด

ที่มา: การท�าแบบสอบถาม, 2557

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

68



8. สรุปผลและเสนอแนะ
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังที่ได้จากการสัมภาษณ์ การจัดท�า

แบบสอบถาม ประกอบกับการส�ารวจพื้นที่  พบว ่า ชุมชนร ่วมสามัคคี 

ซอยรามค�าแหง 39 ภายหลังจากมกีารพฒันาทีอ่ยู่อาศยัตามแนวทางของโครงการ

บ้านมั่นคง ในลักษณะการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิม (Reconstruction) 

ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

อันสอดคล้องกับนิยามและความหมายของการพัฒนาชุมชนท่ีหมายถึง 

การเปลีย่นแปลง การสร้างสรรค์ปรบัปรงุอย่างมกีระบวนการ มเีป้าหมายทีแ่น่นอน 

และเป็นในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตด้านต่างๆ ของคนภายในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น เศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู้ 

สุขภาพ อนามัย การมีส่วนร่วม เป็นต้น ส่งผลให้ความพึงพอใจของชาวชุมชนที่มี

ต่อผลกระทบของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและชุมชนอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดย

ด้านกายภาพชมุชนมกีารเปลีย่นไปมากอย่างเหน็ได้ชดั ชาวชมุชนมคีวามมัน่คงใน

ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมชุมชนมีความสะอาด ที่อยู่อาศัยมีความเป็นระเบียบ 

การเข้าถึงชุมชนสะดวก สบายและที่ส�าคัญที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า และ

น�้าประปาใช้ โดยไม่ต้องต่อพ่วงจากบ้านอื่น 

การพฒันาด้านกายภาพชมุชนดงักล่าวจงึสอดคล้องกบัแนวทางการจัดการ

ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยด้วยตนเองของ Turner (1972) ที่มองว่าการ

จัดการเรื่องท่ีอยู่อาศัยที่ได้ประสิทธิผล คือ การปกป้องและจัดหาทรัพยากรที่

ขาดแคลน เพื่อให้เกิดการจัดหาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นขึ้นเอง 

นอกจากนี ้หากพจิารณาการเข้าร่วมโครงการของชุมชนทีเ่กดิขึน้ในทกุขัน้

ตอนการด�าเนินงานยังสอดคล้องกับแนวทางการขับเคล่ือนเมืองน่าอยู่โดยยึดคน

เป็นศนูย์กลางพฒันาของส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ (2546) อันมีลักษณะเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นส่วน

หนึ่งของการคิดและการจัดการเมืองอีกด้วย 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาด้านกายภาพของการพัฒนาท่ี

อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบ้านมั่นคง โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การส�ารวจพืน้ที ่การสมัภาษณ์ และการจดัท�าแบบสอบถาม จงึมรีายละเอยีดดงันี้ 

(ตารางที่ 3)

·	ปัญหาด้านการคมนาคม

ปัญหาด้านการคมนาคมในชุมชนส่วนมากจะเกิดในบริเวณถนนด้านหน้า

ของชุมชนและบริเวณถนนกลางชุมชน เน่ืองจากปริมาณรถของชาวชุมชนที่เพิ่ม

มากขึน้ ประกอบกบัขนาดของพืน้ทีช่มุชนทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั ท�าให้ไม่สามารถขยาย

ช่องทางจราจรออกไปได้อกี และข้อจ�ากัดทางด้านกองทนุสนบัสนนุในการพฒันา

ชุมชน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการคมนาคมภายในชุมชนลักษณะต่างๆ ได้แก่ 

ปัญหาการกีดขวางการจราจรจากการจอดรถและขนถ่ายสินค้าบริเวณผิวจราจร 

ปัญหาผิวจราจรขรุขระและไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาสะพานข้ามล�ารางสาธารณะ

ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มทีีก่ัน้บรเิวณด้านข้างเพือ่กนัตกน�า้ พืน้ผวิของทางเดินไม่เรยีบ

และมขีนาดแคบ) ปัญหาเส้นทางคมนาคมคับแคบและการให้แสงสว่างไม่เพียงพอ 

(รูปที่ 3)
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ตารางที่ 3 ปัญหาด้านกายภาพของการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบ้านมั่นคง

ประเด็นปัญหา

ผลการศึกษา

การ
ส�ารวจ
พื้นที่

การ
สัมภาษณ์

การจัดท�า
แบบสอบถาม

ระดับ
ความ

พึงพอใจ

ระดับ
ความ

ต้องการ

การคมนาคม

- การจอดรถบนผิวจราจรและการขนถ่าย

สินค้าบนผิวจราจร

- ผิวจราจรบางส่วนขรุขระ ไม่ได้มาตรฐาน

- สะพานข ้ามล� ารางสาธารณะไม ่ ได ้

มาตรฐาน

- ถนนบริเวณกลางชุมชนมีความแคบและ

การให้แสงสว่างไฟฟ้าในเวลากลางคืน

ไม่เพียงพอ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- ชุมชนขาดพื้นที่สีเขียวในการปลูกต้นไม้

- ชุมชนขาดพื้นที่ส ่วนกลางในการท�า

กิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน และขาด

พื้นที่ส�าหรับกิจกรรมนันทนาการ

- ลานกีฬาที่อยู ่ตรงบริเวณกลางชุมชน 

ไม่ได้ถูกใช้ให้ตรงกับกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

การออกก�าลังกาย

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มากที่สุด

-

มากที่สุด

-

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

ที่มา: จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา, 2557

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
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รูปที่ 3 ปัญหาด้านการคมนาคมในชุมชน

ที่มา: จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

 การจัดท�าแบบสอบถามและการส�ารวจภาคสนาม, 2557

·	ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ทีด่นิภายในชมุชน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลน

พื้นที่สีเขียวในการปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นกับคนภายในชุมชน ปัญหาการ

ขาดพื้นที่ส่วนกลางในการท�ากิจกรรมร่วมกันภายในชุมชนและพื้นที่ส�าหรับ

กิจกรรมนันทนาการ (รูปที่ 4) 

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

72



รูปที่ 4 ปัญหาด้านการคมนาคมในชุมชน

ที่มา: จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การจัดท�าแบบสอบถาม 

 และการส�ารวจภาคสนาม, 2557

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านกายภาพ

ของชุมชนผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 

39 จึงแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  
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·	แนวทางการจัดการพื้นที่สาธารณะของชุมชน
- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมล�ารางสาธารณะ
ควรมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณติดกับล�ารางสาธารณะ ที่เป็นพื้นที่ว่างใน

ปัจจุบัน ให้เป็นพื้นที่นันทนาการส�าหรับชาวชุมชน เช่น การออกก�าลังกาย การ
พักผ่อนหย่อนใจ และการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น ปรับปรุงให้สวยงามและ
เหมาะสมกับการใช้งานชองชาวชุมชน อีกท้ังยังให้ชาวชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การออกแบบ ดูแลและจัดการพื้นที่สาธารณะนี้

- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานกีฬาชุมชน
ควรมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีลานกีฬาชุมชนให้แตกต่างจากถนนบริเวณกลาง

ชมุชน โดยการใส่ทีก้ั่นหรอืการเทปนูเพือ่ยกระดับพืน้ของลานกฬีาให้แตกต่างจาก
ถนน เพื่อความปลอดภัยของเยาวชนที่มาใช้ลานกีฬาชุมชน และควรก�าหนด
ระเบียบหรือข้อปฏิบัติในการใช้ลานกีฬานี้อย่างชัดเจน แล้วประชาสัมพันธ์ให้
คนในชุมชนทราบและปฏิบัติตาม

·	แนวทางการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน (รูปที่ 5)
- การรณรงค์ให้ชาวชุมชนปลูกต้นไม้ภายในบริเวณที่อยู่อาศัย
การปลูกต้นไม้หรือไม้ประดับภายในบริเวณที่อยู่อาศัยจะช่วยเพิ่มความ

ร่มรื่นให้กับชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เนื่องจากปัจจุบันชุมชนไม่มี
พื้นที่มากพอที่จะใช้เป็นพ้ืนท่ีปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับชุมชน ดังนั้น
การส่งเสริมให้ชาวชุมชนปลูกต้นไม้ภายในบริเวณที่อยู่อาศัยจะช่วยสร้างความ
ร่มรื่นและท�าให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

- เพิ่มเสาไฟฟ้าให้แสงสว่างตอนกลางคืนบริเวณถนนกลางชุมชน
บริเวณถนนกลางชุมชนเป็นถนนที่ชาวชุมชนใช้สัญจรไปมาหาสู่กันตลอด 

แต่สภาพถนนมีขนาดแคบและไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งในตอนกลางคืน แสงสว่าง
ไฟฟ้ายังไม่เพียงพอส�าหรับการสัญจร ซึ่งส่งผลท�าให้อาจเกิดอันตรายและ
อาชญากรรม การเพิ่มเสาไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว จะช่วยให้ตอนกลางคืนภายใน
ชุมชนมีความสว่างมากขึ้นและปลอดภัยในการสัญจร
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รูปที่ 5 แนวทางการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน

ที่มา: จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

 การจัดท�าแบบสอบถามและการส�ารวจภาคสนาม, 2557

- พัฒนาและซ่อมแซมถนนภายในชุมชน

ถนนบริเวณกลางชมุชนมลีกัษณะเป็นแบบลาดยางแอสฟัลต์ ซ่ึงอายกุารใช้

งานอยูใ่นระยะสัน้ สภาพผวิถนนปัจจบัุนขรขุระ ไม่ได้มาตรฐาน ต้องมกีารปรบัปรงุ

ผิวถนนอยู่ตลอดเวลา ส�าหรับถนนบริเวณด้านข้างอาคารชุดยังพบว่า มีลักษณะ

เป็นลกูรงั จากสภาพถนนดงักล่าว จงึควรมกีารพฒันาและซ่อมแซมปรบัปรงุสภาพ

ผิวถนนให้ได้มาตรฐานทั่วทั้งชุมชน เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยในการ

สัญจร

การรณรงค์ให้ชาวชุมชนปลูกต้นไม้
ภายในบริเวณที่อยู่อาศัย

เพิ่มเสาไฟฟ้าให้แสงสว่าง
ตอนกลางคืน

บริเวณถนนกลางชุมชน

พัฒนาและซ่อมแซมถนน
ในชุมชน

ปรับปรุงสะพานข้าม
ล�ารางสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐาน
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- ปรับปรุงสะพานข้ามล�ารางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน

การปรังปรุงสะพานข้ามล�ารางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ให้เหมาะสมกับ

การสัญจรไปมา โดยมีการออกแบบสะพานให้ได้มาตรฐานมีราวสะพานกั้นไม่ให้

ตกน�้า ใช้วัสดุก่อสร้างท่ีเหมาะสม โดยค�านึงถึงการใช้งานในระยะยาวและความ

ปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก

·	แนวทางการจัดการที่จอดรถ (รูปที่ 6)

- ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับจอดรถของคนในชุมชน

ชุมชนร่วมสามัคคีเป็นชุมชนที่มีขนาดเล็ก มีข้อจ�ากัดด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดิน ประกอบกับจ�านวนรถยนต์และจักรยานยนต์ของคนในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น

ในปัจจุบนั ท�าให้ชมุชนไม่มพีืน้ท่ีเพยีงพอส�าหรบัจอดรถ ดงันัน้จงึควรมกีารหาพืน้ที่

และก�าหนดพื้นที่ในการจอดรถของคนในชุมชน เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

และไม่กีดขวางเส้นทางจราจรภายในชุมชนและพ้ืนทีข้่างเคยีง แต่เนือ่งจากชมุชน

ไม่มีพืน้ทีเ่หลอืส�าหรบัท�าเป็นลานจอดรถ ดงันัน้ชมุชนจงึต้องมกีารด�าเนนิเรือ่งกบั

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณข้างเคียงที่ติดกับ

ชุมชนเพื่อท�าเป็นลานจอดรถ ในระหว่างรอพื้นที่นั้นพัฒนา อาจขอความร่วมมือ

จากชุมชนข้างเคียงในการใช้ประโยชน์จากการท�าเป็นลานจอดรถร่วมกัน 

- ก�าหนดระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถ

สร้างความเข้มงวดในการเคารพกฎระเบยีบในการใช้พืน้ทีจ่อดรถ เพือ่ความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากปัจจุบันชาวชุมชนบางรายยังจอดรถไม่ถูกต้อง

ตามระเบยีบและจอดรถในเวลาทีห้่ามจอด ท�าให้คนทีจ่ะมาใช้พ้ืนทีล่านกฬีาชุมชน

ไม่สามารถท�ากิจกรรมอื่นๆ ได้ หากในอนาคตได้มีการสร้างพื้นที่จอดรถจริง จะ

ต้องมีการออกข้อปฏิบัติการจอดรถภายในชุมชนให้เป็นระเบียบและด�าเนินโทษ

ต่อผู้ฝ่าฝืนกฎอย่างจริงจัง 
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9.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1)  ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของชาวชุมชน

ร่วมสามัคคี ทั้งในประเด็นรายรับ รายจ่ายของครัวเรือน ภาระหนี้สิน สภาพ

การช�าระหนี้ การศึกษาการลงทุนของสมาชิกในชุมชนกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 

เงินสมทบจากท้องถ่ิน และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ

เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง เพื่อน�ามาเสนอแนะเป็นแนวทางในการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจของชุมชนผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี 

ซอยรามค�าแหง 39

รูปที่ 6 แนวทางการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน

ที่มา: จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

 การจัดท�าแบบสอบถามและการส�ารวจภาคสนาม, 2557
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2)  ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของชาวชุมชน

ร่วมสามคัค ีเช่น บทบาทของการมส่ีวนร่วมของชาวชมุชนในการท�ากจิกรรมต่างๆ 

ร่วมกนัภายในชมุชน บทบาทการท�างานของกรรมการชมุชน ฯลฯ เพ่ือน�ามาเสนอ

แนะเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้าน

มั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยเรื่อง “ปัญหาจากการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส�าหรับผู้มี

รายได้น้อย : กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมสามัคคี ซอย

รามค�าแหง 39” เป็นบทความวิจัยที่พัฒนาและปรับปรุงมาจากสารนิพนธ์

เร่ือง “ผลกระทบของการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อย : 

กรณีศกึษา โครงการบ้านมัน่คงชมุชนร่วมสามคัค ีซอยรามค�าแหง 39” ซ่ึง

เป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรการผงัเมอืงบณัฑติ สาขาวชิาการ

ผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 

ขอขอบพระคุณ คุณภวัต นุขันธ์ และคุณสมาน ทองมี ที่ให้ความ

ร่วมมือและเสียเวลาในการให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ ตลอดจนชาวชุมชน

ร่วมสามัคคี ซอยรามค�าแหง 39 ทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ สนับสนุน

แต่ผู้วิจัยไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้สูงอายุในเขต

ลาดพร้าว กรงุเทพมหานคร” มวีตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อความกลัว

อาชญากรรมของผู้สูงอายุ ศึกษาระดับความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของ

ผูส้งูอาย ุและเพือ่แสวงหาแนวทางในการลดความรู้สึกหวาดกลัวของผู้สูงอาย ุโดย

มีวิธีการศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นชมรมผู้สูงอายุ

ที่อาศัยในเขตลาดพร้าว จ�านวน 132 คน ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกหวาดกลัว

อาชญากรรมของผู้สูงอายุในเขตลาดพร้าว ในด้านการป้องกันอาชญากรรม พบ

ว่า ผู้สูงอายุมีการตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านอย่างสม�่าเสมอ 

มีส่วนร่วมในการให้มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ ด้านสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย พบว่า ชุมชนที่อาศัยอยู่นั้น

มีการตบตี ทะเลาะวิวาทกันในละแวกบ้านบ่อยครั้ง ลักษณะสังคมต่างคนต่างอยู่ 

และมีเหตุการณ์ด้านอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ พบว่า 

ผู ้สูงอายุอาศัยอยู่บ้านตามล�าพัง เมื่อได้ยินข่าวอาชญากรรมจะนอนไม่หลับ 

กระวนกระวายใจ และขาดที่พึ่งพิงจากคนในครอบครัว ด้านความเส่ียงต่อการ

ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม พบว่า ผู้สูงอายุไม่สวมใส่ของมีค่าไม่พกเงินสดติดตัวไว้

เป็นจ�านวนมาก และมักคิดว่าตนเองมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อมากกว่าคนในวัย

อื่น ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า ผู้สูงอายุได้รับข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ 

และมีความเชื่อถือในข้อมูลข่าวสาร และมีความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาก 
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ระดับความรู้สึกหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในเขตลาดพร้าว พบว่า ผู้

สงูอายมีุระดบัความหวาดกลวัในระดบัมาก ผูส้งูอายมุคีวามกงัวลว่าจะมเีร่ืองไม่ดี

เกิดขึ้นกับตนเอง มีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับชีวิตข้างหน้า ไม่กล้าออกจากบ้านใน

เวลากลางคืน และไม่กล้าอยู่บ้านตามล�าพัง การลดความรู้สึกหวาดกลัวของผู้สูง

อายุนั้น คือการสร้างความรู้สึกให้ผู้สูงอายุเชื่อว่ามีความปลอดภัย ซึ่งผู้ที่เป็นที่พึ่ง

พิงและใกล้ชิดกับประชาชนก็คือ ต�ารวจ ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม ป้องกัน 

อาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผู้สูงอายุย่อมเกิดความอบอุ่นใจในการ

ด�าเนนิชวีติประจ�าวนั อีกท้ังตวัผูส้งูอายเุองต้องมส่ีวนในการให้ความร่วมมอืกับเจ้า

หน้าที่ต�ารวจด้วย จะท�าให้ผู้สูงอายุเกิดมุมมองและเกิดความคุ้นเคยที่ดี จะส่งผล

ให้ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมที่เคยมีนั้นค่อยๆ ลดลง

ค�ส�คัญ : ผู้สูงอายุเขตลาดพร้าว, ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม, 

แนวทางลดความหวาดกลัว, ระดับความหวาดกลัว
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Abstract

The objectives of this study on ‘the Fear of Crimes among the 

Elder in Lad Phrao, Bangkok’ are to explore the factors that affect 

the elder’s fear for crimes, to study on the level of the elder’s fear 

for crimes, and to find ways to reduce the elder’s fear. This study is 

a survey research work. The samples in this study are 132 members 

of the Elder Club in lad Phrao District, Bangkok. There are many 

factors discovered to affect the fear for crimes of the elder in Lat 

Phrao district. As for the factors in the category of crime prevention, 

it is discovered that the elder frequently check the safety and secu-

rity of their households; and takes parts in making the police officers’ 

operation successful. As for the factors in the category of society and 

environments of the houses, it is found out that the communities 

and neighbourhoods in which the elder are living have frequent vi-

olence and physical assaults, individualism and frequent crimes. As 

for the elder’s bodies and minds, it is discovered that the elder who 

stay at home alone will feel worried and unattended by their families, 

and have insomnia when learning about the news of crimes. As for 

the risks to become victims of crimes, it is found out that the elder 

do not carry valuable assets or great amounts of cash with them and 

believe that they have more chances to become victims of crimes 
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than people of other ages. Concerning the exposure to news, it is 

found out that the elder are exposed to news through television 

channels, believe in the news and have high frequency of exposures 

to the news. As for the level of fear for crimes in Lad Phrao district 

of the elder, it is discovered that the elder’s fear is in the high level. 

The elder are worried that there might be bad things happening to 

them. The elder are worried about their lives in the future, and fear 

to go out at night and to stay at home alone. To reduce the elder’s 

fear is to make them believe that their lives are safe. The authorities 

whom the elder can rely on are police officers whose operations are 

to control and prevent crimes in the effective manner in order to 

make the elder feel confident in living their lives. In addition, the 

elder should collaborate with police officers in order to become for 

optimist and reduce their fear for crimes. 

Keywords:
The Elder in Lad Phrao (District), Fear for Crimes, Ways to 

Reduce Fear, the Level of Fear 
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บทน�
ประเทศไทยก�าลังพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และอุตสาหกรรม แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐจะต้องค�านึงถึง คือ ความเป็นอยู่ของ

ประชาชน โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคมที่ถือว่าเป็นพื้น

ฐานอันส�าคัญ แต่ในขณะนี้ดูเหมือนว่าปัญหาอาชญากรรมจะเป็นปรากฏการณ์

หนึ่งที่เกิดขึ้นในทุกสังคม และจะมีปัญหาอย่างมากในเขตที่มีความเจริญสูง มี

ชุมชนหนาแน่น ซ่ึงมีลักษณะสอดคล้องกับสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของคนในกรุงเทพฯ ยังมีลักษณะของการอยู่อย่างตัวใคร

ตัวมัน ต่างคนต่างเอาตัวรอด มีการแก่งแย่งแข่งขันกันในการท�ามาหากิน แม้แต่

คนที่อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันก็ห่างเหิน ไม่รู้จักคุ้นเคยกัน จนท�าให้ขาดการ

ควบคุมสงัคมอย่างไม่เป็นทางการของคนในชมุชน ซึง่ถอืว่าเป็นการเปิดโอกาสอนั

ดีแก่เหล่าอาชญากรให้สามารถกระท�าผิดได้อย่างสะดวก

ดังนั้น คงหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาอาชญากรรมที่ก�าลังคุกคามอยู่ในขณะนี้ 

อาชญากรส่วนใหญ่มักจะเลือกเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงหรือคนชรา เพราะมีสภาพ

ร่างกายอ่อนแอและเปราะบาง การขัดขืนหรือการต่อสู้ป้องกันอันตรายจากการ

จูโ่จมของผูก้ระท�าความผดิท่ีมกัจะเป็นผูช้ายเสียส่วนใหญ่จึงท�าได้ยาก (Conklin, 

1989, p.310) อย่างที่มีข่าวผู้สูงอายุถูกแก๊งมิจฉาชีพประทุษร้ายเกิดขึ้นอย่างต่อ

เน่ือง โดยเลือกเหยื่อเป็นหญิงสูงอายุ ซึ่งจากข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจพบว่า 

คนร้ายก่อเหตตุ่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2553-2557 ในจังหวดันครปฐมและจังหวดัใกล้

เคียง ก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน คือ เลือกเหยื่อที่มีอายุมาก ก่อเหตุในเวลาเที่ยง

คืน ใช้อุปกรณ์งัดหน้าต่างหรือประตูเข้ามาลักทรัพย์ เหยื่อบางรายถูกข่มขืนและ

ถูกท�าร้าย ผู้สูงอายุแทบจะจ�ารูปพรรณสัณฐานคนร้ายไม่ได้จึงยากแก่การติดตาม 

(ข่าวจาก : มติชนออนไลน์, 27 มกราคม 2558) อีกกรณีที่พบบ่อย คือ แก๊งค์ call 

center ที่หลอกให้โอนเงิน หรือถูกกระท�าการล่อลวงด้วยวิธีการอื่นๆ ข้อมูลจาก

กองบญัชาการต�ารวจภูธรภาค 1 ท่ีรบัผดิชอบในภาคกลาง ระบวุ่ามผีูต้กเป็นเหยือ่

โดยเฉพาะผูส้งูอายวุนัละไม่ต�า่กว่า 2 ราย แต่ละรายจะสูญเงนิจ�านวนนบัล้านบาท 
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คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission : FTC) 

มรีายงานว่า ผูท่ี้เป็นเหยือ่ของมจิฉาชพีเฉลีย่ร้อยละ 80 มกัจะเป็นผูม้อีายมุากกว่า 

65 ปี และส�านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือเอฟบีไอ (Federal 

Bureau of Investigation: FBI) พบว่า ผู้สูงอายุมักตกเป็นเป้าหมายส�าหรับ

นักต้มตุ ๋น เนื่องจากผู ้สูงอายุจะมีความคิดในแง่ดี ไม่ค่อยคิดว่าจะมีคนมา

หลอกลวงตน 

การท่ีผูศ้กึษาเลอืกเขตลาดพร้าว เนือ่งมาจากมกีารส�ารวจอาชญากรรมแห่ง

ความมืดกลางกรุง : Dark Criminal in Bangkok โดยมีการจัดอันดับจุดเสี่ยงใน

เขตพื้นที่ โดยดูจากสถิติการเกิดอาชญากรรม สภาพพื้นที่ และการร้องเรียนจาก

ประชาชน พบว่า จุดล่อแหลมที่ติดอันดับ 1 และ 2 คือ ซอยลาดพร้าว 101 และ

ลาดพร้าว 107 โดยที่เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุนั้น เพราะสังคมไทยได้เริ่ม

เข้าสูส่ภาพสงัคมผูส้งูอาย ุสดัส่วนประชากรของผูส้งูอายมุเีพิม่มากขึน้ ผูส้งูอายจุงึ

อาจตกเป็นเหยื่อได้ง่าย จึงอาจเป็นประเด็นส�าคัญที่น่าสนใจ โดยที่ผลการศึกษา

ในคร้ังนี้อาจน�าไปเป็นแนวทางที่น�าไปสู่การวางแผนหรือก�าหนดนโยบายของผู้ท่ี

มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อลดความรู้สึก

หวาดกลัวท�าให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุในพื้นที่มากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้สูงอายุ

2. เพื่อศึกษาระดับความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ

 3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการลดความรู้สึกหวาดกลัวของผู้สูงอายุ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 1. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม

 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม กล่าวได้ว่าเป็นมิติของอารมณ์ ความ

รู ้สึกที่แสดงออกมาทางทัศนคติ และภาวะทางจิตวิทยาที่ถูกปลุกขึ้นมาโดย
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สามัญส�านึกทีส่ือ่ให้เห็นถึงความเสีย่งของบุคคล และเมือ่บคุคลได้ยดึถอืความเชือ่

เก่ียวกับอาชญากรรมขึ้นมาแล้ว เขาก็จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสสัมผัสกับ

อันตราย ซึง่ในทางจติวทิยา ได้อธบิายว่าเป็นความกลวัทีถ่กูกระตุน้ขึน้มาจากการ

เผชญิหน้ากบับางสิง่บางอย่างท่ีเกีย่วข้องกบัอันตราย แต่ในการวดัความหวาดกลวั

อาชญากรรมโดยส�ารวจนั้น จ�าเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมักจะส�ารวจในเรื่องของความหวาดกลัวที่พวกเขาได้เคย

ประสบเหตุการณ์อาชญากรรมมาก่อน หรือมีความคิด ความเช่ือเกี่ยวกับความ

เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจากการรับรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่แวดล้อมตัว

บคุคลอยู ่ซึง่การรบัรูน้ัน้อาจจะถกูหรอืผดิจากสภาพความเป็นจรงิกไ็ด้ แต่จะมผีล

ต่อความหวาดกลวัของประชาชนจงึท�าให้นกัวชิาการได้พยายามนยิามความหวาด

กลัวอาชญากรรมออกมา คือ ความหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นระดับหรือจ�านวน

ของความวิตกเกี่ยวกับอาชญากรรมโดยท่ัวๆ ไปของบุคคล ส่วนในเรื่องของการ

แสดงออกของประชาชนต่อความกลัวภัยอาชญากรรม มักพบว่า มีเหตุผลมาจาก

เงื่อนไขอื่นๆ มากกว่าจะมาจากตัวอาชญากรรมโดยตรง และยังพบว่าในกลุ่มของ

ผู้หญิงและคนสูงอายุ ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา

อาชญากรรมมากกว่ากลุม่อืน่ๆ ในขณะท่ีอตัราการตกเป็นเหยือ่ของพวกเขาอยูใ่น

ระดับต�่าแต่การแสดงออกของความกลัวภัยอยู่ในระดับสูง 

Du Bow และผูร่้วมงานได้แนะน�าการทีจ่ะชีว้ดัความหวาดกลวัอาชญากรรม 

ซึ่งสามารถจ�าแนกออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ

1. การหลีกเลี่ยง (avoidance) เป็นการกระท�าที่พยายามจะลดการออก

จากที่พักหรือลดการเดินทาง เพื่อให้โอกาสของการเผชิญหน้ากับอาชญากรรม 

2. พฤติกรรมการป้องกัน (protection behavior) 

2.1 วิธีป้องกันบ้าน 

2.2 วิธีป้องกันตนเอง 

3. พฤติกรรมอันเป็นหลักประกัน (insurance behavior) เป็นพฤติกรรม

ที่พยายามจะท�าให้เกิดการสูญเสียต�่าที่สุด เช่น การไม่สวมใส่ของมีค่า เป็นต้น
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4. พฤติกรรมการสื่อสาร (communicative behavior) เป็นพฤติกรรมที่

มีการให้ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อเกี่ยวกับอาชญากรรมร่วม

กับบุคคลอื่นๆ 

5. พฤติกรรมการมีส่วนร่วม (participation behavior) เช่น การเข้าร่วม

กับคนในละแวกบ้านจัดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

ซึ่งต่อมา Garofalo (1981, p. 848) ได้อธิบายเพิ่มเติมโดยเพิ่มประเภทที่ 

6 เข้าไป คือ

6. การแสวงหาข้อมูล (information seeking) 

6.1 เป็นการแสวงหาข้อมูลจากการถ่ายทอดความคิด ความเชื่อของ

บุคคลในแหล่งต่างๆ ท้ังจากรายงานของสื่อมวลชนและการ

สอบถามจากคนอื่นๆ 

6.2 เป็นการแสวงหาข้อมูลจากลักษณะของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่

รอบตัว 

ดงัน้ัน การตอบสนองต่ออาชญากรรมด้วยวธิกีารต่างๆ เหล่านีจ้ะช่วยสร้าง

ความรูสึ้กปลอดภยัและคลายความวติกกงัวลจากความกลวัอาชญากรรมลงได้ ซึง่

น่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมได้ว่ามีความ

หวาดกลัวอยู่ในระดับใด จากการกระท�าที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการหลีก

เลีย่ง การป้องกนั การสร้างหลกัประกัน การสือ่สาร การเข้าร่วม และการแสวงหา

ข้อมูล

2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรม

ของบุคคล

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องถึงระดับของความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมในแต่ละ

บุคคล จะเกิดขึ้นจากความรู้สึกในเรื่องของความมั่นคงด้านความปลอดภัย คือ 

ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการที่จะป้องกันตนเอง หรือรับมือ

กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย
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(1) ความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม แต่ละบุคคลนั้นจะมี

ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคล ในการที่บุคคลรับรู้ถึงความเสี่ยงที่

ตนเองมต่ีอการตกเป็นเหยือ่ จะมคีวามสมัพนัธ์ต่อระดับความกลวัต่ออาชญากรรม 

เช่น การที่ผู้สูงอายุเข้าใจว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงอยู่ในระดับสูงที่อาจจะตกเป็น

เหยื่ออาชญากรรมซึ่งเป็นไปได้ที่ผู้สูงอายุนั้นจะมีความกลัวอาชญากรรมสูงด้วย

เช่นกัน 

(2) ประสบการณ์ด้านการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เม่ือบุคคลต้อง

ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จะมีผลกระทบในด้านของร่างกาย ทรัพย์สิน ปัญหา

ทางด้านสังคมและสภาพจิตใจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อตามมา นอกจากนี้ความ

หวาดกลวัของบคุคลนัน้อาจเกีย่วข้องกบัประสบการณ์โดยอ้อม คอื เป็นผู้ทีพ่บเห็น

การเกิดขึ้นของอาชญากรรมและการตกเป็นเหยื่อ หรืออาจจะมาจากการรับรู้ว่า

บุคคลใกล้ตัว

(3) บทบาทจากการขดัเกลาทางสงัคม ความหวาดกลัวจะมผีลกระทบ

ต่อรปูแบบพฤตกิรรมและคณุภาพชวิีตของคนในสังคม โดยเป็นผลทีติ่ดตามมาจาก

ความเสยีเปรยีบทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ส�าหรบักลุม่ผู้สูงอายมุปัีจจัยต่างๆ ในการก่อให้

เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากอาชญากรรม คือ ความรู้สึกที่โดดเด่ียวต้องการ

ที่พึ่งพิง การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ด้วยสภาวะดังกล่าวของผู้สูงอายุท�าให้เกิด

ความรูส้กึทีอ่่อนแออย่างมาก ดังน้ันจงึเป็นเรือ่งปกติทีก่ลุม่ผูส้งูอายจุะมคีวามกลวั

มากกว่าคนวัยหนุ่มสาว 

(4) อิทธิพลของสื่อ เกิดจากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมจาก

แหล่งต่างๆ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า การแสดงของส่ือจะเน้นหรือให้ความส�าคัญกับ

อาชญากรรมด้านบุคคลและร่างกายมากกว่าอาชญากรรมด้านทรัพย์สินอาจจะ

กระทบกระเทือนต่อการรับรู้ของสาธารณชนถึงความแตกต่างกันของประเภท

อาชญากรรมทีเ่กดิขึน้ และสร้างให้เกดิความรูส้กึถงึความน่ากลวัและความรนุแรง

ของปัญหาอาชญากรรมที่มีอยู่ในสังคม

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  

89



(5) ความเชื่อมั่นในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน

อาชญากรรมเป็นส่วนส�าคญัทีม่ผีลต่อความรูส้กึ “ปลอดภยั” หรอื “ไม่ปลอดภัย” 

ของประชาชน ถ้าประชาชนรู ้สึกว่าได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอจากภัย

อาชญากรรมคงจะเป็นเหตุผลที่ท�าให้พวกเขาไม่หวาดกลัวมากต่ออาชญากรรม 

3. ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations Approach)

แนวทฤษฎชีมุชนสมัพนัธ์ เพือ่ป้องกันอาชญากรรมกค็อืการจดัสภาพทัว่ไป

ไม่ว่าในระดับในเมือง ชุมชนหรือละแวกบ้านในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลง่ายต่อการควบคุม สังเกตตรวจตราโดยไม่มีล่วงล�้าสิทธิเสรีภาพ

ส่วนบคุคลรวมท้ังมุ่งสนับสนุนส่งเสรมิให้สมาชกิในชมุชน มส่ีวนร่วมในการป้องกนั

ชีวิตและร่างกายและทรัพย์สินของตนเอง และของผู ้อื่นให้ปลอดภัยจาก

อาชญากรรม หรือเป็นวิธีการที่ประชาชนเป็นแกนน�า 

วิธีการศึกษา
รูปแบบงานวิจัย

เป็นการวจัิยเชงิส�ารวจ (Survey Research) จะใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ง

มือในการส�ารวจแสวงหาข้อเท็จจริงผ่านการสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีก�าหนดไว้ 

ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจะน�ามาใช้วิธีการนับหรือแปรค่า

ออกมาเป็นตัวเลข และน�าผลทางสถิติดังกล่าวมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูล

ขอบเขตการศึกษา

ชมรมผู้สูงอายุเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

(1) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตลาดพร้าว 

จ�านวน 12,874 คน โดยมีอายุระหว่าง 60 – 79 ปี ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มี

สติสัมปชัญญะดี มีการรับรู้ การสื่อสารและสามารถตอบแบบสอบถามได้
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(2) กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ศึกษาเลือกเฉพาะ
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ชมรมผู้สูงอายุเขตลาดพร้าว จ�านวน 200 คน โดยสัดส่วนของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง อ้างอิงมาจากตารางส�าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie&Morgan) ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และ
ก�าหนดให้สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากับ 0.05 ระดับความ 
คลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 95% พบว่าต้องใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
132 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience or Accidental 
Sampling) เพราะกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและอยู่รวมกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศกึษาคร้ังนี ้ผูศ้กึษาได้ใช้เคร่ืองมอืในการเกบ็และรวบรวมข้อมูล คอื 

แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความรูส้กึหวาดกลวัอาชญากรรมของผูส้งูอายใุนเขตลาดพร้าว และ
ข้อมลูเกีย่วกบัระดบัความหวาดกลวัต่ออาชญากรรมของผูส้งูอายใุนเขตลาดพร้าว

การเก็บข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความหวากลวัอาชญากรรม เช่น เอกสารทางวชิาการ หนงัสอื 
บทความ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุจากกรมกิจการผู้สูง
อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส�านักงานเขต
ลาดพร้าว เพื่อประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์

2. การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาค

สนามใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะ
ทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษา ได้แก่ การแจกแจงความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการศึกษา 
จากการศึกษากลุ ่มตัวอย่างผู ้สูงอายุในชมรมผู ้สูงอายุเขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 132 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุอยู่ระหว่าง 60 – 69 ปี สถานภาพสมรส มีวุฒิการศึกษาในระดับประถม

