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บทความทัศนะ ข้อคิดเห็น ภาพที่ปรากฏ ในวารสารเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ

ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนและวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การตีพิมพ์ชื่อต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและวิทยาลัยสหวิทยาการโดยตรง

และเป็นลายลักษณ์อักษร



วารสารสหวิทยาการ (Journal of Integrated Sciences) ฉบับนี้ ได้ย่างเข้าสู่

ปีที ่15 แล้ว หากเปรยีบเทยีบกบัช่วงชวีติของมนษุย์เรา ขวบปีที ่15 ถอืเป็นการเปลีย่น

ผ่านที่ส�าคัญจากเด็กหญิงเด็กชาย ไปสู่สัญญะแห่งความเป็นผู้ใหญ่ ผ่านการเปลี่ยน

ค�าน�าหน้าชื่อเป็น นางสาว/นาย ตลอดระยะเวลาจนถึง 15 ขวบปีของวารสาร

สหวิทยาการ เราได้เปิด “พื้นที่” ให้นักวิชาการทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง และรุ่นเล็ก ได้น�า

เสนอองค์ความรู้ ความคิด และจุดยืนทางวิชาการของตนเองต่อสาธารณะชนผ่าน

วารสารทางวิชาการฉบับนี้มาอย่างหลากหลาย 

ความพิเศษของวารสารฉบับนี้ คือ การเป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ที่ส�าคัญของการเติบโต ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง เนื่องจาก

ได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ได้มาตรฐานจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ 

“ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ล�าปาง น�าทางประชาชน พัฒนาสู่สากล” ซึ่งจัดขึ้น

ในวันวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง จ�านวน

ทั้งสิ้น 5 บทความ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ทางวิชาการของวารสารสหวิทยาการในเรื่อง

ของความเป็น “สหวิทยาการ” ได้เป็นอย่างดี

 บทความท้ัง 5 ให้กลิ่นอายขององค์ความรู้ทั้งจากสายสังคมศาสตร์ ได้แก่

ผลงานของ ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เรื่อง “จากไทยแลนด์คัพ สู่ โปรวินเชียลลีก

พลวัตของ “จังหวัดนิยม” และพลังของระบบอุปถัมภ์ในกีฬาฟุตบอลไทย” งานศึกษา

ที่น�าไปสู่การ “อ่าน”กีฬาฟุตบอลไทยที่มากไปกว่า กีฬาและการออกก�าลังกาย แต่ได้

เผยให้เหน็อ�านาจ และอดุมการณ์ครอบง�าบางประการทีใ่ช้ฟตุบอลเป็นกลไกขบัเคลือ่น 

ส่วนงานศกึษาของ ชนิพงศ์ มณรีตัน์ ในเร่ือง “กฎหมายเกีย่วกับหลกัประกนัทางธรุกจิ

ส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาเครื่องหมายการค้า” ได้เผย

ให้เห็นข้อบกพร่องบางประการของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 

โดยเน้นไปที่เร่ืองของหลักเกณฑ์การด�าเนินการประเมินมูลค่าและการด�าเนินการ

บังคับช�าระหน้ีจากทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยวิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับ

ประสบการณ์ของต่างประเทศอย่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกา ใน

ขณะที่ผลงานของ กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค เรื่อง “ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (กวม)” 

ได้น�าพาเราไปสู่ประเด็นการเรียนรู้ทางมนุษยศาสตร์ประยุกต์ในสายการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ งานศึกษานี้น�าเสนอการวิเคราะห์ความ “ก�ากวม” ของงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาโดยเน้นการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น

หลัก คือ ระเบียบวิธีวิจัย และวัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ 

ยิง่ไปกว่านัน้ อกีหนึง่ประเดน็ทีต่อกย�า้ความพิเศษของของวารสารสหวิทยาการ

ฉบับนี้ คือ การก้าวข้ามพรมแดนของความรู้ของความเป็นสหวิทยาการจากเดิมที่เน้น

ไปที่สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ไปสู่ประเด็นศึกษาที่มีมิติทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่ได้เติมประเด็นทางสังคมเข้าไปได้อย่างน่าสนใจ ได้แก่ ผลงาน

ของ บุษยภัค สักพานิช และคณะ ในเรื่อง “ความสุขในบริบทประสบการณ์ผู้หญิง

วยัหมดประจ�าเดอืน” ทีน่�าเสนอถงึนยิามของ “ความสขุ” บนพืน้ฐานของประสบการณ์

ชีวิตของผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน รวมถึงผลงานของ พูนผล โควิบูลย์ชัย และคณะ 

เรื่อง “การก่อตัวและการใช้ข้อบังคับจรรยาบรรณทันตแพทย์” งานศึกษานี้พิจารณา

กระบวนการก่อตัวและบังคับใช้จรรยาบรรณดังกล่าวภายใต้กรอบของการวิเคราะห์

วาทกรรม ซ่ึงชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ซับซ้อนในการประกอบสร้างจรรยา

บรรณดังกล่าวขึ้นมา 

ในนามของบรรณาธิการวารสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณนักวิชาการ

ผู้เป็นเจ้าของผลงานศึกษาทั้ง 5 บทความ ที่ได้ผลิตสร้าง“ความพิเศษ” ให้เกิดขึ้นกับ

วารสารสหวิทยาการฉบับที่ 1 ปีที่ 15 นี้ ด้วยการน�าเสนอองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ แต่ก็

ยังคงมีกลิ่นอายหลักของประเด็นเชิงสังคมให้เราได้ขบคิดต่ออย่างสนุกสนานสืบไป 

รุ่งนภา เทพภาพ

บรรณาธิการ 

editorialบทบรรณาธิการ
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010101010101 บทคัดย�อ

บทความนี้ต้องการจะศึกษาประวัติศาสตร์ฟุตบอลในสังคมไทย โดยให้

ความส�าคัญกับความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่ท�าให้จังหวัดต่างๆ มีความ

หมายขึ้นมาในการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ ปรากฏการณ์นี้แตกต่าง

จากก่อนหน้านั้นที่กีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลจะท�าการแข่งขันกันในเมืองหลวง

และให้ความหมายทีจ่รรโลงอยูก่บัชาต ิหรือสถาบนัของชนชัน้น�า บรบิท ทางสงัคม

การเมืองไทย ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ต่างจังหวัดเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเงื่อนไข

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง พร้อมไปกบันโยบายรฐัและการปกครองส่วนกลาง-ส่วน

ภูมิภาคที่เข้มแข็งได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า “จังหวัดนิยม” ขึ้นโดยการรวมศูนย์อ�านาจ

การเมืองและทรัพยากรมาอยู่ที่ตัวจังหวัดในเขตเมือง การสร้างทีมฟุตบอลใน

ต่างจังหวัดจึงเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ภายในเขตจังหวัด ไม่ว่า

จะเป็นนกัการเมืองหรอืนายทนุระดบัจงัหวดัผ่านองค์กรอย่างสมาคมกีฬาจงัหวดั 

เห็นได้ชัดว่าการประสบความส�าเร็จของทีมเกิดขึ้นจากความมีประสิทธิภาพของ

เครือข่ายดังกล่าว ไปด้วย จังหวัดนิยมจึงไม่ได้เป็นท้องถิ่นนิยมแบบที่มักจะอ้าง

ถึงกัน แต่กลับเป็นการจรรโลงอุดมการณ์การเมืองของรัฐมากกว่า

 ฟุตบอลในสังคมไทย, ประวัติศาสตร์การเมือง, จังหวัดนิยม, 

 ไทยแลนด์คัพ, ไทยแลนด์โปรวินเชียลลีก

จ�กไทยแลนด์คัพ สู่ โปรวินเชียลลีก
พลวัตของ “จังหวัดนิยม” 
และพลังของระบบอุปถัมภ์

ในกีฬ�ฟุตบอลไทย

From Thailand Cup to Provincial League :
The Dynamic of “Provincialism” 

and the Power of Patronage System 
in Thai Football Society

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 1

Pinyapan Potjanalawan

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 

คํา
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●  บทน�า
ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลา 30-40 ปี ถือว่าเป็นอดีตอันแสนใกล้ แต่เป็น

ช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมหาศาลโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงใน

ต่างจังหวัดที่เริ่มแยกตัวออกจากความเป็นสังคมชาวนามาสู่สังคมบริโภค ชนบท

เปลีย่นไป จนิตนาการร่วมกันของชุมชนเริม่เปลีย่นไป ความม่ันใจของรฐับาลและ

ระบบราชการมากขึ้นหลังจากชนะสงครามอุดมการณ์ต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย ฟุตบอล นับเป็นกีฬายอดนิยมในสังคมไทยที่ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็น

ประเดน็ทีน่�าไปสูก่ารเขยีนประวตัศิาสตร์สงัคมไทยชดุหนึง่ได้ ฟตุบอลในสงัคมไทย

มีการอภิปรายกันอย่างมากในช่วงที่กระแสนิยมฟุตบอลอาชีพเกิดขึ้นอย่างมาก 

ฟตุบอลไทย ประวตัศิาสตร์ อ�านาจ การเมอืงและความเป็นชาย (วสนัต์ ปัญญาแก้ว, 

2557) ได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์

ทางสังคมและการเมืองตั้งแต่ครั้งท่ีสยามรับฟุตบอลเข้ามาในฐานะกีฬาสมัยใหม่

เมื่อเกือบศตวรรษก่อน และการอธิบายถึงปรากฏการณ์ฟุตบอลในช่วงเกือบสิบปี

ที่ผ่านมา ในบทความนี้เป็นส่วนที่มุ่งเน้นท�าความเข้าใจรอยต่อของฟุตบอลใน

ทศวรรษ 2520 จนถึง 2550 อันเป็นช่วงก่อนที่ฟุตบอลอาชีพจะกลายเป็นกระแส

นิยมอย่างสูง

สิง่หนึง่ทีต้่องตระหนกัคือ ความสมัพันธ์เชิงอ�านาจในวงการฟตุบอลนัน้เลีย่ง

ไม่พ้นกับโครงสร้างทางการเมืองที่ครอบง�าอยู่ นั่นคือ ระบบการเมืองที่รวมศูนย์

และเป็นระบบราชการนยิมในทศวรรษ 2520 แม้จะมีการพยายามให้ความส�าคัญ

กบัความเป็นเมอืงหลวงและกรงุเทพฯ น้อยลง แต่กด้็วยเหตผุลเพือ่ลดความแออดั

ของกรุงเทพฯ และมิได้มีเป้าหมายกระจายอ�านาจทางการเมืองและการเงินไปสู่

ท้องถ่ิน รอยต่อระหว่างช่วงสงครามเย็นกับระบบประชาธิปไตยครึ่งใบได้สร้าง

ส่ิงท่ีเรียกว่า “จังหวัดนิยม” (provincialism) ขึ้น โดยอาศัยโครงสร้างราชการ

Key
words

Abstracts

This article aims to study the history of Football in Thai society 

which focuses on the change in the region. The football competition 

has constructed the new meaning of each province in nationwide. 

This phenomenon was different from the former football 

competitions those included especially teams in Bangkok, the 

capital of Thailand and stick with the ideology of Nationalism or the 

Elite’s institution. The provinces in Thailand have changed rapidly 

since the 1980s along the state policy that emphasized the role 

of central and provincial administration that created the term of 

“Provincialism” by centralized political power and public resources 

for the city where provincial offices located. The football teams in 

provinces were built under the patronage structure in province areas 

by politicians, provincial capitalists through the oraganization such 

as sports association of provinces. It was clear that the success of 

teams came from the efficiency of these networks. So, the 

provincialism is distinct from the term of localism which someone 

claims. It rather reinforced the state ideology.

 Football in Thai society, Political history, Provincialism, 

  Thailand Cup, Thailand Provincial League 
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ส่วนภมิูภาค ซึง่เป็นแนวทางทีต่่างไปจากการกระจายอ�านาจสูก่ารบรหิารส่วนท้องถิน่

ที่จะมีบทบาทต่อมาในทศวรรษ 2540 ผู้เขียนจึงเห็นว่า “จังหวัดนิยม” ต่างจาก 

“ท้องถิน่นยิม” ทีม่ลีกัษณะเป็นอสิระเชงิสมัพัทธ์มากกว่า และมคีวามกว้างขวางกว่า 

จังหวัดนิยมเช่นนี้ผนวกกับแนวคิดแบบราชาชาตินิยมที่ให้ความส�าคัญกับ

ประวตัศิาสตร์ส่วนกลาง ประวติัศาสตร์จงัหวดั กค็อื ส่วนขยายของประวติัศาสตร์

แห่งชาต ิไม่เพยีงเท่านัน้จงัหวดันยิมยงัสร้างชมุชนจนิตกรรม (แอนเดอร์สัน, 2552) 

ในเขตการปกครองระดับจังหวัดที่ท�าให้พ้ืนท่ีต่างจังหวัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ชาต ิจงัหวดัเป็นพืน้ทีท่างการเมอืงแบบก�ากวมทีม่ผีูว่้าราชการจังหวดัเป็นพ่อเมอืง 

ขณะเดียวกันก็มีตัวแทนอย่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอีกหน่ึงอิทธิพลที่มี

บทบาทในการดึงงบประมาณจากส่วนกลางมาพัฒนาจังหวัด จุดสุดยอดของ

การเมอืงแบบจงัหวดันยิมเห็นได้จากจงัหวดัสพุรรณบรุภีายใต้การน�าของบรรหาร 

ศิลปอาชาที่เขามีบทบาทก้าวไปถึงนายกรัฐมนตรีในปี 2538-2539 ได้สร้าง

คุณูปการให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านเส้นสายและระบบอุปถัมภ์ทั้งในระดับ

จังหวดัและระดบัชาต ิจากเมอืงสพุรรณทีเ่คยมอีดตีอนัล้าหลัง (Nishizaki, 2011) 

ความลกัลัน่ของอ�านาจนีจ้ะปรากฏต่อมาอกียาวนานทีค่วามคาดหวงัในการพฒันา

เมืองหรือจังหวัดรวมศูนย์อยู่กับกลุ่มคนเหล่านี้ ระบบอุปถัมภ์เหล่านี้ยังเชื่อมโยง

มาสู่วงการกีฬาในจังหวัดในรูปแบบของสมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆ แวดวงฟุตบอล

ต่างจังหวัดก็เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ 

● ฟุตบอลไทยแลนด์คัพ เมือ่ชาตินิยมกับจังหวัดนิยม
 มาบรรจบกัน ทศวรรษ 2520

ที่ผ่านมากีฬาฟุตบอลล้วนกระจุกตัวอยู่กับส่วนกลาง หรืออาจกล่าวได้ว่า

โลกของฟุตบอล น้ันอยูท่ีก่รงุเทพฯ และสนามศภุชลาศยั ความส�าคญัของฟตุบอล

อยูกั่บทมีชาต ิทวัร์นาเมนท์ของสโมสรในกรุงเทพฯและปรมิณฑล ฟุตบอลประเพณี

ธรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากจะมีอยู่บ้างก็คือ ฟุตบอลในรายการ

แข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย กลางทศวรรษ 2520 การขยายตัวของเส้นทาง

คมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีการสื่อสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์เป็น

สื่อที่เร่ิมเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมท�าให้ข่าวกีฬาโดยเฉพาะข่าวฟุตบอลทั้งในและ

ต่างประเทศ กท็�าให้ฟตุบอลกลายเป็นกฬีาแห่งมวลชนขึน้ไปด้วย ไม่ว่าจะในฐานะ

ผู้เล่นกีฬา หรือผู้ชมเพื่อความบันเทิงในต่างจังหวัดที่เพิ่มจ�านวนอย่างคาดไม่ถึง 

ส�านึกเก่ียวกับท้องถิ่น ภูมิล�าเนาของตนถูกตอกย�้าผ่านนโยบายต่างๆ ของรัฐทั้ง

เชิงเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม กระนั้นมันมิได้เป็นส�านึกแบบ

ท้องถิน่นยิมเท่ากบัการเป็นอดุมการณ์ของจงัหวดันยิมทีม่รีากฐานมาจากชาตนิยิม 

ที่ต่อเนื่องมาจากการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การเรียกร้องให้

มีการพัฒนาหน่วยการเมืองระดับจังหวัดนั้นปรากฏไปพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของ

องค์กรอย่างหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ อันเป็นองค์กรภาค

เอกชน รวมไปถงึโครงสร้างทางการเมอืงทีเ่ชือ่มกบัระดบัประเทศตัง้แต่การบรหิาร

ราชการระดับภมูภิาคทีม่ผีูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน หรอืการบริหารราชการ

ระดับประเทศทีมี่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นตวัละครส�าคัญทีถ่กูคาดหวงัว่าจะ

เป็นผู้น�าการพัฒนาของจังหวัดในฐานะผู้มากบารมี การมุ่งพัฒนาจังหวัดยังเป็น

ผลมา จากการเปรียบเทียบ “ความเจริญ” ของกรุงเทพฯ และการแข่งขันกับ

จังหวัดในระดับภูมิภาค ด้วยกัน ทีมฟุตบอลของจังหวัดก็ถือว่าเกิดขึ้นภายใต้

เงือ่นไขนี ้ความเป็นเลศิของกีฬายงัอาจสะท้อนถงึศักยภาพของจังหวดัของตนไปด้วย

รายการที่บุกเบิกสร้างความคึกคักให้กับวงการฟุตบอล และแฟนบอลชาว

ไทยจนเป็นทีจ่ดจ�ากันมาถงึทุกวนันีก็้คือ ทัวร์นาเมนท์ฟตุบอลไทยแลนด์คัพ ท่ีเริม่

ต้นในปี 2527 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ริเริ่มโดยร่วมมือกับชมรม

ฟุตบอลของจังหวัดต่างๆ จัดการแข่งขันรายการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่ให้ฟตุบอลได้กระจายสูต่่างจงัหวดัทัว่ประเทศ, พัฒนาส่งเสรมิทมีฟตุบอลไทย

ให้ก้าวหน้า และพัฒนานักฟุตบอลให้มีมาตรฐานทั้งเชิงกีฬา ระเบียบวินัยและมี

สุขภาพลานามัยที่ดี การจัดการแข่งขันใช้งบประมาณมหาศาล ในครั้งแรกใช้เงิน
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มากถึง 2-3 ล้านบาท (สิทธิ รัตนราษี, 2540 : 52) นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่

ระดบัชาตร่ิวมกนัแล้ว ยงัเป็นการสร้างความรูส้กึเชือ่มโยงไปถึงพ้ืนท่ีระดับภมูภิาค

อกีด้วย เนือ่งจากมกีารแบ่งการแข่งขันเป็น 5 ภาค นัน่คอื ภาคเหนอื, กลาง, ตะวนั

ออกเฉียงเหนือ, ตะวันออก และใต้ แชมป์ของภาคต่างๆ จะได้รับการคัดเลือกให้

เข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้าย ในปีแรก ลพบุรีเป็นทีมชนะเลิศ (สิทธิ : 52)

การแข่งขนัเว้นช่วงปี 2528 ออกไป เนือ่งจากมกีารแข่งขนักฬีาซเีกมส์ การ

จดัการแข่งขนั มทีท่ีาว่าจะเป็นไปได้ด้วยด ีเมือ่มีผูส้นบัสนนุรายใหญ่ออกค่าใช้จ่าย

ในการจัดและด�าเนินการแข่งขันทั้งหมดคือ บริษัท ยามาฮ่า จ�ากัด ในการแข่งขัน

ครั้งที่ 4 ปี 2530 ท�าให้รายการเปลี่ยนไปใช้ว่า ชื่อการแข่งขันว่า ยามาฮ่า ไทย

แลนด์คัพ รายการท่ีกล่าวมานีท้�าให้นกัฟตุบอลต่างจังหวดั ทีม่คีวามสามารถสงูได้

แสดงออกเช่น วิฑูรย์ กิจมงคลศักดิ์, ธนิศร์ อารีสง่ากุล จนได้เป็นตัวแทนทีมชาติ

สร้างชื่อเสียง (สิทธิ : 53)

ตารางที่ 1 ทีมที่ชนะเลิศฟุตบอลไทยแลนด์คัพ ปี 2527-2539 (สิทธิ : 53)

ครั้งที่ วันที่ทำ�ก�รแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศ 

1 	 10-25	กุมภาพันธ์	27 ลพบุรี

2 	 12-15	ธันวาคม	27 นครสวรรค์

3 	 14-16	มีนาคม	29 นครราชสีมา

4 	 12-27	มีนาคม	31 เชียงใหม่

5 	 1-14	มีนาคม	32 นครสวรรค์

6 	 13-28	มีนาคม	33 สตูล

7 	 1-15	มีนาคม	34 กาญจนบุรี

8 	 3-18	มิถุนายน	35 สตูล

9 	 23	เมษายน-7	พฤษภาคม	36 ปทุมธานี

ครั้งที่ วันที่ทำ�ก�รแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศ 

10 	 30	มีนาคม-20	เมษายน	37 ตราด

11 	 1-20	มีนาคม	38 อยุธยา

12 	 21	กุมภาพันธ์-7	มีนาคม	39 นครราชสีมา

 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าทีมที่ชนะเลิศระหว่างปี 2527-2539 ล้วนมา

จากทกุภมูภิาค นครสวรรค์ นครราชสมีา และ สตลู เป็นจงัหวดัทีค่รองแชมป์มาก

ท่ีสุดคอื 2 คร้ัง รายชือ่เหล่านี ้ไม่มจีงัหวดักรงุเทพฯรายการดงักล่าวจงึเป็นตวัแทน

ของเสียงของคนต่างจังหวัดอย่างแท้จริง ความส�าเร็จของแต่ละจังหวัดอาจนับ

เป็นการประกาศต�าแหน่งแห่งทีข่องจงัหวดัต่างๆ ทีส่ามารถ ยดึหมดุหมายในระดบั

ประเทศได้ อย่างสมภาคภูมิ จากที่ผ่านมากฟุตบอล และกิจกรรมทางกีฬาพวก

เขาไม่เคยได้รับการเหลียวแลเท่าใดนัก

 อาจเพราะความส�าเร็จของไทยแลนด์คัพ จึงได้ริเริ่มการจัดการแข่งขัน

ฟตุบอลกึง่อาชพี ขึน้ในนามการแข่งขนัฟตุบอลไทยซอคเกอร์ลกี โดยความร่วมมอื

ระหว่างสมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทยฯ กบั บรษิทัสยามสปอร์ตพับลชิชิง่ จ�ากดั

ในปี 2527 (สิทธ ิ: 51) สือ่สายกฬีายกัษ์ใหญ่ ผูม้ปีระสบการณ์คร�า่หวอดกบัวงการ

ฟตุบอลทัง้ในประเทศและฟตุบอลต่างประเทศ โดยเฉพาะ การรายงานข่าวฟุตบอล

ลีกประเทศอังกฤษ จุดประสงค์ก็คือ มุ่งสร้างการแข่งขันในระบบเดียวกับการ

แข่งขันฟุตบอลลีกประเทศอังกฤษ โดยจัดให้มีการแข่งขันนัดเหย้า-เยือน เม่ือ

แข่งขันจบทีมที่ได้คะแนนสะสมสูงสุดคือผู้ชนะ กรณีนี้จะน�าทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 

อันดับ 1-4 มาแข่งขันในรอบ รองชนะเลิศเพื่อหาคู่เข้าชิงชนะเลิศ (สิทธิ : 51-52) 

แต่ด้วยความเฟ้อของรายการแข่งขนัทีเ่กดิขึน้จ�านวนมาก นอกจากจะท�าให้นกัเตะ

ล้าแล้ว ยงัท�าให้เกิดพืน้ทีแ่ยกย่อยมากมาย ไม่สามารถ จะรวบรวมพลงัทีเ่ป็นกลุม่

ก้อนได้ และที่ส�าคัญทีมท้ังหลายล้วนเป็นทีมองค์กรท่ีไม่ได้มีรากฐานที่ผูกอยู่กับ

ผู้คนต่างจังหวัด รายการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนท์นี้จึงแผ่วปลายลงในที่สุด
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การผกูฟุตบอลเข้ากบัภมูภิาคและจงัหวดั นบัได้ว่าช่วยสร้างกระแสจงัหวดั

นิยมขึ้นในภูมิภาคต่างๆ คู่ขนานไปกับกระแสความตื่นตัวในวงการวิชาการต่าง

จังหวัดที่มีความคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ โบราณคดี คติชนศึกษา ศิลป

วัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ การเปลี่ยนขนานใหญ่นี้เกิด

ขึน้ในช่วงทีท่ีปั่ญหาคอมมวินสิต์ และภยัคุกคามความมัน่คงของรฐัเริม่คลีค่ลายลง 

ความนิยมของการแข่งขันจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีการไหลเวียนของข้อมูล

ข่าวสาร และการสร้างการรับรู้ระหว่างคนในสังคมร่วมกัน มีสื่ออยู่ 2 ประเภทที่

ท�าหน้าที่สร้างชุมชนจินตกรรมของสังคมคนรักฟุตบอลระดับภูมิภาคที่ท�าให้พวก

เขารับรู้ข่าวสารในเวลาที่ใกล้เคียงกัน และสร้างจินตนาการร่วมกันของชุมชน

ฟุตบอล สื่อแรกคือ นิตยสาร ฟุตบอลสยาม สื่อนี้ก�าเนิดขึ้นเมื่อปี 2523 (ฟุตบอล

สยาม, 2523) ข่าวแวดวงฟุตบอลไทย ความเคลื่อนไหวของสโมสร ข้อมูลนักเตะ

จนถึงการวิพากษ์วิจารณ์วงการฟุตบอลไทยท่ีไม่สามารถไปฟุตบอลโลกได้ เป็น

เน้ือหาทีส่ร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัวงการฟตุบอลทีไ่ม่ได้เป็นแค่การแข่งขนั

แล้วก็จบไป แต่มีบันทึก มีหลักฐานที่เป็นทั้งภาพและตัวอักษรที่สามารถใช้ในการ

สร้างความทรงจ�า ทั้งยังใช้กลับไปอ้างอิงได้ความนิยมของสื่อนี้เห็นได้ชัดจากการ

ปรับจากรายเดือนเป็นรายปักษ์ในปี 2526 และรายสิบวันหลังจากนั้นไม่นาน ที่

น่าแปลกใจ ก็คือ ได้ปรับเป็นรายสัปดาห์อย่างรวดเร็วในปี 2527 (ฟุตบอลสยาม, 

2532 : 4) น่ันหมายถึงว่า ชาวนครสวรรค์ที่ได้แชมป์ในปี 2527 ก็สามารถซื้อ

นิตยสารดังกล่าวเพื่อตามข้อมูลหรือเก็บภาพประทับใจ ในยุคท่ีโทรทัศน์เร่ิมมี

อิทธิพลในสังคมไทย การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ถือเป็นจุดสุดยอดของการ

ประกาศถึงความส�าคัญของฟุตบอลรายการน้ี การได้แชมป์หรือการเข้าถึงรอบ

ลกึๆ จงึกระตุน้ให้จงัหวดัต่างๆ พยายามสร้างทีมให้แขง็แกร่งขึน้มา ศกัยภาพของ

ทีมจึงมิได้มีแค่ฝีเท้านักเตะแต่ยังสัมพันธ์กับการสนับสนุนและระบบอุปถัมภ์ใน

จังหวดัทีเ่อือ้ให้ทมีแขง็แกร่งมากพอท่ีจะเข้าสูร่อบลกึๆ เห็นได้จากทมีท่ีคว้าแชมป์

มกัจะเป็นจงัหวดัใหญ่และมศีกัยภาพภายในจงัหวดัพอตวั ไม่เพียงเท่านัน้ต�าแหน่ง

แห่งท่ีของจังหวดัไม่ได้เป็นหน่วยการเมอืงทีล่อยอยูบ่นสญุญากาศ การแข่งขนัของ

จงัหวดัต่างๆ ย่อมเป็นภาพสะท้อนของหน่วยท่ีใหญ่กว่านัน่คอื ชมุชนชาต ิ(แอนเด

อร์สัน, 2552)

● ความเฟื่องฟูของธุรกิจพ่วงฟุตบอล และฟองสบู่
ความนิยมของกีฬาฟตุบอลพร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจ ท�าให้เกิดรายการ

แข่งขนัฟตุบอลข้ึนมาอีกมากมาย และเปิดพืน้ทีใ่ห้จงัหวดัต่างๆ มีตวัตนมากขึน้ไป

อีกจนในที่สุดกลายเป็นการแข่งขันที่เฟ้อเกินจนการแข่งขันรายการเดิมเริ่มหมด

ความหมาย มคี�าถามและข้อวติกถงึการทีผู่ช้มในสนามน้อยลงทกุท ีแต่การแข่งขนั

กย็งัมอียูม่ากโดยเฉพาะการให้ความส�าคญักบัทมีระดบัองค์กรทีส่่วนใหญ่อยูใ่นเขต

กรุงเทพฯ อ�านาจทางเศรษฐกิจของทีมเหล่านี้ที่ได้อานิสงส์จากความเติบโตทาง

เศรษฐกจิของไทยกลบัสวนทางกับจ�านวนผูช้มในสนาม ขณะทีท่ศวรรษ 2530 ใน

ต่างจังหวัดมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เกิดการสูญเสียที่ดิน และการเก็ง

ก�าไรการซือ้ขายทีด่นิ คนในชนบทไม่น้อยเดนิทางไปหางานท�าในเขตอตุสาหกรรม 

เข้าสู่เมอืงใหญ่ หรอืกระทัง่เดนิทางไปแสวงโชคในต่างแดน ขณะทีค่นในเขตเมือง

ก็มุ่งมั่นที่จะแสวงหาความมั่งคั่งจากโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุน (ผาสุก 

พงษ์ไพจิตร และคริส เบเกอร์, 2546 : 96-105) ประเภทต่างๆ สภาพที่แท้จริง

ของวงการฟตุบอลปรากฏขึน้หลงัจากฟองสบู่เศรษฐกิจแตกนัน่คือ แม้ทมีทีป่ระสบ

ความส�าเร็จสูงสุดอย่างกสิกรไทยที่คว้าแชมป์ระดับทวีปและนานาชาติ ก็ยังต้อง

ยุบสโมสร

 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

กับบริษัทเคนชิแห่งประเทศไทย และบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจัดการ

แข่งขันฟตุบอลโตโยต้าคัพ คร้ังที ่1 ปี 2530 อันเป็นการแข่งขนัทีต่่อเนือ่งจากไทย

แลนด์คพั โดยจะน�าเอาทมีฟตุบอลต่างจังหวัดได้แข่งขันกับสโมสรชัน้น�าระดบัถ้วย 

ก. ครั้งแรกประกอบด้วย 12 ทีมได้แก่ สโมสรธนาคารกรุงเทพ (แชมป์ถ้วย ก.), 
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ราชประชา (รองแชมป์), การท่าเรือแห่งประเทศไทย, ทหารอากาศ, ทหารบก, 

ธนาคารกรุงไทย และอีก 6 ทีมได้แก่ แชมป์แต่ละภาคของไทยแลนด์คัพครั้งที่ 3 

ได้แก่ ลพบุร,ี พทัลงุ, เชยีงราย, จนัทบุร,ี สรุนิทร์ บวกกบันครราชสมีาทีเ่ป็นแชมป์

ไทยแลนด์คพัรอบสดุท้าย การแข่งขันครัง้ท่ี 3 ได้ปรบัระเบยีบให้ผูเ้ช่นชาวต่างชาติ

ร่วมแข่งขันได้แต่ต้องไม่เกิน 2 คน การแข่งขันมีอยู่ถึงปี 2536 (สิทธิ : 54-55) 

ตัง้แต่ปี 2530-2536 สโมสรต�ารวจคว้าแชมป์มากท่ีสดุคอื 3 คร้ัง และมทีมีตัวแทน

จังหวัดสอดแทรกมาได้ เพียงกรุงเทพมหานครและระยองเท่านั้น (สิทธิ : 53)

นอกจากถ้วยที่อิงกับสถาบันกษัตริย์อย่าง คิงส์คัพ, ควีนส์คัพ, ปริ๊นเซสคัพ

แล้ว ยังมีการแข่งขันที่เรียกว่า มวก.คัพ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ การแข่งขัน

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพลตรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราช

กุมารในปี 2531 โดย มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติในวาระ

ที่เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ รายการนี้จะเชิญทีมแชมป์รายการส�าคัญอย่าง 

ฟตุบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภท ก, ฟตุบอลควนีส์คพั, โตโยต้าคพั, ไทยแลนด์

คัพ และแชมป์ฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวม 10 ทีม นับเป็น

รายการที่น�าเอาทีมแชมป์รายการส�าคัญท้ังหมดท่ีมีในประเทศมาแข่งขันกัน 

รายการดังกล่าวจัดการแข่งขันถึงปี 2537 เท่านั้น เนื่องไม่สามารถจัดต่อไปได้

เนือ่งจากว่าแต่ละทมีต้องเข้าร่วมการแข่งขนัอกีหลายรายการ (สิทธิ : 56) ทีมแทบ

ทัง้หมดคอื ทมีระดับองค์กรท่ีมคีวามเข้มแข็ง ไม่พบว่าทมีระดับจงัหวดัจะสามารถ

คว้าแชมป์ ม.ว.ก.คัพได้เลย จะมีก็แต่ทหารอากาศ, ทหารบก, องค์การโทรศัพท์ 

(สิทธิ : 53)

ยุคฟองสบู่ที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูยังท�าให้ทีมองค์กรจ�านวนมากส่งสโมสร

ฟุตบอลเพื่อเข้า แข่งในรายการนี้ ธนาคารกสิกรไทย เป็นตัวอย่างชั้นดีที่แสดงให้

เห็นถึงเทพนิยายในวงการฟุตบอล ที่ถึงจุดสูงสุดด้วยการคว้าแชมป์หลายรายการ 

แต่ในที่สุดเมื่อเจอวิกฤตเศรษฐกิจ สโมสรก็ได้ปิดตัวลง สโมสรธนาคารกสิกรไทย

เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารธนาคารอย่างบัณฑูร ล�่าซ�าที่ต้ังเป้าหมายไว้ว่า

จะต้องขึน้ชัน้ไปเล่นฟตุบอลพระราชทานถ้วย ก. ให้ได้ภายใน 4-5 ปี ตัง้แต่ปี 2530 

(Four Four Two, 2560ก) ซึ่งทีมน้องใหม่ทีมนี้ก็ทะลุเป้าหมายนั่นคือ คว้าแชมป์

ถ้วยพระราชทาน ก. ตั้งแต่ปี 2534-2536 ความส�าเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น 

เนือ่งจากการก้าวไปถงึการคว้าแชมป์ระดบัเอเชียอย่างแชมป์เอเชีย่นคัพ ปี 2537 

และปี 2538 รวมไปถึงถ้วยใหม่อย่างแอโฟร-เอเชียนคลับแชมเปียนชิพ (2537) ที่

เป็นตัวแทนของแชมป์สองทวีปนั่นคือ แอฟริกาและเอเชียมาชิงชัยกัน สิ่งเหล่านี้

ถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีสโมสรใดท�าได้มาก่อน นับเป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จของทีม

หน้าใหม่ ที่เติบโตมากับระบบมืออาชีพและการทุ่มงบประมาณของนายทุน ด้วย

คณุภาพของนกัฟุตบอล ท�าให้ทมีชาตไิทยมาจากสโมสรกสกิรไทยไม่น้อยในยคุอลั

เบอร์โต้ คลัวญัโญ่ ความน่าสนใจ อกีประการกค็อื ความพยายามสร้างระบบอาชพี

ในสโมสร จ่ายเงินเดือนให้นักฟุตบอล มีโบนัสให้ กรณีโบนัสพบว่าได้ใช้ครึ่งหนึ่ง

ของโบนสัเพือ่ไปทัวร์เยอรมนซีึง่มีโอกาสได้แสดงฝีเท้า (Four Four Two, 2560ข)

ฉากหน้าของความส�าเร็จระดับสโมสรในระดับนานาชาติ กลับสวนทางกับ

แวดวงฟุตบอลโดยรวม เนื่องจากว่า แม้วงการฟุตบอลไทยจะสามารถเปิดพื้นที่

ใหม่ๆ ให้คนในท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆได้มีพื้นที่แสดงออกทางวัฒนธรรมมวลชน 

แต่มิอาจกล่าวได้ว่าวงการฟุตบอลได้สร้างระบบ ที่แข็งแกร่งไว้ กลายเป็นว่าคนดู

ฟุตบอลไทยกลับหดตัวลง เงียบเหงา ทั้งที่ธนาคารกสิกรไทยได้สร้างชื่อเสียงและ

เกียรติประวัติเป็นอย่างมาก แต่กลับมิได้มีศักยภาพพอที่จะเป็นเป็นทีมขวัญใจ 

ของคนไทยทั้งประเทศ หรือเป็นทีมที่จะเรียกคนดูให้เต็มสนามได้ดังเดิมอีกต่อไป

แล้ว เรียกได้ว่าฝีเท้าของนักเตะ และสโมสรของไทยนั้นล�้าหน้าเกินไปกว่าระบบ

การสร้างวัฒนธรรมการดูฟุตบอลไปหลายช่วงตัว สิ่งที่ขาดหายไปนั้นก็คือระบบ

ฟุตบอลอาชีพ และการขยายฐานผู้สนับสนุน และแฟนคลับนั่นเอง ช่วงวิกฤติ

เศรษฐกิจ 2540 ที่ท�าให้ภาคธุรกิจการเงินประสบหายนะเป็นเหตุผลให้สโมสร 

กสิกรไทยยุบทีม (Four Four Two, 2560ค)
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การจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเกิดขึ้นอีกคร้ังในนามไทยแลนด์เซมิโปรลีก 

เม่ือปี 2534 โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัทเอส เอส 

โปรเฟสชั่นแนล 88 จ�ากัด ในเครือฐานเศรษฐกิจ ได้คัดเลือกสโมสรทั้ง 6 (สิทธิ : 

57-58) แต่ก็ล้มเหลวอีกครั้ง ชะตากรรมของฟุตบอลลีกยังไม่สิ้นสุดลง ปี 2539 

อันเป็นช่วงท้ายของยุคฟองสบู่ ก็มีความพยายามปั้นฟุตบอลลีกอีกรอบ ในนาม 

การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลีก หรือที่เรียกกันว่า จอห์นนี่วอล์กเกอร์ไทยแลนด์

ลีก ในครั้งนี้ประกอบด้วยสโมสรมากถึง 18 สโมสร ล้วนเป็นท่ีในระดับถ้วย ก. 

โดยแข่งกันแบบเหย้า-เยือน โดยใช้สนามที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดให้ 

นัน่คอื สนามธปูเตมย์ี, สนามสพุรรณบรุ,ี สนามสรินิธร (โรงเรียนอสัสัมชญั), สนาม

อยุธยา และสนามเทพหัสดิน ต่อมาเหลือเพียง 3 สนาม นั่นคือ สนามธูปเตมีย์, 

สนามสุพรรณบุรี และสนามสิรินธร เมื่อแข่งเก็บคะแนนครบ จะน�าล�าดับที่ 1-4 

มาแข่งในรอบรองชนะเลิศเพื่อชิงชนะเลิศอีกครั้ง (สิทธิ : 61) แม้จะใช้สนาม

ในต่างจังหวัด แต่สโมสรที่เข้าแข่งขันกลับเป็นสโมสรท่ีไม่มีฐานผู้ชม-แฟนบอล

ในต่างจังหวดั มิตขิองจงัหวดันยิมแบบการแข่งขนัไทยแลนด์คพัในทศวรรษ 2520 

ต่อต้นทศวรรษ 2530 จึงขาดหายไป การเข้าเป็นส่วนหนึง่ของฟตุบอลไทยจากคน

ต่างจังหวัดนั้นจึงมีช่องทางที่จ�ากัด เหลือเพียงการชมฟุตบอลผ่านโทรทัศน์หรือ

ตดิตามข่าวจากโทรทศัน์หรอืหน้าหนงัสอืพมิพ์เท่านัน้ ตลาดฟตุบอลในช่วงดงักล่าว 

ไม่ใช่ตลาดของคนต่างจังหวัดอีกต่อไป 

● ก�าเนิดฟุตบอลโปรวินเชียลลีก ลีกต่างจังหวัด 
 คู่ขนานกับ ไทยแลนด์ลีก

หลังความพังทลายของเศรษฐกิจฟองสบู่ ท�าให้กระแส “กลับต่างจังหวัด” 

เกิดขึ้น กระแสที่ว ่าน้ีหมายถึง การท่ีผู ้คนท่ีเดินทางเข้ามาแสวงหาโอกาส

ทางเศรษฐกิจในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ได้รับผลจากเศรษฐกิจที่ย�่าแย่ไม่ว่า

จะเป็นการถูกให้ออกจากงาน การถูกลดเงินเดือน หรือการลงทุนที่ผิดพลาด 

(ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเกอร์ : 516-517) ท�าให้พวกเขาจ�านวนหนึ่งมี

ส�านึกบางประการที่โหยหาบ้านและภูมิล�าเนาของตน การกลับต่างจังหวัดที่ว่า 

มใิช่เป็นเพยีงการกลับในทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการสร้างความทรงจ�าเพือ่

ผกูกบัภมิูล�าเนาของตน และโดยส�านกึแบบชมุชนชาต ิภูมลิ�าเนาทีพ่วกเขาถกูสร้าง

ให้รับรู้มกัจะขึน้กับหน่วยทีแ่ขง็แรงแบบจงัหวดันัน่เอง สถานทีแ่ละชมุชนต่างๆ ที่

ได้รับการโปรโมทในฐานะการท่องเที่ยวก็ล้วนอยู่ภายใต้กรอบจังหวัดนิยมไปด้วย

แม้ว่าในกรุงเทพฯ รายการแข่งขันฟุตบอลจะเกิดขึ้นอย่างท่วมทัน แต่ผู้ชม

กลับบางตา ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลต่างจังหวัดที่ผู ้คนให้ความสนใจอย่าง

ล้นหลาม เห็นได้จากการที่สุพรรณบุรีรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลปรี

โอลิมปิกในปี 2538 ที่ทีมชาติไทยยุคดรีมทีมเป็นท่ีคาดหวังว่าจะเป็นทีมชุด

ประวตัศิาสตร์เข้ารอบไปแข่งขนัในโอลมิปิกได้ ในเวลาต่อมา เอเชยีนเกมส์ปี 2541 

ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ยังเลือกสนามต่างจังหวัดให้เป็นสนามแข่งขันในรอบแรกด้วย 

ได้แก่ สาย A นครสวรรค์, สาย B สุราษฎร์ธานี, สาย C ตรัง, สาย D สุพรรณบุรี, 

สาย E สงขลา (ฟตุบอลสยาม, 2541 : 38) ความส�าเรจ็อย่างงดงามของนกัฟตุบอล

ทีมชาติท่ีสามารถคว้าอันดับที่ 4 เอเชี่ยนเกมส์ ได้ ท�าให้รัฐบาลชวน หลีกภัย 

เดินหน้าโครงการด้านฟตุบอลอย่างเป็นรปูธรรม เพิม่เตมิจากไทยแลนด์ลกีทีมี่อยู่

แล้ว นัน่คอืการสร้างลกีทีเ่ปิดโอกาสให้ทมีระดบัจงัหวัดมพีืน้ทีอ่กีครัง้ แต่เดมิตัง้ใจ 

จะสร้างลีกแห่งชาติให้มีทั้งหมด 8 ทีม โดยมีตัวแทนจาก “ไทยแลนด์ลีก” แต่เดิม 

(และจะเปลีย่นช่ือเป็น “กรงุเทพฯลีก”) 3 ทีม เพ่ือมาร่วมแข่งกับตวัแทน 5 ภาคท่ี

คดัเลือกมาด้วยวธิแีบบการแข่งขนัไทยแลนด์คัพ (ฟตุบอลสยาม, 2542ก : 38, 48) 

สดัส่วนยงัมปีรบัเปล่ียนอีกครัง้เป็นไทยลีก 5 ทีม และภมิูภาค 5 ทีมรวมเป็น 10 ทีม 

(ฟุตบอลสยาม, 2542ข : 13) ระหว่างนัน้ทมีในกรงุเทพฯ กเ็ตรยีมขยบัขยายสร้างสโมสร

ไว้กับฐานต่างจังหวัดด้วยเช่น บีอีซีเทโรศาสนฯ หวังจะสร้างฐานที่ฉะเชิงเทรา, 

การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะไปสร้างสนามที่กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (ฟุตบอล

สยาม, 2542ค : 28) กระนั้นถึงที่สุดแล้ว ก็ยังไม่สามารถสร้างลีกแห่งชาติได้
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แม้ลีกแห่งชาติจะแท้งไปเสียก่อน แต่ความพยายามดังกล่าวมิได้เสียเปล่า 

เกิดการแข่งขันฟุตบอลรายการใหม่ขึ้นมาในปี 2542 นั่นคือ “ไทยแลนด์โปรวิน

เชียลลีก” (Thailand Provincial League) รายการนี้ไม่ได้เกิดจากการรวมลีก 

แต่เกิดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐเป็น

ผู้รับสมัครทีมระดับจังหวัด ต่างจากไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกที่เน้นทีมองค์กรแข่งขัน

ในเขตกรุงเทพฯ สังกัดสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ท�าให้เกิดระบบลีกคู่

ขนานเกดิขึน้ และนีค่อืจดุเริม่ต้นของความขัดแย้งระหว่างองค์กรกฬีาทัง้สองอย่าง

เป็นทางการที่จะใช้เวลากว่าทศวรรษถึงจะสร้างระบบลีกท่ีเป็นเอกภาพได้ ตาม

ระเบียบแล้วการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนั้นจะต้องเสนอในนามสมาคมกีฬา

จังหวัด (กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล และจุฑา ติงศภัทิย์, 2555 : 65, รักพงษ์ แก้ว

