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บทบรรณาธิการ

editorial

วารสารสหวิทยาการ (Journal of Integrated Sciences) ฉบับนี้ ได้ย่างเข้าสู่
ปีที่ 15 แล้ว หากเปรียบเทียบกับช่วงชีวติ ของมนุษย์เรา ขวบปีที่ 15 ถือเป็นการเปลีย่ น
ผ่านที่ส�ำคัญจากเด็กหญิงเด็กชาย ไปสู่สัญญะแห่งความเป็นผู้ใหญ่ ผ่านการเปลี่ยน
ค�ำน�ำหน้าชื่อเป็น นางสาว/นาย ตลอดระยะเวลาจนถึง 15 ขวบปีของวารสาร
สหวิทยาการ เราได้เปิด “พื้นที่” ให้นักวิชาการทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง และรุ่นเล็ก ได้น�ำ
เสนอองค์ความรู้ ความคิด และจุดยืนทางวิชาการของตนเองต่อสาธารณะชนผ่าน
วารสารทางวิชาการฉบับนี้มาอย่างหลากหลาย
ความพิเศษของวารสารฉบับนี้ คือ การเป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ส�ำคัญของการเติบโต ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง เนื่องจาก
ได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ได้มาตรฐานจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ
“ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ล�ำปาง น�ำทางประชาชน พัฒนาสู่สากล” ซึ่งจัดขึ้น
ในวันวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 5 บทความ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ทางวิชาการของวารสารสหวิทยาการในเรื่อง
ของความเป็น “สหวิทยาการ” ได้เป็นอย่างดี
บทความทั้ง 5 ให้กลิ่นอายขององค์ความรู้ทั้งจากสายสังคมศาสตร์ ได้แก่
ผลงานของ ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เรื่อง “จากไทยแลนด์คัพ สู่ โปรวินเชียลลีก
พลวัตของ “จังหวัดนิยม” และพลังของระบบอุปถัมภ์ในกีฬาฟุตบอลไทย” งานศึกษา
ที่น�ำไปสู่การ “อ่าน”กีฬาฟุตบอลไทยที่มากไปกว่า กีฬาและการออกก�ำลังกาย แต่ได้
เผยให้เห็นอ�ำนาจ และอุดมการณ์ครอบง�ำบางประการทีใ่ ช้ฟตุ บอลเป็นกลไกขับเคลือ่ น
ส่วนงานศึกษาของ ชินพงศ์ มณีรตั น์ ในเรือ่ ง “กฎหมายเกีย่ วกับหลักประกันทางธุรกิจ
ส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาเครื่องหมายการค้า” ได้เผย
ให้เห็นข้อบกพร่องบางประการของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558
โดยเน้นไปที่เรื่องของหลักเกณฑ์การด�ำเนินการประเมินมูลค่าและการด�ำเนินการ
บังคับช�ำระหนี้จากทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยวิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับ

ประสบการณ์ของต่างประเทศอย่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ขณะที่ผลงานของ กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค เรื่อง “ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (กวม)”
ได้น�ำพาเราไปสู่ประเด็นการเรียนรู้ทางมนุษยศาสตร์ประยุกต์ในสายการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ งานศึกษานี้น�ำเสนอการวิเคราะห์ความ “ก�ำกวม” ของงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาโดยเน้นการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น
หลัก คือ ระเบียบวิธีวิจัย และวัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ
ยิง่ ไปกว่านัน้ อีกหนึง่ ประเด็นทีต่ อกย�ำ้ ความพิเศษของของวารสารสหวิทยาการ
ฉบับนี้ คือ การก้าวข้ามพรมแดนของความรู้ของความเป็นสหวิทยาการจากเดิมที่เน้น
ไปที่สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ไปสู่ประเด็นศึกษาที่มีมิติทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่ได้เติมประเด็นทางสังคมเข้าไปได้อย่างน่าสนใจ ได้แก่ ผลงาน
ของ บุษยภัค สักพานิช และคณะ ในเรื่อง “ความสุขในบริบทประสบการณ์ผู้หญิง
วัยหมดประจ�ำเดือน” ทีน่ ำ� เสนอถึงนิยามของ “ความสุข” บนพืน้ ฐานของประสบการณ์
ชีวิตของผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน รวมถึงผลงานของ พูนผล โควิบูลย์ชัย และคณะ
เรื่อง “การก่อตัวและการใช้ข้อบังคับจรรยาบรรณทันตแพทย์” งานศึกษานี้พิจารณา
กระบวนการก่อตัวและบังคับใช้จรรยาบรรณดังกล่าวภายใต้กรอบของการวิเคราะห์
วาทกรรม ซึ่งชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ซับซ้อนในการประกอบสร้างจรรยา
บรรณดังกล่าวขึ้นมา
ในนามของบรรณาธิการวารสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณนักวิชาการ
ผู้เป็นเจ้าของผลงานศึกษาทั้ง 5 บทความ ที่ได้ผลิตสร้าง“ความพิเศษ” ให้เกิดขึ้นกับ
วารสารสหวิทยาการฉบับที่ 1 ปีที่ 15 นี้ ด้วยการน�ำเสนอองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ แต่ก็
ยังคงมีกลิ่นอายหลักของประเด็นเชิงสังคมให้เราได้ขบคิดต่ออย่างสนุกสนานสืบไป
รุ่งนภา เทพภาพ
บรรณาธิการ
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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
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ปที่ 15 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
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บทคัดยอ
บทความนี้ต้องการจะศึกษาประวัติศาสตร์ฟุตบอลในสังคมไทย โดยให้
ความส�าคัญกับความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่ท�าให้จังหวัดต่างๆ มีความ
หมายขึ้นมาในการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ ปรากฏการณ์นี้แตกต่าง
จากก่อนหน้านั้นที่กีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลจะท�าการแข่งขันกันในเมืองหลวง
และให้ความหมายทีจ่ รรโลงอยูก่ บั ชาติ หรือสถาบันของชนชัน้ น�า บริบท ทางสังคม
การเมืองไทย ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ต่างจังหวัดเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเงื่อนไข
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง พร้อมไปกับนโยบายรัฐและการปกครองส่วนกลาง-ส่วน
ภูมิภาคที่เข้มแข็งได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า “จังหวัดนิยม” ขึ้นโดยการรวมศูนย์อ�านาจ
การเมืองและทรัพยากรมาอยู่ที่ตัวจังหวัดในเขตเมือง การสร้างทีมฟุตบอลใน
ต่างจังหวัดจึงเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ภายในเขตจังหวัด ไม่ว่า
จะเป็นนักการเมืองหรือนายทุนระดับจังหวัดผ่านองค์กรอย่างสมาคมกีฬาจังหวัด
เห็นได้ชัดว่าการประสบความส�าเร็จของทีมเกิดขึ้นจากความมีประสิทธิภาพของ
เครือข่ายดังกล่าว ไปด้วย จังหวัดนิยมจึงไม่ได้เป็นท้องถิ่นนิยมแบบที่มักจะอ้าง
ถึงกัน แต่กลับเป็นการจรรโลงอุดมการณ์การเมืองของรัฐมากกว่า

คํา

สําคัญ

ฟุตบอลในสังคมไทย, ประวัติศาสตร์การเมือง, จังหวัดนิยม,
ไทยแลนด์คัพ, ไทยแลนด์โปรวินเชียลลีก
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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.

Key
words

Football in Thai society, Political history, Provincialism,
Thailand Cup, Thailand Provincial League
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บทน�า
ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลา 30-40 ปี ถือว่าเป็นอดีตอันแสนใกล้ แต่เป็น
ช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมหาศาลโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงใน
ต่างจังหวัดที่เริ่มแยกตัวออกจากความเป็นสังคมชาวนามาสู่สังคมบริโภค ชนบท
เปลีย่ นไป จินตนาการร่วมกันของชุมชนเริม่ เปลีย่ นไป ความมัน่ ใจของรัฐบาลและ
ระบบราชการมากขึ้นหลังจากชนะสงครามอุดมการณ์ต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย ฟุตบอล นับเป็นกีฬายอดนิยมในสังคมไทยที่ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็น
ประเด็นทีน่ า� ไปสูก่ ารเขียนประวัตศิ าสตร์สงั คมไทยชุดหนึง่ ได้ ฟุตบอลในสังคมไทย
มีการอภิปรายกันอย่างมากในช่วงที่กระแสนิยมฟุตบอลอาชีพเกิดขึ้นอย่างมาก
ฟุตบอลไทย ประวัตศิ าสตร์ อ�านาจ การเมืองและความเป็นชาย (วสันต์ ปัญญาแก้ว,
2557) ได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์
ทางสังคมและการเมืองตั้งแต่ครั้งที่สยามรับฟุตบอลเข้ามาในฐานะกีฬาสมัยใหม่
เมื่อเกือบศตวรรษก่อน และการอธิบายถึงปรากฏการณ์ฟุตบอลในช่วงเกือบสิบปี
ที่ผ่านมา ในบทความนี้เป็นส่วนที่มุ่งเน้นท�าความเข้าใจรอยต่อของฟุตบอลใน
ทศวรรษ 2520 จนถึง 2550 อันเป็นช่วงก่อนที่ฟุตบอลอาชีพจะกลายเป็นกระแส
นิยมอย่างสูง
สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งตระหนักคือ ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในวงการฟุตบอลนัน้ เลีย่ ง
ไม่พ้นกับโครงสร้างทางการเมืองที่ครอบง�าอยู่ นั่นคือ ระบบการเมืองที่รวมศูนย์
และเป็นระบบราชการนิยมในทศวรรษ 2520 แม้จะมีการพยายามให้ความส�าคัญ
กับความเป็นเมืองหลวงและกรุงเทพฯ น้อยลง แต่กด็ ว้ ยเหตุผลเพือ่ ลดความแออัด
ของกรุงเทพฯ และมิได้มีเป้าหมายกระจายอ�านาจทางการเมืองและการเงินไปสู่
ท้องถิ่น รอยต่อระหว่างช่วงสงครามเย็นกับระบบประชาธิปไตยครึ่งใบได้สร้าง
สิ่งที่เรียกว่า “จังหวัดนิยม” (provincialism) ขึ้น โดยอาศัยโครงสร้างราชการ
●
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ส่วนภูมภิ าค ซึง่ เป็นแนวทางทีต่ า่ งไปจากการกระจายอ�ำนาจสูก่ ารบริหารส่วนท้องถิน่
ที่จะมีบทบาทต่อมาในทศวรรษ 2540 ผู้เขียนจึงเห็นว่า “จังหวัดนิยม” ต่างจาก
“ท้องถิน่ นิยม” ทีม่ ลี กั ษณะเป็นอิสระเชิงสัมพัทธ์มากกว่า และมีความกว้างขวางกว่า
จังหวัดนิยมเช่นนี้ผนวกกับแนวคิดแบบราชาชาตินิยมที่ให้ความส�ำคัญกับ
ประวัตศิ าสตร์สว่ นกลาง ประวัตศิ าสตร์จงั หวัด ก็คอื ส่วนขยายของประวัตศิ าสตร์
แห่งชาติ ไม่เพียงเท่านัน้ จังหวัดนิยมยังสร้างชุมชนจินตกรรม (แอนเดอร์สนั , 2552)
ในเขตการปกครองระดับจังหวัดที่ท�ำให้พื้นที่ต่างจังหวัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชาติ จังหวัดเป็นพืน้ ทีท่ างการเมืองแบบก�ำกวมทีม่ ผี วู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นพ่อเมือง
ขณะเดียวกันก็มีตัวแทนอย่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอีกหนึ่งอิทธิพลที่มี
บทบาทในการดึงงบประมาณจากส่วนกลางมาพัฒนาจังหวัด จุดสุดยอดของ
การเมืองแบบจังหวัดนิยมเห็นได้จากจังหวัดสุพรรณบุรภี ายใต้การน�ำของบรรหาร
ศิลปอาชาที่เขามีบทบาทก้าวไปถึงนายกรัฐมนตรีในปี 2538-2539 ได้สร้าง
คุณูปการให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านเส้นสายและระบบอุปถัมภ์ทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับชาติ จากเมืองสุพรรณทีเ่ คยมีอดีตอันล้าหลัง (Nishizaki, 2011)
ความลักลัน่ ของอ�ำนาจนีจ้ ะปรากฏต่อมาอีกยาวนานทีค่ วามคาดหวังในการพัฒนา
เมืองหรือจังหวัดรวมศูนย์อยู่กับกลุ่มคนเหล่านี้ ระบบอุปถัมภ์เหล่านี้ยังเชื่อมโยง
มาสู่วงการกีฬาในจังหวัดในรูปแบบของสมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆ แวดวงฟุตบอล
ต่างจังหวัดก็เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้
ฟุตบอลไทยแลนด์คัพ เมือ่ ชาตินิยมกับจังหวัดนิยม
มาบรรจบกัน ทศวรรษ 2520
ที่ผ่านมากีฬาฟุตบอลล้วนกระจุกตัวอยู่กับส่วนกลาง หรืออาจกล่าวได้ว่า
โลกของฟุตบอล นัน้ อยูท่ กี่ รุงเทพฯ และสนามศุภชลาศัย ความส�ำคัญของฟุตบอล
อยูก่ บั ทีมชาติ ทัวร์นาเมนท์ของสโมสรในกรุงเทพฯและปริมณฑล ฟุตบอลประเพณี
ธรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากจะมีอยู่บ้างก็คือ ฟุตบอลในรายการ
●
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แข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย กลางทศวรรษ 2520 การขยายตัวของเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีการสื่อสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์เป็น
สื่อที่เริ่มเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมท�ำให้ข่าวกีฬาโดยเฉพาะข่าวฟุตบอลทั้งในและ
ต่างประเทศ ก็ทำ� ให้ฟตุ บอลกลายเป็นกีฬาแห่งมวลชนขึน้ ไปด้วย ไม่วา่ จะในฐานะ
ผู้เล่นกีฬา หรือผู้ชมเพื่อความบันเทิงในต่างจังหวัดที่เพิ่มจ�ำนวนอย่างคาดไม่ถึง
ส�ำนึกเกี่ยวกับท้องถิ่น ภูมิล�ำเนาของตนถูกตอกย�้ำผ่านนโยบายต่างๆ ของรัฐทั้ง
เชิงเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม กระนั้นมันมิได้เป็นส�ำนึกแบบ
ท้องถิน่ นิยมเท่ากับการเป็นอุดมการณ์ของจังหวัดนิยมทีม่ รี ากฐานมาจากชาตินยิ ม
ที่ต่อเนื่องมาจากการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การเรียกร้องให้
มีการพัฒนาหน่วยการเมืองระดับจังหวัดนั้นปรากฏไปพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของ
องค์กรอย่างหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ อันเป็นองค์กรภาค
เอกชน รวมไปถึงโครงสร้างทางการเมืองทีเ่ ชือ่ มกับระดับประเทศตัง้ แต่การบริหาร
ราชการระดับภูมภิ าคทีม่ ผี วู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน หรือการบริหารราชการ
ระดับประเทศทีม่ สี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นตัวละครส�ำคัญทีถ่ กู คาดหวังว่าจะ
เป็นผู้น�ำการพัฒนาของจังหวัดในฐานะผู้มากบารมี การมุ่งพัฒนาจังหวัดยังเป็น
ผลมา จากการเปรียบเทียบ “ความเจริญ” ของกรุงเทพฯ และการแข่งขันกับ
จังหวัดในระดับภูมิภาค ด้วยกัน ทีมฟุตบอลของจังหวัดก็ถือว่าเกิดขึ้นภายใต้
เงือ่ นไขนี้ ความเป็นเลิศของกีฬายังอาจสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดของตนไปด้วย
รายการที่บุกเบิกสร้างความคึกคักให้กับวงการฟุตบอล และแฟนบอลชาว
ไทยจนเป็นทีจ่ ดจ�ำกันมาถึงทุกวันนีก้ ค็ อื ทัวร์นาเมนท์ฟตุ บอลไทยแลนด์คพั ทีเ่ ริม่
ต้นในปี 2527 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ริเริ่มโดยร่วมมือกับชมรม
ฟุตบอลของจังหวัดต่างๆ จัดการแข่งขันรายการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ฟตุ บอลได้กระจายสูต่ า่ งจังหวัดทัว่ ประเทศ, พัฒนาส่งเสริมทีมฟุตบอลไทย
ให้ก้าวหน้า และพัฒนานักฟุตบอลให้มีมาตรฐานทั้งเชิงกีฬา ระเบียบวินัยและมี
สุขภาพลานามัยที่ดี การจัดการแข่งขันใช้งบประมาณมหาศาล ในครั้งแรกใช้เงิน
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มากถึง 2-3 ล้านบาท (สิทธิ รัตนราษี, 2540 : 52) นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่
ระดับชาติรว่ มกันแล้ว ยังเป็นการสร้างความรูส้ กึ เชือ่ มโยงไปถึงพืน้ ทีร่ ะดับภูมภิ าค
อีกด้วย เนือ่ งจากมีการแบ่งการแข่งขันเป็น 5 ภาค นัน่ คือ ภาคเหนือ, กลาง, ตะวัน
ออกเฉียงเหนือ, ตะวันออก และใต้ แชมป์ของภาคต่างๆ จะได้รับการคัดเลือกให้
เข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้าย ในปีแรก ลพบุรีเป็นทีมชนะเลิศ (สิทธิ : 52)
การแข่งขันเว้นช่วงปี 2528 ออกไป เนือ่ งจากมีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ การ
จัดการแข่งขัน มีทที า่ ว่าจะเป็นไปได้ดว้ ยดี เมือ่ มีผสู้ นับสนุนรายใหญ่ออกค่าใช้จา่ ย
ในการจัดและด�ำเนินการแข่งขันทั้งหมดคือ บริษัท ยามาฮ่า จ�ำกัด ในการแข่งขัน
ครั้งที่ 4 ปี 2530 ท�ำให้รายการเปลี่ยนไปใช้ว่า ชื่อการแข่งขันว่า ยามาฮ่า ไทย
แลนด์คพั รายการทีก่ ล่าวมานีท้ ำ� ให้นกั ฟุตบอลต่างจังหวัด ทีม่ คี วามสามารถสูงได้
แสดงออกเช่น วิฑูรย์ กิจมงคลศักดิ์, ธนิศร์ อารีสง่ากุล จนได้เป็นตัวแทนทีมชาติ
สร้างชื่อเสียง (สิทธิ : 53)
ตารางที่ 1 ทีมที่ชนะเลิศฟุตบอลไทยแลนด์คัพ ปี 2527-2539 (สิทธิ : 53)
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วันที่ทำ�การแข่งขัน
10-25 กุมภาพันธ์ 27
12-15 ธันวาคม 27
14-16 มีนาคม 29
12-27 มีนาคม 31
1-14 มีนาคม 32
13-28 มีนาคม 33
1-15 มีนาคม 34
3-18 มิถุนายน 35
23 เมษายน-7 พฤษภาคม 36

ทีมที่ชนะเลิศ
ลพบุรี
นครสวรรค์
นครราชสีมา
เชียงใหม่
นครสวรรค์
สตูล
กาญจนบุรี
สตูล
ปทุมธานี

ครั้งที่
10
11
12

วันที่ทำ�การแข่งขัน
30 มีนาคม-20 เมษายน 37
1-20 มีนาคม 38
21 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 39
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ทีมที่ชนะเลิศ
ตราด
อยุธยา
นครราชสีมา

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าทีมที่ชนะเลิศระหว่างปี 2527-2539 ล้วนมา
จากทุกภูมภิ าค นครสวรรค์ นครราชสีมา และ สตูล เป็นจังหวัดทีค่ รองแชมป์มาก
ทีส่ ดุ คือ 2 ครัง้ รายชือ่ เหล่านี้ ไม่มจี งั หวัดกรุงเทพฯรายการดังกล่าวจึงเป็นตัวแทน
ของเสียงของคนต่างจังหวัดอย่างแท้จริง ความส�ำเร็จของแต่ละจังหวัดอาจนับ
เป็นการประกาศต�ำแหน่งแห่งทีข่ องจังหวัดต่างๆ ทีส่ ามารถ ยึดหมุดหมายในระดับ
ประเทศได้ อย่างสมภาคภูมิ จากที่ผ่านมากฟุตบอล และกิจกรรมทางกีฬาพวก
เขาไม่เคยได้รับการเหลียวแลเท่าใดนัก
อาจเพราะความส�ำเร็จของไทยแลนด์คัพ จึงได้ริเริ่มการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลกึง่ อาชีพ ขึน้ ในนามการแข่งขันฟุตบอลไทยซอคเกอร์ลกี โดยความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กับ บริษทั สยามสปอร์ตพับลิชชิง่ จ�ำกัด
ในปี 2527 (สิทธิ : 51) สือ่ สายกีฬายักษ์ใหญ่ ผูม้ ปี ระสบการณ์คร�ำ่ หวอดกับวงการ
ฟุตบอลทัง้ ในประเทศและฟุตบอลต่างประเทศ โดยเฉพาะ การรายงานข่าวฟุตบอล
ลีกประเทศอังกฤษ จุดประสงค์ก็คือ มุ่งสร้างการแข่งขันในระบบเดียวกับการ
แข่งขันฟุตบอลลีกประเทศอังกฤษ โดยจัดให้มีการแข่งขันนัดเหย้า-เยือน เมื่อ
แข่งขันจบทีมที่ได้คะแนนสะสมสูงสุดคือผู้ชนะ กรณีนี้จะน�ำทีมที่ได้คะแนนสูงสุด
อันดับ 1-4 มาแข่งขันในรอบ รองชนะเลิศเพื่อหาคู่เข้าชิงชนะเลิศ (สิทธิ : 51-52)
แต่ดว้ ยความเฟ้อของรายการแข่งขันทีเ่ กิดขึน้ จ�ำนวนมาก นอกจากจะท�ำให้นกั เตะ
ล้าแล้ว ยังท�ำให้เกิดพืน้ ทีแ่ ยกย่อยมากมาย ไม่สามารถ จะรวบรวมพลังทีเ่ ป็นกลุม่
ก้อนได้ และที่ส�ำคัญทีมทั้งหลายล้วนเป็นทีมองค์กรที่ไม่ได้มีรากฐานที่ผูกอยู่กับ
ผู้คนต่างจังหวัด รายการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนท์นี้จึงแผ่วปลายลงในที่สุด
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การผูกฟุตบอลเข้ากับภูมภิ าคและจังหวัด นับได้วา่ ช่วยสร้างกระแสจังหวัด
นิยมขึ้นในภูมิภาคต่างๆ คู่ขนานไปกับกระแสความตื่นตัวในวงการวิชาการต่าง
จังหวัดที่มีความคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ โบราณคดี คติชนศึกษา ศิลป
วัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ การเปลี่ยนขนานใหญ่นี้เกิด
ขึน้ ในช่วงทีท่ ปี่ ญ
ั หาคอมมิวนิสต์ และภัยคุกคามความมัน่ คงของรัฐเริม่ คลีค่ ลายลง
ความนิยมของการแข่งขันจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีการไหลเวียนของข้อมูล
ข่าวสาร และการสร้างการรับรู้ระหว่างคนในสังคมร่วมกัน มีสื่ออยู่ 2 ประเภทที่
ท�ำหน้าที่สร้างชุมชนจินตกรรมของสังคมคนรักฟุตบอลระดับภูมิภาคที่ท�ำให้พวก
เขารับรู้ข่าวสารในเวลาที่ใกล้เคียงกัน และสร้างจินตนาการร่วมกันของชุมชน
ฟุตบอล สื่อแรกคือ นิตยสาร ฟุตบอลสยาม สื่อนี้ก�ำเนิดขึ้นเมื่อปี 2523 (ฟุตบอล
สยาม, 2523) ข่าวแวดวงฟุตบอลไทย ความเคลื่อนไหวของสโมสร ข้อมูลนักเตะ
จนถึงการวิพากษ์วิจารณ์วงการฟุตบอลไทยที่ไม่สามารถไปฟุตบอลโลกได้ เป็น
เนือ้ หาทีส่ ร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวงการฟุตบอลทีไ่ ม่ได้เป็นแค่การแข่งขัน
แล้วก็จบไป แต่มีบันทึก มีหลักฐานที่เป็นทั้งภาพและตัวอักษรที่สามารถใช้ในการ
สร้างความทรงจ�ำ ทั้งยังใช้กลับไปอ้างอิงได้ความนิยมของสื่อนี้เห็นได้ชัดจากการ
ปรับจากรายเดือนเป็นรายปักษ์ในปี 2526 และรายสิบวันหลังจากนั้นไม่นาน ที่
น่าแปลกใจ ก็คือ ได้ปรับเป็นรายสัปดาห์อย่างรวดเร็วในปี 2527 (ฟุตบอลสยาม,
2532 : 4) นั่นหมายถึงว่า ชาวนครสวรรค์ที่ได้แชมป์ในปี 2527 ก็สามารถซื้อ
นิตยสารดังกล่าวเพื่อตามข้อมูลหรือเก็บภาพประทับใจ ในยุคที่โทรทัศน์เริ่มมี
อิทธิพลในสังคมไทย การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ถือเป็นจุดสุดยอดของการ
ประกาศถึงความส�ำคัญของฟุตบอลรายการนี้ การได้แชมป์หรือการเข้าถึงรอบ
ลึกๆ จึงกระตุน้ ให้จงั หวัดต่างๆ พยายามสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึน้ มา ศักยภาพของ
ทีมจึงมิได้มีแค่ฝีเท้านักเตะแต่ยังสัมพันธ์กับการสนับสนุนและระบบอุปถัมภ์ใน
จังหวัดทีเ่ อือ้ ให้ทมี แข็งแกร่งมากพอทีจ่ ะเข้าสูร่ อบลึกๆ เห็นได้จากทีมทีค่ ว้าแชมป์
มักจะเป็นจังหวัดใหญ่และมีศกั ยภาพภายในจังหวัดพอตัว ไม่เพียงเท่านัน้ ต�ำแหน่ง