ศึกษา ประกอบอาชีพค้าขายหรือรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อเดือน 4,001 - 6,000 

บาท อาศัยอยู่ในเขตลาดพร้าว 30 - 50 ปี ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการตกเป็น

เหยื่ออาชญากรรม ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว และอาศัย

อยูก่บัคูส่มรส โดยรวมแล้วส่วนใหญ่ผูส้งูอายมุคีวามกลวัอาชญากรรมประเภทด้าน

ร่างกายมากที่สุด

ผลการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความรูส้กึหวาดกลวัอาชญากรรมของผู้สูงอายุ

ในเขตลาดพร้าวในภาพรวมแต่ละด้านเมื่อพิจารณาโดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียพบว่า

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามเหน็อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะปัจจยัด้านการป้องกัน

อาชญากรรม (  = 3.65) ซึ่งผลท�าให้ผู้สูงอายุมีการรู้จักป้องกันตนเองเป็นอย่าง

ดีก่อนแล้วจะท�าให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยตามมา และการให้ความร่วมมือโดย

การเข้าไปมีส่วนร่วมของผู ้สูงอายุกับทางเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการป้องกัน

อาชญากรรมจะช่วยให้ผูส้งูอายลุดความหวาดกลวัลงได้ รองลงมาปัจจยัด้านสงัคม

และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (  = 3.62) สภาพแวดล้อมสังคมที่กลุ่มตัวอย่าง

อาศัยอยู่นั้นมีความเสี่ยง ชุมชนที่อาศัยอยู่นั้นมีการทะเลาะวิวาท มีลักษณะต่าง

คนต่างอยู ่และมีเหตกุารณ์ด้านอาชญากรรมเกดิขึน้บ่อยครัง้ ซึง่สภาพแวดล้อมที่

อยู่อาศัยนั้นมีความส�าคัญ ต้องมีความปลอดภัยและปราศจากพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีจะก่อ

ให้เกดิอาชญากรรม ซึง่ล้วนส่งผลให้เกดิความรูส้กึหวาดกลัวได้ ปัจจยัด้านร่างกาย

และจิตใจ (  = 3.55) เป็นอกีสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ผูส้งูอายเุกดิความหวาดกลวั เช่น 

อาศัยอยู ่บ ้านตามล�าพัง ขาดท่ีพึ่งพิงจากคนในครอบครัว เมื่อได้ยินข่าว

อาชญากรรมท�าให้นอนไม่หลับ และผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ลดลง 

เป็นต้น ปัจจัยด้านความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (  = 3.53) การ

ทีผู่ส้งูอายเุข้าใจว่าตนเองมโีอกาสตกเป็นเหยือ่อยูใ่นระดับสูงมากกว่าคนในวยัอืน่ๆ 
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เป็นไปได้ที่ผู้สูงอายุน้ันจะมีความกลัวอาชญากรรมสูงตามไปด้วย รวมถึงปัจจัย

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (  = 3.52) โดยกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจติดตาม

ข้อมูลข่าวสารอย่างสม�่าเสมอผ่านทางโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ และยังมีความ

เชื่อถือในข่าวสารที่ได้รับในระดับมาก 

ส่วนผลการศึกษาระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้สูงอายุในเขต

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (  = 3.68) ผู้สูงอายุมีระดับความหวาดกลัว

อาชญากรรมอยูท่ีร่ะดบัมาก ไม่ว่าจะเป็นความกงัวลว่าจะมสีิง่ไม่ดเีกดิขึน้กบัตนเอง 

กังวลเกี่ยวกับชีวิตข้างหน้า ไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืน และไม่กล้าอยู่

บ้านตามล�าพัง เป็นต้น ทั้งนี้สาเหตุของการเกิดความกลัวของผู้สูงอายุนั้นมีผลมา

จากปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลต่อระดับความหวาดกลัวของผู้สูง

อายุได้

การอภิปรายผล
ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมของผู ้สูงอายุในเขต

ลาดพร้าว จากผลการศึกษา พบว่า 

จากผลการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้สูงอายุ

ในเขตลาดพร้าว ด้านการป้องกันอาชญากรรม พบว่า เป็นความรู้สึกในเรื่องของ

ความม่ันคงด้านความปลอดภยั เป็นความรูส้กึของผูส้งูอายเุกีย่วกับความสามารถ

ในการทีจ่ะป้องกันตนเอง หรอืรบัมอืกับเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ได้ เช่น การกระท�า

ทีพ่ยายามท�าให้ตนเองและทรพัย์สินของตนเองปลอดภยัมากทีส่ดุ ดแูลทีพ่กัอาศัย

ให้อยูใ่นสภาพทีม่ดิชดิ ตรวจสอบอปุกรณ์ในบ้านอย่างเคร่งครัด ซ่ึงการทีผู้่สูงอายุ

ให้ความส�าคัญกบัการป้องกนัอาชญากรรมมากทีส่ดุนัน้ มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัคน

วยัอืน่ทัว่ๆ ไป ทีใ่ห้ความส�าคญัในการป้องกนัตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม

มากเช่นกัน ซึง่สอดคล้องกบั สถานตี�ารวจภธูรเมอืงเพชรบรูณ์ (2554) เรือ่ง “การ

ป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง” พบว่า อาชญากรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หากเรา

ด�ารงชีวิตอยู่บนความประมาทและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
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และทรพัย์สนิ การมคีวามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัอาชญากรรมเบือ้งต้นจะเป็นก�าแพง

ส�าคัญที่ท�าให้ท่านและบุคคลรอบข้างห่างจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกท้ัง 

การมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นส่วนส�าคัญในการ

ป้องกันอาชญากรรม เพราะ มีผลต่อความรู้สึก “ปลอดภัย” หรือ “ไม่ปลอดภัย” 

ของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ (2555) เรื่อง “กว่าจะเป็น

ต�ารวจ...ผู้รับใช้ชุมชน” กล่าวว่า ประชาชน คือ หัวใจส�าคัญในความส�าเร็จของ

งานต�ารวจ หากต�ารวจห่างจากประชาชน การท�างานของต�ารวจจะประสบปัญหา

มากมาย หากต้องการความส�าเร็จแล้ว ต�ารวจต้องกลับหลังหันมาหาประชาชน 

ดังน้ัน การป้องกันอาชญากรรมท่ีดีท่ีสุดคือ การป้องกันตัวเองก่อน แสดงว่า

ถ้าหากผู้สูงอายุรู้จักป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีแล้วจะท�าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึก

มั่นคงปลอดภัยและจะช่วยให้ลดระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมลงได้

นอกจากนั้นผู้สูงอายุยังค�านึงถึงสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณที่พัก

อาศัยของตน เนื่องจากสังคมที่อาศัยอยู่นั้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในระดับ

มาก เช่น มีการตบตบตี ทะเลาะวิวาทกันบ่อย สภาพสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ และ

อาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สภาพสังคมที่วุ่นวายซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับ

เอแบคโพล (2552) เรื่อง “ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของคนเมืองหลวง” 

พบว่า สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นห่วง คือ บริเวณที่พักอาศัยที่มีการมั่วสุมของ

วยัรุ่น มบ้ีานพักถูกท้ิงให้รกร้าง ซึง่เป็นสาเหตทุ�าให้ประชาชนมคีวามหวาดกลวัต่อ

อาชญากรรมภายในชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเอง และสอดคล้องกับหลักในการ

ปฏบิตัป้ิองกนัอาชญากรรมของสดุสงวน สธุสีร (2547) ทีว่่าการจดัสภาพแวดล้อม

ชุมชนให้มีความเหมาะสม และปลอดจากอาชญากรรม ได้แก่ การปรับปรุง

แหล่งสลัม ถางที่รกร้าง จัดแสงไฟในที่เปลี่ยว การจัดเวรยามตามหมู่บ้าน การ

ติดตั้งตู ้แดงตามที่ต่างๆ เป็นต้น หลักการด้านเครื่องมือป้องกันและการจัด

ตัวอาคารสถานที่ (Mechanical) เพื่อเป็นการสร้างอุปสรรคให้การกระท�า

ผิดกระท�าได้ยากขึ้น โดยการน�าเครื่องอุปกรณ์มาช่วยในการป้องกัน เช่น ติดตั้ง

สัญญาณกันขโมย การสร้างรั้วบ้าน เป็นต้น 
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ทั้งน้ี ร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุนั้น เชื่อว่าตนเองมีสมรรถภาพทาง

ร่างกายที่ลดลง ขาดการได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว ยิ่งท�าให้ผู้สูงอายุ

ขาดที่พึ่งพิงและอาศัยอยู่บ้านคนเดียวตามล�าพัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุ

มีการเปล่ียนแปลงท่ีเริ่มอ่อนแอลงและเชื่องช้า จึงท�าให้ผู ้สูงอายุเกิดความ

วิตกกังวลหวาดกลัวภัยต่างๆ จึงต้องสร้างความปลอดภัยและลดความหวาดกลัว

ของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน (2552) เรื่อง “ผู้สูงอายุ : คนที่

ควรใส่ใจ”กล่าวไว้ว่า ความเสือ่มของระบบอวยัวะทางร่างกายมอีทิธพิลต่อสภาพ

จิตใจของผู้สูงอายุ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ความวิตกกังวล 

มักแสดงออกเด่นชัดเป็นความกลัว กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวภัยที่จะเกิดขึ้นกับตน 

กลัวไม่ได้รับการเอาใจใส่จากลูกหลาน ดังนั้น ปัจจัยทางด้านร่างกายและจิตใจจึง

มีผลต่อความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ดังนั้น การที่

ปล่อยให้ผูส้งูอายอุยูบ้่านตามล�าพงัท�าให้ผูส้งูอายรูุ้สกึหวาดกลัวอาชญากรรมเป็น

อย่างมาก ครอบครัวควรมีบทบาทส�าคัญในการท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ผูส้งูอายทุีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได้ต้องการการพ่ึงพาในการด�าเนนิกจิวตัรประจ�าวนั 

ขณะทีร่ฐับาลเองจะต้องมกีารวางระบบบรกิารดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวรองรบัสงัคม

ผู้สูงอายใุนวันข้างหน้า เพือ่รองรบักบัโครงสร้างประชากรใหม่ ทีมี่จ�านวนผูส้งูอายุ

ในสดัส่วนทีม่ากข้ึน อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สังคม สิง่แวดล้อม วฒันธรรม

และด้านอื่นๆ ต่อไป (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2553)

ส่วนในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นด้านที่ผู้สูงอายุให้

ความคิดเห็นน้อยกว่าทุกๆ ด้าน แต่ถ้าน�ามาเปรียบเทียบกันแล้วถือว่าไม่มีความ

แตกต่างกันมากนัก เพราะผู้สูงอายุมีช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากทางโทรทัศน์ 

หนังสอืพมิพ์ และยังมคีวามถีใ่นการรบัข้อมลูข่าวสารในระดบัมากแสดงให้เหน็ว่า

ผู้สูงอายุมีการรับรู้ติดตามข่าวสารอย่างสม�่าเสมอ เนื่องจากการที่มีเวลาว่างอยู่ท่ี

บ้าน จึงสามารถรับรู้ข่าวสารได้ตลอดเวลา ซึ่งจากการรับรู้ข่าวสารของผู้สูงอายุ

นั้น ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีความเช่ือบ้างและไม่เชื่อถือบ้าง ความเชื่อถือในข้อมูล

ข่าวสารน้ันไม่แตกต่างกันมากนกั และไม่ได้ปักใจเชือ่ในข้อมลูข่าวสารถงึมากทีส่ดุ 
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นัน่แสดงให้เห็นว่า ถงึแม้ตวัเลขความเชือ่ถอืในข่าวสารจะมาก แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้สูงอายุจะขึ้นอยู่กับการรับสื่อจากโทรทัศน์

และหนังสือพิมพ์ แต่ในปัจจุบันนับได้ว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

ในสังคมยุคนี้ ถึงแม้จะเป็นข้อคิดเห็นในอันดับสุดท้ายแต่ไม่ควรท่ีจะมองข้าม 

เพราะการแสดงของสือ่เกีย่วกบัอาชญากรรมมกัจะสร้างให้เกดิความรูส้กึถงึความ

น่ากลัวและความรุนแรงที่มีอยู่ในสังคม สื่อจะเป็นตัวสะท้อนและกระตุ้นให้เกิด

ความกลัวต่ออาชญากรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ส�านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2556) 

เรื่อง “ท�าไมเราต้องรู้เท่าทันสื่อ” พบว่า ในภาวะที่เราต้องใช้ชีวิตประจ�าวันอยู่ใน

สังคมบริโภคนิยมข้อมูลข่าวสาร มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมี “สติและ

ปัญญา” ในการเลอืกรบัข่าวสาร ไตร่ตรอง และใช้ข้อมลูเหล่านัน้ให้เกดิประโยชน์ 

การรู้เท่าทันสื่อยังเป็นการเพิ่มพลังและอ�านาจให้แก่ตัวเอง ในการควบคุมความ

เชื่อและพฤติการณ์ส่วนตัวของเราได้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้สึกหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุใน

เขตลาดพร้าวโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพฤตกิรรมของผูส้งูอายุ

เมือ่มอีายมุากขึน้กจ็ะไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคนื เนือ่งจากสภาพร่างกาย

ของผูส้งูอายเุองท่ีไม่ค่อยเอ้ืออ�านวย เช่น การมองเหน็ การได้ยนิเสยีง เป็นต้น และ

กลวัว่าจะมีอันตรายเกดิขึน้กบัตน ความรูส้กึทีโ่ดดเดีย่วและต้องการทีพ่ึง่พิง เนือ่ง

มาจากการเปลีย่นแปลงในโครงสร้างขนาดของครอบครวัในปัจจบุนัพร้อมกบัการ

เปลีย่นแปลงของร่างกายทีก่�าลงัมคีวามเสือ่มถอยของสุขภาพ ด้วยสภาวะดังกล่าว

ของผู้สูงอายุท�าให้เกิดความรู้สึกที่อ่อนแออย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่กลุ่ม

ผู้สูงอายุจะมีความกลัวมากกว่าคนวัยหนุ่มสาว อีกทั้งในเวลากลางคืนจะเป็นช่วง

เวลาท่ีเกิดอาชญากรรมเยอะเน่ืองจากไม่ค่อยมผีูส้ญัจรไปมา และสามารถหลบหนี

ได้ง่ายกว่าตอนกลางวัน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรม ที่ว่าโดย

สภาพทั่วไปแล้วเหตุอาชญากรรมจะเกิดทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ส่วนใหญ่

เลือกที่จะก่อเหตุในเวลากลางคืนเพราะ เนื่องจากประชาชนเกิดการอ่อนล้า ใน
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เวลากลางคืนพยานรู้เหน็มน้ีอย และเนือ่งจากความมืดจะท�าให้มองเหน็ไม่ชดัเจน

เหมือนตอนกลางวัน ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะท�างานตอนกลางวันและนอนตอน

กลางคืน และในช่วงกลางคืนผูก่้อเหตสุามารถหลบหนไีด้ง่ายกว่าจงึท�าให้ผูส้งูอายุ

มีพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่วนตัวผู ้สูงอายุเองมี

ความรู้สึกกังวลว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีกับตน กังวลในอนาคตข้างหน้าในส่ิงท่ีมันยัง

ไม่เกิดขึ้น เลยส่งผลให้ไม่กล้าอยู่บ้านตามล�าพัง

 

สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมของ

ผูส้งูอาย ุมปัีจจยัหลายด้านเข้ามาเกีย่วข้องส่งผลต่อระดับความรู้สึกหวาดกลัวของ

ผู้สูงอายุ ทั้งนี้เป็นเพราะในปัจจุบันมีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมสูงข้ึนเร่ือยๆ 

ตามอัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ และสังคม การเพิ่มขึ้นของประชากร

ท�าให้เกิดความแออัดในด้านที่อยู่อาศัยและก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา โดย

เฉพาะปัญหาอาชญากรรม โดยมปัีจจยัในการท�าให้เกดิความรูส้กึหวาดกลวั ได้แก่ 

1) ด้านการป้องกันอาชญากรรมพบว่า ผู้สูงอายุจะหมั่นตรวจตราและดูความ

เรียบร้อยของบ้านอย่างสม�่าเสมอ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุมีความส�าคัญต่อ

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ และผู้สูงอายุมีการติดต้ังหรือ

ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองและทรัพย์สินของตน ดังนั้น การที่จะลดความรู้สึก

หวาดกลัวต้องเริ่มมาจากการป้องกันตัวเองก่อน ถ้าหากผู้สูงอายุรู้จักป้องกันตัว

เองเป็นอย่างดแีล้วจะท�าให้ผูส้งูอายเุกดิความรูสึ้กมัน่คงปลอดภยั และการให้ความ

ร่วมมือการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุกับทางเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการป้องกัน

อาชญากรรมจะช่วยผู ้สูงอายุลดระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมลงได้ 

2) ด้านสังคมและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พบว่า ชุมชนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่นั้นมี

การตบตี ทะเลาะวิวาทกัน ระหว่างบุคคลในละแวกบ้าน สภาพสังคมที่อาศัยมี

ลักษณะต่างคนต่างอยู่ และ มีเหตุการณ์ด้านอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ฉะนั้น 

สงัคมสภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยัของผูส้งูอายมีุความส�าคญัมาก บริเวณทีพั่กอาศยั

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  

97



ต้องมีความปลอดภัย ปราศจากพื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดอาชญากรรม เพราะ

บรเิวณทีพั่กอาศยัเป็นอกีสาเหตหุนึง่ทีส่่งผลต่อความกลวัอาชญากรรมของผูส้งูอายุ 

3) ด้านร่างกายและจิตใจ โดยส่วนใหญ่ผู ้สูงอายุจะอาศัยอยู่บ้านตามล�าพัง 

ขาดที่พึ่งพิงจากคนในครอบครัว เมื่อได้ยินข่าวอาชญากรรมจะนอนไม่หลับ

กระวนกระวายใจ ประกอบกับผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางร่างกายท่ีลดลง ดังนั้น

แล้วครอบครัวควรมีบทบาทส�าคัญในการท�าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ ต้องให้ความรัก

ความอบอุ่น มีเวลาให้แก่ผู ้สูงอายุ 4) ด้านความเส่ียงต่อการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรม ผู้สงูอายจุะไม่สวมใส่ของมค่ีาเมือ่ออกไปข้างนอก ไม่พกเงนิสดตดิตวั

ไว้เป็นจ�านวนมาก และผู้สูงอายุคิดว่าตนเองมีโอกาสเส่ียงท่ีจะตกเป็นเหยื่อ

มากกว่าคนในวัยอ่ืนเพราะสภาพร่างกายไม่เอื้ออ�านวย การที่ผู้สูงอายุเข้าใจว่า

ตนเองมีโอกาสตกเป็นเหยื่ออยู่ในระดับสูงมากกว่าคนในวัยอื่นๆ เป็นไปได้ที่

ผู้สูงอายุนั้นจะมีความกลัวอาชญากรรมสูงตามไปด้วย 5) ด้านการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร ผู้สูงอายุจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมผ่านทางโทรทัศน์ โดย

ผู้สูงอายุมีความเชื่อถือในข่าวด้านอาชญากรรมและมีความถี่ในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารมาก ซึง่สามารถสร้างความหวาดกลวัให้แก่ผูส้งูอายทุีร่บัรูเ้หตกุารณ์ต่างๆ 

เหล่านั้นเป็นประจ�า เพราะสื่อจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้สภาพปัญหาอาชญากรรม

ของสาธารณชน และอาจเป็นการรับรู้ที่ผิดพลาดจากความเป็นจริงหรือมีความ

ไม่ถูกต้อง จนท�าให้ข่าวอาชญากรรมเหล่านั้นมีลักษณะรุนแรง โหดร้าย มากกว่า

ที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดของสถานการณ์ ระดับความรู ้สึกหวาดกลัวต่อ

อาชญากรรมของผู้สูงอายุในเขตลาดพร้าว พบว่าผู้สูงอายุมีความหวาดกลัว

อาชญากรรมอยูม่าก โดยเฉพาะ ผูส้งูอายมุคีวามกงัวลว่าจะมเีรือ่งทีไ่ม่ดีเกดิขึน้กบั

ตนเอง กังวลเกี่ยวกับชีวิตในอนาคตข้างหน้า มีความหวาดระแวงไม่กล้าออกจาก

บ้านในเวลากลางคืน และไม่กล้าอยู่บ้านตามล�าพัง ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพร่างกาย

ของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะระบบการรับรู้ การมองเห็น การได้ยินเสียง และอื่นๆ จะ

ลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป จึงท�าให้ไม่กล้าที่จะออกไปไหนในเวลากลางคืน และ

ส่วนใหญ่อาชญากรรมจะเกิดพบบ่อยในช่วงเวลากลางคืน

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

98



ข้อเสนอแนะ 

1. การที่จะท�าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและลดระดับความรู้สึก

หวาดกลัวอาชญากรรมได้นั้น การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นสิ่ง

ส�าคัญในการควบคมุ ป้องกนั อาชญากรรมให้มปีระสทิธภิาพ และเจ้าหน้าที่

ต�ารวจควรเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันอาชญากรรมที่

ถูกต้องและปลอดภัยเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุรู้จักป้องกันตนเอง จะช่วยสร้าง

ความรู้สกึให้ผูส้งูอายเุชือ่มัน่ว่าปลอดภยั มีความมัน่คงในชวีติ เพือ่จะส่งผล

ให้ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมที่เคยมีนั้นค่อยๆ ลดลง

2. คนในครอบครวัควรหนัมาดแูลใส่ใจผูส้งูอายมุากขึน้ ทัง้ทางด้าน

สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตลอดจนหา

กิจกรรมต่างๆ ท�าร่วมกับผู้สูงอายุ ซึ่งจะท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้ถึงความรัก

ความอบอุ่น การเอาใจใส่ดูแล ส่งผลให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ซึ่งมีส่วน

ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายใจที่ดี

ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบความรู้สึกหวาดกลัวต่ออาชญากรรม

ของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างต่อไป
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บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกในปัจจุบันส่งผลต่อการด�าเนินชีวิต

ของมนุษย์ ทั้งในแง่ของการแข่งขันแย่งชิงเพื่อให้ตนเองสามารถอยู่รอดในสังคม

ได้ เป็นสาเหตหุน่ึงท่ีท�าให้มนุษย์มุง่แสวงหาทรัพยากรมาครอบครอง โดยใช้วธิกีาร

ต่างๆ รวมถงึการก่ออาชญากรรม ซึง่เป็นวธิกีารหนึง่ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้อืน่ได้ เมือ่

ถูกกดดันหรือไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ส่งผลให้ผู้ขังเหล่านั้นกลับมากระท�า

ผิดซ�้าอีกได้ ซึ่งการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้อง

ขงัเรอืนจ�าพเิศษธนบรุ”ี มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจัยท่ีมผีลต่อการกระท�าผิดซ�า้

ของผู้ต้องขังเรือนจ�าพิเศษธนบุรีท่ีมีประวัติการกระท�าผิดซ�้าต้ังแต่ 2 ครั้งขึ้นไป

จ�านวน 200 ราย วิธีการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ประกอบด้วย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่กระท�าความผดิครัง้ที ่2 และกระท�าความผดิเกีย่วกบั

คดียาเสพติดให้โทษ ได้รับการปล่อยตัวครั้งสุดท้ายเนื่องจากพ้นก�าหนดโทษ 

ค�ส�คัญ : 
การกระท�าผิดซ�้า, เรือนจ�าพิเศษธนบุรี 
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Abstract

The change of the current world situation affects the life of man. 

Both in terms of competition so that you can survive in society. Is one 

of the reasons people seek the resources occupied. Using a variety of 

methods, including organized crime. This is how one affects the others. 

When pressured or is not accepted by society. As a result, those im-

prisoned to be repeat offenders. The objectives of this research project 

on ‘Factors Influential to Repetition of Crimes Committed by Prisoners 

in Thonburi Remand Prison’ are to explore the factors that influence 

the repetition of crimes committed by prisoners in Thonburi Remand 

Prison, The samples of this research are 200 prisoners who have 

committed the same crimes at least twice. The data collection tool is a 

questionnaire. The collected data are analyzed with percentages, means 

and standard deviations. The study found that the majority of the 

studied samples commit the same crimes for the second time. 

The crimes that most samples commit are related to addictive drugs. 

Most of the samples are released from the prison in the former case 

because their imprisonment period is over.

Keywords : 
Repetition of Crimes, Thonburi Remand Prison.
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บทน�
จากสภาวการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว สังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ขยาย

ตัวไป อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรประกอบกับทรัพยากรที่มี

อยูอ่ย่างจ�ากดั ท�าให้มนุษย์เกดิการแก่งแย่งและแข่งขันกันในด้านต่างๆ เป็นสาเหตุ

ท�าให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาอย่างมากมาย รวมท้ังปัญหา

อาชญากรรมต่างๆ ท่ีเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น การ

ก่ออาชญากรรมหรือการกระท�าความผิด เป็นปัญหาที่มีอยู่ในทุกสังคม ผู้กระท�า

ความผดิมลีกัษณะของการกระท�าความผดิตัง้แต่ความผดิในระดบัเลก็น้อยไปจนถึง

การกระท�าความผิดในระดับที่ร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

ในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องด�าเนินการ กับผู้ที่กระท�าความผิด เพื่อเป็นการ

ป้องกันความปลอดภัยและรักษาความสงบสุขให้แก่คนในสังคม ในปัจจุบันแม้จะ

มกีารก�าหนดกฎเกณฑ์ กตกิาข้อบังคบัต่างๆ ข้ึนมาบงัคบัใช้แก่สมาชกิในสงัคมเพ่ือ

ควบคุมปัญหาอาชญากรรม และเพื่อเป็นการรักษาความความสงบสุข และความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม แต่ก็ยังมีผู้กระท�าผิดเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัส่งผลกระทบต่อกระบวนการ

ยตุธิรรมไทยท้ังระบบเน่ืองจากมจี�านวนผูก้ระท�าความผดิมากข้ึน ท�าให้การด�าเนนิ

คดีเกิดความล่าช้า อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีจ�านวน 

ไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่องบประมาณที่น�ามาใช้ใน

การดูแลบรหิารจดัการต่างๆ ตลอดจนการอ�านวยความยติุธรรมให้เกิดขึน้ทัง้ระบบ  

การปฏบิตัต่ิอผูก้ระท�าผดิท่ีมลีกัษณะความผดิร้ายแรงกบัผูท้ีก่ระท�าผดิทีม่ลีกัษณะ

ความผดิไม่ร้ายแรงและผูก้ระท�าความผดิโดยความพล้ังพลาด จะได้รับการปฏบิติั

ที่ไม่แตกต่างกัน ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการอบรม บ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู 

นอกจากนี้ยังไม่มีมาตรการใหม่ๆ ที่จะน�ามาใช้ระบายผู้ต้องขังออกจากเรือนจ�า

หรือทัณฑสถานเพื่อช่วยลดปัญหาความแออัดภายในเรือนจ�า แต่กลับเป็นปัญหา

ย้อนกลบัไปสูก่ระบวนการยตุธิรรมและสงัคมอีกคร้ังหนึง่ โดยเฉพาะการหวนกลบั
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ไปกระท�าความผดิซ�า้ของผูต้้องขงัท่ีพ้นโทษออกไปแล้ว จากสถติกิารก่ออาชญากรรม

ซ�้าของผู้ต้องขังจะเป็นการก่ออาชญากรรมในลักษณะเดิมและมีแนวโน้มที่จะทวี

ความรุนแรงมากขึ้น 

สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศย้อนหลัง 3 ปี แสดงดังตารางที่ 1 ชี้ให้เห็น

ว่าปริมาณการก่ออาชญากรรมทั่วประเทศมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น แม้การปฏิบัติต่อ

ผูก้ระท�าผดิโดยวธิกีารลงโทษจ�าคกุเป็นการตอบสนองต่อวตัถปุระสงค์การลงโทษ

ในหลายประการด้วยกัน เช่น การลงโทษเพือ่ข่มขูย่บัยัง้ให้เกิดความเกรงกลวัและ

ไม่กล้ากระท�าผิดซ�้าอีก ขณะเดียวกันการจ�าคุกยังเป็นการตัดโอกาสไม่ให้กระท�า

ผิดได้อีก โดยวิธีการแยกผู้กระท�าผิดออกจากสังคมเพียงชั่วคราวเท่านั้น การจ�า

คุกในระยะเวลาสั้นก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา และก่อให้เกิดการเรียนรู้

พฤติกรรมในทางลบระหว่างการจ�าคุกจากผู้กระท�าความผิดด้วยกันเอง เมื่อพ้น

โทษออกไปแล้วก็กลับมากระท�าผิดซ�้าอีก

ตารางที่ 1

แสดงสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศย้อนหลัง 3 ปี

ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม

พ.ศ. 2555 209,845 37,919 247,764

พ.ศ. 2556 250,285 42,458 292,743

พ.ศ. 2557 278,575 47,078 325,653

รวม 738,705 127,455 866,160

ที่มา : กรมราชทัณฑ์, 2555 - 2557 
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ทั้งน้ีสถิตินักโทษเด็ดขาด ทั่วประเทศแยกตามจ�านวนคร้ังท่ีต้องโทษ 

ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 พบว่าผู้ต้องโทษตั้งแต่ 2 – 5 ครั้ง ปี พ.ศ. 2558 

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 แสดงดังตารางที่ 2 รวมถึงสถิติผู้ต้องขังใน

เรือนจ�าพิเศษธนบุรีมีจ�านวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 6,128 ราย และมีผู้กระท�าผิดซ�้า

ประมาณ 1,819 ราย แสดงดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 2

แสดงสถิตินักโทษเด็ดขาด ทั่วประเทศแยกตามจ�านวนครั้งที่ต้องโทษ  

ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558

จ�านวนครั้งที่ต้องโทษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ต้องโทษครั้งที่ 1 209,507 212,895

ต้องโทษครั้งที่ 2 25,330 26,211

ต้องโทษครั้งที่ 3 10,719 10,972

ต้องโทษครั้งที่ 4 1,963 2,385

ต้องโทษ 5 ครั้งขึ้นไป 952 1,016

รวมต้องโทษครั้งที่ 2-5 ขึ้นไป 38,964 40,584

รวมทั้งสิ้น 248,471 253,474

ที่มา : กรมราชทัณฑ์, 2557 – 2558
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ตารางที่ 3

แสดงสถิติผู้ต้องขังในเรือนจ�าพิเศษธนบุรี ปี พ.ศ. 2558

จ�านวนครั้งที่ต้องโทษ จ�านวน ร้อยละ

ต้องโทษครั้งที่ 1 4,309 70.30

รวมต้องโทษครั้งที่ 2-5 ขึ้นไป 1,819 29.70

รวมทั้งสิ้น 6,128 100.00

 ที่มา : กรมราชทัณฑ์, 2558

จากปัญหาการกระท�าความผิดซ�้าของผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้ว ซ่ึงมี

จ�านวนเพิม่มากขึน้ ส่งผลต่อกระบวนการยติุธรรมทัง้ระบบทัง้ในด้านงบประมาณ 

ที่น�ามาใช้ในการบริหารจัดการต่างๆ ด้านบุคลากรในการด�าเนินงาน ด้านการ

บริหารจัดการ หรือแม้แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวนักโทษเอง เพราะการที่ผู้ต้อง

ขังเข้ามาอยู่รวมกันเป็นจ�านวนมากอย่างแออัด ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยของตวัผูต้้องขงั เช่น การตดิโรคต่างๆ จากผูต้้องขงัด้วยกนั นอกจากนัน้ยงั

ส่งผลให้ผู้ต้องขังมีสภาพจิตใจท่ีย�่าแย่ เกิดความเครียด ซึมเศร้าและอาจน�าไปสู่

ปัญหาการฆ่าตัวตายได้ในที่สุด 

การท่ีผู ้ต้องขังอาศัยอยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดการเรียนรู ้

พฤติกรรมการกระท�าผิดระหว่างกันได้ ส่งผลให้การแก้ไขพฤติกรรมท�าได้ยากขึ้น 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาเหตุและปัจจัยความแออัดยัดเยียดของผู้ต้องขังในเรือนจ�า ส่วน

หน่ึงเป็นผลมาจากการทีผู่ก้ระท�าผดิไม่ว่าจะเป็นคดเีล็ก คดใีหญ่ คดยีาเสพติด คดี

อาญาทั่วไป คดีที่ศาลตัดสินเด็ดขาดแล้วหรือยังไม่เด็ดขาดก็จะถูกส่งเข้าเรือน

จ�าเป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงผู้ต้องขังท่ีออกจากเรือนจ�าแล้วหวนกลับไปกระท�าผิด

ซ�้าและต้องกลับเข้ามาสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง ท�าให้ประเทศไทยมี
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จ�านวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและส่งผลให้เกิดปัญหา นักโทษล้นเรือนจ�า

ตามมา ซ่ึงผูก้ระท�าผดิซ�า้ส่วนใหญ่เป็นภัยต่อสงัคม ก่อความเสยีหายต่อสงัคมและ

ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกมากมาย ซึ่งไม่อาจวัดเป็นมูลค่าได้

วัตถุประสงค ์

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีมผีลต่อการกระท�าผดิซ�า้ของผูต้้องขงัเรอืนจ�าพเิศษธนบรุี

2. เพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขัง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม (Social Process Theories)

Barlow (อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ ยอดระบ�า , 2549 น.19-20) ได้กล่าวว่า ทฤษฎี

กระบวนการทางสังคม เป็นทฤษฎีกลุม่หน่ึงท่ีอธบิายถงึแนวทางทีบ่คุคลกลายเป็น

อาชญากร ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ได้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่

ถือเป็นการแสดงตัวตนหรือยืนยันตนเองในสายตาคนอื่นโดยแต่ละบุคคลก็จะมี

คุณลักษณะที่แตกต่างกันไป คุณลักษณะทางสังคม เช่น ความน่าเชื่อถือ สถานะ 

แนวคิด เป็นส่วนหน่ึงของคุณลักษณะทางสังคมของบุคคลโดยบุคคลจะใช้

คุณลักษณะเหล่านี้ ในการก�าหนดพฤติกรรมของตนให้แตกต่างจากบุคคลอื่น 

ดังนั้นความผิดทางอาญา ถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งทางสังคมและเมื่อบุคคล

กลายเป็นอาชญากร สถานะนั้นก็จะได้รับการยืนยัน รวมถึงบุคคลอื่นก็จะปฏิบัติ

ต่อพวกเขาเช่นนั้นด้วย โดยทฤษฎีกระบวนการทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับการก

ระท�าที่เช่ือมโยงระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลต่อผู้อื่น เช่น แรงจูงใจส่วน

บุคคล แนวความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และบุคลิกลักษณะ เป็นต้น ในปี 2546 

สุดสงวน สุธีสร ได้กล่าวว่า “กระบวนการทางสังคมมองว่า คนได้ถูกขัดเกลา 

(Socialization) จากสถาบันต่างๆ ในสังคม ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน 

ทีท่�างาน เป็นต้น ซึง่ถ้าหากความสมัพนัธ์เป็นไปในทางบวกและได้รับการสนบัสนนุ 

คนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเป็นอย่างดีแต่ตรงข้ามหากความสัมพันธ์
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เป็นไปในทางลบคนกจ็ะฝ่าฝืนกฎระเบยีบน�าไปสูพ่ฤตกิรรมอาชญากรรม” (น. 83 

- 84) อีกทั้งทฤษฎีกระบวนการทางสังคมเชื่อว่าคนไม่ว่าจะเชื้อชาติ ชนชาติ หรือ

เพศใดก็ตาม ต่างก็จะมีศักยภาพที่จะเป็นอาชญากรได้ทั้งสิ้น คนจนหรือคนชั้นต�่า

มีปัญหาทางเศรษฐกิจสูงได้รับการดูถูก การศึกษาน้อย ครอบครัวแตกแยก จึงมี

โอกาสหรอืความสามารถก่ออาชญากรรมสงู ในขณะทีช่นชัน้กลางมกัมสีถานะทาง

สังคมดีกว่า ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นท่ียอมรับทางสังคม 

จึงมีโอกาสหรือความสามารถในการกระท�าความผิดน้อย แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่า

ชนชั้นกลางหรือกลุ่มท่ีมีความพร้อมจะไม่กระท�าความผิดเลย สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับ

การขดัเกลาทางสงัคมเป็นส�าคญั ซึง่จะเหน็ว่าการขดัเกลาทางสังคมเป็นส่ิงส�าคญั

อย่างยิง่ไม่ว่าจะอยูช่นชัน้ใดๆ หากแต่ได้รบัการขดัเกลาไปในทางทีดี่แล้ว เขากจ็ะ

เป็นบุคคลที่มีโอกาสหรือศักยภาพ ในการกระท�าผิดหรือก่ออาชญากรรมต�่า 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว (family reletion) เป็นสิ่งส�าคัญและมีบทบาทอย่าง

มากต่อพฤตกิรรมของมนษุย์ การสือ่สารทีส่ร้างความเข้าใจภายในครอบครัว การ

ฝึกให้มีวินัยท่ีถูกต้องสามารถก�าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวได้ท้ังส้ิน 

ตัวอย่างเช่น หากเด็กได้รับการอบรมที่ดีจากครอบครัวแล้ว เมื่อโตข้ึนเด็กก็จะ

ประพฤติตนไปในแนวทางท่ีได้รับการอบรมมา การที่เด็กมาจากครอบครัว

ทีแ่ตกแยกก็มิได้แปลว่าเดก็คนนัน้จะเป็นเดก็ทีก่ระท�าความผดิ เพราะหาก พ่อแม่

คนใดคนหนึ่งสามารถท�าหน้าท่ีของตนและชดเชยส่วนที่ขาดหายไปของเด็กได้ 

จนเด็กไม่รู้สึกว่าตนขาดอะไรและรู้สึกว่าตนเองปกติทุกอย่าง นักอาชญาวิทยา

บางคนมองว่าเดก็ไม่ได้รบัการชดเชยทีเ่พียงพอ เพราะพ่อแม่ต้องแบกภาระในเร่ือง

เศรษฐกิจ ไม่มีเวลาให้เด็กอย่างเพียงพอ ท�าให้เด็กมีปัญหา จึงหันไปคบเพ่ือน

ซึง่อาจเป็นเพือ่นทีม่พีฤตกิรรมเบีย่งเบน เดก็กจ็ะซึมซับพฤติกรรมทีไ่ม่ดีมาปฏบิติั 

ความสัมพันธ์ของเพื่อน (peer relation) นักจิตวิทยาเชื่อว่าเพื่อนมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมมนุษย์ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการเลือกท่ีจะมี

พฤติกรรมต่างๆ ในช่วงอายุของเด็กแต่ละช่วง เพื่อนจะมีอิทธิพลในลักษณะ

ที่ต่างกัน 
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2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)

ทฤษฎีการเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) ในปี 2555 ปกรณ์ 

มณีปกรณ์ ได้กล่าวว่า “การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่พัฒนาพฤติกรรม

ของมนุษย์ตามวิถีชีวิตของแต่ละสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนและอาชญากรรมก็

สามารถถูกสร้างหรือพัฒนาขึ้นได้โดยกระบวนการเรียนรู้เช่นเดียวกัน” (น. 318) 

อย่างไรกด็กีารพฒันาอาชญากรรมโดยการเรยีนรู้มรูีปแบบหรือแนวทางทีอ่าจแตก

ต่างไปจากพฤตกิรรม คล้อยตามท่ัวไป เนือ่งจากลกัษณะพืน้ฐานของอาชญากรรม

ที่เป็นพฤติกรรมไม่เป็นที่ยอมรับ ทฤษฎีเรียนรู้ทางสังคมได้ถูกพัฒนามาเป็น

เวลานาน จากหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์พบว่าได้ถกูพฒันามาก่อนทฤษฎดีัง้เดมิ

แต่ไม่เป็นที่ยอมรับมาได้รับการยอมรับภายหลังทฤษฎีอาชญาวิทยาแนว

สังคมศาสตร์ได้แพร่อิทธิพลในวงการอาชญาวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้จึงเป็นท่ี

ยอมรบัในหมูน่กัอาชญาวิทยาท้ังเหตผุลด้านการเป็นทฤษฎกีระบวนการทางสงัคม 

และการมีงานศกึษาวิจยัให้การสนับสนนุหลกัการของทฤษฎ ีงานศกึษาวิจยัจ�านวน

มากพบว่า การคบเพื่อนท่ีเป็นอาชญากรรมจะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมบุคคลไปสู่อาชญากร โดยผ่านกระบวนการหรือกลไกหลายประการ 

เช่น การพฒันาเทคนคิการกระท�าผดิ ค่านยิมในกลุ่มเพ่ือน ความซ่ือสัตย์ต่อเพ่ือน 

ความรักพวกพ้อง การเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างโอกาสในการกระท�าผิด ฯลฯ 

ทั้งนี้มนุษย์เรียนรู้เทคนิคและทัศนคติของอาชญากรรม จากการมีความสัมพันธ์ที่

ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นอาชญากรจึงเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมนั้นมา

3. ทฤษฎีการคบค้าสมาคมที่แตกต่างกัน (Differential Association 

Theory)

ทฤษฎกีารคบหาสมาคมทีแ่ตกต่างกัน (Differential Association Theory) 

วาร์ด และคณะ (Ward et al, 1994, pp. 37, อ้างถึงใน มนตร์ รักษ์ศรี, 2553, 

น.10) ได้สรุปทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างในการคบค้าสมาคมของ 
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Sutherland โดยมีสมมุติฐานว่าการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการกระ

ท�าผิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยมีขบวนการดังนี้

1) พฤติกรรมของการเป็นอาชญากรนั้นเกิดจากการเรียนรู้ และการเรียน

รู้นั้นได้จากการอบรมสั่งสอนโดยตรง และเรียนรู้จากปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลจาก

กระบวนการทางสังคม 

2) พฤติกรรมของการเป็นอาชญากร เป็นการเรียนรู้จากการติดต่อสื่อสาร

จากบุคคลอื่น การติดต่อสื่อสารนั้นมีอยู่หลายวิธี อาทิ การเรียนรู้จากการสนทนา

รวมถึงการเรียนรู้ จากการติดต่อสื่อสารโดยการใช้สัญลักษณ์ เช่น การแสดงออก

ทางกิริยาท่าทางต่างๆ หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่ท�าให้เข้าใจกันได้ 

3) การเรียนรู้ท่ีส�าคัญท่ีสุด คือ การเรียนรู้จากบุคคลท่ีมีความใกล้ชิด

สนทิสนมเนือ่งจากการยอมรบัและมีการถ่ายทอดพฤติกรรมอาชญากรรมได้ดีกว่า

บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกัน  

4) การเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม ประกอบด้วยการเรียนรู้จากองค์

ประกอบอืน่ ทีเ่ป็นสิง่กระตุน้ให้กระท�าความผดิด้วย เช่น เทคนคิ วธิกีารในการประกอบ

อาชญากรรมและการวางแผนที่เป็นเฉพาะของตนเอง รวมทั้งมีแนวคิดต่างๆ 

5) พฤตกิรรมในการกระท�าผดิหรอืการประกอบอาชญากรรม บคุคลเรียน

รู้ได้จากการมีปฏสิมัพนัธ์กบัสงัคมนัน้ๆ หากบคุคลอยูใ่นสงัคมทีบ่คุคลอืน่ให้ความ

ส�าคัญแก่การเคารพต่อกฎเกณฑ์ของสังคมบุคคลนั้นก็จะเคารพกฎหมายไปด้วย 

แต่หากบคุคลไปอยูใ่นสงัคมท่ามกลางบคุคลอืน่ทีค่อยแต่จะละเมดิกฎหมาย บคุคล

นั้นก็จะละเมิดกฎหมายไปด้วย ดังน้ันบุคคลในสังคมจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ไม่ เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากบุคคลในสังคมนั้นๆ 

6) การกระท�าผิดกฎหมาย เป็นเพราะบุคคลมีความพึงพอใจท่ีจะละเมิด

กฎหมายมากกว่าท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย แนวคิดนี้เป็นหลักส�าคัญของทฤษฎี

ความแตกต่างในการคบค้าสมาคม 

7) ผลทีไ่ด้จากการตดิต่อสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมอาชญากร และพฤตกิรรมที่

เป็นปฏิปักษ์ต่ออาชญากรนั้น เนื่องมาจากความถี่ ระยะเวลาที่บุคคลนั้นไปติดต่อ
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สัมพันธ์และได้รับประสบการณ์มาตามล�าดับก่อนหรือหลัง และมีความรู้สึก

แรงกล้าที่จะรับพฤติกรรมนั้น 

8) ขบวนการของการเรียนรู้พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับแบบแผนของ

อาชญากรรม และแบบแผนที่ต่อต้านอาชญากรรมมีลักษณะเดียวกับการเรียนรู้

อื่นๆ กล่าวคือ บุคคลกระท�าความผิดเนื่องจากได้สัมผัสกับรูปแบบ และแบบแผน

ของอาชญากรรมแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้รูปแบบของการเป็นคนดี ซ่ึงมี

พื้นฐานการเรียนรู้เช่นเดียวกันกับการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมในลักษณะ

การเลียนแบบและการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 

9) พฤติกรรมอาชญากร เป็นการแสดงออกถึงความต้องการและค่านิยม

โดยทั่วไป แต่จะอธิบายว่าคนกระท�าผิดเพราะมีความต้องการและค่านิยม

โดยทั่วไปน้ันไม่สามารถท่ีจะอธิบายได้ เพราะพฤติกรรมที่ไม่เป็นอาชญากรก็

แสดงออกถึงความต้องการและค่านิยมแบบเดียวกัน

โดยสรปุ ทฤษฎีการคบหาสมาคมทีค่วามแตกต่างกนั เป็นทฤษฎทีีใ่ห้ความ

สนใจในเรื่องความถี่ ความเข้ม และความสัมพันธ์ของการติดต่อกันในสังคม

มากกว่าทีจ่ะให้ ความสนใจในเรือ่งลกัษณะสิง่แวดล้อมภายนอก โดยมองว่าความถี่ 

ความเข้ม และการติดต่อสื่อสารของบุคคลกับบุคคลที่มีพฤติกรรมกระท�าผิด 

โอกาสที่บุคคลคิดจะกระท�าผิดจะมีมากขึ้น

4. ทฤษฎีตีตรา (Labeling theory)

ปกรณ์ มณีปกรณ์ (2555, น.416) หลักการของทฤษฎีตีตราที่ส�าคัญ คือ 

การด�าเนินคดีหรือลงโทษของกระบวนการยุติธรรมจะมีอิทธิพลด้านลบท�าให้

บคุคลทีเ่ข้าสูก่ระบวนการพฒันาอาชญากรรมหรอืการลงโทษท�าให้มนษุย์กลบัไป

กระท�าผิดซ�า้ ซึง่เป็นสมมตุฐิานท่ีไม่สามารถทดสอบได้อย่างชดัแจ้ง ในทางตรงกนั

ข้ามมีงานศึกษาจ�านวนมากได้สรุปว่า ผู้กระท�าผิดส่วนมากไม่ยอมรับว่าตนเอง

กระท�าในสิ่งที่ผิดกฎหมาย หากแต่กระท�าไปเนื่องจากความจ�าเป็นหรือป้องกัน

ตนเอง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าอาชญากร
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เหล่านี้ไม่ได้พัฒนาสามัญส�านึกว่าเป็นอาชญากรรมตามหลักการของทฤษฎีตีตรา

แต่อย่างใด   

 ทฤษฎีตีตราน้ี มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซ่ึง

นักสังคมวิทยาหลายคนได้ให้ความหมายของ ค�าว่า เบี่ยงเบนไว้ เช่น Becker เขา

กล่าวว่า พฤตกิรรมเบ่ียงเบน หมายถึง พฤตกิรรมทีถ่กู ประทบัตราโดยการประทบั

ตราจากผู้คนในสังคมและความเบี่ยงเบน เป็นผลของการตอบสนองของคนอื่นที่

มีการกระท�านัน้ๆ ของบุคคล (Becker, 1963, pp. 9 อ้างถงึใน ณฐัวฒุ ิยอดระบ�า, 

2549, น. 22-23) ส�าหรับ Goode การเบี่ยงเบน หมายถึง ความประพฤติที่คนใน

กลุ่มหนึ่งพิจารณาแล้วนั้น เห็นว่าเป็นอันตราย น่าอาย บาดหู บาดตามากจนต้อง

เอาตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ (Goode, 1978, pp. 163 อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ 

ยอดระบ�า, 2549: 22-23) และล่าสดุ Rubington and Weinberg ได้นยิามความ

หมายเกี่ยวกับความเบ่ียงเบนน้ันต้องค�านึงถึงว่า คุณลักษณะของความเบี่ยงเบน

นัน้ ไม่ได้อยูท่ีล่กัษณะภายในหรอืเนือ้หาของการกระท�าแต่อยูท่ีล่กัษณะภายนอก

ที่ถูกกระท�าให้หรือเรียกว่าการประทับตราเป็นสิ่งที่ถูกก�าหนดโดยปฏิกิริยาที่คน

อื่นเป็นผู้กระท�า 

ผลของการประทับตราว่าเขาเป็นผู ้ ท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือเป็น

อาชญากรจากปฏิกิริยาของสังคม จะมีผลในเชิงลบเกิดขึ้นต่อตัวเขา ผลท่ีส�าคัญ

ประการหนึง่กค็อื ผูถ้กูประทบัตราจะมคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะมองตนเองว่าเป็นผู้ทีม่ี

พฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น ฆาตกร คนข้ีขโมย คนขี้คุก ฯลฯ ซึ่งจะน�าเขาไปสู่

การด�าเนนิสิง่ทีเ่รยีกว่า พฤตกิรรมเบีย่งเบนต่อไปไม่ว่าเขาจะมคีวามยดึมัน่ผกูพนั

กับการกระท�าเบ่ียงเบนนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่ เมื่อใดก็ตามที่เขาถูกมองว่าเป็น

ผูเ้บีย่งเบนโดยผู้อืน่เขามคีวาม โน้มเอยีงทีจ่ะให้นยิามแก่ตนเองเป็นผูเ้บีย่งเบนด้วย 

แล้วต่อเนื่องไปถึงการเข้าสู ่พฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้น และในที่สุดก็กลายเป็น

ผู้เบี่ยงเบนถาวร (Cohen, quoted in Clinard, 1968, pp. 24 อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ 

ยอดระบ�า, 2549, น. 23) 
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โดยสรปุแล้ว การประทบัตรามคีวามสมัพันธ์กบัผู้กระท�าผิดซ�า้ กเ็นือ่งจาก

การที่ผู้กระท�าผิดเหล่านี้ได้กระท�าความผิดข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย

ของสงัคม และถูกจับได ้หลังจากนั้นต้องเข้าไปเกีย่วข้องกับกระบวนการยุตธิรรม

และหน่วยงาน อื่นๆ ในสังคม ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดว่า ผู้กระท�าความผิดมีพฤติกรรม

เป็นอาชญากร หรือมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปดังนั้น จึงสมควรได้รับการลงโทษ

ตามทีก่ฎหมายระบไุว้ นัน่คอื ผูก้ระท�าผดิถกูประทบัตราครบอย่างชดัแจ้งว่า เป็น

ผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นอาชญากร เมื่อผู้กระท�าผิดเหล่านี้รับโทษตนครบถ้วน

ตามกระบวนการพิพากษาของศาลแล้ว จนพ้นโทษออกมาและด�าเนินชีวิต เช่น 

ประชาชนทั่วไป แต่เนื่องจากสังคมได้เคยประทับตราเขาไว้อย่างชัดแจ้งและ

เป็นทางการ อกีทัง้ผูค้นรอบข้างเขากป็ฏบิตัต่ิอเขาต่างไปจากบคุคลธรรมดาท่ัวไป 

เขาจึงเสมือนกับเป็นวัวสันหลังหวะอยู่ตลอดเวลา และเขาเริ่มก�าหนดพฤติกรรม

ของตัวเขาเองให้สอดคล้องกับการประทับตราเหล่านั้น ซ่ึงจะน�าไปสู่การกระท�า

ผิดที่เกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า จนในที่สุดพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนเหล่านั้นกลายเป็น

ความเคยชินและถือเป็นพฤติกรรมถาวรไป (อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ ยอดระบ�า, 2549: 

22-23)

ทฤษฎีการตีตราพยายามชี้ให้เห็นว่าสังคมนั้นมีส่วนท�าให้บุคคลกลายเป็น

ผู้กระท�าความผิดซ�้า เพราะไม่เปิดโอกาสให้คนแก้ตัว บางครั้งคนมีอ�านาจกระท�า

ผิดก็ไม่ถูกลงโทษ ในขณะที่บางคนท�าผิดเล็กน้อยก็ถูกลงโทษอย่างรุนแรง ทฤษฎี

ดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มีการน�าไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดท้ัง

ในด้านสงัคมวทิยา อาชญาวิทยาและจติวทิยา อย่างไรกต็าม แนวคิดนีก้ถ็กูวพิากษ์

วิจารณ์อยู่ไม่น้อย โดยเห็นว่าแนวทฤษฎีนี้ ไม่ได้มีการน�าเสนอแนวทางในการแก้

ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร นอกจากจะแสดงความ

เห็นอกเห็นใจคนด้อยโอกาสในสังคมที่มักตกเป็นอาชญากรเท่านั้น แต่กระนั้น 

ทฤษฎีตีตรามีประโยชน์ต่อวงการอาชญาวิทยามาก เพราะได้มีการน�าแนวคิดไป

ปรับใช้ในการแก้ไขผู้กระท�าความผิด โดยเฉพาะความผิดเล็กน้อยหรือความผิด

ครัง้แรกทีไ่ม่ร้ายแรง โดยให้บคุคลเหล่านีไ้ด้มโีอกาสแก้ตัว ในลักษณะการพิพากษา
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ให้รอลงอาญาหรือการคุมประพฤติ แม้ผู้ที่ถูกตัดสินจ�าคุกไปแล้วระยะหนึ่ง เมื่อมี

ความประพฤติดี มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าเขาส�านึกต่อการกระท�าผิด จึงให้

ลดโทษ หรอืพกัการลงโทษ ปล่อยตวัก่อนก�าหนดพ้นโทษจรงิตามค�าพพิากษาของ

ศาล รัฐบาลเองก็มีแนวนโยบายในการพัฒนาฝึกฝนอบรมผู้กระท�าผิดทั้งในด้าน

ความรู้ ความคิดและจิตส�านึก ให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ดี ลดการประทับตราของ

สังคม ซึ่งจะท�าให้เขาสามารถปรับปรุงตัวและกลับเข้าสู่สังคมได้ตามปกติ ไม่ถล�า

ลึกยอมรับตัวเองว่าเป็นอาชญากรโดยสันดานและหมดส้ินหาทางที่จะเลือกเดิน

ต่อไปในวันข้างหน้า

5. ทฤษฎีการกดดัน (Strain Theory)

ทฤษฎีความกดดัน (อ้างถึงใน กรกต จันทอง, 2551, น. 21) มองปัญหา

ต่างไปจากทฤษฎีการควบคุมโดยถือว่าการปฏิบัติตามกฎของมนุษย์เป็นส่ิงปกติ 

แต่การละเมิดเป็นส่ิงไม่ปกต ิเช่นเดยีวกบัการเรยีนรูร้ะเบยีบทางสงัคมเป็นสิง่ปกติ 

เพราะมนุษย์ย่อมจะต้องเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง อันเป็นค่านิยมของ

สงัคมแต่มบีางสิง่บางอย่างมากดดนัท�าให้เขาต้องเบีย่งเบนออกไปจากวถิทีางทีจ่ะ

บรรลุเป้าหมายของสังคม Merton ได้อธิบายว่า ในทุกสังคมจะมีเป้าหมายหรือ

จดุหมายปลายทางซ่ึงก�าหนด โดยคนส่วนใหญ่ของสังคม ขณะเดียวกนักจ็ะก�าหนด

วิถีทางที่ถูกต้องในการบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวแต่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับ

ความขดัแย้งกนัระหว่างเป้าหมายกับวถิทีางทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายกจ็ะเกิดความกดดนั

กับบคุคลน้ัน ซึง่เรียกการทีถ่กูกดดนั นีว่้า Anomie และท�าให้เกดิพฤตกิรรมเบีย่ง

เบนตามมา Merton ได้ ยกตวัอย่างสงัคมอเมริกนั ความส�าเรจ็ด้านวตัถ ุการมเีงนิ

มากๆ คือ เป้าหมายของสงัคม ในขณะเดยีวกนัวถิทีางทีถ่กูต้องทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย

น้ันก็คือการขยันท�างานหนัก ศึกษาเล่าเรียน และมีงานท�าที่ดี แต่ที่อยากจะ

ร�่ารวยก็เลยถูกกดดันให้จ�าต้องหันไปสู่วิถีทางที่ไม่ถูกต้อง นั้นคือการประกอบ

อาชญากรรม ในการที่จะให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของสังคมคือความร�่ารวย Merton 

ได้เสนอแนวทางที่บุคคลจะตอบโต้ต่อความกดดัน 5 แบบด้วยกันคือ 
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1. ลักษณะการปรับตัวแบบ Conformity เป็นรูปแบบการปรับตัวของ

พฤตกิรรมทีม่ลีกัษณะโดยปกต ิและเป็นส่วนใหญ่ของบคุคลในสงัคมนัน้จะยอมรบั

ทัง้ 2 ส่วนของโครงสร้างทางสงัคม คอื ยอมรับทัง้วตัถปุระสงค์และค่านยิมในสงัคม 

และวิถีทางแห่งสังคมเพื่อที่จะน�าไปสู่วัตถุประสงค์หรือค่านิยมในสังคมนั้นๆ 

ด้วย ลักษณะการปรับตัวแบบนี้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรแก่สังคม และจะ

ท�าให้สังคมอยู่รอดไปได้ 

2. ลกัษณะการปรบัตวัแบบ Innovation เป็นรปูแบบของการปรบัตวัของ

พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่ยอมรับเพียงส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมคือ 

การยอมรับเพียงวัตถุประสงค์หรือค่านิยมในสังคมเท่านั้น แต่พวกนี้จะไม่ยอมรับ

วิถีทางแห่งสังคมเพื่อท่ีจะน�าไปสู่วัตถุประสงค์หรือค่านิยมในสังคม เพราะพวกนี้

จะปฏิเสธกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของสังคมโดยทั้งหมด 

3. ลักษณะการปรับตัวแบบ Ritualism เป็นรูปแบบการปรับตัวของ

พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่ยอมรับแต่เพียงส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคม

เช่นเดียวกันกับการปรับตัวแบบ Innovation แต่ในทางตรงกันข้าม พวกที่มีการ

ปรับตัวแบบนี้จะยอมรับแต่วิถีทางแห่งสังคมเพ่ือที่จะน�าไปสู่วัตถุประสงค์หรือ

ค่านิยมในสงัคม แต่จะไม่ยอมรบัวตัถปุระสงค์หรอืค่านยิมในสงัคมกล่าวโดยทัว่ไป

พวกที่มีลักษณะการปรับตัวแบบนี้จะด�าเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ

ของสังคม หากแต่ว่าจะตัดความต้องการของตนเองในด้านวัตถุประสงค์ หรือ

ค่านิยมในสังคมต่างๆ เสีย 

4. ลกัษณะการปรบัตวัแบบ Retreatism รปูแบบการปรบัตวัของพฤตกิรรม

ของบุคคลในสังคมที่ปฏิเสธโครงสร้างทางสังคมทั้ง 2 ส่วน คือ พวกนี้จะปฏิเสธ

หรือ ไม่ยอมรับวัตถุประสงค์หรือค่านิยมในสังคมและวิถีทางแห่งสังคม เพื่อที่จะ

น�าไปสู่วัตถุประสงค์หรือค่านิยมในสังคมด้วย กล่าวได้ว่าพวกที่มีลักษณะการ

ปรับตัวแบบนี้อาศัยอยู่ในสังคมจริง แต่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมักจะ

หันเหไปหาสิ่งอื่นๆ มาทดแทนโครงสร้างทางสังคมซึ่ง มักจะได้แก่ ยาเสพติด 

เป็นต้น 
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5. ลกัษณะการปรบัตวัแบบ Rebellion ลกัษณะการปรบัตัวแบบนีอ้าจจะ

กล่าวได้ว่ามิ ได้ เป็นรูปแบบของการปรับตัวของพฤติกรรมของบุคคลในสังคมแต่

ว่าเป็นลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลที่นอกจากจะไม่ยอมรับทั้ง 2 ส่วนของ

โครงสร้างทางสังคมแล้ว พวกนี้ยังพร้อมท่ีจะเสนอโครงสร้างทางสังคมแบบใหม่ 

เพ่ือทดแทนโครงสร้างทางสงัคมทีม่อียูแ่ล้ว พวกนีไ้ด้แก่ นกัปฏิวติั นกัการเมอืงหวั

รุนแรง และพวกที่ก่อการร้ายล้มล้างรัฐบาล

วิธีการศึกษา
รูปแบบงานวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) จะใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส�ารวจแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การกระท�าผิดซ�้า และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน�าแบบสอบถามมาท�าการ

สอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่ก�าหนดไว้ การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้ต้องขังที่

มีประวัติ การกระท�าผิดซ�้าตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปในเรือนจ�าพิเศษธนบุรีจ�านวนทั้งสิ้น 

1,819 ราย โดยใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง และกลุม่ตวัอย่างต้องเป็นบคุคล

ที่มีสติสัมปชัญญะดี มีการรับรู้ สื่อสารและตอบแบบสัมภาษณ์ได้ ยินยอมและ

สมัครใจ ที่จะให้ข้อมูลจ�านวน 200 ราย โดยเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจะน�ามาใช้วิธี

การนับหรือแปรค่าทางสถิติออกมาเป็นตัวเลข และน�าผลทางสถิติดังกล่าวมา

วิเคราะห์ข้อมูลน�าเสนอเป็นรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย

 

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังเรือนจ�า

พิเศษธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้อง

ขังเรือนจ�าพิเศษธนบุรี และเพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันการกระท�าผิดซ�้า

ของผู้ต้องขัง โดยท�าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังท่ีกระท�าผิดซ�้าต้ังแต่ 
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2 ครั้งขึ้นไป จ�านวน 200 ราย ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผล

การศึกษาสรุปได้ดังนี้

ผลการศกึษาข้อมลูส่วนบคุคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 30 ปี 

รองลงมามีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

รองลงมาศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ และมีสถานภาพโสด ซึ่งอาชีพก่อนการต้องโทษส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

รบัจ้างทัว่ไป รองลงมาประกอบธรุกจิส่วนตวั รายได้ต่อเดอืนอยูท่ี่ประมาณ 10,001 

- 15,000 บาท รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 5,001 - 10,000 บาท 

จ�านวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่ 3 - 4 คน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระท�า

ความผิดครั้งที่ 2 รองลงมากระท�าความผิดครั้งที่ 3 ในฐานความผิดคดีเกี่ยวกับ

ยาเสพติดให้โทษ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวคร้ังสุดท้าย

เนื่องจากพ้นก�าหนดโทษ 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้า พบว่า ปัจจัยด้านการ

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดของเรือนจ�าพิเศษธนบุรีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด

ต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังภายในเรือนจ�าพิเศษธนบุรี รองลงมาคือปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านการ

ยอมรบัของสงัคม ปัจจยัด้านการคบเพ่ือน ปัจจยัด้านมมุมองส่วนบคุคล และปัจจัย

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ตามล�าดับ สามารถอธิบายได้ดังนี้

ปัจจัยด้านมุมมองส่วนบุคคล ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยด้านมุมมองส่วนบุคคลอยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจ (  = 2.91) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (  = 3.35) ให้ความคิดเห็นว่า 

การดืม่สรุา เล่นการพนนั เทีย่วกลางคนืและการใช้จ่ายเงนิฟุม่เฟือย เป็นพฤตกิรรม

ปกติของคนในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยด้านมุมมองส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ 

กระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังมากท่ีสุด รองลงมา ( = 3.31) ให้ความคิดเห็นว่า 

การขาดความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัข้อกฎหมาย ท�าให้สามารถกระท�าความผดิได้

โดยไม่รูว่้าเป็นความผิด ในขณะที ่( = 2.07) ให้ความคิดเหน็ว่าในปัจจุบนัสงัคม
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ไทยให้การเคารพ ยกย่อง นบัถอืคนรวยมากกว่าคนดทีีม่คีณุธรรมแต่ฐานะยากจน 

ซึ่งเป็นปัจจัยด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังน้อยที่สุด 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจในระดบัเหน็ด้วย ( = 3.76) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่ากลุม่

ตัวอย่างส่วนใหญ่ ( = 3.98) ให้ความคิดเห็นว่ากระท�าความผิดเพราะมีฐานะ

ยากจน ไม่มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่ไม่แน่นอน และมีรายได้ไม่เพียงพอกับ

รายจ่าย เป็นปัจจยัด้านเศรษฐกจิทีม่อีทิธพิลต่อการกระท�าผดิซ�า้ของผูต้้องขงัมาก

ทีส่ดุ รองลงมา ( = 3.79) ให้ความคดิเหน็ว่าการกระท�าความผิดเพราะต้องการ

เงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัว และมีภาระหนี้สินท่ีต้องรับผิดชอบ ในขณะท่ี 

( = 3.53) ให้ความคิดเห็นว่าการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

ทั้งหมดเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขัง

น้อยที่สุด 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีอยู่อาศัย ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง

มคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมทีอ่ยูอ่าศยัในระดับเหน็ด้วย 

( = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

( = 3.79) ให้ความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมภายในเรือนจ�าที่อยู่กันอย่างแออัด

ท�าให้ผู้ต้องขังเรียนรู้พฤติกรรมการกระท�าผิดซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อมทางสงัคมทีอ่ยูอ่าศยัทีม่อีทิธพิลต่อการกระท�าผดิซ�า้ของผูต้้องขงัมากทีส่ดุ 

รองลงมา ( = 3.60) ให้ความคิดเห็นว่าในชุมชนมีการระบาดของยาเสพติด 

เป็นแหล่งที่มีการจ�าหน่ายและเสพยาเสพติดให้โทษ ในขณะที่ ( = 3.25) 

ให้ความคิดเห็นว่าชุมชนท่ีอยู่อาศัยเป็นชุมชนแออัด และเป็นพื้นที่ท่ีมีปัญหาการ

ก่ออาชญากรรมสูง ซึ่งเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่อาศัยที่มี

อิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังน้อยที่สุด 

ปัจจยัด้านการยอมรบัของสงัคม ในภาพรวมกลุม่ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปัจจัยด้านการยอมรับของสังคมในระดับเห็นด้วย ( = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ( = 3.77) ให้ความคิดเห็นว่าคนที่มี
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ประวตัเิคยต้องโทษมกัถกูตตีราจากสงัคมว่าเป็นคนไม่ดี เป็นปัจจยัด้านการยอมรบั

ของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังมากท่ีสุด รองลงมา 

( = 3.71) ให้ความคิดเห็นว่าคนท่ีเคยมีประวัติติดคุกมักจะถูกมองด้วยสายตา

หวาดระแวง และเป็นที่รังเกียจของคนในสังคม ในขณะที่ ( = 3.05) ให้ความ

คดิเหน็ว่าเมือ่พ้นโทษออกไปแล้วไม่สามารถประกอบอาชพีและหาเล้ียงตนเองและ

ครอบครัวได้ซึ่งเป็นปัจจัยด้านการยอมรับของสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท�าผิด

ซ�้าของผู้ต้องขังน้อยที่สุด 

ปัจจัยด้านการคบเพื่อน ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ด้านการคบเพื่อนในระดับไม่แน่ใจ ( = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ( = 3.67) ให้ความคิดเห็นว่าท่านมักจะใช้

เวลาว่างส่วนใหญ่ในการอยู่กับกลุ่มเพื่อน เป็นปัจจัยด้านการคบเพื่อนที่มีอิทธิพล

ต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังมากที่สุด รองลงมา ( = 3.66) ให้ความคิดเห็น

ว่าเมื่อมีปัญหามักเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ ในขณะท่ี 

( = 2.97) ให้ความคดิเหน็ว่าการคบเพือ่นทีม่มีนีสิยัเกเร เป็นอนัธพาล และชอบ

การทะเลาะววิาท เป็นปัจจยัด้านการคบเพือ่นทีม่อีทิธพิลต่อการกระท�าผดิซ�า้ของ

ผู้ต้องขังน้อยที่สุด 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ในครอบครวั อยูใ่นระดบัไม่เหน็ด้วย ( = 2.59) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ( = 2.84) ให้ความ

คิดเห็นว่าการที่สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่และไม่เคยท�ากิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกัน เป็นปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้า

ของผู้ต้องขังมากที่สุด รองลงมา ( = 2.79) ให้ความคิดเห็นว่าเมื่อมีปัญหา

เกิดขึ้นท่านไม่สามารถปรึกษา หรือขอค�าแนะน�าจากสมาชิกในครอบครัวได้ 

ในขณะที่ ( = 2.33) ให้ความคิดเห็นว่ากระท�าความผิดเพราะต้องการเรียกร้อง

ความสนใจจากคนในครอบครัว เป็นปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มี

อิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังน้อยที่สุด 
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ปัจจัยด้านการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิของเรอืนจ�า ในภาพรวมกลุม่ตวัอย่าง

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดของเรือนจ�าอยู่ในระดับ

เห็นด้วย ( = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

( = 3.95) ให้ความคิดเห็นว่าการจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง 

ไม่สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว 

เป็นปัจจยัด้านการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิของเรอืนจ�าทีม่อีทิธพิลต่อการกระท�าผิด

ซ�า้ของผูต้้องขัง มากท่ีสดุ รองลงมา ( = 3.82) ให้ความคดิเหน็ว่าการการจดัการ

ศึกษาสายธรรมศึกษาให้กับผู้ต้องขังไม่สามารถพัฒนาจิตใจ และแก้ไขพฤตินิสัย

ของผู้ต้องขังทุกคนให้กลับตัวเป็นคนดีได้ ในขณะที่ ( = 3.66) ให้ความคิดเห็น

ว่าระบบการจ�าแนกลกัษณะผูต้้องขงัไม่สามารถป้องกนัการถ่ายทอดลกัษณะนสิยั

ที่ไม่ดีจากผู้ต้องขังท่ีมีพฤติกรรมการกระท�าผิดที่ร้ายแรงไปสู่ผู้ต้องขังที่สามารถ

แก้ไขพฤตินิสัยให้เป็นคนดีได้เป็นปัจจัยด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู ้กระท�าผิดของ

เรือนจ�าที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังน้อยที่สุด

   
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังเรือนจ�า

พิเศษธนบุรี สามารถน�ามาสรุปและอธิบายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาทีต้่องการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการกระท�าผดิซ�า้ของผูต้้องขงัเรอืนจ�าพิเศษ

ธนบุรี และเพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขัง 

ได้ดังนี้

1. ปัจจัยด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู ้กระท�าผิดของเรือนจ�า กลุ ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดของเรือนจ�าในระดับที่เห็น

และการฝึกอบรมอาชีพผู้ต้องขังไม่สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบ

อาชีพได้ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วเป็นปัจจัยด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดของ

เรือนจ�าทีม่อีทิธพิลต่อการกระท�าผดิซ�า้ของผูต้้องขงัมากท่ีสดุ โปรแกรมบ�าบดัแก้ไข

ฟื้นฟู บางโปรแกรมยังไม่สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ต้องขัง
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ที่พ้นโทษ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถน�าไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

ได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงเมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว อาชีพบางอย่างก็ไม่สามารถ

น�าไปพัฒนาต่อยอดได้ เนื่องจากไม่มีต้นทุนการผลิต และขาดตลาดรองรับ การที่

ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้วหวนกลับไปกระท�าความผิดซ�้าอีก ส่วนหนึ่งมาจาก

การไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังมี

บางโปรแกรมท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ต้องขังได้ทั่วถึง 

เนื่องจากบางโปรแกรมมีข้อจ�ากัดเฉพาะส�าหรับผู้ต้องขังบางกลุ่มเท่านั้น เช่น 

การให้การศึกษาในที่ผู้ต้องขังเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด ซ่ึงผู้ต้องขังบางราย 

ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการในจุดนี้ได้  

2. ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ มคีวามคดิเห็นต่อปัจจยัด้านเศรษฐกจิว่ามอีทิธพิล