แท้, 2551 : 23) อันถูกก�ากับและควบคุมโดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่มีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการผ่าน พระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2528 (ราชกิจจานุเบกษา, 2528 : 11-20) ท�าให้ทีมทั้งหลาย

อยูภ่ายใต้การควบคุมของหน่วยการปกครองระดบัจงัหวดั อาจกล่าวได้ว่าสมาคม

กฬีาจงัหวดัเป็นองค์กรทีแ่สดงให้เหน็ถงึเครอืข่ายอปุถมัภ์กฬีาสมคัรเล่นในจงัหวดั

ต่างๆ การส่งนักกีฬาไปแข่งขันในนามจังหวัดล้วนต้องผ่านองค์กรนี้ สมาคมกีฬา

จังหวัดเริ่มมีการจดทะเบียนอย่างจริงจังราวทศวรรษ 2530 เห็นได้จาก สมาคม

กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จดทะเบียนเมื่อปี 2536 (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

นครสวรรค์, 2560) สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี (2536) (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

สงิห์บรุ,ี 2560), สมาคมกฬีาจงัหวดัยโสธร (2537) (สมาคมกฬีาแห่งจังหวดัยโสธร, 

2560) บางแห่งผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นนายกสมาคมกฬีาเสยีเอง หลายแห่ง ก็เป็น

นักการเมืองผู้มีอิทธิพลในจังหวัด

หากการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบได้กับโอลิมปิกระดับ

ประเทศทีจั่งหวัดต่างๆ ส่งทมีเข้าร่วมในฐานะหน่วยการปกครองประเทศ สมาคม

กฬีาจงัหวดักค็ล้ายกับการกฬีาแห่งประเทศไทยทีร่บัผดิชอบในหน่วยจงัหวดัทีต้่อง

จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้กระจายไปสู่กีฬาประเภทต่างๆ แต่ทรัพยากรดังกล่าว

กลับกระจุกตัวอยูท่ีบ่างประเภทกฬีา นัน่คอืฟตุบอลนัน่เอง ฟตุบอลกลายเป็นกฬีา

ที่ได้รับการให้ความส�าคัญมากที่สุดเมื่อเทียบกับกีฬาสมัครเล่นอื่นๆ 

การท�าความเข้าใจโปรวนิเชียลลกีเลีย่งมิได้เลยทีต้่องวเิคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ 

การเมืองของความเป็นจังหวัดดังกล่าวด้วย การเดินทางเพื่อแข่งขันข้ามจังหวัด

เป็นเรื่องที่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงมาก ท�าให้มีความพยายามเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง

ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งโซนลีก หรือการปรับให้รายการไม่ส�าคัญแข่งขันแบบทัวร์นา

เมนท์ที่ไม่ใช่ลีกวางอยู่บนเหตุผลของความเป็นไปได้ทางการเงินและการบริหาร

ของแต่ละทีม

โปรวินเชียลลีก ฤดูกาลแรกเริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542 มีทีมเข้าร่วม

แข่งขัน 12 ทีมแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ คือ เชียงใหม่, นครสวรรค์, 

ภาคอีสานคือ ศรีษะเกษ (แชมป์), นครราชสีมา, อุดรธานี, ภาคกลาง คือ 

สุพรรณบุรี, นครปฐม, กรุงเทพฯ ภาคใต้ คือ สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี, ปัตตานี 

จะเหน็ได้ว่าโควต้าจากภาคใต้มีถงึ 4 ทมีทัง้ทีมี่จ�านวนประชากรและจ�านวนจงัหวดั

น้อยกว่าภาคอีสานเป็นอย่างมาก อาจเป็นเพราะการแข่งขันดังกล่าวเกิดขึ้นจาก

รฐับาลประชาธปัิตย์ทีม่ฐีานเสยีงทีเ่หนยีวแน่นอยูใ่นภาคใต้ สะท้อนถงึการอปุถมัภ์

ที่เชื่อมกับภูมิภาคได้ดี อีกทั้งลีกดังกล่าวยังให้สิทธิ์กรุงเทพฯเข้ามาร่วมแข่งขันใน

ฐานะตัวแทนภาคกลางด้วย (Thaifootball, 2560) จะเห็นว่าทีมใหญ่ๆ ที่เคย

ได้แชมป์ไทยแลนด์คัพส่วนใหญ่มีโอกาสร่วมการแข่งขันนี้

นอกเหนือจากการจัดตั้งทีมในนามหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคแล้ว 

เริ่มมีการสร้างส�านึกจังหวัดนิยมผ่านวัฒนธรรมการเชียร์เข้ามาด้วย เข้าใจว่า

วัฒนธรรมเชียร์รูปแบบใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มเชียร์ไทยที่มี

ความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในสร้างมาตรฐานให้ฟุตบอลไทย การเชียร์รูปแบบ

ใหม่ต่างจากการเชียร์ทีมชาติแบบเดิมๆท่ี เน้นการแสดงออกที่การแต่งตัว และ

ร้องเพลงเชียร์ “แบบสามช่า” ให้มีลักษณะ “เป็นสากล” ตามแบบการเชียร์ใน
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ต่างประเทศมากขึ้นโดยกลุ่มที่เรียกว่า “เชียร์ไทย” ที่ตั้งขึ้นในปี 2544 เข้าใจว่า

สมาชิกกลุ่มนี้เองที่จะขยายวิธีคิดและปฏิบัติการเชียร์ไปสู่ทีมต่างๆ ในโปรวินเชีย

ลลีกต่อไป (อาจินต์ ทองอยู่คง, 2557 : 68-70)

● โปรวินเชียลลีกทีป่รับตัว
กลางทศวรรษ 2540 สงัคมไทยเปลีย่นแปลงขนานใหญ่อกีระลอก หลังจาก

เศรษฐกิจซบเซา การเข้ามาของพรรคไทยรักไทยท�าให้เมืองและชนบทเกิด

ความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายคู่ขนาน (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเกอร์ : 

224-229) ส�าหรบัวงการฟตุบอลรฐับาลได้จดุประเดน็สิง่ทีค่นไทยคดิไม่ถงึมาก่อน

นัน่คอื การไปแข่งขันฟตุบอลโลกรอบสดุท้าย ฟตุบอลจงึกลายเป็นประเดน็ทางการ

เมอืงระดบัประเทศขึน้มาอย่างเลีย่งไม่ได้ ส�าหรบัโปรวนิเชยีลลกีความเปลีย่นแปลง

รูปแบบการแข่งขันอย่างทรงพลังเกิดขึ้น ในฤดูกาลที่ 3 ปี 2545 อันเป็นช่วงผลัด

เปลี่ยนมาสู่รัฐบาลไทยรักไทย “โปรลีก” กลายเป็นชื่อลีกที่ถูกใช้ในสื่อ ด้วยชื่อที่

สั้นและกระชับท�าให้จดจ�าได้ง่ายมากขึ้น ยังพบว่ามีการเสนอให้ยกเครื่องการ

แข่งขันใหม่ท้ังระบบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันและการจัดการการตลาด โลโก้ 

ชุดแข่ง ของที่ระลึกและอุปกรณ์เชียร์ (ไทยรัฐ, 2545ก : 17, 39) ด้วยการสั่งการ

ดังกล่าวท�าให้การปรับเปลี่ยนมีลักษณะรวมศูนย์อยู่ไม่น้อย การก�าหนดโลโก้และ

ชื่อทีมที่ออกมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าไปใช้ในด้าน

สิทธิประโยชน์และสร้างความรับรู้ในวงกว้าง (มติชน, 2545 : 23) ชื่อทีมที่เสนอ

ในตอนแรก ได้แก่ นครสวรรค์ ไลอ้อน, เชียงใหม่ คาลิเบอร์, ศรีษะเกษ สตีลร็อก, 

อุดรธานี บอมเบอร์, ชลบุรี ชาร์ค, นครราชสีมา สติงเรย์, สุพรรณบุรี เซเบอร์, 

สงขลา เลเกอร์, สตูล ดีแทค, นครปฐม ฮันเตอร์ และบางกอก บราโว (ไทยรัฐ, 

2545ข : 21, 38) การแข่งขันฤดูกาลนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ เหนือ-ใต้ เพื่อ

ความสะดวกในการเดินทางและการประหยัดงบประมาณ โซนเหนือคือทีมจาก

ภาคเหนือและอีสาน ส่วนโซนใต้คือ ภาคกลางและภาคใต้ และน�าอันดับที่ 1-3 

ของทัง้สองโซนมาแข่งกันเพือ่หาทมีแชมป์ ทัง้ยงัเสนอให้ช่อง 11 ท�าการถ่ายทอด

สดจ�านวน 13 นัดด้วย (มติชน, 2545 : 23) ปัญหาท่ีพบเจอในฤดูกาลนี้ก็คือ 

โปรแกรมการแข่งขันที่มีความถี่มากเกินไป บางครั้ง 3 นัดในรอบ 7 วัน (กรุงเทพ

ธุรกิจ, 2545 : 11-12) อันเนื่องมาจากเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับการแข่งขันฟุตบอล

โลกทีญ่ีปุ่น่และเกาหลีใต้ในเดอืนมิถนุายน-กรกฎาคม นอกจากนัน้เริม่มีข่าวความ

พยายามรวมลีกอีกครั้งในสมัยที่สนธยา คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ท่องเทีย่วและกฬีาอันเกดิมาจากการชงเรือ่งของกรรมาธกิาร เนือ่งจากเหน็ว่าไทย

ลีกกับโปรลีกมีความซ�้าซ้อนกัน (ข่าวสด, 2545 : 15)

แต่ในฤดูกาลต่อมา ปี 2546 กลับมาใช้ระบบโซนเดียวท�าให้เกิดความได้

เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างทมีทีอ่ยูใ่นภาคกลางหรอืตอนกลางของประเทศทีก่บั

ทมีเหนือ หรอืทีมใตบ้างจงัหวดัต้องเดินทางในระยะทางกวา่พนักิโลเมตร หลังจบ

ฤดูกาลมีข่าวมาว่ารัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีทีมฟุตบอลหนึ่งทีมเพื่อ

กระตุน้ให้เกดิการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิน่ โดยจะส่งเสรมิให้หอการค้าจงัหวัด

เป็นผูส้นบัสนนุโดยรฐัจะเป็นผู้จ่ายเงนิสนบัสนนุให้ (ไทยรฐั, 2546 : 21, 26) กรณี

ของหอการค้าจังหวัดยิ่งสะท้อนถึงแนวคิดการจัดการฟุตบอลแบบจังหวัดนิยมที่

รัฐบาลพยายามยดึโยงกับทนุต่างจงัหวดัอย่างเห็นได้ชดั ไม่เพยีงเท่านัน้ในฤดกูาล

ต่อไปยงัได้จัดให้มีโปรลีก 2 ท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขนัในระดบัดวิช่ัิน 2 ท่ีรวมทีม

ตกชั้นจากโปรลีก ได้แก่ ทีมสงขลา และสตูล รวมกับ 8 ทีม จาก 4 ภาค (ภาคละ 

2 ทีม) โดยแต่ละภาคจะมีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนต่อไป (คมชัดลึก, 2546 : 

22) อาจกล่าวได้ว่า ฟุตบอลลีกจากมีผลมาจากกระแสตื่นตัวที่เริ่มจากนโยบาย 

“สานฝันฟุตบอลไทยไปบอลโลก” ของรัฐบาลในปีเดียวกัน (ข่าวสด, 2546 : 15) 

เนื่องจากเชื่อว่า หากมีระบบฟุตบอลอาชีพที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการสร้างนัก

ฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2547 ถือเป็นปีสุดท้ายของ ฟุตบอลอาชีพน�าร่อง 5 ปี น�าไปสู่แนวความ

คดิของการจัดครัง้ต่อไปว่าจะให้ 76 จงัหวดัส่งทมีเข้าร่วมโดยรฐัจะให้เงนิอดุหนนุ
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ไปท�าทีม (ไทยรัฐ, 2547ก : 21, 27) ฤดูกาลนี้เหลือเพียง 10 ทีม เนื่องจากสงขลา 

และสตูล ตกชั้นไปเล่นในโปรลีก 2 หลังจากที่ได้ที่ 11 และ 12 ในฤดูกาลที่ผ่าน

มา ขณะทีโ่ปรลกี 2 จะเป็นการแข่งขันเป็น 2 สายๆ ละ 5 ทมีแข่งแบบพบกนัหมด 

ทีมอันดับที่ 1 และ 2 ของสายจะมาพบกันในรอบรองชนะเลิศ (มติชน, 2546 : 

23) ไม่ใช่การแข่งขันแบบเหย้าและเยือน 

เม่ือถงึปี 2548 โปรลกี 1 ได้เพิม่ทมีมาเป็น 12 ทมีอกีคร้ัง แต่แรกผูจ้ดัเสนอ

ว่า อดุรธานีและเชียงใหม่ทีร่ัง้อันดบัที ่9 และ 10 อนัเป็นสองอนัดบัสดุท้ายไม่ต้อง

ตกชั้น ทั้งยังจะรับทีมจากโปรลีก 2 เพิ่มมาอีก 2 ทีมนั่นคือ สตูลและพังงาจาก

โปรลีก 2 (ไทยรัฐ, 2547ข : 21, 38) แต่ในเวลาต่อมา ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎโดย

ให้เชียงใหม่ และอุดรธานี ต้องเล่นเพลย์ออฟกับทีมจันทบุรี และพัทลุง ทีมอันดับ

สามและสีจ่ากโปรลกี 2 การปรบัเปลีย่นกฎดงักล่าวท�าให้ทมีอดุรธานไีม่พอใจ และ

ขอถอนทีมออกไป เนื่องจากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรม (ยักษ์แสด Match Day 

นิตยสารออนไลน์ เพื่อแฟนฟุตบอลชาวอุดรพันธุ์แท้, 2560) เชียงใหม่เอง

ก็ไม่สามารถรักษาต�าแหน่งของตนในโปรลีก 1 ได้ ท�าให้ทั้งสองทีมหลุดออกจาก

โปรลีก 1 ต่อมาอุดรธานีและเชียงใหม่ได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันโปรลีก 2 ในภาค 3 

และภาค 5 ตามล�าดบั เนือ่งจากทีมใหม่ท่ีได้สทิธิแ์ข่งขนัในโปรลกี 1 ฤดูกาล 2548 

คือ สตูล พังงา พัทลุงและจันทบุรี นั่นท�าให้สัดส่วนของทีมจากภาคใต้เข้ามาเล่น

ในโปรลีก 1 มากที่สุดคือ 4 ทีม ส่วนภาคเหนือเหลือเพียงทีมเดียว นั่นคือ 

นครสวรรค์ ยิง่ท�าให้ภาคเหนอืตอนบนถกูตดัขาดออกจากความส�าคญัจากฟตุบอล

รายการนี้ไปอีก เมื่อโปรลีก 1 ได้ 12 ทีมแล้ว อีก 64 ทีมที่เหลือจะให้ไปอยู่ใน

โปรลีก 2 พบว่ามี 61 จังหวัดท�าการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แบ่งออกเป็น 5 

ภาค นั่นคือ ภาค 1 บริเวณภาคกลางโซนที่หนึ่ง นนทบุรีกับสมุทรสาครงดส่งทีม, 

ภาค 2 บริเวณภาคกลางโซนที่สอง, ภาค 3 คือ บริเวณภาคอีสาน อ�านาจเจริญ

งดส่งทีม, ภาค 4 คือ บริเวณภาคใต้ ส่วนภาคท่ี 5 คือ บริเวณภาคเหนือ (ทั้ง

ตอนบนและตอนล่าง) (คมชัดลึก, 2548ก : 28, 32)

ในปีนีย้งัเกิดเหตกุารณ์บานปลายเรือ่งการเปลีย่นรายชือ่นกัเตะในทมีพทัลงุ 

และพังงาซึ่งขัดกับระเบียบจัดการแข่งขันท่ีห้ามเปลี่ยนตลอดการแข่งขัน โดย

อรรณพ สิงห์โตทอง ผู้จัดการทีมชลบุรีขู่ฟ้อง เนื่องจากแพ้ให้กับพัทลุง 1 นัด และ

ในช่วงเวลาลุ้นแชมป์ตามสุพรรณบุรีอยู่ 1 แต้ม ดังนั้นหากการเปลี่ยนตัวดังกล่าว

เกิดขึ้นจริง กรรมการการแข่งขันจะปรับให้พัทลุงแพ้และชลบุรีชนะ ได้แต้มเพิ่ม

อีก 3 แต้ม ซึ่งมีผลต่อการลุ้นแชมป์ทันที (คมชัดลึก, 2548ข : 19, 23) ในเวลา

ต่อมาก็ได้มีการปรับแพ้ตามที่ชลบุรีร้องเรียนไป ท�าให้สุพรรณบุรีที่น�าโดยก�านัน

เกรียง หรือ เกรียง นักพาณิชย์ไม่พอใจเนื่องจากเห็นว่า หากชลบุรีจะประท้วงก็

ควรจะท�าภายใน 48 ช่ัวโมง แสดงให้เห็นถึงการจัดการแข่งขันที่ไม่ได้มาตรฐาน 

(ไทยรัฐ, 2548ก : 21, 22) และชี้ว่าหากฤดูกาล 2549 ยังไม่รวมลีก สุพรรณบุรี 

จะไม่ส่งทีมร่วมโปรลีก (คมชัดลึก, 2548ค : 21, 25) เมื่อสุพรรณบุรีขู่ฟ้องศาล

ปกครอง จนมีข่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยพยายามเจรจาเพื่อเสนอเพ่ิม

เงินรางวัลและให้ครองแชมป์ร่วมกับชลบุรี (คมชัดลึก, 2548ง : 19, 23) อนึ่ง

ด้วยปัญหาดังกล่าว รวมถึงนโยบายที่หวังจะรวมลีกทั้งระบบเข้าด้วยกันท�าให้มี

น�าทีมชลบุรีและสุพรรณบุรีเข้าไปเล่นในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลต่อไป 

(คมชัดลึก, 2548จ : 19, 23) 

กกท. ได้ว่าจ้างส�านักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้ประเมินผลการแข่งขันฟุตบอลไปสู่อาชีพในโครงการน�าร่องระยะ 5 ปี พ.ศ.

2542-2547 พบว่า ประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง มีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ 

นักฟุตบอลจากโปรลีกได้รับคัดเลือกให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติ 21 คน และ

รับเลือกให้ไปเล่นกับสโมสร 31 คนใน 7 จังหวัด มีรายได้จากภาคเอกชน, ค่าบัตร

เข้าชม, ของที่ระลึกและการบริจาคไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท นักกีฬามีรายได้ต่อ

เดือน 3,000-10,000 บาทตามศักยภาพ บางทมีให้เฉพาะเบ้ียเลีย้งต่อวนั ประมาณ 

100-500 บาท รายได้ผู้ฝึกสอน 4,500-20,000 บาท เจ้าหน้าท่ีทีม 1,500-10,000 

บาท บางจังหวัดจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงรายวัน 100-300 บาท ยกเว้นเชียงใหม่ที่มาก
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ถึง 500 บาท (มติชน, 2548ก : 31) นอกจากนั้นยังมีการเสนอแนวทางพัฒนา

โปรลีกด้วย 14 แนวทาง ประเด็นส�าคัญก็คือ การสร้างกระแสให้ประชาชน

ทั่วประเทศมาชม-เชียร์ให้มาก, พัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาวชน, เรียกร้องความเป็น

มืออาชพี, การจดัแข่งขันต้องมมีาตรฐานสากล ต้องจดัรายการหลกัท่ัวทกุภูมภิาค, 

ก�าหนดรายได้ขัน้ต�า่ของนกัฟุตบอลรวมถงึระบบประกนัสงัคม (มตชิน, 2548ข : 31) 

ฤดูกาล 2549 โปรลีก 1 จะตัดเหลือเพียง 10 ทีม (คมชัดลึก, 2548จ : 19, 

23) มีทีมเลื่อนชั้นจากดิวิชั่น 2 มาสองทีมคือ พิษณุโลก และสกลนคร ส่วน 2 ทีม

ที่ตกชั้นไปในฤดูกาล 2548 ก็คือ พังงาและพัทลุง (คมชัดลึก, 2548ค : 21, 25) 

แต่เดิมนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้สิทธิ์บริษัทเอกชน “สปอร์ต อินเตอร์ 

มีเดีย” มาจัดการแข่งขันโปรลีกแทน (คมชัดลึก, 2548จ : 19, 23) แต่การ

แทรกแซงจากรัฐบาลไทยรักไทยท�าให้เกิดความขัดแย้งกับสมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ อย่างใหญ่โต อรสิมนัต์ พงษ์เรอืงรอง เลขานกุารกระทรวงท่องเท่ียว

และกฬีา ทีป่ระชา มาลนีนท์เป็นรฐัมนตรว่ีาการอยู ่เสนอจดัโครงสร้างใหม่โปรลกี 

1 นั่นคือ น�าทีมจากไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก 2 ทีม มาแข่งกับ โปรลีก 1 8 ทีม และ

โปรลีก 2 6 ทีม รวมเป็น 16 ทีม (มติชน, 2548ค : 23) และเปลี่ยนชื่อเป็น

โปรเฟสชั่นแนล ลีก ทีมจากดิวิชั่น 2 คือ พิษณุโลก, สกลนคร, ขอนแก่น, 

ฉะเชิงเทรา, นราธิวาสและเชียงใหม่ ส่วนจากไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกคือ ทีมทีโอที 

เอฟซี หรือองค์การโทรศัพท์ กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ไทยรัฐ, 2548ข : 

21, 39) ให้สิทธ์ิอันดบัที ่1 และ 2 ของโปรเฟสชัน่แนลลกีขึน้ไปเล่นในไทยพรเีมยีร์

ลกี เช่นเดยีวกับ ชลบรุแีละสพุรรณบรุ ีขณะทีอ่นัดบัที ่15-16 จะต้องตกชัน้ไปเล่น

โปรลีก 2 อันดับที่ 14 จะต้องไปแข่งเพลย์ออฟ กับอันดับที่ 3 ในโปรลีก 2 

เพื่อสิทธิ์ในการเล่นโปรลีก 1 ต่อไป 

ปัญหาจะไม่รนุแรงนกั หากไม่ไปแตะกับเขตอ�านาจของสมาคมฟตุบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ นั่นคือ แนวคิดการจัดตั้งสมาคมฟุตบอลอาชีพ อันเป็นโครงสร้างที่

ขัดแย้งกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยตรง (เดลินิวส์, 2548 : 21, 23) 

กรณีนี้ถือว่าเป็นความขัดแย้งระดับสูงระหว่างรัฐบาลในนามกระทรวงท่องเท่ียว

และกีฬา-การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่เกิด

ขึน้ผ่านการจัดแข่งขนัฟตุบอลลกี สมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทยฯ ขยบัตวัแสดง

ความไม่เห็นด้วย ตั้งแต่เรื่องชื่อการแข่งขัน เนื่องจากเกรงว่า ชื่อ โปรเฟสชั่นแนล

ลีก จะท�าให้เกิดความสับสน ควรเปล่ียนกลับไปเป็น โปรวินเชียลลีกเช่นเดิม 

(มติชน, 2549ก : 23)

กระแสการแข่งขันระหว่างสองลีก ส่งผลให้มีความพยายามประเมิน

หลายรูปแบบ เช่นการที่ชาญวิทย์ ผลชีวินประเมินว่า นักเตะอาจจะยังมีคุณภาพ

ไม่ดีพอที่จะติดทีมชาติเพื่อน�าไปแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ปลายปี (มติชน, 2549ข : 

23) หรือการที่ กกท.ตั้งเกณฑ์ประเมินความส�าเร็จ 20 ตัวชี้วัด (มติชน, 2549ค : 

23) เมื่อแข่งขันไปก็พบว่าประสบปัญหามากมายมีข่าวว่าจะยุติการแข่งขัน 

เนือ่งจากประเมินแล้วไม่เป็นตามทีค่าดหวงั และการใช้งบประมาณยงัอาจถกูตรวจ

สอบโดยส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าคุ้มค่าหรือไม่ (กรุงเทพธุรกิจ, 2549 : 16)

ขณะทีท่มีทีส่ายป่านสัน้ก็ประสบปัญหาเรือ่งการเงนิ ทมีเชยีงใหม่เป็นตัวอย่างทีด่ี 

เนือ่งจากได้รับเพยีงเงนิจากกกท. จ�านวน 5 แสนบาท ท�าให้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายทัง้

ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงนักฟุตบอล จนกลุ่มกองเชียร์ต้องระดมทุนตั้งโต๊ะ

บริจาค ขณะที่สปอนเซอร์อย่าง ปตท. แม้จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่คาดหน้าอกเสื้อ

แข่ง แท้จริงแล้วก็เป็นเงินสนับสนุนโดยรวมที่ปตท.ให้กับสมาคมกีฬาจังหวัด

เชียงใหม่ ซ่ึงต้องน�าไปใช้ในการสนับสนุนกีฬาประเภทอื่นๆ ด้วย (คมชัดลึก, 

2549ก : 23) ภาระการเดินทางกว่าพันกิโลเมตรเป็นประเด็นส�าคัญ ส�าหรับ

นราธิวาสการเดินทางแต่ละครั้งเป็นเงินกว่า 2 หมื่นบาท (ข่าวสด, 2549 : 12)

ท่ามกลางเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ และความขดัแย้งในระดบัองค์กรควบคมุ แต่

ในทางกลบักนัปรากฏว่า มกีารตอบรับจากผูค้นในหลายจงัหวดัค่อนข้างด ีจ�านวน

ผู้ชมในนราธิวาสมีอย่างล้นหลาม ถึงกับประมาณกันว่า 12,000-23,000 คน 

(มตชิน, 2549ง : 23) ภายหลงัพยายามเฉลีย่อยูท่ี ่17,909.09 คนต่อนดั (ข่าวสด, 
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2549ก : 12) ขณะที่สุราษฎร์ธานีเฉลี่ย 25,000 คน (มติชน, 2549จ : 12) ยกเว้น

แต่ 4 ทีมอย่างเช่น กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ทีโอทีเอฟซี และการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยที่ผู้ชมบางตา (คมชัดลึก, 2549ข : 23) แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของ

ตลาดผูช้มในต่างจังหวดั กระนัน้ปัญหาส�าคญัทีย่งัแก้ไม่ตกกค็อื การพฒันาสโมสร

ให้มีลักษณะเป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถหาก�าไรเลี้ยงตัวเองได้ จังหวัดที่ประสบ

ความส�าเร็จได้น้ัน ยังมิได้เกิดจากการเป็นบริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบ แต่เกิดจาก

คุณสมบัติของผู้มีบารมีในสโมสรที่จะดึงดูดเงินทุนและทรัพยากรมาสนับสนุนให้

กับสโมสรอันสะท้อนว่าความส�าเร็จของทีมต้องได้รับการอุ้มชูด้วยระบบอุปถัมภ์

● การรวมลีกและการกลายเป็นลีกระดับชาติ
จดุสิน้สดุของโปรวนิเชยีลลกีในระบบคูข่นานสิน้สดุลง หลงัจากกระบวนการ

รวมลกีช่วงหลงัรฐัประหาร 2549 ทีม่ผีูเ้สนอว่าหลงัเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นผลท�าให้

นักการเมืองที่มีฐานอยู่ในจังหวัดต่างๆ เริ่มกลับไปสร้างทีมฟุตบอลของจังหวัด

ตัวเอง ด้วยทักษะการเจรจาและต่อรองของพวกเขาท�าให้เครือข่ายทางการเมือง

และเศรษฐกิจส่งผลต่อการประสบความส�าเร็จในการท�าทีมระดับจังหวัด (ณัฐกร 

วิทิตานนท์, 2557 : 103-131) แต่การจัดการลีกในประเทศมิได้ขึ้นอยู่กับนักการ

เมืองและผู้มีบารมีในประเทศทั้งหมด องค์กรระดับโลกยังมีอ�านาจเหนือกว่าและ

ให้คณุให้โทษกับวงการฟตุบอลได้ ความเปลีย่นแปลงในยคุนีจ้งึซบัซ้อนมากขึน้ไป

กว่าเดิม

ก่อนรัฐประหารเพียง 1 เดือน สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เห็นด้วย

ในการที่จะรวมลีก (มติชน , 2549ฉ : 31) หลังจากจบฤดูกาลก็มีข้อเสนอรวมลีก

ใน 2-4 ปี และควรมีการท�าบันทึกช่วยจ�าร่วมกัน (มติชน, 2549ซ : 23) ก่อนเปิด

ฤดกูาล 2550 เกดิจากการชงิไหวชงิพรบิกนัอย่างหนกั อนัท่ีจริงมคีวามเคลือ่นไหว

ตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร 2549 แล้ว นั่นคือ ความพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

คร้ังใหญ่อีกคร้ัง ตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อจาก “โปรเฟสชั่นแนลลีก” กลับมาเป็น 

“โปรวนิเชยีลลกี” เช่นเดมิ และเสนอให้เริม่เก็บค่าเข้าชมรวมถงึตดัทมีองค์กรอย่าง

ทโีอทแีละการท่าเรอืแห่งประเทศไทยออกไป (ไทยรฐั, 2549ก : 21, 35) เนือ่งจาก

ไม่สามารถท�าตามเง่ือนไขของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นั่นคือ การปรับปรุง

สนามและการสร้างชุมชน หากการรวมลีกจะเกิดขึ้น ก็ไม่จ�าเป็นต้องให้สิทธิ์ทีม

ล�าดับที่ 1 และ 2 ที่เป็นทีมองค์กรอย่างทีโอทีและการท่าเรือฯ แต่ควรเป็นทีมที่มี

ศักยภาพในการจัดการบริหารและมีแฟนบอลจ�านวนมากมากกว่า ทีมนราธิวาส

นับเป็นหนึ่งทีมที่มีความพร้อมที่อาจผลักดันให้ไปเล่นในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก 

เช่นเดียวกบันครปฐม สรุาษฎร์ธาน ีและนครสวรรค์ (คมชดัลกึ, 2549ค : 17, 21) 

ยังมีการเสนอโครงสร้างของการรวมลีกที่ให้อ�านาจสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทยฯ จัดการทัง้หมด โดยไทยแลนด์พรเีมียร์ลกีจะมีทัง้หมด 16 ทมี จะให้สิทธ์ิทมี

จากไทยลีก 12 ทีม ไทยลีก 1 2 ทีม และโปรลีก 2 ทีม นั่นคือ นครสวรรค์และ

นครปฐม ส่วนไทยลีก 1 ใหม่ก็ให้มี 12 ทีมเดิมรวมกับ 12 ทีมจากโปรลีก 2 รวม

เป็น 24 ทีม ในฤดูกาล 2551 จะให้สิทธิ์ทีมแชมป์และรองแชมป์กีฬาแห่งชาติ 

เข้าร่วมแข่งขันไทยลีกระดับดิวิชั่น 2 เดิมจะให้ยกเลิกโปรลีก 2 ไป แต่การกีฬา

แห่งประเทศไทยยังขอสิทธิ์จัดการแข่งขันอยู่ (ข่าวสด, 2549ข : 13) การ

รัฐประหารท�าให้การด�าเนินการสะดุดในช่วงแรก และส่งผลต่อการวางแผนการ

แข่งขันที่จะเริ่มในเดือนมกราคม 2550 (ไทยรัฐ, 2549ข : 21, 38) ด้วยความ

ไม่พร้อมเนื่องจากว่า ระยะเวลากระช้ันชิดเกินไป ท�าให้ทีมทั้ง 16 ท่ีได้รับสิทธิ์

ลงมติร่วมกันว่าในปี 2550 ยังไม่พร้อมจะแข่งในลีกที่รวมขึ้นใหม่ (คมชัดลึก, 

2549ง : 17, 20) แต่ในระดับองค์กรผู้มีอ�านาจได้จัดประชุมและท�าบันทึกความ

ตกลงร่วมกนั (MOU) ครัง้ประวตัศิาสตร์ เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2550 ระหว่างกกท.

และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ด้วยข้อตกลง 5 ประการนั่นคือ ลีกอาชีพ

ของประเทศต้องมีลีกเดียว, สมาคมฟุตบอลฯ จะเป็นเจ้าภาพและรับผิดชอบนัด

การแข่งขนั, ต้องมีการกระจายงบประมาณอย่างทัว่ถงึ, ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

สากล และต้องมีคณะกรรมการก�ากับและตดิตามประเมินผล (มตชิน, 2550 : 31) 
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ส่วนการแข่งขนัโปรวนิเชยีลลกีในฤดกูาล 2550 ทีจ่ดัโดย กกท. พบสิง่ทีน่่า

สนใจก็คือ การขอเข้าร่วมทีมของเมืองพัทยา ที่ไม่อยู่ในโครงสร้างสมาคมกีฬา

จงัหวดัทีโ่ยงกับหน่วยการปกครองแบบภมูภิาค เนือ่งจากมฐีานะเป็นเพยีงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ข่าวสด, 2550 : 13) อาจนับเป็นครั้งแรกที่ทีมระดับลีกที่

ไม่ใช่ทีมจังหวัดพยายามเข้าถึงสิทธิ์นี้ แสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงอย่างช้า

ของที่ทีมฟุตบอลต่างจังหวัดเริ่มไม่ได้อยู่ในแนวคิดแบบจังหวัดนิยม โปรวินเชียล

ลีกคร้ังนี้ลดความเข้มข้นลงจากเดิมที่เป็นระบบทีมเหย้า-เยือน กลายเป็นการ

แข่งขันแบบทัวร์นาเมนท์ นัดชิงชนะเลิศแข่งที่สงขลาโดยทีมลพบุรีสามารถคว้า

แชมป์ได้ (ผู้จัดการออนไลน์, 2560) โปรวินเชียลลีก ฤดูกาล 2551 ปรากฏข่าว 

อบจ.พิจิตรทุ่มทุน 50 ล้านปรับปรุง 3 สนามเพื่อใช้เป็นที่แข่งขันโปรวินเชียลลีก

รอบชงิชนะเลศิ โดย 8 ทมีสดุท้ายทีเ่ข้ารอบมาได้แก่ สมทุรปราการ, อ่างทอง, พจิติร, 

ตาก, ชยัภูม,ิ นครพนม, กระบี ่และประจวบครีขีนัธ์ (คมชัดลกึ, 2551ก : 31) การ

แข่งขนัยงัคงเป็นแบบทวัร์นาเมนท์ และเป็นฤดกูาลสดุท้ายทีก่กท. จัดการแข่งขัน 

อ�านาจในระดบัองค์กรโลกบาลกลายเป็นตวัชีข้าดฟุตบอลอาชพีไปในทีสุ่ด 

เม่ือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) เข้ามาแทรกแซงผ่านการก�าหนด

มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการรบัรองสทิธิส์โมสรไปแข่งขนัในศกึชิงแชมป์สโมสร

เอเชีย เอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกส์ 2009 ท�าให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ น�า

รายการฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกไปจัดการเองในปี 2552 เนื่องจากสมาคมฯ 

ได้ลงทะเบยีนผูกไว้กับเอเอฟซมีาอย่างยาวนาน (ข่าวสด, 2551 : 21, 26) ไม่เพยีง

เท่านั้น การที่เอเอฟซีได้จัดมาตรฐานให้ฟุตบอลไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของเอเชีย 

และให้คะแนนหวัข้อ “ขนาดของธรุกจิ (ฟตุบอลอาชพี)” 3.2 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 100 (มติชนสุดสัปดาห์, 2551 : 45-46) นับเป็นตัวชี้วัดได้ดีถึงมาตรฐานของ

ฟตุบอลอาชพีของไทยท่ีมปัีญหาอย่างชัดเจน ท�าให้ในเวลาต่อมาสมาคมฟตุบอลฯ 

จดทะเบียนตั้งบริษัทนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการลีกตามที่เอเอฟซีก�าหนด 

(คมชัดลึก, 2551ข : 17, 21) น�าไปสู่ข้อเสนอโครงสร้างลีกอาชีพใหม่อีกคร้ัง 

โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ไทยพรีเมียร์ลีก, ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 ลีกภูมิภาค 

ในระดับลีกภูมิภาคจะแบ่งย่อยเป็น 5 ลีก ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล, 

เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลางและภาคใต้ แล้วน�าเอาตัวแทนไปแข่งกันแบบ

ทัวร์นาเมนท์ที่ท�าให้ภาพรวมของลีกทั้งหมดอยู่ในโครงเดียวกัน (ไทยรัฐ, 2551 : 

30) 4 ภูมิภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง และภาคใต้คือ 

การบรหิารเดมิ ในนามของโปรลีกเดมิ ส่วนกรงุเทพฯและปรมิณฑลจะมาจากไทย

ลีกดิวิชั่น 2 (ไทยรัฐ, 2552 : 21, 32)

● จากโปรวินเชียลลีกสู่ลีกภูมิภาค 
 กับ การอุปถัมภ์เพือ่ประกันความส�าเร็จ

จากตารางที ่2 ผลการแข่งขนัและการจดัการแข่งขนัโปรวนิเชยีลลกีในรอบ 

10 ปี สะท้อนได้ดถีงึความเปลีย่นแปลงของวงการฟตุบอลในภูมภิาคในการพัฒนา

เข้าสู่ระบบอาชีพ จะเห็นได้ว่าทีมที่ประสบความส�าเร็จที่เห็นได้ชัดในช่วงแรก คือ 

สุพรรณบรีุและนครสวรรค์ ทีมี่สมาชกิผูแ้ทนราษฎรอย่างบรรหาร ศิลปอาชาและ

พรรคชาติไทย ขณะที่ทีมหลังคือภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุน

อยู ่สองทมีดงักล่าวถอืว่าท�าผลงานได้เป็นอย่างดยีิง่ในช่วงครึง่ทางแรกของโปรวนิ

เชียลลีก ตัวภิญโญเองก็เคยแสดงความช่ืนชมต่อบรรหารในฐานะที่เป็นผู้พัฒนา

สร้างความก้าวหน้าให้กับจังหวัด (มติชน, 2543 : 5) เมื่อทีมอย่างชลบุรีที่เข้ามา 

สอดแทรกและในเวลาต่อมา ได้กลายเป็นทมีจากต่างจงัหวดัทมีแรกทีป่ระสบความ

ส�าเรจ็ในฟตุบอลระดบัไทยแลนด์ลกีถงึขึน้คว้าแชมป์ เบือ้งหลงัของชลบุรก็ีคือ กลุม่

อุปถัมภ์ของเหล่านักการเมืองตระกูลคุณปลื้มนั่นเอง ขณะที่กลุ่มแฟนบอลชลบุรี

กร็วมตัวกนัเหนยีวแน่นและแสดงออกอย่างโดดเด่นในฤดกูาลท่ีเข้าร่วมแข่งขนัไทย

แลนด์พรีเมียร์ลีกในปี 2549 (อาจินต์ : 85) กลายเป็นต้นแบบของสโมสรฟุตบอล

จากต่างจังหวัดทั้งในด้านสนามเหย้า ผลงานทีม และบรรยากาศการเชียร์บอล 

แฟนบอล 
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ตารางที่ 2 แชมป์และรองแชมป์ รายการโปรวินเชียลลีก ฤดูกาล 2542-2552

ปี/ฤดูก�ล แชมป์ รองแชมป์ หม�ยเหตุ

1/2442-2543 ศรีษะเกษ สุพรรณบุรี แข่งระบบลีก นัดเหย้า-เยือน 12 ทีม

2/2543-2544 นครสวรรค์ สุพรรณบุรี

3/2545 สุพรรณบุรี ชลบุรี ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าสื่อ เรียกกันว่า  

โปรลีก แบ่งเป็นโซนเหนือ-ใต้ โซนละ 6 ทีม 

เริ่มใช้ชื่อทีมพร้อมฉายา

4/2546 นครสวรรค์ สุพรรณบุรี กลับมาใช้ระบบลีกโซนเดียว

5/2547 สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ปรับให้เหลอื 10 ทมี (เริม่มโีปรลกี ดวิชิัน่ 2)

6/2548 ชลบุรี สุพรรณบุรี ปรับเพิ่มเป็น 12 ทีม จบฤดูการชลบุรี 

และสุพรรณบุรีได้สิทธ์ิไปเล่นในไทยแลนด์

พรีเมียร์ลีก ปี 2549 เริ่มต้นการรวมลีก

7/2549 ทีโอที เอฟซี การท่าเรือ

แห่งประเทศไทย

ปรับเพิ่มเป็น 16 ทีม อันดับที่ 1-3 ได้สิทธิ์

ไปแข่งขันในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก เปล่ียน

ชื่อเป็น โปรเฟสชั่นแนลลีก

8/2550 ลพบุรี สงขลา โปรลีก 1 ไปรวมกับไทยลีก ส่วนโปรลีก 2 

กลับมาเป็นโปรวินเชียลลีก กลายเป็นแข่ง

แบบทวัร์นาเมนท์แข่งรอบคัดเลือกใน 5 ภาค 

เพื่อน�าเอาอันดับที่ 1 และ 2 ไปแข่งไทยลีก 

ดิวิชั่น 2

9/2551 สมุทรปราการ ชัยภูมิ คัดเลือกมาจาก 4 ภูมิภาคๆ ละ 2 ทีม

10/2552 ราชประชา เชียงราย 

ยูไนเต็ด

อยู ่ใต้ก�ากับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทยฯ ในนาม ลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 ถือว่า

เป็นการรวมลีกทัง้ระบบได้อย่างเป็นรปูธรรม

สรุปข้อมูลจาก

(Thaifootball, 2560, Score Today, 2560ก, Score Today, 2560ข, 

ไทยรัฐ, 2546 : 21, 26, มติชน, 2547 : 22, มติชน, 2549ช : 23, ไทยรัฐ, 

2550 : 21, 38, สโมสรมาแชร์ ชยัภูม ิเอฟซี, 2560, ไทยรฐัออนไลน์, 2560) 

พอมาถึงฤดกูาล 2552 ระบบลีกท้ังหมดจึงอยูภ่ายใต้การก�ากับของสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในระดับดิวิชั่น 2 เรียกว่า “ลีกภูมิภาค” กระแสการ

แข่งขันดังกล่าวถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการเล่นข่าวว่าในฤดูกาลต่อ

ไปจะมอบเงินให้ท�าทีมจังหวัดละ 1 ล้านบาท (เดลินิวส์, 2552ก : 20) การเข้าชม

อย่างหนาตาในแต่ละจงัหวดัท�าให้ผูจ้ดัหวงัว่าจะกลายเป็น “ลกีมหาชน” ในไม่ช้า 

(ไทยรัฐ, 2552ก : 17, 23) หรือขนาดมองไปข้างหน้าว่า ภายใน 5 ปี จะไม่พึ่งพิง

รัฐด้านงบประมาณอีกต่อไป (เดลินิวส์, 2552ข : 17, 19) นับเป็นจุดเริ่มต้นของ

ระบบโครงสร้างลีกทีเ่ป็นเอกภาพอย่างแท้จรงิครัง้แรก กระนัน้มใิช่ว่าจะไม่ประสบ

ปัญหา มีข่าวว่าเหล่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขู่จะถอนทีมออกไปสร้างลีก

กนัเอง เนือ่งจากมีความขดัแย้งกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ท่ีมักจะจับผิด

ด้วยกฎ ระเบียบ และไม่ยอมให้ความช่วยเหลือ (ไทยรัฐ, 2552ข : 27, 28) จนมี

ตัวอย่างการถอนทีมอย่างเช่นอุบล ยูไนเต็ด (คมชัดลึก, 2552 : 23, 24) ขณะที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่งก็ให้ความส�าคัญกับฟุตบอล เช่น การที่ผู้ว่าฯ สตูล

เผยว่าจะปิดเมืองฉลองหากเอาชนะทีมนราธิวาส (สยามกีฬา, 2552 : 13, 18) 

ท�าให้ฐานความคิดเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลหนีไม่พ้นขอบเขตของจังหวัด 

การด�ารงอยู ่และความส�าเร็จของสโมสรฟุตบอลอาชีพต้องพึ่งพิงการ

อุปถัมภ์ของนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลในเขตจังหวัดในสองประการ ประการ

แรกคือ งบประมาณการสนับสนุนที่ต้องใช้เม็ดเงิน และทรัพยากรมหาศาล 

ประการทีส่องคือ สทิธิจ์ากการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านสมาคมกีฬาจงัหวดัทีค่น

กลุ่มนี้มีบทบาทอยู่ ดังนั้นหากจังหวัดใดมีปัญหาการเมืองภายในสมาคมกีฬา
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จังหวัดก็มักจะประสบความยากล�าบากในการจัดตั้งและบริหารสโมสร เนื่องจาก

ว่าลีกภูมิภาคไม่ได้รองรับการส่งทีมท่ีอยู่นอกเหนืออ�านาจของจังหวัด ดังนั้นการ

ส่งทมีนอกเหนอืจากนยิามดงักล่าวจงึถอืว่าเป็นไปได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นในนามของ

เทศบาลอนัเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่นเดยีวกบัการส่งในนามทมีเอกชน

ทีป่ระจ�าอยูใ่นท้องถิน่ หรอืย่านต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า ลีกภมูภิาคในนามโปรวินเชีย

ลลีกได้กลายเป็นระบบการแข่งขันกีฬาท่ีสร้างชุมชนจินตกรรมของชาติไทยที่

ประกอบด้วยทีมจังหวัดที่เป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

●  บทสรุป

การเกิดข้ึนของทีมฟุตบอลอาชีพระดับจังหวัดมีลักษณะเป็นจังหวัดนิยมที่

เชื่อมกับระบบอุปถัมภ์ และรอคอยการอุปถัมภ์จากภาครัฐ และความเป็นจังหวัด

นิยมนี้แตกต่างจากท้องถ่ินนิยม ในฐานะท่ีมันเช่ือมกับโครงสร้างการบริหารภาค

รัฐในระดับภูมิภาค จินตนาการของความเป็นพวกเดียวกัน ถูกขีดขึ้นภายใต้

หน่วยการปกครองระดบัจงัหวัดทีส่อดคล้องมากกบัการขยายอ�านาจของกระทรวง

มหาดไทยในทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา และมีความเป็นรูปธรรมอย่างสูงใน

ทศวรรษ 2520 ความส�าเร็จของทีมต่างๆ ขึ้นอยู่กับการจัดการบริหารทรัพยากร

ในจังหวัดและความมุ่งมั่นของผู้น�าที่ส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองท่ีมีอิทธิพลใน

จงัหวดัหรอืสามารถสร้างสายสมัพนัธ์กบักลุม่ทนุในพืน้ทีห่รอืทนุระดบัชาตไิด้ผ่าน

รายการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์คัพที่เริ่มในทศวรรษ 2520 การขาดหายไปของ

กระแสจังหวัดนิยมในฟุตบอลเมื่อทศวรรษ 2530 ถูกแทนที่ด้วยฟองสบู่ของการ

แข่งขันฟุตบอลระดับประเทศท่ีส่วนใหญ่โคจรอยู่รอบกรุงเทพฯ กระนั้นการเกิด

ขึ้นของโปรวินเชียลลีกหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้นทศวรรษ 2540 ได้สร้างสีสันและ

ความคึกคักในต่างจังหวัดเป็นเวลากว่าทศวรรษ ต่อมาการก�ากับขององค์กร

นานาชาติ และสถานการณ์การเมืองหลังรัฐประหารได้มีผลต่อการเปล่ียน

โครงสร้างและรูปโฉมของวงการฟุตบอลอาชีพเมื่อต้นทศวรรษ 2550 ที่ยังแสดง

ให้เหน็ว่าอ�านาจการอุปถมัภ์ของนกัการเมืองและผูมี้บารมีในท้องถิน่นัน้ยงัจ�าเป็น

และมีความส�าคัญอยู่ 

● ● ●
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บทคัดย�อ

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ก�าหนดให้

ผู้ประกอบการสามารถน�าทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันการช�าระหนี้ 

อย่างไรกต็ามพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวยงัมข้ีอบกพร่องเกีย่วกบัหลักเกณฑ์การ

ด�าเนินการประเมินมูลค่าและการด�าเนินการบังคับช�าระหนี้จากทรัพย์สินทาง

ปัญญา บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินทางปัญญารวมถงึการบงัคบัช�าระหนีจ้ากทรพัย์สนิทางปัญญาโดยเฉพาะ

เครื่องหมายการค้า และสร้างหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าและการบังคับช�าระ

หนี้จากเครื่องหมายการค้า 

จากการศึกษาปรียบเทียบกฎหมายหลักประกันการช�าระหนี้และ

หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของสาธารณรัฐเกาหลีพบว่า 

จ�าต้องใช้วธิกีารประยกุต์เพือ่ให้ได้มาซึง่มลูค่าทีแ่ท้จรงิของเครือ่งหมายการค้าและ

กฎหมายหลักประกันการช�าระหนีแ้ละการด�าเนนิการบังคับช�าระหนีจ้ากทรพัย์สนิ

ทางปัญญาตาม UCC ข้อ 9 ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีการเปิดกว้าง

ของบทบัญญัติในการให้คู่สัญญาเลือกวิธีการบังคับช�าระหนี้ได้ โดยเฉพาะส่วน

ทรัพย์สินทางปัญญา
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คํา
สําคัญ

จากการศึกษาพบว่า การประเมินมูลค่าเคร่ืองหมายการค้าควรใช้การ

ประเมินมูลค่าจากกระบวนการเปรียบเทียบจากราคาตลาดประกอบกับวิธีการ

ประเมินด้วยวิธีการพิเศษ เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นมูลค่าที่แท้จริงตามท้องตลาด

ของเคร่ืองหมายการค้า ในส่วนการบังคับช�าระหนี้เคร่ืองหมายการค้าใช้รูปแบบ

ที่คู่สัญญาในหลักประกันสามารถเลือกวิธีการบังคับช�าระหนี้ได้ โดยการประมูล 

การขายทอดตลาดทั้งหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้าก็ได้

หลักประกันการช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา, วิสาหกิจขนาด

 กลางและขนาดย่อม, การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา, 

 การบังคับช�าระหนี้

Abstracts

Below the Business Security Act BE 2558, entreprene urs can 

apply intellectual property as collateral for de bt repayment. 