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
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แห่งทีข่ องจังหวัดไม่ได้เป็นหน่วยการเมืองทีล่ อยอยูบ่ นสุญญากาศ การแข่งขันของ
จังหวัดต่างๆ ย่อมเป็นภาพสะท้อนของหน่วยทีใ่ หญ่กว่านัน่ คือ ชุมชนชาติ (แอนเด
อร์สัน, 2552)
ความเฟื่องฟูของธุรกิจพ่วงฟุตบอล และฟองสบู่
ความนิยมของกีฬาฟุตบอลพร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจ ท�ำให้เกิดรายการ
แข่งขันฟุตบอลขึน้ มาอีกมากมาย และเปิดพืน้ ทีใ่ ห้จงั หวัดต่างๆ มีตวั ตนมากขึน้ ไป
อีกจนในที่สุดกลายเป็นการแข่งขันที่เฟ้อเกินจนการแข่งขันรายการเดิมเริ่มหมด
ความหมาย มีคำ� ถามและข้อวิตกถึงการทีผ่ ชู้ มในสนามน้อยลงทุกที แต่การแข่งขัน
ก็ยงั มีอยูม่ ากโดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญกับทีมระดับองค์กรทีส่ ว่ นใหญ่อยูใ่ นเขต
กรุงเทพฯ อ�ำนาจทางเศรษฐกิจของทีมเหล่านี้ที่ได้อานิสงส์จากความเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยกลับสวนทางกับจ�ำนวนผูช้ มในสนาม ขณะทีท่ ศวรรษ 2530 ใน
ต่างจังหวัดมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เกิดการสูญเสียที่ดิน และการเก็ง
ก�ำไรการซือ้ ขายทีด่ นิ คนในชนบทไม่นอ้ ยเดินทางไปหางานท�ำในเขตอุตสาหกรรม
เข้าสูเ่ มืองใหญ่ หรือกระทัง่ เดินทางไปแสวงโชคในต่างแดน ขณะทีค่ นในเขตเมือง
ก็มุ่งมั่นที่จะแสวงหาความมั่งคั่งจากโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุน (ผาสุก
พงษ์ไพจิตร และคริส เบเกอร์, 2546 : 96-105) ประเภทต่างๆ สภาพที่แท้จริง
ของวงการฟุตบอลปรากฏขึน้ หลังจากฟองสบูเ่ ศรษฐกิจแตกนัน่ คือ แม้ทมี ทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จสูงสุดอย่างกสิกรไทยที่คว้าแชมป์ระดับทวีปและนานาชาติ ก็ยังต้อง
ยุบสโมสร
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
กับบริษัทเคนชิแห่งประเทศไทย และบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจัดการ
แข่งขันฟุตบอลโตโยต้าคัพ ครัง้ ที่ 1 ปี 2530 อันเป็นการแข่งขันทีต่ อ่ เนือ่ งจากไทย
แลนด์คพั โดยจะน�ำเอาทีมฟุตบอลต่างจังหวัดได้แข่งขันกับสโมสรชัน้ น�ำระดับถ้วย
ก. ครั้งแรกประกอบด้วย 12 ทีมได้แก่ สโมสรธนาคารกรุงเทพ (แชมป์ถ้วย ก.),
●
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ราชประชา (รองแชมป์), การท่าเรือแห่งประเทศไทย, ทหารอากาศ, ทหารบก,
ธนาคารกรุงไทย และอีก 6 ทีมได้แก่ แชมป์แต่ละภาคของไทยแลนด์คัพครั้งที่ 3
ได้แก่ ลพบุร,ี พัทลุง, เชียงราย, จันทบุร,ี สุรนิ ทร์ บวกกับนครราชสีมาทีเ่ ป็นแชมป์
ไทยแลนด์คพั รอบสุดท้าย การแข่งขันครัง้ ที่ 3 ได้ปรับระเบียบให้ผเู้ ช่นชาวต่างชาติ
ร่วมแข่งขันได้แต่ต้องไม่เกิน 2 คน การแข่งขันมีอยู่ถึงปี 2536 (สิทธิ : 54-55)
ตัง้ แต่ปี 2530-2536 สโมสรต�ำรวจคว้าแชมป์มากทีส่ ดุ คือ 3 ครัง้ และมีทมี ตัวแทน
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�ำคัญอย่าง
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภท ก, ฟุตบอลควีนส์คพั , โตโยต้าคัพ, ไทยแลนด์
คัพ และแชมป์ฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวม 10 ทีม นับเป็น
รายการที่น�ำเอาทีมแชมป์รายการส�ำคัญทั้งหมดที่มีในประเทศมาแข่งขันกัน
รายการดังกล่าวจัดการแข่งขันถึงปี 2537 เท่านั้น เนื่องไม่สามารถจัดต่อไปได้
เนือ่ งจากว่าแต่ละทีมต้องเข้าร่วมการแข่งขันอีกหลายรายการ (สิทธิ : 56) ทีมแทบ
ทัง้ หมดคือ ทีมระดับองค์กรทีม่ คี วามเข้มแข็ง ไม่พบว่าทีมระดับจังหวัดจะสามารถ
คว้าแชมป์ ม.ว.ก.คัพได้เลย จะมีก็แต่ทหารอากาศ, ทหารบก, องค์การโทรศัพท์
(สิทธิ : 53)
ยุคฟองสบู่ที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูยังท�ำให้ทีมองค์กรจ�ำนวนมากส่งสโมสร
ฟุตบอลเพื่อเข้า แข่งในรายการนี้ ธนาคารกสิกรไทย เป็นตัวอย่างชั้นดีที่แสดงให้
เห็นถึงเทพนิยายในวงการฟุตบอล ที่ถึงจุดสูงสุดด้วยการคว้าแชมป์หลายรายการ
แต่ในที่สุดเมื่อเจอวิกฤตเศรษฐกิจ สโมสรก็ได้ปิดตัวลง สโมสรธนาคารกสิกรไทย
เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารธนาคารอย่างบัณฑูร ล�่ำซ�ำที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่า
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จะต้องขึน้ ชัน้ ไปเล่นฟุตบอลพระราชทานถ้วย ก. ให้ได้ภายใน 4-5 ปี ตัง้ แต่ปี 2530
(Four Four Two, 2560ก) ซึ่งทีมน้องใหม่ทีมนี้ก็ทะลุเป้าหมายนั่นคือ คว้าแชมป์
ถ้วยพระราชทาน ก. ตั้งแต่ปี 2534-2536 ความส�ำเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น
เนือ่ งจากการก้าวไปถึงการคว้าแชมป์ระดับเอเชียอย่างแชมป์เอเชีย่ นคัพ ปี 2537
และปี 2538 รวมไปถึงถ้วยใหม่อย่างแอโฟร-เอเชียนคลับแชมเปียนชิพ (2537) ที่
เป็นตัวแทนของแชมป์สองทวีปนั่นคือ แอฟริกาและเอเชียมาชิงชัยกัน สิ่งเหล่านี้
ถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีสโมสรใดท�ำได้มาก่อน นับเป็นอีกหนึ่งความส�ำเร็จของทีม
หน้าใหม่ ที่เติบโตมากับระบบมืออาชีพและการทุ่มงบประมาณของนายทุน ด้วย
คุณภาพของนักฟุตบอล ท�ำให้ทมี ชาติไทยมาจากสโมสรกสิกรไทยไม่นอ้ ยในยุคอัล
เบอร์โต้ คัลวัญโญ่ ความน่าสนใจ อีกประการก็คอื ความพยายามสร้างระบบอาชีพ
ในสโมสร จ่ายเงินเดือนให้นักฟุตบอล มีโบนัสให้ กรณีโบนัสพบว่าได้ใช้ครึ่งหนึ่ง
ของโบนัสเพือ่ ไปทัวร์เยอรมนีซงึ่ มีโอกาสได้แสดงฝีเท้า (Four Four Two, 2560ข)
ฉากหน้าของความส�ำเร็จระดับสโมสรในระดับนานาชาติ กลับสวนทางกับ
แวดวงฟุตบอลโดยรวม เนื่องจากว่า แม้วงการฟุตบอลไทยจะสามารถเปิดพื้นที่
ใหม่ๆ ให้คนในท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆได้มีพื้นที่แสดงออกทางวัฒนธรรมมวลชน
แต่มิอาจกล่าวได้ว่าวงการฟุตบอลได้สร้างระบบ ที่แข็งแกร่งไว้ กลายเป็นว่าคนดู
ฟุตบอลไทยกลับหดตัวลง เงียบเหงา ทั้งที่ธนาคารกสิกรไทยได้สร้างชื่อเสียงและ
เกียรติประวัติเป็นอย่างมาก แต่กลับมิได้มีศักยภาพพอที่จะเป็นเป็นทีมขวัญใจ
ของคนไทยทั้งประเทศ หรือเป็นทีมที่จะเรียกคนดูให้เต็มสนามได้ดังเดิมอีกต่อไป
แล้ว เรียกได้ว่าฝีเท้าของนักเตะ และสโมสรของไทยนั้นล�้ำหน้าเกินไปกว่าระบบ
การสร้างวัฒนธรรมการดูฟุตบอลไปหลายช่วงตัว สิ่งที่ขาดหายไปนั้นก็คือระบบ
ฟุตบอลอาชีพ และการขยายฐานผู้สนับสนุน และแฟนคลับนั่นเอง ช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจ 2540 ที่ท�ำให้ภาคธุรกิจการเงินประสบหายนะเป็นเหตุผลให้สโมสร
กสิกรไทยยุบทีม (Four Four Two, 2560ค)
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การจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเกิดขึ้นอีกครั้งในนามไทยแลนด์เซมิโปรลีก
เมื่อปี 2534 โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัทเอส เอส
โปรเฟสชั่นแนล 88 จ�ำกัด ในเครือฐานเศรษฐกิจ ได้คัดเลือกสโมสรทั้ง 6 (สิทธิ :
57-58) แต่ก็ล้มเหลวอีกครั้ง ชะตากรรมของฟุตบอลลีกยังไม่สิ้นสุดลง ปี 2539
อันเป็นช่วงท้ายของยุคฟองสบู่ ก็มีความพยายามปั้นฟุตบอลลีกอีกรอบ ในนาม
การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลีก หรือที่เรียกกันว่า จอห์นนี่วอล์กเกอร์ไทยแลนด์
ลีก ในครั้งนี้ประกอบด้วยสโมสรมากถึง 18 สโมสร ล้วนเป็นที่ในระดับถ้วย ก.
โดยแข่งกันแบบเหย้า-เยือน โดยใช้สนามที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดให้
นัน่ คือ สนามธูปเตมีย,์ สนามสุพรรณบุร,ี สนามสิรนิ ธร (โรงเรียนอัสสัมชัญ), สนาม
อยุธยา และสนามเทพหัสดิน ต่อมาเหลือเพียง 3 สนาม นั่นคือ สนามธูปเตมีย์,
สนามสุพรรณบุรี และสนามสิรินธร เมื่อแข่งเก็บคะแนนครบ จะน�ำล�ำดับที่ 1-4
มาแข่งในรอบรองชนะเลิศเพื่อชิงชนะเลิศอีกครั้ง (สิทธิ : 61) แม้จะใช้สนาม
ในต่างจังหวัด แต่สโมสรที่เข้าแข่งขันกลับเป็นสโมสรที่ไม่มีฐานผู้ชม-แฟนบอล
ในต่างจังหวัด มิตขิ องจังหวัดนิยมแบบการแข่งขันไทยแลนด์คพั ในทศวรรษ 2520
ต่อต้นทศวรรษ 2530 จึงขาดหายไป การเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของฟุตบอลไทยจากคน
ต่างจังหวัดนั้นจึงมีช่องทางที่จ�ำกัด เหลือเพียงการชมฟุตบอลผ่านโทรทัศน์หรือ
ติดตามข่าวจากโทรทัศน์หรือหน้าหนังสือพิมพ์เท่านัน้ ตลาดฟุตบอลในช่วงดังกล่าว
ไม่ใช่ตลาดของคนต่างจังหวัดอีกต่อไป
ก�ำเนิดฟุตบอลโปรวินเชียลลีก ลีกต่างจังหวัด
คู่ขนานกับ ไทยแลนด์ลีก
หลังความพังทลายของเศรษฐกิจฟองสบู่ ท�ำให้กระแส “กลับต่างจังหวัด”
เกิ ด ขึ้ น กระแสที่ ว ่ า นี้ ห มายถึ ง การที่ ผู ้ ค นที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ได้รับผลจากเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่ไม่ว่า
จะเป็นการถูกให้ออกจากงาน การถูกลดเงินเดือน หรือการลงทุนที่ผิดพลาด
●
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(ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเกอร์ : 516-517) ท�ำให้พวกเขาจ�ำนวนหนึ่งมี
ส�ำนึกบางประการที่โหยหาบ้านและภูมิล�ำเนาของตน การกลับต่างจังหวัดที่ว่า
มิใช่เป็นเพียงการกลับในทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการสร้างความทรงจ�ำเพือ่
ผูกกับภูมลิ ำ� เนาของตน และโดยส�ำนึกแบบชุมชนชาติ ภูมลิ ำ� เนาทีพ่ วกเขาถูกสร้าง
ให้รบั รูม้ กั จะขึน้ กับหน่วยทีแ่ ข็งแรงแบบจังหวัดนัน่ เอง สถานทีแ่ ละชุมชนต่างๆ ที่
ได้รับการโปรโมทในฐานะการท่องเที่ยวก็ล้วนอยู่ภายใต้กรอบจังหวัดนิยมไปด้วย
แม้ว่าในกรุงเทพฯ รายการแข่งขันฟุตบอลจะเกิดขึ้นอย่างท่วมทัน แต่ผู้ชม
กลับบางตา ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลต่างจังหวัดที่ผู้คนให้ความสนใจอย่าง
ล้นหลาม เห็นได้จากการที่สุพรรณบุรีรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลปรี
โอลิมปิกในปี 2538 ที่ทีมชาติไทยยุคดรีมทีมเป็นที่คาดหวังว่าจะเป็นทีมชุด
ประวัตศิ าสตร์เข้ารอบไปแข่งขันในโอลิมปิกได้ ในเวลาต่อมา เอเชียนเกมส์ปี 2541
ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ยังเลือกสนามต่างจังหวัดให้เป็นสนามแข่งขันในรอบแรกด้วย
ได้แก่ สาย A นครสวรรค์, สาย B สุราษฎร์ธานี, สาย C ตรัง, สาย D สุพรรณบุรี,
สาย E สงขลา (ฟุตบอลสยาม, 2541 : 38) ความส�ำเร็จอย่างงดงามของนักฟุตบอล
ทีมชาติที่สามารถคว้าอันดับที่ 4 เอเชี่ยนเกมส์ ได้ ท�ำให้รัฐบาลชวน หลีกภัย
เดินหน้าโครงการด้านฟุตบอลอย่างเป็นรูปธรรม เพิม่ เติมจากไทยแลนด์ลกี ทีม่ อี ยู่
แล้ว นัน่ คือการสร้างลีกทีเ่ ปิดโอกาสให้ทมี ระดับจังหวัดมีพนื้ ทีอ่ กี ครัง้ แต่เดิมตัง้ ใจ
จะสร้างลีกแห่งชาติให้มีทั้งหมด 8 ทีม โดยมีตัวแทนจาก “ไทยแลนด์ลีก” แต่เดิม
(และจะเปลีย่ นชือ่ เป็น “กรุงเทพฯลีก”) 3 ทีม เพือ่ มาร่วมแข่งกับตัวแทน 5 ภาคที่
คัดเลือกมาด้วยวิธแี บบการแข่งขันไทยแลนด์คพั (ฟุตบอลสยาม, 2542ก : 38, 48)
สัดส่วนยังมีปรับเปลีย่ นอีกครัง้ เป็นไทยลีก 5 ทีม และภูมภิ าค 5 ทีมรวมเป็น 10 ทีม
(ฟุตบอลสยาม, 2542ข : 13) ระหว่างนัน้ ทีมในกรุงเทพฯ ก็เตรียมขยับขยายสร้างสโมสร
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�ำให้เกิดระบบลีกคู่
ขนานเกิดขึน้ และนีค่ อื จุดเริม่ ต้นของความขัดแย้งระหว่างองค์กรกีฬาทัง้ สองอย่าง
เป็นทางการที่จะใช้เวลากว่าทศวรรษถึงจะสร้างระบบลีกที่เป็นเอกภาพได้ ตาม
ระเบียบแล้วการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนั้นจะต้องเสนอในนามสมาคมกีฬา
จังหวัด (กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล และจุฑา ติงศภัทิย์, 2555 : 65, รักพงษ์ แก้ว
แท้, 2551 : 23) อันถูกก�ำกับและควบคุมโดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่มีผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการผ่ า น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกี ฬ าแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2528 (ราชกิจจานุเบกษา, 2528 : 11-20) ท�ำให้ทีมทั้งหลาย
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของหน่วยการปกครองระดับจังหวัด อาจกล่าวได้วา่ สมาคม
กีฬาจังหวัดเป็นองค์กรทีแ่ สดงให้เห็นถึงเครือข่ายอุปถัมภ์กฬี าสมัครเล่นในจังหวัด
ต่างๆ การส่งนักกีฬาไปแข่งขันในนามจังหวัดล้วนต้องผ่านองค์กรนี้ สมาคมกีฬา
จังหวัดเริ่มมีการจดทะเบียนอย่างจริงจังราวทศวรรษ 2530 เห็นได้จาก สมาคม
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จดทะเบียนเมื่อปี 2536 (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
นครสวรรค์, 2560) สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี (2536) (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สิงห์บรุ ,ี 2560), สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร (2537) (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร,
2560) บางแห่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นนายกสมาคมกีฬาเสียเอง หลายแห่ง ก็เป็น
นักการเมืองผู้มีอิทธิพลในจังหวัด
หากการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบได้กับโอลิมปิกระดับ
ประเทศทีจ่ งั หวัดต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วมในฐานะหน่วยการปกครองประเทศ สมาคม
กีฬาจังหวัดก็คล้ายกับการกีฬาแห่งประเทศไทยทีร่ บั ผิดชอบในหน่วยจังหวัดทีต่ อ้ ง
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จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้กระจายไปสู่กีฬาประเภทต่างๆ แต่ทรัพยากรดังกล่าว
กลับกระจุกตัวอยูท่ บี่ างประเภทกีฬา นัน่ คือฟุตบอลนัน่ เอง ฟุตบอลกลายเป็นกีฬา
ที่ได้รับการให้ความส�ำคัญมากที่สุดเมื่อเทียบกับกีฬาสมัครเล่นอื่นๆ
การท�ำความเข้าใจโปรวินเชียลลีกเลีย่ งมิได้เลยทีต่ อ้ งวิเคราะห์เชิงภูมศิ าสตร์
การเมืองของความเป็นจังหวัดดังกล่าวด้วย การเดินทางเพื่อแข่งขันข้ามจังหวัด
เป็นเรื่องที่จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงมาก ท�ำให้มีความพยายามเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งโซนลีก หรือการปรับให้รายการไม่ส�ำคัญแข่งขันแบบทัวร์นา
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
จะเห็นได้วา่ โควต้าจากภาคใต้มถี งึ 4 ทีมทัง้ ทีม่ จี ำ� นวนประชากรและจ�ำนวนจังหวัด
น้อยกว่าภาคอีสานเป็นอย่างมาก อาจเป็นเพราะการแข่งขันดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
รัฐบาลประชาธิปตั ย์ทมี่ ฐี านเสียงทีเ่ หนียวแน่นอยูใ่ นภาคใต้ สะท้อนถึงการอุปถัมภ์
ที่เชื่อมกับภูมิภาคได้ดี อีกทั้งลีกดังกล่าวยังให้สิทธิ์กรุงเทพฯเข้ามาร่วมแข่งขันใน
ฐานะตัวแทนภาคกลางด้วย (Thaifootball, 2560) จะเห็นว่าทีมใหญ่ๆ ที่เคย
ได้แชมป์ไทยแลนด์คัพส่วนใหญ่มีโอกาสร่วมการแข่งขันนี้
นอกเหนือจากการจัดตั้งทีมในนามหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคแล้ว
เริ่มมีการสร้างส�ำนึกจังหวัดนิยมผ่านวัฒนธรรมการเชียร์เข้ามาด้วย เข้าใจว่า
วัฒนธรรมเชียร์รูปแบบใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มเชียร์ไทยที่มี
ความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสร้างมาตรฐานให้ฟุตบอลไทย การเชียร์รูปแบบ
ใหม่ต่างจากการเชียร์ทีมชาติแบบเดิมๆที่ เน้นการแสดงออกที่การแต่งตัว และ
ร้องเพลงเชียร์ “แบบสามช่า” ให้มีลักษณะ “เป็นสากล” ตามแบบการเชียร์ใน
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ต่างประเทศมากขึ้นโดยกลุ่มที่เรียกว่า “เชียร์ไทย” ที่ตั้งขึ้นในปี 2544 เข้าใจว่า
สมาชิกกลุ่มนี้เองที่จะขยายวิธีคิดและปฏิบัติการเชียร์ไปสู่ทีมต่างๆ ในโปรวินเชีย
ลลีกต่อไป (อาจินต์ ทองอยู่คง, 2557 : 68-70)
โปรวินเชียลลีกทีป
่ รับตัว
กลางทศวรรษ 2540 สังคมไทยเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่อกี ระลอก หลังจาก
เศรษฐกิจซบเซา การเข้ามาของพรรคไทยรักไทยท�ำให้เมืองและชนบทเกิด
ความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายคู่ขนาน (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเกอร์ :
224-229) ส�ำหรับวงการฟุตบอลรัฐบาลได้จดุ ประเด็นสิง่ ทีค่ นไทยคิดไม่ถงึ มาก่อน
นัน่ คือ การไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ฟุตบอลจึงกลายเป็นประเด็นทางการ
เมืองระดับประเทศขึน้ มาอย่างเลีย่ งไม่ได้ ส�ำหรับโปรวินเชียลลีกความเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการแข่งขันอย่างทรงพลังเกิดขึ้น ในฤดูกาลที่ 3 ปี 2545 อันเป็นช่วงผลัด
เปลี่ยนมาสู่รัฐบาลไทยรักไทย “โปรลีก” กลายเป็นชื่อลีกที่ถูกใช้ในสื่อ ด้วยชื่อที่
สั้นและกระชับท�ำให้จดจ�ำได้ง่ายมากขึ้น ยังพบว่ามีการเสนอให้ยกเครื่องการ
แข่งขันใหม่ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันและการจัดการการตลาด โลโก้
ชุดแข่ง ของที่ระลึกและอุปกรณ์เชียร์ (ไทยรัฐ, 2545ก : 17, 39) ด้วยการสั่งการ
ดังกล่าวท�ำให้การปรับเปลี่ยนมีลักษณะรวมศูนย์อยู่ไม่น้อย การก�ำหนดโลโก้และ
ชื่อทีมที่ออกมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำไปใช้ในด้าน
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�ำอันดับที่ 1-3
●
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ของทัง้ สองโซนมาแข่งกันเพือ่ หาทีมแชมป์ ทัง้ ยังเสนอให้ชอ่ ง 11 ท�ำการถ่ายทอด
สดจ�ำนวน 13 นัดด้วย (มติชน, 2545 : 23) ปัญหาที่พบเจอในฤดูกาลนี้ก็คือ
โปรแกรมการแข่งขันที่มีความถี่มากเกินไป บางครั้ง 3 นัดในรอบ 7 วัน (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2545 : 11-12) อันเนื่องมาจากเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับการแข่งขันฟุตบอล
โลกทีญ
่ ปี่ นุ่ และเกาหลีใต้ในเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม นอกจากนัน้ เริม่ มีขา่ วความ
พยายามรวมลีกอีกครั้งในสมัยที่สนธยา คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ท่องเทีย่ วและกีฬาอันเกิดมาจากการชงเรือ่ งของกรรมาธิการ เนือ่ งจากเห็นว่าไทย
ลีกกับโปรลีกมีความซ�้ำซ้อนกัน (ข่าวสด, 2545 : 15)
แต่ในฤดูกาลต่อมา ปี 2546 กลับมาใช้ระบบโซนเดียวท�ำให้เกิดความได้
เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างทีมทีอ่ ยูใ่ นภาคกลางหรือตอนกลางของประเทศทีก่ บั
ทีมเหนือ หรือทีมใต้บางจังหวัดต้องเดินทางในระยะทางกว่าพันกิโลเมตร หลังจบ
ฤดูกาลมีข่าวมาว่ารัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีทีมฟุตบอลหนึ่งทีมเพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของคนในท้องถิน่ โดยจะส่งเสริมให้หอการค้าจังหวัด
เป็นผูส้ นับสนุนโดยรัฐจะเป็นผูจ้ า่ ยเงินสนับสนุนให้ (ไทยรัฐ, 2546 : 21, 26) กรณี
ของหอการค้าจังหวัดยิ่งสะท้อนถึงแนวคิดการจัดการฟุตบอลแบบจังหวัดนิยมที่
รัฐบาลพยายามยึดโยงกับทุนต่างจังหวัดอย่างเห็นได้ชดั ไม่เพียงเท่านัน้ ในฤดูกาล
ต่อไปยังได้จดั ให้มโี ปรลีก 2 ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการแข่งขันในระดับดิวชิ นั่ 2 ทีร่ วมทีม
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�ำร่อง 5 ปี น�ำไปสู่แนวความ
คิดของการจัดครัง้ ต่อไปว่าจะให้ 76 จังหวัดส่งทีมเข้าร่วมโดยรัฐจะให้เงินอุดหนุน
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ไปท�ำทีม (ไทยรัฐ, 2547ก : 21, 27) ฤดูกาลนี้เหลือเพียง 10 ทีม เนื่องจากสงขลา
และสตูล ตกชั้นไปเล่นในโปรลีก 2 หลังจากที่ได้ที่ 11 และ 12 ในฤดูกาลที่ผ่าน
มา ขณะทีโ่ ปรลีก 2 จะเป็นการแข่งขันเป็น 2 สายๆ ละ 5 ทีมแข่งแบบพบกันหมด
ทีมอันดับที่ 1 และ 2 ของสายจะมาพบกันในรอบรองชนะเลิศ (มติชน, 2546 :
23) ไม่ใช่การแข่งขันแบบเหย้าและเยือน
เมือ่ ถึงปี 2548 โปรลีก 1 ได้เพิม่ ทีมมาเป็น 12 ทีมอีกครัง้ แต่แรกผูจ้ ดั เสนอ
ว่า อุดรธานีและเชียงใหม่ทรี่ งั้ อันดับที่ 9 และ 10 อันเป็นสองอันดับสุดท้ายไม่ตอ้ ง
ตกชั้น ทั้งยังจะรับทีมจากโปรลีก 2 เพิ่มมาอีก 2 ทีมนั่นคือ สตูลและพังงาจาก
โปรลีก 2 (ไทยรัฐ, 2547ข : 21, 38) แต่ในเวลาต่อมา ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎโดย
ให้เชียงใหม่ และอุดรธานี ต้องเล่นเพลย์ออฟกับทีมจันทบุรี และพัทลุง ทีมอันดับ
สามและสีจ่ ากโปรลีก 2 การปรับเปลีย่ นกฎดังกล่าวท�ำให้ทมี อุดรธานีไม่พอใจ และ
ขอถอนทีมออกไป เนื่องจากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรม (ยักษ์แสด Match Day
นิตยสารออนไลน์ เพื่อแฟนฟุตบอลชาวอุดรพันธุ์แท้, 2560) เชียงใหม่เอง
ก็ไม่สามารถรักษาต�ำแหน่งของตนในโปรลีก 1 ได้ ท�ำให้ทั้งสองทีมหลุดออกจาก
โปรลีก 1 ต่อมาอุดรธานีและเชียงใหม่ได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันโปรลีก 2 ในภาค 3
และภาค 5 ตามล�ำดับ เนือ่ งจากทีมใหม่ทไี่ ด้สทิ ธิแ์ ข่งขันในโปรลีก 1 ฤดูกาล 2548
คือ สตูล พังงา พัทลุงและจันทบุรี นั่นท�ำให้สัดส่วนของทีมจากภาคใต้เข้ามาเล่น
ในโปรลีก 1 มากที่สุดคือ 4 ทีม ส่วนภาคเหนือเหลือเพียงทีมเดียว นั่นคือ
นครสวรรค์ ยิง่ ท�ำให้ภาคเหนือตอนบนถูกตัดขาดออกจากความส�ำคัญจากฟุตบอล
รายการนี้ไปอีก เมื่อโปรลีก 1 ได้ 12 ทีมแล้ว อีก 64 ทีมที่เหลือจะให้ไปอยู่ใน
โปรลีก 2 พบว่ามี 61 จังหวัดท�ำการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แบ่งออกเป็น 5
ภาค นั่นคือ ภาค 1 บริเวณภาคกลางโซนที่หนึ่ง นนทบุรีกับสมุทรสาครงดส่งทีม,
ภาค 2 บริเวณภาคกลางโซนที่สอง, ภาค 3 คือ บริเวณภาคอีสาน อ�ำนาจเจริญ
งดส่งทีม, ภาค 4 คือ บริเวณภาคใต้ ส่วนภาคที่ 5 คือ บริเวณภาคเหนือ (ทั้ง
ตอนบนและตอนล่าง) (คมชัดลึก, 2548ก : 28, 32)
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ในปีนยี้ งั เกิดเหตุการณ์บานปลายเรือ่ งการเปลีย่ นรายชือ่ นักเตะในทีมพัทลุง
และพังงาซึ่งขัดกับระเบียบจัดการแข่งขันที่ห้ามเปลี่ยนตลอดการแข่งขัน 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�ำให้สุพรรณบุรีที่น�ำโดยก�ำนัน
เกรียง หรือ เกรียง นักพาณิชย์ไม่พอใจเนื่องจากเห็นว่า หากชลบุรีจะประท้วงก็
ควรจะท�ำภายใน 48 ชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงการจัดการแข่งขันที่ไม่ได้มาตรฐาน
(ไทยรัฐ, 2548ก : 21, 22) และชี้ว่าหากฤดูกาล 2549 ยังไม่รวมลีก สุพรรณบุรี
จะไม่ส่งทีมร่วมโปรลีก (คมชัดลึก, 2548ค : 21, 25) เมื่อสุพรรณบุรีขู่ฟ้องศาล
ปกครอง จนมีข่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยพยายามเจรจาเพื่อเสนอเพิ่ม
เงินรางวัลและให้ครองแชมป์ร่วมกับชลบุรี (คมชัดลึก, 2548ง : 19, 23) อนึ่ง
ด้วยปัญหาดังกล่าว รวมถึงนโยบายที่หวังจะรวมลีกทั้งระบบเข้าด้วยกันท�ำให้มี
น�ำทีมชลบุรีและสุพรรณบุรีเข้าไปเล่นในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลต่อไป
(คมชัดลึก, 2548จ : 19, 23)
กกท. ได้ว่าจ้างส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ประเมินผลการแข่งขันฟุตบอลไปสู่อาชีพในโครงการน�ำร่องระยะ 5 ปี พ.ศ.
2542-2547 พบว่า ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง มีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ
นักฟุตบอลจากโปรลีกได้รับคัดเลือกให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติ 21 คน และ
รับเลือกให้ไปเล่นกับสโมสร 31 คนใน 7 จังหวัด มีรายได้จากภาคเอกชน, ค่าบัตร
เข้าชม, ของที่ระลึกและการบริจาคไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท นักกีฬามีรายได้ต่อ
เดือน 3,000-10,000 บาทตามศักยภาพ บางทีมให้เฉพาะเบีย้ เลีย้ งต่อวัน ประมาณ
100-500 บาท รายได้ผฝู้ กึ สอน 4,500-20,000 บาท เจ้าหน้าทีท่ มี 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�ำคัญก็คือ การสร้างกระแสให้ประชาชน
ทั่วประเทศมาชม-เชียร์ให้มาก, พัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาวชน, เรียกร้องความเป็น
มืออาชีพ, การจัดแข่งขันต้องมีมาตรฐานสากล ต้องจัดรายการหลักทัว่ ทุกภูมภิ าค,
ก�ำหนดรายได้ขนั้ ต�ำ่ ของนักฟุตบอลรวมถึงระบบประกันสังคม (มติชน, 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�ำให้เกิดความขัดแย้งกับสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ อย่างใหญ่โต อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง เลขานุการกระทรวงท่องเทีย่ ว
และกีฬา ทีป่ ระชา มาลีนนท์เป็นรัฐมนตรีวา่ การอยู่ เสนอจัดโครงสร้างใหม่โปรลีก
1 นั่นคือ น�ำทีมจากไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก 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) ให้สทิ ธิอ์ นั ดับที่ 1 และ 2 ของโปรเฟสชัน่ แนลลีกขึน้ ไปเล่นในไทยพรีเมียร์
ลีก เช่นเดียวกับ ชลบุรแี ละสุพรรณบุรี ขณะทีอ่ นั ดับที่ 15-16 จะต้องตกชัน้ ไปเล่น
โปรลีก 2 อันดับที่ 14 จะต้องไปแข่งเพลย์ออฟ กับอันดับที่ 3 ในโปรลีก 2
เพื่อสิทธิ์ในการเล่นโปรลีก 1 ต่อไป
ปัญหาจะไม่รนุ แรงนัก หากไม่ไปแตะกับเขตอ�ำนาจของสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ นั่นคือ แนวคิดการจัดตั้งสมาคมฟุตบอลอาชีพ อันเป็นโครงสร้างที่
ขัดแย้งกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยตรง (เดลินิวส์, 2548 : 21, 23)
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กรณีนี้ถือว่าเป็นความขัดแย้งระดับสูงระหว่างรัฐบาลในนามกระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา-การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่เกิด
ขึน้ ผ่านการจัดแข่งขันฟุตบอลลีก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขยับตัวแสดง
ความไม่เห็นด้วย ตั้งแต่เรื่องชื่อการแข่งขัน เนื่องจากเกรงว่า ชื่อ โปรเฟสชั่นแนล
ลีก จะท�ำให้เกิดความสับสน ควรเปลี่ยนกลับไปเป็น โปรวินเชียลลีกเช่นเดิม
(มติชน, 2549ก : 23)
กระแสการแข่งขันระหว่างสองลีก ส่งผลให้มีความพยายามประเมิน
หลายรูปแบบ เช่นการที่ชาญวิทย์ ผลชีวินประเมินว่า นักเตะอาจจะยังมีคุณภาพ
ไม่ดีพอที่จะติดทีมชาติเพื่อน�ำไปแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ปลายปี (มติชน, 2549ข :
23) หรือการที่ กกท.ตั้งเกณฑ์ประเมินความส�ำเร็จ 20 ตัวชี้วัด (มติชน, 2549ค :
23) เมื่อแข่งขันไปก็พบว่าประสบปัญหามากมายมีข่าวว่าจะยุติการแข่งขัน
เนือ่ งจากประเมินแล้วไม่เป็นตามทีค่ าดหวัง และการใช้งบประมาณยังอาจถูกตรวจ
สอบโดยส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าคุ้มค่าหรือไม่ (กรุงเทพธุรกิจ, 2549 : 16)
ขณะทีท่ มี ทีส่ ายป่านสัน้ ก็ประสบปัญหาเรือ่ งการเงิน ทีมเชียงใหม่เป็นตัวอย่างทีด่ ี
เนือ่ งจากได้รบั เพียงเงินจากกกท. จ�ำนวน 5 แสนบาท ท�ำให้ไม่พอกับค่าใช้จา่ ยทัง้
ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงนักฟุตบอล จนกลุ่มกองเชียร์ต้องระดมทุนตั้งโต๊ะ
บริจาค ขณะที่สปอนเซอร์อย่าง ปตท. แม้จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่คาดหน้าอกเสื้อ
แข่ง แท้จริงแล้วก็เป็นเงินสนับสนุนโดยรวมที่ปตท.ให้กับสมาคมกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งต้องน�ำไปใช้ในการสนับสนุนกีฬาประเภทอื่นๆ ด้วย (คมชัดลึก,
2549ก : 23) ภาระการเดินทางกว่าพันกิโลเมตรเป็นประเด็นส�ำคัญ ส�ำหรับ
นราธิวาสการเดินทางแต่ละครั้งเป็นเงินกว่า 2 หมื่นบาท (ข่าวสด, 2549 : 12)
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ และความขัดแย้งในระดับองค์กรควบคุม แต่
ในทางกลับกันปรากฏว่า มีการตอบรับจากผูค้ นในหลายจังหวัดค่อนข้างดี จ�ำนวน
ผู้ชมในนราธิวาสมีอย่างล้นหลาม ถึงกับประมาณกันว่า 12,000-23,000 คน
(มติชน, 2549ง : 23) ภายหลังพยายามเฉลีย่ อยูท่ ี่ 17,909.09 คนต่อนัด (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
ตลาดผูช้ มในต่างจังหวัด กระนัน้ ปัญหาส�ำคัญทีย่ งั แก้ไม่ตกก็คอื การพัฒนาสโมสร
ให้มีลักษณะเป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถหาก�ำไรเลี้ยงตัวเองได้ จังหวัดที่ประสบ
ความส�ำเร็จได้นั้น ยังมิได้เกิดจากการเป็นบริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบ แต่เกิดจาก
คุณสมบัติของผู้มีบารมีในสโมสรที่จะดึงดูดเงินทุนและทรัพยากรมาสนับสนุนให้
กับสโมสรอันสะท้อนว่าความส�ำเร็จของทีมต้องได้รับการอุ้มชูด้วยระบบอุปถัมภ์
การรวมลีกและการกลายเป็นลีกระดับชาติ
จุดสิน้ สุดของโปรวินเชียลลีกในระบบคูข่ นานสิน้ สุดลง หลังจากกระบวนการ
รวมลีกช่วงหลังรัฐประหาร 2549 ทีม่ ผี เู้ สนอว่าหลังเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็นผลท�ำให้
นักการเมืองที่มีฐานอยู่ในจังหวัดต่างๆ เริ่มกลับไปสร้างทีมฟุตบอลของจังหวัด
ตัวเอง ด้วยทักษะการเจรจาและต่อรองของพวกเขาท�ำให้เครือข่ายทางการเมือง
และเศรษฐกิจส่งผลต่อการประสบความส�ำเร็จในการท�ำทีมระดับจังหวัด (ณัฐกร
วิทิตานนท์, 2557 : 103-131) แต่การจัดการลีกในประเทศมิได้ขึ้นอยู่กับนักการ
เมืองและผู้มีบารมีในประเทศทั้งหมด องค์กรระดับโลกยังมีอ�ำนาจเหนือกว่าและ
ให้คณ
ุ ให้โทษกับวงการฟุตบอลได้ ความเปลีย่ นแปลงในยุคนีจ้ งึ ซับซ้อนมากขึน้ ไป
กว่าเดิม
ก่อนรัฐประหารเพียง 1 เดือน สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เห็นด้วย
ในการที่จะรวมลีก (มติชน , 2549ฉ : 31) หลังจากจบฤดูกาลก็มีข้อเสนอรวมลีก
ใน 2-4 ปี และควรมีการท�ำบันทึกช่วยจ�ำร่วมกัน (มติชน, 2549ซ : 23) ก่อนเปิด
ฤดูกาล 2550 เกิดจากการชิงไหวชิงพริบกันอย่างหนัก อันทีจ่ ริงมีความเคลือ่ นไหว
ตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร 2549 แล้ว นั่นคือ ความพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ครั้งใหญ่อีกครั้ง ตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อจาก “โปรเฟสชั่นแนลลีก” กลับมาเป็น
●
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“โปรวินเชียลลีก” เช่นเดิม และเสนอให้เริม่ เก็บค่าเข้าชมรวมถึงตัดทีมองค์กรอย่าง
ทีโอทีและการท่าเรือแห่งประเทศไทยออกไป (ไทยรัฐ, 2549ก : 21, 35) เนือ่ งจาก
ไม่สามารถท�ำตามเงื่อนไขของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นั่นคือ การปรับปรุง
สนามและการสร้างชุมชน หากการรวมลีกจะเกิดขึ้น ก็ไม่จ�ำเป็นต้องให้สิทธิ์ทีม
ล�ำดับที่ 1 และ 2 ที่เป็นทีมองค์กรอย่างทีโอทีและการท่าเรือฯ แต่ควรเป็นทีมที่มี
ศักยภาพในการจัดการบริหารและมีแฟนบอลจ�ำนวนมากมากกว่า ทีมนราธิวาส
นับเป็นหนึ่งทีมที่มีความพร้อมที่อาจผลักดันให้ไปเล่นในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก
เช่นเดียวกับนครปฐม สุราษฎร์ธานี และนครสวรรค์ (คมชัดลึก, 2549ค : 17, 21)
ยังมีการเสนอโครงสร้างของการรวมลีกที่ให้อ�ำนาจสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยฯ จัดการทัง้ หมด โดยไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี จะมีทงั้ หมด 16 ทีม จะให้สทิ ธิท์ มี
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�ำให้การด�ำเนินการสะดุดในช่วงแรก และส่งผลต่อการวางแผนการ
แข่งขันที่จะเริ่มในเดือนมกราคม 2550 (ไทยรัฐ, 2549ข : 21, 38) ด้วยความ
ไม่พร้อมเนื่องจากว่า ระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป ท�ำให้ทีมทั้ง 16 ที่ได้รับสิทธิ์
ลงมติร่วมกันว่าในปี 2550 ยังไม่พร้อมจะแข่งในลีกที่รวมขึ้นใหม่ (คมชัดลึก,
2549ง : 17, 20) แต่ในระดับองค์กรผู้มีอ�ำนาจได้จัดประชุมและท�ำบันทึกความ
ตกลงร่วมกัน (MOU) ครัง้ ประวัตศิ าสตร์ เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2550 ระหว่างกกท.
และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ด้วยข้อตกลง 5 ประการนั่นคือ ลีกอาชีพ
ของประเทศต้องมีลีกเดียว, สมาคมฟุตบอลฯ จะเป็นเจ้าภาพและรับผิดชอบนัด
การแข่งขัน, ต้องมีการกระจายงบประมาณอย่างทัว่ ถึง, ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และต้องมีคณะกรรมการก�ำกับและติดตามประเมินผล (มติชน, 2550 : 31)
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ส่วนการแข่งขันโปรวินเชียลลีกในฤดูกาล 2550 ทีจ่ ดั โดย กกท. พบสิง่ ทีน่ า่
สนใจก็คือ การขอเข้าร่วมทีมของเมืองพัทยา ที่ไม่อยู่ในโครงสร้างสมาคมกีฬา
จังหวัดทีโ่ ยงกับหน่วยการปกครองแบบภูมภิ าค เนือ่ งจากมีฐานะเป็นเพียงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ข่าวสด, 2550 : 13) อาจนับเป็นครั้งแรกที่ทีมระดับลีกที่
ไม่ใช่ทีมจังหวัดพยายามเข้าถึงสิทธิ์นี้ แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างช้า
ของที่ทีมฟุตบอลต่างจังหวัดเริ่มไม่ได้อยู่ในแนวคิดแบบจังหวัดนิยม โปรวินเชียล
ลีกครั้งนี้ลดความเข้มข้นลงจากเดิมที่เป็นระบบทีมเหย้า-เยือน กลายเป็นการ
แข่งขันแบบทัวร์นาเมนท์ นัดชิงชนะเลิศแข่งที่สงขลาโดยทีมลพบุรีสามารถคว้า
แชมป์ได้ (ผู้จัดการออนไลน์, 2560) โปรวินเชียลลีก ฤดูกาล 2551 ปรากฏข่าว
อบจ.พิจิตรทุ่มทุน 50 ล้านปรับปรุง 3 สนามเพื่อใช้เป็นที่แข่งขันโปรวินเชียลลีก
รอบชิงชนะเลิศ โดย 8 ทีมสุดท้ายทีเ่ ข้ารอบมาได้แก่ สมุทรปราการ, อ่างทอง, พิจติ ร,
ตาก, ชัยภูม,ิ นครพนม, กระบี่ และประจวบคีรขี นั ธ์ (คมชัดลึก, 2551ก : 31) การ
แข่งขันยังคงเป็นแบบทัวร์นาเมนท์ และเป็นฤดูกาลสุดท้ายทีก่ กท. จัดการแข่งขัน
อ�ำนาจในระดับองค์กรโลกบาลกลายเป็นตัวชีข้ าดฟุตบอลอาชีพไปในทีส่ ดุ
เมื่อสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) เข้ามาแทรกแซงผ่านการก�ำหนด
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการรับรองสิทธิส์ โมสรไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์สโมสร
เอเชีย เอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกส์ 2009 ท�ำให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ น�ำ
รายการฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกไปจัดการเองในปี 2552 เนื่องจากสมาคมฯ
ได้ลงทะเบียนผูกไว้กบั เอเอฟซีมาอย่างยาวนาน (ข่าวสด, 2551 : 21, 26) ไม่เพียง
เท่านั้น การที่เอเอฟซีได้จัดมาตรฐานให้ฟุตบอลไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของเอเชีย
และให้คะแนนหัวข้อ “ขนาดของธุรกิจ (ฟุตบอลอาชีพ)” 3.2 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 (มติชนสุดสัปดาห์, 2551 : 45-46) นับเป็นตัวชี้วัดได้ดีถึงมาตรฐานของ
ฟุตบอลอาชีพของไทยทีม่ ปี ญ
ั หาอย่างชัดเจน ท�ำให้ในเวลาต่อมาสมาคมฟุตบอลฯ
จดทะเบียนตั้งบริษัทนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการลีกตามที่เอเอฟซีก�ำหนด
(คมชัดลึก, 2551ข : 17, 21) น�ำไปสู่ข้อเสนอโครงสร้างลีกอาชีพใหม่อีกครั้ง
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โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ไทยพรีเมียร์ลีก, ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 ลีกภูมิภาค
ในระดับลีกภูมิภาคจะแบ่งย่อยเป็น 5 ลีก ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล,
เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลางและภาคใต้ แล้วน�ำเอาตัวแทนไปแข่งกันแบบ
ทัวร์นาเมนท์ที่ท�ำให้ภาพรวมของลีกทั้งหมดอยู่ในโครงเดียวกัน (ไทยรัฐ, 2551 :
30) 4 ภูมิภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง และภาคใต้คือ
การบริหารเดิม ในนามของโปรลีกเดิม ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมาจากไทย
ลีกดิวิชั่น 2 (ไทยรัฐ, 2552 : 21, 32)
จากโปรวินเชียลลีกสู่ลีกภูมิภาค
กับ การอุปถัมภ์เพือ่ ประกันความส�ำเร็จ
จากตารางที่ 2 ผลการแข่งขันและการจัดการแข่งขันโปรวินเชียลลีกในรอบ
10 ปี สะท้อนได้ดถี งึ ความเปลีย่ นแปลงของวงการฟุตบอลในภูมภิ าคในการพัฒนา
เข้าสู่ระบบอาชีพ จะเห็นได้ว่าทีมที่ประสบความส�ำเร็จที่เห็นได้ชัดในช่วงแรก คือ
สุพรรณบุรแี ละนครสวรรค์ ทีม่ สี มาชิกผูแ้ ทนราษฎรอย่างบรรหาร ศิลปอาชาและ
พรรคชาติไทย ขณะที่ทีมหลังคือภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุน
อยู่ สองทีมดังกล่าวถือว่าท�ำผลงานได้เป็นอย่างดียงิ่ ในช่วงครึง่ ทางแรกของโปรวิน
เชียลลีก ตัวภิญโญเองก็เคยแสดงความชื่นชมต่อบรรหารในฐานะที่เป็นผู้พัฒนา
สร้างความก้าวหน้าให้กับจังหวัด (มติชน, 2543 : 5) เมื่อทีมอย่างชลบุรีที่เข้ามา
สอดแทรกและในเวลาต่อมา ได้กลายเป็นทีมจากต่างจังหวัดทีมแรกทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จในฟุตบอลระดับไทยแลนด์ลกี ถึงขึน้ คว้าแชมป์ เบือ้ งหลังของชลบุรกี ค็ อื กลุม่
อุปถัมภ์ของเหล่านักการเมืองตระกูลคุณปลื้มนั่นเอง ขณะที่กลุ่มแฟนบอลชลบุรี
ก็รวมตัวกันเหนียวแน่นและแสดงออกอย่างโดดเด่นในฤดูกาลทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันไทย
แลนด์พรีเมียร์ลีกในปี 2549 (อาจินต์ : 85) กลายเป็นต้นแบบของสโมสรฟุตบอล
จากต่างจังหวัดทั้งในด้านสนามเหย้า ผลงานทีม และบรรยากาศการเชียร์บอล
แฟนบอล
●
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ตารางที่ 2 แชมป์และรองแชมป์ รายการโปรวินเชียลลีก ฤดูกาล 2542-2552
ปี/ฤดูกาล