ต่อการกระท�าผิดซ�้าอยู่ในระดับที่เห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิทีม่อีทิธพิลต่อการกระท�าผดิซ�า้ของผู้ต้องขงัมากทีสุ่ด คอืการ

มฐีานะยากจน ไม่มีอาชพีท่ีมัน่คง มรีายได้ท่ีไม่แน่นอน และมรีายได้ไม่เพยีงพอกบั

รายจ่าย และมีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ การท�าส่ิงผิดกฎหมายจึงกลายเป็น

ทางเลือกเดียวที่รวดเร็วและหาเงินมาได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

นงนุช แก้วบริสุทธิ์ (2555) ได้ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกระท�าผิดซ�้า

ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงธนบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท�าผิด

ซ�า้ของกลุม่ประชากรคอืปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิเกีย่วกบัภาระหนีส้นิทีต้่องรบัผดิ

ชอบในครอบครัวจ�านวนมาก ซึ่งการมีรายได้น้อยไม่เพียงพอ ครอบครัวยากจน 

ท�าให้ต้องหันไปหาวธิกีารทีจ่ะได้มาซึง่รายได้ทีม่ากโดยไม่ค�านงึถงึว่าจะถกูหรอืผดิ 

เพื่อต้องการที่จะได้มาซึ่งค่าใช้จ่ายในครอบครัวเท่านั้น  

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่อาศัย มีความคิดเห็นอยู่อาศัย

ในระดบัเหน็ด้วย เมือ่พจิารณาพบว่า สภาพแวดล้อมภายในเรือนจ�าทีอ่ยูก่นัอย่าง

แออัด ท�าให้ผู้ต้องขังเรียนรู้พฤติกรรมการกระท�าผิดซึ่งกันและกัน สามารถเรียน

รู้และถ่ายทอดพฤติกรรมการกระท�าผิดระหว่างกันได้ง่ายข้ึน จากท่ีเคยกระท�า

ความผิดในคดีเล็กน้อย เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วก็หวนกลับไปกระท�าความผิดซ�้า
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ในคดทีีม่คีวามร้ายแรงมากขึน้และสภาแวดล้อมชมุชนท่ีอยูอ่าศยัมกีารระบาดของ

ยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึง่ท�าให้เข้าไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิได้ง่าย เนือ่งจากสามารถ

น�ามาเสพและเป็นอาชีพท่ีมีรายได้ดีส่งผลต่อการกลับไปกระท�าความผิดซ�้า 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาสินี ดอกชะเอม (2552) ได้ท�าการศึกษาเร่ือง 

“ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู ้ต้องขังในเรือนจ�าจังหวัด

สุพรรณบุรี” จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่

ไม่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิดการกระท�าความผิด

ซ�้าขึ้น

4. ปัจจัยด้านการยอมรับของสังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วย

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า คนที่มีประวัติเคยต้องโทษมักถูกตีตราจาก

สังคม ว่าเป็นคนไม่ดี เป็นปัจจัยด้านการยอมรับของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการกระ

ท�าผดิซ�า้ และเป็นท่ีรงัเกียจของคนในสงัคม การไม่ได้รบัการยอมรบัจากครอบครัว 

เพือ่น คนในชุมชนและสงัคม การถกูกดีกนัออกจากสงัคม ท�าให้ไม่สามารถใช้ชวีติ

ร่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้ จงึหวนกลับไปกระท�าความผิดซ�า้ ซ่ึงสอดคลอดกบัทฤษฎี

ตีตรา (Labeling theory) ที่มีหลักการที่ส�าคัญคือ การด�าเนินคดีหรือลงโทษของ

กระบวนการยุติธรรมจะมีอิทธิพลด้านลบท�าให้บุคคลที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

อาชญากรรม หรือการลงโทษท�าให้มนุษย์กลับไปกระท�าผิดซ�้า สังคมมีส่วนท�าให้

บุคคลกลายเป็นผู้กระท�าความผิดซ�้า เพราะไม่เปิดโอกาสให้คนแก้ตัว 

5. ปัจจัยด้านการคบเพื่อน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ซึ่งแสดงให้

เหน็ว่าการคบเพือ่นมอีทิธิพลต่อการกระท�าความผดิซ�า้ของบคุคล โดยการใช้เวลา

ว่างส่วนใหญ่อยูก่บักลุม่เพ่ือน รวมถึงกลุม่เพือ่นทีม่พีฤติกรรมชอบด่ืมสรุา เล่นการ

พนนั และชอบเทีย่วกลางคนื ส่งผลต่อการกระท�าผดิซ�า้ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ จ�าเนียร ชุณหโสภาค และคณะ (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

ของการ กระท�าผิดซ�้าในคดียาเสพติด พบว่า สาเหตุของการกระท�าผิดซ�้าในคดีที่

เกี่ยวกับยาเสพติด มีความคิดเห็นตรงกันว่ามาจากเพ่ือนชักชวน นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) การคบ
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เพื่อนที่เป็นอาชญากรรมจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลไปสู่

อาชญากร โดยผ่านกระบวนการหรือกลไกหลายประการ เช่น การพัฒนาเทคนิค

การกระท�าผิด ค่านิยมในกลุ่มเพื่อน ความซ่ือสัตย์ต่อเพื่อน ความรักพวกพ้อง 

การเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างโอกาสในการกระท�าผิด ฯลฯ จากการศึกษาปัจจัย

ด้านการคบเพื่อนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเพื่อนและการคบเพื่อนมีอิทธิพลส�าคัญที่

ส่งผลต่อการกระท�าความผิดซ�้าของบุคคลได้

6. ปัจจยัด้านมมุมองส่วนบคุคล มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดับไม่แน่ใจ ซ่ึงแสดง

ให้เห็นว่ามุมมองส่วนบุคคลจะมีอิทธิพลต่อการกระท�าความผิดซ�้าของบุคคล 

การดืม่สรุา เล่นการพนนั เทีย่วกลางคนืและการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเป็นพฤติกรรม

ปกติของคน ในสังคม และการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ท�าให้

สามารถกระท�าความผิดได้โดยไม่รู้ นอกจากนั้นยังให้ความคิดเห็นว่าอุปนิสัย

ส่วนตัวมีโอกาสท�าให้เกิดกระท�าความผิดได้ เช่น มีนิสัยใจร้อน หงุดหงิดโมโหง่าย 

ชอบลักเล็กขโมยน้อย เป็นต้น 

7. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยว่าความสมัพันธ์ในครอบครวัจะมอีทิธพิลต่อการกระท�าความ

ผิดซ�้า แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิด

เห็นว่าการที่สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่และไม่เคยท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วม

กัน การขาดปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั จนกลายเป็นปัญหาเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง

สมาชกิในครอบครวั ส่งผลต่อการกระท�าความผิดซ�า้ได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษา

ของสุธาสินี ดอกชะเอม (2552) ได้ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อ

การกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังในเรือนจ�าจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผู้ต้องขังส่วน

ใหญ่กระท�าความผิดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป มีสาเหตุเพื่อต้องการหารายได้ เพื่อมา

ใช้จ่ายครอบครวั และความสมัพันธ์ของครอบครวั เป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้เกดิการก

ระท�าความผิดซ�้าขึ้น จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส�าคัญต่อการกระท�าความผิดของบุคคลได้ 
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การแสวงหาแนวทางในการป้องกันการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังในเรือน

จ�าพิเศษธนบุรี จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขัง

เรอืนจ�าพเิศษธนบรุจีากผูท้ีก่ระท�าความผดิซ�า้ตัง้แต่ 2 ครัง้ข้ึนไป จ�านวน 200 ราย 

สามารถสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ให้ความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าความผิดซ�้ามากที่สุดคือ ปัจจัย

ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดของเรือนจ�า การที่ทางเรือนจ�ามีการจัดโปรแกรม

ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดถือเป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์

ต่อผู ้ต้องขัง แต่ในทางกลับกันโปรแกรมบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟูผู ้กระท�าความผิด

บางโปรแกรมยงัไม่สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้อย่างมีประสิทธภิาพกบัผู้ต้องขงัทกุคน 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นหน้าท่ีของทางเรือนจ�า กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ในการด�าเนินงานแสวงหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาการกระท�าความผิดซ�้าของ

ผู้ต้องขังให้มีจ�านวนผู้กระท�าผิดซ�้าลดน้อยลง หรือไม่มีเหลืออยู่เลย นอกจากนี้

ยงัเป็นการช่วยลดปัญหาความแออัดของนกัโทษภายในเรอืนจ�าทีก่�าลงัเป็นปัญหา

ในปัจจุบันได้อีกด้วย

 

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังเรือน

จ�าพิเศษธนบุรี ซึ่งประกอบด้วยหลายปัจจัยเข้ามามีส่วนในการส่งผลให้เกิด

การกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องเรือนจ�า เมื่อพิจารณาสามารถเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นทีม่ต่ีอปัจจยัการกระท�าผดิซ�า้ พบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการกระท�า

ผิดซ�้าของผู้ต้องขังเรือนจ�าพิเศษธนบุรีมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการแก้ไขฟื้นฟู

ผูก้ระท�าผดิของเรอืนจ�ารองลงมาคือปัจจยัด้านเศรษฐกจิ ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม

ทางสังคมที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านการยอมรับของสังคม ปัจจัยด้านการคบเพื่อน 

ปัจจัยด้านมมุมองส่วนบคุคล และปัจจัยด้านความสมัพนัธ์ในครอบครวั ตามล�าดับ 
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ข้อเสนอแนะ

1. กรมราชท้ณฑ์ควรมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมการให้บริการแก่

ผู้ต้องขังเพื่อให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับผู้ต้องขัง เช่น โปรแกรม

การให้ความรูใ้นการประกอบอาชพี ซ่ึงควรได้รบัการแก้ไขให้มคีวามเหมาะสม

กับผู้ต้องขัง โดยการสนับสนุนจัดหาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั้งยืนมั่นคง

หลังจากการพ้นโทษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการด�าเนินชีวิตปกติได้ ท�าให้

ไม่สามารถกลับมากระท�าผิดซ�้าได้อีก 

2. กรมราชทัณฑ์ควรมีกระบวนการจ�าแนกและคัดแยกผู้ต้องขัง

แต่ละประเภทออกจากกนั เพือ่ช่วยลดปัญหาการเลยีนแบบพฤตกิรรมการ 

กระท�าผิดระหว่างผู้ต้องขังด้วยกัน และเป็นการป้องกันการกระท�าความ

ผิดซ�้าได้อีกทางหนึ่ง
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันจ�านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยเป็น

ประเทศหนึง่ท่ีก�าลงัเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอาย ุจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็น

ผล ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุใน

ครอบครัว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของ

ผู้สูงอายุเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุของปัญหา รวมถึงแนวทาง

การป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรผู ้สูงอายุ

กรุงเทพมหานครทีใ่ช้บรกิารกองทุนผู้สงูอายจุ�านวน 181 คน และท�าการวเิคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงผล

การศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงใน

ครอบครวัอยูใ่นระดบัมาก สาเหตคุวามรนุแรงต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัมผีลมาจาก

ปัจจัยด้านยาเสพติด รองลงมาปัจจัยด้านอารมณ์ ด้านการพึ่งพา ด้านเศรษฐกิจ 

และด้านกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ซึง่ปัจจัยด้านต่างๆ เหล่านีเ้ป็นสาเหตุของ

การเกิดความรุนแรงต่อผู ้สูงอายุในครอบครัว จึงมีข้อเสนอแนะให้องค์กรท่ี

เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง จัดให้มี

กจิกรรมทีเ่หมาะสมต่อการแก้ไขปัญหา รวมถึงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการให้

ความช่วยเหลือและยับยั้งการเกิดปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว

ค�ส�คัญ : 
ทัศนะ, ผู้สูงอายุ, ความรุนแรงในครอบครัว, กองทุนผู้สูงอายุ 
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Abstract

Nowadays, the number of elderly people in Thailand has been 

rising up. Thailand has become part of that by all means. The situation 

of this changing results in such problems both target group and 

community. This is a problem that affects increasing and intensifying. 

The management resolved the issue has been ineffective. Independent 

Study Title Attitudes of Elderly Persons toward Domestic violence 

elderly : Older Fund in Bangkok Metropolitan aims to study the 

knowledge and understanding of domestic violence elderly and attitudes 

of elderly persons toward Domestic violence elderly. And to preventive 

the domestic violence elderly problem. The study is most of the samples 

are knowledge and understanding of domestic violence elderly at a 

high level. They samples have answers correct for domestic violence, 

the action is intense. Affect the elderly, injured and damage the 

physical and emotional. The study is most of the samples are attitudes 

of elderly persons toward Domestic violence elderly at a high level. 

Study of elderly on perceived causes are domestic violence against 

the elderly as a whole on each side. Most of the respondents strongly 

agree with the viewpoint on the causes of violence against the elderly 
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in families that have resulted from the addict. The group agreed that 

the addict is important and as a result, the elderly victim. The second, 

cause of violence against the elderly in the family is affected by 

emotional factors. Dependence on the causes of which are the result 

of dependence of the elderly as a burden on the family. Economy and 

socialization. The various factors as perceived by the respondents as 

a cause of violence against the elderly in the family. The study’s 

suggestions in term of policy are as follows : the promotion community 

should be involved in monitoring and addict problem in the community, 

such as community volunteers who provide care and assistance to 

elderly thoroughly. Department of Older Persons should have released 

the elderly to prepare thoroughly for the elderly all groups in society. 

Government agencies, private foundations or other organizations 

concerned should support and encourage the skills of older persons 

in the profession and knowledge, counselling, family planning to reduce 

the problem of violence against the elderly in the family.

Keywords :
Attitude, Elderly, Domestic Violence, Older Persons Fund 

❈ ❈ ❈
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บทน�
ช่วงทศวรรษทีผ่่านมาสงัคมโลกเกิดการเปล่ียนแปลงในทกุมติิ ววิฒันาการ 

และการพัฒนาด้านต่างๆ เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

จ�านวนประชากรผู้สูงอายุท่ีมีอัตราการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของ

จ�านวนประชากรผู้สูงอายุสามารถแบ่งเป็นระดับ โดยองค์การสหประชาชาติแบ่ง

ระดับสังคมผู้สูงอายุออกเป็น 3 ระดับ คือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing 

society หรอื Aging society) จะมจี�านวนประชากรผูส้งูอาย ุ60 ปี ขึน้ไปมากกว่า 

10% หรือมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปี เกิน 7% ของจ�านวนประชากรทั้ง

ประเทศ ระดบัสงัคมผูส้งูอาย ุโดยสมบรูณ์ (Aged society) จะมจี�านวนประชากร

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 20% หรือมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปี 

เพิ่มเป็น 7% ของจ�านวนประชากรทั้งประเทศ และระดับ Super aged society 

จะมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของจ�านวนประชากร

ทั้งประเทศ ซึ่งแบ่งระดับที่แตกต่างกันตามการเพิ่มขึ้น 

โดยประเทศต่างๆ เริม่เข้าสูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอายุในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั 

เช่นเดียวกับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศหนึ่งที่ก�าลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ซึ่งมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนประชากรผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จากผลการ

คาดการณ์ประมาณจ�านวนประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 สดัส่วน

ของจ�านวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มจ�านวนประชากรที่ลดลง 

ในขณะท่ีสดัส่วน ของจ�านวนประชากรผูส้งูอายใุนประเทศไทยมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้

อย่างต่อเน่ืองและเปลี่ยนแปลงในทุกปี ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้าจะส่งผลให้

ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์หรือเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดการณ์

ได้ว่าจะมจี�านวนประชากรผูส้งูอายปุระเทศไทยสงูสดุถงึประมาณ 18 ล้านคน และ

กลายเป็นประเทศท่ีมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ การเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ

และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้น

ของจ�านวนประชากรผู้สูงอายุซึ่งจะส่งผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นตามมากับการ
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เปลี่ยนแปลงของจ�านวนประชากรดังกล่าวล่วงหน้าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาและ

เจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไปในอนาคต 

ภาพที่ 1

ผลการส�ารวจจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ พ.ศ. 2545 – 2558

 

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557

อนึ่งจากผลการเปลี่ยนแปลงจ�านวนผู้สูงอายุส่งผลกระทบและปัญหา

ตามมา ซึ่งเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตัวผู้สูงอายุ เช่น ปัญหาผู้สูงอายุถูกเอา

รดัเอาเปรยีบถกูทอดทิง้ ถกูกระท�าความรนุแรงต่อร่างกายและจติใจ เป็นต้น รวม

ถงึผลกระทบต่อรฐัและสงัคมในการแบกรบัภาระปัญหาทีต่ามมา เช่น ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานปัญหาการรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาอื่นที่

เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น

ตามมากับการเปลี่ยนแปลงของจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ รวมถึงผลจากการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อค่านิยมทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการ

ลดความส�าคัญของผูส้งูอายลุง ท�าให้เกดิช่องว่างระหว่างวยัมปัีญหาด้านสมัพนัธภาพ

ส่งผลต่อการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุได้ซึ่งเป็นการกระท�าที่ส่งผลกระทบต่อ

12.2%

14.9%
16.3%

10.7%
9.4%
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ร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ตกเป็นเหยื่อการกระ

ท�าความรนุแรงได้ง่ายกว่าช่วงวยัอืน่ เนือ่งจากผูส้งูอายเุป็น บคุคลทีม่คีวามอ่อนแอ

เปราะบาง สมรรถภาพทางด้านร่างกายที่เสื่อมถอย ความสามารถในการป้องกัน

ตัวเองจากการถูกท�าร้ายลดลง จึงส่งผลท�าให้ผู้สูงอายุสามารถถูกกระท�าความ

รุนแรงได้ง่ายและมีรูปแบบการเกิดความรุนแรงที่หลากหลาย 

ตารางที่ 1

ผลการส�ารวจรูปแบบความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวทั่วประเทศ

รูปแบบการกระท�าความรุนแรง ร้อยละ

ด้านจิตใจ การถูกดุด่า ก้าวร้าว ดูถูก เหยียดหยาม 15.2

ด้านการเงิน การถูกรีดไถ หลอกลวง ฉ้อโกงทรัพย์ 6.8

ด้านการถูกละเลย ทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 4.0

ด้านร่างกาย ตบตี 3.0

ด้านการถูกบังคับจ�ากัดพื้นที่ 2.1

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม

 และความมั่นคงของมนุษย์, 2557

ความรนุแรงต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั นบัเป็นการกระท�าทีเ่กดิขึน้จากบคุคล 

ในครอบครวัเปน็ผูก้ระท�าความรนุแรงสง่ผลกระทบให้ผูส้งูอายุเกดิความเจบ็ปวด

และได้รับอันตรายทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพ รวมถึงการละเมิดสิทธิ 

การเอารัดเอาเปรียบโดยมุ่งหวังผลประโยชน์จากผู้สูงอายุ ประกอบกับสาเหตุ

ส�าคัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทัศนคติและค่านิยมของสถาบัน
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ครอบครัว ที่บกพร่องเปลี่ยนแปลงจากเดิม ระบบความเคารพนับถือเชื่อฟัง

ผูส้งูอายนุ้อยลง รวมถึงการมองว่าผูสู้งอายเุป็นภาระต่อครอบครวั ก่อให้เกดิความ

รุนแรงต่อผู้สูงอายุได้ อีกทั้งยังปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีสังคมไม่ให้ความส�าคัญ

มากเท่าที่ควร

ทั้งนี้ผู้ศึกษาจึงตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ

ในครอบครัวท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของจ�านวนประชากร

ผู้สูงอายุและส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ท�าให้มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา

สาเหตุการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวตามทัศนะของผู้สูงอายุขึ้น 

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจ�านวนประชากรผู้สูงอายุและ

เป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ต่อผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ศกึษาระดบัความรูค้วามเข้าใจของผูสู้งอายเุกีย่วกบัความรนุแรงต่อ

ผู้สูงอายุในครอบครัว

2. เพือ่ศึกษาสาเหตคุวามรนุแรงต่อผูส้งูอายใุนครอบครัวของผู้สูงอายทุีใ่ช้

บริการกองทุนผู้สูงอายุ

3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุใน

ครอบครัว

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีวัฏจักรของความรุนแรง (Cycle of Violence)

ความรนุแรงเกดิข้ึนเป็นวฏัจกัรหมนุเวียนเป็นวงจร เมือ่ผูส้งูอายใุนอดตีเป็น

พ่อหรือแม่ของลูกได้ปฏิบัติตัวต่อลูกเช่นใดก็จะส่งผลให้ได้รับการปฏิบัติกลับมา

เช่นนัน้ จากทฤษฎดีงักล่าวโดยเลนอร์ วอคเกอร์ (Lenore Walker) กล่าวถงึสาเหตุ
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ความรุนแรงในครอบครัวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้น

จากระยะที่หนึ่งไปสู่ระยะท่ีสอง และระยะที่สองไปสู่ระยะที่สาม ซ�้าไปซ�้ามา

ไม่สิ้นสุด (สุดสงวน สุธีสร, 2556, น. 59 – 63) โดยการเริ่มต้นจากการสะสม

ความเครียดหรือสะสมปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคล

รู้สึกถึงความไม่พอใจและเครียดจากเรื่อง ในครอบครัว เช่น การต้องดูแลและ

ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในครอบครัว ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีท่ีต้องใช้ความอดทน

และมกีระบวนการดแูลทีม่ากมาย เนือ่งจากผูส้งูอายเุป็นบคุคลทีม่คีวามเปราะบาง 

ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประสบปัญหาด้านสุขภาพและโรคประจ�าตัว

ยิ่งท�าให้ผู้ดูแลซึ่งเป็นลูกจะต้องใช้ความสามารถและอดทน ในการดูแลเล้ียงดู

พ่อแม่ให้มีความเหมาะสม ส่งผลต่อการสะสมความเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้น

เรือ่ยๆ ต่อปัญหาการดแูลผูส้งูอาย ุการทีผู่ส้งูอายกุลายเป็นบคุคลทีไ่ม่สามารถดแูล

ช่วยเหลือตนเองได้ดีเหมือนในอดีตและการลดบทบาทความส�าคัญในการบริหาร

จัดหาทรัพยากรเข้ามาจุนเจือครอบครัวได้ ประกอบกับความกดดันจากการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทให้ตนเองกลายเป็นผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวและท�าหน้าที่

ในการจัดหาทรัพยากรเพื่อเลี้ยงดูผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นผลกระทบที่

เกิดขึ้นกับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ล้วนจะเป็นผลท�าให้เกิดการ

สะสมความเครียด ในตัวบุคคลได้ และท�าให้เกิดระยะการระเบิดอารมณ์หรือการ

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว โดยเป็นวิธีการ

แสดงออกในทางท่ีไม่เหมาะสม การควบคมุอารมณ์ของตนเองไม่ได้ การใช้อ�านาจ

ของตัวเองในการควบคุมและจัดการอย่างรุนแรงกับผู้สูงอายุในครอบครัว เรียก

ได้ว่าเป็นการกระท�าความรุนแรง

ระยะที่ 1 เรียกว่า ระยะสะสมความเครียด (Tension Building Phase) 

เป็นระยะช่วงต้นที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงเป็นการแสดงอารมณ์

ความรู้สึกของบุคคลในมุมมองท่ีไม่เหมาะสม โดยเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างที่

สนบัสนนุให้บคุคลเกดิความเครยีด เช่น ปัญหาเกีย่วกบัฐานะทางเศรษฐกจิ ปัญหา

สังคม ปัญหาเฉพาะตัว ปัญหาสภาพแวดล้อม เป็นต้น ประกอบกับการส่งเสริม
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ความเครียดที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในครอบครัวที่สนับสนุนให้บุคคลดังกล่าว

เพิ่มระดับความเครียดได้ยิ่งขึ้น 

ระยะที ่2 เรียกว่า ระยะระเบิดอารมณ์ (Explosion หรอื Battering Phase) 

เป็นระยะของการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้เป็นปกติได้ 

ส่งผลให้บคุคลจะระเบิดอารมณ์ท่ีอยูภ่ายในออกมาในทางท่ีไม่เหมาะสม ซึง่พฒันา

รปูแบบจากความรนุแรงเลก็น้อยไปจนพฒันาระดับถึงมากข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละครัง้ 

โดยการระเบิดอารมณ์ท่ีแสดงออกมาในลักษณะทางวาจาหรือการกระท�าที่

ไม่พึงประสงค์ รวมถึงการใช้ก�าลังในการต่อสู้ระงับควบคุมสถานการณ์การสะสม

ความเครียดให้แสดงออก

ระยะที่ 3 เรียกว่า ระยะคืนดี (Honeymoon Phase) เป็นระยะต่อมา

หลังจากระยะระเบิดอารมณ์ บุคคลเมื่อระบายความรู้สึกอารมณ์ออกมาและ

ได้รู้สึกส�านึกผิดจะเกิดการขอโทษและให้ค�าม่ันตกลงว่าจะไม่กระท�าอีก โดยการ

ขอคนืดนีัน้มกีารน�าเอารางวลัสิง่ของมาท�าให้คนืดี รวมถงึการแสดงพฤติกรรมทีดี่

กับผู้ถูกกระท�าความรุนแรง ให้รู้สึกว่าเกิดความส�านึกผิดแล้ว

จากทฤษฎีดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการกระท�าความรุนแรง

ต่อผู้สูงอายุเกิดข้ึนเป็นวงจรของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวและจะมีการ

เกิดข้ึนอีก ซ�า้ไปซ�า้มาเป็นวงจรและจะเพิม่ความรนุแรงอย่างต่อเนือ่งเมือ่มปัีญหา

เกิดขึ้น ดังเช่นว่าเมื่อพ่อหรือแม่ของลูกได้สะสมความเครียดจากปัจจัยด้านต่างๆ 

ที่สนับสนุนให้เกิดความเครียดนั้นก็จะส่งผลให้เกิดการระเบิดอารมณ์หรือการ 

กระท�าความรุนแรงขึ้นกับลูก หรือสมาชิกในครอบครัว และต่อมาเมื่อมีการ

ส�านึกผิดก็จะมีลักษณะการคืนดี การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลา ท�าให้พ่อแม่ใน

อดีตที่กระท�าความรุนแรงต่อลูกกลับเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคล

ที่อ่อนแอและไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากอันตรายได้ จึงส่งผลให้

ลูกที่มีการเจริญเติบโตขึ้นและซึมซับความรุนแรงมาในอดีตสามารถเป็นปัจจัยที่

สนับสนุนให้บุคคลกระท�าความรุนแรงซ�้าอีกได้กับผู้สูงอายุในครอบครัว
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2. ทฤษฎีวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรง (Subculture of Violence 

Theory)

ทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคม วัฒนธรรมกับบุคคล 

โดยความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวกับ

สังคมและวัฒนธรรมที่ถูกก่อก�าเนิดขึ้นในสังคม ซึ่งมี (Wolfgang and Ferracuti 

อ้างถึงใน แสงเดือน ไชยสมบูรณ์, 2553, น. 17) อธิบายการตอบสนองของมนุษย์

ต่อการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงระหว่างบุคคล กล่าวคือ

พฤตกิรรมการกระท�า ความรนุแรงเป็นรปูแบบการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีมนษุย์

ในสังคมไม่ได้เลอืกกระท�าพฤตกิรรมดงักล่าวหรอืการกระท�าความรนุแรงจะมกีาร

เลือกใช้พฤติกรรมรูปแบบนี้เฉพาะกับกลุ่มบุคคลท่ีได้รับการเรียนรู้ประสบการณ์

ด้านความรุนแรงเท่าน้ัน ซ่ึงต่าง จากการกระท�าที่เป็นปกติของกลุ่มบุคคลอื่นใน

สังคม การเปลี่ยนแปลงค่านิยมความเชื่อทัศนคติของบุคคลในแต่ละยุคสมัยของ

วัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงเป็นสิ่งที่เฉพาะส�าหรับกลุ่มบุคคล (Gelles and 

Straus, 1979, อ้างถงึใน แสงเดอืน ไชยสมบรูณ์, 2553, น. 21-24) อนึง่วฒันธรรม

โดยทัว่ไปเป็นวถีิการด�าเนนิชวีติของมนษุย์ท่ีเป็นรปูแบบของกจิกรรมทีม่นษุย์เลอืก

ปฏิบัติ ประกอบกับโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท�าให้กิจกรรมนั้นมีความส�าคัญ ซึ่ง

เป็นพฤตกิรรมการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างบุคคลในสงัคมตามกระแสหลกั วฒันธรรม

จึงมีบทบาทส�าคัญต่อบุคคลในทุกสังคม การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการถ่ายทอด

จากบคุคลหนึง่รุน่สูอ่กีหนึง่รุน่ (Stuart Hall and Tony Jefferson, 1976, อ้างถงึ

ใน กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 9-12) วัฒนธรรมย่อยจึงเป็นวิธีการที่กลุ่มย่อย

ของบุคคลในสังคมเลือกใช้จัดการกับการด�าเนินชีวิตในด้านอื่นๆ ที่มีความ

แตกต่างไปจากกลุ่มอื่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์และมีความ

เฉพาะของกลุ่มดงักล่าว วธิกีารนัน้เป็นการปฏบิตัใินสิง่ทีก่ลุม่ก�าหนดขึน้ให้ด�าเนนิ

ไปตามอย่างทีม่คีวามหมายและมสี�านกึ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุความสัมพันธ์ระบบความ

คิดความเชื่อ ระบบค่านิยมและทัศนคติที่เป็นผลิตผลแสดงออกมา โดยมีวิธีการ

ผลิตที่ล้วนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มทางสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น 
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โดยมนษุย์เอง เพือ่ตอบสนองความต้องการทีจ่�าเป็นและความต้องการขัน้พืน้ฐาน

ในการด�าเนนิชีวิตของมนุษย์ ท้ังในแง่ของด้านสภาพร่างกาย จติใจ และสงัคม ล้วน

แต่จะเป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานทีท่�าให้มนษุย์สามารถด�ารงชวีติได้ในสงัคม อีก

ทั้งยังเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นต่อการสร้างวัฒนธรรมข้ึน โดยวัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่าง

ซึง่ได้มาจากการเรยีนรูข้องสงัคมและสมาชกิในสงัคมมส่ีวนร่วมในการใช้สิง่นัน้ ซ่ึง

วัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องตามกระแสสังคม ระบบสืบทอด

กันมา เพื่อเป็นแนวทาง ในการด�าเนินชีวิต ท้ังที่เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้

ปรากฏชัดเจนและพฤติกรรมอันไม่ปรากฏให้เห็น ซึ่งอยู่ในส�านึกของสมาชิกใน

สังคม เช่น ความเชื่อและค่านิยมทางสังคม เป็นต้น กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่

มนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือน�าเอามาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการด�าเนินชีวิตในสังคม 

ให้อยูร่อดปลอดภัย รปูแบบกจิกรรมของมนษุย์และโครงสร้างเชงิสญัลักษณ์ทีท่�าให้

กิจกรรมมีความส�าคัญและเป็นผลจากการที่กลุ่มบุคคลในสังคมเป็นผู้ก�าหนดขึ้น 

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ รวมถึงการ

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละยคุ โดยวฒันธรรมย่อยของความรุนแรง

เป็นรูปแบบกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตนเองและสนับสนุนให้

เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเป็นส�าคัญ อนึ่งจากการน�าทฤษฎีวัฒนธรรมย่อยของ

ความรุนแรงมากล่าวถึงการกระท�าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว คือ การ 

กระท�าความรนุแรงเป็นรูปแบบพฤตกิรรมการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสมต่อการด�าเนนิ

ชีวติของมนษุย์ โดยในสงัคมกลุม่บุคคลอืน่ไม่พึง่ปฏิบตักิารกระท�าความรนุแรงต่อ

ผู้สูงอายุในครอบครัว

วัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงจะมีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอื่นที่

เป็นการรวบรวมรปูแบบลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆ เกีย่วกบัสมาชกิในวฒันธรรม

เข้าไว้ด้วยกัน จนกลายเป็นบรรทัดฐานและค่านิยมความเชื่อที่ได้รับการยอมรับ

จากสมาชิกส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมนั้น ซึ่งท�าให้สมาชิกในวัฒนธรรมพ่ึงจะต้อง

ปฏบัิตติามและเลอืกกระท�าพฤตกิรรมดงักล่าวตามทีม่กีารยอมรบัเกดิขึน้ โดยเมือ่

มีการเกิดขึ้นของสมาชิกใหม่ในวัฒนธรรมก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะแสดงออกซ่ึง
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พฤติกรรมต่างๆ ภายในบริบทของบรรทัดฐานและค่านิยมเป็นการสืบทอด

วฒันธรรมนัน้ให้ด�ารงอยูไ่ด้ โดยวฒันธรรมย่อยในทางสงัคมวิทยาและมานษุยวทิยา 

เป็นคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่มีค่านิยม และความเชื่ออันแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ 

ในขณะที่วัฒนธรรมหลักเป็นค่านิยมและความเชื่อที่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคม

ให้การยอมรับและยดึถือซึง่กนั กลุม่วัฒนธรรมย่อยคอืคนในส่วนน้อยทีม่คีวามเหน็

ที่แตกต่างออกไปโดยทั่วไปวัฒนธรรมย่อยมักถูกมองโดยคนส่วนใหญ่ในสังคมไป

ในเชงิลบ เหตเุพราะมนัต่างจากค่านยิมกระแสหลกั จึงมกัถกูมองว่าเป็นพฤติกรรม

ที่แสดงออกที่ผิด คนในหลายกลุ่ม หลายเชื้อชาติได้ยึดถือหรือปฏิบัติร่วมกัน 

ไม่ว่าจะเป็นในสังคมท่ีเจริญแล้วหรือแม้แต่สังคมที่ล้าหลัง เมื่อพิจารณาจาก

พฤตกิรรมของบคุคลโดยส่วนตวัจะพบว่า นอกจากจะมส่ีวนร่วมและรับวฒันธรรม

ตามกระแสหลักในฐานะของสมาชิกสังคมส่วนใหญ่แล้ว บุคคลยังมีส่วนร่วมและ

รับวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มท่ีเรียกว่า วัฒนธรรมรองหรือวัฒนธรรมย่อยที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตน

การน�าทฤษฎวีฒันธรรมย่อยของความรุนแรงมาอธบิายการใช้ความรุนแรง

ต่อผู้สูงอายุ ซ่ึงผู้ท่ีเป็นสมาชิกในวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงจะได้เรียนรู้

การใช้ความรุนแรงจากการซึมซับค่านิยมความเชื่อทัศนคติเก่ียวกับการใช้ความ

รุนแรงภายในครอบครัว และบรรทัดฐานที่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรง โดย

ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานท่ีส�าคัญของการเลี้ยงดูและส่งเสริมให้สมาชิกใน

ครอบครัวเจริญเติบโต อย่างมีประสิทธิภาพและท�าหน้าที่ส�าคัญในการถ่ายทอด

วัฒนธรรมย่อยของความรุนแรง เช่น การที่พ่อแม่ถ่ายทอดการไม่สนใจเอาใจใส่

ดแูลปูย่่าตายายในครอบครัวท่ีเป็นผูส้งูอาย ุท�าให้ลกูทีเ่ป็นเด็กจะมีการเรยีนรูผ่้าน

การถ่ายทอดวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงที่พ่อกับแม่ของตนเองกระท�าความ

รุนแรงกับปู่ย่าตายาย ซึ่งวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ

วัฒนธรรมอื่นซึ่งเป็นการรวบรวมลักษณะรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิก

เข้าด้วยกันจนกลายเป็นบรรทัดฐานและค่านิยมให้สมาชิกในวัฒนธรรมปฏิบัติ

เหมือนหรือตามกันประกอบกับการไม่เอาผิดของผู ้ถูกกระท�าความรุนแรง 
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เนือ่งจากผูถ้กูกระท�ามกัมองว่าปัญหาความรนุแรงในครอบครวัเป็นเร่ืองทีเ่กดิขึน้

ภายในครอบครัวและสามารถยับยั้งแก้ไขการเกิดปัญหาได้ด้วยครอบครัว

ดังนั้นการน�าทฤษฎีวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงมาอธิบายถึงการ

ใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกในวัฒนธรรมย่อยของ

ความรุนแรงได้เรียนรู้การใช้ความรุนแรง ซึมซับและน�าเอาค่านิยมบรรทัดฐานท่ี

สนับสนุนการใช้ความรุนแรงจากครอบครัวท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมดังกล่าว 