However, the Act also contains shortcomings regarding the criteria 

for conducting IP valuation, as well as the enforce of intellectual 

property as business security. This research paper is aimed at 

studying the intellectual property evaluation guidelines, including 

the enforce of intellectual property as business security, especially 

trademarks. And establish criteria for valuation and enforcement 

repayment of trademark intellectual property. 

The studying be comparable to the debt settlement law and 

the IP valuation rules of the Republic of Korea. found that, the 

application method is used to obtain the true value of the trademark. 

And the Law on Collateral and Debt Settlement of Intellectual 

Property pursuant to Uniform Commercial Code Article 9 of the 

United States. found that, the openness of the provisions of the 

parties to choose preferred methods to enforce business security 

the rule of law. Especially the trademark intellectual property.
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Key
words

For this research, the valuation of intellectual property in the 

trademark category should be based on a market approach 

comparison process and combined with a special method of 

valuation. In order to reflect the true value of the trademark in the 

market. For the enforce of intellectual property as business security, 

the trademark type has allowed the security provider and the 

security receiver to be able to choose preferred methods to enforce 

business security the rule of law. By allowing the use of trademarks, 

auctions, auctione vendere of trademarks, or all or part of the 

trademarked product.

Enforce of Intellectual Property as Business Security, 

 IP valuation, Small and Medium Enterprises, Performance 

 Enforcement

●  บทน�า

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ที่จดทะเบียนกว่า 3 ล้านบริษัทหรือร้อยละ 99.7 เมื่อเทียบกับวิสาหกิจ

ทั้งหมดของประเทศ ส่งผลให้เกิดการจ้างงานถึง 10,501,166 คน คิดเป็นร้อยละ 

80.3 ของการจ้างงานท้ังหมด และสร้างมูลค่าให้กับผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) ถึง 5.21 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.6 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ทั้งหมดในประเทศ (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, พ.ศ. 

2560-2564) เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่าธุรกิจ SMEs สามารถสร้าง 

GDP ในสัดส่วนที่สูงโดยเฉลี่ยร้อยละ 54.3 ซึ่งสูงกว่าประเทศที่ก�าลังพัฒนาอย่าง

เช่นประเทศไทย แม้ว่าในภาคธุรกิจ SMEs ของประเทศไทยจะมีการจ้างงานสูง

แต่สัดส่วน GDP กลับน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนหนึ่งอาจเป็น

เพราะประเทศไทยยังคงมีปัญหาเรื่องการสร้างคุณค่า การเพิ่มมูลค่า และ

ประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งเกิดจากการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่ง

เป็นจุดอ่อนส�าคัญที่อาจท�าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

จากผลส�ารวจของ Global Entrepreneurship Monitor: GEM ประจ�า

ปี 2558 พบว่าแหล่ งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ คือ เงินออมส่วน

ตัวคิดเป็นร้อยละ 59.3 ยืมจากครอบครัวหรือเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 38.2 การขอ

สินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ 2.5 ซึ่งมีจ�านวนน้อยที่สุดเมื่อ

เทยีบกบัแหล่งเงนิทนุอืน่ ทัง้นีม้าจากปัจจยัหลกั 3 ประการทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการ

ขอสนิเชือ่ธนาคาร ได้แก่ 1).ผูป้ระกอบการขาดหลกัทรพัย์ค�า้ประกัน มีหลกัประกัน

ไม่เพียงพอ ระบบบัญชีไม่เป็นมาตรฐาน ไม่มีประวัติกับสถาบันการเงินมาก่อน 
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2).ปัญหาของสถาบันการเงิน เช่น ข้อจ�ากัดด้านเงินทุน กฎระเบียบที่ขาดความ

ยืดหยุ่น 3).ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ที่ปรึกษาด้านการเงินที่มีอยู่จ�ากัด

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

อย่างไรกต็าม เพือ่สนับสนนุการเจรญิเตบิโตในการด�าเนินธรุกิจของประเทศ 

ไทยโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs ภายใต้พระราชบัญญัติ

หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 

SMEs สามารถน�าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันการกู้ยืม

เงิน ซึ่งทรัพย์สินที่สามารถน�ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ได้แก่ กิจการ 

สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�าหนดใน

กฎกระทรวง รวมทัง้ทรพัย์สนิทางปัญญา เช่น ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครือ่งหมายการค้า 

ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อาจจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ 

SMEs ให้สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศให้เตบิโต

ได้ในระยะยาวอย่างเขม็แขง็และยัง่ยนืได้ในอนาคต แต่หลกัทรพัย์ในการค�า้ประกัน

ทีเ่ป็นทรัพย์สนิทางปัญญานัน้ ยงัคงมปัีญหาในเรือ่งการประเมนิมลูค่าทีย่งัไม่มรูีป

แบบหรือมาตรฐานท่ีชัดเจน อีกท้ังหนังสือรับรองหรือหนังสือค�้าประกันการ

ประเมินมูลค่า บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสร้างหลักประกันทางธุรกิจส�าหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศึกษากรณีเครื่องหมายการค้าเป็นส�าคัญ

● ความส�าคัญของปัญหา
2.1 ปัญญาการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

เมื่อวิเคราะห์ถึงหลักประกันทางธุรกิจที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีความ

สัมพันธ์กับธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่

เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นหลัก

ประกันการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และการด�าเนินการบังคับหลักประกันที่

เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติหลัก

ประกนัทางธรุกจิ พ.ศ.2558 บทความชิน้นีมี้มุ่งศึกษาสองประเดน็หลกัส�าคัญได้แก่

2.1.1 การประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างความเช่ือมั่นในราคา

ของทรัพย์สินทางปัญญาที่น�ามาเป็นหลักประกัน ประเทศไทยยังขาดหลักเกณฑ์

ในการพิจารณาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อมีการน�าเครื่องหมาย 

การค้ามาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกันสถาบันการเงิน การที่ไม่มีหลักเกณฑ์

ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาท่ีแน่ชัดและขาดความน่าเช่ือถือให้กับ

สถาบันการเงิน อาจเป็นปัญหากับผู้ให้หลักประกันที่จะได้รับเงินในการประเมิน

มูลค่าต�่ากว่ามูลค่าจริงของทรัพย์สินทางปัญญานั้น

ในปัจจุบันหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาใช้วิธีการ

คดิรายได้จากกระแสเงนิสทุธแิละทอนเป็นมูลค่าปัจจบัุนด้วยอัตราคิดลด (Income 

Approach) โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลักคือ 1.วิธีคิดจากอัตราทุน (Direct 

Capitalization Approach) โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเชิงเปรียบเทียบวิธี

พิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของทรพัย์สนิทีป่ระเมินมูลค่า และประเมินมูลค่า

โดยหารายได้สุทธิ (Net Operating Income) ด้วยอัตราผลตอบแทนเป็นร้อยละ

ที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สิน (Capitalization Rate) 2.วิธีคิดลดกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีการค�านวณกระแสรายได้สุทธิ 

(Net Operating Income) ในอนาคตแล้วทอนเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตรา

คิดลดที่เหมาะสม โดยปกติระยะเวลาอัตราคิดลดจะสั้นกว่าระยะเวลาที่ก่อให้

เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรอืระยะเวลาทีก่ฎหมายคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา

นั้น โดยขนาดของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน

มูลค่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท หากมีขอบเขต

เกิน 3 ล้านบาท จะใช้วิธกีารและก�าหนดรปูแบบรายงานทีล่ะเอียดกว่าเกณฑ์ทีไ่ด้
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กล่าวมานี้ โดยมีสมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคม

นักประเมนิราคาอสิระไทยท่ีปฏบัิตงิานประเมนิมลูค่าทรพัย์สินตามทีก่�าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ซึ่งการพิจารณามูลค่าไม่มี

มาตรฐาน ที่แน่นอนและอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งนี้

โดยหลักทั่วไปในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาท่ีใช้ในปัจจุบันมีความ

แตกต่างกนัออกไป ซึง่สามารถแยกออกเป็น 3 กลุม่ด้วยกนัคอื การประเมนิมลูค่า

พื้นฐาน การประเมินมูลค่าด้วยวิธีอื่น และการประเมินมูลค่าด้วยวิธีเฉพาะ

อนึ่งเครื่องหมายการค้าใช้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาโดยการ

ประเมินมูลค่าพ้ืนฐาน ด้วยวิธีการจากต้นทุน (Cost Approach) และวิธีการ

พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) (ดิษฐปาน, 2555) แต่เมื่อวิเคราะห์

ถงึสาระส�าคัญของพระราชบัญญตัหิลกัประกันทางธรุกจิ พ.ศ.2558 แล้วพบว่าใน

พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง

ปัญญาไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ทางปัญญาแต่ละประเภทและหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา โดยเฉพาะอย่างยิง่หลกั

เกณฑ์เพื่อการรับรองและออกหนังสือค�้าประกันมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา

ภายหลังจากที่ได้มีการประเมินแล้วในลักษณะที่เรียกว่า Letter of Guarantee: 

LG เพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซ่ึงพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 

พ.ศ.2558 ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด ในขณะท่ีประเทศใน

เอเชยี เช่น สาธารณรฐัเกาหลพีฒันาแนวทางหลกัประกนัทางทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้

หน้าที่และความรับผิดชอบของส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี (Korean 

Intellectual Property Office) โดยเฉพาะอย่างยิง่การสร้างความเชือ่มัน่ในมลูค่า

ของทรพัย์สนิทางปัญญาและมสีถาบันค�า้ประกนัสนิเชือ่สาธารณรฐัเกาหล ีKorea 

Technology Finance Corporation (KOTEC) (Lim & Suk, 2016) ที่มุ่งเน้น

การพัฒนาระบบประเมินด้านมาตรฐานเทคโนโลยีที่ช่วยในการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น ภายใต้มาตรฐานระดับสูงเพียง

พอท่ีสถาบันการเงินสามารถให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการได้โดยท่ีไม่ต้องรับความ

เสี่ยงในการไม่ได้รับเงินคืน (ธนบุญสมบัติ, 2559)

ส�าหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกรมสรรพากร (Internal Revenue Service: IRS) 

ท�าหน้าทีใ่นการประเมินทรัพย์สนิทางปัญญาและมกีฎเกณฑ์ทีบ่ญัญตักิารประเมนิ

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น�ามาเป็นหลักประกันไว้อย่างชัดเจน โดยมีแนวทาง

การจัดการการประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง (Intangible Property 

Valuation Guidelines: Manual 4.48.5) (ดิษฐปาน, 2555) มีวิธีการในการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีการคิดจากต้นทุน (Cost Approach) 

วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีการพิจารณาจาก

รายได้ (Income Approach) ส่วนการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าเป็นการ

ประเมินมูลค่าจากวิธีการคิดจากต้นทุน (Cost Approach) และวิธีการพิจารณา

จากรายได้ (Income Approach) ประกอบกับวิธีการพิเศษไม่ว่าจะเป็นการ

ประเมินมูลค่ารูปแบบใดก็ตามหลักส�าคัญคือต้องสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่เป็น

ธรรมแก่ผู้ท่ีถูกประเมินและผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

และมีความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (ดิษฐปาน, 2555)

2.1.2 การบังคับช�าระหนี้เครื่องหมายการค้า

เนือ่งจากทรพัย์สนิทางปัญญามคีวามละเอยีดอ่อนและมคีวามแตกต่างจาก

ทรัพย์สินประเภทอื่น (จ�าปาทอง, 2554) แม้ว่าพระราชบัญญัติหลักประกันทาง

ธรุกจิ พ.ศ.2558 ได้ก�าหนดให้สามารถน�าทรพัย์สนิทางปัญญามาเป็นหลกัประกัน

ได้ แต่ปัจจุบันไม่มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการบังคับช�าระหนี้แก่ทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจเมื่อมีเหตุให้บังคับช�าระหนี้ตามสัญญา

หลักประกันไว้แต่อย่างใด มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
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พ.ศ.2558 ก�าหนดเพียงวิธีการบังคับให้หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน การ

ประมูลโดยเปิดเผยและจ�าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อน�ามาช�าระหนี้ ซึ่งเป็นการ

บงัคบัช�าระหนีแ้ก่กจิการและสทิธเิรยีกร้องท่ีมกีารก�าหนดแนวทางการบงัคบัช�าระ

หนี้ไว้อย่างชัดเจน วิธีการดังกล่าวนั้นต้องใช้ระยะเวลานาน ความล่าช้าก่อให้เกิด

ค่าใช่จ่ายสงูตามมาและก่อให้เกดิภาระในการเกบ็รกัษาดูแลเกดิความเสียหายแก่

ผู้รับหลักประกันได้

กรณีเครื่องหมายการค้า มีลักษณะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นส่วน

หนึ่งในกิจการของภาคธุรกิจ จึงท�าให้เครื่องหมายการค้ามักถูกจัดอยู่ในกลุ่ม

ทรพัย์สินทีเ่ป็นรูปแบบของกจิการ การบงัคบัช�าระหนีจ้งึใช้วธิกีารการบงัคบัช�าระ

หนี้รูปแบบของกิจการ กล่าวคือการบังคับช�าระหนี้ให้หลุดเป็นสิทธิแก่ผู ้รับ

หลักประกันหรือขายทอดตลาดเพื่อน�ามาช�าระหนี้ แต่การบังคับช�าระหนี้ให้หลุด

เป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกันนั้นไม่เป็นที่นิยมในทางปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมภาระ

ในการเก็บรักษาและการด�าเนินธุรกิจของเครื่องหมายการค้านั้นแก่สถาบัน

การเงนิ การบงัคบัช�าระหน้ีเครือ่งหมายการค้าจึงเป็นไปได้เพียงการขายทอดตลาด 

ซ่ึงการบงัคบัช�าระหนีร้ปูแบบการขายทอดตลาดเป็นการจ�าหน่ายทรัพย์สินทัง้หมด

ท่ีจะบังคับช�าระหนี้ กล่าวคือการบังคับช�าระหนี้เครื่องหมายการค้าต้องบังคับ

ช�าระหนีท้ัง้หมดของผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกับเครือ่งหมายการค้านัน้ และการขาย

ทอดตลาดใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการนานพอสมควรและมีค่าใช้จ่ายในการ

เก็บรักษาที่สูงและไม่คุ้มค่ากับมูลค่าของหนี้ที่ต้องช�าระของผู้ให้หลักประกัน 

วิธีการบังคับช�าระหนี้ดังกล่าวจึงเป็นการจ�ากัดวิธีการบังคับช�าระหนี้มากเกินไป 

และก่อให้เกิดความเสียหายให้กับผู้ประกอบการเจ้าของเครื่องหมายการค้ามาก

เกินไปประเด็นดังกล่าวนี้ หากเปรียบเทียบกับแนวทางการบังคับทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่น�ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามกฎหมาย Uniform Commercial 

Code ข้อ 9 ในส่วนการบังคับหลักประกันที่เป็นเครื่องหมายการค้านั้น ผู้รับหลัก

ประกนัจะต้องบงัคับหลกัประกันโดยครอบคลมุไปถึงทรพัย์สินอืน่ด้วยทีเ่กีย่วเนือ่ง

กันเครื่องหมายการค้านั้นๆ (Practical Law Intellectual Property & 

Technology, 2013) โดยท่ีผู้รบัหลักประกันไม่ต้องรบัภาระท่ีเพิม่ขึน้และเกิดความ

เสียหายแก่ผู้รับหลักประกันน้อยลง ซึ่งการบังคับช�าระหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะขาย 

ให้เช่า ประมูลหรือจ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งการจ�าหน่าย

จ่ายโอนนีไ้ม่จ�าเป็นต้องการขายทอดตลาดก็ได้หรอืจะขายทอดตลาดทัง้หมดหรอื

แต่บางส่วนก็ได้หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หลักส�าคัญเจ้าหนี้ต้องชี้แจงลูกหนี้และศาลได้ว่าการจ�าหน่ายจ่ายโอน

โดยวิธีการเช่นนั้นสมเหตุสมผลแล้ว ซ่ึงหลักประกันต้องมีการจดทะเบียน

เครือ่งหมายการค้าต่อส�านกังานสทิธบัิตรและเครือ่งหมายการค้า (United States 

Patent and Trademark Office: USPTO) ตามมาตรา 9-203(b) ก�าหนดว่า

ผูใ้ดเป็นผู้ใ้ห้หลกัประกนัและผูร้บัหลกัประกนั ทรพัย์สนิทีใ่ช้เป็นหลกัประกนัมลูค่า

สูงสุดที่ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และสาระส�าคัญที่บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ใน

การปล่อยสินเชื่อ และในส่วนของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาต่อส�านักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าประเทศ

สหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะไม่มีการวางแนวทางไว้อย่างชัดเจน แต่ก็อนุมานได้ว่า

เป็นการเปิดโอกาสให้กับคู่สัญญาตกลงกันได้เอง โดยยึดข้อตกลงในสัญญาเป็น

ส�าคัญและอยู่ในกรอบศีลธรรมและความสมเหตุสมผลของสัญญานั้นๆ

● ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Document Research) โดยได้ค้นคว้า

และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากต�าราวิชาการ วิทยานิพนธ์ 

สารนพินธ์ บทความจากวารสารและเอกสารต่างๆ รวมไปถงึข้อมลูสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์และเปรียบเทียบตามแนวทางที่

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นหลักประกัน
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ทางธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์การ

ประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิทางปัญญาภายใต้กฎหมายเฉพาะ Financial Assistance 

to New Technology Businesses Act ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึง

หลกัเกณฑ์การด�าเนินการบังคบัช�าระหนีแ้ก่ทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่ป็นหลกัประกนั

การช�าระหนี้ตามกฎหมาย Uniform Commercial Code ข้อ 9 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยค้นคว้าจากบทความและแนวค�าพิพากษาของศาล

● ผลการศึกษา
4.1 การประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า 

(Trademarks Valuation) คือ การด�าเนินการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า 

โดยก�าหนดเป็นจ�านวนเงินหรือมูลค่าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ โดยอาศัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะด้าน ซึ่งการประเมิน

ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไป

เครื่องหมายการค้ามีแนวทางการประเมินมูลค่ามาจากกลุ่มการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน โดยการพิจารณาน�าการประเมินมูลค่า

เครือ่งหมายการค้ามาใช้จ�าเป็นต้องค�านงึถงึความเหมาะสมของการประเมนิมลูค่า 

โดยกระบวนการประเมินมูลค่าจากแนวทางหลัก 2 แนวทาง คือ 1).แนวทางการ

ประเมนิมูลค่าด้วยวธิกีารคดิจากต้นทนุ (Cost Approach) คอื การประเมนิมลูค่า

ที่สะท้อนมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาจากข้อเท็จจริงด้านต้นทุนที่ผ่านมา โดย

ค�านวณจากค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในขัน้ตอนของการประดษิฐ์ การวจิยัและพฒันา

ทรัพย์สินทางปัญญานั้นหรือด้วยการพิจารณาจากต้นทุนในการแทนที่หรือผลิต

ข้ึนใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะค�านวณมูลค่าโดยการประมาณจากเวลาและทรัพย์ยากรที่

ใช้ในการผลิตขึ้นใหม่ แต่วิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนถึง

ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับในอนาคต 2).แนวทางการประเมินมูลค่า

ด้วยวิธีการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) คือ การประเมินมูลค่า

โดยให้มลูค่าสะท้อนจากผลของความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ในอนาคต

ของเครื่องหมายการค้า โดยจะต้องสามารถสร้างรายได้หรือประโยชน์สุทธิ

จ�านวนหนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาของเครื่องหมายการค้าที่จะประเมินนั้นๆ ทั้งนี้

ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้มาจากเครื่องหมายการค้า ตลอดอายุจะต้องมีมูลค่า

มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปและผลประโยชน์ตอบแทนนั้นจะต้องมากพอที่จะ

ครอบคลุมความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้เป็นท่ีนิยม

ในวงการธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลส�าหรับการ

วางแผนธุรกิจอยู่แล้ว แต่่ผู้ประเมินอาจมีความสับสนกันระหว่างกระแสรายได้ใน

อนาคตทีม่าจากการถอืครองเคร่ืองหมายการค้าท่ีถกูประเมนิมลูค่ากบักระแสราย

ได้ในอนาคตขององค์กรธรุกิจท่ีถือครองเครือ่งหมายการค้าท่ีถกูประเมินมูลค่า ตาม

ความเป็นจรงิแล้วการใช้งานเครือ่งหมายการค้า ผูป้ระเมนิมลูค่าต้องพิจารณาเรือ่ง

ระยะเวลาในการประเมินมูลค่าเป็นข้อมูลส�าคัญในการประเมินมูลค่า ถึงแม้

เคร่ืองหมายการค้าจะมีขอบเขตในการคุ้มครองที่อาจต่อเนื่องได้ไม่จ�ากัดก็ตาม 

แนวทางการประเมนิมูลค่าดงักล่าวเป็นแนวทางการประเมนิมลูค่ารูปแบบเดมิ ซึง่

ไม่เหมาะสมกับการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า อันเนื่องมาจากนวัตกรรม

การพัฒนาเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากความรู้ การคิดค้น และสร้างสรรค์ท่ีทัน

สมัยนวัตกรรมที่ก้าวหน้า จึงอาจต้องอาศัยการประเมินมูลค่าในรูปแบบใหม่ที่

เหมาะสมกับนวัตกรรมใหม่ของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

แนวทางการประเมนิมลูค่าเครือ่งหมายการค้าโดยพจิารณาจากต้นทนุและ

พจิารณาจากรายได้นัน้ยงัคงเป็นวธิท่ีีใช้ได้ในปัจจบุนั แต่โดยส่วนมากการประเมนิ

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามักจะเข้าใจผิดและสับสนระหว่างค�าว่า (Price) ที่มี

ความหมายว่าราคา และ (Value) ทีมี่ความหมายว่ามูลค่า คุณค่า หรอืค่านยิม ซึง่

มีความหมายเดียวกันและแตกต่างโดยมีนัยส�าคัญ กล่าวคือราคา (Price) เป็น

จ�านวนที่ต้องจ่ายแลกเปลี่ยนกัน ณ เวลาที่เกิดสัญญา ซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
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ของคู่กรณีที่ท�าการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเกิดการก�าหนดราคา

ในเวลาที่เกิดสัญญาเป็นส�าคัญหรือเรียกได้ว่าราคาเป็นผลสะท้อนของมูลค่า ส่วน

มูลค่า (Value) นั้นเป็นผลมาจากการพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ

ทรพัย์สนินัน้ โดยอาจจะเป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีท่รัพย์สนินัน้อาจให้ได้ตลอด

อายุของทรัพย์สิน กล่าวคือมูลค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นมาจากการคาดคะเนจาก

การซือ้สนิค้าของผูบ้ริโภคทีซ่ือ้สนิค้าประเภทหนึง่ในราคาหนึง่เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ตราบ

เท่าท่ีผู้บริโภคน้ันรู้สึกว่าได้รบัอรรถประโยชน์สงูกว่าราคาทีซ่ือ้ แต่อรรถประโยชน์

ของสนิค้าใหม่ทีซ่ือ้นัน้จะมแีนวโน้มทีล่ดลงต่อเมือ่ผูบ้รโิภครู้สกึว่ามมีากเกินความ

จ�าเป็นและสดุท้ายผูบ้รโิภคกจ็ะเลกิซือ้สนิค้าดงักล่าวไป ในส่วนของผูป้ระกอบการ

เองกจ็ะขายสนิค้าทีร่าคาหนึง่ไปเรือ่ยๆ ตราบเท่าทีไ่ด้รบัอรรถประโยชน์คอืจ�านวน

เงนิทีไ่ด้รบัมาจากการขายสนิค้าสงูกว่าราคาต้นทุนในการผลติ ซึง่ท�าให้เกดิผลก�าไร

และถ้าหากขาดทุนก็จะหยุดการผลิตและหยุดขายลงน้ันเอง ซ่ึงเป็นการสะท้อน

ผลประโยชน์ที่อิงตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 

Approach) หรอืประโยชน์ทีอ่าจไม่ต้องเสยีไปกบัการจดัหาทรัพย์สินน้ันในอนาคต

หากได้ทรัพย์สินนั้นมีในเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นผลสะท้อนผลประโยชน์ท่ีอิงตามการ

ประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) แต่ในทางการประเมิน

มลูค่าทรพัย์สนิทางปัญญานัน้มคีวามแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ โดยการประเมนิมลูค่า

ทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างอิงจากมูลค่า (Value) เป็นผลสุดท้ายของการประเมิน

มูลค่าที่เป็นราคา (Price) โดยการจะถือเอาราคาเป็นมูลค่าที่มาจากผู้สร้างสรรค์

ผลงานหรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่

สามารถตั้งราคาตามแต่ที่ตนก�าหนดได้ กรณีดังกล่าวจึงท�าให้มูลค่าของการ

ประเมินมูลค่าไม่ใช่มูลค่าท่ีแท้จริงของทรัพย์สินนั้น จึงท�าให้การประเมินมูลค่า

ที่แท้จริงไม่แตกต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือที่ดิน ใน

ทั้งสองเรื่องทั้งราคา (Price) และมูลค่า (Value) จึงสามารถมีความเข้าใจที่คลาด

เคลือ่นได้ ในกรณกีารประเมนิมลูค่าเครือ่งหมายการค้าทีจ่ะสามารถสะท้อนมลูค่า

ที่แท้จริงของเครื่องหมายการค้านั้นๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล โดยที่จะสะท้อนให้เห็น

มลูค่าทีแ่ท้จรงิตามท้องตลาดจงึต้องกระท�าโดยการประเมินมูลค่าจากกระบวนการ

เปรยีบเทยีบจากราคาตลาด (Market Approach) คอืการประเมนิมลูค่าโดยอาศยั

การข้อมลูราคาท่ีได้จากการขายทรพัย์สินทางปัญญาท่ีมีลักษณะเดยีวกันและขาย

ในตลาดเดียวกนักบัทรพัยส์ินทางปัญญาที่ต้องการประเมนิมูลค่า เพื่อให้ได้มลูคา่

ท่ีควรจะเป็นของทรพัย์สนิทางปัญญานัน้เป็นวธิกีารทีไ่ด้รบัการยอมรบัถงึความน่า

เชือ่ถอืของผลลพัธ์และสามารถประยกุต์ใช้ได้หลากหลายกับทรพัย์สนิทางปัญญา

ทุกประเภทและประกอบกับวิธีการประเมินด้วยวิธีการพิเศษ

เนือ่งด้วยแท้ทีจ่รงิแล้วราคาตลาดไม่ใช่มลูค่าทีเ่ป็นผลลพัธ์ของการประเมนิ

มลูค่าด้วยการวิธกีารเปรยีบเทียบราคาตลาดเท่านัน้ แต่ราคาตลาดยงัเป็นแนวคิด

ว่าด้วยการประเมินมูลค่าประเภทหนึ่ง ในการประเมินมูลค่าอีกหลายหลาย

ประเภททีใ่ช้ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิเท่านัน้ โดยการเปรยีบเทยีบราคาตลาด

เป็นเพียงการวางหลกัเกณฑ์ว่าด้วยมลูค่าดงักล่าวควรเป็นมลูค่าทีต่ัง้อยูบ่นเงือ่นไข

บางประการที่มีการรับประกันว่าการประเมินมูลค่าจะเป็นธรรมและเหมาะสม

กบัคู่สญัญาท้ังสองฝ่ายและเป็นท่ียอมรบัของระบบตลาดอย่างสมบูรณ์ในปัจจบัุน 

เมือ่เทียบกับการประเมนิมลูค่าเครือ่งหมายการค้า อาจใช้การพจิารณาจากวธิกีาร

พิเศษในการประเมินมูลค่าร่วมกับวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยน�าวิธีการ

พิเศษที่เป็นผลมาจากการใช้ตรรกะหรือกระบวนการคิดที่น่าเชื่อถือของผู ้มี

ประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าจากบริษัทที่ปรึกษา CONSOR ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยวิธีการประเมินมูลค่าเฉพาะ Trademark and Service Mark 

Valuation กล่าวคือการประเมินมูลค่าด้วยวิธี The Brand Value Equation 

Method (BVEQTM) โดยวิธีการดังกล่าวจะสะท้อนมูลค่าโดยรวมของมูลค่า

เครื่องหมายการค้ารวมถึงตราสินค้า (Logo) กล่าวคือ จะประเมินมูลค่า

เคร่ืองหมายการค้าได้นั้นทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับเครื่องหมายการค้าแต่ละอย่าง

จะต้องน�ามาค�านวณด้วยกับเครื่องหมายการค้านั้น เพื่อให้ได้ผลรวมของมูลค่า
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เครื่องหมายการค้าบวกกับทรัพย์สินอ่ืนท่ีเพิ่มเข้ามาจะกลายเป็นมูลค่าของ

เครื่องหมายการค้าท้ังหมด โดยจะประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่

จดทะเบียนเป็นหลักต่อมาจะพิจารณาประเมินมูลค่าส่วนประกอบอื่นของ

เครื่องหมายการค้า แล้วจึงให้ผลรวมมาเป็นมูลค่าของเครื่องหมายการค้าของ

องค์กรธุรกิจ และวิธีประเมินมูลค่าด้วยวิธี VALMATRIX® Analysis Technique 

เป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าเครื่องหมายการค้าจากระบบการให้คะแนน โดยการสร้าง

ตารางเมตริกของเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาจ�านวนหนึ่งและจัด

อันดับโดยการพิจารณาถึงมูลค่าจากการประเมินพื้นฐานและเมื่อได้คะแนนจาก

การวิเคราะห์แต่ละล�าดับของเครื่องหมายการค้าแล้วก็จะสามารถก�าหนดล�าดับ

ของตารางเมตริกเป็นรูปแบบร้อยละที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเคร่ืองหมาย 

การค้าในกลุ่มเดียวกัน เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวผู้ประเมิน

สามารถน�าไปเปรยีบเทยีบกับกระแสรายได้ของเครือ่งหมายการค้าแต่ละเครือ่งหมาย

ในกลุม่นัน้ (CONSOR IP Consulting and Valuation, 2014) โดยวธิกีารประเมนิ

มูลค่าด้วยวิธีการพิเศษสามารถน�ามาปรับใช้กับการประเมินมูลค่าเคร่ืองหมาย 

การค้าด้วยวิธีการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้อีกด้วย รวมไป

ถึงการพิจารณาการรับรองและออกหนังสือค�้าประกัน (Letter of Guarantee: 

LG) การประเมินมูลค่าตามแบบกฎหมาย Financial Assistance to New 

Technology Businesses Act ของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อน�าการผลประเมิน

มูลค่าดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดกับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ซ่ึงวิธีการดัง

กล่าวจะเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รับประกันได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ที่เป็นหลักประกันที่มีความเหมาะสมและมีตลาดรองรับสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะมา

ขอรับสินเช่ือจากสถาบันการเงิน โดยความเช่ือมั่นและการยอมรับในวิธีการ

ประเมินมูลค่าตลอดจนการรับรองเป็นหนังสือค�้าประกันมักขึ้นอยู ่กับความ

น่าเชื่อถือและคุณสมบัติของผู้ประเมินมูลค่าเป็นส�าคัญ

ส�าหรับประเทศไทยได้มีโครงการสัมมนา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ

ผู้ประกอบการในกลุ่มเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าใจ

ถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาลและกลุ่ม

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเกาหลีใต้และสามารถน�าแนวทางดังกล่าว

มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ผู้ประกอบการ 

SMEs สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุโดยมีบรรษัทประกันสนิเช่ืออุตสาหกรรมขนาด

ย่อมเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ค�้าประกันสินเชื่อ แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงิน

ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังมีเพียงสถาบันทางการเงินเดียวเท่านั้นคือ ธนาคาร

พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ซึ่งยงัไมค่รอบคลมุถงึ

สถาบันการเงินอื่นๆ ยังคงไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้เท่าที่ควร

4.2 การบังคับช�าระหนี้เครื่องหมายการค้า

แนวทางการบังคับช�าระหนี้แก่เครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติ

หลกัประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. 2558 โดยท่ัวไปผู้รบัหลักประกันทรพัย์สินทางปัญญา

สามารถบังคับช�าระหนี้ตามสัญญาหลักประกันได้เองโดยที่ไม ่ต ้องอาศัย

ค�าพิพากษาของศาลและลดภาระของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะเข้าไป

เกี่ยวข้องกับกระบวน การบังคับหลักประกันหากก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจบังคับ

หลักประกนั อาจท�าให้กระบวนการพจิารณาบงัคบัคดีเป็นไปอย่างล่าช้า ซึง่จะเกดิ

ผลเสียแก่ผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน อีกทั้งการให้กระบวนการบังคับ

หลกัประกนัเป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบัคดกีจ็ะเกดิปัญหาการบงัคบัคดล่ีาช้า เพราะเจ้า

พนักงานบังคับคดีของศาลต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะท�าให้ราคาจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลัก

ประกันอยู่ในราคาที่ต�่ากว่าราคาตลาด ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ให้หลักประกันและผู้รับ

หลักประกัน โดยผู้รับหลักประกันสามารถเลือกวิธีบังคับช�าระให้ทรัพย์สินนั้น
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หลุดเป็นสิทธิหรือโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว เพ่ือช�าระหนี้แก่ผู้รับ

หลักประกัน

จะเหน็ได้ว่า พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธรุกจิจ�ากดัวิธีการบงัคบัช�าระ

หนี้เพียงให้หลุดเป็นสิทธิของผู้รับหลักประกันและการขายทอดตลาด จากการ

ศึกษาพบว่าการให้ผู้รับหลักประกันสามารถบังคับหลักประกันได้เองท�าให้เกิด

ความสะดวกสบาย รวดเร็ว และยังช่วยลดคดีที่จะขึ้นสู่ศาล อย่างไรก็ตาม วิธีการ

บงัคับช�าระหนีข้องทรัพย์สนิทางปัญญา ตามพระราชบัญญติัหลักประกนัทางธรุกจิ 

พ.ศ. 2558 มไิด้มบีทบญัญัตแินวทางในการบงัคับช�าระหนีจ้ากทรพัย์สนิทางปัญญา

ที่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารสิทธิไว้โดยตรง แต่เครื่องหมายการค้านั้นถือได้ว่าเป็น

ทรพัย์สนิรปูแบบหนึง่ทีส่ามารถใช้แนวทางการบงัคบัช�าระหนีต้ามรปูแบบของการ

บงัคับช�าระหนีแ้บบกจิการได้ แต่อาจเกดิผลเสยีตามมาเช่นกนั กล่าวคอื การบังคบั

ช�าระหนี้เคร่ืองหมายการค้าในรูปแบบของกิจการนั้น ท�าให้ผู้ให้หลักประกันเกิด

ความเสียหาย ซึ่งการบังคับในรูปแบบของกิจการผู้รับหลักประกันมักนิยมใช้การ

บังคับช�าระหนี้ในรูปแบบของการขายทอดตลาด ซึ่งท�าให้เครื่องหมายทางการค้า

และกิจการถูกบังคับช�าระหนี้ขายทอดตลาดพร้อมกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติ

หลกัประกันทางธรุกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 36 ได้ก�าหนดให้ผูร้บัหลกัประกนัมสีทิธิ์

เลือกวิธีการช�าระหนี้แก่กิจการเพียงการหลุดเป็นสิทธิ์ของผู้รับหลักประกันหรือ

การขายทอดตลาด การบังคับช�าระหนี้ดังกล่าวเป็นการจ�ากัดวิธีการช�าระหนี้ท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์ได้น้อยและท�าให้มูลค่าท่ีแท้จริงของเครื่องหมายการค้านั้น

ด้อยค่าลง กล่าวคือมูลค่าที่น้อยลงมาจากการขายทอดตลาดดังกล่าว โดยผู้รับ

หลักประกันหรือสถาบันการเงิน ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง

ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้าเป็นพิเศษ

 เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวทางการบังคับช�าระหนี้ทรัพย์สิน

ทางปัญญาเพื่อเป็นหลักประกันในการช�าระหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้

หลักเกณฑ์ในการบังคับหลักประกันแบบเดียวกับการบังคับหลักประกันที่เป็น

ทรัพย์สินทั่วไป โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย Uniform Commercial Code ข้อ 9 

กล่าวคือ เมื่อผู้กู้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกัน

และผู้ให้กู้ยืมตกลงท�าสัญญาหลักประกันการช�าระหนี้ระหว่างกันขึ้นที่เรียกว่า

สญัญาบงัคับแก่ทรพัย์สนิซึง่เป็นหลกัประกัน (Security Agreement) โดยมเีนือ้หา

สาระส�าคัญบ่งบอกถึงตัวผู ้เป็นเจ้าหนี้ ผู ้เป็นลูกหนี้และมูลหนี้ที่มีอยู ่ต่อกัน 

ทรพัย์สนิทางปัญญาทีจ่ะน�ามาเป็นหลกัประกันในการช�าระหนี ้รวมไปถงึสทิธขิอง

เจ้าหนีใ้นการบังคับช�าระหนีเ้อาแก่ทรพัย์สินทางปัญญาท่ีเป็นหลักประกัน รวมถงึ

ข้อตกลงในเง่ือนไขอ่ืนๆ เพิม่เตมิ หากเงือ่นไขดงักล่าวไม่ขดัต่อกฎหมาย ไม่เป็นการ

ท�าให้สทิธขิองเจ้าหนีร้ายอ่ืนให้ลดน้อยถอยลงไปและไม่ขดัต่อความสงบเรยีบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในส่วนเครื่องหมายการค้าที่น�ามาเป็นหลักประกันการช�าระหนี้ตาม

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา ก�าหนดให้ต้องมีเอกสารสทิธหิรอืจดทะเบียน

ทรพัย์สินทางปัญญาต่อหน่วยงานของรฐั (Orzechowski & Bagdasarian, 2013) 

กล่าวคือต้องมีการจดทะเบียนต่อส�านักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของ

สหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office: USPTO) และ

สทิธกิารเป็นเจ้าหนีมี้ประกันจะเกิดขึน้เม่ือได้มกีารบันทกึสญัญาบังคับแก่ทรพัย์สนิ

ซ่ึงเป็นหลักประกัน (Security Agreement) ต่อส�านักงานสิทธิบัตรและ

เครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 9-203(b) ก�าหนดว่าผู้ใดเป็น

ผู้้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน มูลค่าสูงสุด

ที่ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และสาระส�าคัญที่บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ในการ

ปล่อยสินเชื่อในรูปของสัญญาหลักประกันแบบสั้น (Short-Form Security 

Agreement) (Practical Law Intellectual Property & Technology, 2013) 

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ผู้เป็นเจ้าหนี้ได้รับจ�านองหรือได้ส่งมอบเงินกู้ให้แก่

ผู้เป็นลูกหนี้ พร้อมกับยื่นเอกสารทางการเงิน (Financing Statement) ต่อ

หน่วยงานของรัฐ (Secretary of State) เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้หรือกระท�า
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การใดอันเป็นการผิดเงื่อนไขตามสัญญา ผู้เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิติดตามน�าทรัพย์สิน

ซึ่งเป็นหลักประกันมาช�าระหนี้โดยเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์และ

น�าทรัพย์สินนั้น ออกจ�าหน่าย ให้เช้า ให้สิทธิ์ หรืออาจเป็นการขายทอดตลาด

ก็ได้ โดยจะบังคับช�าระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ย่อมได้ แต่อย่างไรก็ตาม 

การที่เจ้าหนี้จะใช้วิธีการใดบังคับแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น ต้องเป็นวิธี

การที่สมเหตุสมผลเป็นธรรมต่อผู้เป็นลูกหนี้และสามารถชี้แจงเหตุผลแก่ผู้เป็น

ลกูหนีแ้ละศาลได้ถงึสาเหตใุนการเลอืกใช้วธิกีารดังกล่าว (MATTER OF ROMAN 

CLEANSER CO., 1984)

การบังคับช�าระหนี้เครื่องหมายการค้านั้น โดยทั่วไปแล้วผู้เป็นเจ้าหนี้

ไม่สามารถบังคับช�าระหนี้แก่ตัวเครื่องหมายการค้าเพียงตัวเดียวได้ เนื่องจาก

เครือ่งหมายการค้ามกัใช้ในกจิการ ดงันัน้เครือ่งหมายการค้าย่อมครอบคลุมไปถงึ

ทรัพย์สินทั้งหลายอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการรวมถึง

ความมีชื่อเสียงย่อมถือเป็นทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับเคร่ืองหมายการค้านั้นด้วย 

การที่เจ้าหนี้จะบังคับช�าระหนี้แก่เครื่องหมายการค้าจึงต้องบังคับช�าระหนี้

แก่ทรัพย์สินทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย เมื่อมีเหตุ

แห่งการช�าระหนี้ตาม Uniform Commercial Code ข้อ 9 มาตรา 9-320(c)(2) 

ผูเ้ป็นเจ้าหนีจ้ะเลอืกวธิกีารอนญุาตให้ใช้เครือ่งหมายการค้า การประมลู การขาย

ทอดตลาดเครื่องหมายการค้าท้ังหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมาย 

การค้าก็ได้เพียงแต่ผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องสามารถช้ีแจงลูกหนี้และศาลได้ถึงเหตุผล