แชมป์

รองแชมป์

1/2442-2543

ศรีษะเกษ

สุพรรณบุรี

2/2543-2544 นครสวรรค์

สุพรรณบุรี

หมายเหตุ
แข่งระบบลีก นัดเหย้า-เยือน 12 ทีม

3/2545

สุพรรณบุรี

ชลบุรี

ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าสื่อ เรียกกันว่า
โปรลีก แบ่งเป็นโซนเหนือ-ใต้ โซนละ 6 ทีม
เริ่มใช้ชื่อทีมพร้อมฉายา

4/2546

นครสวรรค์

สุพรรณบุรี

กลับมาใช้ระบบลีกโซนเดียว

5/2547

สุพรรณบุรี

นครสวรรค์

ปรับให้เหลือ 10 ทีม (เริม่ มีโปรลีก ดิวชิ นั่ 2)

6/2548

ชลบุรี

สุพรรณบุรี

ปรั บ เพิ่ ม เป็ น 12 ที ม จบฤดู ก ารชลบุ รี
และสุพรรณบุรีได้สิทธิ์ไปเล่นในไทยแลนด์
พรีเมียร์ลีก ปี 2549 เริ่มต้นการรวมลีก

7/2549

ทีโอที เอฟซี

8/2550

ลพบุรี

สงขลา

โปรลีก 1 ไปรวมกับไทยลีก ส่วนโปรลีก 2
กลับมาเป็นโปรวินเชียลลีก กลายเป็นแข่ง
แบบทัวร์นาเมนท์แข่งรอบคัดเลือกใน 5 ภาค
เพื่อน�ำเอาอันดับที่ 1 และ 2 ไปแข่งไทยลีก
ดิวิชั่น 2

9/2551

สมุทรปราการ

ชัยภูมิ

คัดเลือกมาจาก 4 ภูมิภาคๆ ละ 2 ทีม

10/2552

ราชประชา

เชียงราย
ยูไนเต็ด

การท่าเรือ ปรับเพิ่มเป็น 16 ทีม อันดับที่ 1-3 ได้สิทธิ์
แห่งประเทศไทย ไปแข่งขันในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก เปลี่ยน
ชื่อเป็น โปรเฟสชั่นแนลลีก

อยู่ใต้ก�ำกั บสมาคมฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศ
ไทยฯ ในนาม ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ถือว่า
เป็นการรวมลีกทัง้ ระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม
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สรุปข้อมูลจาก

(Thaifootball, 2560, Score Today, 2560ก, Score Today, 2560ข,
ไทยรัฐ, 2546 : 21, 26, มติชน, 2547 : 22, มติชน, 2549ช : 23, ไทยรัฐ,
2550 : 21, 38, สโมสรมาแชร์ ชัยภูมิ เอฟซี, 2560, ไทยรัฐออนไลน์, 2560)

พอมาถึงฤดูกาล 2552 ระบบลีกทัง้ หมดจึงอยูภ่ ายใต้การก�ำกับของสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในระดับดิวิชั่น 2 เรียกว่า “ลีกภูมิภาค” กระแสการ
แข่งขันดังกล่าวถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการเล่นข่าวว่าในฤดูกาลต่อ
ไปจะมอบเงินให้ท�ำทีมจังหวัดละ 1 ล้านบาท (เดลินิวส์, 2552ก : 20) การเข้าชม
อย่างหนาตาในแต่ละจังหวัดท�ำให้ผจู้ ดั หวังว่าจะกลายเป็น “ลีกมหาชน” ในไม่ชา้
(ไทยรัฐ, 2552ก : 17, 23) หรือขนาดมองไปข้างหน้าว่า ภายใน 5 ปี จะไม่พึ่งพิง
รัฐด้านงบประมาณอีกต่อไป (เดลินิวส์, 2552ข : 17, 19) นับเป็นจุดเริ่มต้นของ
ระบบโครงสร้างลีกทีเ่ ป็นเอกภาพอย่างแท้จริงครัง้ แรก กระนัน้ มิใช่วา่ จะไม่ประสบ
ปัญหา มีข่าวว่าเหล่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขู่จะถอนทีมออกไปสร้างลีก
กันเอง เนือ่ งจากมีความขัดแย้งกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทีม่ กั จะจับผิด
ด้วยกฎ ระเบียบ และไม่ยอมให้ความช่วยเหลือ (ไทยรัฐ, 2552ข : 27, 28) จนมี
ตัวอย่างการถอนทีมอย่างเช่นอุบล ยูไนเต็ด (คมชัดลึก, 2552 : 23, 24) ขณะที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่งก็ให้ความส�ำคัญกับฟุตบอล เช่น การที่ผู้ว่าฯ สตูล
เผยว่าจะปิดเมืองฉลองหากเอาชนะทีมนราธิวาส (สยามกีฬา, 2552 : 13, 18)
ท�ำให้ฐานความคิดเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลหนีไม่พ้นขอบเขตของจังหวัด
การด�ำรงอยู่และความส�ำเร็จของสโมสรฟุตบอลอาชีพต้องพึ่งพิงการ
อุปถัมภ์ของนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลในเขตจังหวัดในสองประการ ประการ
แรกคือ งบประมาณการสนับสนุนที่ต้องใช้เม็ดเงิน และทรัพยากรมหาศาล
ประการทีส่ องคือ สิทธิจ์ ากการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านสมาคมกีฬาจังหวัดทีค่ น
กลุ่มนี้มีบทบาทอยู่ ดังนั้นหากจังหวัดใดมีปัญหาการเมืองภายในสมาคมกีฬา
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จังหวัดก็มักจะประสบความยากล�ำบากในการจัดตั้งและบริหารสโมสร เนื่องจาก
ว่าลีกภูมิภาคไม่ได้รองรับการส่งทีมที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจของจังหวัด ดังนั้นการ
ส่งทีมนอกเหนือจากนิยามดังกล่าวจึงถือว่าเป็นไปได้ยาก ไม่วา่ จะเป็นในนามของ
เทศบาลอันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่นเดียวกับการส่งในนามทีมเอกชน
ทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นท้องถิน่ หรือย่านต่างๆ อาจกล่าวได้วา่ ลีกภูมภิ าคในนามโปรวินเชีย
ลลีกได้กลายเป็นระบบการแข่งขันกีฬาที่สร้างชุมชนจินตกรรมของชาติไทยที่
ประกอบด้วยทีมจังหวัดที่เป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ
2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

●

	 บทสรุป

การเกิดขึ้นของทีมฟุตบอลอาชีพระดับจังหวัดมีลักษณะเป็นจังหวัดนิยมที่
เชื่อมกับระบบอุปถัมภ์ และรอคอยการอุปถัมภ์จากภาครัฐ และความเป็นจังหวัด
นิยมนี้แตกต่างจากท้องถิ่นนิยม ในฐานะที่มันเชื่อมกับโครงสร้างการบริหารภาค
รัฐในระดับภูมิภาค จินตนาการของความเป็นพวกเดียวกัน ถูกขีดขึ้นภายใต้
หน่วยการปกครองระดับจังหวัดทีส่ อดคล้องมากกับการขยายอ�ำนาจของกระทรวง
มหาดไทยในทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา และมีความเป็นรูปธรรมอย่างสูงใน
ทศวรรษ 2520 ความส�ำเร็จของทีมต่างๆ ขึ้นอยู่กับการจัดการบริหารทรัพยากร
ในจังหวัดและความมุ่งมั่นของผู้น�ำที่ส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลใน
จังหวัดหรือสามารถสร้างสายสัมพันธ์กบั กลุม่ ทุนในพืน้ ทีห่ รือทุนระดับชาติได้ผา่ น
รายการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์คัพที่เริ่มในทศวรรษ 2520 การขาดหายไปของ
กระแสจังหวัดนิยมในฟุตบอลเมื่อทศวรรษ 2530 ถูกแทนที่ด้วยฟองสบู่ของการ
แข่งขันฟุตบอลระดับประเทศที่ส่วนใหญ่โคจรอยู่รอบกรุงเทพฯ กระนั้นการเกิด
ขึ้นของโปรวินเชียลลีกหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้นทศวรรษ 2540 ได้สร้างสีสันและ
ความคึกคักในต่างจังหวัดเป็นเวลากว่าทศวรรษ ต่อมาการก�ำกับขององค์กร
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นานาชาติ และสถานการณ์ ก ารเมื อ งหลั ง รั ฐ ประหารได้ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย น
โครงสร้างและรูปโฉมของวงการฟุตบอลอาชีพเมื่อต้นทศวรรษ 2550 ที่ยังแสดง
ให้เห็นว่าอ�ำนาจการอุปถัมภ์ของนักการเมืองและผูม้ บี ารมีในท้องถิน่ นัน้ ยังจ�ำเป็น
และมีความส�ำคัญอยู่
●●●
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บทคัดยอ
ภายใต้ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กประกั น ทางธุ รกิ จ พ.ศ.2558 ก� าหนดให้
ผู้ประกอบการสามารถน�าทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันการช�าระหนี้
อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวยังมีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การ
ด�าเนินการประเมินมูลค่าและการด�าเนินการบังคับช�าระหนี้จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทางปัญญารวมถึงการบังคับช�าระหนีจ้ ากทรัพย์สนิ ทางปัญญาโดยเฉพาะ
เครื่องหมายการค้า และสร้างหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าและการบังคับช�าระ
หนี้จากเครื่องหมายการค้า
จากการศึ ก ษาปรี ย บเที ย บกฎหมายหลั ก ประกั น การช� า ระหนี้ แ ละ
หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของสาธารณรัฐเกาหลีพบว่า
จ�าต้องใช้วธิ กี ารประยุกต์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ มูลค่าทีแ่ ท้จริงของเครือ่ งหมายการค้าและ
กฎหมายหลักประกันการช�าระหนีแ้ ละการด�าเนินการบังคับช�าระหนีจ้ ากทรัพย์สนิ
ทางปัญญาตาม UCC ข้อ 9 ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีการเปิดกว้าง
ของบทบัญญัติในการให้คู่สัญญาเลือกวิธีการบังคับช�าระหนี้ได้ โดยเฉพาะส่วน
ทรัพย์สินทางปัญญา
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จากการศึกษาพบว่า การประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าควรใช้การ
ประเมินมูลค่าจากกระบวนการเปรียบเทียบจากราคาตลาดประกอบกับวิธีการ
ประเมินด้วยวิธีการพิเศษ เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นมูลค่าที่แท้จริงตามท้องตลาด
ของเครื่องหมายการค้า ในส่วนการบังคับช�าระหนี้เครื่องหมายการค้าใช้รูปแบบ
ที่คู่สัญญาในหลักประกันสามารถเลือกวิธีการบังคับช�าระหนี้ได้ โดยการประมูล
การขายทอดตลาดทั้งหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้าก็ได้

คํา
สําคัญ

หลักประกันการช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา, วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม, การประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา,
การบังคับช�าระหนี้
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Abstracts
Below the Business Security Act BE 2558, entrepreneurs can
apply intellectual property as collateral for debt 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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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.

Key
words

Enforce of Intellectual Property as Business Security,
IP valuation, Small and Medium Enterprises, Performance
Enforcement
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บทน�า
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ที่จดทะเบียนกว่า 3 ล้านบริษัทหรือร้อยละ 99.7 เมื่อเทียบกับวิสาหกิจ
ทั้งหมดของประเทศ ส่งผลให้เกิดการจ้างงานถึง 10,501,166 คน คิดเป็นร้อยละ
80.3 ของการจ้างงานทัง้ หมด และสร้างมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(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 พบว่าแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ คือ เงินออมส่วน
ตัวคิดเป็นร้อยละ 59.3 ยืมจากครอบครัวหรือเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 38.2 การขอ
สินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ 2.5 ซึ่งมีจ�านวนน้อยที่สุดเมื่อ
เทียบกับแหล่งเงินทุนอืน่ ทัง้ นีม้ าจากปัจจัยหลัก 3 ประการทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการ
ขอสินเชือ่ ธนาคาร ได้แก่ 1).ผูป้ ระกอบการขาดหลักทรัพย์คา�้ ประกัน มีหลักประกัน
ไม่เพียงพอ ระบบบัญชีไม่เป็นมาตรฐาน ไม่มีประวัติกับสถาบันการเงินมาก่อน
●
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2).ปัญหาของสถาบันการเงิน เช่น ข้อจ�ำกัดด้านเงินทุน กฎระเบียบที่ขาดความ
ยืดหยุ่น 3).ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ที่ปรึกษาด้านการเงินที่มีอยู่จ�ำกัด
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
อย่างไรก็ตาม เพือ่ สนับสนุนการเจริญเติบโตในการด�ำเนินธุรกิจของประเทศ
ไทยโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
SMEs สามารถน�ำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันการกู้ยืม
เงิน ซึ่งทรัพย์สินที่สามารถน�ำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ได้แก่ กิจการ
สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้า
ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อาจจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ
SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
ได้ในระยะยาวอย่างเข็มแข็งและยัง่ ยืนได้ในอนาคต แต่หลักทรัพย์ในการค�ำ้ ประกัน
ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญานัน้ ยังคงมีปญ
ั หาในเรือ่ งการประเมินมูลค่าทีย่ งั ไม่มรี ปู
แบบหรือมาตรฐานที่ชัดเจน อีกทั้งหนังสือรับรองหรือหนังสือค�้ำประกันการ
ประเมินมูลค่า บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสร้างหลักประกันทางธุรกิจส�ำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศึกษากรณีเครื่องหมายการค้าเป็นส�ำคัญ
ความส�ำคัญของปัญหา
2.1 ปัญญาการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
เมื่อวิเคราะห์ถึงหลักประกันทางธุรกิจที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความ
สัมพันธ์กับธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นหลัก
ประกันการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และการด�ำเนินการบังคับหลักประกันที่
●
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เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติหลัก
ประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 บทความชิน้ นีม้ มี งุ่ ศึกษาสองประเด็นหลักส�ำคัญได้แก่
2.1.1 การประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างความเชื่อมั่นในราคา
ของทรัพย์สินทางปัญญาที่นำ� มาเป็นหลักประกัน ประเทศไทยยังขาดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อมีการน�ำเครื่องหมาย
การค้ามาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกันสถาบันการเงิน การที่ไม่มีหลักเกณฑ์
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่แน่ชัดและขาดความน่าเชื่อถือให้กับ
สถาบันการเงิน อาจเป็นปัญหากับผู้ให้หลักประกันที่จะได้รับเงินในการประเมิน
มูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าจริงของทรัพย์สินทางปัญญานั้น
ในปัจจุบันหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาใช้วิธีการ
คิดรายได้จากกระแสเงินสุทธิและทอนเป็นมูลค่าปัจจุบนั ด้วยอัตราคิดลด (Income
Approach) โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลักคือ 1.วิธีคิดจากอัตราทุน (Direct
Capitalization Approach) โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเชิงเปรียบเทียบวิธี
พิจารณาจากรายได้และค่าใช้จา่ ยของทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมูลค่า และประเมินมูลค่า
โดยหารายได้สุทธิ (Net Operating Income) ด้วยอัตราผลตอบแทนเป็นร้อยละ
ที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สิน (Capitalization Rate) 2.วิธีคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีการค�ำนวณกระแสรายได้สุทธิ
(Net Operating Income) ในอนาคตแล้วทอนเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตรา
คิดลดที่เหมาะสม โดยปกติระยะเวลาอัตราคิดลดจะสั้นกว่าระยะเวลาที่ก่อให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือระยะเวลาทีก่ ฎหมายคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
นั้น โดยขนาดของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน
มูลค่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท หากมีขอบเขต
เกิน 3 ล้านบาท จะใช้วธิ กี ารและก�ำหนดรูปแบบรายงานทีล่ ะเอียดกว่าเกณฑ์ทไี่ ด้
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กล่าวมานี้ โดยมีสมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคม
นักประเมินราคาอิสระไทยทีป่ ฏิบตั งิ านประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ซึ่งการพิจารณามูลค่าไม่มี
มาตรฐาน ที่แน่นอนและอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งนี้
โดยหลักทั่วไปในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในปัจจุบันมีความ
แตกต่างกันออกไป ซึง่ สามารถแยกออกเป็น 3 กลุม่ ด้วยกันคือ การประเมินมูลค่า
พื้นฐาน การประเมินมูลค่าด้วยวิธีอื่น และการประเมินมูลค่าด้วยวิธีเฉพาะ
อนึ่งเครื่องหมายการค้าใช้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาโดยการ
ประเมินมูลค่าพื้นฐาน ด้วยวิธีการจากต้นทุน (Cost Approach) และวิธีการ
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) (ดิษฐปาน, 2555) แต่เมื่อวิเคราะห์
ถึงสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 แล้วพบว่าใน
พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่ละประเภทและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลัก
เกณฑ์เพื่อการรับรองและออกหนังสือค�้ำประกันมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ภายหลังจากที่ได้มีการประเมินแล้วในลักษณะที่เรียกว่า Letter of Guarantee:
LG เพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ.2558 ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด ในขณะที่ประเทศใน
เอเชีย เช่น สาธารณรัฐเกาหลีพฒ
ั นาแนวทางหลักประกันทางทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบของส�ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี (Korean
Intellectual Property Office) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างความเชือ่ มัน่ ในมูลค่า
ของทรัพย์สนิ ทางปัญญาและมีสถาบันค�ำ้ ประกันสินเชือ่ สาธารณรัฐเกาหลี Korea
Technology Finance Corporation (KOTEC) (Lim & Suk, 2016) ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบประเมินด้านมาตรฐานเทคโนโลยีที่ช่วยในการประเมินมูลค่า
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ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น ภายใต้มาตรฐานระดับสูงเพียง
พอที่สถาบันการเงินสามารถให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการได้โดยที่ไม่ต้องรับความ
เสี่ยงในการไม่ได้รับเงินคืน (ธนบุญสมบัติ, 2559)
ส�ำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา
อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมสรรพากร (Internal Revenue Service: IRS)
ท�ำหน้าทีใ่ นการประเมินทรัพย์สนิ ทางปัญญาและมีกฎเกณฑ์ทบี่ ญ
ั ญัตกิ ารประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น�ำมาเป็นหลักประกันไว้อย่างชัดเจน 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�ำคัญคือต้องสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่เป็น
ธรรมแก่ผู้ท่ีถูกประเมินและผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
และมีความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (ดิษฐปาน, 2555)
2.1.2 การบังคับช�ำระหนี้เครื่องหมายการค้า
เนือ่ งจากทรัพย์สนิ ทางปัญญามีความละเอียดอ่อนและมีความแตกต่างจาก
ทรัพย์สินประเภทอื่น (จ�ำปาทอง, 2554) แม้ว่าพระราชบัญญัติหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ.2558 ได้กำ� หนดให้สามารถน�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญามาเป็นหลักประกัน
ได้ แต่ปัจจุบันไม่มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการบังคับช�ำระหนี้แก่ทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจเมื่อมีเหตุให้บังคับช�ำระหนี้ตามสัญญา
หลักประกันไว้แต่อย่างใด มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
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พ.ศ.2558 ก�ำหนดเพียงวิธีการบังคับให้หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน การ
ประมูลโดยเปิดเผยและจ�ำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อน�ำมาช�ำระหนี้ ซึ่งเป็นการ
บังคับช�ำระหนีแ้ ก่กจิ การและสิทธิเรียกร้องทีม่ กี ารก�ำหนดแนวทางการบังคับช�ำระ
หนี้ไว้อย่างชัดเจน วิธีการดังกล่าวนั้นต้องใช้ระยะเวลานาน ความล่าช้าก่อให้เกิด
ค่าใช่จา่ ยสูงตามมาและก่อให้เกิดภาระในการเก็บรักษาดูแลเกิดความเสียหายแก่
ผู้รับหลักประกันได้
กรณีเครื่องหมายการค้า มีลักษณะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นส่วน
หนึ่งในกิจการของภาคธุรกิจ จึงท�ำให้เครื่องหมายการค้ามักถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นรูปแบบของกิจการ การบังคับช�ำระหนีจ้ งึ ใช้วธิ กี ารการบังคับช�ำระ
หนี้รูปแบบของกิจการ กล่าวคือการบังคับช�ำระหนี้ให้หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับ
หลักประกันหรือขายทอดตลาดเพื่อน�ำมาช�ำระหนี้ แต่การบังคับช�ำระหนี้ให้หลุด
เป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกันนั้นไม่เป็นที่นิยมในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระ
ในการเก็บรักษาและการด�ำเนินธุรกิจของเครื่องหมายการค้านั้นแก่สถาบัน
การเงิน การบังคับช�ำระหนีเ้ ครือ่ งหมายการค้าจึงเป็นไปได้เพียงการขายทอดตลาด
ซึง่ การบังคับช�ำระหนีร้ ปู แบบการขายทอดตลาดเป็นการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ที่จะบังคับช�ำระหนี้ กล่าวคือการบังคับช�ำระหนี้เครื่องหมายการค้าต้องบังคับ
ช�ำระหนีท้ งั้ หมดของผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งหมายการค้านัน้ และการขาย
ทอดตลาดใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการนานพอสมควรและมีค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาที่สูงและไม่คุ้มค่ากับมูลค่าของหนี้ที่ต้องช�ำระของผู้ให้หลักประกัน
วิธีการบังคับช�ำระหนี้ดังกล่าวจึงเป็นการจ�ำกัดวิธีการบังคับช�ำระหนี้มากเกินไป
และก่อให้เกิดความเสียหายให้กับผู้ประกอบการเจ้าของเครื่องหมายการค้ามาก
เกินไปประเด็นดังกล่าวนี้ หากเปรียบเทียบกับแนวทางการบังคับทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่น�ำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามกฎหมาย Uniform Commercial
Code ข้อ 9 ในส่วนการบังคับหลักประกันที่เป็นเครื่องหมายการค้านั้น ผู้รับหลัก
ประกันจะต้องบังคับหลักประกันโดยครอบคลุมไปถึงทรัพย์สนิ อืน่ ด้วยทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
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กันเครื่องหมายการค้านั้นๆ (Practical Law Intellectual Property &
Technology, 2013) โดยทีผ่ รู้ บั หลักประกันไม่ตอ้ งรับภาระทีเ่ พิม่ ขึน้ และเกิดความ
เสียหายแก่ผู้รับหลักประกันน้อยลง ซึ่งการบังคับช�ำระหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะขาย
ให้เช่า ประมูลหรือจ�ำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งการจ�ำหน่าย
จ่ายโอนนีไ้ ม่จำ� เป็นต้องการขายทอดตลาดก็ได้หรือจะขายทอดตลาดทัง้ หมดหรือ
แต่บางส่วนก็ได้หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หลักส�ำคัญเจ้าหนี้ต้องชี้แจงลูกหนี้และศาลได้ว่าการจ�ำหน่ายจ่ายโอน
โดยวิ ธี ก ารเช่ น นั้ น สมเหตุ ส มผลแล้ ว ซึ่ ง หลั ก ประกั น ต้ อ งมี ก ารจดทะเบี ย น
เครือ่ งหมายการค้าต่อส�ำนักงานสิทธิบตั รและเครือ่ งหมายการค้า (United States
Patent and Trademark Office: USPTO) ตามมาตรา 9-203(b) ก�ำหนดวา
ผูใ้ ดเป็นผูใ้ หห ลักประกันและผูร้ บั หลักประกัน ทรัพย์สนิ ทีใ่ ชเป็นหลักประกันมูลค่า
สูงสุดที่ใชทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และสาระส�ำคัญที่บงบอกถึงวัตถุประสงคใน
การปล่อยสินเชื่อ และในส่วนของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อส�ำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะไม่มีการวางแนวทางไว้อย่างชัดเจน แต่ก็อนุมานได้ว่า
เป็นการเปิดโอกาสให้กับคู่สัญญาตกลงกันได้เอง โดยยึดข้อตกลงในสัญญาเป็น
ส�ำคัญและอยู่ในกรอบศีลธรรมและความสมเหตุสมผลของสัญญานั้นๆ
ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Document Research) โดยได้ค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากต�ำราวิชาการ วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ บทความจากวารสารและเอกสารต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์และเปรียบเทียบตามแนวทางที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้าที่เป็นหลักประกัน
●
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ทางธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปัญญาภายใต้กฎหมายเฉพาะ Financial Assistance
to New Technology Businesses Act ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึง
หลักเกณฑ์การด�ำเนินการบังคับช�ำระหนีแ้ ก่ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ ป็นหลักประกัน
การช�ำระหนี้ตามกฎหมาย Uniform Commercial Code ข้อ 9 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยค้นคว้าจากบทความและแนวค�ำพิพากษาของศาล
ผลการศึกษา
4.1 การประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า
การประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาประเภทเครื่ อ งหมายการค้ า
(Trademarks Valuation) คือ การด�ำเนินการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า
โดยก�ำหนดเป็นจ�ำนวนเงินหรือมูลค่าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ โดยอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะด้าน ซึ่งการประเมิน
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไป
เครื่องหมายการค้ามีแนวทางการประเมินมูลค่ามาจากกลุ่มการประเมิน
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาพื้ น ฐาน โดยการพิ จ ารณาน� ำ การประเมิ น มู ล ค่ า
เครือ่ งหมายการค้ามาใช้จำ� เป็นต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมของการประเมินมูลค่า
โดยกระบวนการประเมินมูลค่าจากแนวทางหลัก 2 แนวทาง คือ 1).แนวทางการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธกี ารคิดจากต้นทุน (Cost Approach) คือ การประเมินมูลค่า
ที่สะท้อนมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาจากข้อเท็จจริงด้านต้นทุนที่ผ่านมา โดย
ค�ำนวณจากค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงในขัน้ ตอนของการประดิษฐ์ การวิจยั และพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญานั้นหรือด้วยการพิจารณาจากต้นทุนในการแทนที่หรือผลิต
ขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะค�ำนวณมูลค่าโดยการประมาณจากเวลาและทรัพย์ยากรที่
ใช้ในการผลิตขึ้นใหม่ แต่วิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนถึง
ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับในอนาคต 2).แนวทางการประเมินมูลค่า
●
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ด้วยวิธีการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) คือ การประเมินมูลค่า
โดยให้มลู ค่าสะท้อนจากผลของความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ในอนาคต
ของเครื่องหมายการค้า โดยจะต้องสามารถสร้างรายได้หรือประโยชน์สุทธิ
จ�ำนวนหนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาของเครื่องหมายการค้าที่จะประเมินนั้นๆ ทั้งนี้
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้มาจากเครื่องหมายการค้า ตลอดอายุจะต้องมีมูลค่า
มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปและผลประโยชน์ตอบแทนนั้นจะต้องมากพอที่จะ
ครอบคลุมความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้เป็นที่นิยม
ในวงการธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลส�ำหรับการ
วางแผนธุรกิจอยู่แล้ว แต่่ผู้ประเมินอาจมีความสับสนกันระหว่างกระแสรายได้ใน
อนาคตทีม่ าจากการถือครองเครือ่ งหมายการค้าทีถ่ กู ประเมินมูลค่ากับกระแสราย
ได้ในอนาคตขององค์กรธุรกิจทีถ่ อื ครองเครือ่ งหมายการค้าทีถ่ กู ประเมินมูลค่า ตาม
ความเป็นจริงแล้วการใช้งานเครือ่ งหมายการค้า ผูป้ ระเมินมูลค่าต้องพิจารณาเรือ่ ง
ระยะเวลาในการประเมินมูลค่าเป็นข้อมูลส�ำคัญในการประเมินมูลค่า ถึงแม้
เครื่องหมายการค้าจะมีขอบเขตในการคุ้มครองที่อาจต่อเนื่องได้ไม่จ�ำกัดก็ตาม
แนวทางการประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็นแนวทางการประเมินมูลค่ารูปแบบเดิม ซึง่
ไม่เหมาะสมกับการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า อันเนื่องมาจากนวัตกรรม
การพัฒนาเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากความรู้ การคิดค้น และสร้างสรรค์ที่ทัน
สมัยนวัตกรรมที่ก้าวหน้า จึงอาจต้องอาศัยการประเมินมูลค่าในรูปแบบใหม่ที่
เหมาะสมกับนวัตกรรมใหม่ของเครื่องหมายการค้านั้นๆ
แนวทางการประเมินมูลค่าเครือ่ งหมายการค้าโดยพิจารณาจากต้นทุนและ
พิจารณาจากรายได้นนั้ ยังคงเป็นวิธที ใี่ ช้ได้ในปัจจุบนั แต่โดยส่วนมากการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามักจะเข้าใจผิดและสับสนระหว่างค�ำว่า (Price) ที่มี
ความหมายว่าราคา และ (Value) ทีม่ คี วามหมายว่ามูลค่า คุณค่า หรือค่านิยม ซึง่
มีความหมายเดียวกันและแตกต่างโดยมีนัยส�ำคัญ กล่าวคือราคา (Price) เป็น
จ�ำนวนที่ต้องจ่ายแลกเปลี่ยนกัน ณ เวลาที่เกิดสัญญา ซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
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ของคู่กรณีที่ท�ำการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเกิดการก�ำหนดราคา
ในเวลาที่เกิดสัญญาเป็นส�ำคัญหรือเรียกได้ว่าราคาเป็นผลสะท้อนของมูลค่า ส่วน
มูลค่า (Value) นั้นเป็นผลมาจากการพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ นัน้ โดยอาจจะเป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีท่ รัพย์สนิ นัน้ อาจให้ได้ตลอด
อายุของทรัพย์สิน กล่าวคือมูลค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นมาจากการคาดคะเนจาก
การซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคทีซ่ อื้ สินค้าประเภทหนึง่ ในราคาหนึง่ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตราบ
เท่าทีผ่ บู้ ริโภคนัน้ รูส้ กึ ว่าได้รบั อรรถประโยชน์สงู กว่าราคาทีซ่ อื้ แต่อรรถประโยชน์
ของสินค้าใหม่ทซี่ อื้ นัน้ จะมีแนวโน้มทีล่ ดลงต่อเมือ่ ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ว่ามีมากเกินความ
จ�ำเป็นและสุดท้ายผูบ้ ริโภคก็จะเลิกซือ้ สินค้าดังกล่าวไป ในส่วนของผูป้ ระกอบการ
เองก็จะขายสินค้าทีร่ าคาหนึง่ ไปเรือ่ ยๆ ตราบเท่าทีไ่ ด้รบั อรรถประโยชน์คอื จ�ำนวน
เงินทีไ่ ด้รบั มาจากการขายสินค้าสูงกว่าราคาต้นทุนในการผลิต ซึง่ ท�ำให้เกิดผลก�ำไร
และถ้าหากขาดทุนก็จะหยุดการผลิตและหยุดขายลงนั้นเอง ซึ่งเป็นการสะท้อน
ผลประโยชน์ที่อิงตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income
Approach) หรือประโยชน์ทอี่ าจไม่ตอ้ งเสียไปกับการจัดหาทรัพย์สนิ นัน้ ในอนาคต
หากได้ทรัพย์สินนั้นมีในเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นผลสะท้อนผลประโยชน์ที่อิงตามการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) แต่ในทางการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทางปัญญานัน้ มีความแตกต่างกันโดยสิน้ เชิง โดยการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างอิงจากมูลค่า (Value) เป็นผลสุดท้ายของการประเมิน
มูลค่าที่เป็นราคา (Price) โดยการจะถือเอาราคาเป็นมูลค่าที่มาจากผู้สร้างสรรค์
ผลงานหรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่
สามารถตั้งราคาตามแต่ที่ตนก�ำหนดได้ กรณีดังกล่าวจึงท�ำให้มูลค่าของการ
ประเมินมูลค่าไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น จึงท�ำให้การประเมินมูลค่า
ที่แท้จริงไม่แตกต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือที่ดิน ใน
ทั้งสองเรื่องทั้งราคา (Price) และมูลค่า (Value) จึงสามารถมีความเข้าใจที่คลาด
เคลือ่ นได้ ในกรณีการประเมินมูลค่าเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ะสามารถสะท้อนมูลค่า
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ที่แท้จริงของเครื่องหมายการค้านั้นๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล โดยที่จะสะท้อนให้เห็น
มูลค่าทีแ่ ท้จริงตามท้องตลาดจึงต้องกระท�ำโดยการประเมินมูลค่าจากกระบวนการ
เปรียบเทียบจากราคาตลาด (Market Approach) คือการประเมินมูลค่าโดยอาศัย
การข้อมูลราคาทีไ่ ด้จากการขายทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันและขาย
ในตลาดเดียวกันกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการประเมินมูลค่า เพื่อให้ได้มลู ค่า
ทีค่ วรจะเป็นของทรัพย์สนิ ทางปัญญานัน้ เป็นวิธกี ารทีไ่ ด้รบั การยอมรับถึงความน่า
เชือ่ ถือของผลลัพธ์และสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ทุกประเภทและประกอบกับวิธีการประเมินด้วยวิธีการพิเศษ
เนือ่ งด้วยแท้ทจี่ ริงแล้วราคาตลาดไม่ใช่มลู ค่าทีเ่ ป็นผลลัพธ์ของการประเมิน
มูลค่าด้วยการวิธกี ารเปรียบเทียบราคาตลาดเท่านัน้ แต่ราคาตลาดยังเป็นแนวคิด
ว่าด้วยการประเมินมูลค่าประเภทหนึ่ง ในการประเมินมูลค่าอีกหลายหลาย
ประเภททีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เท่านัน้ โดยการเปรียบเทียบราคาตลาด
เป็นเพียงการวางหลักเกณฑ์วา่ ด้วยมูลค่าดังกล่าวควรเป็นมูลค่าทีต่ งั้ อยูบ่ นเงือ่ นไข
บางประการที่มีการรับประกันว่าการประเมินมูลค่าจะเป็นธรรมและเหมาะสม
กับคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายและเป็นทีย่ อมรับของระบบตลาดอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบนั
เมือ่ เทียบกับการประเมินมูลค่าเครือ่ งหมายการค้า อาจใช้การพิจารณาจากวิธกี าร
พิเศษในการประเมินมูลค่าร่วมกับวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยน�ำวิธีการ
พิเศษที่เป็นผลมาจากการใช้ตรรกะหรือกระบวนการคิดที่น่าเชื่อถือของผู้มี
ประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าจากบริษัทที่ปรึกษา CONSOR ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยวิธีการประเมินมูลค่าเฉพาะ Trademark and Service Mark
Valuation กล่าวคือการประเมินมูลค่าด้วยวิธี The Brand Value Equation
Method (BVEQTM) โดยวิธีการดังกล่าวจะสะท้อนมูลค่าโดยรวมของมูลค่า
เครื่ อ งหมายการค้ า รวมถึ ง ตราสิ น ค้ า (Logo) กล่ า วคื อ จะประเมิ น มู ล ค่ า
เครื่องหมายการค้าได้นั้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าแต่ละอย่าง
จะต้องน�ำมาค�ำนวณด้วยกับเครื่องหมายการค้านั้น เพื่อให้ได้ผลรวมของมูลค่า
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เครื่องหมายการค้าบวกกับทรัพย์สินอื่นที่เพิ่มเข้ามาจะกลายเป็นมูลค่าของ
เครื่องหมายการค้าทั้งหมด โดยจะประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่
จดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ต่ อ มาจะพิ จ ารณาประเมิ น มู ล ค่ า ส่ ว นประกอบอื่ น ของ
เครื่องหมายการค้า แล้วจึงให้ผลรวมมาเป็นมูลค่าของเครื่องหมายการค้าของ
องค์กรธุรกิจ และวิธีประเมินมูลค่าด้วยวิธี VALMATRIX® Analysis Technique
เป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าเครื่องหมายการค้าจากระบบการให้คะแนน โดยการสร้าง
ตารางเมตริกของเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาจ�ำนวนหนึ่งและจัด
อันดับโดยการพิจารณาถึงมูลค่าจากการประเมินพื้นฐานและเมื่อได้คะแนนจาก
การวิเคราะห์แต่ละล�ำดับของเครื่องหมายการค้าแล้วก็จะสามารถก�ำหนดล�ำดับ
ของตารางเมตริกเป็นรูปแบบร้อยละที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องหมาย
การค้าในกลุ่มเดียวกัน เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวผู้ประเมิน
สามารถน�ำไปเปรียบเทียบกับกระแสรายได้ของเครือ่ งหมายการค้าแต่ละเครือ่ งหมาย
ในกลุม่ นัน้ (CONSOR IP Consulting and Valuation, 2014) โดยวิธกี ารประเมิน
มูลค่าด้วยวิธีการพิเศษสามารถน�ำมาปรับใช้กับการประเมินมูลค่าเครื่องหมาย
การค้าด้วยวิธีการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้อีกด้วย รวมไป
ถึงการพิจารณาการรับรองและออกหนังสือค�้ำประกัน (Letter of Guarantee:
LG) การประเมินมูลค่าตามแบบกฎหมาย Financial Assistance to New
Technology Businesses Act ของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อน�ำการผลประเมิน
มูลค่าดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดกับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งวิธีการดัง
กล่าวจะเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รับประกันได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
ที่เป็นหลักประกันที่มีความเหมาะสมและมีตลาดรองรับสมบูรณ์เพียงพอที่จะมา
ขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยความเชื่อมั่นและการยอมรับในวิธีการ
ประเมินมูลค่าตลอดจนการรับรองเป็นหนังสือค�้ำประกันมักขึ้นอยู่กับความ
น่าเชื่อถือและคุณสมบัติของผู้ประเมินมูลค่าเป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับประเทศไทยได้มีโครงการสัมมนา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
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ผู้ประกอบการในกลุ่มเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าใจ
ถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาลและกลุ่ม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเกาหลีใต้และสามารถน�ำแนวทางดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ผู้ประกอบการ
SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยมีบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาด
ย่อมเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ค�้ำประกันสินเชื่อ แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงิน
ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังมีเพียงสถาบันทางการเงินเดียวเท่านั้นคือ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึง
สถาบันการเงินอื่นๆ ยังคงไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้เท่าที่ควร
4.2 การบังคับช�ำระหนี้เครื่องหมายการค้า
แนวทางการบังคับช�ำระหนี้แก่เครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยทัว่ ไปผูร้ บั หลักประกันทรัพย์สนิ ทางปัญญา
สามารถบั ง คั บ ช� ำ ระหนี้ ต ามสั ญ ญาหลั ก ประกั น ได้ เ องโดยที่ ไ ม่ ต ้ อ งอาศั ย
ค�ำพิพากษาของศาลและลดภาระของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับกระบวน การบังคับหลักประกันหากก�ำหนดให้ศาลมีอ�ำนาจบังคับ
หลักประกัน อาจท�ำให้กระบวนการพิจารณาบังคับคดีเป็นไปอย่างล่าช้า ซึง่ จะเกิด
ผลเสียแก่ผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน อีกทั้งการให้กระบวนการบังคับ
หลักประกันเป็นหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับคดีกจ็ ะเกิดปัญหาการบังคับคดีลา่ ช้า เพราะเจ้า
พนักงานบังคับคดีของศาลต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะท�ำให้ราคาจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลัก
ประกันอยู่ในราคาที่ต�่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ให้หลักประกันและผู้รับ
หลักประกัน โดยผู้รับหลักประกันสามารถเลือกวิธีบังคับช�ำระให้ทรัพย์สินนั้น
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หลุดเป็นสิทธิหรือโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อช�ำระหนี้แก่ผู้รับ
หลักประกัน
จะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจจ�ำกัดวิธกี ารบังคับช�ำระ
หนี้เพียงให้หลุดเป็นสิทธิของผู้รับหลักประกันและการขายทอดตลาด จากการ
ศึกษาพบว่าการให้ผู้รับหลักประกันสามารถบังคับหลักประกันได้เองท�ำให้เกิด
ความสะดวกสบาย รวดเร็ว และยังช่วยลดคดีที่จะขึ้นสู่ศาล อย่างไรก็ตาม วิธีการ
บังคับช�ำระหนีข้ องทรัพย์สนิ ทางปัญญา ตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. 2558 มิได้มบี ทบัญญัตแิ นวทางในการบังคับช�ำระหนีจ้ ากทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ที่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารสิทธิไว้โดยตรง แต่เครื่องหมายการค้านั้นถือได้ว่าเป็น
ทรัพย์สนิ รูปแบบหนึง่ ทีส่ ามารถใช้แนวทางการบังคับช�ำระหนีต้ ามรูปแบบของการ
บังคับช�ำระหนีแ้ บบกิจการได้ แต่อาจเกิดผลเสียตามมาเช่นกัน กล่าวคือ การบังคับ
ช�ำระหนี้เครื่องหมายการค้าในรูปแบบของกิจการนั้น ท�ำให้ผู้ให้หลักประกันเกิด
ความเสียหาย ซึ่งการบังคับในรูปแบบของกิจการผู้รับหลักประกันมักนิยมใช้การ
บังคับช�ำระหนี้ในรูปแบบของการขายทอดตลาด ซึ่งท�ำให้เครื่องหมายทางการค้า
และกิจการถูกบังคับช�ำระหนี้ขายทอดตลาดพร้อมกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 36 ได้กำ� หนดให้ผรู้ บั หลักประกันมีสทิ ธิ์
เลือกวิธีการช�ำระหนี้แก่กิจการเพียงการหลุดเป็นสิทธิ์ของผู้รับหลักประกันหรือ
การขายทอดตลาด การบังคับช�ำระหนี้ดังกล่าวเป็นการจ�ำกัดวิธีการช�ำระหนี้ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้น้อยและท�ำให้มูลค่าที่แท้จริงของเครื่องหมายการค้านั้น
ด้อยค่าลง กล่าวคือมูลค่าที่น้อยลงมาจากการขายทอดตลาดดังกล่าว โดยผู้รับ
หลักประกันหรือสถาบันการเงิน ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้าเป็นพิเศษ
เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ แนวทางการบั ง คั บ ช� ำ ระหนี้ ท รั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาเพื่อเป็นหลักประกันในการช�ำระหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้
หลักเกณฑ์ในการบังคับหลักประกันแบบเดียวกับการบังคับหลักประกันที่เป็น
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ทรัพย์สินทั่วไป โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย Uniform Commercial Code ข้อ 9
กล่าวคือ เมื่อผู้กู้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกัน
และผู้ให้กู้ยืมตกลงท�ำสัญญาหลักประกันการช�ำระหนี้ระหว่างกันขึ้นที่เรียกว่า
สัญญาบังคับแกท รัพย์สนิ ซึง่ เป็นหลักประกัน (Security Agreement) โดยมีเนือ้ หา
สาระส�ำคัญบงบอกถึงตัวผู้เป็นเจ้าหนี้ ผู้เป็นลูกหนี้และมูลหนี้ที่มีอยู่ต่อกัน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีจ่ ะน�ำมาเป็นหลักประกันในการช�ำระหนี้ รวมไปถึงสิทธิของ
เจ้าหนีใ้ นการบังคับช�ำระหนีเ้ อาแก่ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ ป็นหลักประกัน รวมถึง
ข้อตกลงในเงือ่ นไขอืน่ ๆ เพิม่ เติม หากเงือ่ นไขดังกล่าวไม่ขดั ต่อกฎหมาย ไม่เป็นการ
ท�ำให้สทิ ธิของเจ้าหนีร้ ายอืน่ ให้ลดน้อยถอยลงไปและไม่ขดั ต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในส่ ว นเครื่ อ งหมายการค้ า ที่ น� ำ มาเป็ น หลั ก ประกั น การช� ำ ระหนี้ ต าม
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ก�ำหนดให้ตอ้ งมีเอกสารสิทธิหรือจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาต่อหน่วยงานของรัฐ (Orzechowski & Bagdasarian, 2013)
กล่าวคือตองมีการจดทะเบียนต่อส�ำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของ
สหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office: USPTO) และ
สิทธิการเป็นเจ้าหนีม้ ปี ระกันจะเกิดขึน้ เมือ่ ได้มกี ารบันทึกสัญญาบังคับแก่ทรัพย์สนิ
ซึ่ ง เป็ น หลั ก ประกั น (Security Agreement) ต่ อ ส� ำนั ก งานสิ ท ธิ บั ต รและ
เครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 9-203(b) ก�ำหนดวาผู้ใดเป็น
ผู้ใหหลักประกันและผู้รับหลักประกันทรัพย์สินที่ใชเป็นหลักประกัน มูลค่าสูงสุด
ที่ใชทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และสาระส�ำคัญที่บงบอกถึงวัตถุประสงคในการ
ปล่อยสินเชื่อในรูปของสัญญาหลักประกันแบบสั้น (Short-Form Security
Agreement) (Practical Law Intellectual Property & Technology, 2013)
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ผู้เป็นเจ้าหนี้ได้รับจ�ำนองหรือได้ส่งมอบเงินกูใหแก่
ผู้เป็นลูกหนี้ พร้อมกับยื่นเอกสารทางการเงิน (Financing Statement) ต่อ
หน่วยงานของรัฐ (Secretary of State) เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้หรือกระท�ำ
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การใดอันเป็นการผิดเงื่อนไขตามสัญญา ผู้เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิติดตามน�ำทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นหลักประกันมาช�ำระหนี้โดยเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์และ
น�ำทรัพย์สินนั้น ออกจ�ำหน่าย ให้เช้า ให้สิทธิ์ หรืออาจเป็นการขายทอดตลาด
ก็ได้ โดยจะบังคับช�ำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ย่อมได้ แต่อย่างไรก็ตาม
การที่เจ้าหนี้จะใช้วิธีการใดบังคับแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น ต้องเป็นวิธี
การที่สมเหตุสมผลเป็นธรรมต่อผู้เป็นลูกหนี้และสามารถชี้แจงเหตุผลแก่ผู้เป็น
ลูกหนีแ้ ละศาลได้ถงึ สาเหตุในการเลือกใช้วธิ กี ารดังกล่าว (MATTER OF ROMAN
CLEANSER CO., 1984)
การบังคับช�ำระหนี้เครื่องหมายการค้านั้น โดยทั่วไปแลวผู้เป็นเจ้าหนี้
ไม่สามารถบังคับช�ำระหนี้แก่ตัวเครื่องหมายการคาเพียงตัวเดียวได้ เนื่องจาก
เครือ่ งหมายการคา มักใชในกิจการ ดังนัน้ เครือ่ งหมายการค้าย่อมครอบคลุมไปถึง
ทรัพย์สินทั้งหลายอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ ได้แก ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการรวมถึง
ความมีชื่อเสียงยอมถือเป็นทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้านั้นด้วย
การที่เจ้าหนี้จะบังคับช�ำระหนี้แก่เครื่องหมายการคาจึงต้องบังคับช�ำระหนี้
แกทรัพย์สินทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการคาดังกล่าวด้วย เมื่อมีเหตุ
แห่งการช�ำระหนี้ตาม Uniform Commercial Code ข้อ 9 มาตรา 9-320(c)(2)
ผูเ้ ป็นเจ้าหนีจ้ ะเลือกวิธกี ารอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายการค้า การประมูล การขาย
ทอดตลาดเครื่องหมายการค้าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมาย
การค้าก็ได้เพียงแต่ผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องสามารถชี้แจงลูกหนี้และศาลได้ถึงเหตุผล
ในการเลือกวิธีการบังคับช�ำระหนี้วิธีนั้นได้