โดยครอบครัวเป็นสถาบนัพืน้ฐานท่ีท�าหน้าทีใ่นการถ่ายทอดพฤติกรรมวฒันธรรม

การกระท�าความรุนแรงให้กับสมาชิกภายในครอบครัวของตน ส่งผลให้เกิดการ

เรยีนรูบ้รรทดัฐานการใช้ความรนุแรงในครอบครวั ซึง่เป็นแบบแผนวัฒนธรรมย่อย

ของความรนุแรงทีเ่ป็นระบบแนวคดิ ความเชือ่ ค่านยิม บรรทดัฐานทีใ่ห้การยอมรบั

กบัการใช้ความรนุแรงต่อผู้สงูอายโุดยแบบแผนดงักล่าวถกูส่งผ่านจากคนสูรุ่น่หนึง่ 

จากกระบวนการเรียนรู้การยอมรับวิธีการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การทอดทิ้ง การท�าร้ายร่างกายและจิตใจ การเอารัดเอาเปรียบฉ้อโกงทรัพย์สิน

ของผู้สูงอายุ ล้วนแต่จะเป็นรูปแบบของการกระท�าความรุนแรงที่สมาชิกใน

ครอบครัวกระท�าต่อผูส้งูอาย ุประกอบกบัผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ถกูลดบทบาทความ

ส�าคัญจากครอบครัวและลดบทบาทหน้าที่ สมาชิกในครอบครัวไม่มีความเคารพ

นับถือผู้สูงอายุหรือเล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุเหมือนในอดีตจะเห็นได้จาก

การเปลี่ยนแปลงไปของสังคมที่นิยมทอดท้ิงผู้สูงอายุเพียงล�าพัง มุ ่งแสวงหา

ผลประโยชน์ของผู้สูงอายุ รวมถึงการไม่สนใจดูแลตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ปัจจุบันวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม ครอบครัวจึงมักจะเพิกเฉย ละเลย

ต่อผูสู้งอายแุละมองว่าผูส้งูอายเุป็นบุคคลท่ีไม่มปีระสทิธภิาพ ถูกลดบทบาทภาระ

หน้าที่ ท�าให้ความส�าคัญของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปในด้านลบและเกิดความ

รุนแรงต่อผู้สูงอายุได้ (โชติมา อภิวัฒน์ชัชวาลย์, 2546, น. 31 – 32)
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3. ทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากร (Resource Theory)

มนุษย์มีความต้องการในการใช้ทรัพยากรเพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับการ

ด�ารงชีวิต ซึ่งทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเรา สามารถน�ามาใช้ในการอุปโภค

และบรโิภคหรอืปรบัปรงุเปลีย่นแปลงและใช้ประโยชน์ในการด�ารงชพีอย่างมคีวาม

สขุและสะดวกสบาย โดยเราสามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้กด้็วยการน�าทรพัยากรทีม่อียู่

มาใช้ประโยชน์ต่อการด�ารงชีพ ท้ังในด้านปัจจัยสี่ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร 

เสื้อผ้า และยารักษาโรค อีกทั้งเคร่ืองอ�านวยความสะดวกต่างๆ ทรัพยากรเป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นได้ โดยธรรมชาติหรือเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนมาเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตวัเอง เพือ่ช่วยอ�านวยประโยชน์ให้กบัมนษุย์และธรรมชาติด้วย

กันเอง ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น อากาศ แม่น�้า น�้าตก มหาสมุทร 

พื้นดิน แร่ธาตุ ภูเขา ป่าไม้ เป็นต้น ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคารบ้าน

เรือน ถนน รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นมนุษย์จึงควรท�าความเข้าใจ

เกีย่วกบัการใช้ทรพัยากรทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัในการด�าเนนิชวีติของมนษุย์ เพ่ือจะ

ได้น�าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

นักสังคมวิทยาที่ให้ความสนใจนั้น ได้แก่ Goode (1971, อ้างถึงใน 

สุดสงวน สุธีสร, 2540, น. 14) โดยอธิบายไว้ว่าทรัพยากรจากภายนอกมีความ

ส�าคัญต่ออ�านาจของสมาชิกในครอบครัว เช่น ความส�าเร็จของหน้าที่การงาน 

ความฉลาด อ�านาจทางการงาน การเงิน การเมือง การมีมิตรสหายเพื่อนฝูง การ

ได้รับความรักความเมตตา เป็นต้น และความแตกต่างของระดับสถานภาพทาง

เศรษฐกิจหรืออ�านาจในการจัดหาทรัพยากรในครอบครัว สังคมมีความแตกต่าง

กันก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรง ในครอบครัวต่างกันด้วย เช่น บุคคลที่อยู่

ในสังคมทีไ่ม่ดีและมสีถานภาพทางเศรษฐกจิ ทีต่�า่ก็จะไม่สามารถจดัหาทรพัยากร

จากภายนอกได้อย่างเพียงพอส�าหรับสมาชิกในครอบครัว ท�าให้เกิดปัญหา

ความเครียดและการสะสมความกดดันที่เกิดข้ึนจากการแบ่งรับปัญหาท่ีท�าให้

สภาพทางอารมณ์จิตใจของบุคคลดังกล่าวเกิดความคับข้องและมีโอกาสที่จะ

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่
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ส�าคัญ ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากบุคคลที่อยู่ในครอบครัวในสังคมชั้นสูง มี

สถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีและมีอ�านาจในการจัดหาทรัพยากรได้เป็นอย่างดี ก็

จะท�าให้เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ไม่มีการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้

ความสมัพันธ์ในครอบครวัแง่ของอ�านาจและการใช้ทรพัยากรในครอบครวั

เป็นเรื่องที่นักปรัชญาให้ความส�าคัญ คือ Booel and Wolf โดยความสัมพันธ์

ภายในครอบครัวซึ่งเป็นแง่ของการใช้อ�านาจของบุคคลในครอบครัวต่อการ

ใช้ทรพัยากร ความสามารถของสมาชกิคนหนึง่ในครอบครวัทีม่อิีทธพิลต่อสมาชกิ

คนอื่นในครอบครัว ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้อ�านาจในการควบคุมและ

ครอบครองให้สมาชิกในครอบครัวเป็นไปตามที่ตนเองมีความต้องการ และ

ทรพัยากรในครอบครัวทีส่มาชกิได้จดัหาให้กบัสมาชกิคนอืน่ในครอบครวั เพือ่ช่วย

ให้ได้ถึงเป้าหมายของความต้องการที่ได้ตั้งไว้และผู้ท่ีมีอ�านาจมากท่ีสุดใน

ครอบครวั ได้แก่ พ่อแม่ ซึง่เป็นหวัหน้าและผูท่ี้ท�าหน้าทีห่ลกัในการจดัหาทรพัยากร 

หาเลี้ยงครอบครัว แต่จะต้องเป็นอ�านาจที่มีความสมดุลในตัวเอง ไม่มากไปข้าง

หนึ่งข้างใด แต่โดยทั่วไปพ่อหรือผู้ชายจะมีอ�านาจสูงสุดในครอบครัวด้วยปัจจัย

หลายอย่างทีถ่กูปลกูฝังมาในอดตี ลกัษณะโครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่องผูช้าย

จึงมีอ�านาจมากที่สุด ประกอบกับการท�าหน้าที่ในการเลี้ยงดูและจัดหาทรัพยากร

ส�าหรบัสมาชกิในครอบครวัคนอืน่ ระบบอืน่ทางสังคมถือเป็นระบบทีม่อี�านาจแฝง

อยู่และระบบของครอบครัวก็มีตัวบทกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกัน 

การให้ สิทธิแก่พ่อแม่ในการคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ซึ่งเคยเป็นพ่อแม่

มาก่อน จึงเป็นหน้าที่ส�าคัญส�าหรับผู้มีอ�านาจในการบริหารจัดการครอบครัว

นอกจากนั้นทฤษฎีการใช้ทรัพยากรยังเล็งเห็นถึงความสามารถของผู้ชาย

ในการจดัหาทรพัยากรมาให้ในครอบครวัมากกว่าผู้หญงิ แต่เมือ่ใดทีผู้่ชายมคีวาม

รู้สึกว่าต�่าต้อยกว่าผู้หญิงทั้งในหน้าที่การงาน รายได้ การจัดหาทรัพยากรในการ

ด�ารงชีวิต ความรู้ การศึกษา เป็นต้น ก็จะเป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดการใช้

ความรนุแรงในครอบครวั เพือ่เป็นการแสดงออกซ่ึงการมีอ�านาจของผูช้าย โดยจะ

เห็นได้ว่าเพศชายด้วยสภาพร่างกายแล้วนั้นก็เป็นเพศที่สามารถใช้ก�าลังในการก
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ระท�าความรุนแรงต่อ เพศหญิงได้ง่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเป็นบุคคล

ที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้จากการถูกท�าร้าย 

สรปุได้ว่าทฤษฎีเกีย่วกบัทรพัยากรอธบิายกรณสีาเหตขุองการกระท�าความ

รุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ซ่ึงผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ประสบปัญหาความด้อย

ประสทิธภิาพของร่างกายและจติใจ ลดบทบาทความส�าคญัลงจากบคุคลทีม่อี�านาจ

จึงท�าให้ไม่สามารถทีจ่ะท�างานหรอืหารายได้อย่างเป็นปกตไิด้นัน้และเป็น ผูอ้าศยั

พักพิงแทนในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะท�าให้บุคคลในครอบครัวที่ท�าหน้าที่ในการจัดหา

ทรัพยากรมีความรู้สึกแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายคนเดียวจนเกิดความเครียด รวมถึง

ปัจจัยทางสังคมต่างๆ ท่ีสนับสนุนให้การจัดหาทรัพยากรท่ีมีความเหมาะสม

เพียงพอต่อบุคคลในครอบครัว แต่เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถจัดหาทรัพยากรและมี

การใช้ทรัพยากรท่ีส้ินเปลืองก็ส่งผลให้เป็นสาเหตุของการได้รับความรุนแรง

ในครอบครัวได้

4. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)

ทฤษฎีว่าด้วยการเรียนรู้ทางสังคม เป็นแนวคิดของแบนดูรา (Bandara 

1977 : 16 อ้างถึงใน ภัทรธิรา ผลงาม. 2544, น. 28) เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์

นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะท้อนเบื้องต้นแล้ว เกิดจากการเรียนรู้ทั้งหมด และการ

เรียนรู้พฤติกรรมใหม่เหล่านั้นสามารถเรียนรู้ได้โดยประสบการณ์ตรงหรือไม่ก็ 

โดยวธิีการสงัเกต องค์ประกอบทางชวีวิทยามบีทบาทส�าคญัในกระบวนการเรยีน

รู้โดยพฤติกรรม โดยบุคคลมีบทบาทส�าคัญในการเรียนรู้พฤติกรรมของการมี

ปฏสิมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัอย่างต่อเนือ่งระหว่างพฤติกรรม องค์ประกอบส่วนบคุคล

และองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมจะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

พฤติกรรมองค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมมี

อทิธพิล ซึง่กนัและกนั กล่าวคอื พฤตกิรรมของมนษุย์สามารถก�าหนดสิง่แวดล้อม

และก�าหนดองค์ประกอบของบุคคลได้เช่นกัน อน่ึงตัวก�าหนดพฤติกรรมมี 

2 ประการ คือ ตัวก�าหนดพฤติกรรมที่เป็นสิ่งเร้า เช่น เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในสิ่งแวดล้อม การเกิดเหตุการณ์ตามสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมซ�้าไปซ�้ามาจะส่งผล
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ให้เกดิขึน้ของตวัก�าหนดทีเ่ป็นผล เช่น ผลของการกระท�าของมนษุย์จะเลอืกกระท�า

พฤติกรรมท่ีได้ผลทางบวกและหลีกการกระท�าที่ได้ผลทางลบ โดยวิธีการเรียนรู้

พฤตกิรรมของมนษุย์จะเป็นการเรยีนผลของการกระท�าและวธิกีารเรียนรู้จากการ

เลียนแบบ ซึ่งการเรียนรู้จากผลของการกระท�า เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์

ตรง คือ การให้ข้อมูล จูงใจ และการเสริมแรง ส่วนการเรียนรู้จากการเลียนแบบ

เป็นการเรียนรู้จากการสังเกตการกระท�าและพฤติกรรม ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ทาง

อ้อมผ่านกระบวนการใส่ใจแบบการเกบ็จ�า กระบวนการทางกาย และกระบวนการ

จูงใจ 

ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมเชือ่ว่าพฤตกิรรมมนุษย์ นอกเหนอืจากปฏกิริิยา

สะท้อนเบือ้งต้นแล้วเกดิจากการเรยีนรูท้ัง้สิน้ และการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่เหล่า

นั้นสามารถเรียนรู้ได้โดยประสบการณ์ตรงและ การสังเกต องค์ประกอบทาง

ชวีวทิยามบีทบาทส�าคญัในกระบวนการเรยีนรู ้โดยพฤติกรรมนัน้คอืองค์ประกอบ

ในตัวบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการเรียนรู ้พฤติกรรมของมนุษย์ซ่ึงอธิบาย

กระบวนการเกดิพฤตกิรรมของมนษุย์ โดยพฤตกิรรมมนษุย์เป็นการตอบสนองต่อ

ส่ิงเร้าภายนอกและการตอบสนองจากการเรยีนรูผ่้านกระบวนการลอกเลยีนแบบ

จากการมีปฏิสมัพนัธ์ ซึง่กนัและกนัอย่างต่อเนือ่งระหว่างพฤตกิรรม องค์ประกอบ

ส่วนบุคคล และองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการเสริมแรง ซึ่ง

พฤติกรรมที่ได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้น

ซ�้าไปมา โดยการก�าหนดพฤติกรรมจากสิ่งเร้า ได้แก่ กิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในสิ่งแวดล้อมและเกิดขึ้นซ�้าไปซ�้ามาของมนุษย์ ซึง่คาดการณ์ไว้ว่าถ้ามีเหตุการณ์

หนึ่ง เกิดขึ้นจะต้องมีเหตุการณ์อะไรตามมาและตัวก�าหนดพฤติกรรม รวมถึงตัว

ก�าหนดที่เป็นผล ได้แก่ ผลของการกระท�าของมนุษย์จะเลือกกระท�าพฤติกรรมที่

ได้รับผลทางบวก และจะหลีกเลี่ยงการกระท�าพฤติกรรมที่จะได้รับผลทางลบ วิธี

การเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์มี 2 วิธี คือ การเรียนจากผลของการกระท�าและ

วิธีการเรียนรู้จากการลอกเลียนแบบ โดยท่ีการเรียนรู้จากผลของการกระท�า

เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ซึง่ท�าหน้าท่ีในการให้ข้อมูลจูงใจ และเสริมแรง 
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ส่วนการเรียนรู้จากการเลียนแบบเป็นการเรียนรู้จากการสังเกตผ่านตัวแบบของ

การกระท�าพฤตกิรรม ซึง่เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทางอ้อมโดยการเรยีนรู้

จากตัวแบบจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากการสังเกตเป็นส�าคัญ 

การเสรมิแรงม ี2 ลกัษณะ คอื การเสรมิแรงทางบวก หมายถึง การให้สิง่เร้า 

การส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุสิง่หนึง่สิง่ใดซึง่ให้ผลในทางทีดี่หรอืสถานการณ์ทีร่ื่นรมย์ 

และเป็นการให้ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลนั้น และการเสริมแรงทางลบ 

หมายถึง การจัดหรือถอดถอนสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ที่ให้โทษ อย่างไรก็ตามการ

ลงโทษไม่ใช่การเสริมแรงทางลบ การลงโทษจะท�าให้พฤติกรรมท่ีด�าเนินอยู่หยุด

ชะงักลง และมีแนวโน้มที่จะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นซ�้า (พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิพงษ์, 

2529, น. 10)

ทฤษฎดัีงกล่าวถือว่าการใช้ความรนุแรงเป็นผลมาจากการเรียนรูพ้ฤตกิรรม 

และการลอกเลียนแบบ การกระท�าหรือพฤติกรรม ซึ่งมักจะเรียนรู ้มาจาก

ครอบครัวทีเ่ป็นอทิธพิลในการถ่ายทอดพฤตกิรรมการกระท�าท้ังทางบวกและทาง

ลบของบุคคล โดยจะเห็นว่าเมื่อเด็กท่ีเจริญเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีการใช้

ความรนุแรงในการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ มกัจะส่งผลให้เมือ่เติบโตขึน้มาเป็นผู้ใหญ่

จะใช้ความรนุแรงเช่นกนัเมือ่ประสบกบัปัญหาและแก้ไขปัญหาในเรือ่งต่างๆ รวมถงึ

การใช้แก้ไขปัญหาการดูแลผูส้งูอายใุนครอบครวัเช่นกนั จึงเป็นสาเหตุหนึง่ทีส่�าคญั

ต่อการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้และ

เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้ความรุนแรงต่อการแก้ไขปัญหา

การเรียนรู ้ประสบการณ์ความรุนแรงในอดีตมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการแสดงออกด้านความรุนแรง เนื่องจากครอบครัวเป็นหน่วยพลวัตร 

แนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมเป็นประโยชน์ในการอธิบายกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวโดยการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ความรุนแรงที่ได้เรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ใน

อดตีมักจะส่งผลต่อการกระท�าในปัจจบัุนของบคุคลนัน้ ดงันัน้ประสบการณ์ความ

รุนแรงจึงมีความสัมพันธ์กับการใช้ความรุนแรงกรณีผู้สูงอายุถูกกระท�าความ
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รุนแรงในครอบครัว โดยผู้ที่มีประสบการณ์ความรุนแรงในฐานะของผู้ถูกกระท�า

ความรุนแรง ซึ่งเป็นประสบการณ์ทางตรง และในฐานะผู้รู้เห็น ผู้สังเกตการณ์

ความรุนแรงซึ่งเป็นประสบการณ์ทางอ้อมจะมีแนวโน้มที่ใช้ความรุนแรงต่อ

ผู้สูงอายุในครอบครัวมากกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านความรุนแรง และการ

เรยีนรูข้องมนษุย์จะมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ ในกรณทีีเ่ป็นการเรียน

รู้ในบริบทของสถานการณ์ที่มีลักษณะเชิงความรู้สึกและอารมณ์ ส่วนใหญ่เป็น

บรบิททีเ่กดิขึน้ในวยัเด็ก ท�าให้การเรยีนรูใ้นวยัเด็กส่งผลต่อบคุลิกภาพของบคุคล

ได้มากกว่าการเรียนรู้ในวัยอื่น โดยสถาบันครอบครัวเป็นผู้ท�าหน้าที่ในการอบรม

เลี้ยงดูบุคคลตั้งแต่เด็ก การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่มีลักษณะ

ความรนุแรงจะถกูถ่ายทอดและบคุคลเรยีนรูจ้ากครอบครัวทีเ่ป็นสถาบันทางสังคม

ทีเ่ป็นรปูแบบของตวัแบบบทบาทการเรยีนรูก้บัวธิกีารจดัการกบัวกิฤตการณ์ทีเ่กดิ

ขึ้นของครอบครัว ส่งผลให้ในทางกลับกันครอบครัวเป็นหน่วยเรียนรู้แรกของ

พฤติกรรมความรุนแรง เมื่อเผชิญกับปัญหา

ทั้งน้ีเมื่อน�าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมมาอธิบายการใช้ความรุนแรงต่อ

ผูส้งูอายใุนครอบครวัได้ว่าผู้ทีม่ปีระสบการณ์ความรนุแรงทัง้ประสบการณ์ทางตรง

และทางอ้อม โดยในแง่ของผู้ถูกกระท�าความรุนแรงและผู้ที่สังเกตการณ์การ 

กระท�าความรุนแรงก็ตาม จะมกีารเรยีนรู้บทบาททีย่อมรบัการใช้ความรนุแรงและ

เรียนรู้จากตัวแบบที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรุนแรง กล่าวคือผู้กระท�าความ

รุนแรงมักเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเกิดความขัดแย้งกับผู้สูงอายุ ในสาเหตุต่างๆ ก็จะมีผลให้เกิดการใช้ความ

รุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวได้ เพื่อการแก้ไขและยุติปัญหาท่ีมีต่อผู้สูงอายุได้ 

การเรยีนรู้ทางสงัคมเป็นส่วนหนึง่ในการถ่ายทอดและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในอดตี

ทีผู่ก้ระท�าความรนุแรงได้รบัประสบการณ์ ทีเ่สริมแรงทางลบจนท�าให้มคีวามสนใจ

เก่ียวกับสาเหตุของการเกิดความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้นทฤษฎีการเรียนรู้จึง

เป็นสิ่งส�าคัญต่อสาเหตุความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
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วิธีการศึกษา
รปูแบบงานวจิยัเป็นการวจัิยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) จะใช้

แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ระดับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุของการเกิดความรุนแรงต่อ

ผู้สูงอายุ ในครอบครัว และข้อเสนอแนะอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นค�าถามปลายปิด

และปลายเปิดน�ามาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลภาคสนามผ่านการสอบถาม

กลุ ่มตัวอย่างท่ีก�าหนด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ ่มตัวอย่างจากผู ้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานครที่ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุจ�านวน 181 คน โดยก�าหนดให้มีค่า

ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 0.05 และระดับความเชื่อมั่น 95% ทั้งนี้

ข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจะน�ามาใช้วิธีการนับหรือแปรค่าออกมา

เป็นตัวเลขและน�าผลดงักล่าว มาเปรยีบเทยีบวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติ ิซึง่เป็นการ

หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และน�าเสนอเป็นรูปแบบของตาราง

ประกอบการบรรยาย

ผลการศึกษา
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการกองทุน

ผู้สูงอายุ จ�านวน 181 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

อยู่ระหว่าง 66 – 70 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

ประกอบอาชีพค้าขายหรือมีธุรกิจส่วนตัว โดยมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัวเพียงบางส่วนเท่านั้น และมีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวจ�านวนตั้งแต่ 5 

คนขึ้นไป พักอาศัยอยู่ร่วมกับลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ�าตัว และ

มีสุขสภาพจิตดีเป็นปกติ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับความรนุแรงในครอบครวัอยูใ่นระดบัมากจ�านวน 159 คน และระดับ

ปานกลางจ�านวน 22 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าความรุนแรงใน

ครอบครวัเป็นการกระท�าท่ีมลีกัษณะรนุแรง ส่งผลกระทบท�าให้ผูส้งูอายไุด้รับบาด
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เจบ็และเป็นอนัตรายต่อร่างกายและจติใจ โดยใช้วธิกีารท�าร้ายร่างกาย ใช้สิง่ของ

ขว้างปาหรือใช้อาวุธในการกระท�าความรุนแรง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการกระท�าในลักษณะใด

เป็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน และส่งผลกระทบโดยตรงที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะ

แตกต่างจากความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการปล่อยปละละเลย ทอดทิ้งให้

ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตอยู่เพียงล�าพังคนเดียว ซ่ึงจะไม่เข้าใจว่าการกระท�าดังกล่าว

เป็นความรนุแรงในลกัษณะใด เนือ่งจากการปล่อยปละละเลยในบางกรณเีป็นการ

กระท�าที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุจ�าเป็นที่เหมาะสม

ผลการศึกษาทัศนะของผู้สูงอายุต่อสาเหตุความรุนแรงต่อผู้สูงอายุใน

ครอบครัวในภาพรวมแต่ละด้านเมื่อพิจารณาโดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อสาเหตุการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุใน

ครอบครัวที่มีผลมาจากปัจจัยด้านยาเสพติด ซึ่งมีความส�าคัญและเป็นผลท�าให้

ผู้สูงอายุถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว โดยผู้กระท�าความรุนแรงมักจะเป็น

บุคคลที่ติดยาเสพติดเป็นประจ�าและอ้างว่าผลจากอาการมึนเมาสุราหรือยาเสพ

ตดิจะท�าให้มภีาวะอารมณ์แปรปรวนและเปลีย่นแปลงจากสภาพปกต ิไม่สามารถ

ควบคุมตนเองและพฤติกรรมที่แสดงออกได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิด

การกระท�าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวได้ รองลงมาอีกสาเหตุหนึ่งของ

การเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว มีผลจากปัจจัยด้านอารมณ์ ซึ่ง

ผู้กระท�าความรุนแรงส่วนใหญ่มักจะเป็นคนนิสัยใจร้อน หงุดหงิดและโมโหง่าย 

ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมอารมณ์และความรู้สึก รวมถึงผลจากการสะสม

ความเครยีดทีเ่กดิจากการถกูกดดนัทางสงัคมและปัญหาอืน่ท่ีเข้ามาเกีย่วข้อง เช่น 

การเจ็บป่วยทางจิต เป็นต้น ความแปรปรวนไม่มั่นคงทางอารมณ์ของผู้กระท�า

ความรนุแรงมสีาเหตมุาจากการรบัภาระดแูลผู้สูงอายทุีม่ปัีญหาในด้านต่างๆ การ

ด�าเนินชีวิตที่ต้องอาศัยบุคคลในครอบครัวในการให้ความช่วยเหลือเป็นเร่ืองที่มี

ความยุ่งยากและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้าน

ร่างกายหรือด้านจิตใจท่ีเป็นผลกระทบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนจะส่งผลต่อสภาพ
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อารมณ์และจิตใจของบุคคลซ่ึงจะส่งผลให้สามารถเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ

ในครอบครัวได้ 

ปัจจัยด้านการพึ่งพาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ

ซึ่งมีผลมาจากการพึ่งพาของผู้สูงอายุในเรื่องการด�าเนินชีวิต เช่น ไม่สามารถช่วย

เหลือตนเองในกิจกรรมบางอย่าง การพึ่งพาอาศัยครอบครัว เป็นต้น เนื่องจาก

ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ประสบปัญหาด้อยประสิทธิภาพทางร่างกายและจิตใจที่

เส่ือมถอยลง ส่งผลต่อปัญหาการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่สามารช่วยเหลือ

ตนเองได้เป็นปกติ ลดบทบาทความส�าคัญลงจากบุคคลที่มีอ�านาจและสามารถ

ดูแลผู้อ่ืนมาเป็นผู้ท่ีต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่นและกลายเป็นผู้พึ่งพา จึงส่งผล

ให้เป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตของครอบครัวและ

เป็นเรื่องของความอยู่รอด เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้และมีภาระค่าใช้

จ่ายในเร่ืองต่างๆ ท�าให้สมาชิกในครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและมี

ผลต่อการกระท�าความรุนแรงเช่นกัน ผู้น�าครอบครัวมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการ

จัดหาทรัพยากรและดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เมื่อสถานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวตกต�่าก็จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว 

ผู้สูงอายุจึงกลายเป็นภาระ

รวมถึงปัจจัยด้านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการ

สะสมประสบการณ์ในอดตีผ่านสถาบนัครอบครวัทีถ่่ายทอดพฤตกิรรมความรนุแรง 

การถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ อุดมการณ์ บุคลิกภาพของสมาชิกจากรุ่นหนึ่งไปสู่

อีกรุ่นในทางที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ

ในครอบครัว  ทั้งนี้ทัศนะของกลุ่มตัวอย่างต่อสาเหตุของการเกิดความรุนแรงต่อ

ผูส้งูอายใุนครอบครวัมผีลมาจากหลายปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง อาท ิปัจจยัด้านยาเสพตดิ 

ด้านอารมณ์ ด้านการพึ่งพา ด้านเศรษฐกิจ ด้านกระบวนขัดเกลาทางสังคม ซ่ึง

ล้วนเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวได้ โดยเมื่อศึกษา

ถงึสาเหตปัุจจยัของ การเกดิความรนุแรงต่อผูส้งูอายกุจ็ะส่งผลให้เกดิการแสวงหา
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อการกระท�าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุใน

ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

การอภิปรายผล
ทัศนะของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุต่อสาเหตุ

ของการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว พบว่า 

1. ด้านยาเสพติด พบว่า ผู้กระท�าความรุนแรงมักจะอ้างว่าอาการมึนเมา

จากการดืม่แอลกอฮอล์หรอืเสพยาเสพตดิเป็นผลท�าให้เกดิความรนุแรงต่อผูส้งูอายุ

ในครอบครัว ท�าให้บุคคลมีภาวะอารมณ์แปรปรวน ขาดสติและเปลี่ยนแปลงจาก

สภาพปกติ ไม่สามารถควบคมุตนเองและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกได้อย่างเหมาะสม

โดยผลการศึกษามคีวามสอดคล้องกบัผลการศกึษาวจิยัของจริาพร เกศพชิญวฒันา 

และสุวิณี วิวัฒน์วานิช (2552, น. 58) ว่าสาเหตุการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ 

มักเกิดขึ้นจากผู้กระท�าความรุนแรงเมาสุราและติดสารเสพติด การเปลี่ยนแปลง

ทางอารมณ์ท่ีมีผลมาจากการใช้สารเสพติดเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการควบคุม

อารมณ์ความรูส้กึทีแ่สดงออก ซึง่การกระท�าความรนุแรงต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั

ส่วนใหญ่จะกระท�าความรุนแรงทางด้านร่างกาย การเงินและจิตใจ 

2. ด้านอารมณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะว่าสาเหตุของความรุนแรงต่อ

ผู้สูงอายุในครอบครัวมีผลมาจากการท่ีผู้กระท�าความรุนแรงส่วนใหญ่มักจะเป็น

คนที่มีนิสัยใจร้อน หงุดหงิดและโมโหง่าย หรือมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยและ

ปัญหาทางจติ เนือ่งจากสภาพอารมณ์ของบคุคลเป็นการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 

โดยผลการศึกษา มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของวัลลภ วาทะสิทธิ์ 

(2550, น. 31) ว่าสาเหตุความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวส่วนใหญ่ผู้กระท�า

ความรุนแรงเป็นบุคคลท่ีมีความใกล้ชิดและมีบุคลิกภาพก้าวร้าวโมโหง่ายและมี

ภาวะอารมณ์ความรูส้กึทีไ่ม่ปกตอิาจมผีลถงึการเจบ็ป่วยทางจติ ส่งผลต่อความไม่

ลงรอยหรือสภาวะที่ไม่เห็นพ้องกัน
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3. ด้านการพึ่งพา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะว่าปัจจัยด้านการพึ่งพาเป็น

สาเหตหุน่ึงของความรนุแรงต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั เนือ่งจากผูส้งูอายเุป็นบคุคล

ที่ประสิทธิภาพทางร่างกายและจิตใจที่เสื่อมถอยลง การด�าเนินชีวิตและกิจกรรม

บางอย่างจึงจ�าเป็นต้องพึง่พาและได้รบัความช่วยเหลอืจากผูอ้ืน่ โดยผลการศกึษา

มีความสอดคล้องกับทัศนะของ จอร์จ ซี. โฮมันส์ (อ้างในสุรพงษ์ ลือทองจักร, 

2552) ได้กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนในระดับบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับ

ผลตอบแทนในอดีตที่ดีจะแสดงพฤติกรรมนั้นซ�้า แต่ถ้าไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดี

เหมอืนในอดตี บุคคลก็จะแสดงออกพฤตกิรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ ซ่ึงการแลกเปลีย่น

เพื่อหวังผลประโยชน์หรือรางวัลในอดีตที่ได้รับอย่างเหมาะสม เมื่อมีการ

เปลีย่นแปลงตามระยะเวลากท็�าให้ผลประโยชน์ทีเ่คยได้รบัในอดตีสิน้สดุลง เปรยีบ

เทยีบได้ว่าผูส้งูอายใุนอดตีซึง่มบีทบาทหน้าท่ีในการจดัหาทรพัยากรและเป็นบุคคล

ที่สมาชิกในครอบครัวต้องการพึ่งพาเป็นส�าคัญ ต่อมาเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลง

ส่งผลให้กลายเป็นผู้สูงอายุซึ่งกลายเป็นบุคคลพึ่งพาผู้อื่น จากเดิมที่มีศักยภาพใน

การจัดหาทรัพยากรและไม่ได้พึ่งพาใครกลับเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่ต้องอาศัยพึ่งพา

คนอื่นและมีศักยภาพลดลง จะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนของสมาชิกในครอบครัว

ที่ได้รับผลประโยชน์ในอดีตจากผู้สูงอายุและมีการเปลี่ยนแปลงท�าให้ไม่ได้รับ

ผลประโยชน์เหมือนในอดีตเช่นเดิม ท�าให้ปัจจัยการพ่ึงพาของผู้สูงอายุประสบ

ปัญหาส่งผลต่อการเกดิความรนุแรงต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั ดงันัน้ผูก้ระท�าความ

รุนแรงมักมองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระพึ่งพา ส่วนผู้ถูกกระท�าความรุนแรงก็ยอมรับ

ว่าตนเองเป็นภาระพึ่งพาของครอบครัว

4. ด้านเศรษฐกจิ พบว่า กลุม่ตวัอย่างมทีศันะว่าผู้กระท�าความรุนแรงส่วน

ใหญ่มีฐานะยากจนและมฐีานะทางเศรษฐกจิไม่ด ีต้องรบัผดิชอบภาระหนีส้นิและ

รบัภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครวัเพยีงคนเดยีว ส่งผลให้เกดิความเครยีดจนเป็น

ส่วนหนึ่งของสาเหตุการเกิดความรุนแรงในครอบครัว และการที่ผู้สูงอายุไม่ได้

ประกอบอาชีพ ท�าให้ไม่มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวได้เพียงพอเท่ากับในอดีต 

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิจงึเป็นส่วนหนึง่ของสาเหตุการกระท�าความรุนแรงได้ โดยผล
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การศึกษามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัย

ทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550, น. 42) 

พบว่า สาเหตสุ�าคญัของพฤตกิรรมท่ีกระท�าความรนุแรงในครอบครวัเป็นส่วนหนึง่

มาจากปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลท�าให้เกิดการสะสมความเครียด

แก่ผู้กระท�าความรุนแรงในการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพียงคนเดียวและปัญหา

ทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี

5. ด้านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะว่า

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีสนับสนุนให้บุคคลแสดงออก

ซึ่งพฤติกรรมกระท�าความรุนแรงต่อในครอบครัว โดยการได้รับการเสริมแรงและ

ปัจจัยกระตุ้นจากครอบครัว โดยผู้กระท�าความรุนแรงมักจะมีปัญหาครอบครัว

หรอืเคยถูกกระท�าความรนุแรงมาก่อนในอดตี โดยผลการศกึษามคีวามสอดคล้อง

กับทัศนะของจ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ (2547, น. 43) ได้กล่าวว่า การขัดเกลาทาง

สงัคมเป็นลักษณะท่ีปรากฏเฉพาะในสงัคมมนษุย์เท่านัน้ มนษุย์มีความสามารถใน

การเรยีนรูต้ัง้แต่เกดิท�าให้สามารถเรียนรูแ้ละจดจ�าได้ตามกาลเวลาทีเ่ปลีย่นแปลง 

ดังนั้นมนุษย์จึงได้รับการขัดเกลาทางสังคมเพื่อที่จะมีบุคลิกภาพเช่นนั้น ลักษณะ

ดังกล่าวที่เกิดข้ึนจากการได้รับถ่ายทอดมาโดยก�าเนิดและการขัดเกลาทางสังคม

หรือส่ิงแวดล้อมทางสังคมซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้บุคคลเป็นคนโดย

สมบรูณ์ ดงันัน้การกระท�าความรนุแรงจงึมคีวามเกีย่วข้องกับกระบวนการขดัเกลา

ทางด้านสังคม

  

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวอยู่ในระดับมาก 

เนื่องจากส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุเป็นการกระท�าที่รุนแรง 

ส่งผลใหไ้ด้รับความบาดเจ็บตอ่ร่างกายและจติใจ โดยสาเหตุการเกิดความรุนแรง

ต่อผู้สูงอายุในครอบครัวมีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลต่อสาเหตุ
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การเกิดความรนุแรงต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั เมือ่พจิารณาสามารถเรยีงตามล�าดบั

ค่าเฉลี่ย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อปัจจัยด้านยาเสพติดว่า

เป็นสาเหตทุีส่�าคญัทีส่ดุต่อการเกดิความรนุแรงต่อผู้สูงอายใุนครอบครัว เนือ่งจาก

เห็นว่ายาเสพติดมีโทษและส่งผลกระทบต่อผู้กระท�าความรุนแรงได้อย่างชัดเจน 

รองลงมาปัจจัยด้านอารมณ์ของผู้กระท�าความรุนแรงที่ใจร้อน แปรปรวน ไม่

สามารถควบคุมตนเองได้ ด้านการพ่ึงพาท่ีเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพา

ครอบครวัท�าให้เกดิเป็นภาระ ต่อครอบครวั ด้านเศรษฐกจิทีเ่ป็นปัจจยัซึง่มสีาเหตุ

จากการแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุและเนื่องจากผู้สูงอายุไม่สามารถหา

รายได้ด้วยตนเองได้จงึส่งผลกระทบต่อบคุคลให้เกดิการกระท�าความรุนแรง และ

ด้านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ถูกสะสมและเรียนรู้ประสบการณ์ความ

รุนแรงในอดีต ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ

ผลทีไ่ด้จากการศกึษาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองการกระท�าความรุนแรง

ต่อผูส้งูอาย ุส่งผลให้ผูศ้กึษามข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางในการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ดังนี้

1. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวร่วมกัน โดยจัดให้มีอาสาสมัครชุมชนดูแล

และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง 

2. องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/เอกชนควรจัดให้มีกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู ้สูงอายุใน

ครอบครัวอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การให้ค�าปรกึษาการวางแผนครอบครวั 

การจัดกิจกรรมกลุ่มบ�าบัดฟื้นฟู การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าความ

รุนแรงอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

อาชญากรรมในสังคมเกิดข้ึนหลากหลายประเภท วิธีการหรือรูปแบบ

อาชญากรรมทีม่อีตัราการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งคงหนไีม่พ้นอาชญากรรมทีเ่กิดจาก

การลักทรัพย์ ประกอบกับผู้กระท�าผิดยังมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจากเดิม รวมถึง

เด็กและเยาวชนหญิงก็มีแนวโน้มในการก่อคดีลักทรัพย์ด้วย การศึกษาครั้งนี้จึงมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสาเหตทุีท่�าให้เด็กและเยาวชนหญงิกระท�าผดิคดลีกัทรพัย์ 

และเพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชนหญิง

ในคดีลักทรัพย์ โดยใช้วิธีการศึกษาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และการ

ศึกษาภาคสนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประชากร 

ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาเป็นเดก็และเยาวชนหญงิทีอ่ยูใ่นความควบคมุดูแลของ

ศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนหญิงบ้านปรานทีีก่ระท�าผดิลกัทรพัย์ รวมทัง้สิน้

จ�านวน 8 ราย จากการศกึษา กลุม่ตวัอย่างจากเดก็และเยาวชนหญงิทีอ่ยูใ่นความ

ควบคุมดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนหญงิบ้านปราน ีจ�านวน 8 ราย 

ผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีที่กระท�าผิดลักทรัพย์ ขณะ

กระท�าผดิมอีายอุยูร่ะหว่าง 13 – 16 ปี ส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดับชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 สภาพครอบครัวบิดามารดาเลิกร้างและแยกทางกัน พักอาศัยอยู่กับ

บิดาเลี้ยง อา และเพื่อน อาชีพของบิดามารดาประกอบอาชีพรับจ้าง ฐานะทาง

เศรษฐกจิของครอบครวัยากจน ต้องหาอาชพีเสรมิเพือ่เลีย้งชพีครอบครวั ด้านการ

ศึกษาส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ เกเร หนีเรียน ส่วนพฤติการณ์การกระท�าผิด 
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พบว่าในการกระท�าผิดนั้น มี 2 แบบ คือ แบบแรกกระท�าผิดด้วยตนเองและแบบ

ที่สองร่วมกับผู้อื่น โดยมีการวางแผนหรือคิดมาก่อน และเกิดขึ้นโดยสถานการณ์

พาไป ซึ่งสาเหตุการส่วนใหญ่มาจากตนเองมากที่สุด เนื่องจากมีนิสัยค่อนข้าง

เอาแต่ใจตนเอง ดื้อรั้น คิดว่าตนเองถูกต้องเสมอ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา รักอิสระ 

ตดิเกมส์ อยากรูอ้ยากลองสิง่แปลกใหม่ จงึน�าไปสู่การกระท�าผิด ข้อเสนอแนะจาก

การศึกษามีดังน้ี ควรปรับปรุงแก้ไขนิสัยและพฤติกรรมของตนเองใหม่ ไม่ดื้อรั้น

หรอืเอาแต่ใจตนเอง เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา ควรรูจ้กัเลอืกคบเพือ่นทีดี่ เลอืก

ใช้การตดัสนิใจของตนเองอย่างถกูต้อง ครอบครวัต้องท�าหน้าทีด่แูละเอาใจใส่เดก็

และเยาวชนให้เพียงพอ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนปฏิบัติตาม 

ค�ส�คัญ :
สาเหตุการลักทรัพย์, เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
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Abstract

The objectives of the research on ‘Causes of the Theft Conduct-

ed by Female Children and Youths at the Training Center for Girls Ban 

Pranee’ are to explore the causes that influence female children and 

youths commit theft and to find the way of solutions to prevent the female 

children and youths from committing theft. This research project 

incorporates documentary research and field research disciplines. The 

tool in the field research work is an interview script used for collecting 

data from the research populations. The case study of population is 

female children and youths at the Training Center for Girls Ban Pranee. 