ในการเลือกวิธีการบังคับช�าระหนี้วิธีนั้นได้

●  สรุปผลการศึกษา

การประเมินมูลค่าเครือ่งหมายการค้าเป็นเพยีงวธิกีารประเมนิมลูค่าก่อนที่

จะมาเป็นมูลค่าที่แท้จริง สิ่งท่ีส�าคัญควรค�านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมพิจารณาด้วย 

ทั้งนี้การประเมินมูลค่าจึงจ�าเป็นต้องใช้ศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลกับ

มลูค่าทรพัย์สนิทางปัญญาและหลกัเกณฑ์การประเมนิมลูค่าจากผูเ้ชยีวชาญช้ันน�า

ของโลกที่ได้ว่างแนวทางการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าไว้ เพื่อน�ามาเป็น

ปัจจัยประกอบการพจิารณาการประเมนิมลูค่าเครือ่งหมายการค้า เพือ่น�าไปสูก่าร

ประเมินมูลค่าที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและอาจเป็นแนวทางการประเมินมูลค่า

แบบประยุกต์ เพื่อการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับเครื่องหมายการค้า โดยใน

ปัจจุบันเคร่ืองหมายการค้ามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงต้องมี

แนวทางในการประเมินมูลค่าในเครื่องหมายการค้าใหม่ๆ ให้เกิดความชัดเจน 

ถูกต้อง สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ทางปัญญา จะเหน็ได้ว่า การประเมินมูลค่าเครือ่งหมายการค้าดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น

มีแนวทางหลักเกณฑ์ 2 แนวทางที่เป็นแนวทางพื้นฐานในการพิจารณาประเมิน

มูลค่าเครื่องหมายการค้า โดยพื้นฐานแล้วผู้ศึกษาเห็นว่า การประเมินมูลค่า

เครือ่งหมายการค้า เพือ่น�าไปสู่การสะท้อนให้เหน็ถงึมูลค่าท่ีแท้จรงิได้นัน้และเพือ่

เป็นประโยชน์ในการขอสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิ เพราะฉะนัน้จงึต้องมีแนวทาง

ในการประเมนิมลูค่าเครือ่งหมายการค้าทีเ่ป็นมาตรฐานในยคุปัจจบุนั โดยการเพิม่

วิธีการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าในแบบพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทีส่ามารถสะท้อนมลูค่าโดยรวมของมลูค่าเครือ่งหมายการค้าไม่แค่เพยีงมลูค่าของ

เครือ่งหมายการค้านัน้เพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึมูลค่าของทรพัย์สิน

อื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านั้นอีกด้วย ประกอบกับรูปแบบการออก

หนังสือค�้าประกันของประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการออกหนังสือค�้าประกันที่สามารถ

ท�าให้สถาบันการเงินทราบได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่น�ามาเป็นหลักประกันนั้นมี

มูลค่าเพียงพอที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการหรือไม่และยังรวมถึงการ

ก�าหนดระดบัของเครือ่งหมายการค้าหรอืทรพัย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนท่ีน�ามา

เป็นหลกัประกนั โดยก�าหนดระดบัขัน้ความสามารถของเครือ่งหมายการค้าท�าได้

ออกเป็นเกรด ตวัอย่างเช่น เครือ่งหมายการค้า ABC น�ามาประเมินมูลค่า ได้เกรด 
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A+ สามารถของสินเชื่อได้จากสถาบันการเงินได้ 5 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท 

เป็นต้น แต่ทั้งนี้สินเชื่อที่จะได้รับก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินว่าจะสามารถให้ได้

ในจ�านวนเท่าไหร่หรืออาจจะมากกว่าที่ได้รับการประเมินมูลค่ามาก็ย่อมได้

ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทาง

ธุรกิจ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีคุณภาพ เหมาะสม

กับประเทศไทยในปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่เพียงพอให้สถาบันการเงิน

เช่ือมั่น ยอมรับและปล่อยสินเช่ือและหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีอายุ

กการใช้งานหรือมีความยาวนานของธุรกิจท่ีใช้เครื่องหมายการค้านั้นก็ยิ่งท�าให้

เครือ่งหมายการค้าดงักล่าวมมูีลค่าเพิม่มากขึน้และเป็นทีย่อมรบัในการขอสนิเชือ่

จากสถาบันการเงินด้วย และเพื่อเป็นประโยชน์ประกอบกับการแก้ไขปัญหา

การขาดหลักทรัพย์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นการเพิ่มหลักทรัพย์ในการ

ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินและยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับหลักทรัพย์ที่น�ามา

เป็นหลักประกันอีกทางหน่ึงด้วยและเพิ่มโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

โดยการใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

ปัญหาการบังคับช�าระหน้ีเครื่องหมายการค้า แม้พระราชบัญญัติหลัก

ประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 จะมีการบัญญัติให้สามารถน�าทรัพย์สิน

ทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ แต่มิได้ระบุถึงแนวทางการบังคับ

ช�าระหนี้แก่ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารสิทธิเอาไว้ จึงท�าให้

ผู้รับหลักประกันหรือสถาบันการเงินที่ได้ให้สินเชื่อแก่ผู้ให้หลักประกันแล้วเกิด

ความไม่มัน่ใจในการจะได้รบัช�าระหนีห้ากมเีหตท่ีุต้องบงัคบัช�าระหนี ้เนือ่งมาจาก

พะราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธรุกจิ พ.ศ.2558 ได้มกีารก�าหนดแนวทางการบงัคับ

ช�าระหนี้แก่ทรัพย์สินทั่วไป กล่าวคือ กิจการ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

และรวมไปถึงแนวทางการบังคับช�าระหนี้แก่สิทธิเรียกร้องไว้เท่านั้น ซึ่งทรัพย์สิน

ทางปัญญายังคงเป็นเรื่องที่ใหม่ส�าหรับสถาบันการเงินในประเทศไทยท่ีจะปล่อย

สนิเชือ่ แม้พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธรุกจิ พ.ศ.2558 มาตรา 36 ได้ก�าหนด

ให้ผูบ้งัคบัหลักประกันสามารถบงัคับช�าระหนีแ้ก่่ทรพัย์สนิทีเ่ป็นหลกัประกัน โดย

จะให้หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกันหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อ

น�ามาช�าระหนี้ตนก็ได้ ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นบททั่วไปที่ผู้รับหลักประกัน

สามารถเลือกเป็นแนวทางในการน�ามาปรับใช้แก่ทรัพย์สินทางปัญญาได้ ในการ

บงัคับช�าระหนีเ้ครือ่งหมายการค้าทีน่�ามาเป็นหลกัประกนัจะบงัคบัช�าระหนีไ้ด้นัน้

ต้องน�าเครื่องหมายการค้านั้นไปรวมกับกิจการและทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เครือ่งหมายการค้านัน้ จงึจะสามารถบงัคบัช�าระหนีโ้ดยวธิกีารขายทอดตลาดหรอื

บังคับให้หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกันได้ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายให้แก่ผู้ให้

หลักประกันได้ ทั้งนี้การจะท�าให้การบังคับช�าระหนี้นั้นเป็นผลในทางปฏิบัติแล้ว

นั้น จ�าเป็นต้องคู่สัญญาสามารถที่จะตกลงเลือกวิธีการบังคับช�าระหนี้ได้ โดยการ

ประมลู การขายทอดตลาดเครือ่งหมายการค้าท้ังหมดหรอืบางส่วนของผลิตภณัฑ์

ในเครื่องหมายการค้าก็ได้เพียงแต่ผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องสามารถชี้แจงลูกหนี้และศาล

ได้ถึงเหตุผลในการเลือกวิธีการบังคับช�าระหนี้วิธีนั้นได้

ดังนั้นเพื่อสามารถแก้ไขการบังคับช�าระหนี้หลักทรัพย์ที่เป็นเคร่ืองหมาย 

การค้าได้ จ�าเป็นต้องบัญญัติเปิดกว้างให้คู่สัญญาเลือกวิธีการบังคับได้ เพื่อแก้

ปัญหาการน�าเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ซ่ึงจะท�าให้สถาบันการเงิน

ยอมรบัเครือ่งหมายการค้ามาเป็นหลกัประกนัในทางธรุกิจมากขึน้อกีทางหนึง่ด้วย

● ● ●
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 ●  ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาค้นคว้าปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการน�าทรัพย์สินทาง

ปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามพระราช

บญัญตัหิลกัประกนัทางธรุกจิ พ.ศ. 2558 ผูศ้กึษามข้ีอเสนอแนะถึงแนวทางในการ

แก้ไขปัญญาการประเมินมูลค่าและการบังคับช�าระหนี้เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่เป็นกลไกส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท่ีต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีหลักเกณฑ์ที่

ได้มาตรฐาน ผู้ศกึษาจงึเหน็ว่าควรออกข้อก�าหนดเพิม่เติมทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกบั

ต่างประเทศ ในส่วนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าเคร่ืองหมายการค้าในปัจจุบัน 

โดยน�าการประเมนิมลูค่าโดยเปรยีบเทยีบราคาตลาดประกอบกบัวิธกีารพเิศษจาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิาประกอบกบัหลกัเกณฑ์ในการออกหนงัสือค�า้ประกนัสินเชือ่

เพือ่เพิม่ความน่าเชือ่ถือให้กับหลกัทรพัย์ท่ีน�ามาเป็นหลกัประกัน โดยการประยกุต์

ใช้โครงการ KOTEC’s Technology Finance and Guarantee Program ตาม

กฎหมายFinancial Assistance to New Technology Businesses Act ของ

ประเทศเกาหลีใต้

ในส่วนการบังคับช�าระหนี้เครื่องหมายการค้า เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ภาค

ธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการก�าหนดแนวทางในการ

บังคับช�าระหน้ีแก่ทรัพย์สินทางปัญญาไว้อย่างชัดแจ้ง โดยให้คู่สัญญาสามารถที่

จะตกลงเลอืกวธิกีารบงัคบัช�าระหนีไ้ด้ โดยการประมลู การขายเครือ่งหมายการค้า

ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ แต่ผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องสามารถชี้แจงลูกหนี้และศาลได้

ถึงเหตุผลในการเลือกวิธีการบังคับช�าระหนี้วิธีน้ันได้ ตามกฎหมาย Uniform 

Commercial Code ข้อ 9 มาตรา 9-320(c)(2) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ

ให้เกดิความมัน่ใจแก่ผูร้บัหลกัประกนัในการท่ีตนจะได้รบัช�าระหนีแ้ละเพือ่ให้ผูใ้ห้

หลักประกันสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยน�าเอาไปพัฒนาธุรกิจให้มีความ

ก้าวหน้า ให้มคีวามสามารถในการแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจ ตามเจตนารมณข์อง

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

ตารางเปรียบเทียบ

แนวท�งก�รบังคับชำ�ระหนี้หลักประกันที่เป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�

ประเทศ ข้อดี ข้อเสีย

ประเทศไทย

1).	 ผู ้ รับหลักประกันสามารถ

บังคับช�าระหนี้ได้เองโดยไม่

ต้องอาศัยอ�านาจศาล

2).	 การบังคับช�าระหนี้จะมีความ

รวดเร็ว

1).	 ไม่มีบทบัญญัติแนวทางการ

บั งคั บช� า ระหนี้ ท รั พย ์ สิ น

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

2).	 การบังคับช�าระหนี้ทรัพย์สิน

ทางปัญญาอาจอณุมานได้ว่า

เป็นการบังคับช�าระหน้ีแบบ

ทั่วไป

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

1).	 บทบัญญัติการบังคับช�าระหนี้

เป ิดกว ้างสามารถใช้ได ้กับ

ทรัพย์สินทางปัญญา

2).	 การบังคับช�าระหนี้คู ่สัญญา

สามารถตกลงเลือกวิธีการ

บังคับช�าระหนี้ได้

1).	 ข้อตกลงการบังคับช�าระหนี้

ระหว่างคู ่สัญญาอาจไม่เป็น

ธรรมแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
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03030303030303 ●  บทน�า

วฒันธรรม1 (culture) ภูมปัิญญา (wisdom) เป็นสิง่ทีบ่่งช้ีสังคมและมนษุย์ 
ล้วนแล้วแต่ส่ือถงึสญัลกัษณ์ของสงัคมในแต่ละสงัคมถงึความเจรญิและความเสือ่ม 
ตลอดจนวิวัฒนาการความเป็นมาของมนุษย์ในแต่ละสังคม วัฒนธรรมเป็นเครื่อง
แสดงถึงบคุลิกลกัษณะของชาต ิและเป็นสิง่ทีก่่อให้เกดิการอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ 
วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ ซึ่งการที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน
จ�าเป็นต้องมีเอกภาพแห่งวัฒนธรรม ประเทศใดมีวัฒนธรรมดีจะส่งผลต่อความ
เจริญของคนในสังคม (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์และคณะ, 2549, น.45-46) ซึ่งค�าว่า
วัฒนธรรมนี้ได้คลอบคลุมถึงทุกส่ิง ทุกอย่าง อันเป็นแบบแผนในความคิดและ
การกระท�าทีแ่สดงออกถงึวถิขีองมนษุย์ในสงัคม ตลอดจนความคิด ความเช่ือและ
ความรู้ (อานนท์ อาภาภิรม, 2525, น.90) ส่วน ภูมิปัญญา คือ องค์ความรู้ ความ
เชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการ
ปรับตัว และด�ารงชีวิตในระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมทางสงัคม และวฒันธรรมทีไ่ด้พฒันาการสบืสานกันมา ภมิูปัญญาเป็น

ผลของการใช้สติปัญญาปรับตัว กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มชนนั้น

2 ค�าว่า “วัฒนธรรม” ถอดศัพท์มาจากค�าว่า Culture เป็นค�าท่ี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติไว้ โดยมาจากการรวมกันของสองค�า คือ “วัฒน” มาจาก 
วฑฺฒน ในภาษาบาลี หมายถึง ความเจริญงอกงาม และ “ธรรม” มาจาก ธฺรม ในภาษา สันสกฤต
หมายถึงสภาพความจริงที่เป็นอยู่ รวมความแล้ว หมายถึงสภาพท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามหรือ
ความมรีะเบยีบวนิยั แต่ในภาษาองักฤษ ค�าว่า Culture มาจากค�าเดมิในภาษาละตินว่า Cultula ซึง่
มคีวามหมายหลายอย่าง เช่น การเพาะปลกู, การปลกูฝัง, การปลกูพชื, การท�าให้ดกีว่าเดมิ จากการ
อบรมหรือฝึกหัด ซึ่งตรงกับความหมายของวัฒนธรรมอันหมายถึง ความเจริญงอกงามเสมือน
การเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นสิ่งใดก็ตามหากมีการเจริญขึ้นด้วยการศึกษา อบรมจะอยู่ในขอบข่าย
ความหมายของค�าว่าวัฒนธรรมได้ทั้งสิ้น (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์และคณะ, 2549, น.45-46)

ออกแบบ
หัตถอุตส�หกรรม (กวม)

Confusion and unclearness 
of Industrial Craft Design 
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ตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่น 

จากพื้นที่สิ่งแวดล้อมอื่น ที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กัน แล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยน

น�ามาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจาก

ประสบการณ์ในพื้นที่ ภูมิปัญญาที่มาจากภายนอกและภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่

หรือผลิตซ�้าเพื่อการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นและ

ความเปลี่ยนแปลง (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544, น.42) 

 จากข้อมูลข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่า วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น นับตั้งแต่ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา 

กฎหมาย ศิลปะ ตลอดจนวทิยาการและเทคโนโลยต่ีางๆ สิง่เหล่านีล้้วนเป็นเครือ่ง

มือที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถด�ารงอยู่ ส่งผลให้ภูมิปัญญา

ในแต่ละท้องถิ่น เกิดการสั่งสมการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อแก้ไข สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงจากการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น เอกวิทย์ 

ณ ถลาง (2544,น.10-11) ได้สรุปใจความส�าคัญ ที่น่าสนใจของวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไว้ว่า“วัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาที่สะสมมาจากการปฏิบัติจริงและ

ถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ความรู้ที่ได้เกิดจากการทดลองปฏิบัติจริง

ในห้องทดลองทางสังคม คือความรู้กระแสวัฒนธรรม หรือความรู้ดั้งเดิม 

(Tradition Knowledge) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นมรดกทางปัญญา

ของมนุษย์ (Human Heritage)” 

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ก�าลังได้รับความสนใจมากขึ้น

ทุกขณะจากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

การตื่นตัวเร่ืองภูมิปัญญาไทยเป็นผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ เนื่องจากกระแสการผลักดันให้ชาวชนบทต้องปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ

ทุนนิยมเสรี อันมีกลไกซับซ้อนชาวบ้านจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นผลิตเพ่ือขาย ตาม

กลไกของตลาด ที่เกี่ยวพันกับความต้องการผลผลิตในต่างประเทศ จากเหตุผล

ข้างต้นโดยเฉพาะในวงการนักวิชาการและนักวิจัย ทั้งนี้ด้วยความหวังว่า ความรู้

และความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาจะน�าไปสู่ทางออกอันพึงประสงค์ในการก�าหนด

ทิศทาง ตลอดจนสาระของการพัฒนาสังคมไทยให้สอดคล้องกับพื้นฐานทาง

วัฒนธรรมในอนาคต ซ่ึงก่อให้เกิดแนวคิดการน�าเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

มาใช้ประโยชน์ให้เกดิการสร้างสรรค์ รวมถงึการส่งเสรมิและพฒันาหตัถกรรมไทย

ทั้งด้านการผลิต ระบบอุตสาหกรรมและด้านการตลาด เพื่อท�าการขยายบทบาท

หัตถกรรมไทยให้มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น (กรมส่งเสริม

อตุสาหกรรม, 2543, น.2) ซึง่ศาสตร์องค์ความรูห้นึง่ทีมี่ความน่าสนใจและสามารถ

น�าวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ในการสร้างสรรค์ต่อยอดคือ “การออกแบบ

หตัถอตุสาหกรรม”2 โดยแนวคิดนีเ้ป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีกระบวนการคิด

และผลิตจากการผสมผสานระหว่างทักษะภูมิปัญญา วัฒนธรรมและความ

เชี่ยวชาญเชิงศิลปหัตถกรรม ผนวกกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการออกแบบ

และกระบวนการเชิงอุตสาหกรรม เพื่อก่อเกิดแบบลักษณ์ที่ทันสมัย เหมาะสม

กบัรปูแบบวถิชีวีติ รสนยิมร่วมสมัย โดยมีกล่ินอายทางวฒันธรรมและจิตวญิญาณ

ของมนษุย์ ท�าให้การออกแบบผลติภณัฑ์หตัถอตุสาหกรรมมีความเป็นเอกลกัษณ์

อันโดดเด่น ต่อยอดทักษะเชิงช่างและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

3 การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (Industrial Crafts Design) เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์พฒันา
หตัถกรรมไทยสูแ่นวคดิสากล เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ทีม่ลีกัษณะการผลติ ซึง่ผสมผสานระหว่าง
กระบวนการทางหัตถกรรมท่ีต้องอาศัยความประณีต ทักษะเชิงช่างภูมิปัญญาจากฝีมือของ
ผู้สร้างสรรค์และขบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมโดยอาศัยวัสดุเครื่องจักรและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ซึง่ผลติภณัฑ์ท่ีถกูสร้างสรรค์ขึน้ในแนวทางหตัถอตุสาหกรรมนัน้มลีกัษณะรปูแบบทีท่นัสมยั เหมาะกบั
วิถีชีวิตร่วมสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมและสามารถสร้างความต้องการ
ในเชงิการตลาดได้ ลกัษณะการออกแบบมเิพียงแต่จะใช้ทักษะเชงิช่างหรอืภมูปัิญญาเพยีงอย่างเดยีว 
ทัง้นีย้งัรวมถงึการน�าวสัดพุืน้ถิน่มาใช้ประโยชน์, การดงึอตัลกัษณ์ทางขนบธรรมเนยีมและวฒันธรรม
มาใช้ในการสร้างสรรค์, การประยกุต์ใช้ศาสตร์เทคนคิเชงิช่างและการปรบัเปลีย่นรปูแบบโดยใช้วสัดุ
อุตสาหกรรม เป็นต้น (สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม, 2559)
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ซึ่งแนวทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมน้ี เปรียบเสมือนดาบสองคม

เช่นเดยีวกนัหากน�าไปใช้อย่างไม่ถกูต้อง จากกรณทีีน่กัวชิาการ นกัวจัิย ตลอดจน

ผู ้ที่สนใจในศาสตร์ดังกล่าว ไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเพียงพอ มีเพียง

องค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลที่สับสนไม่ชัดเจน และมองข้ามความละเอียดอ่อน 

รวมถึงศึกษาประเด็นและชุดทฤษฎีข้อมูลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวพัน แฝงอยู ่ 

ไม่เพียงพอ เมื่อน�าไปใช้ในการสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้งทาง

วัฒนธรรม สังคมและความเชื่อ โดยนักออกแบบบางกลุ่มพยายามออกแบบผล

งานทางหัตถอุตสาหกรรม โดยใช้แนวคิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เรียกว่าการ

ไขว้วัฒนธรรม(cross culture) มาใช้อยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน แต่ผลงานที่ได้นั้น

บางคร้ังไม่สามารถส่ือ ส่งผ่านหรือตอบสนองความเข้าใจในเชิงวัฒนธรรมและ

ภมูปัิญญาน้ันได้เลย สดุท้ายเป็นเพยีงค�ากล่าวอ้างและดงึวฒันธรรม ภมิูปัญญามา

ใช้สร้างสรรค์ การยกระดบัวฒันธรรมตามความคดิของตนเองเท่านัน้ โดยไม่ค�านงึ

ถึงชุดข้อมูลที่สั่งสมมาในอดีต ท้ังนี้เกิดข้ึนก็เพราะการน�าความรู้ ความคิด และ

วิธีการต่างๆ ที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาสมัยใหม่”มาใช้ร่วมกับ“ภูมิปัญญาสั่งสม” 

อย่างไม่ประสานสอดคล้องกนัจงึเกิดความสบัสนและขดัแย้งนานาประการตามมา 

ดังนั้นในการแก้ปัญหา ลดความสับสนและไม่ชัดเจนการการน�าวัฒนธรรม

และภมิูปัญญามาใช้ในการสร้างสรรค์ ผูท้ีส่นใจศกึษาต้องท�าความเข้าใจ กระบวน

ทัศน์ในการพัฒนา (Development Paradigm) ก่อนที่จะน�าไปใช้ การศึกษา

ค้นคว้าตรวจสอบว่า อะไรผิดอะไรถูก อะไรควรอะไรไม่ควร อะไรคือความพอดี

อะไรคือขาดเกิน กระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรม อะไรคือแก่นและรากเหง้าที่เป็น

ความรู้ ที่สามารถน�ามาพิจารณาปรับใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การปรับแนวทางการ

พฒันา ให้สอดคล้องกบัพืน้ฐานและภมูปัิญญาสัง่สม เพือ่ก่อเกดิงานท่ีมคีณุค่าและ

มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันและอนาคต (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544, น.23)

จากความสับสนและความไม่ชัดเจน ในการศึกษาชุดองค์ความรู ้ทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท่ีน�ามาใช้ในการสร้างสรรค์ ท�าให้ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์

หัตถอุตสาหกรรมที่ได้มาจากแนวคิดนั้นๆ ไม่สามารถสื่อและส่งผ่านวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ผู้ที่น�าแนวคิดนี้ไปใช้ประโยชน์

ในการสร้างสรรค์ เมื่อขาดข้อมูลที่เพียงพอแล้วสิ่งท่ีตามมาคือการตีความที่

บกพร่อง ซึง่เป็นสิง่ส�าคัญเพราะนกัคิดท่ีดต้ีองตคีวามสิง่ทีศึ่กษาให้ครอบคลมุตาม

ขอบเขตการศึกษาที่ต้องการน�าไปใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความหมายของ

วัฒนธรรม) 

การตคีวาม (interpretation) คอืเข้าใจถงึระบบวธิคีดิ มมุมองและแนวทาง

ที่ได้มาซึ่งค�าตอบ ที่แตกต่างออกไป เป็นการศึกษาหาข้อเท็จจริงจากมุมมองส่วน

บคุคล ต่อสิง่ทีต่นเองต้องการและการได้มาซึง่ค�าตอบ ตวัอย่างแนวคิดการตคีวาม

จากการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้สถาปัตยกรรมเป็นตัวก�าหนด นักออกแบบจ�า

ต้องเรียนรู้วิธีการอุปมาอุปมัยเสมือนตะเกียงและกระจก3 ในการวิเคราะห์และ

ตีความสิ่งต่างๆ “ตะเกียง(มีหน้าที่มองภายนอก)และกระจก(มองภายใน) 

สถาปัตยกรรมเป็นภาพสะท้อน” เช่นในอดีต วังและวัด เป็นภาพสะท้อนในความ

เชื่อ หรือ จักรวาลวิทยา, เทววิทยา เป็นกระจกสะท้อนตัวเอง ที่สร้างมันขึ้นมา 

กระจก (Reflection) เป็นการสะท้อน ตรวจสอบตนเอง โดยส่วนมากลกัษณะงาน

วิจัยเป็นเสมือนกระจก ต้องสามารถสะท้อนค�าถามของงานวิจัย ค�าถามคืออะไร 

ผู้ศึกษาจะตระหนักถึงผลสะท้อนกลับงานวิจัยตนเองให้มาก ว่างานวิจัยต้องการ

4 กระจกมีหน้าที่สะท้อนตนเอง อาจเพียงสะท้อนแค่อัตชีวประวัติของผู้ออกแบบ ต่อมามีการขยาย
ความลักษณะการสะท้อนมากขึ้น สามารถท่ีจะสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท่ีสร้างขึ้นมา เช่น
อนุสาวรีย์ ซึ่งเราสามารถท�าการสะท้อนความเป็นอนุสาวรีย์ได้อย่างหลากหลายเพื่อท�าการศึกษา 
ค้นคว้าให้ได้มาซึ่งค�าตอบจากตัวมันเอง เช่น อนุสาวรีย์ คือ หอจดหมายเหตุ ท�าไมต้องสร้าง การหา
ข้อเท็จจริง, Cross Referent การก้าวข้ามผ่านการอ้างอิงเดิม คือการค้นหาตรวจสอบย้อนหลัง 
ว่าตรงกนัหรอืไม่ (จากอ้างองิเดมิ) มกีารเปลีย่นแปลงค�าตอบหรอืไม่, การหาทศิทางในการเกบ็ข้อมลู
ต้องชัดเจน มีกรอบท่ีแน่ชัดให้มีระเบียบแบบแผนในการเก็บข้อมูล, การศึกษาเอกสารขั้นต้น 
ลายลักษณ์อักษร (หนังสือจากทางราชการ) และมีการอ้างอิงไปยังหนังสือหรือเอกสารเล่มไหน หรือ
การท�างานวิจัยจากจดหมายเหตุต่างๆ เป็นต้น (RobertMugerauer, 1996, 15-46)
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อะไร และรู้จักเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ และในขณะเดียวกัน ตะเกียง มีหน้าที่

ส่องสว่าง ท�าให้เห็น สามารถเป็นเครื่องบ่งบอกอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราต้องการ

ศึกษา(โดยต้องส่องให้ละเอียดถี่ถ้วน ดูว่ามีมูลความจริงละน่าเชื่อถือได้หรือไม่) 

เมื่อท�าความเข้าใจแนวคิดของการตีความ (interpretation) ที่เหมาะ

สมในการศึกษา (ทางวฒันธรรมและภมูปัิญญา) สิง่ต่อมาคอืการเรยีนรูส้ิง่ทีต้่องการ

ตีความ (การเรียนรู้ถึงสิ่งที่ต้องการศึกษา) เป็นที่เข้าใจกันดีว่าวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อันมีแบบแผน ความคิด ความเชื่อ แสดงออก

ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพื่อให้มนุษย์นั้นด�ารงอยู่ได้ ซึ่งสิ่งต่างๆได้ถูกสั่งสม

มาจากการเรียนรู้ เป็นมรดกของสังคม ทุกสิ่งอย่างล้วนมีความหมายและหน้าท่ี

ของตัวมันเองทั้งส้ิน ดังนั้นการศึกษาเหล่านี้จึงไม่สามารถศึกษาเพียงผิวเผินได้ 

จ�าเป็นต้องศึกษาบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันทั้งหมดซึ่งเรียกกันว่า 

Material Culture “วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ” 

Material Culture “วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ” ตามที่ชาตรี ประกิต

นนทการ ได้อ้างถึงบทความใน “the Truth of Material Culture: History or 

Fiction” ของ Jules David Prown ซึ่งได้นิยามความหมายของ Material 

Culture ว่าเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่

มนุษย์ได้สร้างขึ้น โดยเป็นการศึกษาวัตถุเพื่อท�าความเข้าใจวัฒนธรรม ค้นหาชุด

ความเชื่อ แนวความคิด ทัศนคติ ของชุมชนหรือสังคม ณ ช่วงเวลาที่ผลิตสิ่งของ

วตัถชุิน้นัน้ๆ โดยมสีมมตุฐิานว่าสิง่ของวัตถุท่ีมนุษย์ได้สร้างขึน้นัน้สามารถสะท้อน, 

ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ท้ังทางตรงและทางอ้อม, ความเชื่อของบุคคล ผู้สร้าง 

ผูซ้ือ้หรอืผูใ้ช้สอย และสามารถขยายไปสูก่ารท�าความเข้าใจสงัคมทีบ่คุคลนัน้สงักดั

อยู่ด้วย ดังนั้น Material Culture จึงนับได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งของประวัติศาสตร์

สังคมหรือมานุษยวิทยาวัฒนธรรมที่มีตัววัตถุสิ่งของ เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน ใน

การศึกษา (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2558, น.3) 

ชาตรี ประกิตนนทการ (2558, น.4-5) ได้อ้างถึงแนวคิดของ Bernard L. 

Herman นักวิชาการ ผู้บุกเบิกประเด็นเกี่ยวกับ Material Culture จากชิ้นงาน 

the Stolen House ซึ่งในชิ้นงาน ได้น�าเสนอจ�าแนกกรอบการวิเคราะห์จาก

วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ ได้เป็น 2 แนวทาง อันได้แก่ “Object-centred” 

และ “Object-driven” ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

Object-centred คือการศึกษาตัววัตถุ เพื่อเข้าใจตัววัตถุเป็นหลัก ไม่ว่า

จะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ, รูปร่างรูปทรง,พัฒนาการในเชิงเทคนิค,วิธีการ

ท�า,สุนทรียภาพหรือการศึกษาผลกระทบเชิงอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิทยาใน

มิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เมื่อปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งของวัตถุต่างๆ 

Object-driven คือ การศึกษาวัตถุเพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจ ในสิ่งที่นอก

เหนือออกไปจากประเด็นของตัววัตถุเอง เป็นการตระหนักถึงความสัมพันธ์ในแง่

มมุต่างๆ ระหว่างวตัถส่ิุงของกับมนษุย์และสังคมท่ีผลิตและใช้สอยมัน ในแง่นีว้ตัถุ

จะมิใช่เป็นเพียงแค่ส่ิงภายนอกที่มนุษย์สร้างขึ้น ใช้ประโยชน์แล้วโยนท้ิง โดย

ปราศจากปฏิสัมพันธ์หรืออิทธิพลท่ีย้อนกลับมาสู่ตัวมนุษย์ผู้ใช้สอย แต่ตัวมันจะ

เป็นกลไกส�าคัญอย่างหนึ่งที่รวมตัวกันก่อรูปประสบการณ์ของมนุษย์และความ

สัมพันธ์ทางสังคมในมิติต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การศึกษาสิ่งของวัตถุในแง่นี้ 

มใิช่แค่เพยีงศกึษามันในฐานะภาพของสงัคม แต่เป็นการศึกษาในฐานะทีเ่ป็นส่วน

หนึ่งของการปฏิบัติในสังคม รูปแบบที่ถูกสร้าง ลักษณะการใช้งาน รากเหง้าทาง

สังคม พิธีกรรมและความเชื่อที่แวดล้อม ที่เก็บรักษา เป็นต้น ทั้งหมดล้วนส่งผลก

ระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 

จากแนวคิดดงักล่าวข้างต้น ความสบัสนและความไม่ชดัเจนจากการน�าราก

ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้(ทั้งแง่คิดของการตีความ (interpretation) 

และบริบท (contexts) ต่างๆจากชุดความรู้) ของนักออกแบบ ท�าให้ก่อเกิดเป็น

ค�าถามและไม่สามารถตอบโจทย์ในแง่ความเป็นจริงจากมิติต่างๆของวัฒนธรรม

ได้อย่างเหมาะสม (การริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดี แต่การพัฒนาจ�าเป็นต้องเข้าใจ

ถึงแก่นแท้ของข้อมูล เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเหตุผล เหมาะสมและมี
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ความน่าเชื่อถือ สามารถอภิปรายได้ มิใช่การสรุปและใช้ความคิดของตนเองเป็น

ศูนย์กลาง ว่าดี ว่าเหมาะสมเพราะวัฒนธรรมเป็นของส่วนรวมของชนทั้งชาติ ซึ่ง

การน�ามติทิางวฒันธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์นัน้มคีวามเปราะบาง ละเอยีดอ่อน

และมีความเช่ือที่แฝงอยู่ในสังคมมากมาย) มีหลากหลายกรณีจากงานออกแบบ

และงานวิจัย ที่มีการใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นฐานในการคิดริเริ่ม 

(Research Base) ซึ่งในบทความนี้จึงขอยกตัวอย่างงานวิจัย (วิจัยทางการ

ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) มาใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์และตีความ ให้เห็นถึง

ความสับสนและความไม่ชัดเจนของข้อมูลจากการน�ารากทางวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ (ซึ่งในงานวิจัยได้ระบุว่าเป็นงานวิจัย

สิง่ประดิษฐ์ เรือ่งการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ส�าหรับวถีิร่วมสมยัโดยการ

ประยุกต์คุณค่าทางวัฒนธรรม)

ภาพที่ 1 แนวคิดการน�าวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ผ่าน Material Culture 

“วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ” สู่การ ตีความเพื่อน�าข้อมูลเข้าสู่การ

สร้างสรรค์ 

Data Base

Context

Culture

Wisdom

(Lantern)

(Mirror)

Lighting

Reflection

InterpretationMaterial
Culture

Object
centred

Object
driven

ตัวอย่างงานวิจัย เรื่องกระบวนการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์

ส�าหรับการบรโิภคข้าวเหนยีว ซึง่เป็นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ส�าหรบั

วิถีร่วมสมัยโดยการประยุกต์คุณค่าทางวัฒนธรรม (ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับ

ที ่2, 2559,น.101-133) โดยตวัอย่างในงานวจิยัชิน้นี ้ผูเ้ขยีนบทความท�าการแยก

ประเด็นการวิเคราะห์ได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)4  

และวัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ (Material Culture) 

ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ในผลงานนี้เป็นลักษณะ

การท�างานวิจัย เพื่อท�าการศึกษาและออกแบบ เพราะการวิจัย เป็นการ

ศึกษาหาค�าตอบ หาข้อเท็จจริง ตามหลักการที่สามารถทดสอบได้ทาง

วิทยาศาสตร์หรือหลักการที่สามารถเชื่อถือได้ (นภดล สหชัยเสรี, มปป.) 

ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า กระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย มีผลต่อวิธีการและ

แผนการด�าเนนิงานของการวจิยัทัง้สิน้ และผลงานวจิยัทีไ่ด้ จะมีผลสบืเนือ่ง

ถึงระบบการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูล เป็นแนวคิด เป็นบรรทัดฐานและ

ข้อมลูจ�าเพาะในเรือ่งดงักล่าวต่อไป ดงันัน้งานวจิยัเป็นสิง่ทีส่�าคัญอย่างมาก 

ถ้างานวิจัยนั้นไม่เหมาะสม ไม่น่าเช่ือถือ ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้ ก็

เสมือนเป็นผลร้ายต่อวงการศึกษาและแวดวงวิชาการได้เช่นเดียวกัน จาก

การอ่านและวิเคราะห์ ผลงานวิจัยชิ้นนี้ (จากความสับสนและความ

ไม่ชัดเจน) สามารถจ�าแนกระเบียบวิธีวิจัย ได้ข้อมูลดังนี้

1) การท�างานวิจัยชิ้นนี้ นักวิจัยได้ใช้หลักการประมวล การ

วิเคราะห์และการ สังเคราะห์กระบวนการออกแบบเป็น 4 ขั้นตอน 

5 ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) หมายถึง การศึกษา ค้นคว้าความรู้อย่างมีระบบและแบบแผน
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวชิาการหรอืเกดิประโยชน์แก่มนุษย์โดยอาศัยวธิีการทีเ่ป็นทีย่อมรับใน
แต่ละสาขาวิชา (จริยา เสถบุตร, 2526, น.4) และอีกความหมายหน่ึงกล่าวว่า เป็นกระบวนการ
ค้นคว้าหาความรู้ที่เชื่อถือได้ โดยมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นกระบวนการที่ระบบ แบบแผน 2) มีจุด
มุ่งหมายที่แน่นอน ชัดเจน 3) ด�าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบ ไม่ล�าเอียง 4) มีหลักเหตุผล 
5) บันทึกและรายงานออกมาอย่างระมัดระวัง (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, น.8)
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อันได้แก่ 1.ก�าหนดปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Indenify) 

2. การแสวงหาแนวทางใหม่ๆ (Explore) 3.การก�าหนดแนวทางที่

ได้เป็นความคิดใหม่ (Define) 4.การท�าให้แนวคิดใหม่นั้นเป็น

รูปธรรม (Realize)  

ผลการวิเคราะห์ จากแนวคิดการวิเคราะห์ แผนการด�าเนินงานดังกล่าว 

เหมอืนจะเหมาะสมและสามารถด�าเนนิการได้ (หลกัการนีเ้หมาะสมส�าหรบักบัขัน้ตอน

การปรับปรงุงานออกแบบและงานประดษิฐ์มากกว่า มใิช่กระบวนการวจิยั) แต่ถ้า

มาท�าการศกึษาและวเิคราะห์อย่างจรงิจงัตามหลกัการทางการศกึษาแล้ว งานวจัิย

ชิ้นนี้เป็นงานวิจัยแก้ไขเพื่อประโยชน์ใช้สอย5 (Functional) การก�าหนดประเด็น

ปัญหาในการพัฒนางานออกแบบควรมกีรอบแนวคดิทีว่่าด้วยเรือ่งการประเมนิผล

และการตรวจสอบการใช้งานในแนวคิดดังกล่าวด้วยเพื่อให้ได้รับการพิสูจน์

ดงัน้ันการท�างานวจิยัทีมุ่ง่ประเดน็ไปยงัการออกแบบเพือ่ประโยชน์ใช้สอย 

ควรมีรายละเอียดและแผนการด�าเนินงานวิจัยท่ีเหมาะสมและชัดเจนกว่านี้ เพื่อ

ให้ผลลัพธ์จากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด Gavin Ambrose and 

Pual Harris (2009, P 10) ได้ท�าการวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบ (Design 

Thinking) จากการแก้ไขงานเพื่อประโยชน์ใช้สอยได้ดังนี้ 

6 การออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพในหน่ึง
ผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมีหน้าที่ใช้สอยอย่างเดียวหรือหลายหน้าที่ก็ได้แต่หน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่นั้น
ต้องกระท�าการใช้งานไปในระยะหน่ึงถึงจะทราบข้อบกพร่องซึ่งแนวคิดรูปร่างตามประโยชน์ใช้สอย 
(Form follow Function)เป็นวิถีทางการออกแบบของ Louis Sulivan ที่นิยมประโยชน์ใช้สอย
เป็นหลัก (Functionalism) ภายใต้ปรัชญาที่ว่าประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอและ
มักถูกใช้มาอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติการเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตจ�านวนมาก โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบที่สอดคล้องกับการท�างานของเครื่องจักร 
การประหยัดวัสดุความสะดวกในการใช้งานเป็นต้น (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร, 2548, น.25,50)

ภาพท่ี 2 แนวคิดและข้ันตอนการวิเคราะห์การออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย 

โดยเรียงล�าดับขั้นตอนในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน และสามารถ

ทดสอบผลิตภัณฑ์ว่ามีความเหมาะสมหรือแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์

หรือไม่ 

จากแนวคิดการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. Define Brief ก�าหนด คัดเลือก สิ่งที่ต้องการศึกษา การก�าหนดโจทย์ 

2. Research Background การศึกษา ค้นคว้า พื้นหลังที่ผ่านมา (ภูมิหลัง) 

3. Ideate Solution การใช้ความคิด การหาทางออกในการแก้ปัญหา ทางเลอืก

ที่มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 4. Prototype Resolve การตกลงใจกับ

ทางเลอืกทีไ่ด้ท�าการศกึษา ท�าการทดลองแก้ไขจากการท�างานต้นแบบ 5. Select 

Rationale การคัดเลือก การสรุปการแก้ไขผลงาน ด้วยความเป็นเหตุเป็นผล

ในการทดลอง (เหตุผลในการคัดเลือก การแก้ปัญหาจากการออกแบบที่ดีที่สุด) 

6. Implement Delivery การท�าผลงานให้เกิดเป็นผลส�าเร็จ การน�าไปใช้จริง 

(กับกลุ่มผู้บริโภค) เป็นการส่งมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาสู่การทดสอบ 

ตรวจสอบการใช้งาน และ7. Learn Feedback การได้ผลรับ จากผลสะท้อน 

เรียนรู้ผลที่ได้รับกลับมา เรียนรู้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ เพื่อเรียนรู้

และพัฒนาต่อ

Define
Brief

Research
Background

Ideate
Solution

Prototype
Resolve

Select
Rationale

Implement
Delivery

Learn
Feedback
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2) วัตถุประสงค์ในงานวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 3 ข้อ ได้แก่

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะ

เฉพาะของข้าวเหนียว

2. เพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์วฒันธรรมการบรโิภคข้าวเหนยีว

แบบดั้งเดิมของคนไทย

3. เพือ่ยกระดบัการรับประทานอาหารข้าวเหนยีวให้มคีวาม

ร่วมสมัย 

ผลการวิเคราะห์ จากวตัถปุระสงค์ทัง้ 3 ข้อ ดผูวิเผนิแล้วเหมอืนเหมาะสม

กับการพัฒนา และออกแบบ แต่เมื่อท�าความเข้าใจกับผลงานวิจัยชิ้นนี้แล้วพบว่า 

การก�าหนดทิศทาง และแนวความคิดจากผลงานท่ีได้(ภาพที่ 3-5) ไม่ตรงกับ

วัตถุประสงค์ การก�าหนดตัวแปรเพื่อท�าการศึกษาตามนิยามศัพท์ไม่ครบถ้วน 

อีกทั้งผู้วิจัยมีความสับสนในกระบวนการวิธีวิจัย เนื่องจากภายในงานวิจัยได้ระบุ

แนวคิด และความต้องการไว้อย่างมากมายในงานวิจัยชิ้นนี้ แต่งานวิจัยกลับไม่ได้

ท�าการประเมนิผลในส่วนดงักล่าวทีไ่ด้บรรยายมาและต้องการอะไรในงานวจัิยใน

ชิ้นนี้ โดยในงานวิจัยได้ระบุผลลัพธ์ (ในบทความวิจัยได้เขียนระบุไว้ทั้งสิ้น) ที่

ต้องการจากการศึกษาดังนี้

- ต้องการอิงวัฒนธรรมเดิม เกิดการย้อนระลึกถึงวิถีในอดีต ลดความแตก

ต่างเชิงอัตลักษณ์ทางชนชั้น ส่งผลต่อวิถีละเมียดแบบโบราณที่สังคมปัจจุบันโหย

หา การสร้างความเข้มแข็ง การยกระดับ วิถีเร่งรีบในยุคปัจจุบัน เข้ากับยุคสมัยที่

เปลี่ยนไป มีภาพลักษณ์ความศิวิไลซ์ ร้านอาหารระดับหรู ต�าแหน่งของการวาง

ต�าแหน่งสินค้า ราคา สอดคล้องกับกระแสการด�าเนินชีวิตสมัยใหม่ (slow life) 

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการ แต่ถ้าท�าการวิเคราะห์ พบว่า ความสับสน ความ

ไม่ชัดเจน ในการตั้งค�าถามในงานวิจัยท�าให้ สิ่งท่ีต้องการในงานวิจัยนั้นซับซ้อน 

และไม่สามารถไปกันได้ เกิดความสับสนในทิศทางในการพัฒนา ว่าต้องการอะไร

กันแน่กับงานวิจัยชิ้นนี้ ตัวอย่างเช่น ต้องการลดความแตกต่างเชิงอัตลักษณ์ทาง

ชนชั้น แต่กลับต้องการจัดแต่งอยู่ในร้านอาหารระดับหรู หรือ ต้องการส่งผลต่อ

วิถีละเมียดแบบโบราณที่สังคมปัจจุบันโหยหา แต่กลับต้องการภาพลักษณ์ความ

ศิวิไลซ์และสอดคล้องกับกระแสการด�าเนินชีวิตสมัยใหม่ (slow life) ซึ่งเพียงแค่ 

2 ตัวอย่างนี้ก็พบว่าไปด้วยกันไม่ได้ สุดท้ายแล้วงานวิจัยนี้ต้องการอะไร 

3) ในงานวิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์คนเมืองเชียงใหม่ที่คุ้นเคย 

กับอาหารพื้นเมืองหลายราย ในการหาข้อมูลต่างๆ และวิเคราะห์

ในการออกแบบ

ผลการวเิคราะห์ ผลลพัธ์ทีต้่องการคือ การน�าเอาผลงานไปใช้ในร้านอาหาร

ระดับหรู ดังนั้นกลุ่มคนเมืองที่ได้ท�าการสัมภาษณ์และเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ

แก้ไขปัญหาใช่หรือไม่ เป็นตัวแทนของประชากรในร้านอาหารระดับหรูได้หรือไม่ 

(ซ่ึงในงานวจัิยได้ระบุชดัเจนว่าต้องการความศิวไิลซ์และจดัวางในร้านอาหารระดบั

หรู) ใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง เช่ือถือได้หรือไม่ สอบถาม

อย่างไรและใช้เครื่องมือในงานวิจัยหรือไม่ สรุปเป้าหมายของการออกแบบคือ

สงัคมสมัยใหม่ มีภาพลักษณ์ท่ีศิวไิลซ์ แต่เก็บข้อมูลกับคนเมืองท่ีรบัประทานอาหาร

เหนือ (แล้วกลุ่มคนในร้านอาหารระดับหรูคืออะไร ใช่เป้าหมายที่แท้จริงหรือไม่)

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างควรเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร (representation)และ

เป็นกลุ่มตวัอย่างทีมี่ขนาดใหญ่พอ (large sample) โดยในการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

เป็นลักษณะแบบใด เป็นการเลือกแบบไม่ยึดความน่าจะเป็น(Nonprobability)

เช่นการเลือกแบบเจาะจง, การเลือกแบบบังเอิญ หรือการเลือกแบบยึดความน่า

จะเป็น (แบบเป็นระบบ) เพราะงานวจัิยชิน้นีเ้ป็นการพฒันาและออกแบบท่ีว่าด้วย

เรื่องของ Functional จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการวิจัย จะส่งผลถึง

การศึกษาว่าผลลัพธ์ของงานวิจัยชิ้นนี้เหมาะสมและตอบวัตถุประสงค์ รวมถึง

ค�าถามในงานวิจัยได้จริง (ผดุงชัย ภู่พัฒน์, 2559)
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4) เมือ่ท�าผลงานออกแบบเสร็จสิน้ ได้ส�ารวจความคดิเหน็ โดย

ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group) จากประชากรที่เป็นก

ลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท�าการสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง ครั้งแรกท�าการทดสอบ 

5 คน ครั้งที่ 2 ทดสอบ 8 คน 

ผลการวิเคราะห์ พบว่างานวิจัยลักษณะดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการสนทนา

กลุ่ม (focus group) เพื่อท�าการทดสอบและประเมินผลงาน (จากจ�านวน

ผู้เข้าร่วมทดสอบ 13 คน) เมื่อวิเคราะห์จากกลุ่มประชากรดังกล่าว งานวิจัยนี้

ควรใช้การประเมินและทดสอบผลงานจากเทคนิคการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 

(connoisseurship)6 มากกว่าการสนทนากลุ่ม เนื่องจากผู้ที่มาประเมินและ

ทดสอบต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความช�านาญและความรู้ในประเด็นงานออกแบบ

และวจัิย (ในการคัดเลอืกผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ด้มานัน้ได้ใช้การคดัเลือกแบบใด เช่น การ

คัดเลือกแบบ Snow Ball เป็นต้น) ดังนั้นการทดสอบเพียง 13 คน เพื่อท�าการ

ประเมนิผลงานว่าเหมาะสม หรอืแก้ปัญหาได้หรอืไม่ ไม่สามารถน�ามาใช้อ้างองิได้

จากกลุม่คนผูร้บัประทานข้าวเหนยีวในร้านอาหารระดับหรไูด้ทัง้หมด (เป็นการใช้

ขนาดของกลุ่มประชากรและเทคนิคที่ไม่เหมาะสม) ผดุงชัย ภู่พัฒน์ (2559) ได้

รวบรวมเอกสารไว้ว่าโดยปกติแล้วการใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (focus group) 

โดยส่วนมากจะเป็นการสนทนาเพือ่ค้นหาปัญหา แนวความคิด และประเด็นความ

ต้องการ(ในเชิงลึก) ก่อนการพฒันาและออกแบบ เพือ่ให้เป็นข้อมลูเพือ่น�าไปใช้ใน

การวิเคราะห์ต่อไป โดยการสนทนากลุ่ม (focus group) เกณฑ์ของขนาดและ

จ�านวนกลุ่ม ปกติอยู่ที่ 6-8 คนต่อกลุ่ม แต่ไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไป ซึ่งในงาน

7 เทคนคิการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ (connoisseurship) เป็นเทคนคิทีเ่ป็นรปูแบบการได้องค์ความรู้ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในศาสตร์และองค์ความรู้น้ันๆ มาให้ข้อมูลเชิงลึกและทรรศนะ
เป็นการวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานหรอืแนวทางการออกแบบผูว้จิยัและนกัออกแบบสามารถเรยีนรู ้เข้าใจ 
กระบวนการและวธิกีารด�าเนนิงานได้อย่างถกูต้องเหมาะสมเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ สามารถ
น�ามาสมทบและเป็นข้อมูลชั้นยอดใช้ในการปรับหรือพัฒนาแนวคิดหรือประเมินผลงานให้สมบูรณ ์
มีเหมาะสมมากยิ่งขึ้น (กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค,2560)

วิจัยขนาดเล็กควรมีจ�านวนกลุ่ม 4-6 กลุ่ม (มากที่สุดคือ 10 กลุ่มขึ้นไป) ดังนั้นถึง

แม้ในงานวิจัยดังกล่าวต้องการใช้เทคนิคสนทนากลุ่มจริงในการทดสอบและ

ประเมิน (จากงานวิจัยมีเพียง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 5 คนและกลุ่มสองมี 8 คน) ซึ่ง

ก็ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลอยู่ดี 

5) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R & D) ซ่ึงแผนในการท�างานวจัิยคือ แนวคิดแบบ 
4 ขั้นตอน (IEDR: Indenify, Explore, Define,Realize) โดยใน
การศึกษาใช้การสัมภาษณ์กลุ่มคนเมืองที่รับประทานอาหารเหนือ
(ไม่ทราบจ�านวน) และท�าการประเมินทดสอบผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
ตวัอย่าง 13 คน (กลุม่ตวัอย่างจากผูร้บัประทานอาหารในร้านระดบั
หรู) เพื่อให้ได้ผลงานและสรุปผลงานวิจัยทั้งหมด 

ผลการวิเคราะห์ จากงานวิจัยซึ่งเป็นงานลักษณะ Research and 
Development (R & D)การตั้งวัตถุประสงค์ควรมีการตอบค�าถามอยู่ 3 ทาง 
อนัได้แก่ 1.ศกึษาอะไร 2. พฒันารปูแบบอย่างไร 3. ประเมินความพงึพอใจในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ (ซึ่งในการวิเคราะห์แบบ 4 ขั้นตอนของผู้วิจัย ไม่มีส่วนของการ
ประเมิน แต่สดุท้ายกลบัมีการประเมินซึง่ไม่รูว่้าน�าส่วนดงักล่าวมาจากไหนเพราะ
ในขัน้ตอนการวเิคราะห์ไม่ม)ี แต่เมือ่น�าข้อมลูและแนวคดิการพัฒนางานมาท�าการ
วิเคราะห์พบว่า ในการออกแบบในลักษณะเช่นนี้ควรมีการใช้สถิติที่ใช้ในการวัด
และประเมินเพ่ือหาผลลัพธ์ท่ีได้ในการวิจัย จากงานออกแบบ R & D โดยการ
ออกแบบและพัฒนาผลงานที่เป็นลักษณะการแก้ไขเพื่อประโยชน์ใช้สอยนั้น ควร
ใช้สถิตอ้ิางองิเพือ่การเปรียบเทยีบ แบบ Bivariate Analysis เป็นการเปรยีบเทยีบ
กับกลุ่ม ซึ่งสามารถสร้างได้ 2 แนวทางในการประเมินผลงานออกแบบดังนี้ 

1. ออกแบบมาใหม่ ➜ ทดสอบกับกลุ่ม (หลังต้องดีกว่าหน้า) ➜ ใช้งาน
ได้ดีขึ้นกว่าเดิม (เปรียบเทียบ กับเกณฑ์หรือกรอบแนวคิด) ➜ ใช้สถิติ 
T-Test Dependent (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
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2. ออกแบบมาใหม่ ➜ ทดสอบกบักลุ่ม (หลงัต้องดกีว่าหน้า) ➜ เปรยีบเทยีบ
กับคนที่ไม่ใช่กลุ่มเดิม(กับอีกกลุ่ม) โดยต้องควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
(กลุ่มคนที่มาเปรียบเทียบต้องใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง) ➜ ใช้สถิติ 
T-Test Independent (อิสระต่อกัน) (ธนินทร์ รัตนโอฬาร, 2559) 

โดยในการทดสอบและประเมิน ถ้าต้องการวัดว่าผลงานที่ออกแบบขึ้นมา

ใหม่นั้น มีความเหมาะสมหรือดีขึ้นกว่าเดิมจริง ต้องท�าการวัดซ�้าหลายๆครั้ง (ซึ่ง

ในกรณีเช่นนี้ควรน�าไปวัดกับกลุ่มตัวอย่างท่ีรับประทานข้าวเหนียวในร้านอาหาร

ระดับหรูหลายๆ สถานที่และใช้เวลานานๆ)

2. วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ (Material Culture) โดยท�าการ

วิเคราะห์ 2 ส่วนคือ
1) Object-centred คือการศึกษาตัววัตถุ เพื่อเข้าใจตัววัตถุ

เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ, รูปร่าง รูปทรง, 
เทคนิคหรือผลกระทบเชิงอารมณ์ความรู้สึกและจิตวิทยาที่เกิดขึ้น
กับมนุษย์เมื่อปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของต่างวัตถุๆ ซึ่งจากผลงานวิจัย
สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1.1) ในผลงานวิจัย ผู ้วิจัยได้อ้างว่าผลลัพธ์ของการ

ออกแบบเรียกว่า กระติบข้าว 

ภาพที่ 3 ผลงานออกแบบกระติบ 

 (ภาชนะใส่ข้าวเหนียวที่ได้รับการออกแบบ

 (ที่มา: ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 

 2559, น.129)

ผลการวิเคราะห์ จากผลงานที่ได้มา ทางวัฒนธรรมไทยอีสาน สิ่งนี้ไม่ได้

เรียกว่า “กระติบ”แต่ผลงานออกแบบที่ได้นี้เรียกว่า“ก่องข้าว”ซึ่งเป็นภาชนะ

บรรจขุ้าวเหนยีวชาวอีสานเช่นเดยีวกัน ความแตกต่างของภาชนะทัง้สอง อยูท่ีรู่ป

ทรงโดยก่องข้าวจะมีลกัษณะคล้ายกระบุง มีฝาปิดและมีขาท�าด้วยไม้เนือ้แขง็เป็น

ฐานแยกสี่แฉก มีความแข็งแรงทนทานมากกว่า สานด้วยไม้ไผ่ มีความแน่นหนา 

เก็บขอบด้วยหวายโดยรอบ ส่วนกระติบข้าวนั้นเป็นภาชนะสานทรงกลม มีฝาปิด

และตัวกระติบจะมีลักษณะที่เหมือนกันเพียงแต่มีขนาดที่ต่างกันเล็กน้อย ให้

สามารถสวมใส่กันได้พอดี ในส่วนตัวกระติบจะมีฐานรองท�าจากก้านตาล ขดเป็น

วงกลม มีขนาดเล็กกว่าตัวกระติบเล็กน้อย ยึดด้วยหวายให้ติดกับตัวกระติบ การ

สานท�าได้ง่ายกว่าก่องข้าว เพราะใช้ตอกไม้ไผ่ที่มีความบางอ่อนตัว 

(ก่องข้าวใช้ตอกที่ท�าจากติว

ไม้ไผ่ (ส่วนผิว) ซ่ึงมีความแข็งจึง

สานยากกว่า) ท�าให ้กระติบข ้าว

มีความแข็งแรงน้อยกว่าก่องข้าว

(http:www.isangate.com/local/

kratibkao, สืบค ้นเมื่อวันที่  12 

กันยายน 2560) 

ภาพที่ 4 รูปแบบความแตกต่างของภาชนะบรรจุข้าวเหนียวของชาวอีสานของ

ก่องข้าวและกระติบ 

 ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/bantung/2008/12/11/

entry-1, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560) 

ภาพที่ 3 ผลงานออกแบบกระติบ 

 (ภาชนะใส่ข้าวเหนียวที่ได้รับการออกแบบ

 (ที่มา: ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 

 2559, น.129)

วารสารสหว�ทยาการ ว�ทยาลัยสหว�ทยาการ
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร์

ป�ที่ 15 ฉบับที่ 1 
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  8786



1.2) จากกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลงานใหม่จาก

งานวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ผลการออกแบบ และมีเงื่อนไขดังนี้ 

1.2.1) ภาชนะใส่ข้าวนี ้จะต้องรกัษาความร้อนไว้ได้ในระหว่าง

การรับประทาน 

1.2.2) ภาชนะน้ีจะต้องไม่ท�าให้ข้าวเหนียวแฉะ ซึ่งเกิดจาก

ไอน�้าของข้าวเหนียวที่ ร้อน เมื่อกระทบกับภาชนะ

ที่เย็น

1.2.3) ภาชนะจะต้องไม่ท�าให้ข้าวเหนียวเย็นเร็วและแห้ง

ในระหว่างรับประทาน

ภาพที่ 5 ผลงานออกแบบภาชนะช้ันในและชั้นนอกของกระติบ ในการแก้ไข

ปรับปรุงที่ได้ระบุไว้ในงานวิจัย

 (ที่มา: ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2559, น.120)

 

ผลการวิเคราะห์ จากผลงานที่ได้มา รูปแบบและผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย 

ไม่สามารถตอบโจทย์ หรอืเง่ือนไขของการวจิยัได้อย่างเหมาะสม สามารถวเิคราะห์

ได้ดังนี้ 

จากลกัษณะผลงานท่ีได้ จะมภีาชนะชัน้ในเป็นทีเ่กบ็ข้าวโดยท�าช่องระบาย

อากาศเป็นเส้นเรียงตัวกัน (ซึ่งเว้นขอบด้านบน) และวางลงในภาชนะชั้นนอก 

(ซ่ึงเจาะด้านล่างเป็นช่องเพือ่ให้น�า้ได้ระบายออก) ซึง่ภาชนะชัน้ในท�าการเว้นระยะ

ทบึทางด้านบน มขีนาด 1/3 ของภาชนะ อย่างไรกด็เีม่ือเราน�าข้าวเหนยีวอุน่บรรจุ

เข้าไปภายในภาชนะ ความร้อนก็จะท�าให้เกิดไอน�า้และเกดิการระเหยขึน้ (อากาศ

จะลอยตัวจากล่างขึ้นบนตามหลักการของไหล) ก็ท�าให้เกิดการควบแน่น (การ

ควบแน่นทางความร้อนคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไอเป็น

ของเหลว) เกดิเป็นน�า้เกาะผวิพลาสตกิทบึด้านบนและไหลลงสูข้่าวเหนยีว ก่อนที่

น�า้จะไหลลงไปด้านล่างเพือ่ระบาย ท�าให้ข้าวเหนยีวภายในแฉะได้ ถงึแม้ว่าผูว้จิยั

จะท�าช่องว่างเป็นเส้นตามยาวเรยีงตวักันเพือ่ระบายความร้อนและน�า้ แต่การเว้น

ระยะของช่องก็ท�าให้น�้าที่ไหลลงมา ไหลตามขอบในส่วนที่ทึบเป็นเส้น(ตามหลัก

แรงดึงดูดและการยึดเกาะจากที่สูงลงสู่ที่ต�่า) ท�าให้น�้าไหลลงมาสัมผัสกับตัวข้าว

เหนยีวเช่นเดียวกนั รวมถงึเมือ่น�า้ไหลออกไปทางด้านล่างหมด เมือ่ปล่อยไว้สกัพกั

การกักเก็บความร้อนจะหมดลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้ข้าวเหนียวที่อยู่ภายในแห้ง 

จากแนวทางเดมิในอดตี ก่องข้าวและกระตบิข้าว ภาชนะในการเกบ็อาหาร

ที่ทรงคุณค่า มากด้วยภูมิปัญญา เก็บความร้อนได้ดี ในขณะที่ยอมให้ไอน�้าระเหย

ออกไปได้ ท�าให้ข้าวเหนยีวทีบ่รรจอุยูภ่ายในกระตบิ หรอืก่องข้าวไม่แฉะด้วยไอน�า้ 

ซ่ึงภูมิปัญญานี้มีเคล็ดลับอยู่ที่ การสานภาชนะเป็นสองชั้น ชั้นในสุดจะสานด้วย

ตอกให้มคีวามห่าง (ช่องว่างระหว่างตอกสาน ซึง่การสานจะท�าการสลับไขว้ ท�าให้

ช่องว่างสลับกนัไปมาไม่เป็นเส้นตรง) เลก็น้อย เพือ่ให้ไอน�า้ระเหยออกจากข้าวไป

สู่ช่องว่างภายในก่อง หรือกระติบข้าวได้ ในขณะที่ชั้นนอกสุดจะสานด้วยตอกที่มี

ความชิดแน่นหนากว่า เพื่อเก็บกักความร้อนไว้ ไอน�้าที่มีความร้อนอยู่ภายใน

ช่องว่างนี้ จะช่วยท�าให้ข้าว เหนียวที่อยู่ภายในกระติบ หรือก่องข้าว ยังคง

ความร้อนได้อีกนาน โดยเมล็ดข้าวจะไม่มีไอน�้าเกาะ จึง ไม่แฉะเหมือนกับการ

บรรจุในภาชนะพลาสติกยุคใหม่ที่มีความเรียบ ไม่เหมือนการจักสานที่พื้นผิว

ไม่ เสมอกัน รวมถึงลักษณะการจักสานภายนอกนั้นจะมีการสานตอกที่มีความ

ชดิแน่นหนา ดงันัน้จงึสามารถจกัสานให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ เพือ่ความสวยงาม

ได้อีกด้วย (http://oknation.nationtv.tv /blog/bantung/2008/12/11/

entry-1, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560) 
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ภาพท่ี 6 รูปแบบของก่องข้าวและกระติบ ของกลุ่มคนทางภาคเหนือและ

ภาคอสีาน ใช้ส�าหรบัใส่ข้าวเหนียวท่ี ทรงคณุค่า มากด้วยภมูปัิญญาและ

กักเก็บความร้อนได้ดี

 (ที่มา: http://gub-gift-ku61.blogspot.com, สืบค้นเมื่อวันท่ี 13 

กันยายน 2560) 

1.3) การพฒันาและออกแบบชดุอปุกรณ์ ในการรับประทานอาหาร

ส�าหรบัข้าวเหนยีวในร้านอาหารระดบัหร ู(concept of sticky 

rice dining set)ได้ผลงานออกแบบ 4 ส่วนดังนี้

1.3.1) กระติบ แนวคิดการพัฒนารูปทรงและการใช้ภาชนะ

ส�าหรบัใส่ข้าวเหนยีวและเกบ็ให้อุน่ ในขณะรบัประทาน

อาหาร 

1.3.2) การปั้น เป็นแนวคิดการพัฒนารูปทรง ส�าหรับการ

ปั้นข้าวเหนียวให้เป็นก้อน ก่อนจ�้ากับข้าว

13.3) การจก การพัฒนารูปทรงส�าหรับการจกข้าวเหนียว 

เป็นการแบ่งข้าวเหนียวออกมาจากกระติบ เพื่อแยก

ใส่จานและรับประทาน

1.3.4) การจ�้า การพัฒนารูปทรงส�าหรับการจ�้าข้าวเหนียว

กับอาหาร มีลักษณะ เป็นการปั้นให้เป็นก้อนเพื่อ

น�าไปรวมกับกับข้าวเพื่อรับประทานในคราวเดียว  

ผลการวิเคราะห์ ผลลัพธ์การพัฒนาและออกแบบชุดอุปกรณ์ ในการ

รับประทานอาหารส�าหรับข้าวเหนียวในร้านอาหารระดับหรู ผู้เขียนได้ท�าการ

วิเคราะห์ตามประเด็นดังนี้ 

(1.) แนวทางการพฒันากระตบิได้ท�าการวเิคราะห์ไปแล้ว ในหัวข้อท่ี 1.1 ละ 1.2 

(2.) ในการปั้นและการจกจะใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบเดียวกัน โดย

ใช้วิถีการปั้นแบบดั้งเดิมด้วยการใช้ 3 นิ้ว ในการปั้นข้าวเหนียวโดยการผ่าน

อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบ โดยโครงสร้างของอุปกรณ์การปั้น มี 3 ขา ที่ใช้ใน

การควบคุมเสมือนมือ แต่ไม่สัมผัสโดยตรงท�าให้สามารถบีบหรือหนีบข้าวเหนียว 

เปลี่ยนรูปเป็นทรงกลม 

 

ภาพท่ี 7 ผลงานอุปกรณ์ส�าหรับการปั ้นและการจกโครงสร้างของอุปกรณ ์

การปั้นมี 3 ขาใช้ในการควบคุมเสมือนมือ 

 (ที่มา: ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2559, น.126) 

จากการออกแบบเกิดค�าถามจากการใช้งาน ว่าสามารถใช้งานได้จริง

หรือไม่ อุปกรณ์การปั้นและการจก สามารถจกข้าวออกจากกระติบได้จริงหรือไม่ 

เพราะพื้นที่ภายในของกระติบที่บรรจุข้าว มีขนาดเท่าใด มีจุดส่วนโค้งเท่าใด 

อปุกรณ์ดงักล่าวจะสามารถจกข้าวเหนยีวออกมาได้หมดกระตบิหรอืไม่ เนือ่งจาก

โดยทั่วไปเราใช้มือในการจกข้าวเหนียว ยังต้องท�าการคว้านมือ เมื่อท�าการกวาด

ข้าวออกจากกระติบท่ีมีความเหนียวและติดอยู่ภายในให้หมด ดังนั้นอุปกรณ์
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ดังกล่าวต้องมีการออกแบบมีเหมาะสม ถูกต้องตามหลักกายวิภาคจึงจะสามารถ

ทดแทนการใช้มือจากการสัมผัสผ่านอุปกรณ์ (โดยใช้เพียง 3 นิ้วคือนิ้วโป้ง นิ้วชี้

และนิ้วกลาง) อีกทั้งขนาดของมือแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน อุปกรณ์ดังกล่าวจะ

ตอบสนองการใช้งานได้ดีหรือไม่ (ซึ่งในการรับประทานข้าวเหนียว ขณะรับ

ประทานยังต้องน�ามือไปจุ่มน�้าเพื่อให้ข้าวเหนียวไม่ติดมือ แล้วอุปกรณ์นี้ได้

แก้ปัญหาข้าวเหนียวที่ติดกับอุปกรณ์หรือไม่) รวมถึงเมื่อจกข้าวเหนียวออกจาก

กระติบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องสามารถท�าให้ข้าวเหนียวเปลี่ยนเป็นทรงกลมก่อน

รับประทานอีกด้วย 

ผลการทดลอง ผู้วิจัยได้อธิบายการทดลองว่า อุปกรณ์การปั้นและการจก

ได้สร้างชิ้นงานโดยอาศัยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ท�าให้วัสดุมีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอ

จึงไม่สามารถทดสอบการใช้งานได้ แต่ในการสรุปผลงานวิจัยกลับอภิปรายผลว่า

ผลติภัณฑ์ชุดน้ีได้รบัการออกแบบและพฒันาขึน้มา สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะ

สม และใช้งานได้ดกีว่าการใช้ช้อน ส้อมหรอืตะเกยีบ ในการรบัประทานข้าวเหนยีว 

ซึ่งนั้นแปลว่าผลงานที่ได้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม ใช้งานได้ดีแต่การทดลอง

อุปกรณ์การปั้นและการจกกลับไม่สามารถทดลองได้ (สรุปคืองานออกแบบ

ไม่ส�าเร็จแต่ผู้วิจัยกลับสามารถประเมินผลงานวิจัยได้) 

(3.) ผลการออกแบบอปุกรณ์ส�าหรบัการจ�า้ ท�าการออกแบบโดยใช้การบบี

และการหนีบ (สามารถยืดหยุ่นและดีดกลับไปในต�าแหน่งเดิมได้) ซึ่งอุปกรณ์นี้

สามารถหนีบข้าวเหนียวและปั้นเปลี่ยนรูปเป็นก้อนกลมได้ ลักษณะโครงสร้าง

เป็นที่คีบ 2 ขา สามารถคีบข้าวเหนียวเข้าปากได้โดยตรง (รวมถึงสามารถคีบ

ข้าวเหนียวและน�าไปจ�้ากับเครื่องเคียงหรือกับข้าวได้ ก่อนรับประทาน) 

ภาพที่ 8 ผลงานออกแบบอุปกรณ์ส�าหรับการจ�้า โครงสร้างของอุปกรณ์การจ�้า

มี 2 ขา สามารถบีบและหนีบ ข้าวเหนียวเข้าปากได้โดยตรง พร้อมทั้ง

สามารถหนีบข้าวไปจ�้ากับกับข้าวก่อนรับประทานได้อีกด้วย

 (ที่มา: ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2559, น.124) 

จากแนวคิดนี้พบว่า เราได้สร้างเงื่อนไขในการรับประทานข้าวเหนียว

เพิม่ขึน้ ยากต่อการใช้งาน รปูแบบและขนาดของอุปกรณ์สามารถคีบแล้วเข้าปาก

โดยตรงได้จรงิหรอืไม่ เนือ่งจากรปูแบบและขนาดสัดส่วนอุปกรณ์ท่ีคีบข้าวเหนยีว

มีความกว้างและใหญ่ เมื่อคีบข้าวเหนียวก็จะมีขนาดท่ีใหญ่ขึ้น ขนาดจะมีความ

กว้างมากกว่าปากคนหรือไม่ อีกแนวคิดหนึ่ง เนื่องจากในการใช้มือในการรับ

ประทานข้าวเหนียวนั้น จะใช้มือในการปั้นเป็นก้อนกลมและใช้นิ้วโป้งในการกด

ข้าวเหนยีวให้เกิดเป็นหลมุเพือ่น�าไปจ�า้หรอืควกั กับกับข้าวต่างๆก่อนรบัประทาน 

แต่อุปกรณ์การจ�้าที่ได้รับการออกแบบใช้การคีบและหนีบ จะท�าการจ�้าหรือควัก

กับข้าวได้อย่างไร ในเมื่อในอุปกณ์มีข้าวเหนียวคีบอยู่ก่อนแล้ว สรุปได้ว่าอุปกรณ์

ดังกล่าวถูกสร้างมาเพื่อให้เกิดปัญหามากว่าการแก้ปัญหา ดังนั้นถ้าการท�างาน 

น�าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ต้องมีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่มากพอที่จะเป็น

ตวัแทนประชากรของคนเหนอืและคนอีสานได้อย่างเหมาะสม (ตามการวเิคราะห์

เรื่องระเบียบวิธีวิจัยที่ได้อธิบายมาก่อนข้างต้น) 
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2) Object-driven คือ การศึกษาวัตถุเพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจ ในสิ่งที่นอก

เหนือออกไปจากประเด็นของตัววัตถุเอง เป็นการตระหนักถึงความสัมพันธ์ในแง่

มุมต่างๆ ระหว่างวัตถุสิ่งของกับมนุษย์และสังคมที่ผลิตและใช้สอยมัน 

2.1) เหตผุลการศกึษางานวจิยั ผูว้จิยัได้กล่าวอ้างว่ามีความต้องการ

ที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนวิกฤตให้

เป็นโอกาส ต้องการให้วัฒนธรรมเดิมยังคงอยู่และถูกถ่ายทอด

ไปยังอนาคต สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของการน�า

กระแสที่เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เหมาะสม อันจะ

น�ามาซึ่งการเพิ่มมูลค่า คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

ผลการวิเคราะห์ เหตุผลในการศึกษางานวิจัยข้างต้น พยายามใช้ค�าว่า 

“เปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส” เพื่อท�าการแก้ไข ซึ่งความจริงแล้วทุกวันนี้

วัฒนธรรมในการบริโภคข้าวเหนียวในปัจจุบันของคนภาคเหนือและภาคอีสาน 

เกดิความวิกฤตแล้วหรอืไม่ และวกิฤตอย่างไร ผูเ้ขียนยงัไม่ทราบเหตุผลทีจ่ะน�ามา

ใช้ในการเป็นค�าถามของงานวิจัยใดๆ ทั้งที่วัฒนธรรมการบริโภคข้าวเหนียวน้ัน

เป็นอาหารหลักของผู้คนในแถบสุวรรณภูมิ(กลุ่มชนไท-ลาว)มามากกว่า 7,000 ปี 

อีกทั้งนักโบราณคดีได้ท�าการขุดพบเมล็ดข้าวเก่าแก่ที่ถ�้าปุงฮุง จ.แม่ฮองสอนซึ่ง

มอีายุกว่า 3,500 ปี ซึง่หลกัฐานชิน้นีท้�าให้ทราบว่าทุกเผ่าพนัธุใ์นสวุรรณภมูติัง้แต่

เหนือจรดใต้รับประทานข้าวเหนียวมาก่อนจากทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม 

(culture ecology) ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ใน

ขณะที่มนุษย์ก็เป็นผู้จัดสรรสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันดังนั้นวัฒนธรรมของมนุษย์จึง

ขึน้อยูก่บัสิง่แวดล้อมท่ีอาศยัอยู ่ส่งผลให้มนษุย์ในพ้ืนทีน่ัน้ๆสร้างสรรค์และพัฒนา

วัฒนธรรมของตนเอง เช่นวัฒนธรรมในการบริโภคข้าวเหนียว เป็นวัฒนธรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต ประเพณี ความเชื่อ และมี

ผลกระทบต่อวิถีของมนุษย์ในภูมิภาคน้ัน (โขมสี แสนจิตต์, 2555) นั้นแสดงให้

เห็นว่าการบริโภคข้าวเหนียวนั้นมีมาอย่างช้านาน สืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม

จากรุ่นสู่รุ่น แฝงด้วยวิธีความเช่ือและบริบทในการด�ารงชีวิต วัฒนธรรมเหล่านี้

ล้วนเป็นการเชือ่มโยง สอดคล้องกันภายในระบบสงัคมและพฤตกิรรมของผูค้นใน

รูปของวิถีการด�าเนินชีวิต ดังนั้นเหตุผลท่ียกอ้างมาว่า เกิดความวิกฤตล้วนย้อน

แย้งกับเหตุผลของความเป็นจริง เสมือนเป็นการหักล้างวัฒนธรรมดั้งเดิม วิถีชีวิต

และความเชื่อในการบริโภคข้าวเหนียวที่มีมาอย่างช้านาน อีกท้ังวัฒนธรรม

ดงักล่าวกย็งัคงอยูไ่ด้ในสงัคมปัจจบัุน และถกูถ่ายทอดไปยงัอนาคตได้อย่างแน่นอน

ในแบบที่เป็นมา ในส่วนของความต้องการที่จะเปล่ียนแปลงนั้นเป็นเหตุผลท่ีดี 

แต่ควรศกึษาภมิูหลงัวฒันธรรมการบริโภคข้าวเหนยีวและท�าการแก้ไขในส่วนอืน่

ให้ถกูจุด มิใช้ปรบัเปลีย่นให้เกิดความเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่น สบัสน เช่นท�าการศึกษา

กระบวนการนึ่งและแปรรูปข้าวเหนียวให้เป็นค�า(พอดีค�า) เพื่อบริโภคให้สะดวก

ขึ้น, การแปรรูปข้าวเหนียว ต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบอื่นหรือ

ศึกษาหาเคร่ืองมือในการรับประทานข้าวเหนียวด้วยมือในรูปแบบเดิม แต่

ออกแบบและพฒันาถงุมือหรอืสวมในนิว้มือเพือ่ช่วยในการรบัประทานและเกิดสขุ

อนามัยที่ดีขึ้นเป็นต้น 

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2542, น.28) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงาน

หัตถกรรมไว้ว่า ศิลปะชาวบ้านหรือศิลปะพื้นบ้านไม่นิยมความเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

ความจริงแล้วศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตาม

อิทธิพลจากภายนอกที่เข้าไปกระทบ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นบางทีเปลี่ยนแปลง

เพยีงรปูแบบภายนอก แต่เนือ้หาหรอืประโยชน์ใช้สอยนัน้คงเดมิ ท้ังนีเ้พราะศลิปะ

หรือหัตถกรรมพื้นบ้านบางชนิด ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนามาเป็นเวลานาน

จนมีประโยชน์ใช้สอยสมบูรณ์จึงเปล่ียนแปลงได้ยาก เช่นกระติบและก่องข้าว

ส�าหรับข้าวเหนียว ของภาคเหนือและภาคอีสาน แม้ในแต่ละถิ่นจะมีรูปแบบตาม

ขนบนิยมของท้องถิ่นที่สืบต่อกันมามิใคร่เปล่ียนแปลง และมีประโยชน์ใช้สอยที่

ไม่เปลี่ยนแปลงคือใช้ใส่ข้าวเหนียว แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ้างคือการน�า
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วสัดทุีห่าได้ง่ายเช่น พลาสตกิมาใช้สานแทนตอกไม้ไผ่ เพราะชาวบ้านเหน็ว่ามสีสีนั

สวยงามและเป็นวสัดทุีห่าง่าย ในขณะทีว่สัดธุรรมชาตอิย่างหวายหรอืไม้ไผ่เริม่หา

ยาก แต่ความนยิมนีจ้ะเป็นไปเพยีงช่วงระยะเวลาหนึง่เท่านัน้ ในทีส่ดุกจ็ะกลับมา

สู่รูปแบบเดิม เหตุที่ศิลปะพื้นบ้านไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่ง น่าจะเป็น

เพราะความเกี่ยวเนื่องกับขนบประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมกลุ่มชนพื้นบ้าน 

ซึ่งมักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นสิ่งที่ยึดถือสืบต่อกันมาแต่บรรพชน 

2.2) ผู้วิจัยได้ให้เหตุผลไว้ว่าการใช้มือในการรับประทานอาหาร 

สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางสังคม มารยาทในการ

รับประทานอาหารถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางสังคมศิวิไลซ ์

ที่ได้รับมาจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตก 

ผลการวิเคราะห์ ค�าถามคือ วัฒนธรรมไทย ต้องคล้อยตามและสอดคล้อง

กับสังคมศิวิไลซ์หรือไม่ เรามีวัฒนธรรมที่เป็นแบบแผน มีจารีตและมีความเชื่อ 

เราต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเราตามชาติตะวันตกหรือไม่ ถ้าศึกษาให้เข้าใจจะ

พบว่าปัจจุบันชาวตะวนัตกหรอืชาวตา่งชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศ

จ�านวนมาก ล้วนแล้วแต่มีความต้องการซึมซับวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีเป็นขนบนิยม

ท้องถิน่ เรยีนรูม้ติทิางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างออกไป ท้ังวฒันธรรมการกนิ วฒันธรรม

ประเพณีความเชือ่ทางศาสนาหรอืแม้กระทัง้วฒันธรรมทางความคดิ ดงันัน้เราควร

จะยึดมั่นในวัฒนธรรมของตนท่ีมีอยู่ สร้างให้เกิดเป็นองค์ความรู้และด�ารงไว้เพื่อ

ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่มาท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

(จากเหตผุลนีต้ดัความเป็นมารยาทในการรบัประทานอาหารถกูใช้เป็นสัญลักษณ์

ทางสังคมศิวิไลซ์ออกไป เนื่องจากสิ่งที่ว่านี้คือวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร/

ข้าวเหนียว ของภาคเหนือและภาคอีสาน ผู้วิจัยควรตีความและแยกแยะประเด็น

ให้ชัด) ตัวอย่างเช่น ชุดกิโมโน (Kimono) ชุดประจ�าชาติประเทศญ่ีปุ่น มีการ

สวมใส่มากมายหลายชิน้ มขีัน้ตอนในการสวมใส่เป็นระบบแบบแผน(รวมถงึวธิกีาร

ผูกโอบิ) ซึ่งไม่มีความจ�าเป็นหรือเหตุผลใด ที่จะต้องออกแบบใหม่โดยการตัดเย็บ

ชุดกิโมโนทุกชิ้นให้เป็นชุดเดียวกัน แล้วปิดด้วยกระดุมหรือซิบ เพื่อง่ายแก่การ

สวมใส่ส�าหรับนักท่องเที่ยว (ทั้งที่ผู้ที่มาท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเรียนรู้การ

สวมใส่และซึมซับวฒันธรรมชองชาวญีปุ่่น ถึงแม้ว่าจะมีขัน้ตอนมากมายแต่ทัง้หมด

ทั้งสิ้นคือการเรียนรู้มิติทางวัฒนธรรม) มิใช่เพียงใส่ชุดกิโมโนแล้วมีความสวยงาม

เพียงอย่างเดียว แต่ผูส้วมใส่จะเข้าใจถงึเหตผุลและความเป็นมาของชดุแต่งกายนี้

ผ่านการสวมใส่อีกด้วย 

2.3) วัตถุประสงค์ในการวิจัยเรื่องนี้ ข้อหนึ่งได้กล่าวอ้างว่า เพื่อจะ

เป็นการยกระดบัการรบัประทานข้าวเหนยีวให้มคีวามร่วมสมัย 

ได้อ้างข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในสมัย ร.4และร.5 ทรงมีความ

พยายามในการรวมประเทศ ซึง่มอีปุสรรคเนือ่งจากคนไทยภาค

เหนือและภาคกลางไม่มีความประสานกลมกลืน เหตุหนึ่ง

เกิดจากการดูถูกและเหยียดกลุ่มชนชั้นข้าวเหนียว จึงถูก

มองว่าเป็นอาหารของไพร่และข้าวเจ้าเป็นอาหารของเจ้า 

ความรูส้กึนัน้ถกูส่งต่อมายังยุคปัจจบุนั อีกประเดน็หนึง่กล่าว

ว่าในช่วง ร.4 การรบัประทานอาหารเป็นความแตกต่างระหว่าง

ชนชัน้ผูด้แีละชนชัน้ไพร่ ธรรมเนยีมการรบัประทานอาหารด้วย

การเปิบมือเป็นวิธีการกินอาหารของพวกไพร่ราษฎรเท่านั้น
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ผลการวเิคราะห์ จากประเดน็ดงักล่าว เพือ่เป็นการยกระดบัการรบัประทาน

ข้าวเหนียวให้มีความร่วมสมัย ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากสมัย ร.4 และ ร.57 เพื่อมาใช้

ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในกาลปัจจุบัน ไม่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก

หลักฐานที่เป็นอดีตเป็นประวัติศาสตร์ เกิดจากสภาวะแวดล้อมต่างของสังคม 

การเมือง การปกครอง ใน ณ.ขณะนัน้ แต่เหตขุองความต้องการทีจ่ะเปลีย่นแปลง

งานวิจัยครั้งน้ีเกิดจากต้องการออกแบบกระติบข้าวเหนียวส�าหรับรับประทานใน

สงัคมศิวิไลซ์ ภายในร้านอาหารระดบัหร ูในปัจจบุนั ดงันัน้การจะน�าข้อมลูดังกล่าว

มาอ้างอิง ว่าส่ิงเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีมาในอดีตจนส่งผลถึงปัจจุบันนั้นไม่ถูกต้อง 

รูปแบบทางสังคม วัฒนธรรม มีความเปลี่ยนแปลงตามกลไก มีความเป็นพลวัต 

ถ้าจะน�าข้อมูลที่มองว่าเป็นปัญหามานานกว่า 167 ปีก่อน (นับจากการขึ้นครอง

ราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพ.ศ.2394) มาใช้อ้างอิง

เพื่อแก้ไขประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาในปัจจุบันนั้น ไม่มีความเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล

8 ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าว น�ามาใช้อ้างอิงในงานวิจัย ผู้วิจัยควรศึกษาด้วยว่าเหตุใดในยุคสมัย ร.4 
และ ร.5 มีเหตุจ�าเป็นอันใด ที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาประเทศให้เกิดเป็นสังคมที่ศิวิไลซ์ 
มีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังจากข้อมูลดังกล่าวมิใช่การจับข้อมูลมาโยงใส่กัน จนเกิดความสับสน 
ประเด็นการศกึษาไม่ได้สอดคล้องกนั ซึง่จากหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์เกดิจากประเทศทางตะวนัตก
มีการล่าอาณานิคมเพื่อไม่ให้ประเทศตกเป็นเมืองขึ้น จึงจ�าเป็นต้องท�าการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
สังคมภายในประเทศให้เกิดความศิวิไลซ์ วางแผนในการพัฒนาสร้างชาติใหม่ ให้นานาประเทศทาง
ตะวนัตกทีเ่ข้ามารบัรูว่้าประเทศไทยมคีวามเป็นอารยะมใิช่ล้าหลงัหรอืเป็นบ้านป่าเมอืงเถือ่น ในสมยั 
ร.4 ทรงคบค้ากบัชาวต่างประเทศจงึมคีวามรอบรูแ้ละแตกฉาน มกีารท�าสนธสิญัญากบันานาประเทศ 
(เช่นสนธสิญัญาเบาว์รงิ/ท�าให้คนองักฤษสามารถถอืกรรมสทิธ์เป็นเจ้าของดนิแดนในประเทศไทยได้)
จากการสถานการณ์ดังกล่าวสังคมไทยไม่สามารถอยู่ภายใต้กรอบจารีตเดิม มิเช่นนั้นจะไม่สามารถ
ด�ารงชาตอิยูไ่ด้ภายใต้การล่าอาณานคิมได้ จากเหตดุงักล่าวเป็นเหตใุห้สถาปัตยกรรมทีเ่กดิขึน้ในสมยั
นั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงตามกระแสการปรับเปลี่ยนของประเทศและการสร้างอารยะทางสังคมให้
สอดคล้องกับความเป็นตะวันตก (เห็นถึงความยินยอมร่วมมือและยอมรับวัฒนธรรมทางตะวันตก) 
(Koompong Noobanjong, 2013, P.1-117)

2.4) การบริโภคข้าวเหนียวที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ

ข้าวเหนยีว ช้อน ส้อม ตะเกยีบ จงึไม่เหมาะสมการรบัประทาน

ข้าวเหนยีว รวมถงึการใช้ถงุพลาสตกิในการบรรจขุ้าวเหนยีว

ให้สะดวกต่อการท�าความสะอาดกระติบและเก็บความร้อน 

แต่วิธีการเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการรับประทาน

ข้าวเหนยีวในระดบับน ท�าให้ไม่เหมาะสมต่อการวางต�าแหน่ง

สนิค้า (products positioning) ของร้านอาหารระดบัหร ูและ

ส่งผลให้สนิค้าและบรกิารของร้านอาหารนัน้ไม่สามารถก�าหนด

ราคาในระดับบนได้

ผลการวิเคราะห์ ก่อนตั้งประเด็นค�าถามงานวิจัย ต้องเข้าใจก่อนว่า

วัฒนธรรมการรับประทานข้าวเหนียว ใช้มือในการรับประทาน แต่เหตุใดในงาน

วิจัยจึงเขียนวกวน สับสน ด้วยอ้างว่าช้อน ส้อม และตะเกียบไม่เหมาะสมการ

รับประทานข้าวเหนียว ทั้งที่ อุปกรณ์ทั้ง 3 ชิ้นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อส�าหรับ

การบริโภคข้าวเหนียว ดังนั้นจะน�ามาศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือเป็นประเด็น

ปัญหาทีแ่ท้จรงิไม่ได้ ถงึแม้ว่าปัจจบุนัมกีารใช้ช้อนหรอืส้อมรับประทานข้าวเหนยีว

จริง แต่ก็เป็นเพียงได้แค่ข้อสังเกตเท่านั้น ไม่สามารถอ้างได้ชัดเจนว่ามันใช้ไม่ดี 

ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่ผิดประเภท 

ในการใช้ถุงพลาสติกห่อภายในกระติบก็เพื่อการกักเก็บความร้อน เพราะ

ถุงพลาสติกเป็นพลาสติกชนิด P.P. ซึ่งทนความร้อนและโพลีเมอร์เป็นฉนวน

ความร้อนได้ด ีซึง่เป็นลกัษณะการใช้งานทัว่ไป แต่วัตถุประสงค์ของผูว้จิยัต้องการ

ออกแบบส�าหรบักลุม่คนศิวไิลซ์ ในร้านอาหารระดบัหร ูดงันัน้ในการเปรยีบเทยีบ

จากกรณีดังกล่าวจึงกลายเป็นคนละประเด็นเช่นกัน การยึดลักษณะทั่วไปกับ

ผู้รับประทานข้าวเหนียวแบบชนชั้นกลางจนถึงกลุ่มคนรากหญ้า จะน�ามาเปรียบ

เทียบกับกลุ่มคนมีภาพลักษณ์ความศิวิไลซ์ ในร้านอาหารระดับหรูได้อย่างไร ทั้ง
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สองตัวอย่างไม่สามารถน�ามาใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันได้ เป็นการน�าความคิด

อีกอย่างมาใช้เพื่อท�างานอีกอย่าง เป็นการคิดที่ผิดประเภท และผลลัพธ์ในการ

ออกแบบระบุว่า ภาชนะด้านในท�าจากพลาสติก polypropylene (P.P) (ซึ่งเป็น

พลาสติกชนิดเดียวกันกับถุงพลาสติกและไม่มีก�าลังในการขึ้นรูปทรงด้วยตนเอง) 

สามารถเก็บความร้อนได้ดี แต่ในงานวิจัยควรท�าการทดลองว่าที่สรุปผลมานั้น 

พลาสติกชนิดนี้เมื่อขึ้นรูปมาแล้ว มีการส่งผ่านความร้อน (Heat transfer) ได้ดี

กว่าการสานตอกจริงหรือไม่

ในงานวิจัย อะไรคือการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการรับประทานข้าว

เหนียวในระดับบน ตัวผู้วิจัยเกิดความสับสนในการศึกษา สุดท้ายแล้วตัวชี้วัดคือ

การรบัประทานข้าวเหนยีวในระดับบนในร้านอาหารระดับหร ูควรก�าหนดตัวแปร

และกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนศิวิไลซ์ระดับบน ยกระดับการรับประทานข้าว

เหนียวในร้านอาหารระดับหรู รับประทานได้ง่ายขึ้น รูปแบบกระติบมีความ

สวยงามเหมาะสมกับภาพลักษณ์ความศิวิไลซ์และมีการวางต�าแหน่งสินค้าระดับ

สูง มิใช่วกวนข้อมูล สับสนไปมาเพื่อให้เห็นถึงรากเหง้า เห็นถึงความเป็นไทย 

ไม่ต้องอ้างอิงวัฒนธรรม ไม่ต้องอ้างถึงการลดความแตกต่างเชิงอัตลักษณ์

ทางชนช้ัน ไม่ต้องอ้างถึงส่งผลต่อวิถีละเมียดแบบโบราณที่สังคมปัจจุบันโหยหา 

เพราะที่วิเคราะห์น�ามาใช้ร่วมกันไม่ได้แล้วรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาเป็น

วัตถุประสงค์และเหตุผลในการวิจัย ซึ่งเป็นการน�าเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

มาเป็นข้องอ้างเท่านั้น

จากการอธิบายและยกตัวอย่าง การน�าวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ใน

การออกแบบสร้างสรรค์นั้น ควรตระหนักและไตร่ตรององค์ความรู้และการน�าไป

ใช้ให้ดี การรับรู้หรือค้นคว้าข้อมูลเพียงผิวเผิน ไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกที่แท้

จริง อาจท�าให้เกิดความเข้าใจที่ผิดและน�าไปใช้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้การ

เปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมที่หมุนไปข้างหน้า ท�าให้เราต้องก้าวให้ทันกับการ

หมุนเปลี่ยนตามยุคสมัย เป็นการพัฒนาสร้างสรรค์ตามกระแสสังคม แต่กระนั้น

เราเองก็ควรยดึมัน่ ให้ความเคารพ มจิีตส�านกึต่อวฒันธรรมตนเอง ด�ารงความเป็น

ตวัตนของเราด้วยเช่นกัน ในการศึกษาวฒันธรรมหรอืภมิูปัญญาใหม่ๆ ท่ีรบัเข้ามา

จากโลกภายนอก มิได้เข้ามาทดแทนวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาสั่งสมที่พัฒนาไว้

เดิมทั้งหมด ภูมิปัญญาสั่งสมจะได้รับการทดสอบ เลือกเฟ้นและดัดแปลงให้

สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในการปรับตัวตามบริบททาง

เศรษฐกจิและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และท�าหน้าท่ีเป็นฐานเพือ่รองรบัภมิูปัญญา

ใหม่ๆหรือแนวคดิในการสร้างสรรค์ใหม่ๆทีเ่ข้ามาผสมผสานอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีน้กั

วิชาการ นักออกแบบหรือผู้ที่สนใจทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ควรที่จะ

หมั่นศึกษาหาความรู้และน�ามาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญา

เดิมเพื่อให้เกิดเป็นการสร้างสรรค์ในบริบทใหม่ ในลักษณะการผลิตซ�้าทาง

วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความสับสนและเกิดองค์ความรู้ที่

สามารถส่งผ่านข้อมูลทางมิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีดีที่ถูกต้องได้ใน

อนาคต

● ● ●
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บทคัดย�อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการให้ความหมายของความสุข

และการเผชญิกบัสิง่ทีท่�าให้ความสขุเปล่ียนแปลงไปของผูห้ญิงวยัหมดประจ�าเดอืน 

รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึผูห้ญิงอายรุะหว่าง 45-59 ปี ทีอ่าศัยอยูใ่น

เขตจังหวดัพษิณโุลก จ�านวน 25 คน ระยะเวลาในการท�าวจิยั 8 เดอืน ตัง้แต่เดอืน

สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559 ความหมายของความสุขแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

การมีความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว การมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีความกังวล การมี

สุขภาพแข็งแรง และการได้ท�าในสิ่งที่ปรารถนา ผู ้หญิงเผชิญกับสิ่งที่ท�าให้

ความสขุเปลีย่นแปลงด้วยวธิกีารต่างๆ ได้แก่ 1) การตัง้สตทิ�าความเข้าใจ 2) ท�าใจ

ยอมรับ 3) อดทน 4) แสดงอารมณ์หงุดหงิด/บ่น 5) ไม่ท�าอะไร จากการวิจัย

ครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า สติ ความสามารถควบคุมอารมณ์ ทักษะการแก้ปัญหา 

และความสมัพนัธ์ทีด่กีบัคนรอบข้าง มคีวามส�าคญัต่อการเผชิญกับสิง่ทีท่�าให้ความ

สุขของผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือนเปลี่ยนแปลงไป 

 ความสุข, ผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน
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The objective of the study: to explain the meaning of happiness 

and the facing things that change happiness in menopausal women. 