●

	 สรุปผลการศึกษา

การประเมินมูลค่าเครือ่ งหมายการค้าเป็นเพียงวิธกี ารประเมินมูลค่าก่อนที่
จะมาเป็นมูลค่าที่แท้จริง สิ่งที่ส�ำคัญควรค�ำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ร่วมพิจารณาด้วย
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ทั้งนี้การประเมินมูลค่าจึงจ�ำเป็นต้องใช้ศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลกับ
มูลค่าทรัพย์สนิ ทางปัญญาและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าจากผูเ้ ชียวชาญชัน้ น�ำ
ของโลกที่ได้ว่างแนวทางการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าไว้ เพื่อน�ำมาเป็น
ปัจจัยประกอบการพิจารณาการประเมินมูลค่าเครือ่ งหมายการค้า เพือ่ น�ำไปสูก่ าร
ประเมินมูลค่าที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและอาจเป็นแนวทางการประเมินมูลค่า
แบบประยุกต์ เพื่อการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับเครื่องหมายการค้า โดยใน
ปัจจุบันเครื่องหมายการค้ามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงต้องมี
แนวทางในการประเมินมูลค่าในเครื่องหมายการค้าใหม่ๆ ให้เกิดความชัดเจน
ถูกต้อง สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา จะเห็นได้วา่ การประเมินมูลค่าเครือ่ งหมายการค้าดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น
มีแนวทางหลักเกณฑ์ 2 แนวทางที่เป็นแนวทางพื้นฐานในการพิจารณาประเมิน
มูลค่าเครื่องหมายการค้า โดยพื้นฐานแล้วผู้ศึกษาเห็นว่า การประเมินมูลค่า
เครือ่ งหมายการค้า เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงได้นนั้ และเพือ่
เป็นประโยชน์ในการขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน เพราะฉะนัน้ จึงต้องมีแนวทาง
ในการประเมินมูลค่าเครือ่ งหมายการค้าทีเ่ ป็นมาตรฐานในยุคปัจจุบนั โดยการเพิม่
วิธีการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าในแบบพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา
ทีส่ ามารถสะท้อนมูลค่าโดยรวมของมูลค่าเครือ่ งหมายการค้าไม่แค่เพียงมูลค่าของ
เครือ่ งหมายการค้านัน้ เพียงอย่างเดียว แต่ยงั สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของทรัพย์สนิ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านั้นอีกด้วย ประกอบกับรูปแบบการออก
หนังสือค�้ำประกันของประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการออกหนังสือค�้ำประกันที่สามารถ
ท�ำให้สถาบันการเงินทราบได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่น�ำมาเป็นหลักประกันนั้นมี
มูลค่าเพียงพอที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการหรือไม่และยังรวมถึงการ
ก�ำหนดระดับของเครือ่ งหมายการค้าหรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาประเภทอืน่ ทีน่ ำ� มา
เป็นหลักประกัน โดยก�ำหนดระดับขัน้ ความสามารถของเครือ่ งหมายการค้าท�ำได้
ออกเป็นเกรด ตัวอย่างเช่น เครือ่ งหมายการค้า ABC น�ำมาประเมินมูลค่า ได้เกรด
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A+ สามารถของสินเชื่อได้จากสถาบันการเงินได้ 5 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท
เป็นต้น แต่ทั้งนี้สินเชื่อที่จะได้รับก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินว่าจะสามารถให้ได้
ในจ�ำนวนเท่าไหร่หรืออาจจะมากกว่าที่ได้รับการประเมินมูลค่ามาก็ย่อมได้
ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทาง
ธุ ร กิ จ การประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาต้ อ งมี คุ ณ ภาพ เหมาะสม
กับประเทศไทยในปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่เพียงพอให้สถาบันการเงิน
เชื่ อ มั่ น ยอมรั บ และปล่ อ ยสิ น เชื่ อ และหากเป็ น เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ มี อ ายุ
กการใช้งานหรือมีความยาวนานของธุรกิจที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นก็ยิ่งท�ำให้
เครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวมีมลู ค่าเพิม่ มากขึน้ และเป็นทีย่ อมรับในการขอสินเชือ่
จากสถาบันการเงินด้วย และเพื่อเป็นประโยชน์ประกอบกับการแก้ไขปัญหา
การขาดหลักทรัพย์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นการเพิ่มหลักทรัพย์ในการ
ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินและยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับหลักทรัพย์ที่น�ำมา
เป็นหลักประกันอีกทางหนึ่งด้วยและเพิ่มโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
โดยการใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ปัญหาการบังคับช�ำระหนี้เครื่องหมายการค้า แม้พระราชบัญญัติหลัก
ประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 จะมีการบัญญัติให้สามารถน�ำทรัพย์สิน
ทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ แต่มิได้ระบุถึงแนวทางการบังคับ
ช�ำระหนี้แก่ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารสิทธิเอาไว้ จึงท�ำให้
ผู้รับหลักประกันหรือสถาบันการเงินที่ได้ให้สินเชื่อแก่ผู้ให้หลักประกันแล้วเกิด
ความไม่มนั่ ใจในการจะได้รบั ช�ำระหนีห้ ากมีเหตุทตี่ อ้ งบังคับช�ำระหนี้ เนือ่ งมาจาก
พะราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ได้มกี ารก�ำหนดแนวทางการบังคับ
ช�ำระหนี้แก่ทรัพย์สินทั่วไป กล่าวคือ กิจการ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
และรวมไปถึงแนวทางการบังคับช�ำระหนี้แก่สิทธิเรียกร้องไว้เท่านั้น ซึ่งทรัพย์สิน
ทางปัญญายังคงเป็นเรื่องที่ใหม่ส�ำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทยที่จะปล่อย
สินเชือ่ แม้พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 มาตรา 36 ได้กำ� หนด
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ให้ผบู้ งั คับหลักประกันสามารถบังคับช�ำระหนีแ้ ก่ท รัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกัน โดย
จะใหหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกันหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อ
น�ำมาช�ำระหนี้ตนก็ได้ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นบททั่วไปที่ผู้รับหลักประกัน
สามารถเลือกเป็นแนวทางในการน�ำมาปรับใชแก่ทรัพย์สินทางปัญญาได้ ในการ
บังคับช�ำระหนีเ้ ครือ่ งหมายการค้าทีน่ ำ� มาเป็นหลักประกันจะบังคับช�ำระหนีไ้ ด้นนั้
ต้องน�ำเครื่องหมายการค้านั้นไปรวมกับกิจการและทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครือ่ งหมายการค้านัน้ จึงจะสามารถบังคับช�ำระหนีโ้ ดยวิธกี ารขายทอดตลาดหรือ
บังคับให้หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกันได้ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายให้แก่ผู้ให้
หลักประกันได้ ทั้งนี้การจะท�ำให้การบังคับช�ำระหนี้นั้นเป็นผลในทางปฏิบัติแล้ว
นั้น จ�ำเป็นต้องคู่สัญญาสามารถที่จะตกลงเลือกวิธีการบังคับช�ำระหนี้ได้ โดยการ
ประมูล การขายทอดตลาดเครือ่ งหมายการค้าทัง้ หมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์
ในเครื่องหมายการค้าก็ได้เพียงแต่ผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องสามารถชี้แจงลูกหนี้และศาล
ได้ถึงเหตุผลในการเลือกวิธีการบังคับช�ำระหนี้วิธีนั้นได้
ดังนั้นเพื่อสามารถแก้ไขการบังคับช�ำระหนี้หลักทรัพย์ที่เป็นเครื่องหมาย
การค้าได้ จ�ำเป็นต้องบัญญัติเปิดกว้างให้คู่สัญญาเลือกวิธีการบังคับได้ เพื่อแก้
ปัญหาการน�ำเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ซึ่งจะท�ำให้สถาบันการเงิน
ยอมรับเครือ่ งหมายการค้ามาเป็นหลักประกันในทางธุรกิจมากขึน้ อีกทางหนึง่ ด้วย
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	 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาค้นคว้าปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการน�ำทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามพระราช
บัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญญาการประเมินมูลค่าและการบังคับช�ำระหนี้เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่เป็นกลไกส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีหลักเกณฑ์ที่
ได้มาตรฐาน ผูศ้ กึ ษาจึงเห็นว่าควรออกข้อก�ำหนดเพิม่ เติมทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกับ
ต่างประเทศ ในส่วนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าในปัจจุบัน
โดยน�ำการประเมินมูลค่าโดยเปรียบเทียบราคาตลาดประกอบกับวิธกี ารพิเศษจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบกับหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือค�ำ้ ประกันสินเชือ่
เพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือให้กบั หลักทรัพย์ทนี่ ำ� มาเป็นหลักประกัน โดยการประยุกต์
ใช้โครงการ KOTEC’s Technology Finance and Guarantee Program ตาม
กฎหมายFinancial Assistance to New Technology Businesses Act ของ
ประเทศเกาหลีใต้
ในส่วนการบังคับช�ำระหนี้เครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาค
ธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการก�ำหนดแนวทางในการ
บังคับช�ำระหนี้แก่ทรัพย์สินทางปัญญาไว้อย่างชัดแจง โดยให้คู่สัญญาสามารถที่
จะตกลงเลือกวิธกี ารบังคับช�ำระหนีไ้ ด้ โดยการประมูล การขายเครือ่ งหมายการค้า
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ แต่ผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องสามารถชี้แจงลูกหนี้และศาลได้
ถึงเหตุผลในการเลือกวิธีการบังคับช�ำระหนี้วิธีนั้นได้ ตามกฎหมาย Uniform
Commercial Code ข้อ 9 มาตรา 9-320(c)(2) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
ใหเ กิดความมัน่ ใจแก่ผรู้ บั หลักประกันในการทีต่ นจะได้รบั ช�ำระหนีแ้ ละเพือ่ ให้ผใู้ ห้
หลักประกันสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยน�ำเอาไปพัฒนาธุรกิจให้มีความ
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ก้าวหน้า ให้มคี วามสามารถในการแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจ ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
ตารางเปรียบเทียบ
แนวทางการบังคับชำ�ระหนี้หลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ประเทศ

ข้อดี

ข้อเสีย

1). ผู ้ รั บ หลั ก ประกั น สามารถ 1). ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ แ นวทางการ
บั ง คั บ ช� ำ ระหนี้ ไ ด้ เ องโดยไม่
บั ง คั บ ช� ำ ระหนี้ ท รั พ ย์ สิ น
ต้องอาศัยอ�ำนาจศาล
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา
ประเทศไทย

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2). การบังคับช�ำระหนี้จะมีความ 2). การบังคับช�ำระหนี้ทรัพย์สิน
รวดเร็ว
ทางปัญญาอาจอณุมานได้ว่า
เป็นการบังคับช�ำระหนี้แบบ
ทั่วไป
1). บทบัญญัติการบังคับช�ำระหนี้ 1). ข้ อ ตกลงการบั ง คั บ ช� ำ ระหนี้
เปิ ด กว้ า งสามารถใช้ ไ ด้ กั บ
ระหว่า งคู่สัญ ญาอาจไม่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา
ธรรมแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2). การบั ง คั บ ช� ำ ระหนี้ คู ่ สั ญ ญา
สามารถตกลงเลื อ กวิ ธี ก าร
บังคับช�ำระหนี้ได้
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บทน�า
วัฒนธรรม1 (culture) ภูมปิ ญ
ั ญา (wisdom) เป็นสิง่ ทีบ่ ง่ ชีส้ งั คมและมนุษย์
ล้วนแล้วแต่สอื่ ถึงสัญลักษณ์ของสังคมในแต่ละสังคมถึงความเจริญและความเสือ่ ม
ตลอดจนวิวัฒนาการความเป็นมาของมนุษย์ในแต่ละสังคม วัฒนธรรมเป็นเครื่อง
แสดงถึงบุคลิกลักษณะของชาติ และเป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดการอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข
วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ ซึ่งการที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน
จ�าเป็นต้องมีเอกภาพแห่งวัฒนธรรม ประเทศใดมีวัฒนธรรมดีจะส่งผลต่อความ
เจริญของคนในสังคม (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์และคณะ, 2549, น.45-46) ซึ่งค�าว่า
วัฒนธรรมนี้ได้คลอบคลุมถึงทุกสิ่ง ทุกอย่าง อันเป็นแบบแผนในความคิดและ
การกระท�าทีแ่ สดงออกถึงวิถขี องมนุษย์ในสังคม ตลอดจนความคิด ความเชือ่ และ
ความรู้ (อานนท์ อาภาภิรม, 2525, น.90) ส่วน ภูมิปัญญา คือ องค์ความรู้ ความ
เชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการ
ปรับตัว และด�ารงชีวิตในระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมทีไ่ ด้พฒ
ั นาการสืบสานกันมา ภูมปิ ญ
ั ญาเป็น
ผลของการใช้สติปัญญาปรับตัว กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มชนนั้น
●

ค�าว่า “วัฒนธรรม” ถอดศัพท์มาจากค�าว่า Culture เป็นค�าที่ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติไว้ โดยมาจากการรวมกันของสองค�า คือ “วัฒน” มาจาก
วฑฺฒน ในภาษาบาลี หมายถึง ความเจริญงอกงาม และ “ธรรม” มาจาก ธฺรม ในภาษา สันสกฤต
หมายถึงสภาพความจริงที่เป็นอยู่ รวมความแล้ว หมายถึงสภาพที่แสดงถึงความเจริญงอกงามหรือ
ความมีระเบียบวินยั แต่ในภาษาอังกฤษ ค�าว่า Culture มาจากค�าเดิมในภาษาละตินว่า Cultula ซึง่
มีความหมายหลายอย่าง เช่น การเพาะปลูก, การปลูกฝัง, การปลูกพืช, การท�าให้ดกี ว่าเดิม จากการ
อบรมหรือฝึกหัด ซึ่งตรงกับความหมายของวัฒนธรรมอันหมายถึง ความเจริญงอกงามเสมือน
การเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นสิ่งใดก็ตามหากมีการเจริญขึ้นด้วยการศึกษา อบรมจะอยู่ในขอบข่าย
ความหมายของค�าว่าวัฒนธรรมได้ทั้งสิ้น (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์และคณะ, 2549, น.45-46)
2
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ตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่น
จากพื้นที่สิ่งแวดล้อมอื่น ที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กัน แล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยน
น�ำมาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจาก
ประสบการณ์ในพื้นที่ ภูมิปัญญาที่มาจากภายนอกและภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่
หรือผลิตซ�้ำเพื่อการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นและ
ความเปลี่ยนแปลง (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544, น.42)
จากข้อมูลข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่า วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น นับตั้งแต่ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา
กฎหมาย ศิลปะ ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีตา่ งๆ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นเครือ่ ง
มือที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถด�ำรงอยู่ ส่งผลให้ภูมิปัญญา
ในแต่ละท้องถิ่น เกิดการสั่งสมการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อแก้ไข สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงจากการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น เอกวิทย์
ณ ถลาง (2544,น.10-11) ได้สรุปใจความส�ำคัญ ที่น่าสนใจของวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไว้ว่า“วัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาที่สะสมมาจากการปฏิบัติจริงและ
ถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ความรู้ที่ได้เกิดจากการทดลองปฏิบัติจริง
ในห้องทดลองทางสังคม คือความรู้กระแสวัฒนธรรม หรือความรู้ดั้งเดิม
(Tradition Knowledge) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นมรดกทางปัญญา
ของมนุษย์ (Human Heritage)”
ในปัจจุบันวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ก�ำลังได้รับความสนใจมากขึ้น
ทุกขณะจากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
การตื่นตัวเรื่องภูมิปัญญาไทยเป็นผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เนื่องจากกระแสการผลักดันให้ชาวชนบทต้องปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ทุนนิยมเสรี อันมีกลไกซับซ้อนชาวบ้านจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นผลิตเพื่อขาย ตาม
กลไกของตลาด ที่เกี่ยวพันกับความต้องการผลผลิตในต่างประเทศ จากเหตุผล
ข้างต้นโดยเฉพาะในวงการนักวิชาการและนักวิจัย ทั้งนี้ด้วยความหวังว่า ความรู้
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และความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาจะน�ำไปสู่ทางออกอันพึงประสงค์ในการก�ำหนด
ทิศทาง ตลอดจนสาระของการพัฒนาสังคมไทยให้สอดคล้องกับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดการน�ำเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
มาใช้ประโยชน์ให้เกิดการสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมไทย
ทั้งด้านการผลิต ระบบอุตสาหกรรมและด้านการตลาด เพื่อท�ำการขยายบทบาท
หัตถกรรมไทยให้มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2543, น.2) ซึง่ ศาสตร์องค์ความรูห้ นึง่ ทีม่ คี วามน่าสนใจและสามารถ
น�ำวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ในการสร้างสรรค์ต่อยอดคือ “การออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม”2 โดยแนวคิดนีเ้ ป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ระบวนการคิด
และผลิ ตจากการผสมผสานระหว่ างทั กษะภู มิ ป ั ญ ญา วั ฒ นธรรมและความ
เชี่ยวชาญเชิงศิลปหัตถกรรม ผนวกกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการออกแบบ
และกระบวนการเชิงอุตสาหกรรม เพื่อก่อเกิดแบบลักษณ์ที่ทันสมัย เหมาะสม
กับรูปแบบวิถชี วี ติ รสนิยมร่วมสมัย โดยมีกลิน่ อายทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ
ของมนุษย์ ท�ำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถอุตสาหกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์
อันโดดเด่น ต่อยอดทักษะเชิงช่างและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3

การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (Industrial Crafts Design) เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์พฒ
ั นา
หัตถกรรมไทยสูแ่ นวคิดสากล เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะการผลิต ซึง่ ผสมผสานระหว่าง
กระบวนการทางหัตถกรรมที่ต้อ งอาศัยความประณีต ทักษะเชิงช่า งภูมิปัญญาจากฝีมือ ของ
ผู้สร้างสรรค์และขบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมโดยอาศัยวัสดุเครื่องจักรและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทถี่ กู สร้างสรรค์ขนึ้ ในแนวทางหัตถอุตสาหกรรมนัน้ มีลกั ษณะรูปแบบทีท่ นั สมัย เหมาะกับ
วิถีชีวิตร่วมสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมและสามารถสร้างความต้องการ
ในเชิงการตลาดได้ ลักษณะการออกแบบมิเพียงแต่จะใช้ทกั ษะเชิงช่างหรือภูมปิ ญ
ั ญาเพียงอย่างเดียว
ทัง้ นีย้ งั รวมถึงการน�ำวัสดุพนื้ ถิน่ มาใช้ประโยชน์, การดึงอัตลักษณ์ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
มาใช้ในการสร้างสรรค์, การประยุกต์ใช้ศาสตร์เทคนิคเชิงช่างและการปรับเปลีย่ นรูปแบบโดยใช้วสั ดุ
อุตสาหกรรม เป็นต้น (สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม, 2559)

74

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งแนวทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมนี้ เปรียบเสมือนดาบสองคม
เช่นเดียวกันหากน�ำไปใช้อย่างไม่ถกู ต้อง จากกรณีทนี่ กั วิชาการ นักวิจยั ตลอดจน
ผู ้ ที่ ส นใจในศาสตร์ ดั ง กล่ า ว ไม่ มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เพี ย งพอ มี เ พี ย ง
องค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลที่สับสนไม่ชัดเจน และมองข้ามความละเอียดอ่อน
รวมถึงศึกษาประเด็นและชุดทฤษฎีข้อมูลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวพัน แฝงอยู่
ไม่เพียงพอ เมื่อน�ำไปใช้ในการสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้งทาง
วัฒนธรรม สังคมและความเชื่อ โดยนักออกแบบบางกลุ่มพยายามออกแบบผล
งานทางหัตถอุตสาหกรรม โดยใช้แนวคิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เรียกว่าการ
ไขว้วัฒนธรรม(cross culture) มาใช้อยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน แต่ผลงานที่ได้นั้น
บางครั้งไม่สามารถสื่อ ส่งผ่านหรือตอบสนองความเข้าใจในเชิงวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
ั ญานัน้ ได้เลย สุดท้ายเป็นเพียงค�ำกล่าวอ้างและดึงวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญามา
ใช้สร้างสรรค์ การยกระดับวัฒนธรรมตามความคิดของตนเองเท่านัน้ โดยไม่คำ� นึง
ถึงชุดข้อมูลที่สั่งสมมาในอดีต ทั้งนี้เกิดขึ้นก็เพราะการน�ำความรู้ ความคิด และ
วิธีการต่างๆ ที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาสมัยใหม่”มาใช้ร่วมกับ“ภูมิปัญญาสั่งสม”
อย่างไม่ประสานสอดคล้องกันจึงเกิดความสับสนและขัดแย้งนานาประการตามมา
ดังนั้นในการแก้ปัญหา ลดความสับสนและไม่ชัดเจนการการน�ำวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญามาใช้ในการสร้างสรรค์ ผูท้ สี่ นใจศึกษาต้องท�ำความเข้าใจ กระบวน
ทัศน์ในการพัฒนา (Development Paradigm) ก่อนที่จะน�ำไปใช้ การศึกษา
ค้นคว้าตรวจสอบว่า อะไรผิดอะไรถูก อะไรควรอะไรไม่ควร อะไรคือความพอดี
อะไรคือขาดเกิน กระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรม อะไรคือแก่นและรากเหง้าที่เป็น
ความรู้ ที่สามารถน�ำมาพิจารณาปรับใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อน�ำไปสู่การปรับแนวทางการ
พัฒนา ให้สอดคล้องกับพืน้ ฐานและภูมปิ ญ
ั ญาสัง่ สม เพือ่ ก่อเกิดงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและ
มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันและอนาคต (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544, น.23)
จากความสับสนและความไม่ชัดเจน ในการศึกษาชุดองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่น�ำมาใช้ในการสร้างสรรค์ ท�ำให้ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์
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หัตถอุตสาหกรรมที่ได้มาจากแนวคิดนั้นๆ ไม่สามารถสื่อและส่งผ่านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ที่น�ำแนวคิดนี้ไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างสรรค์ เมื่อขาดข้อมูลที่เพียงพอแล้วสิ่งที่ตามมาคือการตีความที่
บกพร่อง ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญเพราะนักคิดทีด่ ตี อ้ งตีความสิง่ ทีศ่ กึ ษาให้ครอบคลุมตาม
ขอบเขตการศึกษาที่ต้องการน�ำไปใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความหมายของ
วัฒนธรรม)
การตีความ (interpretation) คือเข้าใจถึงระบบวิธคี ดิ มุมมองและแนวทาง
ที่ได้มาซึ่งค�ำตอบ ที่แตกต่างออกไป เป็นการศึกษาหาข้อเท็จจริงจากมุมมองส่วน
บุคคล ต่อสิง่ ทีต่ นเองต้องการและการได้มาซึง่ ค�ำตอบ ตัวอย่างแนวคิดการตีความ
จากการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้สถาปัตยกรรมเป็นตัวก�ำหนด นักออกแบบจ�ำ
ต้องเรียนรู้วิธีการอุปมาอุปมัยเสมือนตะเกียงและกระจก3 ในการวิเคราะห์และ
ตี ค วามสิ่ ง ต่ า งๆ “ตะเกี ย ง(มี ห น้ า ที่ ม องภายนอก)และกระจก(มองภายใน)
สถาปัตยกรรมเป็นภาพสะท้อน” เช่นในอดีต วังและวัด เป็นภาพสะท้อนในความ
เชื่อ หรือ จักรวาลวิทยา, เทววิทยา เป็นกระจกสะท้อนตัวเอง ที่สร้างมันขึ้นมา
กระจก (Reflection) เป็นการสะท้อน ตรวจสอบตนเอง โดยส่วนมากลักษณะงาน
วิจัยเป็นเสมือนกระจก ต้องสามารถสะท้อนค�ำถามของงานวิจัย ค�ำถามคืออะไร
ผู้ศึกษาจะตระหนักถึงผลสะท้อนกลับงานวิจัยตนเองให้มาก ว่างานวิจัยต้องการ
4