Thus, the total number of the populations of this research is 8. 

The result of this research found that Female children and youths 

were around 13-16 years old when they committed crimes. The 

educational background of the studied children and youth is grade 6. 

Their fathers and mothers divorce or live separately from each other. 

They live with their stepfathers, uncles and friends. Their fathers and 

mothers are daily employed workers. The economic statuses of their 

families are moderate. They must find the special career to protect their 

family .Most of them have committed theft because they were upset 

and felt that they were different from others. Concerning their learning 

habits, the studied youths did not pay attention to their lessons and 
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always skipped classes. The misbehaviors can be divided in two types, 

namely, self-conducted misbehaviors and collaborated ones. In some 

cases, the misbehaviors have been planned whilst in some other cas-

es the misbehaviors occurred by the circumstances.

The cause of the misbehaviors of most of the studied youth is 

their own selves. The studied youths were self-centered and stubborn. 

They did not listen to their fathers or mothers or parents. They thought 

that the thought of them are always correct. They loved freedom, were 

addicted to games and always hung out. They liked to try new things 

which led them to misbehaviors.

The suggestions from this research is that the female children 

and youth who have committed theft should change their attitudes and 

behaviors. They should not be stubborn or self-centered. They should 

behave so that they will be good daughters for their fathers and 

mothers. They should befriend with good friends, make right decisions 

and always think about the results from whatever they do. As for the 

families, they should pay attentions to their children and set food 

examples for the children. The community should help prevent and 

correct children’s misbehaviors.

Keywords :
Causes of the Theft Conducted, Children and Youths at the  

Training Center for Girls Ban Pranee
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บทน�า

ปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผดินัน้ เป็นปัญหาและสาเหตุทีท่�าให้บคุคล

ในกระบวนการยติุธรรมและบุคคลท่ีเกีย่วข้องนัน้ให้ความสนใจในเรือ่งสาเหตุของ

การกระท�าผดิของเดก็และเยาวชน เมือ่เดก็และเยาวชนมีการกระท�าผิดเกดิข้ึนนัน้

ย่อมก่อให้เกิดความเสยีหายทัง้ต่อตนเองและต่อผูอื้น่รวมไปถงึสงัคมและประเทศ

ชาติทุกคนต่างรู้ดีกันว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนที่จะต้อง

เตบิโตขึน้มาเป็นผูใ้หญ่ และเป็นก�าลงัส�าคญัท่ีจะพฒันาประเทศต่อไป หากแม้เด็ก

และเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างไม่มีคุณภาพ ขาดคุณธรรม จริยธรรมแล้ว อนาคต

ของประเทศคงไม่สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้เท่าที่ควร 

เด็กและเยาวชนหญิงท่ีกระท�าผิดน้ันมีวิธีการไม่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่และ

นับวันยิ่งจะเป็นปัญหามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการลักขโมยทรัพย์สิน หรือ

ปัญหาการลักขโมยจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน

หญงินัน้ส่วนใหญ่กระท�าผดิเพราะรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ หรอืกระท�าตามตัวอย่างผูใ้หญ่ 

ลอกเลียนแบบไปในทางท่ีไม่ดี โดยสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุ่ง

สู่ ยุคโลกาภิวัตน์ เปลี่ยนจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ประกอบการเล้ียงดูที่

ขาดการเอาใจใส่หรืออาจเข้มงวดมากเกินไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

หญิงมักจะถูกผู้ปกครองคาดหวังให้ปฏิบัติตามกรอบที่วางไว้ และด้วยความเป็น

เพศหญิงจึงถูกจ�ากัดทางความคิด ท�าให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในท่ีสุด ซ่ึง

ต่างจากเพศชายท่ีถูกเลีย้งดใูห้กล้าแสดงออกและกล้าเผชญิกบัสิง่ต่างๆด้วยตนเอง 

ดังนั้น พัฒนาการต่างๆ ของเพศหญิงจึงด้อยกว่าเพศชาย ท�าให้ขาดความเชื่อมั่น

ในตนเองและเหน็คณุค่าในตนเองต�า่กว่า นอกจากนีก้ารเลีย้งดูทีไ่ม่เหมาะสม การ

ตั้งความหวังมากเกินไป จนเด็ก ไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติตามได้ หรือการจ�ากัด

พฤติกรรมที่มากเกินไป ล้วนแต่จะมีส่วนผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจน

กลายเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในที่สุด (อารยา ด่านพาณิช ,2542 , น.3) แต่

ด้วยสภาวการณ์ทุกด้านมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้
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เกิดปัญหาและสาเหตุตามมาได้ในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่มีข้าวของแพง สิ่งของ

ต่างๆ ทั้งอุปโภคและบริโภคนั้นล้วนเป็นสิ่งจ�าเป็นของมนุษย์ในการด�ารงชีวิต 

หากขาดแคลนทรัพย์ ไม่มีเงินที่จะซื้อสิ่งของที่ต้องการได้ จึงก่อให้เกิดความ

อยากได้ ความต้องการอยากมีขึ้นมา และส่งผลให้เกิดการลักทรัพย์ต่อไป ซึ่งการ

ลกัทรัพย์นัน้ คอื การเอาทรพัย์ของผูอ้ืน่หรอืทีผู่อ้ืน่เป็นเจ้าของรวมอยู ่โดยต้องการ

จะครอบครองทรพัย์นัน้ไว้ เพือ่ตนเองเอาไปขายหรอืให้กบับคุคลอืน่ เพราะฉะนัน้

แล้วเราจึงเห็นคดีลักทรัพย์ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น

จากตารางสถิติจ�านวนที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯ ท่ัว

ประเทศ จ�าแนกตามฐานความผิดนั้น จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – 2556 

จะมเีดก็และเยาวชนทีอ่ยูใ่นความดแูลของสถานพินจิฯ ท่ัวประเทศนัน้เป็นจ�านวน

มาก โดยจ�าแนกตามฐานความผดิเกีย่วกบัทรพัย์แล้ว พบว่าฐานความผิดเกีย่วกบั

ทรัพย์มีจ�านวน 10,073 คดี นับได้ว่าเป็นปีที่มีสถิติจ�านวนมากท่ีสุดในรอบปี 

พ.ศ. 2552 ในขณะเดียวกัน ยังคงมีเด็กและเยาวชนกระท�าความผิดฐานความผิด

เก่ียวกับทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น และลดลงในปีต่อมา เหตุผลที่มี

การกระท�าผิดเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิดฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้น อัตรา

ลดลงติดต่อกันถึง 3 ปี เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรณรงค์กระตุ้นให้เด็กและ

เยาวชนไม่กระท�าความผิดในคดีลักทรัพย์ หากพิจารณาจากสาเหตุของการ 

กระท�าผิดของเด็กและเยาวชนนั้น ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการคบเพ่ือนมีสูง

ถึง 20,215 คดี ในปี พ.ศ.2550 รองลงมาคือ ความคึกคะนอง ความรู้เท่าไม่ถึง

การณ์ สภาพฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพครอบครัวทะเลาะวิวาท ผู้อื่นชักจูงหรือ

บังคับ และมีอาการป่วยทางจิต

อย่างไรกต็ามยงัคงเป็นปัญหาท่ีท�าให้กรมพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

ต้องแบกภาระรับผิดชอบและดูแลเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด สภาพปัญหาเด็ก

และเยาวชนทีก่ระท�าความผดิในคดีลกัทรพัย์นัน้ สงัคมเองกม็ส่ีวนทีท่�าให้ เดก็และ

เยาวชนเองกระท�าผิดมากขื้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ

เศรษฐกิจ แม้แต่เด็กและเยาวชนที่เป็นเพศหญิงก็กล้าที่จะกระท�าผิดเหมือนกับ
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เพศชายจะกระท�าผิดไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็จริง แต่เมื่อหากกระท�าผิดบ่อย

มากขึ้นแล้ว ท�าให้ติดนิสัยหรือท�าจนเกิดเป็นอาชีพได้ เพราะฉะนั้นสังคมจ�าเป็น

ต้องให้ความส�าคัญกับ เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะเด็กและเยาวชนคือ

อนาคตของชาต ิพวกเขาเหล่านีจ้ะเตบิโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีจ่ะดแูลประเทศชาตบ้ิาน

เมืองนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท�าให้เด็กและเยาวชนหญิงกระท�าผิดคดีลักทรัพย์

2. เพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน

หญิงในคดีลักทรัพย์

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการเลี้ยงดูที่แตกต่าง

แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ผู้หญิงจะถูกควบคุม 

ดูแลใกล้ชิดกว่าผู้ชาย อีกทั้งได้รับการคุ้มครองมากกว่าผู้ชาย ตลอดจนมักได้รับ

การต�าหนิหรอืผลกัดันให้เข้าไปสูก่ระบวนการสร้างวฒันธรรมรอง หรอืการมมีลทนิ

เนื่องจากการกระท�าผิดน้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งกระบวนการทางสังคมท่ีแตกต่างกันนี้

จะมอีทิธพิลน้อยต่อพฤตกิรรมของผูห้ญงิ ซ่ึงงานวิจยัทีส่นบัสนนุแนวคดินี ้คือ เด็ก

ผูห้ญงิจะถกูขดัเกลาให้มคีวามประพฤตก้ิาวร้าวน้อยกว่าเด็กผูช้าย และถูกควบคุม

ดูแลมากกว่าเด็กชาย (Vicki Rose, อ้างถึงใน เบส ชวลิตปรีชา, 2549, น.20) เด็ก

ผู้หญิงส่วนมากจะถูกอบรมเลี้ยงดูให้เก็บกดต่อการยั่วยวน ในขณะที่เด็กชายถูก

สอนให้ตอบโต้โดยการใช้ก�าลงัแก้แค้น และผูห้ญงิจ�านวนมากจะมลีกัษณะเกบ็กด

จากความกดดันทางสังคมมากกว่าผู้ชาย
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2. แนวคิดสตรีนิยม ( Feminist Theories)

ทฤษฎสีตรนียิม (Feminist Theories) และแนวคดิสตรีนยิม (Feminism) 

จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องกล่าวถึงเส้นทางเดนิทางของบทวเิคราะห์ประเด็น หญงิ - ชาย 

ในแง่ของความไม่เท่าเทียมกันที่น�าไปสู่การก�าเนิดแนวคิดสตรีนิยมในระยะแรก

การอธิบายความจริงเกี่ยวกับหญิง - ชาย ถูกผูกติดกับกรอบแนวคิดเรื่องของ 

ก�าหนดทางชีวภาพ (Biological Determinism) กล่าวคือการอธิบายว่าเพศ 

(Biological Sex) หรือความแตกต่างทาง สรีระเป็นตัวก�าหนดบทบาท และ

ความสมัพนัธ์ของหญงิและชายในสงัคม โดยลกัษณะนีป้รากฏอยูใ่นข้อสมมติฐาน

ทางมานุษยวิทยา ในการอธิบายความไม่เสมอภาคและเสมอภาคทางเพศ 

(ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2535)

สตรีนิยม หมายถึง ระบบคิดและขบวนการทางสังคมที่พยายามจะ

เปลีย่นแปลงสภาพทาง เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ต้ังอยูบ่นการวเิคราะห์ว่าผู้ชายอยู่

ในฐานะทีไ่ด้เปรยีบและสตรอียูใ่นสภาพที ่เป็นรอง หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ได้ว่าสตรี

นิยมมีจุดมุ่งหมายทางการเมอืงพอๆกบัจดุมุง่หมายทาง วิชาการ ซึง่เป็นวถิขีองทัง้

ความคดิ และการกระท�า ส่วนในทางวชิาการ สตรีนยิมมลัีกษณะทีเ่ป็น สาขาวชิา 

และจะยอมรับในประสบการณ์ส่วนตวัว่าเป็นข้อมลูทีใ่ช้ในการศกึษาได้ (Shewin, 

1988) และได้มีการเสนอให้ความเป็นเพศ (gender) เป็นหน่วยเริ่มแรกของการ

วิเคราะห์ความเป็นเพศท่ีถือว่าเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ท่ีส�าคัญ และมักจะ

พิจารณาให้สตรีเป็นหน่วยหลักของการวิเคราะห์ (Beasley, 1999) สตรีนิยมให้

ความสนใจที่เกี่ยวกับอิสรภาพส่วนบุคคล ครอบครัว รัฐ การกระจายอ�านาจที่

ไม่เท่าเทียมกันทางเพศในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม รวมถึง

การเรียกร้องให้มีการสร้างสมดุลใหม่ระหว่างเพศ ในนามของความมีมนุษยธรรม

เดียวกัน และเคารพในความแตกต่างของกันและกัน

ไอเซนสไตน์ (1984) มองว่าในขณะทีห่วัใจของสตรนียิม คอืความเท่าเทยีม

กัน ต้องการ ที่จะปลดปล่อยสตรีจากการกดขี่โดยการท�าลายอุปสรรคที่กีดขวาง

การเป็นผู้ก�าหนดในเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ หรือเรื่องทางเพศด้วยตัวเอง 
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การสร้างทฤษฎีว่า สตรีมีความเหนือกว่าผู้ชายใน คุณสมบัติทางชีวะหรือทางจิต

วิญญาณที่มีมาตามธรรมชาติบางอย่าง เป็นการถอยหลังเข้าคลองที่ อันตราย

อย่างยิ่ง นอกจากนี้ กริมชอว์ (1990) ยังมองว่าความคิดที่เสนอให้มีการแบ่งแยก

ทางเพศ เป็นเพศหญิงและเพศชายเป็นระบบการวิเคราะห์แบบเดิมที่เรียกว่า 

ความคิดแบบสองขั้ว (dualism) ซึ่งเป็นการพิจารณาแยกปรากฏการณ์ต่างๆ 

ออกเป็น 2 ขั้วที่ตรงข้าม เช่น อารมณ์กับเหตุผล รูปธรรมกับนามธรรม ลักษณะ

สากลกับลักษณะเฉพาะ ร่างกายและจิตใจ สาธารณะและส่วนตัว

ทฤษฎีสตรีนิยม พยายามที่จะวิเคราะห์เงื่อนไขที่มาก�าหนดชีวิตสตรี และ

ส�ารวจความเข้าใจ ในเชิงวัฒนธรรมว่าสตรีหมายความว่าอย่างไร โดยให้ความ

หมายว่าสตรีเป็นวัตถุของความรู้มากกว่าจะเป็นผู้ผลิตสร้างความรู้ ดังนั้นแนวคิด

ทฤษฎีสตรนียิมจงึมคีวามโดดเด่น มกีารตัง้ค�าถามเกีย่วกบัความรู้และความจริงที่

มีอยู่ว่าใครเป็นผู้สร้างความรู้และความจริง (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545)

จุดหลักในการวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์หญิง - ชาย น�ามาสู่ความ

พยายามวเิคราะห์ กับระบบคดิ หรอืสงัคมทีม่ผีูช้ายเป็นศนูย์กลาง ซึง่จะเหน็ได้ชดั

ในงานของ Kete Millett ผูเ้ขยีน Sexual Politics ในปี 1970 ทีก่ล่าวถงึมโนทศัน์ 

“การเมืองเรื่องเพศ” ว่า เพศเป็นปัจจัยก�าหนด สถานภาพท่ีมีนัยทางการเมือง 

ซึ่งมักจะถูกมองข้ามไปเป็นความสัมพันธ์และการจัดระเบียบทางสังคมที่แสดงถึง

โครงสร้างอ�านาจคนกลุม่หนึง่ถกูควบคมุโดยคนอกีกลุ่มหนึง่และสถาบนัการเมอืง 

นี้ก็คือ ระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) (Beasley, 1999)

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีชายเป็นใหญ่ เช่นเดียวกับอารยะธรรมอื่นๆ ใน

ประวัติศาสตร์ ความจริงข้อนี้ประจักษ์ชัดในทันทีที่เราตระหนักว่าหนทางแห่ง 

อ�านาจในสังคมล้วนอยู่ในก�ามือผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทหาร อุตสาหกรรม 

เทคโนโลย ีต�าแหน่งทางการเมอืง การเงนิ การคลัง รวมถงึ การใช้ก�าลังบงัคบัของ

ต�ารวจ 

กนกวรรณ ไม้สนธิ์ (2544) ศึกษาการต่อรองอ�านาจของผู้หญิงจากกา

รน�าเสนอเรือนร่างผ่านสื่อนิตยสารไทย พบว่า 1. ลักษณะของภาพตัวแทนเรือน
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ร่างผู้หญิงในนิตยสารที่ผ่าน กระบวนการใส่รหัสและต่อรองด้วยตัวผู้หญิงเอง 

สอดคล้องกับแนวคิดการต่อรองเพื่อก�าหนดภาพ ตัวแทน 2. ลักษณะของการต่อ

รองเพือ่ให้ได้ภาพตวัแทนผ่านการน�าเสนอเรอืนร่างตามทีผู่ห้ญงิ ต้องการประกอบ

ด้วย การต่อรองกับเจ้าของทุน การต่อรองในกระบวนการผลิต การต่อรองกับ

สังคม 3. พบลักษณะการท้าทายแนวคิดสังคมแบบปิตาธิปไตยที่ปรากฏใน

สื่อนิตยสารจากการที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายก�าหนดภาพตัวแทนของเรือนร่างขึ้นเอง คือ 

นางแบบอยู่ในฐานะผู้กระท�าให้มีภาพสวยงามจากการแสดงท่าทางของตนเอง 

สตรีนิยมตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้องส�ารวจพื้นที่ส่วนตัว และประสบการณ์

ใน ชวีติประจ�าวนัของสตร ีเช่น เรือ่งพืน้ทีภ่ายในบ้าน งานบ้าน ความเป็นแม่ และ

เพศธรรม เพราะ พืน้ท่ีเหล่าน้ีแท้จรงิถูกก�าหนดด้วยการเมอืงดังที ่มลิลิเลท (1971) 

กล่าวไว้ จุดนี้เองได้กลายเป็น สโลแกนของกลุ่มเคลื่อนไหวสตรีนิยม ซึ่งได้มีการ

เปลี่ยนแปลงวาระทางการเมืองและทฤษฎี โดยท�าพื้นที่ของชีวิตที่เคยถูกมองว่า

เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวเข้ามาสู่พื้นท่ีของการต่อสู้ทางการเมือง และเป็นประเด็นของ

การวิเคราะห์ทางทฤษฎี (Jackson and Jones, 1998)

 

3. ทฤษฎีความผูกพันทางสังคม ( Social Bonding Theory )

นักคิดอีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงการควบคุมทางสังคม คือ ทราวิส ไฮร์ชิ  

(Travis Hirschi) โดยได้เสนอแนวความคิดว่า คนเรามีความรู้สึกในจิตใจที่จะ

กระท�าความผดิหรอืละเมดิกฎหมายของสงัคมอยูเ่สมอ จึงจ�าเป็นต้องมกีารควบคมุ

ทางสังคม โดยอาศัยข้อผูกมัดของสังคมเป็นเครื่องมือส�าคัญ ข้อผูกมัดนี้จะน�ามา

ใช้ในกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางสังคม หากขาดการยึดถือข้อผูกมัด

อาชญากรรมก็ย่อมจะเกิดขึ้น

Travis Hirschi เขียนหนังสือ (Causes of Delinquency) สาเหตุการ 

กระท�าผิดของเด็ก เชื่อว่าคนเราทุกคนมีศักยภาพในการละเมิดกฎหมายแต่ที่เรา

ยังสามารถควบคุมตัวเองได้ เพราะเราเกิดความกลัวว่าพฤติกรรมในการละเมิด

กฎหมายจะท�าลายความสัมพันธ์ของเพื่อน ครอบครัว ครู และเพื่อนร่วมงาน 
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ถ้าเราขาดความผูกพันทางสังคม (Social Bond) ไม่สนใจว่าใครจะเป็นอย่างไร 

คนจะเกิดความอิสระในการกระท�านั้นจนสามารถกระท�าความผิดได้

องค์ประกอบของความผูกพันทางสังคม (สุดสงวน สุธีสร, 2546, น.86) 

ได้แก่

1. ความผกูพนั (Attachment) การยอมรับบรรทดัฐานทางสังคมและการ

พัฒนาความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ข้ึนอยู่กับความผูกพัน Hirschi มองว่า ครอบครัว 

เพือ่น และโรงเรยีนเป็นสถาบนัทางสงัคมทีมี่ความส�าคญัอย่างย่ิงท�าให้คนผกูพนักนั

2. ข้อผูกมัด (Comment) คือ การที่คนผูกมัดกับการด�าเนินชีวิตรูปแบบ

ของสังคม เช่น เรียนหนังสือสูง เพื่อที่จะประกอบอาชีพที่ดี จะมีความส�าเร็จ

ในชีวติ ท�าให้ คนไม่อยากท�าผดิกฎหมาย เพราะการกระท�าผดิกฎหมายจะท�าลาย

โอกาสของความส�าเรจ็ในชวีติ ดงันัน้ข้อผกูมดัจึงเป็นส่วนหนึง่ทีค่วบคมุพฤติกรรม

อาชญากรรม

3. การมีส่วนเกี่ยวข้อง (Involvement) การท�ากิจกรรมต่างๆ ของสังคม 

ท�าให้เหลือเวลาน้อยที่จะคิดประกอบอาชญากรรม เพราะเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปท�า

กิจกรรม

4. ความเชื่อ ( Belief ) คนที่อาศัยอยู่พื้นที่เดียวกันจะมีความเชื่อที่เหมือน

กันความรู้สึกต่อบรรทัดฐานและค่านิยมเหมือนกัน คนเหล่านี้จะไม่ประกอบ

อาชญากรรมในทางกลับกัน มีจริยธรรมที่ดีงาม

4. ทฤษฎีวฒันธรรมรองของเด็กกระท�าผดิ (Cultural Deviance Theory)

อัลเบิร์ต โคเฮน (Albert Cohen) ได้พิมพ์หนังสือชื่อ Delinquent Boy : 

the Culture of the Gang (เด็กกระท�าผิด: วัฒนธรรมของแก๊ง) ในปี ค.ศ.1955 

โดยยกตวัอย่างสงัคมของชนชัน้กลางและชนชัน้กรรมกรในสหรัฐอเมริกา ทีสั่งคม

ได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งทะเยอทะยานความก้าวหน้า ความส�าเรจ็ และการศกึษา 

ซึ่งท้ังสองชนชั้นต่างอบรมขัดเกลาลูกหลานตามวัฒนธรรมของกลุ่มตน สามารถ

แยกความแตกต่างของค่านิยมที่ใช้อบรมระหว่างชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมกร 
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โคเฮน เห็นว่าในระบบโรงเรียนของสหรัฐอเมริกานั้นจะยึดค่านิยมของ

ชนชั้นกลางมาเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นระเบียบให้นักเรียนปฏิบัติ ถ้านักเรียน

ต้องการประสบความส�าเรจ็ในโรงเรยีนก็จะต้องยอมรับและปฏบิติัตามค่านยิมของ

ชนชั้นกลาง ถ้าพิจารณาแล้วจะพบว่าเด็กท่ีมีจากชนชั้นต�่าจะเกิดปัญหาในการ

ปรับตัวเป็นอย่างมาก ท�าให้เด็กเกิดความขัดแย้งในตัวเอง เกิดความกดดัน และมี

ความตึงเครียด ผลก็คือเด็กชนชั้นต�่าจะปฏิเสธทุกส่ิงทุกอย่างที่เป็นตัวแทนของ

กลุ่มชนชั้นกลาง ท�าให้เกิดการรวมตัวกัน “แก๊ง” และมีการสร้างวัฒนธรรมของ

กลุ่มตนขึ้นมา เด็กที่รวมตัวกันเป็นแก๊งจะมีลักษณะ ดังนี้ สมาชิกภายในกลุ่มจะมี

ความใกล้ชิดผกูพนักนั การท�ากจิกรรมต่างๆก็เพือ่ความสนกุอย่างเดียว จะมคีวาม

คับแค้น เป็นปฏิปักษ์ มีปฏิกิริยาในทางลบกับกลุ่มชนชั้นกลาง

5. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)

เป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ทฤษฎพีฤตกิรรม อัลเบร์ิต แบนดูรา (Albert Bandura) 

เชื่อว่า มนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความรุนแรง แต่ได้เรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรม

ก้าวร้าวจากการสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นที่อยู่แวดล้อมในสังคม เพื่อมุ่งหวังผล

จากความก้าวร้าวนี ้นอกจากนีย้งัได้ดจูากภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ เด็กเหน็คนทีม่ี

พฤติกรรมก้าวร้าวและแสดงความรุนแรงซึ่งปฏิบัติต่อเน่ืองในการตีความสัมพันธ์

ทางสังคม เช่น ลูกเห็นพ่อแม่ ตบตี และแม่ยอมให้พ่อท�าเช่นนั้น เมื่อเด็กโตขึ้น 

เด็กคนนี้จะกลายเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นการ

เรียนรู้โดยการเลียนแบบพฤติกรรมนั่นเอง

6. ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง (Differential Association 

Theory)

เอ็ดวิน เอช. ชัตเทอร์แลนด์ (Edwin H. Sutherland) ได้พยายามอธิบาย

พฤตกิรรมของกลุม่อาชญากรอาชพี (career criminal) เช่น อาชญากรคอปกขาว 

และหัวขโมยอาชพี การกระท�าผดิเกดิจากกระบวนการเรยีนรูท้างสงัคม การเรยีน
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รู้ทักษะ (skills) และแรงจูงใจ (motives) ซึ่งเป็นผลจากการติดต่อสัมพันธ์กับคน

ที่เป็นอาชญากร จึงได้เรียนรู้ค่านิยม (values) ทัศนคติ (attitudes) ค�านิยาม

(definition) และรูปแบบของการประกอบอาชญากรรม (pattern of criminal 

behavior) เป็นต้น

หลักของทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างมี ดังนี้

1. พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้ เช่นเดียวกับการเรียนรู้

พฤติกรรมปกติ เช่น การเรียนการอ่านหนังสือ ต้องเริ่มตั้งแต่อ่านค�าง่ายๆ จนมา

อ่านค�าที่ยากเป็นล�าดับ

2. พฤติกรรมอาชญากรรม เกิดจากการเรียนรู้ในการมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกัน

และกัน เกิดขึ้นในกลุ่มที่มีความสนิทสนมกัน เช่น ครอบครัว เพื่อน

3. การเรยีนรูพ้ฤตกิรรมอาชญากรรม รวมถงึการเรียนเทคนคิการประกอบ

อาชญากรรมด้วย บางครั้งยาก บางครั้งง่าย นอกจากนี้ยังเรียนรู้ถึงแรงจูงใจ 

แรงผลักดัน การให้เหตุผลและทัศนคติด้วย

4. แนวทางเฉพาะของแรงจูงใจและแรงผลักดันจะเรียนรู้จากการรับรู้

หลายด้าน เกี่ยวกับข้อกฎหมายท่ีเลือกปฏิบัติตามและข้อกฎหมายที่จะละเมิด 

เพราะปฏิกิริยาของคนในสังคมที่มีต่อกฎทางสังคมและกฎหมาย ไม่ได้เปปู็นรูป

แบบเดียวกันทั่วไป จึงเกิดจากความขัดแย้งระหว่างทัศนคติของสังคมและ

บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของสังคม และกลายเป็นหลักพื้นฐานของแนวคิด

การคบค้าสมาคมที่แตกต่าง

5. การที่คนกลายเป็นอาชญากร เพราะเห็นผลจากการกระท�าความผิด 

ท�าให้เขาพอใจ

6. การคบค้าสมาคมที่แตกต่างขึ้นอยู่กับความถี่ (frequency) ระยะเวลา

(duration) การมาก่อน(priority) และความเข้มข้น(intensity) การคบค้าสมาคม

เป็นระยะเวลานานจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างยิ่ง ในขณะที่ “การมาก่อน” 

ในความหมายคือการได้เรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม ยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ ยิ่งมี
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ผลต่อพฤตกิรรมอย่างมาก และ “ความเข้มข้น” หมายถงึ การให้ความส�าคญับารมี 

เช่น ผูม้อี�านาจจะมอีทิธพิลในการชกัจงู เช่น พ่อแม่หรือเพ่ือนสนทิจะมผีลต่อการ

เรียนรู้อย่างมากแม้ว่าพฤติกรรมอาชญากรรมแสดงให้เห็นถึงความต้องการและ

ค่านิยมทั่วไป แต่ไม่ได้แปลว่าค่านิยมและความต้องการของอาชญากรต้อง

แตกต่างจากคนทั่วไป เพราะทั้ง อาชญากรและคนทั่วไปต่างมีความต้องการและ

ค่านิยมทั่วไปที่เหมือนกัน

7. ทฤษฎวีงกลมทีม่จีดุศนูย์กลางร่วมกนั  Concentric circle theory) 

โรเบิร์ต ปาร์ก และเออเนอร์เนสต์ เบอร์เกส เสนอรูปแบบของเมืองโดย

แบ่งเป็นเขตรูปวงกลมและมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางขยายวงกลมออกเป็นช่วงๆ 

ซึ่งมาจากใจกลางเมืองไปสู่นอกเมือง แบ่งเป็น 1. เขตใจกลางธุรกิจ คนอาศัยอยู่

มาก และทีอ่ยูอ่าศยัน้อย 2. เขตเสือ่มโทรม ธรุกิจต่างๆ เร่ิมเข้ามามากมาย ผู้อาศยั

จึงไม่สามารถย้ายออกไปอยู่ที่อื่นได้ เมื่อเสื่อมลง ท�าให้ไม่มีใครต้องการอยู่อาศัย

อีกต่อไป 3. เขตที่อยู่อาศัยของพวกคนท�างาน บ้านจะดูดีกว่า เพราะครอบครัวมี

รายได้สูงกว่าพวกที่อาศัยในเขตเสื่อมโทรม ส่วนในเขตที่ขยายออกไปจะมีราคา

แพงขึ้นไปอีก สาเหตุที่ท�าให้สถิติอาชญากรรมสูง สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. เขตใจกลางเมืองจะมีสภาพการควบคุมสังคมท่ีอ่อนแอ เพราะขาดการจัด

ระเบยีบทางสงัคม ต่างๆ มากมาย ท�าให้ชมุชนใหม่มกีารปรับระเบยีบทางสังคมที่

เข้มแข็ง 2. สาเหตุที่อัตราการเกิดอาชญากรรมสูงในเขตที่ 1 และ 2 เนื่องจาก 

คนในเขตนี้มีความขาดความผูกพันทางสังคม 3. เมื่อเมืองเริ่มขยายใหญ่ออกไป

เพิม่เตมิ เขตทีเ่ป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนท�างานจะกลายเป็นเขตเปลีย่นแปลง เนือ่งจาก

คนท�างานจะพยายามย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่ เป็นรูปแบบการด�าเนินชีวิตของ

คนที่มีรายได้สูงข้ึน เมื่อมีโอกาสและมีเงินเพียงพอจะย้ายไปอยู ่ในเขตที่มี

ความปลอดภัยสูงกว่า ซ่ึงปาร์กและเบอร์เกส มองว่าเป็นกระบวนการปกติของ

รูปแบบการด�าเนินชีวิตแบบอเมริกันชน และการขยายของเมืองในสหรัฐอเมริกา 

การทีเ่ป็นแหล่งชมุชนแออดั ท�าให้ผูอ้ยูอ่าศยัรู้สึกอดึอดัไม่โปร่งสบาย ส่งผลให้คน
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เกดิความเครยีดและมปัีญหากบัสขุภาพจติมาก การทะเลาะเบาะแว้งกนัย่อมเกดิ