Data was collected by in-depth interviewed of 25 women (aged 

between 45-59 years) in Phitsanulok province. The total period of 

data collection was 8 months from August 2015 to March 2016. The 

result found that, each woman meant happiness differently and the 

meanings could be classified into four main groups such as having a 

good relationship with family, having a simple life without worry, 

healthy and doing things as desire. Women faced what could change 

their happiness in various ways, including 1) comprehension 

2) acceptance 3) Tolerance 4) emotional expression 5) Inaction. This 

study suggests that conscious, ability to control emotions, prob-

lem-solving skill and having a good relationship with family and 

others are important for women to face things that change happiness. 

 

   Happiness, menopausal women

●  บทน�า

ความสุข เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ ในภาวะที่ผู้คนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง แต่ละ

ประเทศจึงเริ่มมอง “ความสุข” ในฐานะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา

ประเทศ (นภาภรณ์ พิพฒัน์, 2550) เพราะความสขุสมัพนัธ์กบัประโยชน์และภาวะ

สขุภาพด ี(Hershberger, 2015) ในส่วนของประเทศไทยความสขุถกูพดูถงึในแผน

พฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิโดยแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555 – 2559 

(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต,ิ 2558) มียทุธศาสตร์

มุง่สู่สังคมอยูร่่วมกันอย่างมีความสขุด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภมิูคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังทาง

กาย ใจ สตปัิญญา อารมณ์ คุณธรรม และจรยิธรรม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ของระบบสุขภาพ

ไทย เนื่องจากเกิดการปฏิรูปแนวคิดว่าด้วย “สุขภาพ” โดยใช้ค�าว่า “สุขภาวะ” 

ให้ครอบคลมุทกุมติิทัง้ทางกาย จติ สงัคม และทางปัญญา (กระทรวงสาธารณสขุ, 

2550)

จากรายงานการฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2588 

คาดว่าคนไทยมอีายเุฉลีย่เพิม่ขึน้ โดยเพศหญงิมอีายเุฉลีย่เพิม่เป็น 77 ปี อายเุฉลีย่

ของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) เพิ่มขึ้นเป็น 

68 ปี ในขณะที่ส่วนใหญ่วัยหมดประจ�าเดือนจะเกิดในผู้หญิงอายุตั้งแต่ 45-59 ปี 

(จิตติมา มโนนัย, 2558 ) คาดการณ์ได้ว่าผู้หญิงจะใช้ชีวิตในวัยหมดประจ�าเดือน

ถึง 1 ใน3 ของช่วงชีวิต และช่วงท้ายของชีวิตปรากฏการเจ็บป่วยซึ่งส่งผลต่ออายุ

เฉลี่ยของการมีสุขภาพดี นอกจากนี้ข้อมูลการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ปีพ.ศ.2548 – 2557 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) พบว่าประเทศไทยมี

ประชากรเพศหญิงวัยหมดประจ�าเดือนประมาณ 12ล้านคน โดยเพ่ิมขึ้นทุกปี 

คิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ในช่วงชีวิตของผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน

เป็นช่วงที่มีความส�าคัญต่อผู้หญิงเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนผ่านไปยังวัยสูงอาย 

เป็นช่วงอายุที่ประสบความส�าเร็จในด้านหน้าที่การงานและด้านครอบครัว 

ในขณะที่ผู ้หญิงก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากการ

เปล่ียนแปลงระดบัฮอร์โมนนัน้ (World Health Organization Scientific Group, 

1996) ระบบอวัยวะสืบพันธุ์จะเสื่อมสภาพไป รวมทั้งระบบประสาทอัตโนมัติ

ท�างานผดิปกต ิส่งผลให้ประจ�าเดอืนมาไม่ปกต ิช่องคลอดแห้ง มอีาการร้อนวบูวาบ 

เหงือ่ออกมาก รวมทัง้เกดิอารมณ์หงดุหงดิฉนุเฉยีวได้ง่าย (สิรยา กิติโยดม, 2558) 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ดังกล่าวมีผลให้ชีวิตประจ�าวันของ

ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าการวิจัยของ Seligman (2000) และ Brown 

et al. (2015) เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ทางด้านบวกและความ

ผดิปกตขิองระบบประสาทอัตโนมตัจิากการหมดประจ�าเดอืน จะพบว่าอาการทาง

ด้านบวกที่ท�าให้มีความสุขของวัยหมดประจ�าเดือนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาการความ

ผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติและสภาพจิตใจ รวมท้ังสุขภาพมีอิทธิพลแต่

ไม่ได้ส่งผลต่อความเครียดของวัยหมดประจ�าเดือนทั้งหมด แต่จะเห็นได้ว่าการ

หมดประจ�าเดือนก็เป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้ความสขุของผูห้ญงิเปลีย่นแปลงไปไม่มาก

ก็น้อย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสุขในบริบทของผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน 

การศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับความหมายของความสุขและวิธีการเผชิญกับสิ่งที่ท�าให้

ความสุขเปลี่ยนแปลงในบริบทประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือนจะ

ท�าให้ได้ข้อมูลพืน้ฐานในการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติผูห้ญงิวยัหมดประจ�า

เดือนต่อไป

●  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่ออธิบายการให้ความหมายของความสุขในผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน 

และการเผชิญกับสิ่งที่ท�าให้ความสุขเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน

●  ค�าจ�ากัดความ 
ความสุข หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถ

ในการจัดการปัญหาในการด�าเนินชีวิตภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป

ผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน หมายถึง ผู้หญิงอายุระหว่าง 45-59 ปี ที่อาศัย

อยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

●  ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา 

(Phenomenology study) กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยผูห้ญงิวยัหมดประจ�าเดอืน

ที่ผู ้วิจัยเคยรู้จักมาก่อนจะใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) และ ผู้หญิงที่ผู ้วิจัยไม่เคยรู้จักมาก่อนจะใช้วิธีการคัดเลือกแบบ

ลูกโซ่ (Snowball sampling) เกณฑ์การคัดเลือกคือผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 

45 – 59 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี 

ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต โดยการสังเกต

ดูบริบทรอบๆด้านขณะเก็บข้อมูลจะช่วยท�าให้ผู้วิจัยมีข้อมูลซักถามได้เพิ่มขึ้น 

เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

2558 – มีนาคม 2559 ข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกภาคสนาม ถอดเทป

ค�าสัมภาษณ์จะถูกน�ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การน�าเสนอ

ผลการศึกษาโดยใช้วิธีการพรรณนารายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน และการ

เล่าเรื่องราวรายละเอียด
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●  การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูลจนกระทั่งน�า

เสนอผลการวจิยั การวิจยัครัง้น้ีได้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เม่ือได้รับการพิจารณารับรองจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้วจึงด�าเนินการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยให้

ข้อมูลและแจ้งวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด�าเนินการเก็บข้อมูล การขออนุญาต

บันทึกเสียงการสนทนา เปิดโอกาสผู้ให้ข้อมูลซักถามจนมีความเข้าใจและมีอิสระ

ในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะให้

ความมั่นใจกับผู้ให้ข้อมูลว่าจะเก็บรักษาความลับอย่างดี การน�าเสนอข้อมูลจะใช้

นามสมมุติ ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิที่จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ โดยไม่ต้อง

บอกเหตผุล และในระหว่างการสนทนาหากผูใ้ห้ข้อมลูไม่สะดวกใจทีจ่ะตอบค�าถาม

ใด ก็มีอิสระที่จะไม่ตอบ

●  ผลการศึกษา
การวจิยัครัง้น้ีได้สมัภาษณ์แบบเจาะลกึผูห้ญงิจ�านวน 25 คน มอีายรุะหว่าง 

45-59 ปี และอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 51.12 ปี กลุ่มตัวอย่าง

หมดประจ�าเดือนแล้วจ�านวน 17 คน และอยู่ในช่วงประจ�าเดือนเริ่มเปลี่ยนแปลง

จ�านวน 5 คน และยงัมปีระจ�าเดือนปกตจิ�านวน 3 คน ข้อมลูด้านสถานภาพสมรส 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ�านวน 17 คน โสด จ�านวน 4 คน 

และหย่าร้าง/หม้าย 4 คน ลักษณะครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว 

อยู่อาศัยเป็นคนสองรุ่น คือ ภรรยา สามี และบุตร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ

การศกึษาอยูใ่นระดบัอุดมศกึษาขึน้ไป ในด้านหน้าทีก่ารงาน กลุ่มตวัอย่างประกอบ 

อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 10 คน อาชีพรับราชการ 8 คน อาชีพลูกจ้างเอกชน 

7 คน

●  ความหมายของความสุข
จากผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือนให้ความหมายของความ

สุขต่างกันไป ความสุขของผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือนแต่ละคนก็มีได้หลายความ

หมาย ลื่นไหลไปตามสถานการณ์ที่ผู้หญิงประสบ ผู้หญิงบางคนกล่าวถึงความสุข

ด้วยการใช้ค�าว่า “สบายใจ” โดยการหมดประจ�าเดือนในผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีผล

ต่อความสุขโดยรวมในชีวิตประจ�าวัน และในผู้หญิงเหล่านี้จะกล่าวถึงการหมด

ประจ�าเดือนว่าท�าให้รู้สึก “สบายดี” 

“สบาย (ยิ้มหัวเราะ) สบายดี ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเลย 

มีประจ�าเดือน มันก็กลัวเปื้อน หงุดหงิด เป็นภาระอะไรเรา 

คือไม่ชอบ ไม่มีก็ดีแล้ว (หัวเราะ)” (น�้าทิพย์)

ทัง้นีผู้ห้ญงิจะให้ความหมายของความสขุในสิง่ทีผู่ห้ญงิเหน็ความส�าคญัเป็น

อันดับต้นๆของชีวิตในขณะนั้น ท�าให้แบ่งความหมายของความสุขได้เป็น 4 กลุ่ม 

คือ ความสุขหมายถึงความสุขของบุคคลในครอบครัว ความสุขหมายถึงการได้

ท�างานที่ปรารถนา ความสุขหมายถึงการมีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่มีความกังวล และ

ความสุขหมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรง รายละเอียดความหมายของความสุข

แตกต่างกันดังนี้

●  ความสุขหมายถึงความสุขของบุคคลในครอบครัว 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ไม่ว่าผู้หญิงจะมีอาย ุระดบัการศึกษา รายได้ และ

สถานภาพสมรสแตกต่างกนัอย่างไร ผูห้ญงิส่วนใหญ่ให้ความหมายตรงกนัว่าความ

สุขของผู้หญิงในวัย หมดประจ�าเดือนก็คือ ความสุขของบุคคลในครอบครัว การ

อยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ถึงแม้การ

เปลีย่นแปลงของร่างกายจะกระทบต่อความสมัพนัธ์ฉนัท์สามภีรรยา ความสุขของ

บุคคลในครอบครัวก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีความหมายส�าหรับผู้หญิง
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“ช่องคลอดก็แห้งมาก...มันจะรู้สึกเจ็บ หมอถามว่ายังมีเพศ

สัมพันธ์ได้ปกติมั้ย ป้าก็บอกป้าหลบท่ีสุดเท่าท่ีจะหลบได้ 

(หวัเราะ)...เพราะมนัระคายเคอืง มนัเจบ็คอื เป็นคนแต่งงานแล้ว

ก็ต้องรักษาครอบครัว แล้วก็ต้องต้องมีบ้าง แต่เราก็ต้อง..ต้อง

รู้จักหลบก็ต้องเข้าใจกันทั้งสองคนด้วย” (อ้อย)

นอกจากความหมายในด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ความสุขก็ยังมี

ความหมายในด้านการท�าหน้าที่ดูแลครอบครัวอีกด้วย ผู้หญิงมีหน้าที่ต่างๆ เช่น 

บตุรผูด้แูลบดิามารดา มารดาผูดู้แลบตุร และภรรยาผูดู้แลสาม ีการมคีวามสมัพนัธ์

ทีด่ใีนครอบครวัเริม่จากการได้ดแูลบดิา มารดาและบตุรของตน นอกจากนีใ้นด้าน

ของหน้าที่ ผู้หญิงหลายคนยังให้ความหมายของความสุขในด้านความคาดหวังให้

ครอบครัวอบอุ่นมีความเข้าใจกันไม่ทะเลาะกัน อยู่กันพร้อมหน้ามีความมั่นคง

“ความสุขคือ ได้ดูแลพ่อแม่ ลูกๆ” (น�้าหนึ่ง)

“ความสขุคอืครอบครวัอยูก่นัครบพร้อมหน้า ไปไหนไปด้วยกัน” 

(เอมอร)

“ลูกเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่อะไรกับเรา แล้วก็เค้าใช้ชีวิตอยู่ได้ ก็เป็น

ความสุขของเราเพราะเราเป็นแม่แล้วก็ยังงี้” (พิกุล)

●  ความสุขหมายถึงการได้ท�างานในสิง่ทีป่รารถนา
ผูห้ญงิวยัหมดประจ�าเดือน ถึงแม้ว่าจะมอีายอุยูใ่นช่วงวยัเกษียณ แต่ผูห้ญงิ

ส่วนใหญ่ยังอยากที่จะท�างาน บางครั้งความสุขก็มีความหมายในการท�าให้ชีวิต

ประจ�าวันมีความสุข เช่น มีความสุขในการท�างาน การออกก�าลังกาย และการท�า

ตามที่ตนเองปรารถนา

“ความสขุ คอืท�าชวีติตวัเองให้มนัมคีวามสขุทุกวนั ท�างานกใ็ห้มี

ความสุข ออกก�าลังกายก็ให้มีความสุข ... ไม่ท�าให้คนอ่ืน

เดือดร้อน” (มณี)

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยหมดประจ�าเดือน การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เป็นไป

ตามวัย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ผู้หญิงบางคนก็รู้สึกว่ามีร่างกายที่

ถดถอย เหนือ่ยง่าย มแีรงท�างานน้อยลง ท�าให้รูส้กึอยากให้มปีระจ�าเดอืนอยู ่เพือ่

ให้รู้สึกว่ายังมีแรงที่จะท�างานในสิ่งที่ตนเองอยากท�า 

“มีเหนื่อย เหนื่อย ก็เหนื่อยล้า ปวดเมื่อยตามตัว ใจสั่นเหมือน

ไม่สบายอย่างนี้... ป้าก็ว่าอยากให้เค้ามา อยากให้ประจ�าเดือน

มา” (จินดา)

●  ความสุขหมายถึงการมีชีวิตเรียบง่าย ไม่มีความกังวล
ผูห้ญงิส่วนหนึง่ให้ความหมายของความสขุในเรือ่งการมีชวีติทีเ่รยีบง่าย ไม่มี

ความกงัวลไม่มเีศร้า ไม่มทีกุข์ ผูห้ญงิส่วนใหญ่ทีใ่ห้ความหมายของความสขุในด้าน

นี้ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ จึงอาจมองได้ว่าลักษณะและความมั่นคงในหน้าท่ี

การงานมีผลต่อการให้ความหมายของความสุข ทั้งนี้ ชีวิตเรียบง่าย อาจเป็นชีวิต

ที่มีความทุกข์บ้าง โดยผู้หญิงรู้สึกตัวว่าก�าลังทุกข์ได้ 

 “ไม่มีเรือ่งให้กังวลใจ...ก็ชีวติปกต ิด�าเนนิไปได้ก็มันก็เป็น...เป็น

ภาวะแบบเนีย้ ภาวะเรยีบๆง่ายๆแบบนีอ่้ะค่ะ นีค่อืความสขุละ” 

(ไหม)

ผู้หญิงส่วนใหญ่กล่าวถึงความกังวลในการใช้ชีวิตประจ�าวันทั่วไป แต่

บางคนกก็ล่าวถงึความกงัวลต่อการหมดประจ�าเดอืนท่ีท�าให้ ผวิพรรณไม่เปล่งปลัง่ 

ร้อนวบูวาบ เหง่ือออกมาก ปวดศีรษะ เหนือ่ยง่าย หรอืมีปัญหาในการมีเพศสัมพนัธ์

กับคู่ครองของตน

“ป้าก็กลัวอยูอ่ย่างหนึง่ เค้าก็บอกทุกอย่างจะเหีย่วหมด หน้าอก 

ทุกอย่างจะเหี่ยวหรือว่าผิวหนังจะไม่เต่งตึงไม่อะไรอย่างเนี้ย” 

(น�้าหวาน)
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●  ความสุขหมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรง
ผู้หญิงที่กล่าวถึงความหมายในด้านการมีสุขภาพแข็งแรง ส่วนใหญ่จะเป็น

ผูห้ญิงทีม่ปีระสบการณ์การเจบ็ป่วยมาก่อน อย่างเช่นกรณขีองมกุเคยมปัีญหาปวด

ศีรษะจนท�าให้ต้องไปพบแพทย์ แต่อย่างไรกต็าม ผูห้ญงิทีม่ปีระสบการณ์การเจ็บ

ป่วยจะให้ความหมายของความสขุในด้านอ่ืนๆด้วยเช่นกนั ไม่เพียงแต่ความหมาย

ของความสุขในด้านการมีสุขภาพที่แข็งแรง

“ ถ้าเราไม่มีโรคประจ�าตัวอะไรอย่างนี้เราก็มีความสุขแล้ว เรา

ไม่ได้เป็นไร ไม่ปวดหัว ไม่ตัวร้อน มันก็มีความสุขแล้วนะ” (มุก)

ส�าหรับผู้หญิงที่มีอาการปวดศีรษะหรือมีไข้ในช่วงก่อนท่ีจะมีประจ�าเดือน 

การหมดประจ�าเดือนจึงท�าให้ผู้หญิงมีความสุขมากขึ้นที่ไม่ต้องเผชิญกับอาการ

ปวดศีรษะหรือมีไข้เป็นประจ�าทุกเดือน แต่ผู้หญิงที่มีอาการร้อนวูบวาบ หงุดหงิด 

ปวดเมือ่ย ปวดกระดกู ทีเ่กดิขึน้หลงัจากหมดประจ�าเดือนกลับรู้สึกมคีวามสุขน้อย

ลงและไม่อยากให้หมดประจ�าเดือน

จะเหน็ได้ว่า ความสขุของผูห้ญงิวยัหมดประจ�าเดือนในบริบทของสังคมไทย 

เป็นสิ่งที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องมีข้อแม้อะไรมากมาย ขอเพียงแค่ให้

บุคคลในครอบครัวมีความสุข ผู้หญิงได้ท�างานในสิ่งที่ตนเองปรารถนา การมีชีวิต

ที่เรียบง่าย ไม่มีความกังวล และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็

ท�าให้ผูห้ญงิวยัหมดประจ�าเดอืนมคีวามสขุในบรบิทของสังคมไทย ซ่ึงแตกต่างจาก

ผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือนในบริบททางสังคมตะวันตก

●  การเผชิญกับสิง่ทีท่�าให้ความสุขเปลีย่นแปลง 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ในการเผชิญกับสิ่งท่ีท�าให้ความสุขเปล่ียนแปลง

ไป ผูห้ญงิเผชิญด้วยการใช้หลายวธิร่ีวมกนั ในบรบิทของผูห้ญิงวยัหมดประจ�าเดอืน 

ถึงแม้จะรับรู้ว่าการหมดประจ�าเดือนนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ก็ใช้วิธีเผชิญที่

แตกต่างกัน ผู้หญิงบางคนก็ใช้วิธีการตั้งสติ ท�าความเข้าใจและยอมรับ ในขณะที่

ผู้หญิงบางคนจ�านนและอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ผู้หญิงก็จะค่อยๆปรับตัวได้เมื่อ

เวลาผ่านไป วิธีการต่างๆที่ผู ้หญิงใช้ในการเผชิญกับสิ่งที่ท�าให้ความสุขลดลง

สามารถแบ่งออกได้ 5 วิธี ได้แก่ การตั้งสติท�าความเข้าใจ การท�าใจยอมรับ 

การอดทน การแสดงอารมณ์ และการไม่ท�าอะไร

●  การตั้งสติท�าความเข้าใจ
ผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือนหลายคนเริ่มต้นจากการตั้งสติ พยายามเข้าใจ

กับสิ่งที่ตนเองก�าลังเผชิญ ใช้เหตุและผล น�าไปสู่การพยายามแก้ไขปัญหา ไม่ว่า

ปัญหานั้นส่งผลกระทบภายในจิตใจ เช่นอารมณ์หงุดหงิด จากปัจจัยภายนอกท่ี

เข้ามากระทบให้ผู้หญิงมีความสุขเปลี่ยนแปลงไป ในกรณีของน�้าหวานที่เจอกับ

การเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ ทีเ่ป็นผลจากการเข้าสูว่ยัหมดประจ�าเดอืนมผีลท�าให้

นอนไม่หลับ มีอาการหงุดหงิดและขี้น้อยใจ เล่าว่า ไม่กระทบต่อการด�าเนินชีวิต 

เพราะได้เรียนรู้อยู่แล้วว่าเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจ�าเดือนจะมีอาการอะไรบ้าง 

ประกอบกับการที่มีความเชื่อว่าการหมดประจ�าเดือนตอนอายุ 50 ปีเป็นรางวัล

ชีวิตแล้ว

“เหมือนกับเราได้เรียนรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะเรา

ก็จะพยายาม เตือนสติเราว่า เรามีอาการละ เราก็จะหยุดเอง” 

(น�้าหวาน)

กรณีของแหม่มเลือกใช้วิธีควบคุมอารมณ์ หงุดหงิดโมโหง่ายอย่างที่ไม่เคย

เป็นมาก่อน ภายหลังเข้าสู่วัยหมดประจ�าเดือนเกิดพร้อมกับรักษาโรคมะเร็ง

ไทรอยด์ 

“พีก็่พยายาม…รูต้วัเอง ว่า…ปกตเิราไม่ได้รูส้กึอะไร กับเหตกุารณ์

แบบนี ้ลกัษณะนีเ้กดิขึน้แต่ท�าไมปัจจบุนัเราเป็นเอาง่ายๆ” (แหม่ม) 
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●  การท�าใจยอมรับ 
เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ภาวะหมดประจ�าเดือน ผู้หญิงส่วนหน่ึงท�าใจและยอมรับ

ปัญหาน�าไปสูก่ารปรบัตวั เพือ่ให้สามารถใช้ชวีติอยูก่บัสิง่ทีท่�าให้ความสขุลดลงได้ 

ซึ่งการปรับตัวน้ันมีทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของตนเอง 

อาศัยความรู้และความเข้าใจจากประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น 

“การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มันเกิดข้ึนมาเราก็คงไม่วิตก

กังวล ไม่ตกใจ หรือ ไม่เก็บมันมาเป็นความทุกข์ค่ะ ยอมรับมัน

ค่ะ” (ไหม)

●  การอดทน 
ผู้หญิงบางคนอาศัยการยอมรับในการเผชิญกับสิ่งที่ท�าให้ความสุขลดลง 

อย่างไรกต็ามหากการยอมรบันัน้ไม่สามารถเกดิขึน้ได้ ผู้หญงิกอ็าจใช้วธิกีารอดทน 

จ�ายอมต่อสิง่ท่ีเกดิขึน้ โดยส่วนใหญ่แล้วผูห้ญงิจะใช้วธินีีใ้นการเผชิญกบัส่ิงทีผู้่หญงิ

แก้ไขไม่ได้ หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

กรณีของมุก เนื่องจากอายุของมุก ส่งผลให้ไม่สามารถเลือกงานได้ แม้ว่า

งานที่ท�าอยู่จะมีผลให้ความสุขของมุกลดลง แต่มุกก็เลือกที่อดทนท�างานนั้นเพื่อ

ให้มีรายได้ในการด�าเนินชีวิตต่อไป

“ไม่ชอบก็ต้องชอบ อย่างป้าแก่แล้วไปท�างานที่ไหน อายุมันก็

เยอะแล้ว ไอ้อัดอั้นนี่ก็รู้สึกเหมือนกัน แต่คือว่าเราต้องท�า เรา

ต้องรับสภาพนี้ให้ได้ …ก็มีความสุขที่ว่าเรารับได้ เรารับจุดนี้ได้

ไง” (มุก)

กรณีของอ้อย เมื่อการหมดประจ�าเดือนส่งผลต่อความสัมพันธ์ฉันท์สามี

ภรรยา แต่อ้อยก็เผชิญกบัความเปลีย่นแปลงนีด้้วยการอดทนเพือ่ประคบัประคอง

ความสัมพันธ์กับสามีของตน

“ก็ความรู้สึกทางเพศมันก็ไม่มีละ พออายุเยอะนี่มัน ทรมานนะ 

เจ็บมากแต่เราต้องประคับประคอง” (อ้อย)

●  การแสดงอารมณ์หงุดหงิด บ่น
การเผชิญสิ่งท่ีท�าให้ความสุขลดลงโดยการแสดงออกทางอารมณ์หรือ

พฤติกรรม เช่น การต�าหนิบุตรหลาน จะเกิดขึ้นตามแต่สถานการณ์ ผู้หญิง

ส่วนหนึ่งอาจมีอารมณ์โมโหโดยไม่สามารถแยกสาเหตุออกจากกันได้ การเผชิญ

ต่อสิง่ทีท่�าให้ความสุขลดลงด้วยวธีินีอ้าจส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์กับคนรอบ

ข้าง แล้วย้อนกลับมาเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้หญิงมีความสุขลดลงได้ 

 “บางทตีลีกูโดยทีแ่บบเราไม่รูส้าเหตอุะไรอย่างนี.้.อือ้...เราไม่น่า

ไปว่าเค้าเลย เรื่องแค่นิดเดียว เราไม่น่าเลยนะ เป็นบ่อยๆ.” 

(เอมอร)

ถึงแม้ผู้หญิงส่วนหนึ่งจะกล่าวว่าการหมดประจ�าเดือนท�าให้รู้สึกหงุดหงิด 

โมโหง่าย แต่ผู้หญงิอกีส่วนหนึง่เช่นกันทีใ่ห้ความเหน็ว่าอารมณ์หงดุหงดินัน้ ไม่ได้

เกิดจากการหมดประจ�าเดือน แต่อาจเป็นอุปนิสัยหรือปัจจัยส่วนบุคคล

●  การไม่ท�าอะไร 
ในบางครั้งผู้หญิงเผชิญสิ่งที่ท�าให้ความสุขลดลงด้วยการวางเฉยต่อสิ่งนั้น 

ไม่ท�าใจยอมรับ อดทน หรือ หาสาเหตุที่ท�าให้ความสุขเปลี่ยนแปลง การวางเฉย

นั้น ผู้หญิงอาจแสดงออกมาได้ทั้งการอยู่เงียบๆ ไม่ท�าอะไร หรือ อาจแสดงออก

มาเป็นการวางเฉยต่อสิ่งที่ท�าให้ความสุขลดลง ร่วมกับการท�าอะไรบางอย่างเพื่อ

ให้ตนมีความสุข 

 “คือทุกข์ก็มี.. เป็นหนี้เป็นสิน บ้านจะพัง แต่ท�าใจให้ร่าเริง 

ร้องเพลงก็ได้ ตั้งวงเต้นร�าวงคนเดียว ถ้ามีเพลงเปิดเต้น ให้มี
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ความสขุไว้ ป้าไม่ค่อยทกุข์ บ้านจะพังปลวกจะกนิทบัหวั (หวัเราะ)” 

(กระแต)

 “มักจะมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืน ใจสั่น แต่แม่เตรียมตัว

มาก่อน ว่าจะมอีาการอย่างนี ้กใ็ช้วธินีิง่เฉย กจ็ะเปิดพดัลม เปิด

แอร์นอน” (บุหงา)

●  การอภิปรายผลการศึกษา
การก้าวเข้าสู่วัยหมดประจ�าเดือนส่ิงแรกที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้อย่าง

ชัดเจน คือ ทางร่างกาย ซ่ึงผู้หญิงจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงจากภาวะระดู

ผิดปกติ มีอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกตอนกลางคืน แสบขัดเวลาปัสสาวะ และ

ประเดน็หลกัทีช่ดัเจนอกีประเด็นคอืการทีม่คีวามต้องการทางเพศลดลง โดยสาเหตุ

อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น ปัญหาช่องคลอดแห้ง หรือความ

ต้องการทางเพศที่ลดลงเน่ืองจากฮอร์โมนท่ีเปลี่ยนแปลง ท�าให้มีผลกระทบต่อ

จิตใจของพวกเขา อย่างไรก็ตามผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือนในงานวิจัยคร้ังนี้ให้

ทัศนะต่อการหมดประจ�าเดือนท้ังด้านบวกและลบ เช่นเดียวกับการศึกษาของ 

Bertero (2003), Cifcili et al. (2009) และUtian & Maamari (2014) กล่าวคือ

ผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจ�าเดือน บางคนมีความรู้สึกท้อแท้ เหนื่อยง่าย และ

การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้บางครัง้กเ็ป็นปัจจยักระตุน้ให้ผูห้ญงินัน้รูส้กึหงดุหงดิ แต่

ก็มีผู้หญิงจ�านวนหนึ่งได้แสดงทัศนะว่าการไม่มีประจ�าเดือนท�าให้รู้สึกสบาย เกิด

ความรูส้กึอสิระ และยอมรับในการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการหมดประจ�าเดือน

ได้ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติผ่านมุมมองและประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้จากคนรอบข้าง 

สอดคล้องกบัการศกึษาของ Chirawatkul et al (2002) ทีผู้่หญงิจะเรียนรู้วธิกีาร

จดัการตวัเองและปรับตวักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได้เมือ่เวลาผ่านไป การหมด

ประจ�าเดือนจึงเปรียบเหมือนเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติจัดว่าเป็นประสบการณ์ใน

ช่วงหนึ่งของชีวิตของผู้หญิง 

เมือ่พจิารณาด้านความหมาย ผูห้ญงิวยัหมดประจ�าเดอืนให้ความหมายของ

ความสุขด้วยความส�าคัญกับสิ่งที่ท�าในชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงเป็นความหมายที่เรียบ

ง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ยากเกินกว่าจะเข้าถึงความสุขนั้นได้ กล่าวคือ ผู้หญิงได้ให้

ความหมายในด้าน ครอบครัว สังคม และหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ การที่

ผู้หญงิท�าหน้าทีร่บัผดิชอบต่อครอบครัวและการงาน ไม่ใช่สิง่ทีท่�าให้ความสขุของ

ผู้หญงิลดลง แต่กลับมีความหมายทีท่�าให้ผูห้ญงิมีความสขุมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม

ผู้หญิงก็คาดหวังให้ผลท่ีได้รับจากการท�าหน้าท่ีนั้นเป็นไปอย่างที่ปรารถนา หาก

ผลทีไ่ด้รบัจากการท�าหน้าท่ีเหล่าน้ันไม่เป็นตามคาดหวงั ก็จะมีผลให้ความสขุของ

ผูห้ญงิลดลงได้เช่นกัน ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความหมายตรงกันว่าความสุขของผู้หญิง

ในวัยหมดประจ�าเดือนก็คือความสุขของบุคคลในครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่

ดีในครอบครัว การที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน การได้ดูแลสมาชิกใน

ครอบครัวเป็นสิง่ทีท่�าให้ผูห้ญงิมคีวามสุข และคาดหวงัให้ครอบครวัอบอุน่ มคีวาม

เข้าใจกัน ความสุขในความหมายนี้สอดคล้องกับการศึกษา ความสุขและวิถีการ

เสรมิสร้างสขุภาพ: ความต้องการทีแ่ตกต่างระหว่างคนสามวยัในครอบครวัไทย ท่ี

พบว่าผู้หญงิวยัผูใ้หญ่ทีเ่ป็นมารดา ให้ความหมายความสขุว่า คือความสามารถใน

การควบคุมและจัดการสมาชิกในครอบครัว ซึ่งความสุขในผู้หญิงจะลดลง เม่ือ

ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (เรวดี เพชรศิราสัณห์

และคนอืน่, 2550) ส�าหรับผู้หญิงอีกส่วนหนึง่ท่ีให้ความหมายของความสุขคือการ

ท�างานที่ตนปรารถนา มีชีวิตที่เรียบง่าย ความสุขในชีวิตประจ�าวันของผู้หญิง

สามารถลดลงได้โดยไม่ท�าให้ความสุขโดยรวมของผู้หญิงน้อยลงแต่อย่างใด ส่วน

ผู้หญงิทีเ่คยมปีระสบการณ์การเจบ็ป่วยก็ให้ความหมายความสขุคือการมีสุขภาพ

ที่แข็งแรง อย่างไรก็ตามผู้หญิงส่วนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์การเจ็บป่วยกลับให้

ความหมายในด้านความสุขของบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกับผู้หญิงส่วนใหญ่ 

มุมมองทางด้านสุขภาพของผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน ผู้หญิงจะให้ความส�าคัญ
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มากหากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท�าให้ผู้หญิงไม่สามารถรับผิดชอบต่อสถานะ

และหน้าทีข่องตน ซึง่ความส�าคญัของสขุภาพต่อความสุขนีส้อดคล้องกบัการศกึษา

ของ Chirawatkul et al (2002) ที่ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการหมดประจ�าเดือน

และการดูแลสุขภาพในผู ้หญิงที่อาศัยอยู ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย จากทีก่ล่าวมาสะท้อนให้เหน็ถงึความส�าคญัของความสขุในครอบครวั 

หากครอบครวัของผูห้ญงิมคีวามรกั ความเข้าใจกนั มคีวามเข้าใจการเปล่ียนแปลง

ทางร่างกาย และจติใจท่ีเกดิข้ึนจากวยัหมดประจ�าเดอืน จะท�าให้การเข้าสูว่ยัหมด

ประจ�าเดือนของผู้หญิงไม่กระทบกับความสุขที่ผู้หญิงได้ให้ความหมายไว้ 

เม่ือพจิารณาวธิกีารเผชญิกบัสิง่ทีท่�าให้ความสขุเปลีย่นแปลงของผูห้ญงิวยั

หมดประจ�าเดือน พบว่าผู้หญิงเลือกวิธีการเผชิญในรูปแบบต่างๆร่วมกันตามแต่

สถานการณ์ และประสบการณ์ของตน โดยการเผชิญในสิ่งที่ท�าให้ความสุขลดลง

นั้น อาจเป็นได้ทั้งการสร้างความสุขให้เพิ่มขึ้นและการท�าให้ความสุขของตนมีอยู่

ดังเดิม วิธีการเผชิญต่อสิ่งที่ท�าให้ความสุขเปลี่ยนแปลงสามารถเริ่มต้นได้จากการ

ตอบสนองต่อสิ่งนั้นโดยไม่ผ่านการท�าความเข้าใจ แต่ในหลายๆครั้งการท�าความ

เข้าใจสิ่งที่มีผลให้ความสุขลดลงนั้นก็สามารถท�าให้ผู้หญิงผ่านประสบการณ์ที่

ความสุขลดลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้หญิงที่เข้าใจถึงสาเหตุที่ความสุขลดลง

มแีนวโน้มสามารถจดัการสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้โดยมีผลกระทบต่อตนเองน้อยทีส่ดุ ในทาง

ตรงข้ามผู้หญิงที่ไม่ได้เผชิญด้วยการท�าความเข้าใจ ผลการแสดงออกทางการ

พฤติกรรมและอารมณ์นั้นกลับเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้หญิงมีความสุขลดลงได้ ส่วน

ใหญ่ผู้หญิงที่เผชิญด้วยการตั้งสติ ท�าความเข้าใจเป็นผู ้หญิงท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ในเรื่องที่ก�าลังเผชิญอยู่มาก่อน ในบริบทประสบการณ์ของผู้หญิง

ที่เกิดจากการหมดประจ�าเดือน ผู้หญิงเลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและ

อารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการไม่ท�าอะไร นิ่งเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ

ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งก็ใช้วิธีตั้งสติ ท�าความเข้าใจต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง โดยพบว่าทั้ง

วิธีเผชิญโดยการไม่ท�าอะไร และการตั้งสติ ท�าความเข้าใจ ผู้หญิงมีความรู้ว่าจะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อร่างกายและอารมณ์ของตนและการเปลี่ยนแปลง

นัน้จะมผีลอย่างไร ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะน�าไปสูก่ารแสวงหาความช่วยเหลอืจากหลายๆ

ทาง โดยเฉพาะการปรึกษาแพทย์และบุคคลใกล้ชิด ท�าให้ได้วิธีดูแลตนเองให้มี

สุขภาพที่ดี จะเห็นได้ว่าผู ้หญิงอาศัยค�าแนะน�าและประสบการณ์ของบุคคล

ใกล้ชิดเป็นส�าคัญในการเผชิญกับการหมดประจ�าเดือนที่อาจท�าให้ความสุข

เปล่ียนแปลง เช่นเดียวกับ การศึกษาของ Shea (2006) ซึ่งพบว่าการบอกเล่า

ประสบการณ์ทางบวกสัมพนัธ์กับทศันคตขิองผูห้ญงิวยัหมดประจ�าเดอืนท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ จะเห็นว่าการเผชิญกับการหมดประจ�า

เดือนจะมีประสิทธิภาพและท�าให้ความสุขไม่เปล่ียนแปลงหากผู้หญิงได้รับการ

สนับสนุนให้มีก�าลังใจและทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะตั้งสติ เข้าใจและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

● ● ●
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●  สรุปผลการศึกษา

ความสขุของผูห้ญงิวยัหมดประจ�าเดอืนแต่ละคนมคีวามหมายแตกต่างกนั 

แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว การได้ท�าในสิ่งที่

ปรารถนา การมชีวีติเรยีบง่ายไม่มคีวามกงัวล และการมสีขุภาพแขง็แรง การเผชญิ

กับสิ่งที่ท�าให้ความสุขลดลง แบ่งได้เป็น 5 วิธี คือ การตั้งสติท�าความเข้าใจ การ

ท�าใจยอมรับ การอดทน การแสดงอารมณ์ และการไม่ท�าอะไร 

ในการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอจ�ากดัคอืขาดกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูทีไ่ม่มรีายได้ และการนกึ

ย้อนหลงัของผูใ้ห้ข้อมลู เนือ่งจากเกณฑ์คดัเข้าทีก่�าหนดเป็นช่วงอาย ุท�าให้ผู้หญงิ

บางท่านหมดประจ�าเดือนมาเป็นระยะเวลานานแล้วต้องนึกย้อนหลัง ท�าให้ได้

ข้อมูลทีไ่ม่ครบถ้วนและไม่ได้รบัข้อมลูทีแ่ท้จรงิ จงึควรท�าการศกึษาในกลุ่มผู้หญงิ

วัยหมดประจ�าเดือนท่ีไม่มีรายได้และก�าหนดเกณฑ์คัดเข้าที่ละเอียดขึ้น เพื่อ

ป้องกันการนึกย้อนหลังของผู้ให้ข้อมูลหากท�าการศึกษาครั้งต่อไป 

● ● ●

●  ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การควบคุมอารมณ์ ทักษะการแก้ปัญหา และ

การมคีวามสัมพันธ์กบัคนรอบข้างทีด่ ีมคีวามส�าคญัต่อผูห้ญงิทีเ่ผชญิกบัสิง่ทีท่�าให้

ความสขุเปลีย่นแปลง ดงันัน้ครอบครวัมบีทบาทส�าคญัท่ีจะปลกูฝังการมีสต ิความ

สามารถควบคุมอารมณ์ของตน ทักษะการแก้ปัญหา ตลอดจนแนวคิดในการ

ด�าเนนิชวีติ รวมทัง้ภาครัฐควรมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนนุการเข้าถงึความรูต่้างๆ รวม

ถึงการสร้างครอบครัว สังคมที่ดี เช่น การส่งเสริมการท�ากิจกรรมร่วมกันใน

ครอบครัวและสังคมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมเกิดความรักความอบอุ่น 

● ● ●
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งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาที่มาของข้อบังคับจรรยาบรรณทันตแพทย์ เพื่อสร้าง

ค�าอธิบายว่าจรรยาบรรณก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์การใช้งานใน

ปัจจุบันว่ามุ่งผลประโยชน์ไปท่ีผู้ป่วยเป็นหลักหรือไม่ อย่างไร โดยใช้วิธีวิจัยเชิง

คณุภาพ ได้แก่การวจิยัเอกสารและการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผ่านแนวคดิการวเิคราะห์

วาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ 
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Abstracts

This research studied the construction of the Code of Ethics of 

the Dental Profession and analysed the current practice, which aimed 

to shape the definition of how it has been developed and utilised 

for the benefit of the citizens. The research adopted qualitative 

method, which included documentary research and in-depth 

interview using the approach of Discourse Analysis by Michel Foucault. 