กระจกมีหน้าที่สะท้อนตนเอง อาจเพียงสะท้อนแค่อัตชีวประวัติของผู้ออกแบบ ต่อมามีการขยาย
ความลักษณะการสะท้อนมากขึ้น สามารถที่จะสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นมา เช่น
อนุสาวรีย์ ซึ่งเราสามารถท�ำการสะท้อนความเป็นอนุสาวรีย์ได้อย่างหลากหลายเพื่อท�ำการศึกษา
ค้นคว้าให้ได้มาซึ่งค�ำตอบจากตัวมันเอง เช่น อนุสาวรีย์ คือ หอจดหมายเหตุ ท�ำไมต้องสร้าง การหา
ข้อเท็จจริง, Cross Referent การก้าวข้ามผ่านการอ้างอิงเดิม คือการค้นหาตรวจสอบย้อนหลัง
ว่าตรงกันหรือไม่ (จากอ้างอิงเดิม) มีการเปลีย่ นแปลงค�ำตอบหรือไม่, การหาทิศทางในการเก็บข้อมูล
ต้องชัดเจน มีกรอบที่แน่ชัดให้มีระเบียบแบบแผนในการเก็บข้อมูล, การศึกษาเอกสารขั้นต้น
ลายลักษณ์อักษร (หนังสือจากทางราชการ) และมีการอ้างอิงไปยังหนังสือหรือเอกสารเล่มไหน หรือ
การท�ำงานวิจัยจากจดหมายเหตุต่างๆ เป็นต้น (RobertMugerauer, 1996, 15-46)
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อะไร และรู้จักเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ และในขณะเดียวกัน ตะเกียง มีหน้าที่
ส่องสว่าง ท�ำให้เห็น สามารถเป็นเครื่องบ่งบอกอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราต้องการ
ศึกษา(โดยต้องส่องให้ละเอียดถี่ถ้วน ดูว่ามีมูลความจริงละน่าเชื่อถือได้หรือไม่)
เมื่อท�ำความเข้าใจแนวคิดของการตีความ (interpretation) ที่เหมาะ
สมในการศึกษา (ทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา) สิง่ ต่อมาคือการเรียนรูส้ งิ่ ทีต่ อ้ งการ
ตีความ (การเรียนรู้ถึงสิ่งที่ต้องการศึกษา) เป็นที่เข้าใจกันดีว่าวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อันมีแบบแผน ความคิด ความเชื่อ แสดงออก
ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพื่อให้มนุษย์นั้นด�ำรงอยู่ได้ ซึ่งสิ่งต่างๆได้ถูกสั่งสม
มาจากการเรียนรู้ เป็นมรดกของสังคม ทุกสิ่งอย่างล้วนมีความหมายและหน้าที่
ของตัวมันเองทั้งสิ้น ดังนั้นการศึกษาเหล่านี้จึงไม่สามารถศึกษาเพียงผิวเผินได้
จ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาบริ บ ทต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สั ม พั น ธ์ กั น ทั้ ง หมดซึ่ ง เรี ย กกั น ว่ า
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�ำความเข้าใจวัฒนธรรม ค้นหาชุด
ความเชื่อ แนวความคิด ทัศนคติ ของชุมชนหรือสังคม ณ ช่วงเวลาที่ผลิตสิ่งของ
วัตถุชนิ้ นัน้ ๆ โดยมีสมมุตฐิ านว่าสิง่ ของวัตถุทมี่ นุษย์ได้สร้างขึน้ นัน้ สามารถสะท้อน,
ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ทั้งทางตรงและทางอ้อม, ความเชื่อของบุคคล ผู้สร้าง
ผูซ้ อื้ หรือผูใ้ ช้สอย และสามารถขยายไปสูก่ ารท�ำความเข้าใจสังคมทีบ่ คุ คลนัน้ สังกัด
อยู่ด้วย ดังนั้น Material Culture จึงนับได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งของประวัติศาสตร์
สังคมหรือมานุษยวิทยาวัฒนธรรมที่มีตัววัตถุสิ่งของ เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน ใน
การศึกษา (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2558, น.3)
ชาตรี ประกิตนนทการ (2558, น.4-5) ได้อ้างถึงแนวคิดของ Bernard L.
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Herman นักวิชาการ ผู้บุกเบิกประเด็นเกี่ยวกับ Material Culture จากชิ้นงาน
the Stolen House ซึ่งในชิ้นงาน ได้น�ำเสนอจ�ำแนกกรอบการวิเคราะห์จาก
วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ ได้เป็น 2 แนวทาง อันได้แก่ “Object-centred”
และ “Object-driven” ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
Object-centred คือการศึกษาตัววัตถุ เพื่อเข้าใจตัววัตถุเป็นหลัก ไม่ว่า
จะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ, รูปร่างรูปทรง,พัฒนาการในเชิงเทคนิค,วิธีการ
ท�ำ,สุนทรียภาพหรือการศึกษาผลกระทบเชิงอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิทยาใน
มิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เมื่อปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งของวัตถุต่างๆ
Object-driven คือ การศึกษาวัตถุเพื่อน�ำไปสู่ความเข้าใจ ในสิ่งที่นอก
เหนือออกไปจากประเด็นของตัววัตถุเอง เป็นการตระหนักถึงความสัมพันธ์ในแง่
มุมต่างๆ ระหว่างวัตถุสงิ่ ของกับมนุษย์และสังคมทีผ่ ลิตและใช้สอยมัน ในแง่นวี้ ตั ถุ
จะมิใช่เป็นเพียงแค่สิ่งภายนอกที่มนุษย์สร้างขึ้น ใช้ประโยชน์แล้วโยนทิ้ง โดย
ปราศจากปฏิสัมพันธ์หรืออิทธิพลที่ย้อนกลับมาสู่ตัวมนุษย์ผู้ใช้สอย แต่ตัวมันจะ
เป็นกลไกส�ำคัญอย่างหนึ่งที่รวมตัวกันก่อรูปประสบการณ์ของมนุษย์และความ
สัมพันธ์ทางสังคมในมิติต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การศึกษาสิ่งของวัตถุในแง่นี้
มิใช่แค่เพียงศึกษามันในฐานะภาพของสังคม แต่เป็นการศึกษาในฐานะทีเ่ ป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติในสังคม รูปแบบที่ถูกสร้าง ลักษณะการใช้งาน รากเหง้าทาง
สังคม พิธีกรรมและความเชื่อที่แวดล้อม ที่เก็บรักษา เป็นต้น ทั้งหมดล้วนส่งผลก
ระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ความสับสนและความไม่ชดั เจนจากการน�ำราก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้(ทั้งแง่คิดของการตีความ (interpretation)
และบริบท (contexts) ต่างๆจากชุดความรู้) ของนักออกแบบ ท�ำให้ก่อเกิดเป็น
ค�ำถามและไม่สามารถตอบโจทย์ในแง่ความเป็นจริงจากมิติต่างๆของวัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสม (การริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดี แต่การพัฒนาจ�ำเป็นต้องเข้าใจ
ถึงแก่นแท้ของข้อมูล เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเหตุผล เหมาะสมและมี
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ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ความน่าเชื่อถือ สามารถอภิปรายได้ มิใช่การสรุปและใช้ความคิดของตนเองเป็น
ศูนย์กลาง ว่าดี ว่าเหมาะสมเพราะวัฒนธรรมเป็นของส่วนรวมของชนทั้งชาติ ซึ่ง
การน�ำมิตทิ างวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์นนั้ มีความเปราะบาง ละเอียดอ่อน
และมีความเชื่อที่แฝงอยู่ในสังคมมากมาย) มีหลากหลายกรณีจากงานออกแบบ
และงานวิ จั ย ที่ มี ก ารใช้ วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ั ญ ญา เป็ น ฐานในการคิ ด ริ เ ริ่ ม
(Research Base) ซึ่งในบทความนี้จึงขอยกตัวอย่างงานวิจัย (วิจัยทางการ
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) มาใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์และตีความ ให้เห็นถึง
ความสับสนและความไม่ชัดเจนของข้อมูลจากการน�ำรากทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ (ซึ่งในงานวิจัยได้ระบุว่าเป็นงานวิจัย
สิง่ ประดิษฐ์ เรือ่ งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำ� หรับวิถรี ว่ มสมัยโดยการ
ประยุกต์คุณค่าทางวัฒนธรรม)

Data Base
Culture
Wisdom
Context

Object
centred
Material
Culture

(Lantern)
Lighting

Interpretation
Object
driven

Reflection
(Mirror)

ภาพที่ 1 แนวคิดการน�ำวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ผ่าน Material Culture
“วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ” สู่การ ตีความเพื่อน�ำข้อมูลเข้าสู่การ
สร้างสรรค์
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ตัวอย่างงานวิจัย เรื่องกระบวนการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์
ส�ำหรับการบริโภคข้าวเหนียว ซึง่ เป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำ� หรับ
วิถีร่วมสมัยโดยการประยุกต์คุณค่าทางวัฒนธรรม (ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 2, 2559,น.101-133) โดยตัวอย่างในงานวิจยั ชิน้ นี้ ผูเ้ ขียนบทความท�ำการแยก
ประเด็นการวิเคราะห์ได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)4
และวัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ (Material Culture)
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย (Methodology) ในผลงานนี้ เ ป็ น ลั ก ษณะ
การท�ำงานวิจัย เพื่อท�ำการศึกษาและออกแบบ เพราะการวิจัย เป็นการ
ศึกษาหาค�ำตอบ หาข้อเท็จจริง ตามหลักการที่สามารถทดสอบได้ทาง
วิทยาศาสตร์หรือหลักการที่สามารถเชื่อถือได้ (นภดล สหชัยเสรี, มปป.)
ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า กระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย มีผลต่อวิธีการและ
แผนการด�ำเนินงานของการวิจยั ทัง้ สิน้ และผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ จะมีผลสืบเนือ่ ง
ถึงระบบการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูล เป็นแนวคิด เป็นบรรทัดฐานและ
ข้อมูลจ�ำเพาะในเรือ่ งดังกล่าวต่อไป ดังนัน้ งานวิจยั เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างมาก
ถ้างานวิจัยนั้นไม่เหมาะสม ไม่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้ ก็
เสมือนเป็นผลร้ายต่อวงการศึกษาและแวดวงวิชาการได้เช่นเดียวกัน จาก
การอ่านและวิเคราะห์ ผลงานวิจัยชิ้นนี้ (จากความสับสนและความ
ไม่ชัดเจน) สามารถจ�ำแนกระเบียบวิธีวิจัย ได้ข้อมูลดังนี้
1) การท�ำงานวิจัยชิ้นนี้ นักวิจัยได้ใช้หลักการประมวล การ
วิเคราะห์และการ สังเคราะห์กระบวนการออกแบบเป็น 4 ขั้นตอน
5

ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) หมายถึง การศึกษา ค้นคว้าความรู้อย่างมีระบบและแบบแผน
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์แก่มนุษย์โดยอาศัยวิธีการทีเ่ ป็นทีย่ อมรับใน
แต่ละสาขาวิชา (จริยา เสถบุตร, 2526, น.4) และอีกความหมายหนึ่งกล่าวว่า เป็นกระบวนการ
ค้นคว้าหาความรู้ที่เชื่อถือได้ โดยมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นกระบวนการที่ระบบ แบบแผน 2) มีจุด
มุ่งหมายที่แน่นอน ชัดเจน 3) ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบ ไม่ล�ำเอียง 4) มีหลักเหตุผล
5) บันทึกและรายงานออกมาอย่างระมัดระวัง (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, น.8)
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อันได้แก่ 1.ก�ำหนดปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Indenify)
2. การแสวงหาแนวทางใหม่ๆ (Explore) 3.การก�ำหนดแนวทางที่
ได้เป็นความคิดใหม่ (Define) 4.การท�ำให้แนวคิดใหม่นั้นเป็น
รูปธรรม (Realize)
ผลการวิเคราะห์ จากแนวคิดการวิเคราะห์ แผนการด�ำเนินงานดังกล่าว
เหมือนจะเหมาะสมและสามารถด�ำเนินการได้ (หลักการนีเ้ หมาะสมส�ำหรับกับขัน้ ตอน
การปรับปรุงงานออกแบบและงานประดิษฐ์มากกว่า มิใช่กระบวนการวิจยั ) แต่ถา้
มาท�ำการศึกษาและวิเคราะห์อย่างจริงจังตามหลักการทางการศึกษาแล้ว งานวิจยั
ชิ้นนี้เป็นงานวิจัยแก้ไขเพื่อประโยชน์ใช้สอย5 (Functional) การก�ำหนดประเด็น
ปัญหาในการพัฒนางานออกแบบควรมีกรอบแนวคิดทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งการประเมินผล
และการตรวจสอบการใช้งานในแนวคิดดังกล่าวด้วยเพื่อให้ได้รับการพิสูจน์
ดังนัน้ การท�ำงานวิจยั ทีม่ งุ่ ประเด็นไปยังการออกแบบเพือ่ ประโยชน์ใช้สอย
ควรมีรายละเอียดและแผนการด�ำเนินงานวิจัยที่เหมาะสมและชัดเจนกว่านี้ เพื่อ
ให้ผลลัพธ์จากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด Gavin Ambrose and
Pual Harris (2009, P 10) ได้ท�ำการวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบ (Design
Thinking) จากการแก้ไขงานเพื่อประโยชน์ใช้สอยได้ดังนี้
6

การออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพในหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมีหน้าที่ใช้สอยอย่างเดียวหรือหลายหน้าที่ก็ได้แต่หน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่นั้น
ต้องกระท�ำการใช้งานไปในระยะหนึ่งถึงจะทราบข้อบกพร่องซึ่งแนวคิดรูปร่างตามประโยชน์ใช้สอย
(Form follow Function)เป็นวิถีทางการออกแบบของ Louis Sulivan ที่นิยมประโยชน์ใช้สอย
เป็นหลัก (Functionalism) ภายใต้ปรัชญาที่ว่าประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอและ
มักถูกใช้มาอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติการเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตจ�ำนวนมาก โดยให้ความส�ำคัญกับการออกแบบที่สอดคล้องกับการท�ำงานของเครื่องจักร
การประหยัดวัสดุความสะดวกในการใช้งานเป็นต้น (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร, 2548, น.25,50)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

Define
Brief

Research
Background

Ideate
Solution

Prototype
Resolve

Select
Rationale

Implement
Delivery
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ภาพที่ 2 แนวคิดและขั้นตอนการวิเคราะห์การออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย
โดยเรียงล�ำดับขั้นตอนในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน และสามารถ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ว่ามีความเหมาะสมหรือแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์
หรือไม่
จากแนวคิดการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. Define Brief ก�ำหนด คัดเลือก สิ่งที่ต้องการศึกษา การก�ำหนดโจทย์
2. Research Background การศึกษา ค้นคว้า พื้นหลังที่ผ่านมา (ภูมิหลัง)
3. Ideate Solution การใช้ความคิด การหาทางออกในการแก้ปญ
ั หา ทางเลือก
ที่มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 4. Prototype Resolve การตกลงใจกับ
ทางเลือกทีไ่ ด้ทำ� การศึกษา ท�ำการทดลองแก้ไขจากการท�ำงานต้นแบบ 5. Select
Rationale การคัดเลือก การสรุปการแก้ไขผลงาน ด้วยความเป็นเหตุเป็นผล
ในการทดลอง (เหตุผลในการคัดเลือก การแก้ปัญหาจากการออกแบบที่ดีที่สุด)
6. Implement Delivery การท�ำผลงานให้เกิดเป็นผลส�ำเร็จ การน�ำไปใช้จริง
(กับกลุ่มผู้บริโภค) เป็นการส่งมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาสู่การทดสอบ
ตรวจสอบการใช้งาน และ7. Learn Feedback การได้ผลรับ จากผลสะท้อน
เรียนรู้ผลที่ได้รับกลับมา เรียนรู้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ เพื่อเรียนรู้
และพัฒนาต่อ
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2) วัตถุประสงค์ในงานวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 3 ข้อ ได้แก่
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ที่มีค วามเหมาะสมกั บลั ก ษณะ
เฉพาะของข้าวเหนียว
2. เพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมการบริโภคข้าวเหนียว
แบบดั้งเดิมของคนไทย
3. เพือ่ ยกระดับการรับประทานอาหารข้าวเหนียวให้มคี วาม
ร่วมสมัย
ผลการวิเคราะห์ จากวัตถุประสงค์ทงั้ 3 ข้อ ดูผวิ เผินแล้วเหมือนเหมาะสม
กับการพัฒนา และออกแบบ แต่เมื่อท�ำความเข้าใจกับผลงานวิจัยชิ้นนี้แล้วพบว่า
การก�ำหนดทิศทาง และแนวความคิดจากผลงานที่ได้(ภาพที่ 3-5) ไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ การก�ำหนดตัวแปรเพื่อท�ำการศึกษาตามนิยามศัพท์ไม่ครบถ้วน
อีกทั้งผู้วิจัยมีความสับสนในกระบวนการวิธีวิจัย เนื่องจากภายในงานวิจัยได้ระบุ
แนวคิด และความต้องการไว้อย่างมากมายในงานวิจัยชิ้นนี้ แต่งานวิจัยกลับไม่ได้
ท�ำการประเมินผลในส่วนดังกล่าวทีไ่ ด้บรรยายมาและต้องการอะไรในงานวิจยั ใน
ชิ้นนี้ โดยในงานวิจัยได้ระบุผลลัพธ์ (ในบทความวิจัยได้เขียนระบุไว้ทั้งสิ้น) ที่
ต้องการจากการศึกษาดังนี้
- ต้องการอิงวัฒนธรรมเดิม เกิดการย้อนระลึกถึงวิถีในอดีต ลดความแตก
ต่างเชิงอัตลักษณ์ทางชนชั้น ส่งผลต่อวิถีละเมียดแบบโบราณที่สังคมปัจจุบันโหย
หา การสร้างความเข้มแข็ง การยกระดับ วิถีเร่งรีบในยุคปัจจุบัน เข้ากับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป มีภาพลักษณ์ความศิวิไลซ์ ร้านอาหารระดับหรู ต�ำแหน่งของการวาง
ต�ำแหน่งสินค้า ราคา สอดคล้องกับกระแสการด�ำเนินชีวิตสมัยใหม่ (slow life)
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการ แต่ถ้าท�ำการวิเคราะห์ พบว่า ความสับสน ความ
ไม่ชัดเจน ในการตั้งค�ำถามในงานวิจัยท�ำให้ สิ่งที่ต้องการในงานวิจัยนั้นซับซ้อน
และไม่สามารถไปกันได้ เกิดความสับสนในทิศทางในการพัฒนา ว่าต้องการอะไร
กันแน่กับงานวิจัยชิ้นนี้ ตัวอย่างเช่น ต้องการลดความแตกต่างเชิงอัตลักษณ์ทาง
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ชนชั้น แต่กลับต้องการจัดแต่งอยู่ในร้านอาหารระดับหรู หรือ ต้องการส่งผลต่อ
วิถีละเมียดแบบโบราณที่สังคมปัจจุบันโหยหา แต่กลับต้องการภาพลักษณ์ความ
ศิวิไลซ์และสอดคล้องกับกระแสการด�ำเนินชีวิตสมัยใหม่ (slow life) ซึ่งเพียงแค่
2 ตัวอย่างนี้ก็พบว่าไปด้วยกันไม่ได้ สุดท้ายแล้วงานวิจัยนี้ต้องการอะไร
3) ในงานวิจัยได้ท�ำการสัมภาษณ์คนเมืองเชียงใหม่ที่คุ้นเคย
กับอาหารพื้นเมืองหลายราย ในการหาข้อมูลต่างๆ และวิเคราะห์
ในการออกแบบ
ผลการวิเคราะห์ ผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการคือ การน�ำเอาผลงานไปใช้ในร้านอาหาร
ระดับหรู ดังนั้นกลุ่มคนเมืองที่ได้ท�ำการสัมภาษณ์และเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
แก้ไขปัญหาใช่หรือไม่ เป็นตัวแทนของประชากรในร้านอาหารระดับหรูได้หรือไม่
(ซึง่ ในงานวิจยั ได้ระบุชดั เจนว่าต้องการความศิวไิ ลซ์และจัดวางในร้านอาหารระดับ
หรู) ใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง เชื่อถือได้หรือไม่ สอบถาม
อย่างไรและใช้เครื่องมือในงานวิจัยหรือไม่ สรุปเป้าหมายของการออกแบบคือ
สังคมสมัยใหม่ มีภาพลักษณ์ทศี่ วิ ไิ ลซ์ แต่เก็บข้อมูลกับคนเมืองทีร่ บั ประทานอาหาร
เหนือ (แล้วกลุ่มคนในร้านอาหารระดับหรูคืออะไร ใช่เป้าหมายที่แท้จริงหรือไม่)
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างควรเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร (representation)และ
เป็นกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ขี นาดใหญ่พอ (large sample) โดยในการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
เป็นลักษณะแบบใด เป็นการเลือกแบบไม่ยึดความน่าจะเป็น(Nonprobability)
เช่นการเลือกแบบเจาะจง, การเลือกแบบบังเอิญ หรือการเลือกแบบยึดความน่า
จะเป็น (แบบเป็นระบบ) เพราะงานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นการพัฒนาและออกแบบทีว่ า่ ด้วย
เรื่องของ Functional จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการวิจัย จะส่งผลถึง
การศึกษาว่าผลลัพธ์ของงานวิจัยชิ้นนี้เหมาะสมและตอบวัตถุประสงค์ รวมถึง
ค�ำถามในงานวิจัยได้จริง (ผดุงชัย ภู่พัฒน์, 2559)
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4) เมือ่ ท�ำผลงานออกแบบเสร็จสิน้ ได้สำ� รวจความคิดเห็น โดย
ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group) จากประชากรที่เป็นก
ลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท�ำการสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง ครั้งแรกท�ำการทดสอบ
5 คน ครั้งที่ 2 ทดสอบ 8 คน
ผลการวิเคราะห์ พบว่างานวิจัยลักษณะดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่ม (focus group) เพื่อท�ำการทดสอบและประเมินผลงาน (จากจ�ำนวน
ผู้เข้าร่วมทดสอบ 13 คน) เมื่อวิเคราะห์จากกลุ่มประชากรดังกล่าว งานวิจัยนี้
ควรใช้การประเมินและทดสอบผลงานจากเทคนิคการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
(connoisseurship)6 มากกว่าการสนทนากลุ่ม เนื่องจากผู้ที่มาประเมินและ
ทดสอบต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความช�ำนาญและความรู้ในประเด็นงานออกแบบ
และวิจยั (ในการคัดเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้มานัน้ ได้ใช้การคัดเลือกแบบใด เช่น การ
คัดเลือกแบบ Snow Ball เป็นต้น) ดังนั้นการทดสอบเพียง 13 คน เพื่อท�ำการ
ประเมินผลงานว่าเหมาะสม หรือแก้ปญ
ั หาได้หรือไม่ ไม่สามารถน�ำมาใช้อา้ งอิงได้
จากกลุม่ คนผูร้ บั ประทานข้าวเหนียวในร้านอาหารระดับหรูได้ทงั้ หมด (เป็นการใช้
ขนาดของกลุ่มประชากรและเทคนิคที่ไม่เหมาะสม) ผดุงชัย ภู่พัฒน์ (2559) ได้
รวบรวมเอกสารไว้ว่าโดยปกติแล้วการใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (focus group)
โดยส่วนมากจะเป็นการสนทนาเพือ่ ค้นหาปัญหา แนวความคิด และประเด็นความ
ต้องการ(ในเชิงลึก) ก่อนการพัฒนาและออกแบบ เพือ่ ให้เป็นข้อมูลเพือ่ น�ำไปใช้ใน
การวิเคราะห์ต่อไป โดยการสนทนากลุ่ม (focus group) เกณฑ์ของขนาดและ
จ�ำนวนกลุ่ม ปกติอยู่ที่ 6-8 คนต่อกลุ่ม แต่ไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไป ซึ่งในงาน
7

เทคนิคการสัมมนาอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ (connoisseurship) เป็นเทคนิคทีเ่ ป็นรูปแบบการได้องค์ความรู้
จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และองค์ความรู้นั้นๆ มาให้ข้อมูลเชิงลึกและทรรศนะ
เป็นการวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานหรือแนวทางการออกแบบผูว้ จิ ยั และนักออกแบบสามารถเรียนรู้ เข้าใจ
กระบวนการและวิธกี ารด�ำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ สามารถ
น�ำมาสมทบและเป็นข้อมูลชั้นยอดใช้ในการปรับหรือพัฒนาแนวคิดหรือประเมินผลงานให้สมบูรณ์
มีเหมาะสมมากยิ่งขึ้น (กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค,2560)
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วิจัยขนาดเล็กควรมีจ�ำนวนกลุ่ม 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) ซึง่ แผนในการท�ำงานวิจยั คือ แนวคิดแบบ
4 ขั้นตอน (IEDR: Indenify, Explore, Define,Realize) โดยใน
การศึกษาใช้การสัมภาษณ์กลุ่มคนเมืองที่รับประทานอาหารเหนือ
(ไม่ทราบจ�ำนวน) และท�ำการประเมินทดสอบผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 13 คน (กลุม่ ตัวอย่างจากผูร้ บั ประทานอาหารในร้านระดับ
หรู) เพื่อให้ได้ผลงานและสรุปผลงานวิจัยทั้งหมด
ผลการวิ เ คราะห์ จากงานวิจัยซึ่งเป็นงานลักษณะ Research and
Development (R & D)การตั้งวัตถุประสงค์ควรมีการตอบค�ำถามอยู่ 3 ทาง
อันได้แก่ 1.ศึกษาอะไร 2. พัฒนารูปแบบอย่างไร 3. ประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ (ซึ่งในการวิเคราะห์แบบ 4 ขั้นตอนของผู้วิจัย ไม่มีส่วนของการ
ประเมิน แต่สดุ ท้ายกลับมีการประเมินซึง่ ไม่รวู้ า่ น�ำส่วนดังกล่าวมาจากไหนเพราะ
ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ไม่ม)ี แต่เมือ่ น�ำข้อมูลและแนวคิดการพัฒนางานมาท�ำการ
วิเคราะห์พบว่า ในการออกแบบในลักษณะเช่นนี้ควรมีการใช้สถิติที่ใช้ในการวัด
และประเมินเพื่อหาผลลัพธ์ที่ได้ในการวิจัย จากงานออกแบบ R & D โดยการ
ออกแบบและพัฒนาผลงานที่เป็นลักษณะการแก้ไขเพื่อประโยชน์ใช้สอยนั้น ควร
ใช้สถิตอิ า้ งอิงเพือ่ การเปรียบเทียบ แบบ Bivariate Analysis เป็นการเปรียบเทียบ
กับกลุ่ม ซึ่งสามารถสร้างได้ 2 แนวทางในการประเมินผลงานออกแบบดังนี้
1. ออกแบบมาใหม่ ➜ ทดสอบกับกลุ่ม (หลังต้องดีกว่าหน้า) ➜ ใช้งาน
ได้ดีขึ้นกว่าเดิม (เปรียบเทียบ กับเกณฑ์หรือกรอบแนวคิด) ➜ ใช้สถิติ
T-Test Dependent (ไม่เป็นอิสระต่อกัน)
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2. ออกแบบมาใหม่ ➜ ทดสอบกับกลุม่ (หลังต้องดีกว่าหน้า) ➜ เปรียบเทียบ
กับคนที่ไม่ใช่กลุ่มเดิม(กับอีกกลุ่ม) โดยต้องควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
(กลุ่มคนที่มาเปรียบเทียบต้องใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง) ➜ ใช้สถิติ
T-Test Independent (อิสระต่อกัน) (ธนินทร์ รัตนโอฬาร, 2559)
โดยในการทดสอบและประเมิน ถ้าต้องการวัดว่าผลงานที่ออกแบบขึ้นมา
ใหม่นั้น มีความเหมาะสมหรือดีขึ้นกว่าเดิมจริง ต้องท�าการวัดซ�้าหลายๆครั้ง (ซึ่ง
ในกรณีเช่นนี้ควรน�าไปวัดกับกลุ่มตัวอย่างที่รับประทานข้าวเหนียวในร้านอาหาร
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) ในผลงานวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย ได้ อ ้ า งว่ า ผลลั พ ธ์ ข องการ
ออกแบบเรียกว่า กระติบข้าว

ภาพที่ 3 ผลงานออกแบบกระติบ
(ภาชนะใส่ข้าวเหนียวที่ได้รับการออกแบบ
(ที่มา: ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2,
2559, น.129)
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ผลการวิเคราะห์ จากผลงานที่ได้มา ทางวัฒนธรรมไทยอีสาน สิ่งนี้ไม่ได้
เรียกว่า “กระติบ”แต่ผลงานออกแบบที่ได้นี้เรียกว่า“ก่องข้าว”ซึ่งเป็นภาชนะ
บรรจุขา้ วเหนียวชาวอีสานเช่นเดียวกัน ความแตกต่างของภาชนะทัง้ สอง อยูท่ ร่ี ปู
ทรงโดยก่องข้าวจะมีลกั ษณะคล้ายกระบุง มีฝาปิดและมีขาท�าด้วยไม้เนือ้ แข็งเป็น
ฐานแยกสี่แฉก มีความแข็งแรงทนทานมากกว่า สานด้วยไม้ไผ่ มีความแน่นหนา
เก็บขอบด้วยหวายโดยรอบ ส่วนกระติบข้าวนั้นเป็นภาชนะสานทรงกลม มีฝาปิด
และตัวกระติบจะมีลักษณะที่เหมือนกันเพียงแต่มีขนาดที่ต่างกันเล็กน้อย ให้
สามารถสวมใส่กันได้พอดี ในส่วนตัวกระติบจะมีฐานรองท�าจากก้านตาล ขดเป็น
วงกลม มีขนาดเล็กกว่าตัวกระติบเล็กน้อย ยึดด้วยหวายให้ติดกับตัวกระติบ การ
สานท�าได้ง่ายกว่าก่องข้าว เพราะใช้ตอกไม้ไผ่ที่มีความบางอ่อนตัว
(ก่องข้าวใช้ตอกที่ท�าจากติว
ไม้ ไ ผ่ (ส่ ว นผิ ว ) ซึ่ ง มี ค วามแข็ ง จึ ง
สานยากกว่ า ) ท� า ให้ ก ระติ บ ข้ า ว
มี ค วามแข็ ง แรงน้ อ ยกว่ า ก่ อ งข้ า ว
(http:www.isangate.com/local/
kratibkao, สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 12
กันยายน 2560)
ภาพที่ 4 รูปแบบความแตกต่างของภาชนะบรรจุข้าวเหนียวของชาวอีสานของ
ก่องข้าวและกระติบ
ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/bantung/2008/12/11/
entry-1, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560)
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1.2) จากกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลงานใหม่จาก
งานวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ผลการออกแบบ และมีเงื่อนไขดังนี้
1.2.1) ภาชนะใส่ขา้ วนี้ จะต้องรักษาความร้อนไว้ได้ในระหว่าง
การรับประทาน
1.2.2) ภาชนะนี้จะต้องไม่ท�ำให้ข้าวเหนียวแฉะ ซึ่งเกิดจาก
ไอน�้ำของข้าวเหนียวที่ ร้อน เมื่อกระทบกับภาชนะ
ที่เย็น
1.2.3) ภาชนะจะต้องไม่ท�ำให้ข้าวเหนียวเย็นเร็วและแห้ง
ในระหว่างรับประทาน

ภาพที่ 5 ผลงานออกแบบภาชนะชั้นในและชั้นนอกของกระติบ ในการแก้ไข
ปรับปรุงที่ได้ระบุไว้ในงานวิจัย
(ที่มา: ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2559, น.120)
ผลการวิเคราะห์ จากผลงานที่ได้มา รูปแบบและผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย
ไม่สามารถตอบโจทย์ หรือเงือ่ นไขของการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์
ได้ดังนี้
จากลักษณะผลงานทีไ่ ด้ จะมีภาชนะชัน้ ในเป็นทีเ่ ก็บข้าวโดยท�ำช่องระบาย
อากาศเป็นเส้นเรียงตัวกัน (ซึ่งเว้นขอบด้านบน) และวางลงในภาชนะชั้นนอก
(ซึง่ เจาะด้านล่างเป็นช่องเพือ่ ให้นำ�้ ได้ระบายออก) ซึง่ ภาชนะชัน้ ในท�ำการเว้นระยะ
ทึบทางด้านบน มีขนาด 1/3 ของภาชนะ อย่างไรก็ดเี มือ่ เราน�ำข้าวเหนียวอุน่ บรรจุ
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เข้าไปภายในภาชนะ ความร้อนก็จะท�ำให้เกิดไอน�ำ้ และเกิดการระเหยขึน้ (อากาศ
จะลอยตัวจากล่างขึ้นบนตามหลักการของไหล) ก็ท�ำให้เกิดการควบแน่น (การ
ควบแน่นทางความร้อนคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไอเป็น
ของเหลว) เกิดเป็นน�ำ้ เกาะผิวพลาสติกทึบด้านบนและไหลลงสูข่ า้ วเหนียว ก่อนที่
น�ำ้ จะไหลลงไปด้านล่างเพือ่ ระบาย ท�ำให้ขา้ วเหนียวภายในแฉะได้ ถึงแม้วา่ ผูว้ จิ ยั
จะท�ำช่องว่างเป็นเส้นตามยาวเรียงตัวกันเพือ่ ระบายความร้อนและน�ำ้ แต่การเว้น
ระยะของช่องก็ท�ำให้น�้ำที่ไหลลงมา ไหลตามขอบในส่วนที่ทึบเป็นเส้น(ตามหลัก
แรงดึงดูดและการยึดเกาะจากที่สูงลงสู่ที่ต�่ำ) ท�ำให้น้�ำไหลลงมาสัมผัสกับตัวข้าว
เหนียวเช่นเดียวกัน รวมถึงเมือ่ น�ำ้ ไหลออกไปทางด้านล่างหมด เมือ่ ปล่อยไว้สกั พัก
การกักเก็บความร้อนจะหมดลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ข้าวเหนียวที่อยู่ภายในแห้ง
จากแนวทางเดิมในอดีต ก่องข้าวและกระติบข้าว ภาชนะในการเก็บอาหาร
ที่ทรงคุณค่า มากด้วยภูมิปัญญา เก็บความร้อนได้ดี ในขณะที่ยอมให้ไอน�้ำระเหย
ออกไปได้ ท�ำให้ขา้ วเหนียวทีบ่ รรจุอยูภ่ ายในกระติบ หรือก่องข้าวไม่แฉะด้วยไอน�ำ้
ซึ่งภูมิปัญญานี้มีเคล็ดลับอยู่ที่ การสานภาชนะเป็นสองชั้น ชั้นในสุดจะสานด้วย
ตอกให้มคี วามห่าง (ช่องว่างระหว่างตอกสาน ซึง่ การสานจะท�ำการสลับไขว้ ท�ำให้
ช่องว่างสลับกันไปมาไม่เป็นเส้นตรง) เล็กน้อย เพือ่ ให้ไอน�ำ้ ระเหยออกจากข้าวไป
สู่ช่องว่างภายในก่อง หรือกระติบข้าวได้ ในขณะที่ชั้นนอกสุดจะสานด้วยตอกที่มี
ความชิดแน่นหนากว่า เพื่อเก็บกักความร้อนไว้ ไอน�้ำที่มีความร้อนอยู่ภายใน
ช่องว่างนี้ จะช่วยท�ำให้ข้าว เหนียวที่อยู่ภายในกระติบ หรือก่องข้าว ยังคง
ความร้อนได้อีกนาน โดยเมล็ดข้าวจะไม่มีไอน�้ำเกาะ จึง ไม่แฉะเหมือนกับการ
บรรจุในภาชนะพลาสติกยุคใหม่ที่มีความเรียบ ไม่เหมือนการจักสานที่พื้นผิว
ไม่ เสมอกัน รวมถึงลักษณะการจักสานภายนอกนั้นจะมีการสานตอกที่มีความ
ชิดแน่นหนา ดังนัน้ จึงสามารถจักสานให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ เพือ่ ความสวยงาม
ได้อีกด้วย (http://oknation.nationtv.tv /blog/bantung/2008/12/11/
entry-1, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560)
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ภาพที่ 6 รู ป แบบของก่ อ งข้ า วและกระติ บ ของกลุ ่ ม คนทางภาคเหนื อ และ
ภาคอีสาน ใช้สำ� หรับใส่ขา้ วเหนียวที่ ทรงคุณค่า มากด้วยภูมปิ ญ
ั ญาและ
กักเก็บความร้อนได้ดี
(ที่มา: http://gub-gift-ku61.blogspot.com, สืบค้นเมื่อวันที่ 13
กันยายน 2560)
1.3) การพัฒนาและออกแบบชุดอุปกรณ์ ในการรับประทานอาหาร
ส�ำหรับข้าวเหนียวในร้านอาหารระดับหรู (concept of sticky
rice dining set)ได้ผลงานออกแบบ 4 ส่วนดังนี้
1.3.1) กระติบ แนวคิดการพัฒนารูปทรงและการใช้ภาชนะ
ส�ำหรับใส่ขา้ วเหนียวและเก็บให้อนุ่ ในขณะรับประทาน
อาหาร
1.3.2) การปั้น เป็นแนวคิดการพัฒนารูปทรง ส�ำหรับการ
ปั้นข้าวเหนียวให้เป็นก้อน ก่อนจ�้ำกับข้าว
13.3) การจก การพัฒนารูปทรงส�ำหรับการจกข้าวเหนียว
เป็นการแบ่งข้าวเหนียวออกมาจากกระติบ เพื่อแยก
ใส่จานและรับประทาน
1.3.4) การจ�้ำ การพัฒนารูปทรงส�ำหรับการจ�้ำข้าวเหนียว
กับอาหาร มีลักษณะ เป็นการปั้นให้เป็นก้อนเพื่อ
น�ำไปรวมกับกับข้าวเพื่อรับประทานในคราวเดียว
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ผลการวิเคราะห์ ผลลัพธ์การพัฒนาและออกแบบชุดอุปกรณ์ ในการ
รับประทานอาหารส�ำหรับข้าวเหนียวในร้านอาหารระดับหรู ผู้เขียนได้ท�ำการ
วิเคราะห์ตามประเด็นดังนี้
(1.) แนวทางการพัฒนากระติบได้ทำ� การวิเคราะห์ไปแล้ว ในหัวข้อที่ 1.1 ละ 1.2
(2.) ในการปั้นและการจกจะใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบเดียวกัน โดย
ใช้วิถีการปั้นแบบดั้งเดิมด้วยการใช้ 3 นิ้ว ในการปั้นข้าวเหนียวโดยการผ่าน
อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบ โดยโครงสร้างของอุปกรณ์การปั้น มี 3 ขา ที่ใช้ใน
การควบคุมเสมือนมือ แต่ไม่สัมผัสโดยตรงท�ำให้สามารถบีบหรือหนีบข้าวเหนียว
เปลี่ยนรูปเป็นทรงกลม