ขึ้น ท�าให้ทั้งสภาพแวดล้อมและสภาพในครอบครัวมีแต่สิ่งแย่ๆ (สุดสงวน สุธีสร, 

2546)

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากการสัมภาษณ์พูดคุยตามข้อค�าถามท่ีก�าหนดอย่างเหมาะสม 

กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการศึกษาครั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชนหญิง

ทีก่ระท�าความผดิในคดลีกัทรพัย์ ซึง่อยูใ่นความควบคุมดแูลของศูนย์ฝึกและอบรม

เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีจ�านวนทั้งหมด 104 คน โดยจะใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 8 คน ซึ่งเป็นเด็ก

หญงิ หรอืเยาวชนหญงิ ท่ีเคยมปีระสบการณ์ในการกระท�าผดิในคดีลกัทรัพย์ และ

ไม่เคยกระท�าผดิในคดลีกัทรพัย์มาก่อน และใช้แบบสมัภาษณ์เป็นเครือ่งมอืในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน มีค�าถามเชิงปิด ในแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

ข้อมลูทัว่ไป สภาพครอบครวั พฤตกิารณ์ทางคดีทีเ่กดิขึน้ และสาเหตุการลกัทรพัย์ 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจะน�ามาวิเคราะห์และอภิปรายสรุป ในเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนหญิงที่เป็นกรณีศึกษา 

ขณะกระท�าผิดมีอายุระหว่าง 13 – 16 ปี สถานภาพโสด 7 ราย สถานภาพสมรส 

1 ราย มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาสายอาชีพ ตามล�าดับ ซึ่งในขณะ

ที่กระท�าผิดมีอยู่ 3 ราย ที่อยู่ในระหว่างก�าลังศึกษาเล่าเรียนพร้อมกับท�างานไป

ด้วย ส่วนที่เหลือไม่อยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน ซึ่งออกจากการเรียนแล้วมา

ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขายก่อนถูกด�าเนินคดี
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ครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดส่วนใหญ่บิดามารดาเลิกร้าง

และแยกทางกนั เดก็และเยาวชนไม่ได้อาศยัอยูก่บัผูป้กครองหรอืแยกออกมาอาศยั

อยูกั่บเพือ่นเป็นส่วนใหญ่ บิดามารดาของเดก็และเยาวชนจะประกอบอาชพีรบัจ้าง 

ค้าขาย ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวจึงอยู่ในระดับพอมีพอกินพอใช้ตาม

อัตภาพ 

ภูมิหลังของเด็กและเยาวชนทั้ง 8 กรณีศึกษา พบว่า เด็กและเยาวชนหญิง

ที่กระท�าผิดลักทรัพย์ ขณะกระท�าผิดมีอายุอยู่ระหว่าง 13 – 16 ปี ส่วนใหญ่จะ

จบการศกึษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 สภาพครอบครวั ส่วนใหญ่บดิามารดา

เลิกร้างและแยกทางกัน เด็กและเยาวชนหญิงจะอาศัยอยู่กับบิดาเลี้ยง อา และ

เพื่อน อาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง ฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวยากจน ต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงชีพครอบครัว ส่วน

ใหญ่เดก็และเยาวชนหญงิทีก่ระท�าผดิลกัทรพัย์เกดิความรูส้กึน้อยใจบ้าง ทีต่นเอง

ไม่เหมือนคนอื่น ส่วนในด้านการศึกษานั้น ส่วนใหญ่ไม่ต้ังใจเรียนหนังสือ เกเร 

หนีเรียน ส่งผลให้ผลการเรียนไม่ดีหรือไม่ได้ดั่งใจคิดไว้ หรือเรียนจบในระดับต�่า

กว่ามาตรฐาน และบางกรณีศึกษามีการทะเลาะวิวาทกัน ต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

จนท�าให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันในที่สุด 

พฤตกิารณ์การกระท�าผดิ พบวา่ เด็กและเยาวชนหญงิทีก่ระท�าผดิ มุง่ทีจ่ะ

ลกัทรพัย์ของผูอ้ืน่ โดยกระท�าผดิไปเพือ่หวงัจะลักขโมยส่ิงของนัน้ๆ แล้วน�าส่ิงของ

นัน้ไปขายอกีทีหนึง่เพือ่เปลีย่นเป็นเงนิ และน�าไปใช้สอยหรอืซ้ือของในสิง่ทีต่นเอง

ต้องการตามวัตถุประสงค์ ในฐานความผิดลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง ลักทรัพย์

ผูอ้ืน่ในเวลากลางคนืร่วมกนัลกัทรัพย์ผูอื้น่ในเวลากลางคนื หรอืรบัของ ปล้นทรพัย์

โดยมีอาวุธ โดยใช้ยานพาหนะ เพือ่ให้พ้นการจบักมุ ลกัทรพัย์ของห้างสรรพสนิค้า

บิ๊กซีร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร ร่วมกันชิงทรัพย์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่

ความตาย ร่วมกันฆ่าผู้อื่น ในการกระท�าผิดนั้น มี 2 แบบ คือ แบบแรกจะกระท�า

ผิดด้วยตนเอง และแบบที่สองตนเองร่วมกันกระท�าผิดกับผู้อื่น ซึ่งบางทีจะมีการ

วางแผนหรอืคิดมาก่อนท่ีจะกระท�าผดิลงไป และกระท�าผดิไปตามสถานการณ์พาไป 
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สาเหตุการกระท�าผิดของกรณีศึกษาทั้ง 8 ราย ของเด็กและเยาวชนหญิง

บ้านปรานีนั้น เรียงอันดับสาเหตุการกระท�าผิดลักทรัพย์มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 

พบว่าอันดับที่ 1 สาเหตุการกระท�าผิดจากตนเอง 8 ข้อ อันดับที่ 2 สาเหตุการก

ระท�าผิดจากเพื่อน 6 ข้อ อันดับที่ 3 สาเหตุการกระท�าผิดจากครอบครัว 5 ข้อ 

อันดับที่ 4 สาเหตุการกระท�าผิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม 2 ข้อ และอันดับที่ 

5 อันดับสุดท้าย สาเหตุการกระท�าผิดจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ 1 ข้อ ซ่ึง

สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

สาเหตุที่ท�าให้เด็กและเยาวชนหญิงกระท�าผิดลักทรัพย์ 

อันดับที่ 1 สาเหตุการกระท�าผิดจากตนเอง ที่กรณีศึกษาทั้ง 8 ราย 

จากกลุ่มตัวอย่างของเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแล

ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีที่เหมือนกันมากที่สุด 

ส่วนใหญ่กรณีศึกษาจะมีนิสัยดื้อรั้น ไม่ค่อยเช่ือฟังบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

เด็กและเยาวชนจะคิดว่าความคิดตนเองนั้นถูกต้องเสมอ บางกรณีศึกษา เมื่อ

ถูกกดดันจากบิดามารดา ท่ีสั่งสอนแล้วใช้ ไม้ตีบ้าง เพื่อให้รู้สึกหลาบจ�า กลับ

ส่งผลท�าให้เด็กและเยาวชนรู้สึกไม่อยากที่จะอาศัยอยู่ที่บ้านอีก เพราะเบื่อที่จะ

ต้องโดนบิดามารดาสั่งสอน และประกอบกับบิดามารดา มีนิสัยจุกจิก และขี้บ่น 

ท�าให้เด็กและเยาวชนตัดสินใจหนีออกจากบ้าน มาอาศัยอยู่กับเพื่อนแทน และ

ด้วยความทีต่นเองเบือ่หน่าย อยากท�าตามตวัอย่างเพ่ือนบ้าง จึงส่งผลต่อการเรียน 

ท�าให้ผลการเรียนไม่ดี และไม่อยากเรียนหนังสือในที่สุด ท�าอะไรตามอ�าเภอใจ 

โดยไม่ได้แคร์ความรู้สึกของบิดามารดาเลย รักอิสระ ติดเกมส์ มักไม่ค่อยอยู่บ้าน 

อยากรู ้อยากลองส่ิงแปลกใหม่ บางครัง้ตดัสนิใจกระท�าผดิไปด้วยความคกึคะนอง 

แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างนี้กระท�าไปตามความปรารถนาของสัญชาติญาณ

จากจิตใต้ส�านกึ โดยทีไ่ม่สามารถควบคมุไว้ได้ ตามทฤษฎจีติวเิคราะห์ของซกิมนัด์ 

ฟรอยด์ และมีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม คือ มีความเห็นแก่ตัว ไม่สามารถยับยั้ง

ชั่งใจที่กระท�าผิดได้ 

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

176



อันดับที่ 2 สาเหตุการกระท�าผิดจากเพื่อน พบว่า กรณีศึกษาส่วนใหญ่มี

การคบค้าสมาคมกับเพื่อนในละแวกบ้านที่อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียง

ในแถวนั้น เพื่อนมักจะพากันเที่ยวเตร่ตามสถานที่ต่างๆ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ 

ร้านคาราโอเกะ และจากที่สังเกตได้จากผลจากการสัมภาษณ์นั้นพบว่า เด็กและ

เยาวชนเหล่านีใ้ห้ความส�าคญักบัเพือ่นมากกว่าบคุคลในครอบครวัหรอื ผูป้กครอง

และพ่ีน้อง เพื่อนเปรียบดังคนส�าคัญท่ีสุดในชีวิตพวกเขา มีปัญหากวนใจอะไร 

ก็มักเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนก่อนเสมอ เรียนรู้และลอกเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ

จากเพื่อน เพื่อนชวนไปไหนก็ไปด้วย ไม่ค่อยปฏิเสธกลุ่มเพ่ือนเพราะกลัวเพื่อน

จะเสียใจ เลยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนบ่อย 

อันดับที่ 3 สาเหตุการกระท�าผิดจากครอบครัว สถานภาพของบิดามารดา

ของกรณีศึกษามี 2 ลักษณะ คือ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน และบิดามารดาเลิกร้าง

และแยกทางกันไป ต่างฝ่ายต่างมีคู่ครองใหม่ ท�าให้เด็กและเยาวชนขาดคนคอย

เอาใจใส่ดูแล เนื่องจากขาดการฝึกอบรม ขาดการเล้ียงดูที่ดีในวัยเด็ก ไม่มีการ

ลงโทษห้ามปรามเมื่อเด็กกระท�าผิด สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาได้อยู่ร่วมกัน

ท�าให้เกิดความห่างเหินหรือช่องว่างที่มาก้ันกลางระหว่างสมาชิกมากขึ้น อีกทั้ง

บางกรณศีกึษา บิดามารดาหรอืผูป้กครองบางครอบครัว ให้อสิระเด็กและเยาวชน

มากเกนิไป หากบตุรต้องการท�าอะไรกไ็ม่ค่อยห้ามปราม จะคอยตักเตือนบ้างบาง

ครั้งเท่านั้น ซึ่งเด็กที่ก�าลังเข้าสู่ในช่วงวัยรุ่นก็มักจะไม่ค่อยเช่ือฟังค�าส่ังสอนของ

บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ดื้อรั้น และน�าไปสู่การกระท�าผิดในที่สุด 

อันดับที่ 4 สาเหตุการกระท�าผิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นสาเหตุ

ที่ส�าคัญอีกรูปแบบหนึ่งท่ีท�าให้เกิดการกระท�าผิดดังกล่าว คือ ครอบครัวที่ต้ัง

ถิ่นฐานอยู่ในชุมชนแออัด ลักษณะของบ้านเป็นห้องเช่า บ้านไม้เก่าชั้นเดียว 

มีประชากรหนาแน่นแออดักระจายทัว่ไปทกุเขตการปกครอง การสร้างทีอ่ยูอ่าศยั

ในพื้นที่แคบๆ และไม่เป็นระเบียบ ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ชุมชนที่มี

การแพร่ระบาดของยาเสพติด มีทั้งผู้จ�าหน่ายและผู้เสพ 
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อนัดบัที ่5 สาเหตกุารกระท�าผดิจากสถานภาพทางเศรษฐกจิของครอบครวั 

เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้เด็กและเยาวชนกระท�าผิด เนื่องจากกรณีศึกษานั้น 

พบว่ามีฐานะทางเศรษฐกจิทางทีไ่ม่ดี มคีรอบครวัทีม่ฐีานะไม่ดเีป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว

ประกอบกับตนน้ันต้องการเงินทองทรัพย์สินไปกินใช้เที่ยวเล่น จึงท�าให้เด็ก

และเยาวชนบางรายต้องด้ินรนต่อสู้ด้วยการเป็นอาชญากรรมหาเงินโดยทาง

ผิดกฎหมายมาใช้แทนการได้รับจากครอบครัว

การอภิปรายผล
ภูมิหลังของเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนหญิงท่ีกระท�าความผิดฐานลักทรัพย์ส่วนใหญ่สภาพ

ครอบครัวบิดามารดาเลิกร้างและแยกทางกัน เด็กและเยาวชนหญิงจะอาศัยอยู่

กบับดิาเลีย้ง อา หรอืเพ่ือนโดยส่วนใหญ่ อาชพีหลักของบดิามารดาหรือผู้ปกครอง

ประกอบอาชีพรับจ้าง จึงมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับยากจน ต้องหาอาชีพ

เสริมเพื่อเลี้ยงชีพครอบครัว ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนหญิงที่กระท�าผิดลักทรัพย์

เกิดความรู้สึกน้อยใจที่ตนเองไม่เหมือนคนอื่น ขาดการเอาใจใส่ที่เพียงพอและไม่

ได้รับการดูแลที่ดี ท�าให้เกิดช่องว่างทางความสัมพันธ์ และส่วนใหญ่จะไม่ต้ังใจ

เรียนหนังสือ เกเร หนีเรียน ส่งผลให้ผลการเรียนไม่ดีหรือ จบการศึกษาในระดับ

ต�า่กว่ามาตรฐาน และมปัีญหาการทะเลาะววิาท ตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน จนท�าให้ต้อง

ออกจากโรงเรียนกลางคันในที่สุด และบางส่วนหนีออกจากบ้านเน่ืองมาจากไม่

สามารถทนพฤตกิรรมของพ่อเลีย้งทีก่ระท�าช�าเราข่มขืนได้ และก้าวเข้าสู่วงจรของ

การกระท�าผดิลกัทรพัย์ รวมถึงมพีฤตกิรรมการตดิยาเสพตดิประเภทต่างๆ บคุคล

จะมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สังคมที่ดีได้ เกิดจากประสบการณ์การอบรม

เลี้ยงดูในวัยเด็ก ครอบครัวจึงเป็นสังคมแรกของเด็กที่จะเรียนรู้ และขัดเกลาทาง

สังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม (Socialization theory) 

ได้อธบิายว่า คนได้ถูกขดัเกลาจากสถาบนัต่างๆ ในสงัคม ได้แก่ ครอบครวั โรงเรยีน 

เพื่อน และที่ท�างาน เป็นต้น ซึ่งถ้าหากความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวกและได้รับ
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การสนับสนุน คนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเป็นอย่างดี ในทางตรงกัน

ข้าม ถ้าความสัมพันธ์เป็นไปในทางลบ คนจะฝ่าฝืนกฎระเบียบน�าไปสู่พฤติกรรม

อาชญากร เนื่องจากหากบุคคลนั้นได้รับการถ่ายทอดค่านิยมหรือแบบแผนความ

ประพฤติซึ่งกระท�าไม่เหมาะสม สังคมไม่ยอมรับ ก็จะท�าให้บุคคลนั้นได้รับการ

ถ่ายทอดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ผนวกกับหาก

ผู้ท่ีท�าหน้าที่ถ่ายทอดเป็น “อาชญากร” หรือเป็น “ผู้ร้ายโดยสันดาน” ก็จะยิ่ง

ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ (สุดสงวน สุธีสร, 2547, น. 83)

สาเหตุการลักทรัพย์ 

อันดับที่ 1 สาเหตุการกระท�าผิดลักทรัพย์ที่เกิดจากตนเอง 

ตวัเดก็และเยาวชนหญงิเองนัน้เป็นต้นเหตใุนการกระท�าผดิลักทรพัย์ เพราะ

ตัวเด็กและเยาวชนหญิงเองน้ันจะมีนิสัยค่อนข้างเอาแต่ใจตนเอง ดื้อรั้น คิดว่า

ความคิดของตนเองถูกต้องเสมอ ไม่เชื่อฟังบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เวลาบิดา

มารดาหรือผู้ปกครองตักเตือนว่าห้ามออกจากบ้านดึก เด็กและเยาวชนหญิงก็จะ

มีอาการหงุดหงิด เบื่อ อยากออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นหาเพื่อน ยิ่งถูกใช้ไม้ตี เพื่อ

หวงัจะให้หลาบจ�า กลบักลายเป็นยิง่ตอกย�า้ความรูส้กึของตวัเดก็และเยาวชนหญิง 

เพราะเบื่อที่จะต้องโดนบิดามารดาหรือผู้ปกครองสั่งสอนและประกอบกับบิดา

มารดา มีนิสัยจุกจิก และข้ีบ่นร่วมด้วย ยิ่งท�าให้เด็กและเยาวชนหญิงไม่สนใจ 

จึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนหญิงหนีออกจากบ้านมาอาศัยอยู่กับเพื่อน ส่งผล

ต่อการเลยีนแบบพฤตกิรรมเพือ่น จงึส่งผลต่อการเรยีน ท�าให้ผลการเรยีนไม่ดแีละ

ไม่อยากเรียนหนังสือ รักอิสระ ติดเกมส์ อยากรู้ อยากลองในสิ่งแปลกใหม่ และ

น�าไปสู่การกระท�าผิดลักทรัพย์ 

อันดับที่ 2 สาเหตุการกระท�าผิดจากเพื่อน พบว่า กรณีศึกษาส่วนใหญ่มี

การ คบค้าสมาคมกับเพื่อนในละแวกบ้านที่อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ในแถวนั้น มีเพื่อนสนิทอยู่ในกลุ่มของตนเอง โดยเพื่อนบางคนจะมีลักษณะนิสัย

เกเร หนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ และบางรายมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติด

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2558 – กันยายน 2558)  

179



ร่วมด้วย ท�าให้เดก็และเยาวชนหญงิคล้อยตามเพ่ือนได้ง่าย ให้ความส�าคญักบักลุ่ม

เพ่ือนมากกว่าบดิามารดาหรอืผูป้กครอง เพือ่นเปรียบดังคนส�าคญัทีสุ่ดในชวีติพวก

เขา เลือกที่จะปรึกษาเพื่อนก่อนเสมอเป็นอันดับแรก เรียนรู้และลอกเลียนแบบ

พฤตกิรรมต่างๆจากเพือ่น เพือ่นชวนไปไหนกไ็ปด้วย ชกัชวนไปด่ืมสุรา เท่ียวกลาง

คืน และชักชวนให้ลองยาเสพติด เด็กและเยาวชนหญิงมักไม่ค่อยปฏิเสธ เพื่อหวัง

ให้เพือ่นยอมรบั ดัง่ทฤษฎวีฒันธรรมรองของเด็กกระท�าผิด (Cultural deviance 

theories) อลัเบร์ิต โคเฮน ได้ยกตวัอย่างสงัคมของชนชัน้กลางและชนชัน้กรรมกร

ในสหรัฐอเมริกา ท่ีสังคมได้ให้ความส�าคัญในเรื่องทะเยอทะยานความก้าวหน้า 

ความส�าเร็จ และการศึกษา ของเด็กและเยาวชน ซ่ึงทั้งสองชนชั้นต่างอบรม

ขดัเกลาลกูหลานตามวฒันธรรมของกลุม่ตน จะพบว่า เด็กท่ีมจีากชนชัน้ต�า่จะเกดิ

ปัญหาในการปรบัตวัเป็นอย่างมาก ท�าให้เดก็เกดิความขดัแย้งในตัวเอง เกดิความ

กดดัน และมีความตึงเครียด ผลก็คือ เด็กชนชั้นต�่าจะปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น

ตัวแทนของกลุ ่มชนชั้นกลาง ท�าให้เกิดการรวมตัวกัน “แก๊ง” และมีการ 

สร้างวัฒนธรรมของกลุ่มตนขึ้นมา เด็กที่รวมตัวกันเป็นแก๊งจะมีลักษณะ ดังนี้ 

1.สมาชิกภายในกลุ่มจะมีความใกล้ชิดผูกพันกัน 2.การท�ากิจกรรมต่างๆ ก็เพื่อ

ความสนุกอย่างเดียว 3. จะมีความคับแค้น เป็นปฏิปักษ์ มีปฏิกิริยาในทางลบกับ

กลุ่มชนชั้นกลาง

อันดับที่ 3 สาเหตุการกระท�าผิดจากครอบครัว สถานภาพของบิดามารดา

แยกทางกัน ต่างฝ่ายต่างมีคู่ครองใหม่ ท�าให้เด็กและเยาวชนขาดคนคอยเอาใจใส่

ดูแล เนื่องจากขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดีเหมาะสมกับช่วงวัย ไม่มีการลงโทษห้าม

ปราม เมือ่เดก็กระท�าผดิ สมาชกิในครอบครวัไม่มเีวลาได้อยูร่่วมกนัท�าให้เกดิความ

ห่างเหินหรือช่องว่าง อีกทั้งบางกรณีครอบครัวให้อิสระเด็กและเยาวชนมากเกิน

ไป แนวคิดในการขัดเกลาสังคม (Socialization) มองว่า ครอบครัวเป็นองค์กร

แรกทีท่�าหน้าทีข่ดัเกลาทางสงัคมให้แก่มนษุย์ การขดัเกลาทางสงัคมในครอบครวั

จึงเป็นส่ิงส�าคัญท่ีสุด หากต้องการท�าอะไรจะไม่ค่อยห้ามปราม จะคอยตักเตือน

บ้างบางครัง้เท่านัน้ เด็กและเยาวชนมกัจะไม่ค่อยเชือ่ฟังค�าส่ังสอนของบดิามารดา
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หรือผู้ปกครอง ดื้อรั้น ขาดความอบอุ่น จึงน�าไปสู่การกระท�าผิดลักทรัพย์ แนวคิด

ในการขดัเกลาสงัคม (Socialization) มองว่า ครอบครวัเป็นองค์กรแรกทีท่�าหน้าที่

ขดัเกลาทางสงัคมให้แก่มนษุย์ การขัดเกลาทางสงัคมในครอบครวัจงึเป็นสิง่ส�าคญั

ที่สุด 

อันดับที่ 4 สาเหตุการกระท�าผิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นสาเหตุ

ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในถ่ินฐานที่มีลักษณะเป็นชุมชนแออัด ลักษณะของ

บ้านเป็นห้องเช่า บ้านไม้เก่าช้ันเดยีว มปีระชากรหนาแน่นแออดักระจาย การสร้าง

ที่ที่อยู่อาศัยในพื้นที่แคบ และไม่เป็นระเบียบ ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น 

ชมุชนทีม่กีารแพร่ระบาดของยาเสพติด มทีัง้ผูจ้�าหน่ายและผู้เสพ ดัง่ทฤษฎวีงกลม

ที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน (Concentric circle theory) โรเบิร์ต ปาร์ก และเออ

เนอร์เนสต์ เบอร์เกส เสนอรูปแบบของเมืองโดยแบ่งเป็นเขตรูปวงกลมและมีรัศมี

จากจุดศูนย์กลางขยายวงกลมออกเป็นช่วงๆ จากใจกลางเมืองไปสู่นอกเมือง 

เขตที่อยู่อาศัยของพวกคนท�างาน ลักษณะบ้านจะดูดีกว่า เพราะครอบครัวมีราย

ได้สูงกว่าพวกท่ีอาศัยในเขตเส่ือมโทรม ส่วนในเขตที่ขยายออกไปจะมีราคาแพง

ขึน้ไปอกี เพราะเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของพวกท่ีมรีายได้ดีกว่าพวกอืน่ ประกอบกบัสาเหตุ

ทีท่�าให้สถติอิาชญากรรมสงูเกดิจากสภาพแวดล้อมชมุชนหรอืสงัคมทีส่่งผลต่อการ

แสดงออกพฤติกรรมของมนุษย์ 

อันดับที่ 5 สาเหตุการกระท�าผิดมาจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว เนื่องจากกรณีศึกษานั้นส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ครอบครัว

มีฐานะยากจนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประกอบกับตนนั้นต้องการเงินทองทรัพย์สินไป

กินใช้เที่ยวเล่น มีความสัมพันธ์กับการกระท�าผิดในคดีลักทรัพย์ของเด็กและ

เยาวชน โดยปัจจุบันค่าครองชีพนับวันยิ่งสูงขึ้น รายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงท�าให้

เด็กและเยาวชนบางรายต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยการเป็นอาชญากรรมหาเงินโดยทาง

ผิดกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict theory) เชื่อว่า

อาชญากรรมเป็นเรือ่งเกีย่วกบัพฤตกิรรมของมนษุย์ เพราะสงัคมถกูแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มมีและกลุ่มไม่มี เกิดจากระบบของการผลิตที่สังคมแบ่งออกเป็น 
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2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มด้อยกว่าหรือผู้ถูกปกครอง มุ่งเน้นประเด็น

สังคมระบบทุนนิยมเป็นแนวความคิดที่มีข้อสมมุติฐานท่ีว่า พฤติกรรมของสังคม

สามารถเข้าใจได้จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ และบุคคลต่างๆ เพราะการ

แข่งขันในการเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีค่าและหายาก 

แนวทางป้องกันการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชนหญิงในคดีลักทรัพย์

เนือ่งจากเด็กและเยาวชน จ�าเป็นจะต้องได้รบัการเรยีนรูแ้ละการอบรมจาก

ผู้ใหญ่รอบข้าง เด็กหรือเยาวชนที่กระท�าความผิด กระท�าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

และไม่ได้ค�านึงถึงผลที่จะตามมา เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลที่ควร

ได้รับการปฏิบัติที่นุ่มนวลกว่าผู้ใหญ่ แม้จะมีความประพฤติท่ีเสียหายหรือผิด

ศีลธรรม จนถึงการกระท�าความผิดท่ีต้องด�าเนินตามกฎหมายก็ตามการใช้

มาตรการทางกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่กระท�าความผิด ถือว่า

เป็นการไม่สมควร ไม่ยุติธรรมและอาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ตัวเด็กและเยาวชน

เหล่านั้นมากกว่าผลดี ส�าหรับแนวทางป้องกันการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน

หญิงในคดีลักทรัพย์ พบว่า 

1. ตัวผู้กระท�าผิดเอง จะต้องยอมรับความผิดที่ตนเองได้กระท�าผิดไป 

พร้อมที่จะกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดี เช่ือฟังบิดามารดาหรือผู้ปกครองเวลาว่า

กล่าวตักเตือนและสั่งสอน การหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ท�าส่งผลให้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ และจะได้ไม่มีเวลาคิดฟุ้งซ่านที่จะกระท�าผิด 

2. เพือ่น ควรเลอืกคบเพือ่นทีด่ ีเมือ่รูว่้าเพ่ือนทีค่บอยูน่ัน้มพีฤติกรรมทีเ่ส่ียง

ต่อการกระท�าผิดก็ควรหลีกหนีและพยายามที่จะปฏิเสธหรือหลีกเล่ียง เลือกใช้

การตัดสินใจของตนเองอย่างถูกต้อง อีกท้ังโรงเรียนจะต้องปลูกจิตส�านึกในเรื่อง

การคบเพื่อนที่ดีให้แก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้สมาชิกในสังคมมีการประพฤติตนที่

ถูกต้องตามแบบอย่างของกลุ่มทีเลือกคบหาสมาคม 

3. ครอบครัว บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องมอบความรักและความ

เอาใจใส่ อบรมสัง่สอนให้เดก็และเยาวชนเป็นคนดี มคีณุธรรม จริยธรรม ให้ก�าลัง
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ใจเดก็และเยาวชนอย่างเพียงพอ เพือ่ให้มคีวามมัน่คงในอารมณ์ ไม่รูส้กึขาดความ

รกั เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้บิดามารดาหรอืผูป้กครองสามารถให้ค�าปรกึษาได้ทนัท ีและ

ใช้เหตุและผลในการให้ค�าปรึกษา ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ต้ัง ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้

กับเด็กและเยาวชนปฏิบัติตาม เพื่อที่จะได้เกิดการเรียนรู้และการจดจ�าที่ดี ปลูก

ฝังค่านิยมที่ดีภายในครอบครัวซึ่งกันและกัน เพ่ือที่เด็กและเยาวชนจะได้มี

ภูมิคุ้มกันได้ดี สามารถต้านทานต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ หรือการกระท�าใดๆ ท่ีเส่ียงต่อ

การกะท�าผิดได้ เช่น การเล่นพนัน การติดยาเสพติด เป็นต้น 

4. สภาพแวดล้อมทางสงัคมรวมถงึชุมชน ควรมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและ

แก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดเปิดโอกาสและความช่วยเหลือให้เด็กและ

เยาวชนสามารถกลับตัวเป็นพลเมืองที่ดีได้ ไม่ประนามการกระท�าผิดครั้งเก่าของ

เด็กและเยาวชน ควรจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจ มีมาตรการที่ไม่ใช้ความรุนแรง

ในการลงโทษ เพราะเด็กและเยาวชนสมควรที่จะได้รับการแก้ไขและโอกาส ภาค

รัฐควรมีบทบาทส�าคัญท่ีต้องเข้าร่วมสนับสนุนในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน

อย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง เพือ่เฝ้าระวงัดแูลรกัษาคณุภาพเด็กและเยาวชน รวมทัง้

ให้ชุมชนช่วยดูแลซึ่งกันและกัน โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน สร้างวัฒนธรรมของ

สังคมให้มีความรักและความสามัคคีกันอีกด้วย 

5. สถานภาพทางเศรษฐกิจ รัฐควรจัดหาหรือสร้างอาชีพ เพื่อเปิดโอกาส

ให้คนมีงานท�า เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัวเพิ่มเติม หากมีรายได้เพียงพอต่อการ

ใช้จ่ายในครอบครัวแล้วจะส่งผลให้ภายในครอบครวัอยูอ่ย่างพอเพียงกจ็ะไม่ส่งผล

ให้เกิดการกระท�าผิดขึ้น และเมื่อมีหน้าที่การงานสุจริตแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะ

ไปคบหาสมาคมกับเพื่อนที่เป็นอาชญากร จึงไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้พฤติกรรม

อาชญากรรม 
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สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาสาเหตุการลักทรัพย์ของเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี 

มีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลต่อสาเหตุการเกิดคดีลักทรัพย์ โดยทัศนะ

ของกลุม่ตวัอย่างต่อสาเหตกุารเกดิการเกดิคดลีกัทรพัย์ เรยีงตามล�าดบั พบว่ากลุม่

ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อส่วนบุคคลหรือตนเองเป็นปัจจัยส�าคัญต่อ

การก่อคดีลักทรัพย์ รองลงมาด้านเพื่อน ด้านครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมทาง

สงัคม และด้านสถานภาพทางเศรษฐกจิ ตามล�าดับ และเนือ่งจากเด็กและเยาวชน

หญิงที่กระท�าผิดในคดีลักทรัพย์นั้น จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่

ถูกต้อง และควรมีวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง โดยการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หรือ

กิจกรรมต่างๆให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และสามารถน�าไปใช้ได้ อาทิเช่น การ

ฝึกวิชาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้หารายได้เสริม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

และสามารถน�าอาชีพๆน้ันติดตวัไปใช้ในชีวิตประจ�าวนัได้จรงิ เมือ่เดก็และเยาวชน

สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ไม่ขัดสนทางการเงินแล้ว ก็จะไม่น�าไปสู่การ

ลักทรัพย์ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดี

ลักทรัพย์ของเด็กและเยาวชนหญิง ดังนี้

1. ตวัเดก็และเยาวชนเอง โดยการปรบัปรงุนิสยัและพฤตกิรรมของ

ตนเองใหม่ เชื่อฟังบิดามารดาหรือผู้ปกครองตักเตือนหรือส่ังสอนมากข้ึน 

ตัง้ใจเรยีนหนงัสอื ไม่เกเร ควรเลอืกคบ เพือ่นท่ีดี และการรูจ้กัยบัยัง้ตนเอง

2. ครอบครัวต้องท�าหน้าที่เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดและเพียงพอ 

สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สังคมควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและป้องกันแก้ไขปัญหา

ร่วมกันเปิดโอกาสและความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนสามารถกลับตัว

เป็นพลเมืองที่ดีได้ 
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Abstract

The so-called emerging donors have increasingly been subject 

to academic and policy studies in recent years. However, until now, the 

number of empirical studies on the way these donors allocate their aid 

and the factors influencing their aid allocation are still limited. In this 

study, I focus on Thailand’s aid allocation. The analysis in this study is 

based on the recipient need (RN), donor interest (DI), and recipient 

merit (RM) perspectives. The data on Thailand International Cooperation 

Program (TICP) provided by Thailand International Development 

Cooperation Agency (TICA) during 2007-2012 are analyzed by using the 

Logit and Tobit estimations. The results reveal some interesting patterns 

in Thailand’s ODA allocation. Firstly, the allocation of TICP does not 

seem to be driven by the poverty reduction motive. In particular, TICP 

tends to favor developing countries with better economic development 

indicators. Secondly, TICP is not allocated in response to economic 

and commercial interests. It is found that bilateral trade relations 

between Thailand and its partner countries do not significantly explain 

whether (and how much) partner countries will receive TICP. This runs 

counter the critical view on emerging donors which argues that these 
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donors provide aid mainly for their commercial or short-term economic 

benefits. Finally, TICP tends to go to developing countries with sound 

institutional framework and favorable policy environment. All in all, my 

results reveal that Thailand’s ODA allocation is not well explained by 

RN and DI perspectives. Rather, it is likely to be explained by the 

institutional and policy environments of partner countries, which is in 

line with the RM perspective. 

Keywords:
Foreign Aid, Emerging Donors, Official Development Assistance 

(ODA)
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1. Introduction

Thailand is a small player in aid industry by international standard. 

It is estimated that the annual disbursement of Thailand’s official 

development assistance (ODA)1 is about 50-90 million USD,2 well below 

the average annual ODA disbursement of OECD-DAC member countries 

which stood at approximately 2.7 billion per donor per year during 

2004-2014.3 Thailand has officially started its ODA programs 15 years 

ago. Its debut and international recognition as an emerging donor is 

marked by the establishment of two agencies: one is the so-called 

Thailand International Development Cooperation Agency (TICA) 

established in 2004 to provide technical cooperation (TC) and grant 

aid; the other one is the Neighboring Countries Economic Development 

Cooperation Agency (NEDA) founded in 2005 to provide concessional 

loan. At the beginning, Thailand’s ODA was concentrated in its 

neighboring countries, especially Cambodia, Laos, Myanmar, and 

Vietnam (CLMV). Currently, its ODA has expanded to cover a large 

number of recipients4, offering us a larger room to investigate its 

allocation behavior. 

1 ODA is a kind of foreign aid given by official sector (e.g. states, local governments, and 
governmental specialized agencies) with the main objective of promoting development 
and with the concessional financial terms. 

2 The fluctuation in the amount of ODA budget in each year is very much dependent on 
the disbursement of committed loan (TICA statistics: www.tica.thaigov.net/main/en/
other/4296). 

3 The Development Assistance Committee (DAC) consists of 29 member countries and can 
be regarded as the largest player in global aid industry with the share above 60% in global 
aid disbursement (OECD Statistics: www.oecd.org/development/stats/idsonline.htm). 

4 On average, there are more than 80 countries receiving Thailand’s aid every year since 2005. 
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Until recently, the allocation of aid by emerging donors is still less 
known. Most studies on aid allocation have placed greater emphasis 
on the allocation of aid made by traditional donors.5 The number of 
literature that attempt to find determinants of emerging donors’ aid 
allocation is still limited (Neumayer 2003).6 Moreover, the existing 
literature on emerging donors is rather descriptive and only offers some 
overview on the increasing influence of emerging donors in global aid 
industry (see, for example, Manning 2006; Kragelund 2008, 2011; 
Woods 2008; Six 2009; Zimmermann and Smith 2011). There are only 
few studies that quantitatively examine the set of factors influencing the 
allocation of emerging donors’ aid (notable studies are Neumayer 
2003b, 2004 and Dreher et al. 2011). This may be due to the lack of 
credible and reliable data on emerging donors’ aid.7 In this study, 
I intend to contribute to the body of literature on aid allocation by 
bringing in new evidence about aid allocation made by one of emerg-
ing donors - Thailand. 