The result suggested that the formation of the Code of Ethics 

was due to the introduction of modern medicine, having to transform 

the folk medicine into the part of professional medical system, which 

was subjected to the Discourse of medical science. Apart from the 

practice to control treatment standards in accordance with 

international professional ethics, the ethical code acquired its 

characteristics of traditional ethics arranging traditional medicine to 

build novel modern medicine for the whole country. Being the first 

such organization, the Medical Council controlled and registered 

dentists in B.C. 2466 (A.D. 1923) pertaining to dental professional 

conduct, which was formed the Ministry of Public Health’s (formerly 

under the Ministry of Interior) proposal of the Medical Act.

In Thailand, ethics did not concern medicine as a trade to 

obtain benefits as can be seen in cases of “quacks” using medical 

equipment as a means in medical services to gain benefits without 

taking people’s health in consideration. Ethics came to play an 

คํา
สําคัญ

ดงันัน้การใช้งานของจรรยาบรรณวิชาชพีจงึถกูใช้ในลกัษณะทีอ่งิอยูก่บัการ

จัดการปัญหาทางจริยธรรมแบบจารีตท่ีมุ่งสร้างเสถียรภาพ เน้นภาพลักษณ์ที่น่า

เชือ่ถอืของวชิาชพี ท�าให้การรับรูเ้รือ่งภาพลกัษณ์กลายเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

ในการเข้ารับบริการ เรื่องของความรู้ท่ีไม่เท่ากันระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วยถูก

ท�าให้พร่าเลอืนไป ความสมัพันธ์ระหว่างทนัตแพทย์กบัผู้ป่วยจึงมคีวามไม่เท่าเทยีม 

และเป็นความสัมพันธ์ที่เพิกเฉยต่อความเป็นบุคคลที่มีสิทธิตัดสินเรื่องราวในชีวิต

ตัวเองของผู้ป่วย

จรรยาบรรณวิชาชพี/จรยิธรรมทนัตแพทย์/ วาทกรรมการแพทย์/ 

ภาพลักษณ์วิชาชีพ/อ�านาจทางการแพทย์
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Key
words

important role in order to control the medical service market, 

helping patients to avoid substandard treatment from the first level, 

with control over entry, controlling the market structure, control over 

competitive practice by not allowing professionals to advertise their 

knowledge and ability, including fighting over patients and gossiping 

about colleagues. 

At present, the Code of Ethics has been utilized in relation to 

the management of traditional ethical issues, with its purpose being 

to build the stability of professional institution. Once the patients 

have chosen the service, the first and foremost criterion for their 

decision-making is the reliability of professional identity as to which 

dentist and type of treatment they would opt for, resulting in the 

decrease in the imbalance of knowledge or information between 

dentists and patients. The relationship between the dentists 

and patients was, therefore, unequal, meaning that it was considered 

a power relationship in terms of paternalism, inattentive to 

self-autonomy and self-determination.

ETHICAL CODE/DENTAL ETHICS/MODERN MEDICAL 

DISCOURSE/IDENTITY OF PROFESSION/MEDICAL AUTONOMY

●  บทน�า

ข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตแพทย์ถูกร่างขึ้นเพื่อมุ่งบรรลุให้

เกิดเป้าหมายของการประกอบวิชาชีพได้แก่ เพื่อบริการสังคมในด้านทันตกรรม

และเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้สังคมอุ่นใจยิ่งขึ้น โดยมุ่งประกอบวิชาชีพ

เพื่อรับใช้สังคมเป็นที่ตั้ง (พิศาล เทพสิทธา, 2535) ที่ผ่านมาปัญหาทางจริยธรรม

ของทันตแพทย์ส่วนมากถูกมองว่าเป็นเรื่องของส�านึกในผิดชอบช่ัวดีของ

ปัจเจกบคุคล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรือ่งการไม่ยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและให้บรกิาร

ไม่ไดม้าตรฐาน เป็นปัญหาเรื่องความละโมบตอ้งการท�าก�าไรของทันตแพทย์ รวม

ไปถึงเป็นเร่ืองของปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับทันตแพทย์ (Botklon, 

2004) ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อบังคับจรรยาบรรณมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่แข็งทื่อ

ตายตัว มีลักษณะเดียวและคิดได้แบบเดียว ไม่เปิดพื้นที่ให้ชุดคุณค่าทางศีลธรรม

อืน่ๆหรอืประเด็นทางจรยิศาสตร์อ่ืนๆเข้ามาปะทะต่อรองทางความคิด หรอืท�าให้

คิดถึงประเด็นทางจริยศาสตร์อื่นๆ ที่มีคุณค่าได้ (Bauman, cited in Elliott, 

2009) ในขณะที่การศึกษาจริยศาสตร์ในวงการจริยศาสตร์ชีวการแพทย์ 

(biomedical ethics) ยอมรบักันโดยวงกว้างว่าไม่ควรมีกฎหรอืข้อตกลงสากลใด

ที่จะน�ามาใช้ตัดสินความผิดถูกในเชิงจริยธรรม พร้อมทั้งเสนอแนะว่าให้คลายตัว

หลักการท่ีใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมที่แข็งทื่อลง เพื่อเปิดให้มีการ

ปะทะต่อรองของชุดคุณค่าอื่นๆ (Smith Iltis, 2000) จึงท�าเกิดขอสังเกตว่า 

สังคมที่พยายามฝึกให้ผู้คนมีกิจกรรมทางจริยธรรม (ethical practice) ให้อยู่ใน

รูปแบบเดียวกัน คิดแบบเดียวกัน ภายใต้กฎที่ออกค�าสั่งอย่างตายตัว กิจกรรม

ทางจริยธรรมในลักษณะนี้ชวนให้คิดถึงเรื่องของ อุดมการณ์ วาทกรรม และ

ความสัมพันธ์เชงิอ�านาจ มากกว่าจะเป็นเรือ่งของการแสวงหาระบบจรยิธรรม หรอื

หลักความประพฤติอันดีงาม 
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งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้เพิ่มมิติของการศึกษาปัญหาทางจริยธรรมนอกเหนือไป

จากเรื่องส�านึกผิดชอบชั่วดีของทันตแพทย์ ด้วยการศึกษาข้อบังคับจรรยาบรรณ

หรอืสิง่ทีน่�ามาวดัคณุค่าความดงีามของทนัตแพทย์ ว่ามทีีม่าทีไ่ปอย่างไร ท�าไมถงึ

กลายมาเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณได้ ถูกร่างขึ้นมาเพื่อท่ีจะจัดการกับเรื่องราว

หรือเหตุการณ์อะไร ตลอดจนปัจจุบันถูกใช้งานอย่างไร ผ่านแนวคิดเรื่องการ

วเิคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) ของ มเิชล ฟโูกต์ (Michel Foucault) 

โดยแบ่งเน้ือหาบทความออกเป็น 3 ส่วนหลกั โดยในส่วนแรกเป็นการอธิบายทีม่า

ท่ีท�าให้เกิดเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณขึ้น ตามด้วยวิเคราะห์การถูกใช้งานใน

ปัจจุบัน และส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปและอภิปรายข้อบังคับจรรยาบรรณ

ทันตแพทย์ว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันถูกใช้งานในลักษณะใดบ้าง และท้ายที่สุด

แล้วมุ่งรับใช้สังคมเป็นที่ตั้งหรือไม่อย่างไร

 1. วิธีวิทยาของงานวิจัย
1.1 วิธีการวิจัย 

งานวจัิยช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) ใช้การวจัิย

เอกสาร และวิเคราะห์การใช้งานของข้อบังคับดังกล่าวจากการวิจัยเอกสารและ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มีรายละเอียดดังนี้

1.1.1 การวิจัยเอกสาร 

ศึกษาข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวจ�าเพาะเจาะจงจาก

เอกสาร (purposive documents) ท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างและการใช้งาน

ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ โดยแบ่งเอกสารที่ใช้ศึกษาตาม

กรอบแนวคิดงานวิจัยเป็น 2 ส่วนดังนี้

1.1.1.1 เอกสารท่ีใช้ศึกษาการก่อตัวขึ้นมาของข้อบังคับ

จรรยาบรรณวชิาชพี (discursive objects) ได้แก่ 1) เอกสารวชิาการ 

งานวจิยั ท่ีเกีย่วข้อง 2) เอกสารประวตัศิาสตร์และบนัทกึการประชมุ

ของสภาการแพทย์ 3) ร่างพระราชบัญญัติและข้อบังคับที่อาศัย

อ�านาจตามความพระราชบัญญัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติการแพทย์ 

พ.ศ.2466 ร่างระเบยีบวิชาชพี พระราชบญัญตัคิวบคมุการประกอบ

โรคศิลปะ พ.ศ.2479 กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2480 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479 

พระราชบัญญัตวิชิาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 ข้อบังคับจรรยาบรรณ

วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538

เก็บรวบรวมข้อมลูโดยแบ่งตามปีพุทธศักราชทีม่พีระราชบัญญัติ

ให้อ�านาจในการบังคับใช้ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพในแต่ละ

ช่วงเวลาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ พ.ศ.2466 พ.ศ.2479 และ พ.ศ.2537

1.1.1.2 เอกสารที่ใช้ศึกษาบริบทการบังคับใช้ข้อบังคับ

จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ (discursive practice) ได้แก่ 

1) ร่างพระราชบัญญัติและข้อบังคับที่อาศัยอ�านาจตามความ

พระราชบัญญัติ ได้แก่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 

และ ข้อบงัคบัจรรยาบรรณวชิาชพีทนัตกรรม พ.ศ.2538 2) รายงาน

สถิติการฟ้องร้องผ่านข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 

3) ประกาศจากทันตแพทยสภาเรื่องแนะน�าการปฏิบัติตนที่

เหมาะสมของทันตแพทย์ 4) เอกสารวิชาการ งานวิจัยในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับหมวดต่างๆในข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ 

งานวจัิยเรือ่งพฤตกิรรมเส่ียงท่ีถกูร้องเรยีนเรือ่งความประพฤต ิเรือ่ง

ภาพลักษณ์ของแพทย์/ทันตแพทย์กับการตัดสินใจเข้ารับการรักษา 

และเรื่องการขอค�ายินยอมในการรักษา 5) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเด็นที่วิเคราะห์ข้อบังคับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ข้อบังคับที่ว่าด้วยเรื่องการเก็บความลับ

ของผู้ป่วย (confidentiality) เอกสารที่ใช้ประกอบคือ ตัวอย่าง
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โครงรูปแบบใบยินยอมให้การรักษา (informed consent) จาก

โรงพยาบาลรัฐและคลินิกเอกชนที่ยินยอมให้เผยแพร่ได้ 

เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) รายงานการร้องเรยีนจรรยา

บรรณวิชาชีพที่อยู่ในรูปสถิติ 2) เอกสารที่เป็น ร่างพระราชบัญญัติ ข้อบังคับค�า

สั่ง หรือ ค�าประกาศจากกระทรวงหรือจากสภา และ 3) เอกสารวิชาการ งานวิจัย 

ที่ช่วยในการวิเคราะห์ปฏิบัติการของวาทกรรม ได้แก่ ข้อมูลเร่ืองภาพลักษณ์ต่อ

การตดัสนิใจเข้ารบับริการของผูป่้วย ข้อมลูเรือ่งพฤตกิรรมเส่ียงต่อการถกูร้องเรียน

จรรยาบรรณของทันตแพทย์ และข้อมูลเรื่องการขอค�ายินยอมในการรักษา

1.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ที่ให้ข้อมูลส�าคัญ 

(key informants) คือทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ท�างานในการพิจารณา

การร้องเรียนจรรยาบรรณทางวิชาชีพจ�านวน 3 ราย เพื่อเก็บข้อมูล

เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ขยายให้เห็นถึงบริบทของการบังคับใช้ข้อบังคับ

จรรยาบรรณวชิาชีพในปจัจุบนัวา่ถกูใช้จดัการกบัปญัหาทางจรยิธรรมของ

ทันตแพทย์อะไรบ้าง มีกระบวนการตัดสินในการร้องเรียนจรรยาบรรณ

อย่างไร ตลอดจนเนือ้หารายละเอยีดของการร้องเรยีนจรรยาบรรณทีข่ยาย

ให้เห็นรูปแบบของการร้องเรียนที่แตกต่างกันออกไป

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้แนวทางวิเคราะห์วาทกรรมแบบฟูโกต์ (Foucauldian discourse 

analysis) ท่ีสร้างโดย อาร์ริบาส-อายลอน และ วอล์คเกอร์ดนี (2008) (Arribas- 

Ayllon & Walkerdine, 2008, p. 98) โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้

1.2.1 วิเคราะห์การก่อตัวขึ้นมาของข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(discursive objects) โดยใช้แนวทางวิเคราะห์วาทกรรมในหัวข้อเร่ือง 

การเลือกตัวบทหรือถ้อยแถลงในวาทกรรม (selecting a corpus of 

statements) และ การท�าให้เป็นประเด็นปัญหา (problematizations) 

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพในแง่ของการเป็น

วาทกรรม (discursive construction) เพื่อส�ารวจหาจุดตัดหรือจุดที่เกิด

การเปลี่ยนแปลงว่ามีประเด็นปัญหาอะไรที่ท�าให้เกิดการบังคับใช้จรรยา

บรรณวิชาชีพ 

1.2.2 วเิคราะห์ลกัษณะการใช้งานของข้อบังคับจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ทันตแพทย์ (discursive practice) ใช้แนวทางในหัวข้อเรื่อง เทคนิควิธี

ของอ�านาจ (technologies of power) ตัวละครในวาทกรรม (subject 

positions) กระบวนการสร้างตัวตน(subjectification) เป็นแนวทาง

วิเคราะห์ภาคปฏิบัติการว่าข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพถูกใช้งานอย่างไร

บ้าง มีอ�านาจหน้าที่อย่างไร จ�านวนสถิติการฟ้องร้องปัญหาเรื่องจริยธรรม

ในทันตแพทย์มีเรื่องใดบ้างลักษณะการฟ้องร้องสามารถแบ่งออกเป็น

รปูแบบทีแ่ตกต่างกันออกไปได้อย่างไรบ้าง ไปจนท้ายทีส่ดุวิเคราะห์ให้เหน็

ว่าการใช้งานข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพในบริบทที่เกิดขึ้นดังกล่าวท้าย

สุดแล้วมุ่งผลประโยชน์ไปที่ผู้ป่วยเป็นหลักหรือไม่ อย่างไร

 2. ประวัติศาสตร์ของข้อบังคับจรรยาบรรณ
   แห่งวิชาชีพทันตกรรม

จากการศึกษาพบว่าข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมมีต้น

ก�าเนดิ มกีารโคจรทางประวตัศิาสตร์ผ่านเรือ่งราวหรอืเหตกุารณ์ต่างๆจนกลายมา

เป็นข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

2.1 จุดก�าเนิดของสภาวิชาชีพและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ

ปัจจุบันการจะเป็นทันตแพทย์ได้นั้นต้องผ่านการศึกษาตามหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจาก
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ส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาและต้องได้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี

จากทนัตแพทยสภา แรกเร่ิมเดมิทนีัน้การให้การรักษาทางทนัตกรรมไม่ได้มีองค์กร

คอยก�ากับดูแลความประพฤติ ด้านการศึกษาเองก็ไม่ได้มีคณะทันตแพทย์

โดยเฉพาะ ด้านการศึกษาถูกสอนรวมเป็นการแพทย์แขนงหน่ึงอยู่ในโรงเรียน

แพทย์ โดยโรงเรียนแพทย์แห่งแรกคือ “ศิริราชแพทยากร” หรือ “โรงเรียน

แพทยากร” ในปี พ.ศ.2432 และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนราชแพทยาลัย” 

(Royal medical college) ในปี พ.ศ.2443 หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับหลักสูตร

เรื่อยมา จนถึงจุดเปลี่ยนส�าคัญคือการเข ้ามาของมูลนิธิร็อคกี้ เฟลเล ่อร ์ 

(Rockefeller foundation) ในปี พ.ศ.2458 ท่ีเข้ามาส�ารวจและปรบัปรงุหลกัสตูร

โรงเรียนแพทยาลัยจนเป็นรูปเป็นร่างในปี พ.ศ.2459 กระทั่งปีถัดมา พ.ศ.2460 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง และสถาปนา “คณะ

แพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ขึ้นพร้อมกับความช่วยเหลือในการ

ปรับปรุงหลักสูตรจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเล่อร์เรื่อยมาในยุคนั้น (ทวีศักด์ิ เผือกสม, 

2550) จนกระทั่งในปี พ.ศ.2483 ถึงได้มีการแยกคณะทันตแพทยศาสตร์ออกมา

จากคณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งข้ึนเป็นคณะทันตแพทย์ศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันยังคงสังกัดอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จะเหน็ว่าวชิาชพีทนัตแพทย์นัน้มรีากฐานมาจากวชิาชพีแพทย์ นอกจากใน

ส่วนของหลักสูตรการศึกษาที่ภายหลังแยกออกมาจากโรงเรียนแพทย์แล้ว ด้าน

การควบคุมความประพฤติผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมก็เช่นกัน ได้แยกออกมามี

องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ที่ควบคุมกันเองในปี พ.ศ.2537 ดังนั้นในช่วงก่อนหน้า 

การศึกษาประวัติศาสตร์ของจรรยาบรรณทันตแพทย์จึงต้องย้อนกลับไปศึกษา

เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์จรรยาบรรณของแพทย์ โดยองค์กรแรกท่ีเข้ามา

ควบคุมเก่ียวกับการประกอบโรคศิลปะได้แก่ “สภาการแพทย์” (medical 

council) ในปี พ.ศ.2466 ถูกจดัตัง้ขึน้เนือ่งมาจากกรมสาธารณสขุ สงักดักระทรวง

มหาดไทยในขณะนั้น เสนอให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติการแพทย์ หลักใหญ่

ใจความคือประกาศให้มีการจัดต้ังสภาการแพทย์ขึ้นเพื่อควบคุมวิชาชีพแพทย์ 

ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนการสอนไปจนถึงการประกอบวิชาชีพ ในช่วงแรกที่เสนอ

ขึน้มามกีระแสคัดค้านรนุแรงมากจากฝ่ังของกระทรวงธรรมการ เนือ่งจากอ�านาจ

ของสภาการแพทย์ที่เสนอในร่างพระราชบัญญัตินั้น นอกจากจะให้อ�านาจสภา

การแพทย์ควบคมุการประกอบโรคศลิป์ ยงัครอบคลมุไปถงึหลกัสตูรการเรียนการ

สอนของคณะแพทยศาสตร์ด้วย ท�าให้การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์

ซ่ึงเดิมอยู่ในการดูแลของกระทรวงธรรมการแต่เพียงกระทรวงเดียว จะตกอยู่

ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาการแพทย์ที่สังกัดกรมสาธารณสุขอีกขั้นหนึ่ง 

นับเป็นการแย่งชิงอ�านาจในวงการแพทย์ของกรมสาธารณสุขที่มีต่อกระทรวง

ธรรมการ แต่ท้ายที่สุดในปี พ.ศ.2466 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉบับแรกก็ถูก

ประกาศใช้ ด้วยอ�านาจของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท�าให้เกิดการจัดตั้ง “สภาการ

แพทย์” ขึน้ เพ่ือควบคมุกจิการด้านการแพทย์ไปจนถงึโรงเรยีนแพทย์ และได้ระบุ

ให้ “การช่างฟัน” เป็นหนึง่ใน “โรคศลิปะ” ทีส่ภาการแพทย์ต้องควบคมุดแูล หาก

แต่เร่ืองกจิการในโรงเรยีนแพทย์นัน้ กระทรวงธรรมการได้ต่อรองให้สภาการแพทย์

ท�าหน้าท่ีเป็นเพยีงทีป่รกึษาหลกัสตูรเท่านัน้ อ�านาจหน้าทีห่ลกัของสภาการแพทย์

จึงเป็นแค่เรื่องการขึ้นทะเบียนอนุมัติใบอนุญาตให้บุคคลเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ 

(ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550)

จะเห็นว่าอ�านาจในพระราชบัญญัติฉบับนี้ บังคับให้ผู้ประกอบโรคศิลปะ

เกี่ยวกับการช่างฟัน หากไม่ได้ขึ้นทะเบียนจากสภาการแพทย์เสียก่อน จะยัง

ไม่สามารถประกอบโรคศิลปะเก่ียวกับการช่างฟันได้ แต่อย่างไรก็ตามแม้

พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.2466 จะถูกประกาศบังคับใช้ แต่กิจการของ

สภาการแพทย์และกรมสาธารณสุขยังเป็นไปอย่างทุลักทุเล และไม่สามารถขึ้น

ทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะได้จริง (Lertmanorut, 2005, pp. 31-32) ต้องรอ

จนถึง พ.ศ.2472 จึงเริ่มด�าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะได้ เนื่องจาก
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วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศท�าให้รัฐบาลขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบริหาร

ประเทศ (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550, น. 160-161) แต่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเพิ่มว่าการ

ด�าเนินกิจการที่เป็นไปอย่างทุลักทุเลของสภาการแพทย์นั้น ไม่ได้เกิดจากแค่

วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น หากแต่เพราะการจัดต้ังสภาการแพทย์

ไม่เป็นไปตามนโยบายรวมศูนย์อ�านาจตามเจตนาของกรมสาธารณสุขท่ีพยายาม

รวมกิจการแพทย์เข้าไว้ด้วยกัน เนื่องด้วยในขณะนั้นอยู่ภายใต้บรรยากาศการ

ปกครองแบบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การบริหารราชการมีลักษณะแบบรวม

ศูนย์อ�านาจ (centralization) การที่โรงเรียนแพทย์ท่ีเพิ่งก่อต้ังขึ้นมาได้ด�าเนิน

กิจการทางด้านการแพทย์โดยเป็นอิสระจากกรมสาธารณสุข เป็นสิ่งที่กรม

สาธารณสุขไม่คุน้เคยมาก่อน เหน็ได้จากกรมสาธารณสขุมพียายามรวมศนูย์อ�านาจ

อีกคร้ัง ด้วยการเสนอร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2469 เพ่ือจัดตั้ง

สภาการสาธารณสุขในการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

การสาธารณสุขและการบ�าบัด แต่ท้ายที่สุดก็ถูกคัดค้านจากฝั่งโรงเรียนแพทย์

ดังเช่นที่ผ่านมา (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550) เมื่อมองในแง่นี้ “สภาการแพทย์” จึง

เป็นความพยายามแปลงรูปโฉมหน่วยงานของกรมสาธารณสุขให้เข้ามาแย่งชิง

พ้ืนท่ีอ�านาจในการควบคุมกิจการแพทย์ท้ังหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ได้

เข้ามาควบคมุโรงเรยีนแพทย์ในสงักดักระทรวงธรรมการ ดังนัน้ระยะแรกของการ

ก่อตั้งการแพทย์สมัยใหม่ในประเทศไทยจึงเป็นการแย่งชิงอ�านาจทางการแพทย์

ระหว่างฝ่ังกรมสาธารณสุขกบัโรงเรยีนแพทย์ในการควบคมุกจิการด้านการแพทย์ 

ท�าให้จดุก�าเนดิแรกของมรรยาทวชิชาชีพท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญัตกิารแพทย์ 

พ.ศ.2466 จึงเป็นเพียงค�าสั่งที่มอบอ�านาจในการวาง “บทบังคับส�าหรับมรรยาท

ในวชิชาชพีของผู้ถอืใบอนุญาต” ไว้เท่าน้ัน แต่ไม่พบว่ามกีารร่างบทบงัคบัมรรยาท

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาบังคับใช้จริง

การให้อ�านาจในการวางบทบังคับมรรยาทในวิชชาชีพของผู้ถือใบอนุญาต

ในพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.2466 นับเป็นจุดเริ่มที่ส�าคัญในการสร้าง

เสถียรภาพให้กับระบบจริยธรรมของการแพทย์สมัยใหม่ เพราะระบบการเรียน

การสอนของการแพทย์สมัยใหม่แตกต่างออกไปจากระบบอบรมสั่งสอนของการ

แพทย์พื้นบ้าน กล่าวคือ การแพทย์พื้นบ้านนั้นมีระบบจริยธรรมในลักษณะที่แฝง

อยูใ่นกระบวนการเรยีนการสอน ตัง้แต่วิธกีารรบัลกูศิษย์ทีต่ัง้อยูบ่นความพงึพอใจ

ของอาจารย์ ลูกศิษย์ต้องอยู่คอยรับใช้อาจารย์จนกว่าจะได้รับความไว้วางใจและ

ส�านึกบุญคุณอาจารย์ในระดับเดียวกับบุพการี แม้จบการศึกษาไปแล้วยังคงมี

พิธีกรรมไหว้ครูก่อนท�าการรักษา ไปจนถึงประกอบพิธีไหว้ครูอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ระลึกถึงพระคุณของครูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2548, น. 

41) พิธีกรรมไหว้ครูจึงเป็นพิธีกรรมที่เชื่อมให้ศิษย์ผูกพันกับจรรยาบรรณและ

หน้าที่ที่อาจารย์อบรมส่ังสอนมาในอดีตและด�ารงตนอยู่ในร่องในรอยที่อาจารย์

อบรมสั่งสอนมา อาจารย์จะเป็นศูนย์กลางของทั้งความรู้การแพทย์ เป็นผู้บังคับ

บัญชา ผู้มีพระคุณ พร้อมทั้งเป็นจรรยาบรรณให้กับลูกศิษย์ได้ยึดโยงตนเองและ

ปฏิบัติตามอาจารย์ ในขณะที่โรงเรียนแพทย์เป็นระบบแบบแยกส่วน เริ่มตั้งแต่

วิชาเนื้อหาท่ีเรียนก็แบ่งอาจารย์หลายท่านสอนตามความเชี่ยวชาญ มีหน่วยงาน

ลูกจ้าง มีกลุ่มผู้บริหาร พร้อมทั้งมีกลไกของรัฐที่คอยควบคุมให้อยู่ภายใต้การ

บริหารจัดการของรัฐ (state control) และต้องท�างานร่วมกับสถาบันอ่ืนๆ 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ การยึดโยงของลูกศิษย์ที่มีต่ออาจารย์จึงถูกแยกส่วน

ออกไปต่างจากระบบการสอนของการแพทย์แบบพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบทบาท

หน้าที่ของแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับนโยบายจากรัฐ วิทยาการความรู้ขึ้นอยู่กับงานวิจัย

ใหม่ๆ การอบรมสัง่สอนอยูใ่นรปูแบบของความเป็นมืออาชพีมากกว่าจะเป็นเรือ่ง

พันธะความผูกพันทางใจ แม้เรื่องจริยธรรมจะแฝงอยู่ในระบบการเรียนการสอน 

แต่ไม่มีข้อตกลงที่แน่นอน ไม่มีกลไกที่สามารถยึดโยงนักเรียนแพทย์เข้ากับระบบ

จริยธรรมได้ ท�าให้กลายเป็นข้ออ้างส�าคัญท่ีท�าให้กรมสาธารณสุขยกประเดน็เรือ่ง

การควบคุมธรรมจรรยาของแพทย์ขึ้นมาอ้างเพ่ือรวบกิจการโรงเรียนแพทย์ เมื่อ

การจดัตัง้สภาการแพทย์ท�าได้ส�าเรจ็ การวางบทบญัญัตเิรือ่งมรรยาทแพทย์จงึเป็น
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ความจ�าเป็นที่ต้องให้อ�านาจไว้ในพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.2466 และเป็น

จุดเริ่มต้นส�าคัญของจรรยาบรรณแพทย์ในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร

2.2 การบังคับใช้มรรยาทวิชาชีพกับการขีดเส้นแบ่งการแพทย์ด้วยความ

เป็นวิทยาศาสตร์

แม้ว่าในช่วงระยะเวลาแรกทีก่่อตัง้ขึน้มา สภาการแพทย์จะไม่มบีทบาทใน

สงัคมมากนกั แต่ภายหลงัเปลีย่นช่ือมาเป็น “คณะกรรมการแพทย์” ได้ด�าเนนิการ

ออกกฎเสนาบด ีในปี พ.ศ.2472 ด้วยอาศยัอ�านาจแห่งพระราชบญัญติัการแพทย์ 

พ.ศ.2466 แบ่งประเภทการประกอบโรคศิลปะออกเป็น “ประเภทแผนปัจจุบัน” 

และ “ประเภทแผนโบราณ” โดยได้ระบุความหมายว่า 

“ประเภทแผนปัจจุบัน” คอืผูป้ระกอบโรคศลิป์โดยความรูจ้ากต�าราอนัเป็น

หลักวิทยาโดยสากลนิยม ซึ่งด�าเนินและจ�าเริญขึ้นอาศัยการศึกษา ตรวจค้นและ

ทดลองของผู้รู้ในทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก 

ส่วน “ประเภทแผนโบราณ” คือผู้ประกอบโรคศิลป์โดยอาศัยความสังเกต

ความช�านาญอันได้บอกเล่าสืบต่อกันมา หรืออาศัยต�าราอันมีมาแต่โบราณ มิได้

ด�าเนินไปในทางวิทยาศาสตร์ 

การก�าหนดล�าดบัชัน้การแพทย์ในลกัษณะนีท้�าให้เกดิเส้นแบ่งขึน้ เป็นการ

ลดระดับของความรู้แพทย์แบบจารีตพื้นบ้านลงให้ต�่ากว่าความรู้การแพทย์แบบ

วิทยาศาสตร์ด้วยเส้นแบ่งระหว่างการแพทย์ที่เป็นวิทยาศาสตร์กับการแพทย์ท่ี

ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การนิยามแพทย์พื้นบ้านในความหมายนี้เต็มไปด้วย

อคตทิีจ่งใจท�าให้การแพทย์พืน้บ้านดเูป็นเรือ่ง “ล้าสมยั”และไม่มคีวามสามารถที่

จะพัฒนาขึ้นมาได้ ท�าให้ฝั่งการแพทย์พื้นบ้านเกิดกระแสต่อต้านคัดค้าน มีการ

เรียกร้องต่อคณะกรรมการแพทย์ตั้งแต่การขอผ่อนผันเกณฑ์ในการข้ึนทะเบียน

บางข้อไปจนถงึส่งจดหมายร้องเรยีน แต่ในขณะเดยีวกนัเทคโนโลยขีองการแพทย์

สมัยใหม่ได้กลายเป็นสัญญะของ “ความทันสมัย” โดยเฉพาะเข็มฉีดยาและหูฟัง

แพทย์ (stethoscope) ถกูน�ามาใช้อย่างแพร่หลายเพือ่เพิม่มูลค่าทางการค้าตลอด

จนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการบริการตรวจรักษา มีการร้องเรียนของแพทย์

แผนปัจจุบันชั้น 1 ต่อคณะกรรมการแพทย์ในเรื่องนี้เป็นอย่างมากว่าพบการใช้

หูฟังแพทย์และยาแผนปัจจุบันในการตรวจรักษาผู้ป่วยของผู้ประกอบโรคศิลป

แผนโบราณ ทางคณะกรรมการแพทย์มีความเห็นว่าต้องควบคุม “หมอ

จอมปลอม” อย่างเคร่งครัด เพราะการใช้เข็มฉีดยาและหูฟังแพทย์ไม่มีสอนใน

ต�าราของแผนโบราณ การใช้เข็มฉีดยาและหูฟังแพทย์ในการตรวจรักษาโรคโดย

ปราศจากความรู้จึงเป็นการหลอกลวงผู้ป่วย ในช่วงเวลาต่อมาจึงเกิดเป็นความ

พยายามผลักดันให้เกิด “ระเบียบวิชาชีพ” เพื่อสะสางปัญหา “หมอจอมปลอม” 

ท�าให้การรักษาเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันขึ้น ไม่ผิดไปจากความรู้ของหลักการ

แพทย์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน โดยมี “มรรยาท” ที่ส�าคัญที่สุดคือ

การไม่น�าการแพทย์ไปท�าให้เป็นการพาณิชย์ และจะไม่ต่อใบอนุญาตให้ผู้ใดก็ได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระกอบโรคศลิป์ชัน้ที ่2 หากพจิารณาเหน็ว่าไร้ความสามารถ 

หรือให้การตรวจรักษาที่ไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ตลอดจนไม่มีความรู้ทัดเทียม

ยุคสมัย ด้วยการนิยามค�าว่า “Mal-practice” หรือ “ความบกพร่องในการตรวจ

รักษา” ในระเบียบวิชาชีพให้ขยายความหมายจากเดิมที่หมายถึงแค่การตรวจ

รกัษาทีเ่ป็นไปตามหลกัวชิาการแพทย์ ให้กลายเป็นเรือ่งของการตรวจรกัษาทีต้่อง

ไม่ปนเป้ือนพาณชิย์นโยบาย ซึง่คือการห้ามบุคคลทีไ่ม่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ

โรคศิลปะแพทย์แผนปัจจุบันชั้นที่ 1 น�าเอาเทคโนโลยีของการแพทย์สมัยใหม่

ประกอบการตรวจรกัษาและคดิค่าบริการ (ทวีศกัดิ ์เผอืกสม, 2550, น. 168-171)

แต่สุดท้ายการร่างระเบียบวชิาชพีต้องถูกชะงกัลง เนือ่งจากรฐัไทยประสบ

ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบราชการ ทางคณะรัฐมนตรีต้องการเร่งให้ผลิต

แพทย์มากกว่าการควบคุมหมอจอมปลอม ท�าให้ส�านักงานคณะกรรมการแพทย์

ต้องมาหารือกับคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น เพื่อกันไม่ให้คณะ

รัฐมนตรีแทรกแซงหลักสูตรโรงเรียนแพทย์และไม่ท�าให้วิทยฐานะของแพทย์
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ตกต�่าลง (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550, น. 168-171) อย่างไรก็ตามหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากการปฏิวัติของคณะราษฎร ท้ายที่สุด

ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479 โดยมี

รายละเอยีดเป็นแนวปฏบิตัเิด่นชดัมากในกฎกระทรวงคอื หมวดที ่3 เรือ่งข้อจ�ากดั

และเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลป์ และหมวด 4 เรื่องมรรยาทวิชาชีพ ซึ่งเป็น

ประเดน็เรือ่งการควบคมุรปูแบบการโฆษณา ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของวชิาชพี

ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติแห่งวิชาชีพ แต่ทว่าภายใต้

ภาพลกัษณ์ทีต้่องการรกัษาไว้ซ่ึงเกยีรติแห่งวชิาชพี แท้จรงิคอืการตอกย�า้เส้นแบ่ง

ที่กดทับองค์ความรู้แพทย์แขนงอื่นๆที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไว้ ด้วยการ

ก�าหนดขอบเขตหน้าที่ที่ให้อภิสิทธิ์แก่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นที่ 1 ในขณะที่การ

แพทย์พื้นบ้านกลับเต็มไปด้วยข้อจ�ากัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ ซึ่ง

พระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ด้ให้อ�านาจในการจดัตัง้คณะกรรมการควบคมุการประกอบ

โรคศิลปะขึ้นแทนคณะกรรมการแพทย์ ในการควบคุมดูแลโรคศิลปะ ซ่ึงรวมไป

ถึงสาขาทันตะกรรม อันได้แก่ “การบ�าบัดโรคฟัน การช่างฟันหรือทั้งสองอย่าง” 

(กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ

โรคศลิปะพทุธศกัราช2479, 2479) ท�าให้งานด้านทนัตกรรมอยูภ่ายใต้การควบคุม

ดแูลของคณะกรรมการควบคมุการประกอบโรคศลิปะมาอย่างยาวนานกว่า 58 ปี 

มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะทั้งสิ้น 9 ฉบับ ฉบับ

สุดท้ายใน พ.ศ.2530 (พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2542, 

2542) ก่อนจะแยกวิชาชีพทันตแพทย์ออกมาควบคุมกันเองด้วยอาศัยอ�านาจใน

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 

2.3 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 และจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพทันตกรรม

ปัจจุบันผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ได้ ต้องขึ้นทะเบียนและขอรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาทันตกรรม ภายใต้การ

ควบคมุของ “ทนัตแพทยสภา” โดยสภานีจ้ดัตัง้ขึน้ตามอ�านาจของพระราชบัญญตัิ

วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 นอกจากสภาของวิชาชีพทันตกรรมแล้วยังมีสภา

เภสัชกรรมและสภาการพยาบาลที่แยกตัวเองออกมาจัดต้ังสภาเพื่อควบคุมดูแล

กันเอง ด้วยอ้างเหตุผลว่ามีการเพิ่มจ�านวนของบุคลากรการแพทย์ในแต่ละสาขา

ท่ีมากข้ึน อีกท้ังวิทยาการความรู้ของแต่ละสาขาการแพทย์ก็มีความลึกซึ้งขึ้น 

จ�าเพาะเจาะจงในรายละเอียดขึ้น จึงเป็นผลดีกับวิชาชีพมากกว่าหากให้

ควบคุมดูแลกันเอง พร้อมท้ังบรรยากาศสังคมการเมืองในช่วงนั้นที่ประเด็นเรื่อง

สทิธมินษุยชน การเรยีกร้องความเท่าเทยีมความเสมอภาคก�าลงัเบ่งบาน ท่ามกลาง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง (ทรงวุฒิ 

ตวงรัตนพันธ์, 2559) ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่

วิชาชีพด้านการแพทย์เท่านั้น แต่มีอีกหลายหน่วยงานที่ขอผ่านกฎหมาย

พระราชบัญญัติ บรรยากาศเช่นนี้คึกคักถึงขีดสุดในช่วง พ.ศ.2540 ในรัฐบาล

ถัดมา และท�าให้ท้ายท่ีสุดเรื่องสุขภาพของประชาชนได้ถูกรับรองให้เป็นสิทธิขั้น

พื้นฐานโดยตรงในรัฐธรรมนูญ

ด้วยอ�านาจของพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 ข้อบังคับ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมจึงถูกประกาศใช้ในปี พ.ศ.2538 ให้เป็น

แนวทางความประพฤติเพื่อบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่า และเป็นลักษณะ

ส�าคัญที่ท�าให้วิชาชีพทันตกรรมมีลักษณะเป็นวิชาชีพชั้นสูง กล่าวคือ เป็นวิชาชีพ

ที่มีกฎหมายรับรอง มีมาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจนตามหลักการแพทย์ มีการศึกษา

อบรมที่ใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร มีสถาบันวิชาชีพที่คอยควบคุม และมี

จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีเป็นแนวทางในการประพฤตติน (พิศาล เทพสทิธา, 2535) 

การบรกิารทางทันตกรรมแก่สังคมจึงมีลักษณะเฉพาะตวั นัน่คือไม่ใช่ใครท่ีไหนจะ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ ดังเช่นในช่วงที่มีหมอจีน หมอแขก หรือช่างตัดผม

ท�าฟันในร้านตัดผมได้ แต่ต้องฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้อง
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สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมชั้นที่ 1 ไปจนถึงเมื่อประกอบ

วิชาชีพแล้วต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ท้ังวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วย

และรักษาไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพ แต่ลักษณะเฉพาะตัวของการประกอบวิชาชีพ

ในลักษณะดังที่กล่าวมานี้ กว่าจะถูกจัดระเบียบให้กลายเป็นระบบได้อย่างใน

ปัจจุบัน ได้ผ่านขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน การจัดระเบียบคร้ัง

ใหญ่ที่สุดคือกลไกทางกฎหมายท่ีอาศัยอ�านาจจากพระราชบัญญัติในการควบคุม

กิจการทางการแพทย์ การเกิดข้ึนมาของสภาวิชาชีพ และการร่างระเบียบต่างๆ 

ท�าให้เกิดการควบคุมตลาดของบรกิารสขุภาพช่องปาก (market structure) ด้วย

กฎหมายผูกขาดอ�านาจการประกอบวิชาชีพให้เฉพาะผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตเท่านั้น 

หากผู้ใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพละเมิดจะมีโทษทางอาญา อีกทั้ง

ลักษณะที่ส�าคัญอีกประการคือการควบคุมการแก่งแย่งแข่งขันในการประกอบ

วิชาชีพ (control over competitive practice) ด้วยการออกข้อบังคับจรรยา

บรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมข้ึน ห้ามไม่ให้โฆษณาความรู้ความสามารถตนเอง

ดังจะเห็นในหมวดที่ 3 ของจรรณยาบรรณ และไม่ทับถมให้ร้ายทันตแพทย์ท่าน

อ่ืน ไม่ชักจงูผูป่้วยของคนอืน่มาเป็นของตน ในหมวดที ่4 ของจรรยาบรรณวชิาชพี 

(วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2548)

ความจ�าเป็นในการออกข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.