ภาพที่ 7 ผลงานอุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ การปั ้ น และการจกโครงสร้ า งของอุ ป กรณ์
การปั้นมี 3 ขาใช้ในการควบคุมเสมือนมือ
(ที่มา: ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2559, น.126)
จากการออกแบบเกิดค�ำถามจากการใช้งาน ว่าสามารถใช้งานได้จริง
หรือไม่ อุปกรณ์การปั้นและการจก สามารถจกข้าวออกจากกระติบได้จริงหรือไม่
เพราะพื้นที่ภายในของกระติบที่บรรจุข้าว มีขนาดเท่าใด มีจุดส่วนโค้งเท่าใด
อุปกรณ์ดงั กล่าวจะสามารถจกข้าวเหนียวออกมาได้หมดกระติบหรือไม่ เนือ่ งจาก
โดยทั่วไปเราใช้มือในการจกข้าวเหนียว ยังต้องท�ำการคว้านมือ เมื่อท�ำการกวาด
ข้าวออกจากกระติบที่มีความเหนียวและติดอยู่ภายในให้หมด ดังนั้นอุปกรณ์
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ดังกล่าวต้องมีการออกแบบมีเหมาะสม ถูกต้องตามหลักกายวิภาคจึงจะสามารถ
ทดแทนการใช้มือจากการสัมผัสผ่านอุปกรณ์ (โดยใช้เพียง 3 นิ้วคือนิ้วโป้ง นิ้วชี้
และนิ้วกลาง) อีกทั้งขนาดของมือแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน อุปกรณ์ดังกล่าวจะ
ตอบสนองการใช้งานได้ดีหรือไม่ (ซึ่งในการรับประทานข้าวเหนียว ขณะรับ
ประทานยังต้องน�ำมือไปจุ่มน�้ำเพื่อให้ข้าวเหนียวไม่ติดมือ แล้วอุปกรณ์นี้ได้
แก้ปัญหาข้าวเหนียวที่ติดกับอุปกรณ์หรือไม่) รวมถึงเมื่อจกข้าวเหนียวออกจาก
กระติบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องสามารถท�ำให้ข้าวเหนียวเปลี่ยนเป็นทรงกลมก่อน
รับประทานอีกด้วย
ผลการทดลอง ผู้วิจัยได้อธิบายการทดลองว่า อุปกรณ์การปั้นและการจก
ได้สร้างชิ้นงานโดยอาศัยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ท�ำให้วัสดุมีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอ
จึงไม่สามารถทดสอบการใช้งานได้ แต่ในการสรุปผลงานวิจัยกลับอภิปรายผลว่า
ผลิตภัณฑ์ชดุ นีไ้ ด้รบั การออกแบบและพัฒนาขึน้ มา สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะ
สม และใช้งานได้ดกี ว่าการใช้ชอ้ น ส้อมหรือตะเกียบ ในการรับประทานข้าวเหนียว
ซึ่งนั้นแปลว่าผลงานที่ได้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม ใช้งานได้ดีแต่การทดลอง
อุปกรณ์การปั้นและการจกกลับไม่สามารถทดลองได้ (สรุปคืองานออกแบบ
ไม่ส�ำเร็จแต่ผู้วิจัยกลับสามารถประเมินผลงานวิจัยได้)
(3.) ผลการออกแบบอุปกรณ์สำ� หรับการจ�ำ้ ท�ำการออกแบบโดยใช้การบีบ
และการหนีบ (สามารถยืดหยุ่นและดีดกลับไปในต�ำแหน่งเดิมได้) ซึ่งอุปกรณ์นี้
สามารถหนีบข้าวเหนียวและปั้นเปลี่ยนรูปเป็นก้อนกลมได้ ลักษณะโครงสร้าง
เป็นที่คีบ 2 ขา สามารถคีบข้าวเหนียวเข้าปากได้โดยตรง (รวมถึงสามารถคีบ
ข้าวเหนียวและน�ำไปจ�้ำกับเครื่องเคียงหรือกับข้าวได้ ก่อนรับประทาน)
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ภาพที่ 8 ผลงานออกแบบอุปกรณ์ส�ำหรับการจ�้ำ โครงสร้างของอุปกรณ์การจ�้ำ
มี 2 ขา สามารถบีบและหนีบ ข้าวเหนียวเข้าปากได้โดยตรง พร้อมทั้ง
สามารถหนีบข้าวไปจ�้ำกับกับข้าวก่อนรับประทานได้อีกด้วย
(ที่มา: ศิลปกรรมสาร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2559, น.124)
จากแนวคิดนี้พบว่า เราได้สร้างเงื่อนไขในการรับประทานข้าวเหนียว
เพิม่ ขึน้ ยากต่อการใช้งาน รูปแบบและขนาดของอุปกรณ์สามารถคีบแล้วเข้าปาก
โดยตรงได้จริงหรือไม่ เนือ่ งจากรูปแบบและขนาดสัดส่วนอุปกรณ์ทคี่ บี ข้าวเหนียว
มีความกว้างและใหญ่ เมื่อคีบข้าวเหนียวก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ขนาดจะมีความ
กว้างมากกว่าปากคนหรือไม่ อีกแนวคิดหนึ่ง เนื่องจากในการใช้มือในการรับ
ประทานข้าวเหนียวนั้น จะใช้มือในการปั้นเป็นก้อนกลมและใช้นิ้วโป้งในการกด
ข้าวเหนียวให้เกิดเป็นหลุมเพือ่ น�ำไปจ�ำ้ หรือควัก กับกับข้าวต่างๆก่อนรับประทาน
แต่อุปกรณ์การจ�้ำที่ได้รับการออกแบบใช้การคีบและหนีบ จะท�ำการจ�้ำหรือควัก
กับข้าวได้อย่างไร ในเมื่อในอุปกณ์มีข้าวเหนียวคีบอยู่ก่อนแล้ว สรุปได้ว่าอุปกรณ์
ดังกล่าวถูกสร้างมาเพื่อให้เกิดปัญหามากว่าการแก้ปัญหา ดังนั้นถ้าการท�ำงาน
น�ำไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ต้องมีจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มากพอที่จะเป็น
ตัวแทนประชากรของคนเหนือและคนอีสานได้อย่างเหมาะสม (ตามการวิเคราะห์
เรื่องระเบียบวิธีวิจัยที่ได้อธิบายมาก่อนข้างต้น)
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2) Object-driven คือ การศึกษาวัตถุเพื่อน�ำไปสู่ความเข้าใจ ในสิ่งที่นอก
เหนือออกไปจากประเด็นของตัววัตถุเอง เป็นการตระหนักถึงความสัมพันธ์ในแง่
มุมต่างๆ ระหว่างวัตถุสิ่งของกับมนุษย์และสังคมที่ผลิตและใช้สอยมัน
2.1) เหตุผลการศึกษางานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กล่าวอ้างว่ามีความต้องการ
ที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนวิกฤตให้
เป็นโอกาส ต้องการให้วัฒนธรรมเดิมยังคงอยู่และถูกถ่ายทอด
ไปยังอนาคต สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของการน�ำ
กระแสที่เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เหมาะสม อันจะ
น�ำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่า คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลการวิเคราะห์ เหตุผลในการศึกษางานวิจัยข้างต้น พยายามใช้ค�ำว่า
“เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส” เพื่อท�ำการแก้ไข ซึ่งความจริงแล้วทุกวันนี้
วัฒนธรรมในการบริโภคข้าวเหนียวในปัจจุบันของคนภาคเหนือและภาคอีสาน
เกิดความวิกฤตแล้วหรือไม่ และวิกฤตอย่างไร ผูเ้ ขียนยังไม่ทราบเหตุผลทีจ่ ะน�ำมา
ใช้ในการเป็นค�ำถามของงานวิจัยใดๆ ทั้งที่วัฒนธรรมการบริโภคข้าวเหนียวนั้น
เป็นอาหารหลักของผู้คนในแถบสุวรรณภูมิ(กลุ่มชนไท-ลาว)มามากกว่า 7,000 ปี
อีกทั้งนักโบราณคดีได้ท�ำการขุดพบเมล็ดข้าวเก่าแก่ที่ถ�้ำปุงฮุง จ.แม่ฮองสอนซึ่ง
มีอายุกว่า 3,500 ปี ซึง่ หลักฐานชิน้ นีท้ ำ� ให้ทราบว่าทุกเผ่าพันธุใ์ นสุวรรณภูมติ งั้ แต่
เหนือจรดใต้รับประทานข้าวเหนียวมาก่อนจากทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม
(culture ecology) ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ใน
ขณะที่มนุษย์ก็เป็นผู้จัดสรรสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันดังนั้นวัฒนธรรมของมนุษย์จึง
ขึน้ อยูก่ บั สิง่ แวดล้อมทีอ่ าศัยอยู่ ส่งผลให้มนุษย์ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆสร้างสรรค์และพัฒนา
วัฒนธรรมของตนเอง เช่นวัฒนธรรมในการบริโภคข้าวเหนียว เป็นวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต ประเพณี ความเชื่อ และมี
ผลกระทบต่อวิถีของมนุษย์ในภูมิภาคนั้น (โขมสี แสนจิตต์, 2555) นั้นแสดงให้
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เห็นว่าการบริโภคข้าวเหนียวนั้นมีมาอย่างช้านาน สืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม
จากรุ่นสู่รุ่น แฝงด้วยวิธีความเชื่อและบริบทในการด�ำรงชีวิต วัฒนธรรมเหล่านี้
ล้วนเป็นการเชือ่ มโยง สอดคล้องกันภายในระบบสังคมและพฤติกรรมของผูค้ นใน
รูปของวิถีการด�ำเนินชีวิต ดังนั้นเหตุผลที่ยกอ้างมาว่า เกิดความวิกฤตล้วนย้อน
แย้งกับเหตุผลของความเป็นจริง เสมือนเป็นการหักล้างวัฒนธรรมดั้งเดิม วิถีชีวิต
และความเชื่อในการบริโภคข้าวเหนียวที่มีมาอย่างช้านาน อีกทั้งวัฒนธรรม
ดังกล่าวก็ยงั คงอยูไ่ ด้ในสังคมปัจจุบนั และถูกถ่ายทอดไปยังอนาคตได้อย่างแน่นอน
ในแบบที่เป็นมา ในส่วนของความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุผลที่ดี
แต่ควรศึกษาภูมหิ ลังวัฒนธรรมการบริโภคข้าวเหนียวและท�ำการแก้ไขในส่วนอืน่
ให้ถกู จุด มิใช้ปรับเปลีย่ นให้เกิดความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ น สับสน เช่นท�ำการศึกษา
กระบวนการนึ่งและแปรรูปข้าวเหนียวให้เป็นค�ำ(พอดีค�ำ) เพื่อบริโภคให้สะดวก
ขึ้น, การแปรรูปข้าวเหนียว ต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบอื่นหรือ
ศึก ษาหาเครื่อ งมือ ในการรับ ประทานข้ าวเหนี ยวด้ว ยมื อในรูปแบบเดิม แต่
ออกแบบและพัฒนาถุงมือหรือสวมในนิว้ มือเพือ่ ช่วยในการรับประทานและเกิดสุข
อนามัยที่ดีขึ้นเป็นต้น
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2542, น.28) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงาน
หัตถกรรมไว้ว่า ศิลปะชาวบ้านหรือศิลปะพื้นบ้านไม่นิยมความเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ความจริงแล้วศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตาม
อิทธิพลจากภายนอกที่เข้าไปกระทบ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นบางทีเปลี่ยนแปลง
เพียงรูปแบบภายนอก แต่เนือ้ หาหรือประโยชน์ใช้สอยนัน้ คงเดิม ทัง้ นีเ้ พราะศิลปะ
หรือหัตถกรรมพื้นบ้านบางชนิด ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนามาเป็นเวลานาน
จนมีประโยชน์ใช้สอยสมบูรณ์จึงเปลี่ยนแปลงได้ยาก เช่นกระติบและก่องข้าว
ส�ำหรับข้าวเหนียว ของภาคเหนือและภาคอีสาน แม้ในแต่ละถิ่นจะมีรูปแบบตาม
ขนบนิยมของท้องถิ่นที่สืบต่อกันมามิใคร่เปลี่ยนแปลง และมีประโยชน์ใช้สอยที่
ไม่เปลี่ยนแปลงคือใช้ใส่ข้าวเหนียว แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ้างคือการน�ำ

96

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัสดุทหี่ าได้งา่ ยเช่น พลาสติกมาใช้สานแทนตอกไม้ไผ่ เพราะชาวบ้านเห็นว่ามีสสี นั
สวยงามและเป็นวัสดุทหี่ าง่าย ในขณะทีว่ สั ดุธรรมชาติอย่างหวายหรือไม้ไผ่เริม่ หา
ยาก แต่ความนิยมนีจ้ ะเป็นไปเพียงช่วงระยะเวลาหนึง่ เท่านัน้ ในทีส่ ดุ ก็จะกลับมา
สู่รูปแบบเดิม เหตุที่ศิลปะพื้นบ้านไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่ง น่าจะเป็น
เพราะความเกี่ยวเนื่องกับขนบประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมกลุ่มชนพื้นบ้าน
ซึ่งมักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นสิ่งที่ยึดถือสืบต่อกันมาแต่บรรพชน
2.2) ผู้วิจัยได้ให้เหตุผลไว้ว่าการใช้มือในการรับประทานอาหาร
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ท างสั ง คม มารยาทในการ
รับประทานอาหารถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางสังคมศิวิไลซ์
ที่ได้รับมาจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตก
ผลการวิเคราะห์ ค�ำถามคือ วัฒนธรรมไทย ต้องคล้อยตามและสอดคล้อง
กับสังคมศิวิไลซ์หรือไม่ เรามีวัฒนธรรมที่เป็นแบบแผน มีจารีตและมีความเชื่อ
เราต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเราตามชาติตะวันตกหรือไม่ ถ้าศึกษาให้เข้าใจจะ
พบว่าปัจจุบันชาวตะวันตกหรือชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศ
จ�ำนวนมาก ล้วนแล้วแต่มีความต้องการซึมซับวัฒนธรรมต่างๆ ที่เป็นขนบนิยม
ท้องถิน่ เรียนรูม้ ติ ทิ างวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างออกไป ทัง้ วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม
ประเพณีความเชือ่ ทางศาสนาหรือแม้กระทัง้ วัฒนธรรมทางความคิด ดังนัน้ เราควร
จะยึดมั่นในวัฒนธรรมของตนที่มีอยู่ สร้างให้เกิดเป็นองค์ความรู้และด�ำรงไว้เพื่อ
ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
(จากเหตุผลนีต้ ดั ความเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารถูกใช้เป็นสัญลักษณ์
ทางสังคมศิวิไลซ์ออกไป เนื่องจากสิ่งที่ว่านี้คือวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร/
ข้าวเหนียว ของภาคเหนือและภาคอีสาน ผู้วิจัยควรตีความและแยกแยะประเด็น
ให้ชัด) ตัวอย่างเช่น ชุดกิโมโน (Kimono) ชุดประจ�ำชาติประเทศญี่ปุ่น มีการ
สวมใส่มากมายหลายชิน้ มีขนั้ ตอนในการสวมใส่เป็นระบบแบบแผน(รวมถึงวิธกี าร
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ผูกโอบิ) ซึ่งไม่มีความจ�ำเป็นหรือเหตุผลใด ที่จะต้องออกแบบใหม่โดยการตัดเย็บ
ชุดกิโมโนทุกชิ้นให้เป็นชุดเดียวกัน แล้วปิดด้วยกระดุมหรือซิบ เพื่อง่ายแก่การ
สวมใส่ส�ำหรับนักท่องเที่ยว (ทั้งที่ผู้ที่มาท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเรียนรู้การ
สวมใส่และซึมซับวัฒนธรรมชองชาวญีป่ นุ่ ถึงแม้วา่ จะมีขนั้ ตอนมากมายแต่ทงั้ หมด
ทั้งสิ้นคือการเรียนรู้มิติทางวัฒนธรรม) มิใช่เพียงใส่ชุดกิโมโนแล้วมีความสวยงาม
เพียงอย่างเดียว แต่ผสู้ วมใส่จะเข้าใจถึงเหตุผลและความเป็นมาของชุดแต่งกายนี้
ผ่านการสวมใส่อีกด้วย
2.3) วัตถุประสงค์ในการวิจัยเรื่องนี้ ข้อหนึ่งได้กล่าวอ้างว่า เพื่อจะ
เป็นการยกระดับการรับประทานข้าวเหนียวให้มคี วามร่วมสมัย
ได้อ้างข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในสมัย ร.4และร.5 ทรงมีความ
พยายามในการรวมประเทศ ซึง่ มีอปุ สรรคเนือ่ งจากคนไทยภาค
เหนือและภาคกลางไม่มีความประสานกลมกลืน เหตุหนึ่ง
เกิดจากการดูถูกและเหยียดกลุ่มชนชั้นข้าวเหนียว จึงถูก
มองว่าเป็นอาหารของไพร่และข้าวเจ้าเป็นอาหารของเจ้า
ความรูส้ กึ นัน้ ถูกส่งต่อมายังยุคปัจจุบนั อีกประเด็นหนึง่ กล่าว
ว่าในช่วง ร.4 การรับประทานอาหารเป็นความแตกต่างระหว่าง
ชนชัน้ ผูด้ แี ละชนชัน้ ไพร่ ธรรมเนียมการรับประทานอาหารด้วย
การเปิบมือเป็นวิธีการกินอาหารของพวกไพร่ราษฎรเท่านั้น
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ผลการวิเคราะห์ จากประเด็นดังกล่าว เพือ่ เป็นการยกระดับการรับประทาน
ข้าวเหนียวให้มีความร่วมสมัย ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากสมัย ร.4 และ ร.57 เพื่อมาใช้
ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในกาลปัจจุบัน ไม่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
หลักฐานที่เป็นอดีตเป็นประวัติศาสตร์ เกิดจากสภาวะแวดล้อมต่างของสังคม
การเมือง การปกครอง ใน ณ.ขณะนัน้ แต่เหตุของความต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
งานวิจัยครั้งนี้เกิดจากต้องการออกแบบกระติบข้าวเหนียวส�ำหรับรับประทานใน
สังคมศิวไิ ลซ์ ภายในร้านอาหารระดับหรู ในปัจจุบนั ดังนัน้ การจะน�ำข้อมูลดังกล่าว
มาอ้างอิง ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีมาในอดีตจนส่งผลถึงปัจจุบันนั้นไม่ถูกต้อง
รูปแบบทางสังคม วัฒนธรรม มีความเปลี่ยนแปลงตามกลไก มีความเป็นพลวัต
ถ้าจะน�ำข้อมูลที่มองว่าเป็นปัญหามานานกว่า 167 ปีก่อน (นับจากการขึ้นครอง
ราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพ.ศ.2394) มาใช้อ้างอิง
เพื่อแก้ไขประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาในปัจจุบันนั้น ไม่มีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล
8

ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าว น�ำมาใช้อ้างอิงในงานวิจัย ผู้วิจัยควรศึกษาด้วยว่าเหตุใดในยุคสมัย ร.4
และ ร.5 มีเหตุจ�ำเป็นอันใด ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้เกิดเป็นสังคมที่ศิวิไลซ์
มีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังจากข้อมูลดังกล่าวมิใช่การจับข้อมูลมาโยงใส่กัน จนเกิดความสับสน
ประเด็นการศึกษาไม่ได้สอดคล้องกัน ซึง่ จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์เกิดจากประเทศทางตะวันตก
มีการล่าอาณานิคมเพื่อไม่ให้ประเทศตกเป็นเมืองขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องท�ำการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
สังคมภายในประเทศให้เกิดความศิวิไลซ์ วางแผนในการพัฒนาสร้างชาติใหม่ ให้นานาประเทศทาง
ตะวันตกทีเ่ ข้ามารับรูว้ า่ ประเทศไทยมีความเป็นอารยะมิใช่ลา้ หลังหรือเป็นบ้านป่าเมืองเถือ่ น ในสมัย
ร.4 ทรงคบค้ากับชาวต่างประเทศจึงมีความรอบรูแ้ ละแตกฉาน มีการท�ำสนธิสญ
ั ญากับนานาประเทศ
(เช่นสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ /ท�ำให้คนอังกฤษสามารถถือกรรมสิทธ์เป็นเจ้าของดินแดนในประเทศไทยได้)
จากการสถานการณ์ดังกล่าวสังคมไทยไม่สามารถอยู่ภายใต้กรอบจารีตเดิม มิเช่นนั้นจะไม่สามารถ
ด�ำรงชาติอยูไ่ ด้ภายใต้การล่าอาณานิคมได้ จากเหตุดงั กล่าวเป็นเหตุให้สถาปัตยกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในสมัย
นั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงตามกระแสการปรับเปลี่ยนของประเทศและการสร้างอารยะทางสังคมให้
สอดคล้องกับความเป็นตะวันตก (เห็นถึงความยินยอมร่วมมือและยอมรับวัฒนธรรมทางตะวันตก)
(Koompong Noobanjong, 2013, P.1-117)
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2.4) การบริโภคข้าวเหนียวที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
ข้าวเหนียว ช้อน ส้อม ตะเกียบ จึงไม่เหมาะสมการรับประทาน
ข้าวเหนียว รวมถึงการใช้ถงุ พลาสติกในการบรรจุขา้ วเหนียว
ให้สะดวกต่อการท�ำความสะอาดกระติบและเก็บความร้อน
แต่วิธีการเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการรับประทาน
ข้าวเหนียวในระดับบน ท�ำให้ไม่เหมาะสมต่อการวางต�ำแหน่ง
สินค้า (products positioning) ของร้านอาหารระดับหรู และ
ส่งผลให้สนิ ค้าและบริการของร้านอาหารนัน้ ไม่สามารถก�ำหนด
ราคาในระดับบนได้
ผลการวิเคราะห์ ก่อนตั้งประเด็นค�ำถามงานวิจัย ต้องเข้าใจก่อนว่า
วัฒนธรรมการรับประทานข้าวเหนียว ใช้มือในการรับประทาน แต่เหตุใดในงาน
วิจัยจึงเขียนวกวน สับสน ด้วยอ้างว่าช้อน ส้อม และตะเกียบไม่เหมาะสมการ
รับประทานข้าวเหนียว ทั้งที่ อุปกรณ์ทั้ง 3 ชิ้นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อส�ำหรับ
การบริโภคข้าวเหนียว ดังนั้นจะน�ำมาศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือเป็นประเด็น
ปัญหาทีแ่ ท้จริงไม่ได้ ถึงแม้วา่ ปัจจุบนั มีการใช้ชอ้ นหรือส้อมรับประทานข้าวเหนียว
จริง แต่ก็เป็นเพียงได้แค่ข้อสังเกตเท่านั้น ไม่สามารถอ้างได้ชัดเจนว่ามันใช้ไม่ดี
ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่ผิดประเภท
ในการใช้ถุงพลาสติกห่อภายในกระติบก็เพื่อการกักเก็บความร้อน เพราะ
ถุงพลาสติกเป็นพลาสติกชนิด P.P. ซึ่งทนความร้อนและโพลีเมอร์เป็นฉนวน
ความร้อนได้ดี ซึง่ เป็นลักษณะการใช้งานทัว่ ไป แต่วตั ถุประสงค์ของผูว้ จิ ยั ต้องการ
ออกแบบส�ำหรับกลุม่ คนศิวไิ ลซ์ ในร้านอาหารระดับหรู ดังนัน้ ในการเปรียบเทียบ
จากกรณีดังกล่าวจึงกลายเป็นคนละประเด็นเช่นกัน การยึดลักษณะทั่วไปกับ
ผู้รับประทานข้าวเหนียวแบบชนชั้นกลางจนถึงกลุ่มคนรากหญ้า จะน�ำมาเปรียบ
เทียบกับกลุ่มคนมีภาพลักษณ์ความศิวิไลซ์ ในร้านอาหารระดับหรูได้อย่างไร ทั้ง
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สองตัวอย่างไม่สามารถน�ำมาใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันได้ เป็นการน�ำความคิด
อีกอย่างมาใช้เพื่อท�ำงานอีกอย่าง เป็นการคิดที่ผิดประเภท และผลลัพธ์ในการ
ออกแบบระบุว่า ภาชนะด้านในท�ำจากพลาสติก polypropylene (P.P) (ซึ่งเป็น
พลาสติกชนิดเดียวกันกับถุงพลาสติกและไม่มีก�ำลังในการขึ้นรูปทรงด้วยตนเอง)
สามารถเก็บความร้อนได้ดี แต่ในงานวิจัยควรท�ำการทดลองว่าที่สรุปผลมานั้น
พลาสติกชนิดนี้เมื่อขึ้นรูปมาแล้ว มีการส่งผ่านความร้อน (Heat transfer) ได้ดี
กว่าการสานตอกจริงหรือไม่
ในงานวิจัย อะไรคือการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการรับประทานข้าว
เหนียวในระดับบน ตัวผู้วิจัยเกิดความสับสนในการศึกษา สุดท้ายแล้วตัวชี้วัดคือ
การรับประทานข้าวเหนียวในระดับบนในร้านอาหารระดับหรู ควรก�ำหนดตัวแปร
และกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนศิวิไลซ์ระดับบน ยกระดับการรับประทานข้าว
เหนียวในร้านอาหารระดับหรู รับประทานได้ง่ายขึ้น รูปแบบกระติบมีความ
สวยงามเหมาะสมกับภาพลักษณ์ความศิวิไลซ์และมีการวางต�ำแหน่งสินค้าระดับ
สูง มิใช่วกวนข้อมูล สับสนไปมาเพื่อให้เห็นถึงรากเหง้า เห็นถึงความเป็นไทย
ไม่ ต ้ อ งอ้ า งอิ ง วั ฒ นธรรม ไม่ ต ้ อ งอ้ า งถึ ง การลดความแตกต่ า งเชิ ง อั ต ลั ก ษณ์
ทางชนชั้น ไม่ต้องอ้างถึงส่งผลต่อวิถีละเมียดแบบโบราณที่สังคมปัจจุบันโหยหา
เพราะที่ วิ เ คราะห์ น� ำ มาใช้ ร ่ ว มกั น ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว รวบรวมข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาเป็ น
วัตถุประสงค์และเหตุผลในการวิจัย ซึ่งเป็นการน�ำเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
มาเป็นข้องอ้างเท่านั้น
จากการอธิบายและยกตัวอย่าง การน�ำวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ใน
การออกแบบสร้างสรรค์นั้น ควรตระหนักและไตร่ตรององค์ความรู้และการน�ำไป
ใช้ให้ดี การรับรู้หรือค้นคว้าข้อมูลเพียงผิวเผิน ไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกที่แท้
จริง อาจท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดและน�ำไปใช้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมที่หมุนไปข้างหน้า ท�ำให้เราต้องก้าวให้ทันกับการ
หมุนเปลี่ยนตามยุคสมัย เป็นการพัฒนาสร้างสรรค์ตามกระแสสังคม แต่กระนั้น
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เราเองก็ควรยึดมัน่ ให้ความเคารพ มีจติ ส�ำนึกต่อวัฒนธรรมตนเอง ด�ำรงความเป็น
ตัวตนของเราด้วยเช่นกัน ในการศึกษาวัฒนธรรมหรือภูมปิ ญ
ั ญาใหม่ๆ ทีร่ บั เข้ามา
จากโลกภายนอก มิได้เข้ามาทดแทนวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาสั่งสมที่พัฒนาไว้
เดิมทั้งหมด ภูมิปัญญาสั่งสมจะได้รับการทดสอบ เลือกเฟ้นและดัดแปลงให้
สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในการปรับตัวตามบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และท�ำหน้าทีเ่ ป็นฐานเพือ่ รองรับภูมปิ ญ
ั ญา
ใหม่ๆหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ใหม่ๆทีเ่ ข้ามาผสมผสานอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีน้ กั
วิชาการ นักออกแบบหรือผู้ที่สนใจทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ควรที่จะ
หมั่นศึกษาหาความรู้และน�ำมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญา
เดิมเพื่อให้เกิดเป็นการสร้างสรรค์ในบริบทใหม่ ในลักษณะการผลิตซ�้ำทาง
วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความสับสนและเกิดองค์ความรู้ที่
สามารถส่งผ่านข้อมูลทางมิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีที่ถูกต้องได้ใน
อนาคต
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04
คว�มสุขในบริบทประสบก�รณ์
ผู้หญิงวัยหมดประจำ�เดือน
Happiness in the context
of menopause women’s experiences
บุษยภัค สักพานิช 1, วโรทัย มังคลาภรณ์ 1, อรพินท์ บุญเอี่ยม 2
และอัมพวรรณ ศรีวิไล 1,*

ปที่ 15 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการให้ความหมายของความสุข
และการเผชิญกับสิง่ ทีท่ า� ให้ความสุขเปลีย่ นแปลงไปของผูห้ ญิงวัยหมดประจ�าเดือน
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูห้ ญิงอายุระหว่าง 45-59 ปี ทีอ่ าศัยอยูใ่ น
เขตจังหวัดพิษณุโลก จ�านวน 25 คน ระยะเวลาในการท�าวิจยั 8 เดือน ตัง้ แต่เดือน
สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559 ความหมายของความสุขแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีความกังวล การมี
สุขภาพแข็งแรง และการได้ท�าในสิ่งที่ปรารถนา ผู้หญิงเผชิญกับสิ่งที่ท�าให้
ความสุขเปลีย่ นแปลงด้วยวิธกี ารต่างๆ ได้แก่ 1) การตัง้ สติทา� ความเข้าใจ 2) ท�าใจ
ยอมรับ 3) อดทน 4) แสดงอารมณ์หงุดหงิด/บ่น 5) ไม่ท�าอะไร จากการวิจัย
ครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า สติ ความสามารถควบคุมอารมณ์ ทักษะการแก้ปัญหา
และความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คนรอบข้าง มีความส�าคัญต่อการเผชิญกับสิง่ ทีท่ า� ให้ความ
สุขของผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือนเปลี่ยนแปลงไป

คํา

สําคัญ
1

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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Abstracts
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, problem-solving skill and having a good relationship with family and
others are important for women to face things that change happiness.