5 Generally, the term “traditional donors” refers to the aid-providing countries that are the 
member of the Development Assistance Committee (DAC) under the Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), while the term “emerging donors” is 
used to refer to bilateral donors outside DAC (Manning 2006). Some scholars (e.g. Dreher et al. 
2011) call traditional donors “DAC donors” and call emerging donors “non-DAC donors”. 

6 Notable studies include Neumayer (2003b, 2004) which focus on aid provided by Arab 
countries and their multilateral agencies, and Dreher et al. (2011) which compare the allo-
cation of bilateral aid between non-DAC and DAC donor countries. 

7 Perhaps, the problem of what should be defined as foreign aid may be one of the 
reasons why it is difficult to conduct the quantitative analysis on emerging donors’ aid 
and compare results with the studies on traditional donors. It is widely known that the aid 
data provided by emerging donor countries are fragmented, inconsistent, and based on 
their own definitions which do not conform with the definition given by DAC (Walz and 
Ramachandran 2011). 
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It can be said that Thailand has only been regarded by the 

international development community as a donor of foreign aid after the 

establishment of TICA and NEDA. Before that, its status as a donor was 

rarely recognized, though Thailand’s aid programs had long been 

carried out by The Department of Technical and Economic Cooperation 

(DTEC) in the form of technical cooperation.8 This may be due to the 

small size of programs and the fact that Thailand was still a recipient 

of foreign aid. However, after the establishment of TICA and NEDA and 

Prime Minister Thaksin Shinnawatra’s announcement of Thailand’s 

independence of foreign aid, the status of Thailand as an emerging 

donor has attracted more attention from the international development 

community (Wajjwalku 2014). Figure 1 shows that the volume of ODA 

disbursed by these two agencies grew rapidly during 2005-2008. 

However, during 2009-2012, it significantly dropped, before starting to 

grow again in 2013. In 2014, the volume of aid had exceeded 2 billion 

baht, the highest level since 2005. In fact, about 60% of ODA is 

provided by NEDA in the form of concessional loan. 

8 DTEC was a department under the Office of the Prime Minister (OPM). In 2004, it was 
dissolved and its personnel be transferred to TICA. 
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Figure 1: TICA’s and NEDA’s ODA disbursement by ODA types 

(in million baht)

Note:  (1) NEDA’s grant and technical cooperation (TC) are provided 

   as a complementary part of its loan

 (2) Loans are disbursed by NEDA only.

Source: TICA’s and NEDA’s statistics

One of important characteristics of Thailand’s ODA is that, with 

a relatively small budget, ODA is given to a large number of nations. 

For NEDA, this is not much an issue because it only provides loans for 

the neighboring countries. But for TICA, the ODA programs (called 

Thailand International Cooperation Program: TICP) extend across 

several countries around the world, mainly in the forms of training and 

scholarship. As in Table 1, about 41-61% of TICA’s TICP budget has 

been disbursed to CLMV countries.9 Apart from CLMV, Thailand shows 

9 CLMV refers to the four neighboring countries of Thailand including Cambodia, Laos, 
Myanmar, and Vietnam. 
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its interest in South Asia, the Middle East, and Africa. The amount of 

TICA’s ODA for these regions shows the increasing trend, at least until 

2009. 

It is quite obvious from Table 1 that Thailand’s ODA favor its 

neighboring countries, especially CLMV. This is consistent with Thai 

government’s aim to use ODA as a tool to enhance Thailand’s position 

in ASEAN (Wajjwalku 2013). Apart from its neighboring countries, 

Thailand also shows strong interest in Africa and South Asia, as 

illustrated by the growth of TICP budget disbursed for these regions 

over the period 2005-2014. 

Table 1: ODA provided by TICA (TICP) (in million baht) 

Note:  Not including NEDA’s loan and TICA’s Third Country Training Program 

  (TCTP)

Source: TICA’s statistics

 

As shown, Thailand has just emerged and recognized globally 

as a donor. The characteristics of its ODA program, including ODA 

allocation, is still less known. Despite the expansion of its ODA over the 
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past decade in terms of budget and number of recipients, there has 

been no study on its aid allocation yet. This study attempts to fill this 

gap. The question to be addressed in this study is: what are the 

determinants of Thailand’s aid allocation?

The outline of this paper is as follows. In the second section, I 

review the body of literature on aid allocation. Then, discussions about 

the analytical framework, variables to be tested, data, and 

methodology are provided in the third section. Regression results are 

presented and discussed in the fourth section. The last section 

concludes with some notes on the limitation of this study.

2. Literature Review
 The body of literature on foreign aid allocation falls into three 

perspectives, namely, donor interest (DI), recipient need (RN), and 

recipient merit (RM) perspectives. 

The DI perspective is based on the ideas that donors provide aid 

mainly for their own interest. It believes that aid is not free from donors’ 

concerns on geo-political and economic interests. Donors are likely to 

consider giving aid to the countries in which they have either political 

or economic interest. Therefore, it is assumed that donors will give aid 

to their political allies, trade partners, resource redundant recipients, 

former colonies, or countries with similar religion and culture. 

The RN perspective sees the recipient’s need of foreign aid as a 

key factor driving aid motive. According to this perspective, aid should 

be allocated to the countries that need it. Generally, “needs” can be 

defined based on developmental and humanitarian criteria. If the donors’ 
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aid motive is driven by developmental criteria, aid should be allocated 

in a way that promotes economic growth, macroeconomic stability, 

poverty reduction, or socio-economic development (e.g. education and 

health). Precisely, aid should be directed towards the countries with a 

high incidence of poverty, low per capita income, heavy indebtedness, 

high illiteracy rate, high fertility rate, low life expectancy, etc. If aid is 

allocated with humanitarian consideration, it should be given to the 

countries having badly affected by natural disaster, war and conflict, 

famine and hunger, etc. 

The DI and RN perspectives can be considered as traditional 

approaches to explain donors’ aid allocation behaviors. These 

perspectives were empirically tested first by McKinley (1977) based on 

the U.S. aid allocation data over the period 1960s to 1970s. Using 

variables that capture donor interests and recipient needs and 

estimating the DI and RN models separately, it is found that political 

motives and security concerns explain the choice of U.S. aid allocation 

over the studied period. On the other hand, the RN perspective, 

particularly humanitarian criteria, is not found to be relevant in U.S. aid 

allocation during that period. Later, Maizels and Nissanke (1984) used 

the cross-section regression to analyze the allocations of aid by 

bilateral donors and multilateral organizations. They found that donor 

interests predominate in the case of bilateral aid allocation, and that 

recipient needs provided good explanation for multilateral aid flows. 

McGillivray and Oczkowski (1991, 1992) analyzed the bilateral 

aid allocation, using the so-called two-part sample selection models 

which separate the recipient’s eligibility to receive aid from the level of 
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aid that they receive. In the first article (McGillivray and Oczkowski 

1991), the authors relied on DI and RN perspectives in analyzing the 

factors that explain Australian bilateral aid allocation during 1980-1986. 

They found that Australian aid is determined by a range of objectives 

including humanitarian, commercial, political and strategic concerns. 

In the second article (McGillivray and Oczkowski 1992), the allocation 

of British bilateral foreign aid during 1980-1987 was examined. The key 

finding supports the DI perspective in that U.K. tends to favor its former 

colonies. In particular, the political importance of Commonwealth 

members dominates British aid allocation during the studied period.

Shishido and Minato (1994) analyzed the ODA allocation 

behavior of the G7 nations at the aggregate and bilateral levels, based 

on the sample period of 1970-1989. The results from regression 

analysis show that aid allocation behavior of individual donors varies 

in terms of their consideration on humanitarianism, political preference, 

and trade linkages. For example, Japan, Germany, France, and Italy 

exhibit a growing dynamism in their aid behavior. The U.S. and U.K. 

show a modest response in terms of partial income elasticity. 

Gounder (1994) estimated the two models of aid allocation using 

Australian aid data. The econometric result reveals that both RN and 

DI perspectives generally hold. This result also holds in the later study 

by Gounder and Sen (1999) on Australian aid to Indonesia during 

1970/71 to 1995/96. However, the result from this study shows that, in 

general, the RN perspective is more vigorous. 

Neumayer (2003, 2004) make a contribution to the body of 

literature by studying the patterns of aid allocation by Arab countries 
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and their multilateral agencies. Applying Heckman’s two-step regression 

to analyze the models, he found a particular pattern in Arab aid, which 

is quite different from Western donors: even if donor interest and recip-

ient needs play an important role, it is the ethnic and religious similari-

ty that dominates Arab aid allocation. In particular, Arab aid is given to 

recipient countries based on the principle of Arab solidarity. 

While empirical studies undertaken between the late 1970s 

and the early 2000s were generally dominated by the DI and RN 

perspectives, the new perspective – RM perspective – emerged during 

the early 2000s and has been one of dominant perspectives in 

explaining donors’ aid allocation behaviors until now. The RM 

perspective is built on the need to improve aid effectiveness. It suggests 

that, for aid to be effective, it should be provided in such a way that 

promotes poverty reduction. Moreover, donors should be selective and 

give aid those recipients who have merits in translating aid into pro-poor 

public expenditure (McGillivray 2003a). Although it has been yet a 

debate on what defines recipient merits, most studies seem to equate 

the merits with good policy and sound institutional environments in the 

recipient countries (Berthelemy 2006a). 

The foundation of the RM perspective derives from the World 

Bank’s study (World Bank 1998) and Burnside and Dollar (2000). These 

two studies similarly show that aid works better in good policy and 

sound institutional environment. This finding gives policy implication 

that aid should be directed toward countries with a good record in 

institutional arrangement (e.g. less corruption, respect for human/civil 

rights, and commitment to the rule of law) and policy effectiveness (e.g. 
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low inflation, low external debt, and trade openness). Later, Collier and 

Dollar (2002) provided empirical evidence showing that aid has the 

maximum effect on poverty (called poverty-efficient aid allocation) when 

it is given to countries with high incidence of poverty and with the good 

policy quality. 

It can be said that most studies on donors’ aid allocation that 

were carried out during the past decade (say, 2003 onward) tend to 

build their analytical framework on all three main perspectives discussed 

above. Importantly, these studies provide evidence that donors are not 

homogenous in their choice of aid allocation. The results from these 

studies tend to vary depending on the donors and time periods used 

for analysis. For example, Berthelemy and Ticit (2004) applied a 

three-dimensional panel analysis to analyze the aid allocation pattern 

in 22 DAC donors. They found that the donors’ self-interests in terms of 

security concern and colonial links play less significant role after the 

cold war, and that donors generally seem to favor trade partners more. 

At the same time, most donors pay more attention to recipients’ political 

governance when making the choice of giving aid. Claesens et al. (2009) 

analyzed the aid allocation criteria of 22 DAC donors over the period 

1970-2004. They found that donors’ aid criteria changed significantly 

after the end of cold war. Aid has been increasingly given to recipient 

countries that are characterized by high incidence of poverty, but have 

sound institutional and policy environments. However, there exists some 

variation in the degree of donors’ selectivity.

A recent study by Dreher et al. (2011) employed the probit and 

tobit regressions to examine the aid motives of both DAC and non-DAC 
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donor countries based on DI, RN, and RM perspectives. They found 

that non-DAC donors in general are more responsive to recipient needs 

than DAC donors. However, non-DAC donors show relatively little con-

cerns, compared to DAC donors, for corruption and quality of policy in 

recipient countries. The significant contribution of this study is not only 

that it brings all the DI, RN, and RM perspectives into the analytical 

framework, but it also examines donors of various stances – both DAC 

and non-DAC donors. 

In sum, the more recent studies on aid allocation are based on 

all three perspectives – donor interest, recipient needs, and recipient 

merits. The empirical studies tend to provide contrasting evidence on 

factors determining donors’ choice. Donors are likely to base their aid 

provision on different criteria. And their criteria tend to change over 

time. However, as most of previous studies only took the cases of tra-

ditional donors in their analysis, the evidence so far has been limited 

to this group of donors. With the increasing role of the so-called emerg-

ing donors, it is important to extend the analysis to cover these new 

donors as well. In this paper, I intend to contribute to the existing body 

of literature by testing the DI, RN, and RM perspective, using the aid 

allocation data of Thailand – the country that has emerged as a donor 

only recently.
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3. Analytical framework and methods
3.1 Dependent variable

The dependent variable is the natural logarithm of the amount of 

TICA’s ODA budget (i.e. Thailand International Cooperation Program: 

TICP) disbursed to partner countries over the period 2005-2012. In aid 

allocation literature, there is a strong argument in favor of aid 

commitment rather than disbursement because it better reflects donors’ 

decision and willingness to give aid. The disbursement, on the other 

than, tends to be affected by recipients’ capability to meet requirements 

imposed by donors (White and McGillivray 1995; Berthelemy 2006a, 

2006b). However, as TICA only reports the disbursement data, it must 

be used as a dependent variable in this study. Nevertheless, the 

disbursement data is also used in some studies (e.g. Neumayer2003; 

Macdonald and Hoddinott 2004; and Claessens et al. 2009). 

 It should be noted that only TICA’s ODA (TICP) is used, not 

including NEDA’s ODA, for analysis. This is because, by its 

establishment statute, NEDA is committed only to providing aid for the 

neighboring countries. Thus, including NEDA’s ODA in analysis may 

cause serious selection bias. 

3.2 Explanatory variable 

The explanatory variables mainly capture partner countries’ 

characteristics that are assumed to affect TICP. These variables can 

be categorized into three groups based on the three main perspectives 

on aid allocation reviewed above. The variables that capture the 

recipient need include:(1) the partner countries’ gross national income 
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per capita(GNIPC); (2)per capita ODA that partner counties receive 

(ODAPC); (3) adult literacy rate (ADTLIT); and (4) child mortality rate 

(CHMOTAL). 

Variable GNIPC is used by the previous studies to capture 

material well-being of recipient countries. It can be hypothesized that 

if TICP is aimed for poverty reduction, this variable should have a 

negative coefficient. ODAPC is included in the model mainly to capture 

the extent to which partner countries are in need of foreign aid. Apart 

from being a need variable, this variable can also be interpreted in 

terms of aid-signaling: a donor may follow other donors in providing aid 

to particular recipients, believing that most aid would go to countries 

that deserve it (e.g. good policy environments or better coordination) 

(Claessens et al. 2009). Thus, if this idea holds in the case of Thailand’s 

ODA, we would expect the coefficient of ODAPC to be positive.10 

Variables ADTLIT and CHMOTAL are used to proxy health and 

education development in the partner counties. It is expected to capture 

a non-material dimension of poverty and to have positive effects on 

dependent variable.11

10 It is suggested that the interpretation about the effect of this variable to be made with 
caution due to a possible simultaneity with dependent variable: giving more aid to 
recipients will increase their aid per capita, and vice versa (Berthelemy and Tichit 
2004). However, this simultaneity basis should not be too large in our case because all 
independent variable (including ODAPC) are measured in one-year lag. 

11 Some scholars (see, for example, Berthelemy and Tichit 2004) use these two variables 
to measure recipients’ development policy effectiveness (i.e. recipients’ merit). Howev-
er, in this study I use these variables to capture recipients’ needs, assuming that poli-
cy makers would consider a high incidence of adult literacy and child mortality as the 
underdevelopment syndrome rather than the outcome of ineffective policy. 
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Two explanatory variables are used to capture donor economic 

interest: (1) the value of bilateral trade between Thailand and partner 

countries (TRADE); and (2) the value of exports from Thailand to partner 

countries (EXPORT). Based on these two variables, we can test 

whether Thailand uses its development cooperation program to pursue 

its commercial self-interest. If this is the case, the coefficient of these 

variables should be positive and statistically significant. 

The variables that capture good policy and institutional 

environments based on the RM perspective include: (1) partner 

countries’ control of corruption (CORRUP); (2) index of government 

effectiveness (GOVEF); (3) index for voice and accountability (VOAC); 

(4) percentage of military expenditure in the annual budget of partner 

countries (MILEXP); and (5) trade openness (percent of export and 

import in GDP) (TRDOPN).

Variables CORRUP, GOVEF, VOAC are drawn from the World 

Bank’s Worldwide Governance Indicators. CORRUP measures the 

extent to which public power is exercised for private gain, including 

both petty and grand forms of corruption, as well as “capture” of the 

state by elites and private interests; GOVEF measures the quality of 

public services, the quality of the civil service and the degree of its 

independence from political pressures, the quality of policy formulation 

and implementation, and the credibility of the government’s commitment 

to such policies; and VOAC measures the extent to which a country’s 

citizens are able to participate in selecting their government, as well as 

freedom of expression, freedom of association, and a free media 

(Kauffman et al. 2010, p.4). Each of these three variables takes a 
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continuous value ranging between -2.5 and 2.5. The small values reflect 

the weakness of partner countries in terms of control of corruption, 

government effectiveness, or voice and accountability.12TRDOPN is 

used to measure the degree to which partner countries are open to 

international trade. As mentioned by Burnside and Dollar (2000), it is 

likely that closed economies can generate high average tariffs on cap-

ital goods, black market premium, or pervasive government control of 

tradable goods. The openness to international trade can reduce these 

unnecessary costs, and thus can serve as an indicator for good (inter-

nal trade) policy. MILEXP is used to capture poverty-efficient resource 

allocation (which is considered as a good policy by Western donors) 

in partner countries. As argued by Berthelemy (2006, p.186), excessive 

military expenditure should trigger a reduction in foreign assistance, 

because it would imply a high risk of utilization of aid for non-develop-

mental purposes. Altogether, we may hypothesize that if the allocation 

of TICP goes along with the recipient merit perspective, we would expect 

the positive effects of CORRUP, GOVEF, VOAC, and TRDOPN, and 

negative effects of MILEXP. 

Finally, two variables are used to control for particular character-

istics of partner countries that may affect TICP allocation: (1) partner 

countries’ population (POP), and (2) dummy for countries with Buddhist 

population or ASEAN member countries (BUDASEAN). Population is 

used in the previous studies (e.g. McGillivray and Oczkowski 1992; 

12 Another variable that is widely used is CPIA (Country Policy and Institutional Assessment) 
score – an indicator used by the World Bank staffs’ assessment on the quality of policy and 
institutions (see Nunnenckamp 2006; Claessens et al. 2009). 
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Neumayer 2005; and Dreher et al.2011) to capture recipients’ 

country-size effects that may influence donors’ decision on aid provision. 

Two possible outcomes can be expected from this variable. On the one 

hand, donors may prefer small countries because they constitute the 

majority part in international organizations in which the aid-for-votes 

business can be made (Kuziemko and Werker 2006). On the other hand, 

large countries may be preferred either due to their greater political or 

economic importance (Nuemayer 2003a) or due to scale economies of 

large development projects (Furuoka 2008). Technically, including 

partner countries’ population into the model is required if the dependent 

variable is not measured in per-capita terms (Neumayer 2005; Dreheret 

al.2011), as in this study. 

Variable BUDASEAN is used to measure the effect of 

geographical and cultural proximities between Thailand and partner 

countries. It is a dummy variable used for partner countries located 

ASEAN region or with Buddhist population of 1% or more. These two 

characteristics (being ASEAN member countries or having 1% or more 

Buddhist population) are combined to increase the number of countries 

having such characteristics in the sample. 

All explanatory variables, except BUDASEAN, are lagged for one 

period, thus their sample period is 2004-2011. 
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Table 2: Independent variables included in the statistical analysis 

Variables Description/Measurement Period Data Sources

Recipient 
Needs

 GNIPC Real GNI per capita, PPP (constant USD 
2008) (log)

2004-11 WDI, World Bank

 ODAPC ODA per capital (constant USD 2008) (log) 2004-11 WDI, World Bank

 ADTLIT Adult literacy rate (%) 2004-11 WDI, World Bank

 CHMOTAL Under-five Child motility (log) 2004-11 WDI, World Bank

 Donor Interest  

 TRADE Value of trade between Thailand and 
partner countries (constant USD 2008) 
(log)

2004-11 Ministry of 
Commerce, Thailand

 EXPORT Value of export from Thailand to partner 
countries (constant USD 2008) (log)

2004-11 Ministry of 
Commerce, Thailand

Recipient Merit

 CORRUP Corruption Perception Index 2004-11 WGI, World Bank

 GOVEF Government Effectiveness Index 2004-11 WGI, World Bank

 VOAC Voice and Accountability Index 2004-11 WGI, World Bank

 MILEXP Military expenditure relative to 
government’s annual budget (%)

2004-11 WDI, World Bank

 TRDOPN Export and import as a share of GDP (%) 2004-11 WDI, World Bank

Others

 POP Partner countries’ population size (%) 2004-11 WDI, World Bank

 BUDASEAN Dummy of Buddhist or ASEAN (1, if 
a partner country has 1% or more of 
Buddhist population or is ASEAN member 
country; 0, otherwise)

www.religionfact.com

Note: WDI = World Development Indicators; WGI = Worldwide 
 Governance Indicators 
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3.3 Estimation method

The previous studies prefer to divide donor’s decision regarding 

aid provision into two stages (e.g. Nuemayer 2003, 2005; Dreheret 

al.2011).In the first stage (called“gate-keeping stage”), donors decide 

whether or not to give aid to particular recipients; and in the second 

stage (called “level stage”), after such decision has been made, they 

further decide how much aid should be given.13 Following this practice, 

TICP allocation is divided into the gate-keeping/eligibility stage and the 

level stage. In the gate-keeping stage, the binary logit model is used 

with binary dependent variable having two values: one if a particular 

recipient is chosen to receive TICP and zero if it is not. The logit model 

with panel data can be estimated by the fixed-effects (FE) as well as 

random-effects (RE) approaches. The FE estimation is usually employed 

to control for the unobserved heterogeneity that may affect the 

dependent variable. However, it has a drawback in that it will not work 

well if there is no (or very limited) variation in independent variables 

over time. On the other hand, the RE estimation can be used to capture 

the variation across units that may affect the dependent variable. Also, 

if the parameter of time-invariant variables is of interest, the RE 

estimation is preferable to the FE estimation.14 However, the RE 

estimation will perform well when the error terms are not correlated with 

the predictors in the model. 

13  See Nuemayer (2003b).

14  In the FE model, the effects of time-invariant variables are absorbed by the intercept. 
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In deciding which estimation is more appropriate, I ran the 

Hausman test to see whether the unit errors are correlated with the 

predictors (Wooldridge 2006; Green 2008). The Hausman test was 

performed by regressing the estimates derived from FE model on those 

from RF model. The regression result yielded a statistical significance 

at 5% level, thus rejecting the hypothesis of no correlation between the 

error terms and predictors in the model. This gives an indication that 

FE model is preferred to RE model. Nevertheless, the RE model is also 

reported for a robustness check of results. However, when the results 

from RE model contradict those from FE model, the latter results are 

preferred. 

For the level stage, the Tobit model is employed to include all 

values of TICP including zero observations. In fact, there are two alter-

native methods that are widely used in the literature. The first one is to 

perform OLS estimation only with positive observations. However, this 

procedure is likely to yield a sample selection bias in model parameters 

(McGillivray 2003b). Another alternative is to apply a Heckman’s 

two-step estimation which introduces the inverse Mill’s ratio obtained 

from the Probit regression (done in the gate-keeping stage) together 

with other independent variables (Berthelemy and Tichit 2004; 

Berthelemy 2006). One of the disadvantages of the Heckman’s two-step 

estimation is that it requires an exclusionary variable that has significant 

effect upon the gate-keeping stage, but not upon the level stage 

(Nuemayer 2005). Finding such a variable is difficult and not applicable 

in the current study. Here, the random-effects Tobit model is applied. 

In fact, fixed effects can also be introduced into the model to capture 
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time-specific fluctuations. However, estimating the standard parametric 

Tobit model with fixed effects can be biased (Berthelemy and Tichit 2004). 

In order to reduce the number of zero observations and missing 

values in a particular year, I average the data for every two year. Thus, 

we have panel data with four periods for dependent variable (2005/06, 

2007/08, 2009/10, and 2011/12) and independent variables (2004/05, 

2006/07, 2008/09, and 2010/11). As a result, our panel data set is 

strongly balanced. 

Independent variables are entered into the models with a one 

year lag, assuming that policy makers make decision based on the past 

year information. Lagging independent variables can also lessen, to 

some extent, a simultaneity bias. Many independent variables are 

transformed into natural logarithm in order to mitigate the problem of 

distributional skewedness and heterogeneity of error variances 

(Neumayer 2003b). The data set contains 144 countries appeared in 

the DAC list of ODA recipients in 2006 and 2012.

4. Regression results and discussion
In order to obtain the most reliable model specifications, 

regression models were run several times with different set of variables. 

I removed variables with a large number of missing values and those 

that generate strong multicollinearity. The final model specifications 

include nine independent variables. In Table 3, the estimated coefficients 

of the model are presented. The first two models – Logit (FE) and 

Logit (RE) – report the probability that a particular partner country will 

be selected as a candidate to receive TICP (gate-keeping stage). The 
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Tobit model provides general information on the level of TICP that 

partner countries would receive (level stage). As mentioned earlier, at 

the gate-keeping stage, the fixed-effects logit model is more preferable 

than the random-effects model. The latter is reported only for a 

robustness check and to see the effects of time-invariant variable 

BUDASEAN. 

First of all, there are three variables that capture recipient needs 

– GNIPC, ODAPC, and CHMOTAL. At the gate-keeping stage, the results 

show that TICP is likely to be given to the socio-economically more 

advanced countries. The variable GNIP has a positive and statistically 

significant coefficient, meaning that wealthier developing countries are 

more likely to receive TICP. Similarly, the negative and statistically 

significant coefficient of variable CHMOTAL illustrates that countries 

with more child motility rate tend to have less opportunity to receive 

TICP. Altogether, this means that TICA’s aid tends to favor developing 

countries with higher level of development. This result is in contrast with 

most previous studies, which find that aid is more likely to go to less 

advanced countries. But the result is similar to that of Cooray and 

Shahiduzzaman (2004), which finds Japanese ODA to be biased for 

the better-off countries, especially its Asian partners. There are two 

possible explanations for this surprising result. Firstly, as shown in 

Table 1, around two third of TICP goes to developing countries in Asia, 

which are in general more developed than those in Africa. Thus, TICP 

may be driven by geographical proximity more than level of socio- 

economic development. Secondly, the result may be in line with 

Berthelemy and Tichit’s (2004) reasoning that some social development 
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indicators (e.g. child motility rate, infant motility rate, or adult literacy 

rate) do not only reflect the recipient needs, but can also serve as a 

proxy for the recipient merit in terms of effective development policy. It 

is possible that Thai aid may follow the trend that donors increasingly 

use aid to penalize the countries that do not use aid for socio-economic 

development purposes. 

Regarding the donor interest perspective, there is only one 

variable retained in the final model specifications – TRADE. This variable 

is not significant in any model. Thus, it can be concluded that TICP is 

not driven mainly by a commercial self-interest. In fact, several studies 

find that, in the case of traditional donors, trade benefit can strongly 

explains donors’ motive to give aid. The critiques of aid from emerging 

donors (e.g. Manning 2006; Woods 2008) have argued that those donors 

tend to provide development assistance for their commercial interest. 

However, as long as TICP is concerned, I do not find evidence to 

support this argument. 

The three variables that proxy recipient merit – CORRUP, GOVEF, 

and TRDOPN – have the coefficients that are generally consistent with 

previous studies. The effects of control of corruption (CORRUP) are 

positive and significant in both FE and RE models, denoting that TICA 

tends to target countries with better governance. GOVEF is found to be 

statistically insignificant, while the coefficient of TRDOPN is only 

moderately significant. Generally, it can be said that TICA tends to 

select the candidate partners that are on track of control of corruption 

and are open to foreign trade. This result is in contrast with some critics 

saying that emerging donors may undermine the governance agenda 
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promoted by OEDC/DAC due to their disregard of recipient’s merits 

(Hilsum 2005; Tull 2006). 

Variable POP is not statistically significant in the FE model, but 

significant in the RE model, also with different coefficient sign. It can be 

interpreted that, at the gate-keeping stage, the country size bias is not 

quite evident in this study. The coefficient of BUDASEAN is positive and 

statistically significant, meaning that ASEAN countries and countries 

which have Buddhism culture are likely to receive TICP. 

Table 3: Regression results

Variable 
Models

Logit (FE) Logit (RE) Tobit (RE)

GNIPC 0.907** 0.059 0.131
(0.446) (0.215) (0.166)

ODAPC 0.380 0.458** 0.479***

(0.452) (0.209) (0.156)
CHMOTAL -4.540* 0.420 0.35

(2.565) (0.357) (0.304)
TRADE 0.712 0.170 0.107

(0.445) (0.142) (0.117)
CORRUP 0.317** 0.267** 0.139**

(0.13) (0.111) (0.067)
GOVEF -0.462 1.823*** 1.079***

(1.501) (0.491) (0.389)
TRDOPN 0.020* 0.011* 0.007*

(0.012) (0.006) (0.004)
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Variable 
Models

Logit (FE) Logit (RE) Tobit (RE)

POP -3.081 0.916*** 0.750***

(5.44) (0.236) (0.17)
BUDASEAN 3.852** 4.070***

(1.725) (0.812)
Constant -18.482*** -12.755***

(4.965) (3.389) 
Test statistics:
   LR Chi-Square (8): 27.77
   Wald Chi-Square (9): 39.10 95.78
   Log Likelihood: -59.83 -222.56 -1107.04
   Prob. > chi2: 0.0005*** 0.0000*** 0.0000***

# Obs. 199 483 483

Note: *, **, *** denote a statistical significance at p < 0.10, p < 0.05,  

 and p < 0.01, respectively.

Source: Author’s calculation 

In the Tobit model, there are both consistency and difference with 

the Logit model. The coefficient of GNIPC is not statistically significant. 

This implies that the better-off-country bias is not evident in determining 

the level of TICP. The coefficient of ODAPC is positive and strongly 

significant (at 1% level). Thus, partner countries who receive more ODA 

from other donors tend to receive more of Thailand’s ODA as well. This 

result is similar to those of Dowling and Hiemenz (1985), Berthelemy 

(2006b), Claessens et al. (2009) which also find the positive effect of 
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this variable. As mentioned earlier, this variable can be interpreted 

based on the recipient need perspective: more aid goes to the country 

that needs it most, and TICA is likely to follow other donors to provide 

ODA to the more needy countries. Apart from this interpretation, ODAPC 

may have a signaling effect in that the countries that receive most aid 

are those with good policy environment or better coordination 

(Claessens et al. 2009). So, when the positive coefficient of ODAPC is 

observed, it can be also interpreted that more ODA tends to go to 

countries with better institution and policy quality. In this sense, TICA 

is likely to increase its ODA activities in developing countries with good 

institutional and policy environment. 

The insignificant coefficient of CHMOTAL means that this variable 

has no significant effect on how much a particular country will receive 

TICP. As discussed earlier, TICA’s ODA tends to favor countries with 

good social and economic development indicators. Here, it is possible 

that the effect of cooperation partners in Asia, who perform better in 

terms of economic and social development, outweighs the effect of 

partners in other regions (especially Africa) which are characterized by 

high incidence of economic and social poverty. In other words, as the 

main recipients of TICP are countries in Asia, the negative as well as 

insignificant effects of CHMOTAL variable are observed in the 

gate-keeping and level stages, respectively. 

Again, variable TRADE is not statistically significant, as similar to 

the gate-keeping stage. This result reveals that trade interest is not a 

key factor determining TICP. It can be argued that the economic 

interest attached to ODA may not only be in the form of trade and 
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investment promotion. It can be in a more direct form such as the 

purchase of donors’ goods and services (tied aid). However, the tied 

aid is not an issue in case of TICP because TICA only provides grant 

and technical cooperation, which are generally untied. 

Three variables that proxy recipient merits – CORRUP, GOVEF, 

and TRDOPN – are positive and significant at 1%, 5%, and 10%, 

respectively. Thus, developing countries with a good record on 

corruption control, effective public policies and services, and more 

openness to foreign trade tend to receive more amount of ODA. Again, 

this result provides contrasting evidence against the criticism that 

emerging donors care less for good governance in the recipient 

countries. In fact, Dreher et al. (2011) shows that, in general, emerging 

and traditional donors are not different in the degree of concern for 

recipients’ governance and democracy. They thus suggest that 

emerging donors should not be blamed to be undermining the 

DAC-promoted global governance agenda. Apart from theoretical 

interpretation in terms of recipient merit, the positive and significant 

coefficients of CORRUP, GOVEF, and TRDOPN can also reflect the 

current foreign policy of Thailand. That is to say, Thailand is likely to 

enhance its relationship with developing countries that are characterized 

by democratic and economically liberalized regimes more than those 

characterized by political dictatorship and economic authoritarianism. 

The last two variables – POP and BUDASEAN – show positive 

coefficients and strongly statistical significance at 1% level. Although a 

statistical significance of POP in the fixed-effect Logit model is not found, 

its significance in the random-effects model is observed. The positive 
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and statistical significant coefficient of POP in the Tobit model confirms 

that Thailand’s development cooperation programs have a big-country 

bias at the level stage. Finally, as similar to the gate-keeping stage, 

variable BUDASEAN is positive and strongly significant, confirming the 

importance of geo-political and cultural factors in Thailand’s ODA. 

5. Conclusion 
There have been a number of empirical studies on the allocation 

of foreign aid, but most of them look at the aid allocation by traditional 

donors. The empirical studies that focus on the allocation of ODA by 

the so-called emerging donors are still very limited, despite their 

growing importance in the development cooperation business in recent 

years. This study aims to contribute new evidence on determinants 

of aid allocation by emerging donors, taking Thailand as a case study. 

It tries to answer the question of what determine Thailand’s ODA  

allocation. 

To address this research question, I base my analysis on the 

three dominant perspectives on foreign aid allocation (i.e. donor 

interest (DI), recipient needs (RN), and recipient merits (RM) 

perspectives), and apply a panel data analysis based on Logit and 

Tobit estimations, taking data from TICP during 2005-2012. 

The regression results show interesting patterns in Thailand’s 

ODA allocation. Firstly, it is not clear whether Thailand’s ODA is driven 

by the poverty reduction motive. TICP allocation is not significantly 

driven by per capita income and child mortality rate of developing 

countries. This result can be interpreted in terms regional preferences 
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in Thailand’s ODA. As shown in Table 1, TICA’s ODA tends to go to 

Asian countries with better economic and social development more 

than African countries. This geographical preferences dominates the 

effect of development necessity, and it is reflected in likelihood that 

TICP tends to go to the socio-economically more developed countries 

rather than the less developed ones. 

Secondly, the empirical evidence significantly shows that TICP is 

not driven by the bilateral trade relations between Thailand and partner 

countries. This finding is in contrast with a critical view on emerging 

donors, which mentions that emerging donors tend give aid for their 

commercial interest. In case of TICA’s ODA, it does not happen as 

criticized. Rather, TICP tends to go to developing countries that are not 

key trade partners with Thailand. To some extent, it is possible to say 

that TICA’s ODA is driven by diplomatic stimulus, which aims to enhance 

cordial relations between Thailand and partner countries, more than 

short-term economic benefits. 

Finally, recipient merits in terms of control of corruption and trade 

openness provide a good explanation on Thailand’s ODA allocation. 

TICP is more likely to go to countries with a high concern of corruption 

and more openness to foreign trade. This result runs counter the critical 

view suspecting that emerging donors’ aid would undermine the 

global governance agenda promoted by OECD/DAC. This result, to 

some extent, also reveals the direction of Thailand’s foreign policy, 

which seems to favor democratic and economically liberalized countries. 

It should be noted that the results of this study are inconclusive, 

and some limitations should be mentioned here. Firstly, it is only TICA’s 
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ODA that is used for regression analysis. Therefore, the results of this 

study may not capture Thailand’s ODA as a whole. Secondly, due to 

data limitation, I cannot examine the effects of some key variables 

representing donor interests, recipient needs, and recipient merit. For 

example, donor’s economic interest in this study is only captured by 

the bilateral trade. In reality, there are various types of economic 

benefits that donors can expect from recipients when providing aid. 

Finally, as this study is based only on a quantitative analysis, it cannot 

answer such questions as why TICA provides ODA the way it does and 

how the institutional structure of ODA architecture affects the ODA 

allocation. These questions are significant because when donors make 

decision on aid allocation they are not only influenced by external 

factors but also by internal factors (e.g. political groups, bureaucratic 

politics, and pressures from business sectors). It will be more 

comprehensive if the donor’s internal factors are brought into the 

framework of analysis as well. This point should be addressed in the 

future research.

❈ ❈ ❈
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