2538 จึงไม่ใช่แค่ต้องออกข้อบังคับเนื่องจากมีอ�านาจค�าสั่งตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 แต่เนื่องจากระบบการแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงไป 

ระบบการแพทย์ด้ังเดิมถูกท�าให้อยู่ภายใต้ระบบแบบแผนเดียวกัน ภายใต้ระบบ

การแพทย์สากลทีใ่ช้กนัทัว่โลก ความรูก้ารแพทย์แบบวทิยาศาสตร์กลายเป็นวาท

กรรมหลักทีก่�ากับให้ผูป่้วยต้องเข้าพบทนัตแพทย์เมือ่เจบ็ป่วยในช่องปาก มรีะบบ

โรงเรียนแพทย์ที่อบรมสั่งสอนและสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ขึ้นมาใหม่อยู่

ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีระบบจริยธรรมที่สร้างข้อก�าหนดจรรยาบรรณขึ้นมาอย่าง

ชัดเจน อย่างไรก็ตามถึงแม้ระบบจริยธรรมการแพทย์แบบสมัยใหม่จะมีงานวิจัย

ทางการแพทย์ (evidence based medicine) และแขนงวิชาจริยศาสตร์ 

ชีวการแพทย์ (biomedical ethics) ที่คอยผลิตป้อนองค์ความรู้ก�ากับให้แพทย์

ต้องประพฤติปฏิบัติตาม แต่องค์ความรู้เหล่านี้ก็ให้เพียงแนวทางปฏิบัติในเชิง

วิชาชีพ (professional ethics) ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่สมบูรณ์ 

เนื่องจากยังมีปัญหาทางจริยธรรมการแพทย์ในอดีตที่สังคมไทยเคยเผชิญมา

ซึ่งเป็นปัญหาปฏิบัติในเชิงประเพณี (traditional ethics) ได้แก่การตรวจรักษา

โดย “หมอจอมปลอม” ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบันท่ีแอบหยิบยมืน�าเครือ่งมือทางการ

แพทย์ไปให้การตรวจรักษาโดยที่ตนไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ท�าให้

จรรยาบรรณวิชาชีพที่ผ่านมาถูกใช้งานร่วมกับการสร้างข้อจ�ากัดหรือเงื่อนไขทาง

กฎหมายต่างๆ เพือ่ไม่ให้ผูป้ระกอบโรคศลิป์แขนงอืน่ทีไ่ม่ใช่แพทย์แผนปัจจบุนัชัน้

ที ่1 ลกัลอบน�าเครือ่งมือหรอืวิธกีารทางการแพทย์มาใช้ตรวจรกัษา หากผู้ใดละเมิด

จะมีความผิดท้ังทางจรรยาบรรณและทางอาญา พร้อมทั้งก�าหนดจรรยาบรรณ

วิชาชีพขึ้นโดยเฉพาะหมวดที่ 3 การโฆษณาการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และ

หมวดที่ 4 การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายของสภาวิชาชีพ

ในการสร้างภาพลกัษณ์ของวชิาชีพให้เป็นไปในรปูแบบเดยีวกนั เพือ่ควบคมุตลาด

บริการสุขภาพช่องปากไม่ให้มีการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างทันตแพทย์ด้วยกันเอง

 3.  จรรยาบรรณวิชาชีพกับความสัมพันธ์
   เชิงอ�านาจแบบพ่อปกครองลูก

จากการศึกษาพบว่าข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพมีบริบทการถูกใช้งาน

ตามรายละเอียดดังนี้

3.1 ขอบเขตอ�านาจของข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม

ผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรมต้องรกัษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพทนัตกรรม

ตามที่คณะกรรมการก�าหนดไว้ หากผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมถูกร้องเรียนต่อ
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ทันตแพทยสภาว่าประพฤติผิดไปจากข้อบังคับ ทันตแพทยสภาจะแต่งต้ังคณะ

อนกุรรมการจรรยาบรรณเพือ่สอบสวนข้อเทจ็จรงิ โดยมอี�านาจวนิจิฉยัชีข้าดอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 2) ว่ากล่าวตักเตือน 

3) ภาคทัณฑ์ 4) พักใช้ใบอนุญาตมีก�าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี  

5) เพิกถอนใบอนุญาต (ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

พทุธศกัราช2538, 2538) ดงันัน้โทษสงูสดุหากทนัตแพทย์ถูกร้องเรียนเร่ืองจรรยา

บรรณและถูกตัดสินว่ามีความผิดคือการเพิกถอนใบอนุญาต นั่นหมายถึงการถูก

สั่งห้ามไม่ให้เข้ามาตรวจรักษาในตลาดการบริการสุขภาพช่องปากตลอดชีวิต แต่

หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาตามกฎหมายอาญา ซึ่งโทษทางอาญานี้จะอยู่นอก

เหนอือ�านาจของคณะกรรมการแห่งทนัตแพทยสภา สภาวชิาชพีมอี�านาจเพยีงใน

ส่วนของใบอนุญาตเท่านั้น

ส่วนเนื้อหาของข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับนี้ประกอบไปด้วย 6 หมวด 

โดยผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะทางจริยธรรมออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ “จริยธรรม

ในเชิงวิชาชีพ” (professional ethics) เป็นจริยธรรมในลักษณะที่เป็นสากลทั่ว

โลก แฝงฝังอยูใ่นองค์ความรูว้ทิยาศาสตร์การแพทย์ทีก่�ากบัว่าหากผู้ป่วยมอีาการ

อะไร จะต้องตรวจอย่างไร และมีการรักษาใดบ้างที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยรายนั้น ซึ่ง

เป็นองค์ความรู้ทางการแพทย์ทีใ่ช้กันอย่างสากล พร้อมทัง้มงีานวจัิยทางการแพทย์

ผลติป้อนองค์ความรูใ้หม่ๆออกมาอยูส่ม�า่เสมอ หากทันตแพทย์ท�าผิดไปจากหลัก

วิชาการแพทย์นี้ก็เท่ากับท�าผิดจรรยาบรรณด้วย นอกจากนี้ยังมีจริยธรรมการ

แพทย์ที่เป็นสากลอย่างสาขาวิชาจริยศาสตร์ชีวภาพ (bioethics) ที่ปูแนวทาง

จริยธรรมทางการแพทย์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองว่าด้วยการปฏิบัติต่อ

มนุษย์และสิ่งมีชีวิต (Degrazia, 1992) ซึ่งลักษณะที่เป็นจริยธรรมในเชิงวิชาชีพ

เหล่านี้ถูกร่างเป็นเนื้อหาในข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพปรากฏอยู่ในหมวด

ท่ี 2 ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทันตกรรมท่ีเกือบทุกข้อเป็นจริยธรรมในเชิง

วิชาชีพ ตั้งแต่ข้อ 5 – 21 เน้ือหาโดยรวมกล่าวถึงการต้องประกอบวิชาชีพโดย

ไม่ค�านงึถงึเชือ้ชาต ิศาสนา สงัคม หรอืลทัธกิารเมือง ต้องรกัษามาตรฐานของการ

ประกอบวิชาชีพให้ดีที่สุด ค�านึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย 

ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย ต้องค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ 

เป็นต้น นอกจากหมวดท่ี 2 แล้วยงัปรากฏอยูใ่นหมวดท่ี 6 ว่าด้วยการทดลองในมนษุย์

ส่วนจรยิธรรมอีกลักษณะหนึง่คือ “จรยิธรรมในเชิงประเพณ”ี (traditional 

ethics) เป็นการจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่พบเจอแตกต่างกันไปในแต่ละ

สงัคม ผ่านการปะทะต่อสูก้นัของชดุเหตผุลต่างๆ จนในทีส่ดุได้ผลลพัธ์ออกมาเป็น

ข้อบังคับจรรยาบรรณที่อาศัยอ�านาจทางกฎหมายเป็นข้อยุติให้กับการปะทะกัน

ของชุดเหตุผลทั้งหมดโดยการบังคับใช้จริยธรรมในเชิงประเพณีนี้เป็นลักษณะ

ส�าคญัทีท่�าให้แต่ละประเทศมีข้อบังคับจรรยาบรรณทีมี่เนือ้หาแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะทางสังคม อิงอยู่กับจารีตประเพณีที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาของแต่ละ

ประเทศทัง้ในแง่ของจรยิธรรมรวมไปถงึในแง่ของกฎหมาย (ethical & legislative 

tradition) (Macpherson Mayol, Roqué Sánchez, Gonzalvo-Cirac, & 

de Ribot, 2013) ซ่ึงเป็นปัญหาที่วงการทันตกรรมสมัยใหม่ของแต่ละประเทศ

ต้องพบเจอและต้องจดัการกับระบบการแพทย์ดัง้เดมินัน้เพือ่สร้างระบบการแพทย์

จากองค์ความรู้แบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง

ประเทศ โดยลกัษณะท่ีเป็นจรยิธรรมในเชิงประเพณนีีป้รากฏอยูใ่นเน้ือหาข้อบังคับ

จรรยาบรรณวิชาชีพในหมวดต่างๆดังนี้

หมวดที่ 1 ว่าด้วยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ต้องไม่กระท�าการใดๆ 

เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

หมวดที่ 2 แม้ว่าเกือบทุกข้อจะเป็นลักษณะของจริยธรรมในเชิงวิชาชีพ 

แต่มีบางข้อที่สะท้อนลักษณะของจริยธรรมในเชิงประเพณี ได้แก่ ข้อ 10 ว่าด้วย

ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ใช้หรือไม่ช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับ

ใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรมให้ประกอบวชิาชพีทนัตกรรม รวมทัง้

ต้องดูแลมิให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบ
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วชิาชพีทนัตกรรมในสถานพยาบาลทีต่นรบัผดิชอบ ซึง่เป็นความพยายามควบคมุ 

“หมอจอมปลอม” ตัง้แต่ในอดตี จนปัจจบัุนยงัเป็นเรือ่งของเจ้าของสถานพยาบาล

ที่ปล่อยปละละเลยให้มีผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้

บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในสถานพยาบาลของตน

หมวดที่ 3 และ หมวดที่ 4 เป็นเรื่องของการควบคุมการโฆษณาและการ

ปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพให้เป็นรูปแบบ

เดียวกัน ไม่ให้โอ้อวดว่าสถานพยาบาลของตนหรือฝีมือของตนดีกว่าทันตแพทย์

ท่านอื่น เพื่อไม่ให้เกิดการแก่งแย่งแข่งกันในตลาดบริการทางทันตกรรม

หมวดสุดท้ายคือหมวดท่ี 5 กล่าวถึงการปฏิบัตต่ิอเพือ่นร่วมงานท่ีเป็นผูช่้วย

เหลอืงานต่างๆ ในคลนิกินอกเหนอืจากการตรวจรกัษาว่าให้เคารพศกัดิศ์รขีองกนั

และกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้การงานในส่วนที่เพื่อนร่วมงานรับผิดชอบ

 

3.2 รูปแบบของการร้องเรียนจรรยาบรรณ และสถานภาพความเป็น

ทันตแพทย์

ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2539-2559 จากสถิติแจ้งในข่าวสาร

ทันตแพทยสภาประจ�าเดือน กรกฎาคม – ตุลาคมปี พ.ศ.2559 มีทันตแพทย์

ถูกร้องเรียนจริยธรรมต่อทันตแพทยสภาท้ังหมด 258 คน แบ่งเป็นเพศชาย 

136 คน เพศหญิง 122 คน (ทันตแพทยสภา, 2559ข, น. 10) แต่จากข้อมูลการ

สัมภาษณ์ผู้ซึ่งท�างานเกี่ยวข้อง (key informant) พบว่าทันตแพทย์บางคน

ถกูร้องเรยีนมากกว่า 1 ครัง้ ดงันัน้จ�านวนทันตแพทย์ทีถ่กูร้องเรยีนจรงิๆ มจี�านวน

ไม่ถึง 258 คน โดยร้อยละ 79 ถูกร้องเรียนเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ ที่ผู้ร้องเรียน

สงสัยว่าทันตแพทย์ให้บริการไม่เป็นไปตามหลักวิชาการแพทย์ ร้อยละ 8 ถูกร้อง

เรียนเรื่องความไม่สุภาพในการให้การตรวจรักษา ร้อยละ 7 ถูกร้องเรียนว่าท�าผิด

ข้อบังคับหมวดควบคุมโฆษณาการประกอบวิชาชีพ อีกร้อยละ 6 ท�าผิดข้อบังคับ

หมวดที่ 2 ข้อที่ 10 ว่าด้วยการช่วยเหลือหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่ไม่ได้ขึ้น

ทะเบยีนรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีทนัตกรรมท�าการประกอบวชิาชพีทนัตกรรม

ในสถานพยาบาลที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งพบว่าการฟ้องร้องในหมวดที่ 2 ข้อที่ 10 

นี้มีผู้ถูกฟ้องร้องจ�านวนทั้งสิ้น 16 คน และมีอยู่ 12 คนที่ถูกตัดสินลงโทษให้พัก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ทันตแพทยสภา, 2559ข, น. 10) 

เพือ่ให้เหน็บรบิทโดยรวมว่าการร้องเรยีนมลีกัษณะในรปูแบบใดบ้าง ขยาย

ให้กว้างกว่าข้อมูลสถิติการถูกร้องเรียนที่อ้างในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่

ท�างานเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งยกกรณี

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงประกอบ เพื่อแยกประเภทการถูกร้องเรียนให้ชัดเจนว่าเป็น

ไปในรปูแบบใดบ้าง และมีกระบวนการตดัสนิปัญหาทางจรยิธรรมอย่างไร สามารถ

สรุปลักษณะการร้องเรียนออกมาให้เห็นบริบทของการร้องเรียนได้เป็นปัญหา

จริยธรรม 6 รูปแบบดังนี้ 1) ปัญหาจริยธรรมเรื่องการไม่ให้การตรวจรักษาตาม

หลกัวชิาการแพทย์ เป็นปัญหาจริยธรรมทีม่กีารร้องเรยีนมากทีส่ดุ เพือ่ขอให้ตรวจ

สอบว่าได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานเหมาะสมหรือไม่ โดยการร้องเรียนมีข้อเท็จ

จริงตั้งแต่ทันตแพทย์ได้ละเลยมาตรฐานการรักษาตามที่ร้องเรียน ไปจนถึง

ทันตแพทย์ปฏิบัติตามมาตรฐานแต่ผู้ป่วยไม่มีความเข้าใจในการตรวจรักษาที่ตน

ได้รบั 2) ปัญหาจรยิธรรมเร่ืองการบรกิารทีไ่ม่สภุาพ เช่น การพดูจาดหูมิน่ถากถาง

ผู้ป่วย การแสดงท่าทีไม่สนใจความเจ็บป่วยของผู้ป่วย น�าไปสู่ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ

ทันตแพทย์ 3) ปัญหาจริยธรรมเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีกรณีตัวอย่างเช่น 

ทนัตแพทย์ฝึกเดก็มัธยมหรอืทนัตาภิบาลให้ท�างานทนัตกรรมในคลนิกิส่วนตวั ท้าย

ที่สุดมีผู้แจ้งไปยังกองการประกอบโรคศิลป์ และได้ท�าการล่อซื้อสืบสวน จนท้าย

ทีส่ดุแจ้งในคดอีาญา พร้อมทัง้ทนัตแพทยสภามีมตลิงโทษพกัใบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพ 1 ปี (สมชาย กิจสนาโยธิน, 2555, น. 108-109) 4) ปัญหาจริยธรรมเรื่อง

การโฆษณาอวดอ้างความรู้ของตนรวมถึงโอ้อวดสถานพยาบาลของตนว่าดีกว่า

สถานพยาบาลอืน่ เป็นการหลอกลวงผูป่้วยเพือ่ให้เข้าใจผดิในการประกอบวิชาชพี
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ทันตกรรม ซึ่งมีกรณีตัวอย่างตั้งแต่ การตั้งป้ายโฆษณาเกินจริง อย่างโฆษณาว่า

ฟอกสีฟันด้วยเครื่องเลเซอร์ แต่ความจริงใช้เพียงเครื่องฉายแสงธรรมดา (สมชาย 

กิจสนาโยธิน, 2555, น. 100-102) ไปจนถึงโฆษณาจูงใจหรือชักชวนผู้ป่วยให้

มารับบริการทางทันตกรรม อย่างการปิดป้ายโฆษณาว่า “สามารถจัดฟันได้เลย 

ไม่ต้องรอคิวให้เสียเวลา รับรองความพึงพอใจ” (สมชาย กิจสนาโยธิน, 2555, น. 

92-93) ซึ่งการโฆษณาทั้งหมดก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 5) ปัญหาจริยธรรม

เรื่องการอวดอ้างตนเองในฐานะทันตแพทย์เพื่อรับรองสินค้าและบริการอื่นๆ อัน

เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว มีตั้งแต่ยินยอมให้ผู้อื่นน�าความรู้ความช�านาญใน

การประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตนไปโฆษณา อย่างกรณีตัวอย่างที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาการร้องเรียนว่า มีโฆษณาแป้งเด็กได้ว่าจ้าง

ให้ทันตแพทย์โฆษณาผลิตภัณฑ์ให้ ด้วยรับรองว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน

ทันตกรรมส�าหรับเด็ก ท้ายที่สุดถูกร้องเรียนและถูกลงโทษว่ามีมูลความผิดในคดี

จรรยาบรรณทันตแพทย์ ไปจนถึงน�าการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตน

เผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนในท�านองโฆษณาคุณวุติ ความรู้ความสามารถของตน 

กรณีตัวอย่างเช่น มีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางฉบับว่า มีคลินิกแห่งหนึ่ง

เปิดเป็นสปาทันตกรรม มีจุดเด่นตรงที่ “นวดหน้าไปด้วย ท�าฟันไปด้วย” และให้

บริการนวดด้วยทันตแพทย์เอง ซึ่งจะสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย และท�าให้ผู้ป่วย

พอใจ การให้ข้อมูลในลักษณะนี้เป็นการแสดงความรู้ความสามารถเฉพาะและ

ใช้สถานภาพทันตแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้อง และข้อมูลดังกล่าวเป็นการเผยแพร่สู่

สาธารณชน จึงเข้าข่ายผิดข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ (สมชาย กิจสนาโยธิน, 

2555, น. 94-96) 6) ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับความประพฤติด้านอื่นๆ ที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หากแต่เป็นเหตุท�าให้ภาพลักษณ์

วิชาชีพมีความเสื่อมเสีย การร้องเรียนในข้อนี้มีความน่าสนใจที่เป็นการร้องเรียน

จากความคาดหวงัของสงัคม ท่ีคาดหวงัจรยิธรรมจากทนัตแพทย์มากกว่าการตรวจ

รักษาโรคในช่องปาก แต่คาดหวังให ้ทันตแพทย์ด�ารงตนอยู ่ในครรลอง

ของศลีธรรมจรรยา มคีวามประพฤตด้ิานอืน่ๆทีด่งีาม นอกเหนอืไปจากการ ให้การ

ตรวจรกัษาแก่ผูป่้วยด้วย ซึง่จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้ีเ่กีย่วข้องกับการพจิารณา

การร้องเรียน พบว่ามีกรณีตวัอย่างเช่น ทนัตแพทย์ขอทนุลาศึกษาต่อ แล้วไม่ยอม

กลับมาใช้ทุนตามสัญญา เป็นผลให้ผู้ที่ค�้าประกันให้กับทันตแพทย์ท่านนั้น ต้อง

สญูทรพัย์ชดใช้หนีแ้ทน ซ่ึงในกรณีนีทั้นตแพทยสภาได้มีมตถิอนใบประกอบวชิาชีพ 

เนื่องจากทันตแพทย์ท่านนั้นประพฤติเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ส่วนหลกัเกณฑ์ในการตดัสนิพจิารณานัน้ จะดจูากข้อมลูน�าเข้าทัง้หมดและ

แยกการพิจารณาเป็นประเด็นต่างๆออกไป ใช้หลักการคล้ายคลึงกับศาลที่ค�า

ให้การทุกอย่างเป็นข้อมูลน�าเข้ามาประกอบการพิจารณาการร้องเรียน ด้วยการ

พจิารณาว่าการตรวจรกัษาทีท่นัตแพทย์ปฏบิตันิัน้ผดิวสัิยไปจากวจิารณญาณของ

คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณหรือไม่ โดยเกณฑ์ที่ใช้นั้นไม่ได้อิงแค่ต�ารา

การแพทย์ ไม่ได้อิงแค่แนวทางปฏิบัติที่แนะน�าโดยองค์กรทันตแพทย์ในระดับ

นานาชาติ หากแต่พิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทั้งหมด หลักวิชาการแพทย์เป็น

เพียงข้อมูลส่วนหนึ่งในการน�าเข้ามาพิจารณาเมื่อเกิดการร้องเรียนจริยธรรม

จากรูปแบบการร้องเรยีนจรยิธรรมทัง้หมด 6 รปูแบบ การร้องเรยีนจรรยา

บรรณ ในระดับข้อที ่1 ถงึข้อที ่5 มลีกัษณะทีร่่วมกันคือเป็นการร้องเรยีนด้วยการ

พิจารณาจากการสวมบทบาทการเป็นทันตแพทย์ว่า เม่ือสวมบทบาทเป็น

ทันตแพทย์แล้วบทบาทที่แสดงออกไปนี้สามารถท�าได้หรือไม่ มีความเหมาะสม

หรือไม่อย่างไร ตั้งแต่การให้บริการตรวจรักษา การสื่อสารกับผู้ป่วยเมื่อแสดง

บทบาทเป็นทนัตแพทย์ การช่วยเหลอืผูไ้ม่ได้รบัอนญุาตประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

ให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม การโฆษณาอวดอ้างความรู้ของตนรวมถึงโอ้อวด

สถานพยาบาลของตนว่าดีกว่าสถานพยาบาลอื่น ไปจนถึงการอวดอ้างตนเองใน

ฐานะทนัตแพทย์เพ่ือรบัรองสนิค้า และบรกิารอืน่ๆอนัเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วน

ตัว แต่ส�าหรับในระดับของข้อที่ 6 แตกต่างออกไปจากระดับอื่นๆตรงที่เป็นการ

ร้องเรียนทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสถานภาพท่ีบุคคลแสดงบทบาทของทันตแพทย์ แต่ถูก
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ร้องเรียนเนื่องจากมีการมีสถานภาพเป็นทันตแพทย์ติดตัวอยู่ในสังคม จะเห็นว่า 

แม้จะไม่ได้สวมบทบาททนัตแพทย์แต่เมือ่กระท�าการอะไรจนเกดิเป็นเหตใุห้คูก่รณี

ร้องเรียนได้ สถานภาพความเป็นทันตแพทย์จะถูกร้องเรียนได้ด้วยเสมอ การร้อง

เรียนในลักษณะนี้เป็นผลมาจากความคาดหวังของสังคมต่อสถานภาพความเป็น

ทันตแพทย์ที่ต้องด�ารงตนอยู่ในครรลองของศีลธรรมจรรยา มคีวามประพฤติดา้น

อ่ืนๆ ที่ดีงามนอกไปจากการให้การตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย “สภานภาพความเป็น 

ทันตแพทย์” จึงเป็นภาพลักษณ์ที่แบกรับความรับผิดชอบ ความเป็นมืออาชีพ 

และต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับสังคม

3.3 ภาพลักษณ์ของทันตแพทย์กับช่องห่างทางความรู้ระหว่างทันตแพทย์

กับผู้ป่วย

จากลักษณะการถูกร้องเรียนของข้อที่ 6 ที่ทันตแพทย์ถูกร้องเรียนจรรยา

บรรณโดยเรื่องที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเลยนั้น 

ท�าให้เกิดค�าถามขึ้นว่า ท�าไมทันตแพทย์จึงต้องถูกคาดหวังว่าให้มีความประพฤติ

ที่ดีงามในด้านอื่นๆนอกเหนือไปจากการตรวจรักษาผู้ป่วย 

ในประเดน็นีมี้งานวจัิยเรือ่งภาพลกัษณ์ทางการแพทย์ว่ามคีวามส�าคญัอย่าง

มากต่อการรับรู้ของผู้ป่วยในการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจรักษา งานวิจัยส่วน

ใหญ่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัว่าปัจจยัทีจ่ะท�าให้ผูป่้วยเลอืกเข้ารบับรกิารเป็นเรือ่ง

ของการรับรู้เรื่องภาพลักษณ์ อาทิ พงศธร พึ่งเนตร์ (2557) พบว่าภาพลักษณ์ที่ดู

น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจมีผลต่อการเลือกเข้ารับบริการตรวจรักษา พรพิชชา 

ภัทรากร (2545) พบว่าผู้ป่วยที่รับรู้ถึงภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลและบุคลากร

ทางการแพทย์ในด้านบวกจะน�ามาสู่ความไว้วางใจ อธพิรรณ น่วมกระจ่าง (2554) 

อธบิายว่าปัจจยัทีจ่ะท�าให้ผูป่้วยเลอืกรบับริการในแต่ละคลนิกิเอกชนนัน้ นอกจาก

การเข้าถึงที่สะดวกใกล้บ้านแล้ว ภาพลักษณ์เรื่องความสะอาด ความเต็มใจให้

บริการ ก็ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ดังนั้นเจตนารมณ์ของการบังคับใช้จรรยา

บรรณที่ช่วยปกป้องไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อความเป็นทันตแพทย์ รักษาไว้ซึ่ง

ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองวชิาชีพ ได้สร้างความไว้เนือ้เช่ือใจแก่ผู้ป่วยจนกลายเป็นเกณฑ์

ตัดสินใจในการเลือกรับบริการทางทันตกรรม พร้อมกันนี้ท�าให้สถานภาพความ

เป็นทนัตแพทย์ถกูคาดหวงัให้ด�ารงตนอยูใ่นครรลองของศลีธรรม มคีวามประพฤติ

ทั่วไปในสังคมที่ดีงามนอกเหนือไปจากการให้การตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย

นอกจากนี้ พอล แลมบ์เดน (2002) ได้สรุปว่า ความเชื่อถือในทันตแพทย์

เป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้ป่วยต้องมีให้ทันตแพทย์ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การไม่เท่ากันในความ

รู้ระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วย (imbalance of information) ทักษะทางการ

แพทย์ท่ีต้องฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ (professional skill) ลักษณะงานที่กระท�าต่อ

ร่างกายมนุษย์โดยตรงและมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ (life threatening) 

และข้อมูลความลับของผู้ป่วยที่ทันตแพทย์ต้องปกปิดไม่ท�าให้ผู้ป่วยเสื่อมเสีย 

(confidentiality) ภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพจึงมีความส�าคัญอย่างมากในการ

สร้างความมัน่ใจ โดยความเชือ่ถอืในลกัษณะนีแ้ตกต่างไปจากความเชือ่ถือระหว่าง

เพือ่นสนทิทีต้่องอาศยัระยะเวลา แต่กับทนัตแพทย์เป็นการเชือ่ถอืในคณุธรรมแห่ง

วิชาชีพ (virtue of training) เชื่อถือในสถานภาพที่ต้องท�าหน้าที่รับผิดชอบต่อ

สังคม (special role in society) สถานภาพของทันตแพทย์จึงกลายเป็นท่ี

คาดหวังของคนในสังคม แต่ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ลักษณะนี้เป็นความ

สัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน (inequality relationship) เป็นความสัมพันธ์ในแบบ 

“พ่อปกครองลูก” หรือ “paternalism” ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่

ทันตแพทย์มีอ�านาจทางการแพทย์ ส่วนผู้ป่วยนั้นอยู่ในภาวะท่ีต้องพึ่งพิง ท�าให้

ความคาดหวงัต่างๆของผูป่้วย ไม่ว่าจะเป็นคณุภาพทีด่จีากการรักษา การเจบ็ปวด

ทีน้่อยทีส่ดุ หรอืค่ารกัษาพยาบาลท่ีเป็นธรรม วางอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีผู้ป่วยต้อง

ไว้เนื้อเชื่อใจทันตแพทย์ (fiduciary relation) ดังนั้นสิ่งส�าคัญที่ต้องระวังคือการ

เพิกเฉยต่อความเป็นบุคคล (autonomy) ของผู้ป่วย ที่บุคคลมีสิทธิตัดสินเรื่อง

ราวในชวีติของตัวเอง โดยการตดัสนิใจน้ันอาจจะมคีวามจ�าเป็นส่วนตวัต่างไปจาก
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มุมมองของทันตแพทย์ แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่รู้จักโรคท่ีเป็นอยู่ ไม่รู้จักเทคนิคในการ

รักษา แต่ผู้ป่วยเข้าใจปัญหาและตระหนักถึงความจ�าเป็นของตัวเองดีที่สุด ดังนั้น

การตัดสินใจในทางเลือกการรักษา (treatment decision) จึงไม่ใช่แค่ก�าหนด

ด้วยการตัดสินใจจากทันตแพทย์ ที่มองในมุมของการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว 

แต่ต้องค�านงึถงึสทิธใินการเป็นเจ้าของตวัเองของผูป่้วยและต้องได้รบัการยนิยอม

ให้รักษาจากผู้ป่วยด้วย (Lambden, 2002, pp. 89-99)

การขอความยนิยอมเพือ่ให้การรกัษา (inform consent) เป็นกระบวนการ

ท่ีปรบัความสมัพนัธ์ระหว่างทนัตแพทย์กบัผูป่้วยให้เสมอภาคยิง่ขึน้ โดยเฉพาะใน

แง่ของความรูท้ีไ่ม่เท่ากนัเป็นการถมช่องห่างทางความรูท้างการแพทย์ทีไ่ม่เท่ากนั

ระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นความ

สัตย์จริง เข้าใจได้ และมากเพียงพอ สุดท้ายผู้ป่วยจะเป็นผู้ก�าหนดว่าตนเองจะ

เลือกรับการรักษาแบบใด (self-determination) ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อ

ปัญหาของผู้ป่วยได้ตรงท่ีสุดและเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยสูงสุด ในขณะเดียวกันก็

ลดความเสี่ยงในการฟ้องร้อง และหลีกเลี่ยงความระแวงของผู้ป่วยท่ีคาดว่า

ทันตแพทย์จะให้การรักษาที่เกินจ�าเป็น (Lambden, 2002, pp. 89-99) ใน

ประเทศไทยจากการศึกษาของ ชนภัทร วินยวัฒน์ (2551) พบว่าหนังสือขอค�า

ยินยอมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นหนังสือแสดงเจตนาขอรับการตรวจรักษา

พยาบาล มีไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับความยินยอมให้รักษาจากผู้ป่วย แต่ไม่

สอดคล้องกับหลักกฎหมายที่เป็นสากลในเรื่องการขอค�ายินยอม ไม่มีการระบุ

เงือ่นไขทีส่�าคญัและรายละเอยีดทีแ่จ้งถงึความจ�าเป็นต่างๆทีผู่ป่้วยต้องใช้ประกอบ

การตัดสินใจในการยินยอมรับการรักษาหลายประการ ท�าให้หลักการเรื่องการ

เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักเสรีนิยม (principle of autonomy) และหลักการ

ก�าหนดชะตาชีวิตของตัวเอง (principle of self-determination) ที่ควรจะเป็น

หลักการส�าคัญของการขอค�ายินยอมในการรักษาพยาบาลถูกละเลยไป นอกจาก

นี้ยังพบว่า ในข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม หมวด 2 ข้อ 20 ได้

ระบวุ่า “ผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรมต้องอธบิายให้ผูป่้วยเข้าใจถงึสาระส�าคญัของ

การให้บริการทางวิชาชีพทันตกรรม เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการบ�าบัด

รกัษาของผูป่้วย และต้องแจ้งค่าบริการให้ผูป่้วยทราบเป็นรายการว่าแต่ละรายการ

เป็นจ�านวนเงินเท่าใด รวมทั้งส้ินเท่าใด เม่ือได้รับการร้องขอ” ดังนั้นเม่ือผู้ป่วย

ไม่ได้ร้องขอ ทันตแพทย์จึงไม่มีความเป็นที่ต้องท�าหนังสือขอความยินยอมเพื่อ

อธิบายสาระส�าคัญในการรักษา จึงไม่น่าแปลกใจที่การศึกษาของ ปรียานุช 

บทกลอน (2004) พบว่าพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนของทันตแพทย์มาก

ที่สุด เป็นเรื่องของการไม่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (the patient’s unrealized 

expectations regarding dental service provider’s behavior) (Botklon, 

2004) นั่นเพราะวัฒนธรรมที่ผ่านมา การให้บริการตรวจรักษาของทันตแพทย์

ด�าเนนิอยูบ่นความสมัพันธ์เชิงอ�านาจทีผู่ป่้วยเช่ือใจในภาพลกัษณ์ของทนัตแพทย์ 

ท�าให้ช่องห่างของความรู้ทางการแพทย์และการตัดสินใจทุกอย่างในการตรวจ

รักษาแทนทีจ่ะถกูน�ามาอธบิายต่อผูป่้วยอย่างชดัเจนและยกอ�านาจ ในการตดัสนิ

ใจให้กบัผูป่้วย กลบัถกูรองรบัด้วยภาพลกัษณ์ของจรยิธรรมแห่งวชิาชีพทีมี่เกียรติ

และเช่ือถือไว้ใจได้ จึงไม่น่าแปลกใจว่าท�าไมทันตแพทย์ในประเทศจึงถูกสังคม

คาดหวังว่าต้องมีความประพฤติที่ดีงามในทุกๆ ด้าน 

●  สรุปและอภิปรายผล

การศึกษาข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมในงานวิจัยชิ้นนี้

เป็นการศึกษาอ�านาจผ่านแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมที่ศึกษาว่ามนุษย์กลาย

มาเป็นวัตถุของอ�านาจได้อย่างไร ถูกอ�านาจจัดการจนกลายเป็นแบบที่เป็นอยู่ได้

อย่างไร การเดนิทางผ่านของอ�านาจเป็นมาอย่างไร อ�านาจในความหมายน้ีจงึไม่ใช่

เรื่องของการบังคับข่มขู ่จากกลุ ่มผู ้มีอ�านาจ แต่เป็นอ�านาจที่แฝงอยู ่ในชีวิต

ประจ�าวัน เป็นอ�านาจของความรู้ในการจัดระบบ ท�าให้กลายเป็นระเบียบวินัย
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ดังนั้นข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพนอกจากจะถูกใช้ควบคุมมาตรฐาน

ในการให้การตรวจรักษาที่ควรจะต้องเป็นไปตามหลักการแพทย์สากลแล้ว 

(professional ethics) ยังมีลักษณะของจริยธรรมในเชิงประเพณี (traditional 

ethics) ที่ถูกใช้จัดระเบียบระบบการแพทย์เดิมเพื่อสร้างระบบการแพทย์แบบ

สากลขึ้นมาใหม่ให้เป็นรูปแบบเดียวกันท้ังประเทศ ซึ่งท่ามกลางการจัดระเบียบ

นั้นยังพบลักษณะการถูกใช้งานของข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพในด้านอื่นๆ 

เป็นลักษณะเฉพาะอยู่ 3 ลักษณะได้แก่

1. ข้อบังคบัจรรยาบรรณวชิาชพีถูกใช้เป็นข้อยตุใิห้กบัการปะทะกนัของชดุ

เหตุผลทางศีลธรรมทั้งหมด

การแพทย์แผนปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการทางสังคมและบ่มเพาะทาง

กฎหมายมากมายกว่าจะกลายมาเป็นสถาบันการแพทย์กระแสหลัก เหตุการณ์

ทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญคือการปะทะกันของอ�านาจต่างๆในวงการแพทย์จน

เกดิเป็นผลบงัคับใช้ทางกฎหมาย เร่ิมตัง้แต่ การจัดต้ังสภาการแพทย์ขึน้ตามอ�านาจ

พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.2466 การขึ้นทะเบียนแพทย์และออกใบอนุญาต

ให้บุคคลประกอบโรคศิลปะในปี พ.ศ.2472 จนมาถึงพระราชบัญญัติควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479 หมุดหมายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีการปะทะกันของ

อ�านาจในเชงิท่ีอ้างศีลธรรมแบบของตวัเองแทบท้ังส้ิน แต่แม้ว่าฉากหน้าจะเป็นการ

ถกเถยีงในเชงิศลีธรรมว่าสถาบันการแพทย์ควรวางตนเองไว้ต�าแหน่งใด มบีทบาท

และภาพลักษณ์อย่างไร แต่ฉากหลงัแท้จรงิคือการปะทะกันของฝ่ายอ�านาจต่างๆ

ทีต้่องการขึน้มามีบทบาทในการขบัเคลือ่นสถาบันการแพทย์ในประเทศ ซึง่ผลลพัธ์

จากการปะทะต่อรองนั้นจะถูกยุติด้วยกระบวนการทางกฎหมายและแปรรูป

ข้ออ้างศีลธรรมนั้นให้กลายมาเป็นข้อตกลงทางกฎหมาย

ตัง้แต่ในระดับอดุมการณ์ (ideology) ไปจนถึงกลายมาเป็นวถิปีฏิบตั ิซึง่พบว่าการ

ก่อตัวขึ้นมาของข้อบังคับจรรยาบรรณทันตแพทย์มีวิถีโคจรของอ�านาจเป็น

ลักษณะเฉพาะ (trajectory) มีเทคนิคและประวัติศาสตร์ของตัวเอง ท�าให้แต่ละ

ประเทศมข้ีอบงัคบัจรรยาบรรณทีแ่ตกต่างกันออกไป ทัง้ทีท่นัตแพทย์ทัว่โลกมอีงค์

ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นสากล มีแขนงวิชาจริยศาสตร์ชีวภาพ ที่เป็น

ประเด็นถกเถียงร่วมกัน มีงานวิจัยทางแพทย์ท่ีปรับปรุงร่วมกันใช้อ้างอิงร่วมกัน

ทั่วโลก แต่ลักษณะของจริยธรรมที่ท�าให้ข้อบังคับจรรยาบรรณเกิดความแตกต่าง

กันออกไปคือ การเข้ามาของการแพทย์สมัยใหม่ที่ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ

แพทย์เดิมของประชาชนให้อยู่ภายใต้วาทกรรมการแพทย์สมัยใหม่ การท่ีต้อง

สร้างรูปแบบทางการแพทย์ให้เป็นระบบเดียวจึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องก�าหนดกฎเกณฑ์และใช้กระบวนการทางกฎหมายขบัเคล่ือนให้การแพทย์

สมัยใหม่กลายเป็นการแพทย์กระแสหลัก ลักษณะของจริยธรรมในเชิงประเพณี 

(traditional ethics) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์

ให้เป็นรูปแบบเดียวในสังคม ในประเทศไทยจริยธรรมเป็นเรื่องของการไม่น�าการ

แพทย์มาประกอบการค้าท�าธรุกจิหวงัผลก�าไร ทีเ่กดิจาก “หมอจอมปลอม” ทีน่�า

เครือ่งมอืทางการแพทย์มาให้บรกิารโดยไม่ค�านงึถึงสขุภาพของประชาชนหวงัเพยีง

ท�าผลก�าไร ท้ายที่สุดจึงเกิดเป็นระบบจริยธรรมที่ควบคุมตลาดทางการแพทย์ขึ้น

เพ่ือไม่ให้ประชาชนต้องเจอกับการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ต้ังแต่การควบคุมการ

เข้าสู่วิชาชีพ (control over entry) ด้วยการก�าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะลง

ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ ควบคมุตลาดของการบรกิาร (market structure) 

ด้วยการควบคุมกฎหมายให้ผูกขาดอ�านาจการประกอบวิชาชีพ ไว้เฉพาะผู้ที่ขึ้น

ทะเบียนได้รับอนุญาตเท่านั้น จนมาถึงการควบคุมการแก่งแย่งแข่งขันในการ

ประกอบวชิาชีพ (control over competitive practice) ด้วยการห้ามผูป้ระกอบ

วิชาชีพโฆษณาความรู้ความสามารถตน ตลอดจนไม่แย่งผู้ป่วยและทับถมว่าร้าย

ผู้ร่วมวิชาชีพ (วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2548, น. 45) 
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2. ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพถูกใช้เพื่อขยายอ�านาจของการแพทย์ให้

เข้ามาในพื้นที่ทางวัฒนธรรม

ข้ออ้างเรื่องการต้องไม่น�าการแพทย์ไปประกอบการพาณิชย์เพื่อค้าก�าไร

กลายเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่จับต้องได้ เนื่องเพราะมีแพทย์แขนงอื่นๆ ที่ไม่

ได้เรยีนต�าราทางการแพทย์ปัจจบัุนน�าเครือ่งมอืแพทย์แผนปัจจุบนัไปให้การรกัษา

เพื่อค้าก�าไร ในแง่น้ีทางคณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นการท�าผิดศีลธรรมอันดี 

เป็นการหลอกลวงประชาชนเพ่ือการพาณิชย์ จรรยาบรรณในลักษณะนี้ได้ขยาย

ความหมายของค�าว่า “ความบกพร่องในการตรวจรักษา” (Mal-practice) จาก

เดมิทีกิ่นความหมายแค่พืน้ทีท่างการแพทย์ว่าการตรวจรกัษาทีเ่หมาะสมต้องเป็น

ไปตามความรูว้ทิยาศาสตร์การแพทย์ ยงัได้ขยายพืน้ท่ีความหมายเกนิขอบเขตการ

แพทย์ออกมาว่าการแพทย์ต้องไม่ปนเปื้อนการพาณิชย์ที่มุ่งค้าก�าไรด้วย ด้วยอ้าง

เรือ่งการไม่ท�าให้เสือ่มเสียเกยีรตวิชิาชพีควบคู่ไปกับการควบคมุการโฆษณาสถาน

พยาบาลของแพทย์และทนัตแพทย์ แต่ทว่าภายใต้ข้อบงัคบัเหล่านี ้แท้จรงิคอืการ

ตอกย�า้เส้นแบ่งทีก่ดทับองค์ความรูแ้พทย์แขนงอ่ืนๆทีไ่ม่ใช่วทิยาศาสตร์การแพทย์

ไว้และสร้างเสถียรภาพให้กับองค์กรวิชาชีพแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยการก�าหนด

ขอบเขตหน้าที่ที่ให้อภิสิทธ์ิมากที่สุดกับแพทย์แผนปัจจุบัน ในขณะที่การแพทย์

พืน้บ้านกลบัเตม็ไปด้วยข้อจ�ากดัและเงือ่นไขในการประกอบโรคศลิปะ ซ�า้ร้ายเมือ่

ไปหยิบจับอุปกรณ์การแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้ประกอบการตรวจรักษาก็จะถูก

ตีตราตราหน้าว่าเป็น “หมอจอมปลอม”

3. จรรยาบรรณวชิาชพีเป็นส่วนเสริม (supplement) ทีส่�าคัญมากทีท่�างาน

ร่วมกบัองค์ความรูว้ทิยาศาสตร์การแพทย์และสถาบนัทางการแพทย์อืน่ๆ ในการ

สถาปนาการแพทย์สมัยใหม่ขึ้นมาเป็นการแพทย์ระบบหลักในสังคม

การเข้ามาของการแพทย์สมัยใหม่ในประเทศสยามไม่ได้อาศัยแค่ความรู้ที่

เป็นวิทยาศาสตร์ที่ให้สัมฤทธิผลในการรักษาโรค แต่กอปรด้วยสถาบันต่างๆที่เข้า

มาปะทะต่อรองอ�านาจกัน ต่างอ้างความชอบธรรมและประดษิฐ์สร้างเงือ่นไขต่างๆ

ขึ้นมา เริ่มตั้งแต่กระทรวงธรรมการสร้างโรงเรียนแพทย์โดยเน้นวิทยาศาสตร์การ

แพทย์แบบตะวันตกแทนการแพทย์แบบจารีตของไทย การเข้ามาช่วยเหลือของ

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเล่อร์ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

สากล ตลอดจนการจัดตัง้สภาการแพทย์ของกรมสาธารณสุข การร่วมปฏสัิงสรรค์

ของสถาบนัต่างๆ เหล่านีน้บัเป็นจดุเริม่ต้นในการสถาปนาองค์ความรูว้ทิยาศาสตร์

การแพทย์จนในปัจจุบันโรงเรียนแพทย์เปลี่ยนเป็นคณะทันตแพทย์ที่มีการอบรม

สั่งสอนท่ีเป็นระบบ มีงานวิจัยและความรู้ใหม่ผลิตป้อนอยู่เสมอ มีสภาวิชาชีพที่

คอยควบคุมตั้งกระบวนการผลิตทันตแทพย์ ดูแลหลักสูตรตลอดจนควบคุม

ความประพฤตเิมือ่ส�าเรจ็การศึกษาไปแล้ว ในแง่นีข้้อบงัคบัจรรยาบรรณจงึมคีวาม

ส�าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเม่ือถูกใช้ในลักษณะที่เป็นจริยธรรมในเชิงประเพณี

ในการจัดการกับการแพทย์ดั้งเดิมเพื่อสถาปนาการแพทย์สมัยใหม่ให้กลายเป็น 

การแพทย์สถาบันหลัก 

ดังนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ จรรยาบรรณวิชาชีพจึงถูกใช้ในลักษณะท่ีอิงอยู่กับ

การจัดการปัญหาทางจริยธรรมแบบจารีต (traditional ethics) ที่มุ่งสร้าง

เสถยีรภาพขององค์กรวชิาชพี ให้ระบบการแพทย์ในประเทศอยูภ่ายใต้ระบบการ

แพทย์สมยัใหม่เพยีงระบบเดยีว ท�าให้เม่ือผู้ป่วยต้องเลือกเข้ารบับรกิาร ส่ิงท่ีจะใช้

เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะรับการตรวจรักษาจากทันตแพทย์ท่านใด และ

รักษาด้วยวิธีใด จึงกลับวางอยู่บนความไว้เนื้อเช่ือใจในภาพลักษณ์ของวิชาชีพ 

ท�าให้เรื่องของความรู้ที่ไม่เท่ากันระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วย (imbalance of 

information) เรือ่งของงานทนัตกรรมทีต้่องใช้ทักษะทางวิชาชพีขัน้สงูซึง่เป็นงาน

หัตถการที่ต้องการการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ (professional skill/ high skill) เรื่อง

ของลักษณะของงานที่กระท�าต่อร่างกายมนุษย์โดยตรงและมีความเสี่ยงอันตราย

ถงึชีวติได้ (life-threatening) ถกูท�าให้พร่าเลอืนไปและเป็นประเดน็ทีไ่ม่ถกูท�าให้

มองเห็นในการเป็นเกณฑ์ตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการของผู้ป่วย ความสัมพันธ์
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ระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วยจึงมีความไม่เท่าเทียม เป็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

ในลกัษณะพ่อปกครองลกู (paternalism) ซึง่เป็นความสัมพนัธ์ทีเ่พกิเฉยต่อความ

เป็นบุคคลที่มีสิทธิตัดสินเรื่องราวในชีวิตตัวเองของผู้ป่วย (self-autonomy)

แม้ผู้ป่วยจะมั่นใจได้ว่าจะรับการตรวจรักษาที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมี

องค์กรวิชาชีพคอยช่วยตรวจสอบจรรยาบรรณของทันตแพทย์ แต่การใช้งาน

ข้อบงัคบัจรรยาบรรณวชิาชพีแท้จรงิแล้วกลบัให้น�า้หนกัไปทีเ่สถียรภาพขององค์กร

วิชาชีพมากกว่า สังเกตได้จาก ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจสอบช่วยเหลือก็ต่อเมื่อมี

การร้องเรยีนจรรยาบรรณเกดิขึน้ มหิน�าซ�า้การตรวจสอบลงโทษกด็�าเนนิไปภายใน

องค์กรวิชาชีพกันเอง หากกล่าวให้ถึงที่สุดการควบคุมกันเองของวิชาชีพ แท้จริง

เริม่ตัง้แต่กระบวนการผลติทนัตแพทย์ การก�าหนดหลกัสตูร การสอบขึน้ทะเบียน 

ก�าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการท�างาน ไปจนถึงตรวจสอบลงโทษผู้ที่

ละเมิดมาตรฐานและข้อบังคับจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้ ทั้งหมดนี้สภาวิชาชีพมี

อิสระในการก�าหนด ควบคุม ตรวจสอบ และลงโทษภายในวิชาชีพกันเอง ความ

อิสระในการควบคุมการท�างานในลักษณะนี้ น�ามาสู่ “การครอบง�าของอ�านาจ

ทางการแพทย์” ไม่ว่าจะเป็น อ�านาจทางเศรษฐกิจ (economic autonomy) ที่

มอี�านาจในก�าหนดราคาค่ารกัษาพยาบาล ไม่มพีืน้ท่ีต่อรองอตัราค่ารกัษาพยาบาล 

มีอ�านาจทีจ่ะไม่คดิค่ารกัษาพยาบาลหากพงึพอใจ อ�านาจทางการเมอืง (political 

autonomy) ท่ีมีอ�านาจในการแสดงความคิดเห็น ชี้น�า ไปจนถึงตัดสินใจใน

นโยบายที่เก่ียวข้องสุขภาพในฐานะผู้เช่ียวชาญทางสุขภาพ อ�านาจในการตรวจ

รกัษา (clinical autonomy) คอือ�านาจในการก�าหนดมาตรฐานวชิาชพีในการให้

บริการทันตกรรม เป็นอ�านาจที่สามารถควบคุมการท�างานของผู้ร่วมงาน ควบคุม

ผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็มีอิสระในการท�างานของตนเอง

ท้ายที่สุดการขับเคลื่อนให้วิชาชีพมีระบบจริยธรรมท่ีดีข้ึนต้องอาศัยความ

เสียสละจากวิชาชีพและทันตแพทย์ในหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การลดอ�านาจ

ทางการแพทย์ลง การสร้างเกณฑ์ตัดสินใจที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากตัดสิน

จากภาพลักษณ์ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้เท่าเทียม 

ตลอดจนเปิดโอกาสให้องค์กรนอกวิชาชีพมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและ

ตรวจสอบ เพือ่ไปให้ถงึระบบจรยิธรรมและการสร้างข้อบงัคบัจรรยาบรรณวชิาชพี

ที่ดีกว่า และแม้ว่าการขับเคลื่อนจะต้องอาศัยจากหลายภาคส่วน แต่อย่างน้อย

วิชาชีพต้องเริ่มตั้งค�าถามในเชิงจริยธรรมด้วยกันเองแล้วว่า ทันตแพทย์ในฐานะ

วิชาชีพแพทย์ อะไรคือสิ่งที่ดีที่วิชาชีพควรจะกระท�า (What is the right thing 

to do?) วิชาชีพจะเป็นวิชาชีพเพื่ออะไร เป็นวิชาชีพที่มุ่งเน้นเพื่อประชาชน เป็น

วิชาชีพเพื่อรัฐ หรือเป็นวิชาชีพเพื่อปกป้องวิชาชีพและส่งเสริมวิชาชีพเท่านั้นพอ

● ● ●
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