Key
words

Happiness, menopausal women
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บทน�า
ความสุข เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ ในภาวะที่ผู้คนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง แต่ละ
ประเทศจึงเริ่มมอง “ความสุข” ในฐานะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา
ประเทศ (นภาภรณ์ พิพฒ
ั น์, 2550) เพราะความสุขสัมพันธ์กบั ประโยชน์และภาวะ
สุขภาพดี (Hershberger, 2015) ในส่วนของประเทศไทยความสุขถูกพูดถึงในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 – 2559
(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) มียทุ ธศาสตร์
มุง่ สูส่ งั คมอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภมู คิ มุ้ กัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทาง
กาย ใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบสุขภาพ
ไทย เนื่องจากเกิดการปฏิรูปแนวคิดว่าด้วย “สุขภาพ” โดยใช้ค�าว่า “สุขภาวะ”
ให้ครอบคลุมทุกมิติทงั้ ทางกาย จิต สังคม และทางปัญญา (กระทรวงสาธารณสุข,
2550)
จากรายงานการฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2588
คาดว่าคนไทยมีอายุเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ โดยเพศหญิงมีอายุเฉลีย่ เพิม่ เป็น 77 ปี อายุเฉลีย่
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�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) พบว่าประเทศไทยมี
ประชากรเพศหญิงวัยหมดประจ�ำเดือนประมาณ 12ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นทุกปี
คิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ในช่วงชีวิตของผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน
เป็นช่วงที่มีความส�ำคัญต่อผู้หญิงเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนผ่านไปยังวัยสูงอาย
เป็นช่วงอายุที่ประสบความส�ำเร็จในด้านหน้าที่การงานและด้านครอบครัว
ในขณะที่ ผู ้ ห ญิ ง ก� ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกายจากการ
เปลีย่ นแปลงระดับฮอร์โมนนัน้ (World Health Organization Scientific Group,
1996) ระบบอวัยวะสืบพันธุ์จะเสื่อมสภาพไป รวมทั้งระบบประสาทอัตโนมัติ
ท�ำงานผิดปกติ ส่งผลให้ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ ช่องคลอดแห้ง มีอาการร้อนวูบวาบ
เหงือ่ ออกมาก รวมทัง้ เกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวได้งา่ ย (สิรยา กิตโิ ยดม, 2558)
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ดังกล่าวมีผลให้ชีวิตประจ�ำวันของ
ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าการวิจัยของ Seligman (2000) และ Brown
et al. (2015) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ทางด้านบวกและความ
ผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัตจิ ากการหมดประจ�ำเดือน จะพบว่าอาการทาง
ด้านบวกที่ท�ำให้มีความสุขของวัยหมดประจ�ำเดือนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาการความ
ผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติและสภาพจิตใจ รวมทั้งสุขภาพมีอิทธิพลแต่
ไม่ได้ส่งผลต่อความเครียดของวัยหมดประจ�ำเดือนทั้งหมด แต่จะเห็นได้ว่าการ
หมดประจ�ำเดือนก็เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ความสุขของผูห้ ญิงเปลีย่ นแปลงไปไม่มาก
ก็น้อย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสุขในบริบทของผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความหมายของความสุขและวิธีการเผชิญกับสิ่งที่ท�ำให้
ความสุขเปลี่ยนแปลงในบริบทประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือนจะ
ท�ำให้ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูห้ ญิงวัยหมดประจ�ำ
เดือนต่อไป
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	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่ออธิบายการให้ความหมายของความสุขในผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน
และการเผชิญกับสิ่งที่ท�ำให้ความสุขเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน
●

	 ค�ำจ�ำกัดความ

ความสุข หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถ
ในการจัดการปัญหาในการด�ำเนินชีวิตภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน หมายถึง ผู้หญิงอายุระหว่าง 45-59 ปี ที่อาศัย
อยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
●

	 ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบปรากฏการณ์ วิ ท ยา
(Phenomenology study) กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยผูห้ ญิงวัยหมดประจ�ำเดือน
ที่ผู้วิจัยเคยรู้จักมาก่อนจะใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) และ ผู้หญิงที่ผู้วิจัยไม่เคยรู้จักมาก่อนจะใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
ลูกโซ่ (Snowball sampling) เกณฑ์การคัดเลือกคือผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง
45 – 59 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี
ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต โดยการสังเกต
ดูบริบทรอบๆด้านขณะเก็บข้อมูลจะช่วยท�ำให้ผู้วิจัยมีข้อมูลซักถามได้เพิ่มขึ้น
เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2558 – มี นาคม 2559 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการจดบั น ทึ กภาคสนาม ถอดเทป
ค�ำสัมภาษณ์จะถูกน�ำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การน�ำเสนอ
ผลการศึกษาโดยใช้วิธีการพรรณนารายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน และการ
เล่าเรื่องราวรายละเอียด
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	 การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล

ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูลจนกระทั่งน�ำ
เสนอผลการวิจยั การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อได้รับการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้วจึงด�ำเนินการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยให้
ข้อมูลและแจ้งวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด�ำเนินการเก็บข้อมูล การขออนุญาต
บันทึกเสียงการสนทนา เปิดโอกาสผู้ให้ข้อมูลซักถามจนมีความเข้าใจและมีอิสระ
ในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะให้
ความมั่นใจกับผู้ให้ข้อมูลว่าจะเก็บรักษาความลับอย่างดี การน�ำเสนอข้อมูลจะใช้
นามสมมุติ ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิที่จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ โดยไม่ต้อง
บอกเหตุผล และในระหว่างการสนทนาหากผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่สะดวกใจทีจ่ ะตอบค�ำถาม
ใด ก็มีอิสระที่จะไม่ตอบ
●

	 ผลการศึกษา

การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้สมั ภาษณ์แบบเจาะลึกผูห้ ญิงจ�ำนวน 25 คน มีอายุระหว่าง
45-59 ปี และอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 51.12 ปี กลุ่มตัวอย่าง
หมดประจ�ำเดือนแล้วจ�ำนวน 17 คน และอยู่ในช่วงประจ�ำเดือนเริ่มเปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน 5 คน และยังมีประจ�ำเดือนปกติจำ� นวน 3 คน ข้อมูลด้านสถานภาพสมรส
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ�ำนวน 17 คน โสด จ�ำนวน 4 คน
และหย่าร้าง/หม้าย 4 คน ลักษณะครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว
อยู่อาศัยเป็นคนสองรุ่น คือ ภรรยา สามี และบุตร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษาขึน้ ไป ในด้านหน้าทีก่ ารงาน กลุม่ ตัวอย่างประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 10 คน อาชีพรับราชการ 8 คน อาชีพลูกจ้างเอกชน
7 คน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

●

111

	 ความหมายของความสุข

จากผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือนให้ความหมายของความ
สุขต่างกันไป ความสุขของผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือนแต่ละคนก็มีได้หลายความ
หมาย ลื่นไหลไปตามสถานการณ์ที่ผู้หญิงประสบ ผู้หญิงบางคนกล่าวถึงความสุข
ด้วยการใช้ค�ำว่า “สบายใจ” โดยการหมดประจ�ำเดือนในผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีผล
ต่อความสุขโดยรวมในชีวิตประจ�ำวัน และในผู้หญิงเหล่านี้จะกล่าวถึงการหมด
ประจ�ำเดือนว่าท�ำให้รู้สึก “สบายดี”
“สบาย (ยิ้มหัวเราะ) สบายดี ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเลย
มีประจ�ำเดือน มันก็กลัวเปื้อน หงุดหงิด เป็นภาระอะไรเรา
คือไม่ชอบ ไม่มีก็ดีแล้ว (หัวเราะ)” (น�้ำทิพย์)
ทัง้ นีผ้ หู้ ญิงจะให้ความหมายของความสุขในสิง่ ทีผ่ หู้ ญิงเห็นความส�ำคัญเป็น
อันดับต้นๆของชีวิตในขณะนั้น ท�ำให้แบ่งความหมายของความสุขได้เป็น 4 กลุ่ม
คือ ความสุขหมายถึงความสุขของบุคคลในครอบครัว ความสุขหมายถึงการได้
ท�ำงานที่ปรารถนา ความสุขหมายถึงการมีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่มีความกังวล และ
ความสุขหมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรง รายละเอียดความหมายของความสุข
แตกต่างกันดังนี้
●

	 ความสุขหมายถึงความสุขของบุคคลในครอบครัว

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ไม่วา่ ผูห้ ญิงจะมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกันอย่างไร ผูห้ ญิงส่วนใหญ่ให้ความหมายตรงกันว่าความ
สุขของผู้หญิงในวัย หมดประจ�ำเดือนก็คือ ความสุขของบุคคลในครอบครัว การ
อยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ถึงแม้การ
เปลีย่ นแปลงของร่างกายจะกระทบต่อความสัมพันธ์ฉนั ท์สามีภรรยา ความสุขของ
บุคคลในครอบครัวก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีความหมายส�ำหรับผู้หญิง
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“ช่องคลอดก็แห้งมาก...มันจะรู้สึกเจ็บ หมอถามว่ายังมีเพศ
สั ม พั น ธ์ ไ ด้ ป กติ มั้ ย ป้ า ก็ บ อกป้ า หลบที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะหลบได้
(หัวเราะ)...เพราะมันระคายเคือง มันเจ็บคือ เป็นคนแต่งงานแล้ว
ก็ต้องรักษาครอบครัว แล้วก็ต้องต้องมีบ้าง แต่เราก็ต้อง..ต้อง
รู้จักหลบก็ต้องเข้าใจกันทั้งสองคนด้วย” (อ้อย)
นอกจากความหมายในด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ความสุขก็ยังมี
ความหมายในด้านการท�ำหน้าที่ดูแลครอบครัวอีกด้วย ผู้หญิงมีหน้าที่ต่างๆ เช่น
บุตรผูด้ แู ลบิดามารดา มารดาผูด้ แู ลบุตร และภรรยาผูด้ แู ลสามี การมีความสัมพันธ์
ทีด่ ใี นครอบครัวเริม่ จากการได้ดแู ลบิดา มารดาและบุตรของตน นอกจากนีใ้ นด้าน
ของหน้าที่ ผู้หญิงหลายคนยังให้ความหมายของความสุขในด้านความคาดหวังให้
ครอบครัวอบอุ่นมีความเข้าใจกันไม่ทะเลาะกัน อยู่กันพร้อมหน้ามีความมั่นคง
“ความสุขคือ ได้ดูแลพ่อแม่ ลูกๆ” (น�้ำหนึ่ง)
“ความสุขคือครอบครัวอยูก่ นั ครบพร้อมหน้า ไปไหนไปด้วยกัน”
(เอมอร)
“ลูกเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่อะไรกับเรา แล้วก็เค้าใช้ชีวิตอยู่ได้ ก็เป็น
ความสุขของเราเพราะเราเป็นแม่แล้วก็ยังงี้” (พิกุล)
●

	 ความสุขหมายถึงการได้ท�ำงานในสิง่ ที่ปรารถนา

ผูห้ ญิงวัยหมดประจ�ำเดือน ถึงแม้วา่ จะมีอายุอยูใ่ นช่วงวัยเกษียณ แต่ผหู้ ญิง
ส่วนใหญ่ยังอยากที่จะท�ำงาน บางครั้งความสุขก็มีความหมายในการท�ำให้ชีวิต
ประจ�ำวันมีความสุข เช่น มีความสุขในการท�ำงาน การออกก�ำลังกาย และการท�ำ
ตามที่ตนเองปรารถนา
“ความสุข คือท�ำชีวติ ตัวเองให้มนั มีความสุขทุกวัน ท�ำงานก็ให้มี
ความสุ ข ออกก�ำลังกายก็ให้มีความสุข ... ไม่ ท� ำ ให้ คนอื่ น
เดือดร้อน” (มณี)
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เมื่อก้าวเข้าสู่วัยหมดประจ�ำเดือน การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เป็นไป
ตามวัย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ผู้หญิงบางคนก็รู้สึกว่ามีร่างกายที่
ถดถอย เหนือ่ ยง่าย มีแรงท�ำงานน้อยลง ท�ำให้รสู้ กึ อยากให้มปี ระจ�ำเดือนอยู่ เพือ่
ให้รู้สึกว่ายังมีแรงที่จะท�ำงานในสิ่งที่ตนเองอยากท�ำ
“มีเหนื่อย เหนื่อย ก็เหนื่อยล้า ปวดเมื่อยตามตัว ใจสั่นเหมือน
ไม่สบายอย่างนี้... ป้าก็ว่าอยากให้เค้ามา อยากให้ประจ�ำเดือน
มา” (จินดา)
●

	 ความสุขหมายถึงการมีชีวิตเรียบง่าย ไม่มีความกังวล

ผูห้ ญิงส่วนหนึง่ ให้ความหมายของความสุขในเรือ่ งการมีชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย ไม่มี
ความกังวลไม่มเี ศร้า ไม่มที กุ ข์ ผูห้ ญิงส่วนใหญ่ทใี่ ห้ความหมายของความสุขในด้าน
นี้ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ จึงอาจมองได้ว่าลักษณะและความมั่นคงในหน้าที่
การงานมีผลต่อการให้ความหมายของความสุข ทั้งนี้ ชีวิตเรียบง่าย อาจเป็นชีวิต
ที่มีความทุกข์บ้าง โดยผู้หญิงรู้สึกตัวว่าก�ำลังทุกข์ได้
“ไม่มเี รือ่ งให้กงั วลใจ...ก็ชวี ติ ปกติ ด�ำเนินไปได้กม็ นั ก็เป็น...เป็น
ภาวะแบบเนีย้ ภาวะเรียบๆง่ายๆแบบนีอ้ ะ่ ค่ะ นีค่ อื ความสุขละ”
(ไหม)
ผู้หญิงส่วนใหญ่กล่าวถึงความกังวลในการใช้ชีวิตประจ�ำวันทั่วไป แต่
บางคนก็กล่าวถึงความกังวลต่อการหมดประจ�ำเดือนทีท่ ำ� ให้ ผิวพรรณไม่เปล่งปลัง่
ร้อนวูบวาบ เหงือ่ ออกมาก ปวดศีรษะ เหนือ่ ยง่าย หรือมีปญ
ั หาในการมีเพศสัมพันธ์
กับคู่ครองของตน
“ป้าก็กลัวอยูอ่ ย่างหนึง่ เค้าก็บอกทุกอย่างจะเหีย่ วหมด หน้าอก
ทุกอย่างจะเหี่ยวหรือว่าผิวหนังจะไม่เต่งตึงไม่อะไรอย่างเนี้ย”
(น�้ำหวาน)
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	 ความสุขหมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรง

ผู้หญิงที่กล่าวถึงความหมายในด้านการมีสุขภาพแข็งแรง ส่วนใหญ่จะเป็น
ผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์การเจ็บป่วยมาก่อน อย่างเช่นกรณีของมุกเคยมีปญ
ั หาปวด
ศีรษะจนท�ำให้ตอ้ งไปพบแพทย์ แต่อย่างไรก็ตาม ผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์การเจ็บ
ป่วยจะให้ความหมายของความสุขในด้านอืน่ ๆด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแต่ความหมาย
ของความสุขในด้านการมีสุขภาพที่แข็งแรง
“ ถ้าเราไม่มีโรคประจ�ำตัวอะไรอย่างนี้เราก็มีความสุขแล้ว เรา
ไม่ได้เป็นไร ไม่ปวดหัว ไม่ตัวร้อน มันก็มีความสุขแล้วนะ” (มุก)
ส�ำหรับผู้หญิงที่มีอาการปวดศีรษะหรือมีไข้ในช่วงก่อนที่จะมีประจ�ำเดือน
การหมดประจ�ำเดือนจึงท�ำให้ผู้หญิงมีความสุขมากขึ้นที่ไม่ต้องเผชิญกับอาการ
ปวดศีรษะหรือมีไข้เป็นประจ�ำทุกเดือน แต่ผู้หญิงที่มีอาการร้อนวูบวาบ หงุดหงิด
ปวดเมือ่ ย ปวดกระดูก ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากหมดประจ�ำเดือนกลับรูส้ กึ มีความสุขน้อย
ลงและไม่อยากให้หมดประจ�ำเดือน
จะเห็นได้วา่ ความสุขของผูห้ ญิงวัยหมดประจ�ำเดือนในบริบทของสังคมไทย
เป็นสิ่งที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องมีข้อแม้อะไรมากมาย ขอเพียงแค่ให้
บุคคลในครอบครัวมีความสุข ผู้หญิงได้ท�ำงานในสิ่งที่ตนเองปรารถนา การมีชีวิต
ที่เรียบง่าย ไม่มีความกังวล และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็
ท�ำให้ผหู้ ญิงวัยหมดประจ�ำเดือนมีความสุขในบริบทของสังคมไทย ซึง่ แตกต่างจาก
ผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือนในบริบททางสังคมตะวันตก
●

	 การเผชิญกับสิง่ ที่ท�ำให้ความสุขเปลีย
่ นแปลง

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ในการเผชิญกับสิ่งที่ท�ำให้ความสุขเปลี่ยนแปลง
ไป ผูห้ ญิงเผชิญด้วยการใช้หลายวิธรี ว่ มกัน ในบริบทของผูห้ ญิงวัยหมดประจ�ำเดือน
ถึงแม้จะรับรู้ว่าการหมดประจ�ำเดือนนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ก็ใช้วิธีเผชิญที่

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
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แตกต่างกัน ผู้หญิงบางคนก็ใช้วิธีการตั้งสติ ท�ำความเข้าใจและยอมรับ ในขณะที่
ผู้หญิงบางคนจ�ำนนและอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ผู้หญิงก็จะค่อยๆปรับตัวได้เมื่อ
เวลาผ่านไป วิธีการต่างๆที่ผู้หญิงใช้ในการเผชิญกับสิ่งที่ท�ำให้ความสุขลดลง
สามารถแบ่งออกได้ 5 วิธี ได้แก่ การตั้งสติท�ำความเข้าใจ การท�ำใจยอมรับ
การอดทน การแสดงอารมณ์ และการไม่ท�ำอะไร
●

	 การตั้งสติท�ำความเข้าใจ

ผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือนหลายคนเริ่มต้นจากการตั้งสติ พยายามเข้าใจ
กับสิ่งที่ตนเองก�ำลังเผชิญ ใช้เหตุและผล น�ำไปสู่การพยายามแก้ไขปัญหา ไม่ว่า
ปัญหานั้นส่งผลกระทบภายในจิตใจ เช่นอารมณ์หงุดหงิด จากปัจจัยภายนอกที่
เข้ามากระทบให้ผู้หญิงมีความสุขเปลี่ยนแปลงไป ในกรณีของน�้ำหวานที่เจอกับ
การเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ ทีเ่ ป็นผลจากการเข้าสูว่ ยั หมดประจ�ำเดือนมีผลท�ำให้
นอนไม่หลับ มีอาการหงุดหงิดและขี้น้อยใจ เล่าว่า ไม่กระทบต่อการด�ำเนินชีวิต
เพราะได้เรียนรู้อยู่แล้วว่าเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจ�ำเดือนจะมีอาการอะไรบ้าง
ประกอบกับการที่มีความเชื่อว่าการหมดประจ�ำเดือนตอนอายุ 50 ปีเป็นรางวัล
ชีวิตแล้ว
“เหมือนกับเราได้เรียนรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะเรา
ก็จะพยายาม เตือนสติเราว่า เรามีอาการละ เราก็จะหยุดเอง”
(น�้ำหวาน)
กรณีของแหม่มเลือกใช้วิธีควบคุมอารมณ์ หงุดหงิดโมโหง่ายอย่างที่ไม่เคย
เป็นมาก่อน ภายหลังเข้าสู่วัยหมดประจ�ำเดือนเกิดพร้อมกับรักษาโรคมะเร็ง
ไทรอยด์
“พีก่ พ็ ยายาม…รูต้ วั เอง ว่า…ปกติเราไม่ได้รสู้ กึ อะไร กับเหตุการณ์
แบบนี้ ลักษณะนีเ้ กิดขึน้ แต่ทำ� ไมปัจจุบนั เราเป็นเอาง่ายๆ” (แหม่ม)
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	 การท�ำใจยอมรับ

เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ภาวะหมดประจ�ำเดือน ผู้หญิงส่วนหนึ่งท�ำใจและยอมรับ
ปัญหาน�ำไปสูก่ ารปรับตัว เพือ่ ให้สามารถใช้ชวี ติ อยูก่ บั สิง่ ทีท่ ำ� ให้ความสุขลดลงได้
ซึ่งการปรับตัวนั้นมีทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของตนเอง
อาศัยความรู้และความเข้าใจจากประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น
“การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มันเกิดขึ้นมาเราก็คงไม่วิตก
กังวล ไม่ตกใจ หรือ ไม่เก็บมันมาเป็นความทุกข์ค่ะ ยอมรับมัน
ค่ะ” (ไหม)
●

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

	 การอดทน

ผู้หญิงบางคนอาศัยการยอมรับในการเผชิญกับสิ่งที่ท�ำให้ความสุขลดลง
อย่างไรก็ตามหากการยอมรับนัน้ ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ ผูห้ ญิงก็อาจใช้วธิ กี ารอดทน
จ�ำยอมต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยส่วนใหญ่แล้วผูห้ ญิงจะใช้วธิ นี ใี้ นการเผชิญกับสิง่ ทีผ่ หู้ ญิง
แก้ไขไม่ได้ หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้
กรณีของมุก เนื่องจากอายุของมุก ส่งผลให้ไม่สามารถเลือกงานได้ แม้ว่า
งานที่ท�ำอยู่จะมีผลให้ความสุขของมุกลดลง แต่มุกก็เลือกที่อดทนท�ำงานนั้นเพื่อ
ให้มีรายได้ในการด�ำเนินชีวิตต่อไป
“ไม่ชอบก็ต้องชอบ อย่างป้าแก่แล้วไปท�ำงานที่ไหน อายุมันก็
เยอะแล้ว ไอ้อัดอั้นนี่ก็รู้สึกเหมือนกัน แต่คือว่าเราต้องท�ำ เรา
ต้องรับสภาพนี้ให้ได้ …ก็มีความสุขที่ว่าเรารับได้ เรารับจุดนี้ได้
ไง” (มุก)
กรณีของอ้อย เมื่อการหมดประจ�ำเดือนส่งผลต่อความสัมพันธ์ฉันท์สามี
ภรรยา แต่ออ้ ยก็เผชิญกับความเปลีย่ นแปลงนีด้ ว้ ยการอดทนเพือ่ ประคับประคอง
ความสัมพันธ์กับสามีของตน
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“ก็ความรู้สึกทางเพศมันก็ไม่มีละ พออายุเยอะนี่มัน ทรมานนะ
เจ็บมากแต่เราต้องประคับประคอง” (อ้อย)
●

	 การแสดงอารมณ์หงุดหงิด บ่น

การเผชิญสิ่งที่ท�ำให้ความสุขลดลงโดยการแสดงออกทางอารมณ์หรือ
พฤติกรรม เช่น การต�ำหนิบุตรหลาน จะเกิดขึ้นตามแต่สถานการณ์ ผู้หญิง
ส่วนหนึ่งอาจมีอารมณ์โมโหโดยไม่สามารถแยกสาเหตุออกจากกันได้ การเผชิญ
ต่อสิง่ ทีท่ ำ� ให้ความสุขลดลงด้วยวิธนี อี้ าจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กบั คนรอบ
ข้าง แล้วย้อนกลับมาเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้หญิงมีความสุขลดลงได้
“บางทีตลี กู โดยทีแ่ บบเราไม่รสู้ าเหตุอะไรอย่างนี.้ .อือ้ ...เราไม่นา่
ไปว่าเค้าเลย เรื่องแค่นิดเดียว เราไม่น่าเลยนะ เป็นบ่อยๆ.”
(เอมอร)
ถึงแม้ผู้หญิงส่วนหนึ่งจะกล่าวว่าการหมดประจ�ำเดือนท�ำให้รู้สึกหงุดหงิด
โมโหง่าย แต่ผหู้ ญิงอีกส่วนหนึง่ เช่นกันทีใ่ ห้ความเห็นว่าอารมณ์หงุดหงิดนัน้ ไม่ได้
เกิดจากการหมดประจ�ำเดือน แต่อาจเป็นอุปนิสัยหรือปัจจัยส่วนบุคคล
●

	 การไม่ท�ำอะไร

ในบางครั้งผู้หญิงเผชิญสิ่งที่ท�ำให้ความสุขลดลงด้วยการวางเฉยต่อสิ่งนั้น
ไม่ท�ำใจยอมรับ อดทน หรือ หาสาเหตุที่ท�ำให้ความสุขเปลี่ยนแปลง การวางเฉย
นั้น ผู้หญิงอาจแสดงออกมาได้ทั้งการอยู่เงียบๆ ไม่ท�ำอะไร หรือ อาจแสดงออก
มาเป็นการวางเฉยต่อสิ่งที่ท�ำให้ความสุขลดลง ร่วมกับการท�ำอะไรบางอย่างเพื่อ
ให้ตนมีความสุข
“คือทุกข์ก็มี.. เป็นหนี้เป็นสิน บ้านจะพัง แต่ท�ำใจให้ร่าเริง
ร้องเพลงก็ได้ ตั้งวงเต้นร�ำวงคนเดียว ถ้ามีเพลงเปิดเต้น ให้มี
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ความสุขไว้ ป้าไม่คอ่ ยทุกข์ บ้านจะพังปลวกจะกินทับหัว (หัวเราะ)”
(กระแต)
“มักจะมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืน ใจสั่น แต่แม่เตรียมตัว
มาก่อน ว่าจะมีอาการอย่างนี้ ก็ใช้วธิ นี งิ่ เฉย ก็จะเปิดพัดลม เปิด
แอร์นอน” (บุหงา)
●

	 การอภิปรายผลการศึกษา

การก้าวเข้าสู่วัยหมดประจ�ำเดือนสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้อย่าง
ชัดเจน คือ ทางร่างกาย ซึ่งผู้หญิงจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงจากภาวะระดู
ผิดปกติ มีอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกตอนกลางคืน แสบขัดเวลาปัสสาวะ และ
ประเด็นหลักทีช่ ดั เจนอีกประเด็นคือการทีม่ คี วามต้องการทางเพศลดลง โดยสาเหตุ
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น ปัญหาช่องคลอดแห้ง หรือความ
ต้องการทางเพศที่ลดลงเนื่องจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง ท�ำให้มีผลกระทบต่อ
จิตใจของพวกเขา อย่างไรก็ตามผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือนในงานวิจัยครั้งนี้ให้
ทัศนะต่อการหมดประจ�ำเดือนทั้งด้านบวกและลบ เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Bertero (2003), Cifcili et al. (2009) และUtian & Maamari (2014) กล่าวคือ
ผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจ�ำเดือน บางคนมีความรู้สึกท้อแท้ เหนื่อยง่าย และ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ บางครัง้ ก็เป็นปัจจัยกระตุน้ ให้ผหู้ ญิงนัน้ รูส้ กึ หงุดหงิด แต่
ก็มีผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่งได้แสดงทัศนะว่าการไม่มีประจ�ำเดือนท�ำให้รู้สึกสบาย เกิด
ความรูส้ กึ อิสระ และยอมรับในการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการหมดประจ�ำเดือน
ได้ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากคนรอบข้าง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chirawatkul et al (2002) ทีผ่ หู้ ญิงจะเรียนรูว้ ธิ กี าร
จัดการตัวเองและปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้เมือ่ เวลาผ่านไป การหมด
ประจ�ำเดือนจึงเปรียบเหมือนเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติจัดว่าเป็นประสบการณ์ใน
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ช่วงหนึ่งของชีวิตของผู้หญิง
เมือ่ พิจารณาด้านความหมาย ผูห้ ญิงวัยหมดประจ�ำเดือนให้ความหมายของ
ความสุขด้วยความส�ำคัญกับสิ่งที่ท�ำในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งเป็นความหมายที่เรียบ
ง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ยากเกินกว่าจะเข้าถึงความสุขนั้นได้ กล่าวคือ ผู้หญิงได้ให้
ความหมายในด้าน ครอบครัว สังคม และหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ การที่
ผูห้ ญิงท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อครอบครัวและการงาน ไม่ใช่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้ความสุขของ
ผูห้ ญิงลดลง แต่กลับมีความหมายทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงมีความสุขมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้หญิงก็คาดหวังให้ผลที่ได้รับจากการท�ำหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างที่ปรารถนา หาก
ผลทีไ่ ด้รบั จากการท�ำหน้าทีเ่ หล่านัน้ ไม่เป็นตามคาดหวัง ก็จะมีผลให้ความสุขของ
ผูห้ ญิงลดลงได้เช่นกัน ผูห้ ญิงส่วนใหญ่ให้ความหมายตรงกันว่าความสุขของผูห้ ญิง
ในวัยหมดประจ�ำเดือนก็คือความสุขของบุคคลในครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่
ดีในครอบครัว การที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน การได้ดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงมีความสุข และคาดหวังให้ครอบครัวอบอุน่ มีความ
เข้าใจกัน ความสุขในความหมายนี้สอดคล้องกับการศึกษา ความสุขและวิถีการ
เสริมสร้างสุขภาพ: ความต้องการทีแ่ ตกต่างระหว่างคนสามวัยในครอบครัวไทย ที่
พบว่าผูห้ ญิงวัยผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นมารดา ให้ความหมายความสุขว่า คือความสามารถใน
การควบคุมและจัดการสมาชิกในครอบครัว ซึ่งความสุขในผู้หญิงจะลดลง เมื่อ
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (เรวดี เพชรศิราสัณห์
และคนอืน่ , 2550) ส�ำหรับผูห้ ญิงอีกส่วนหนึง่ ทีใ่ ห้ความหมายของความสุขคือการ
ท�ำงานที่ตนปรารถนา มีชีวิตที่เรียบง่าย ความสุขในชีวิตประจ�ำวันของผู้หญิง
สามารถลดลงได้โดยไม่ท�ำให้ความสุขโดยรวมของผู้หญิงน้อยลงแต่อย่างใด ส่วน
ผูห้ ญิงทีเ่ คยมีประสบการณ์การเจ็บป่วยก็ให้ความหมายความสุขคือการมีสขุ ภาพ
ที่แข็งแรง อย่างไรก็ตามผู้หญิงส่วนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์การเจ็บป่วยกลับให้
ความหมายในด้านความสุขของบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกับผู้หญิงส่วนใหญ่
มุมมองทางด้านสุขภาพของผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน ผู้หญิงจะให้ความส�ำคัญ
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มากหากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท�ำให้ผู้หญิงไม่สามารถรับผิดชอบต่อสถานะ
และหน้าทีข่ องตน ซึง่ ความส�ำคัญของสุขภาพต่อความสุขนีส้ อดคล้องกับการศึกษา
ของ Chirawatkul et al (2002) ที่ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการหมดประจ�ำเดือน
และการดู แ ลสุ ข ภาพในผู ้ ห ญิ ง ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประเทศไทย จากทีก่ ล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของความสุขในครอบครัว
หากครอบครัวของผูห้ ญิงมีความรัก ความเข้าใจกัน มีความเข้าใจการเปลีย่ นแปลง
ทางร่างกาย และจิตใจทีเ่ กิดขึน้ จากวัยหมดประจ�ำเดือน จะท�ำให้การเข้าสูว่ ยั หมด
ประจ�ำเดือนของผู้หญิงไม่กระทบกับความสุขที่ผู้หญิงได้ให้ความหมายไว้
เมือ่ พิจารณาวิธกี ารเผชิญกับสิง่ ทีท่ ำ� ให้ความสุขเปลีย่ นแปลงของผูห้ ญิงวัย
หมดประจ�ำเดือน พบว่าผู้หญิงเลือกวิธีการเผชิญในรูปแบบต่างๆร่วมกันตามแต่
สถานการณ์ และประสบการณ์ของตน โดยการเผชิญในสิ่งที่ท�ำให้ความสุขลดลง
นั้น อาจเป็นได้ทั้งการสร้างความสุขให้เพิ่มขึ้นและการท�ำให้ความสุขของตนมีอยู่
ดังเดิม วิธีการเผชิญต่อสิ่งที่ท�ำให้ความสุขเปลี่ยนแปลงสามารถเริ่มต้นได้จากการ
ตอบสนองต่อสิ่งนั้นโดยไม่ผ่านการท�ำความเข้าใจ แต่ในหลายๆครั้งการท�ำความ
เข้าใจสิ่งที่มีผลให้ความสุขลดลงนั้นก็สามารถท�ำให้ผู้หญิงผ่านประสบการณ์ที่
ความสุขลดลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้หญิงที่เข้าใจถึงสาเหตุที่ความสุขลดลง
มีแนวโน้มสามารถจัดการสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้โดยมีผลกระทบต่อตนเองน้อยทีส่ ดุ ในทาง
ตรงข้ามผู้หญิงที่ไม่ได้เผชิญด้วยการท�ำความเข้าใจ ผลการแสดงออกทางการ
พฤติกรรมและอารมณ์นั้นกลับเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้หญิงมีความสุขลดลงได้ ส่วน
ใหญ่ผู้หญิงที่เผชิญด้วยการตั้งสติ ท�ำความเข้าใจเป็นผู้หญิงที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องที่ก�ำลังเผชิญอยู่มาก่อน ในบริบทประสบการณ์ของผู้หญิง
ที่เกิดจากการหมดประจ�ำเดือน ผู้หญิงเลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและ
อารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการไม่ท�ำอะไร นิ่งเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ
ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งก็ใช้วิธีตั้งสติ ท�ำความเข้าใจต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง โดยพบว่าทั้ง
วิธีเผชิญโดยการไม่ท�ำอะไร และการตั้งสติ ท�ำความเข้าใจ ผู้หญิงมีความรู้ว่าจะ
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เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อร่างกายและอารมณ์ของตนและการเปลี่ยนแปลง
นัน้ จะมีผลอย่างไร ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารแสวงหาความช่วยเหลือจากหลายๆ
ทาง โดยเฉพาะการปรึกษาแพทย์และบุคคลใกล้ชิด ท�ำให้ได้วิธีดูแลตนเองให้มี
สุขภาพที่ดี จะเห็นได้ว่าผู้หญิงอาศัยค�ำแนะน�ำและประสบการณ์ของบุคคล
ใกล้ชิดเป็นส�ำคัญในการเผชิญกับการหมดประจ�ำเดือนที่อาจท�ำให้ความสุข
เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับ การศึกษาของ Shea (2006) ซึ่งพบว่าการบอกเล่า
ประสบการณ์ทางบวกสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูห้ ญิงวัยหมดประจ�ำเดือนท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ จะเห็นว่าการเผชิญกับการหมดประจ�ำ
เดือนจะมีประสิทธิภาพและท�ำให้ความสุขไม่เปลี่ยนแปลงหากผู้หญิงได้รับการ
สนับสนุนให้มีก�ำลังใจและทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะตั้งสติ เข้าใจและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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	 สรุปผลการศึกษา

●

ความสุขของผูห้ ญิงวัยหมดประจ�ำเดือนแต่ละคนมีความหมายแตกต่างกัน
แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การได้ท�ำในสิ่งที่
ปรารถนา การมีชวี ติ เรียบง่ายไม่มคี วามกังวล และการมีสขุ ภาพแข็งแรง การเผชิญ
กับสิ่งที่ท�ำให้ความสุขลดลง แบ่งได้เป็น 5 วิธี คือ การตั้งสติท�ำความเข้าใจ การ
ท�ำใจยอมรับ การอดทน การแสดงอารมณ์ และการไม่ท�ำอะไร
ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ จ�ำกัดคือขาดกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีไ่ ม่มรี ายได้ และการนึก
ย้อนหลังของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เนือ่ งจากเกณฑ์คดั เข้าทีก่ ำ� หนดเป็นช่วงอายุ ท�ำให้ผหู้ ญิง
บางท่านหมดประจ�ำเดือนมาเป็นระยะเวลานานแล้วต้องนึกย้อนหลัง ท�ำให้ได้
ข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วนและไม่ได้รบั ข้อมูลทีแ่ ท้จริง จึงควรท�ำการศึกษาในกลุม่ ผูห้ ญิง
วัยหมดประจ�ำเดือนที่ไม่มีรายได้และก�ำหนดเกณฑ์คัดเข้าที่ละเอียดขึ้น เพื่อ
ป้องกันการนึกย้อนหลังของผู้ให้ข้อมูลหากท�ำการศึกษาครั้งต่อไป
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	 ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การควบคุมอารมณ์ ทักษะการแก้ปัญหา และ
การมีความสัมพันธ์กบั คนรอบข้างทีด่ ี มีความส�ำคัญต่อผูห้ ญิงทีเ่ ผชิญกับสิง่ ทีท่ ำ� ให้
ความสุขเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ ครอบครัวมีบทบาทส�ำคัญทีจ่ ะปลูกฝังการมีสติ ความ
สามารถควบคุมอารมณ์ของตน ทักษะการแก้ปัญหา ตลอดจนแนวคิดในการ
ด�ำเนินชีวติ รวมทัง้ ภาครัฐควรมีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนการเข้าถึงความรูต้ า่ งๆ รวม
ถึงการสร้างครอบครัว สังคมที่ดี เช่น การส่งเสริมการท�ำกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัวและสังคมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมเกิดความรักความอบอุ่น
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บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาที่มาของข้อบังคับจรรยาบรรณทันตแพทย์ เพื่อสร้าง
ค�าอธิบายว่าจรรยาบรรณก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์การใช้งานใน
ปัจจุบันว่ามุ่งผลประโยชน์ไปที่ผู้ป่วยเป็นหลักหรือไม่ อย่างไร โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่การวิจยั เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผ่านแนวคิดการวิเคราะห์
วาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์
การศึกษาพบว่า การก่อตัวขึ้นมาของข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิถี
โคจรของประวัติศาสตร์ในลักษณะเฉพาะของตัวเอง เกิดจากการเข้ามาของ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการแพทย์เดิมของประชาชน
ให้อยู่ภายใต้วาทกรรมการแพทย์สมัยใหม่ ท�าให้จรรยาบรรณวิชาชีพนอกจากจะ
ถูกสร้างด้วยลักษณะทางจริยธรรมทีแ่ ฝงฝังในหลักการแพทย์สากลแล้ว ยังถูกสร้าง
ขึน้ มาด้วยลักษณะทางจริยธรรมในเชิงประเพณี ตัง้ แต่จดุ ก�าเนิดทีเ่ กิดจากการแย่ง
ชิงอ�านาจทางการแพทย์ระหว่างฝั่งกรมสาธารณสุขกับโรงเรียนแพทย์ในการ
ควบคุมกิจการด้านการแพทย์ ไปจนถึงความพยายามควบคุม “หมอจอมปลอม”
ทีน่ า� เครือ่ งมือทางการแพทย์มาให้บริการโดยไม่คา� นึงถึงสุขภาพของประชาชนหวัง
เพียงท�าผลก�าไร ท้ายทีส่ ดุ จึงเกิดเป็นระบบจริยธรรมทีค่ วบคุมตลาดทางการแพทย์
ขึ้นเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเจอกับการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การควบคุม
การเข้าสู่วิชาชีพ ควบคุมตลาดของการบริการ ตลอดจนควบคุมการแก่งแย่ง
แข่งขันในการประกอบวิชาชีพ ด้วยการห้ามผูป้ ระกอบวิชาชีพโฆษณาความรูค้ วาม
สามารถตน รวมถึงไม่แย่งผู้ป่วยและทับถมว่าร้ายผู้ร่วมวิชาชีพ
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ดังนัน้ การใช้งานของจรรยาบรรณวิชาชีพจึงถูกใช้ในลักษณะทีอ่ งิ อยูก่ บั การ
จัดการปัญหาทางจริยธรรมแบบจารีตที่มุ่งสร้างเสถียรภาพ เน้นภาพลักษณ์ที่น่า
เชือ่ ถือของวิชาชีพ ท�าให้การรับรูเ้ รือ่ งภาพลักษณ์กลายเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
ในการเข้ารับบริการ เรื่องของความรู้ที่ไม่เท่ากันระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วยถูก
ท�าให้พร่าเลือนไป ความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์กบั ผูป้ ว่ ยจึงมีความไม่เท่าเทียม
และเป็นความสัมพันธ์ที่เพิกเฉยต่อความเป็นบุคคลที่มีสิทธิตัดสินเรื่องราวในชีวิต
ตัวเองของผู้ป่วย

คํา
สําคัญ

จรรยาบรรณวิชาชีพ/จริยธรรมทันตแพทย์/ วาทกรรมการแพทย์/
ภาพลักษณ์วิชาชีพ/อ�านาจทางการแพทย์
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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
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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.

Key
words

ETHICAL CODE/DENTAL ETHICS/MODERN MEDICAL
DISCOURSE/IDENTITY OF PROFESSION/MEDICAL AUTONOMY
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บทน�า
ข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตแพทย์ถูกร่างขึ้นเพื่อมุ่งบรรลุให้
เกิดเป้าหมายของการประกอบวิชาชีพได้แก่ เพื่อบริการสังคมในด้านทันตกรรม
และเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้สังคมอุ่นใจยิ่งขึ้น โดยมุ่งประกอบวิชาชีพ
เพื่อรับใช้สังคมเป็นที่ตั้ง (พิศาล เทพสิทธา, 2535) ที่ผ่านมาปัญหาทางจริยธรรม
ของทั น ตแพทย์ ส ่ ว นมากถู ก มองว่ า เป็ น เรื่ อ งของส� า นึ ก ในผิ ด ชอบชั่ ว ดี ข อง
ปัจเจกบุคคล ไม่วา่ จะเป็นปัญหาเรือ่ งการไม่ยดึ ผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลางและให้บริการ
ไม่ได้มาตรฐาน เป็นปัญหาเรื่องความละโมบต้องการท�าก�าไรของทันตแพทย์ รวม
ไปถึงเป็นเรื่องของปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับทันตแพทย์ (Botklon,
2004) ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อบังคับจรรยาบรรณมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่แข็งทื่อ
ตายตัว มีลักษณะเดียวและคิดได้แบบเดียว ไม่เปิดพื้นที่ให้ชุดคุณค่าทางศีลธรรม
อืน่ ๆหรือประเด็นทางจริยศาสตร์อนื่ ๆเข้ามาปะทะต่อรองทางความคิด หรือท�าให้
คิดถึงประเด็นทางจริยศาสตร์อื่นๆ ที่มีคุณค่าได้ (Bauman, cited in Elliott,
2009) ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาจริ ย ศาสตร์ ใ นวงการจริ ย ศาสตร์ ชี ว การแพทย์
(biomedical ethics) ยอมรับกันโดยวงกว้างว่าไม่ควรมีกฎหรือข้อตกลงสากลใด
ที่จะน�ามาใช้ตัดสินความผิดถูกในเชิงจริยธรรม พร้อมทั้งเสนอแนะว่าให้คลายตัว
หลักการที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมที่แข็งทื่อลง เพื่อเปิดให้มีการ
ปะทะต่อรองของชุดคุณค่าอื่นๆ (Smith Iltis, 2000) จึงท�าเกิดขอสังเกตว่า
สังคมที่พยายามฝึกให้ผู้คนมีกิจกรรมทางจริยธรรม (ethical practice) ให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน คิดแบบเดียวกัน ภายใต้กฎที่ออกค�าสั่งอย่างตายตัว กิจกรรม
ทางจริยธรรมในลักษณะนี้ชวนให้คิดถึงเรื่องของ อุดมการณ์ วาทกรรม และ
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ มากกว่าจะเป็นเรือ่ งของการแสวงหาระบบจริยธรรม หรือ
หลักความประพฤติอันดีงาม
●
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งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้เพิ่มมิติของการศึกษาปัญหาทางจริยธรรมนอกเหนือไป
จากเรื่องส�ำนึกผิดชอบชั่วดีของทันตแพทย์ ด้วยการศึกษาข้อบังคับจรรยาบรรณ
หรือสิง่ ทีน่ ำ� มาวัดคุณค่าความดีงามของทันตแพทย์ ว่ามีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไร ท�ำไมถึง
กลายมาเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณได้ ถูกร่างขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องราว
หรือเหตุการณ์อะไร ตลอดจนปัจจุบันถูกใช้งานอย่างไร ผ่านแนวคิดเรื่องการ
วิเคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) ของ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault)
โดยแบ่งเนือ้ หาบทความออกเป็น 3 ส่วนหลัก โดยในส่วนแรกเป็นการอธิบายทีม่ า
ที่ท�ำให้เกิดเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณขึ้น ตามด้วยวิเคราะห์การถูกใช้งานใน
ปั จ จุ บั น และส่ ว นสุ ด ท้ า ยเป็ น การสรุ ป และอภิ ป รายข้ อ บั ง คั บ จรรยาบรรณ
ทันตแพทย์ว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันถูกใช้งานในลักษณะใดบ้าง และท้ายที่สุด
แล้วมุ่งรับใช้สังคมเป็นที่ตั้งหรือไม่อย่างไร
1. วิธีวิทยาของงานวิจัย
1.1 วิธีการวิจัย
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้การวิจยั
เอกสาร และวิเคราะห์การใช้งานของข้อบังคับดังกล่าวจากการวิจัยเอกสารและ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 การวิจัยเอกสาร
ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ ห รื อ เรื่ อ งราวจ� ำ เพาะเจาะจงจาก
เอกสาร (purposive documents) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างและการใช้งาน
ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ โดยแบ่งเอกสารที่ใช้ศึกษาตาม
กรอบแนวคิดงานวิจัยเป็น 2 ส่วนดังนี้
1.1.1.1 เอกสารที่ใช้ศึกษาการก่อตัวขึ้นมาของข้อบังคับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (discursive objects) ได้แก่ 1) เอกสารวิชาการ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง 2) เอกสารประวัตศิ าสตร์และบันทึกการประชุม
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ของสภาการแพทย์ 3) ร่างพระราชบัญญัติและข้อบังคับที่อาศัย
อ�ำนาจตามความพระราชบัญญัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติการแพทย์
พ.ศ.2466 ร่างระเบียบวิชาชีพ พระราชบัญญัตคิ วบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ.2479 กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2480 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 ข้อบังคับจรรยาบรรณ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งตามปีพทุ ธศักราชทีม่ พี ระราชบัญญัติ
ให้อ�ำนาจในการบังคับใช้ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพในแต่ละ
ช่วงเวลาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ พ.ศ.2466 พ.ศ.2479 และ พ.ศ.2537
1.1.1.2 เอกสารที่ ใ ช้ ศึ ก ษาบริ บ ทการบั ง คั บ ใช้ ข ้ อ บั ง คั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ (discursive practice) ได้แก่
1) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ละข้ อ บั ง คั บ ที่ อ าศั ย อ� ำ นาจตามความ
พระราชบัญญัติ ได้แก่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
และ ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 2) รายงาน
สถิติการฟ้องร้องผ่านข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
3) ประกาศจากทั น ตแพทยสภาเรื่ อ งแนะน� ำ การปฏิ บั ติ ต นที่
เหมาะสมของทันตแพทย์ 4) เอกสารวิชาการ งานวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหมวดต่างๆในข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่
งานวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมเสีย่ งทีถ่ กู ร้องเรียนเรือ่ งความประพฤติ เรือ่ ง
ภาพลักษณ์ของแพทย์/ทันตแพทย์กับการตัดสินใจเข้ารับการรักษา
และเรื่องการขอค�ำยินยอมในการรักษา 5) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเด็นที่วิเคราะห์ข้อบังคับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ข้อบังคับที่ว่าด้วยเรื่องการเก็บความลับ
ของผู้ป่วย (confidentiality) เอกสารที่ใช้ประกอบคือ ตัวอย่าง
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โครงรูปแบบใบยินยอมให้การรักษา (informed consent) จาก
โรงพยาบาลรัฐและคลินิกเอกชนที่ยินยอมให้เผยแพร่ได้
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) รายงานการร้องเรียนจรรยา
บรรณวิชาชีพที่อยู่ในรูปสถิติ 2) เอกสารที่เป็น ร่างพระราชบัญญัติ ข้อบังคับค�ำ
สั่ง หรือ ค�ำประกาศจากกระทรวงหรือจากสภา และ 3) เอกสารวิชาการ งานวิจัย
ที่ช่วยในการวิเคราะห์ปฏิบัติการของวาทกรรม ได้แก่ ข้อมูลเรื่องภาพลักษณ์ต่อ
การตัดสินใจเข้ารับบริการของผูป้ ว่ ย ข้อมูลเรือ่ งพฤติกรรมเสีย่ งต่อการถูกร้องเรียน
จรรยาบรรณของทันตแพทย์ และข้อมูลเรื่องการขอค�ำยินยอมในการรักษา
1.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ที่ให้ข้อมูลส�ำคัญ
(key informants) คือทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ท�ำงานในการพิจารณา
การร้องเรียนจรรยาบรรณทางวิชาชีพจ�ำนวน 3 ราย เพื่อเก็บข้อมูล
เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ขยายให้เห็นถึงบริบทของการบังคับใช้ข้อบังคับ
จรรยาบรรณวิชาชีพในปัจจุบนั ว่าถูกใช้จดั การกับปัญหาทางจริยธรรมของ
ทันตแพทย์อะไรบ้าง มีกระบวนการตัดสินในการร้องเรียนจรรยาบรรณ
อย่างไร ตลอดจนเนือ้ หารายละเอียดของการร้องเรียนจรรยาบรรณทีข่ ยาย
ให้เห็นรูปแบบของการร้องเรียนที่แตกต่างกันออกไป
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้แนวทางวิเคราะห์วาทกรรมแบบฟูโกต์ (Foucauldian discourse
analysis) ทีส่ ร้างโดย อาร์รบิ าส-อายลอน และ วอล์คเกอร์ดนี (2008) (ArribasAyllon & Walkerdine, 2008, p. 98) โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้
1.2.1 วิเคราะห์การก่อตัวขึ้นมาของข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ
(discursive objects) โดยใช้แนวทางวิเคราะห์วาทกรรมในหัวข้อเรื่อง
การเลือกตัวบทหรือถ้อยแถลงในวาทกรรม (selecting a corpus of
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statements) และ การท�ำให้เป็นประเด็นปัญหา (problematizations)
ซึ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ บั ง คั บ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ในแง่ ข องการเป็ น
วาทกรรม (discursive construction) เพื่อส�ำรวจหาจุดตัดหรือจุดที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงว่ามีประเด็นปัญหาอะไรที่ท�ำให้เกิดการบังคับใช้จรรยา
บรรณวิชาชีพ
1.2.2 วิเคราะห์ลกั ษณะการใช้งานของข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทันตแพทย์ (discursive practice) ใช้แนวทางในหัวข้อเรื่อง เทคนิควิธี
ของอ�ำนาจ (technologies of power) ตัวละครในวาทกรรม (subject
positions) กระบวนการสร้างตัวตน(subjectification) เป็นแนวทาง
วิเคราะห์ภาคปฏิบัติการว่าข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพถูกใช้งานอย่างไร
บ้าง มีอ�ำนาจหน้าที่อย่างไร จ�ำนวนสถิติการฟ้องร้องปัญหาเรื่องจริยธรรม
ในทันตแพทย์มีเรื่องใดบ้างลักษณะการฟ้องร้องสามารถแบ่งออกเป็น
รูปแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไปได้อย่างไรบ้าง ไปจนท้ายทีส่ ดุ วิเคราะห์ให้เห็น
ว่าการใช้งานข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพในบริบทที่เกิดขึ้นดังกล่าวท้าย
สุดแล้วมุ่งผลประโยชน์ไปที่ผู้ป่วยเป็นหลักหรือไม่ อย่างไร
2. ประวัติศาสตร์ของข้อบังคับจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพทันตกรรม
จากการศึกษาพบว่าข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมมีต้น
ก�ำเนิด มีการโคจรทางประวัตศิ าสตร์ผา่ นเรือ่ งราวหรือเหตุการณ์ตา่ งๆจนกลายมา
เป็นข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญดังนี้
2.1 จุดก�ำเนิดของสภาวิชาชีพและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ
ปัจจุบันการจะเป็นทันตแพทย์ได้นั้นต้องผ่านการศึกษาตามหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจาก
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและต้องได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จากทันตแพทยสภา แรกเริม่ เดิมทีนนั้ การให้การรักษาทางทันตกรรมไม่ได้มอี งค์กร
คอยก� ำ กั บ ดู แ ลความประพฤติ ด้ า นการศึ ก ษาเองก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ค ณะทั น ตแพทย์
โดยเฉพาะ ด้านการศึกษาถูกสอนรวมเป็นการแพทย์แขนงหนึ่งอยู่ในโรงเรียน
แพทย์ โดยโรงเรียนแพทย์แห่งแรกคือ “ศิริราชแพทยากร” หรือ “โรงเรียน
แพทยากร” ในปี พ.ศ.2432 และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนราชแพทยาลัย”
(Royal medical college) ในปี พ.ศ.2443 หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับหลักสูตร
เรื่ อ ยมา จนถึ ง จุ ด เปลี่ ย นส� ำ คั ญ คื อ การเข้ า มาของมู ล นิ ธิ ร็ อ คกี้ เ ฟลเล่ อ ร์
(Rockefeller foundation) ในปี พ.ศ.2458 ทีเ่ ข้ามาส�ำรวจและปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนแพทยาลัยจนเป็นรูปเป็นร่างในปี พ.ศ.2459 กระทั่งปีถัดมา พ.ศ.2460
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง และสถาปนา “คณะ
แพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ขึ้นพร้อมกับความช่วยเหลือในการ
ปรับปรุงหลักสูตรจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเล่อร์เรื่อยมาในยุคนั้น (ทวีศักดิ์ เผือกสม,
2550) จนกระทั่งในปี พ.ศ.2483 ถึงได้มีการแยกคณะทันตแพทยศาสตร์ออกมา
จากคณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะทันตแพทย์ศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันยังคงสังกัดอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะเห็นว่าวิชาชีพทันตแพทย์นนั้ มีรากฐานมาจากวิชาชีพแพทย์ นอกจากใน
ส่วนของหลักสูตรการศึกษาที่ภายหลังแยกออกมาจากโรงเรียนแพทย์แล้ว ด้าน
การควบคุมความประพฤติผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมก็เช่นกัน ได้แยกออกมามี
องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ที่ควบคุมกันเองในปี พ.ศ.2537 ดังนั้นในช่วงก่อนหน้า
การศึกษาประวัติศาสตร์ของจรรยาบรรณทันตแพทย์จึงต้องย้อนกลับไปศึกษา
เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์จรรยาบรรณของแพทย์ โดยองค์กรแรกที่เข้ามา
ควบคุมเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะได้แก่ “สภาการแพทย์” (medical
council) ในปี พ.ศ.2466 ถูกจัดตัง้ ขึน้ เนือ่ งมาจากกรมสาธารณสุข สังกัดกระทรวง
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มหาดไทยในขณะนั้น เสนอให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติการแพทย์ หลักใหญ่
ใจความคือประกาศให้มีการจัดตั้งสภาการแพทย์ขึ้นเพื่อควบคุมวิชาชีพแพทย์
ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนการสอนไปจนถึงการประกอบวิชาชีพ ในช่วงแรกที่เสนอ
ขึน้ มามีกระแสคัดค้านรุนแรงมากจากฝัง่ ของกระทรวงธรรมการ เนือ่ งจากอ�ำนาจ
ของสภาการแพทย์ที่เสนอในร่างพระราชบัญญัตินั้น นอกจากจะให้อ�ำนาจสภา
การแพทย์ควบคุมการประกอบโรคศิลป์ ยังครอบคลุมไปถึงหลักสูตรการเรียนการ
สอนของคณะแพทยศาสตร์ด้วย ท�ำให้การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์
ซึ่งเดิมอยู่ในการดูแลของกระทรวงธรรมการแต่เพียงกระทรวงเดียว จะตกอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาการแพทย์ที่สังกัดกรมสาธารณสุขอีกขั้นหนึ่ง
นับเป็นการแย่งชิงอ�ำนาจในวงการแพทย์ของกรมสาธารณสุขที่มีต่อกระทรวง
ธรรมการ แต่ท้ายที่สุดในปี พ.ศ.2466 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉบับแรกก็ถูก
ประกาศใช้ ด้วยอ�ำนาจของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท�ำให้เกิดการจัดตั้ง “สภาการ
แพทย์” ขึน้ เพือ่ ควบคุมกิจการด้านการแพทย์ไปจนถึงโรงเรียนแพทย์ และได้ระบุ
ให้ “การช่างฟัน” เป็นหนึง่ ใน “โรคศิลปะ” ทีส่ ภาการแพทย์ตอ้ งควบคุมดูแล หาก
แต่เรือ่ งกิจการในโรงเรียนแพทย์นนั้ กระทรวงธรรมการได้ตอ่ รองให้สภาการแพทย์
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเพียงทีป่ รึกษาหลักสูตรเท่านัน้ อ�ำนาจหน้าทีห่ ลักของสภาการแพทย์
จึงเป็นแค่เรื่องการขึ้นทะเบียนอนุมัติใบอนุญาตให้บุคคลเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์
(ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550)
จะเห็นว่าอ�ำนาจในพระราชบัญญัติฉบับนี้ บังคับให้ผู้ประกอบโรคศิลปะ
เกี่ยวกับการช่างฟัน หากไม่ได้ขึ้นทะเบียนจากสภาการแพทย์เสียก่อน จะยัง
ไม่ ส ามารถประกอบโรคศิ ล ปะเกี่ ย วกั บ การช่ า งฟั น ได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามแม้
พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.2466 จะถูกประกาศบังคับใช้ แต่กิจการของ
สภาการแพทย์และกรมสาธารณสุขยังเป็นไปอย่างทุลักทุเล และไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะได้จริง (Lertmanorut, 2005, pp. 31-32) ต้องรอ
จนถึง พ.ศ.2472 จึงเริ่มด�ำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะได้ เนื่องจาก
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วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศท�ำให้รัฐบาลขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบริหาร
ประเทศ (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550, น. 160-161) แต่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเพิ่มว่าการ
ด�ำเนินกิจการที่เป็นไปอย่างทุลักทุเลของสภาการแพทย์นั้น ไม่ได้เกิดจากแค่
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น หากแต่เพราะการจัดตั้งสภาการแพทย์
ไม่เป็นไปตามนโยบายรวมศูนย์อ�ำนาจตามเจตนาของกรมสาธารณสุขที่พยายาม
รวมกิจการแพทย์เข้าไว้ด้วยกัน เนื่องด้วยในขณะนั้นอยู่ภายใต้บรรยากาศการ
ปกครองแบบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การบริหารราชการมีลักษณะแบบรวม
ศูนย์อ�ำนาจ (centralization) การที่โรงเรียนแพทย์ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาได้ด�ำเนิน
กิจการทางด้านการแพทย์โดยเป็นอิสระจากกรมสาธารณสุข เป็นสิ่งที่กรม
สาธารณสุขไม่คนุ้ เคยมาก่อน เห็นได้จากกรมสาธารณสุขมีพยายามรวมศูนย์อำ� นาจ
อีกครั้ง ด้วยการเสนอร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2469 เพื่อจัดตั้ง
สภาการสาธารณสุขในการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การสาธารณสุขและการบ�ำบัด แต่ท้ายที่สุดก็ถูกคัดค้านจากฝั่งโรงเรียนแพทย์
ดังเช่นที่ผ่านมา (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550) เมื่อมองในแง่นี้ “สภาการแพทย์” จึง
เป็นความพยายามแปลงรูปโฉมหน่วยงานของกรมสาธารณสุขให้เข้ามาแย่งชิง
พื้นที่อ�ำนาจในการควบคุมกิจการแพทย์ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ได้
เข้ามาควบคุมโรงเรียนแพทย์ในสังกัดกระทรวงธรรมการ ดังนัน้ ระยะแรกของการ
ก่อตั้งการแพทย์สมัยใหม่ในประเทศไทยจึงเป็นการแย่งชิงอ�ำนาจทางการแพทย์
ระหว่างฝัง่ กรมสาธารณสุขกับโรงเรียนแพทย์ในการควบคุมกิจการด้านการแพทย์
ท�ำให้จดุ ก�ำเนิดแรกของมรรยาทวิชชาชีพทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารแพทย์
พ.ศ.2466 จึงเป็นเพียงค�ำสั่งที่มอบอ�ำนาจในการวาง “บทบังคับส�ำหรับมรรยาท
ในวิชชาชีพของผูถ้ อื ใบอนุญาต” ไว้เท่านัน้ แต่ไม่พบว่ามีการร่างบทบังคับมรรยาท
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาบังคับใช้จริง
การให้อ�ำนาจในการวางบทบังคับมรรยาทในวิชชาชีพของผู้ถือใบอนุญาต
ในพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.2466 นับเป็นจุดเริ่มที่ส�ำคัญในการสร้าง
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เสถียรภาพให้กับระบบจริยธรรมของการแพทย์สมัยใหม่ เพราะระบบการเรียน
การสอนของการแพทย์สมัยใหม่แตกต่างออกไปจากระบบอบรมสั่งสอนของการ
แพทย์พื้นบ้าน กล่าวคือ การแพทย์พื้นบ้านนั้นมีระบบจริยธรรมในลักษณะที่แฝง
อยูใ่ นกระบวนการเรียนการสอน ตัง้ แต่วธิ กี ารรับลูกศิษย์ทตี่ งั้ อยูบ่ นความพึงพอใจ
ของอาจารย์ ลูกศิษย์ต้องอยู่คอยรับใช้อาจารย์จนกว่าจะได้รับความไว้วางใจและ
ส�ำนึกบุญคุณอาจารย์ในระดับเดียวกับบุพการี แม้จบการศึกษาไปแล้วยังคงมี
พิธีกรรมไหว้ครูก่อนท�ำการรักษา ไปจนถึงประกอบพิธีไหว้ครูอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ระลึกถึงพระคุณของครูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2548, น.
41) พิธีกรรมไหว้ครูจึงเป็นพิธีกรรมที่เชื่อมให้ศิษย์ผูกพันกับจรรยาบรรณและ
หน้าที่ที่อาจารย์อบรมสั่งสอนมาในอดีตและด�ำรงตนอยู่ในร่องในรอยที่อาจารย์
อบรมสั่งสอนมา อาจารย์จะเป็นศูนย์กลางของทั้งความรู้การแพทย์ เป็นผู้บังคับ
บัญชา ผู้มีพระคุณ พร้อมทั้งเป็นจรรยาบรรณให้กับลูกศิษย์ได้ยึดโยงตนเองและ
ปฏิบัติตามอาจารย์ ในขณะที่โรงเรียนแพทย์เป็นระบบแบบแยกส่วน เริ่มตั้งแต่
วิชาเนื้อหาที่เรียนก็แบ่งอาจารย์หลายท่านสอนตามความเชี่ยวชาญ มีหน่วยงาน
ลูกจ้าง มีกลุ่มผู้บริหาร พร้อมทั้งมีกลไกของรัฐที่คอยควบคุมให้อยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของรัฐ (state control) และต้องท�ำงานร่วมกับสถาบันอื่นๆ
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ การยึดโยงของลูกศิษย์ที่มีต่ออาจารย์จึงถูกแยกส่วน
ออกไปต่างจากระบบการสอนของการแพทย์แบบพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบทบาท
หน้าที่ของแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับนโยบายจากรัฐ วิทยาการความรู้ขึ้นอยู่กับงานวิจัย
ใหม่ๆ การอบรมสัง่ สอนอยูใ่ นรูปแบบของความเป็นมืออาชีพมากกว่าจะเป็นเรือ่ ง
พันธะความผูกพันทางใจ แม้เรื่องจริยธรรมจะแฝงอยู่ในระบบการเรียนการสอน
แต่ไม่มีข้อตกลงที่แน่นอน ไม่มีกลไกที่สามารถยึดโยงนักเรียนแพทย์เข้ากับระบบ
จริยธรรมได้ ท�ำให้กลายเป็นข้ออ้างส�ำคัญทีท่ ำ� ให้กรมสาธารณสุขยกประเด็นเรือ่ ง
การควบคุมธรรมจรรยาของแพทย์ขึ้นมาอ้างเพื่อรวบกิจการโรงเรียนแพทย์ เมื่อ
การจัดตัง้ สภาการแพทย์ทำ� ได้สำ� เร็จ การวางบทบัญญัตเิ รือ่ งมรรยาทแพทย์จงึ เป็น
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ความจ�ำเป็นที่ต้องให้อ�ำนาจไว้ในพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.2466 และเป็น
จุดเริ่มต้นส�ำคัญของจรรยาบรรณแพทย์ในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร
2.2 การบังคับใช้มรรยาทวิชาชีพกับการขีดเส้นแบ่งการแพทย์ด้วยความ
เป็นวิทยาศาสตร์
แม้วา่ ในช่วงระยะเวลาแรกทีก่ ่อตัง้ ขึน้ มา สภาการแพทย์จะไม่มบี ทบาทใน
สังคมมากนัก แต่ภายหลังเปลีย่ นชือ่ มาเป็น “คณะกรรมการแพทย์” ได้ดำ� เนินการ
ออกกฎเสนาบดี ในปี พ.ศ.2472 ด้วยอาศัยอ�ำนาจแห่งพระราชบัญญัตกิ ารแพทย์
พ.ศ.2466 แบ่งประเภทการประกอบโรคศิลปะออกเป็น “ประเภทแผนปัจจุบัน”
และ “ประเภทแผนโบราณ” โดยได้ระบุความหมายว่า
“ประเภทแผนปัจจุบนั ” คือผูป้ ระกอบโรคศิลป์โดยความรูจ้ ากต�ำราอันเป็น
หลักวิทยาโดยสากลนิยม ซึ่งด�ำเนินและจ�ำเริญขึ้นอาศัยการศึกษา ตรวจค้นและ
ทดลองของผู้รู้ในทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
ส่วน “ประเภทแผนโบราณ” คือผู้ประกอบโรคศิลป์โดยอาศัยความสังเกต
ความช�ำนาญอันได้บอกเล่าสืบต่อกันมา หรืออาศัยต�ำราอันมีมาแต่โบราณ มิได้
ด�ำเนินไปในทางวิทยาศาสตร์
การก�ำหนดล�ำดับชัน้ การแพทย์ในลักษณะนีท้ ำ� ให้เกิดเส้นแบ่งขึน้ เป็นการ
ลดระดับของความรู้แพทย์แบบจารีตพื้นบ้านลงให้ต�่ำกว่าความรู้การแพทย์แบบ
วิทยาศาสตร์ด้วยเส้นแบ่งระหว่างการแพทย์ที่เป็นวิทยาศาสตร์กับการแพทย์ที่
ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การนิยามแพทย์พื้นบ้านในความหมายนี้เต็มไปด้วย
อคติทจี่ งใจท�ำให้การแพทย์พนื้ บ้านดูเป็นเรือ่ ง “ล้าสมัย”และไม่มคี วามสามารถที่
จะพัฒนาขึ้นมาได้ ท�ำให้ฝั่งการแพทย์พื้นบ้านเกิดกระแสต่อต้านคัดค้าน มีการ
เรียกร้องต่อคณะกรรมการแพทย์ตั้งแต่การขอผ่อนผันเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน
บางข้อไปจนถึงส่งจดหมายร้องเรียน แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีของการแพทย์
สมัยใหม่ได้กลายเป็นสัญญะของ “ความทันสมัย” โดยเฉพาะเข็มฉีดยาและหูฟัง
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แพทย์ (stethoscope) ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางการค้าตลอด
จนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการบริการตรวจรักษา มีการร้องเรียนของแพทย์
แผนปัจจุบันชั้น 1 ต่อคณะกรรมการแพทย์ในเรื่องนี้เป็นอย่างมากว่าพบการใช้
หูฟังแพทย์และยาแผนปัจจุบันในการตรวจรักษาผู้ป่วยของผู้ประกอบโรคศิลป
แผนโบราณ ทางคณะกรรมการแพทย์ มี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งควบคุ ม “หมอ
จอมปลอม” อย่างเคร่งครัด เพราะการใช้เข็มฉีดยาและหูฟังแพทย์ไม่มีสอนใน
ต�ำราของแผนโบราณ การใช้เข็มฉีดยาและหูฟังแพทย์ในการตรวจรักษาโรคโดย
ปราศจากความรู้จึงเป็นการหลอกลวงผู้ป่วย ในช่วงเวลาต่อมาจึงเกิดเป็นความ
พยายามผลักดันให้เกิด “ระเบียบวิชาชีพ” เพื่อสะสางปัญหา “หมอจอมปลอม”
ท�ำให้การรักษาเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันขึ้น ไม่ผิดไปจากความรู้ของหลักการ
แพทย์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน โดยมี “มรรยาท” ที่ส�ำคัญที่สุดคือ
การไม่น�ำการแพทย์ไปท�ำให้เป็นการพาณิชย์ และจะไม่ต่อใบอนุญาตให้ผู้ใดก็ได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบโรคศิลป์ชนั้ ที่ 2 หากพิจารณาเห็นว่าไร้ความสามารถ
หรือให้การตรวจรักษาที่ไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ตลอดจนไม่มีความรู้ทัดเทียม
ยุคสมัย ด้วยการนิยามค�ำว่า “Mal-practice” หรือ “ความบกพร่องในการตรวจ
รักษา” ในระเบียบวิชาชีพให้ขยายความหมายจากเดิมที่หมายถึงแค่การตรวจ
รักษาทีเ่ ป็นไปตามหลักวิชาการแพทย์ ให้กลายเป็นเรือ่ งของการตรวจรักษาทีต่ อ้ ง
ไม่ปนเปือ้ นพาณิชย์นโยบาย ซึง่ คือการห้ามบุคคลทีไ่ ม่ได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะแพทย์แผนปัจจุบันชั้นที่ 1 น�ำเอาเทคโนโลยีของการแพทย์สมัยใหม่
ประกอบการตรวจรักษาและคิดค่าบริการ (ทวีศกั ดิ์ เผือกสม, 2550, น. 168-171)
แต่สดุ ท้ายการร่างระเบียบวิชาชีพต้องถูกชะงักลง เนือ่ งจากรัฐไทยประสบ
ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบราชการ ทางคณะรัฐมนตรีต้องการเร่งให้ผลิต
แพทย์มากกว่าการควบคุมหมอจอมปลอม ท�ำให้ส�ำนักงานคณะกรรมการแพทย์
ต้องมาหารือกับคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น เพื่อกันไม่ให้คณะ
รัฐมนตรีแทรกแซงหลักสูตรโรงเรียนแพทย์และไม่ท�ำให้วิทยฐานะของแพทย์
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ตกต�่ำลง (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550, น. 168-171) อย่างไรก็ตามหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากการปฏิวัติของคณะราษฎร ท้ายที่สุด
ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479 โดยมี
รายละเอียดเป็นแนวปฏิบตั เิ ด่นชัดมากในกฎกระทรวงคือ หมวดที่ 3 เรือ่ งข้อจ�ำกัด
และเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลป์ และหมวด 4 เรื่องมรรยาทวิชาชีพ ซึ่งเป็น
ประเด็นเรือ่ งการควบคุมรูปแบบการโฆษณา ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติแห่งวิชาชีพ แต่ทว่าภายใต้
ภาพลักษณ์ทตี่ อ้ งการรักษาไว้ซงึ่ เกียรติแห่งวิชาชีพ แท้จริงคือการตอกย�ำ้ เส้นแบ่ง
ที่กดทับองค์ความรู้แพทย์แขนงอื่นๆที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไว้ ด้วยการ
ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ให้อภิสิทธิ์แก่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นที่ 1 ในขณะที่การ
แพทย์พื้นบ้านกลับเต็มไปด้วยข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ ซึ่ง
พระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ด้ให้อำ� นาจในการจัดตัง้ คณะกรรมการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะขึ้นแทนคณะกรรมการแพทย์ ในการควบคุมดูแลโรคศิลปะ ซึ่งรวมไป
ถึงสาขาทันตะกรรม อันได้แก่ “การบ�ำบัดโรคฟัน การช่างฟันหรือทั้งสองอย่าง”
(กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะพุทธศักราช2479, 2479) ท�ำให้งานด้านทันตกรรมอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ดูแลของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะมาอย่างยาวนานกว่า 58 ปี
มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะทั้งสิ้น 9 ฉบับ ฉบับ
สุดท้ายใน พ.ศ.2530 (พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2542,
2542) ก่อนจะแยกวิชาชีพทันตแพทย์ออกมาควบคุมกันเองด้วยอาศัยอ�ำนาจใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
2.3 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพทันตกรรม
ปัจจุบันผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ได้ ต้องขึ้นทะเบียนและขอรับ
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ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาทันตกรรม ภายใต้การ
ควบคุมของ “ทันตแพทยสภา” โดยสภานีจ้ ดั ตัง้ ขึน้ ตามอ�ำนาจของพระราชบัญญัติ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 นอกจากสภาของวิชาชีพทันตกรรมแล้วยังมีสภา
เภสัชกรรมและสภาการพยาบาลที่แยกตัวเองออกมาจัดตั้งสภาเพื่อควบคุมดูแล
กันเอง ด้วยอ้างเหตุผลว่ามีการเพิ่มจ�ำนวนของบุคลากรการแพทย์ในแต่ละสาขา
ที่มากขึ้น อีกทั้งวิทยาการความรู้ของแต่ละสาขาการแพทย์ก็มีความลึกซึ้งขึ้น
จ� ำ เพาะเจาะจงในรายละเอี ย ดขึ้ น จึ ง เป็ น ผลดี กั บ วิ ช าชี พ มากกว่ า หากให้
ควบคุมดูแลกันเอง พร้อมทั้งบรรยากาศสังคมการเมืองในช่วงนั้นที่ประเด็นเรื่อง
สิทธิมนุษยชน การเรียกร้องความเท่าเทียมความเสมอภาคก�ำลังเบ่งบาน ท่ามกลาง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง (ทรงวุฒิ
ตวงรัตนพันธ์, 2559) ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่
วิ ช าชี พ ด้ า นการแพทย์ เ ท่ า นั้ น แต่ มี อี ก หลายหน่ ว ยงานที่ ข อผ่ า นกฎหมาย
พระราชบัญญัติ บรรยากาศเช่นนี้คึกคักถึงขีดสุดในช่วง พ.ศ.2540 ในรัฐบาล
ถัดมา และท�ำให้ท้ายที่สุดเรื่องสุขภาพของประชาชนได้ถูกรับรองให้เป็นสิทธิข้ัน
พื้นฐานโดยตรงในรัฐธรรมนูญ
ด้วยอ�ำนาจของพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 ข้อบังคับ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมจึงถูกประกาศใช้ในปี พ.ศ.2538 ให้เป็น
แนวทางความประพฤติเพื่อบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่า และเป็นลักษณะ
ส�ำคัญที่ท�ำให้วิชาชีพทันตกรรมมีลักษณะเป็นวิชาชีพชั้นสูง กล่าวคือ เป็นวิชาชีพ
ที่มีกฎหมายรับรอง มีมาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจนตามหลักการแพทย์ มีการศึกษา
อบรมที่ใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร มีสถาบันวิชาชีพที่คอยควบคุม และมี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการประพฤติตน (พิศาล เทพสิทธา, 2535)
การบริการทางทันตกรรมแก่สงั คมจึงมีลกั ษณะเฉพาะตัว นัน่ คือไม่ใช่ใครทีไ่ หนจะ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ ดังเช่นในช่วงที่มีหมอจีน หมอแขก หรือช่างตัดผม
ท�ำฟันในร้านตัดผมได้ แต่ต้องฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้อง
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สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมชั้นที่ 1 ไปจนถึงเมื่อประกอบ
วิชาชีพแล้วต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วย
และรักษาไว้ซ่ึงเกียรติแห่งวิชาชีพ แต่ลักษณะเฉพาะตัวของการประกอบวิชาชีพ
ในลักษณะดังที่กล่าวมานี้ กว่าจะถูกจัดระเบียบให้กลายเป็นระบบได้อย่างใน
ปัจจุบัน ได้ผ่านขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน การจัดระเบียบครั้ง
ใหญ่ที่สุดคือกลไกทางกฎหมายที่อาศัยอ�ำนาจจากพระราชบัญญัติในการควบคุม
กิจการทางการแพทย์ การเกิดขึ้นมาของสภาวิชาชีพ และการร่างระเบียบต่างๆ
ท�ำให้เกิดการควบคุมตลาดของบริการสุขภาพช่องปาก (market structure) ด้วย
กฎหมายผูกขาดอ�ำนาจการประกอบวิชาชีพให้เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น
หากผู้ใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพละเมิดจะมีโทษทางอาญา อีกทั้ง
ลักษณะที่ส�ำคัญอีกประการคือการควบคุมการแก่งแย่งแข่งขันในการประกอบ
วิชาชีพ (control over competitive practice) ด้วยการออกข้อบังคับจรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมขึ้น ห้ามไม่ให้โฆษณาความรู้ความสามารถตนเอง
ดังจะเห็นในหมวดที่ 3 ของจรรณยาบรรณ และไม่ทับถมให้ร้ายทันตแพทย์ท่าน
อืน่ ไม่ชกั จูงผูป้ ว่ ยของคนอืน่ มาเป็นของตน ในหมวดที่ 4 ของจรรยาบรรณวิชาชีพ
(วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2548)
ความจ�ำเป็นในการออกข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.
2538 จึงไม่ใช่แค่ต้องออกข้อบังคับเนื่องจากมีอ�ำนาจค�ำสั่งตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 แต่เนื่องจากระบบการแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงไป
ระบบการแพทย์ดั้งเดิมถูกท�ำให้อยู่ภายใต้ระบบแบบแผนเดียวกัน ภายใต้ระบบ
การแพทย์สากลทีใ่ ช้กนั ทัว่ โลก ความรูก้ ารแพทย์แบบวิทยาศาสตร์กลายเป็นวาท
กรรมหลักทีก่ ำ� กับให้ผปู้ ว่ ยต้องเข้าพบทันตแพทย์เมือ่ เจ็บป่วยในช่องปาก มีระบบ
โรงเรียนแพทย์ที่อบรมสั่งสอนและสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ขึ้นมาใหม่อยู่
ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีระบบจริยธรรมที่สร้างข้อก�ำหนดจรรยาบรรณขึ้นมาอย่าง
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ชัดเจน อย่างไรก็ตามถึงแม้ระบบจริยธรรมการแพทย์แบบสมัยใหม่จะมีงานวิจัย
ทางการแพทย์ (evidence based medicine) และแขนงวิชาจริยศาสตร์
ชีวการแพทย์ (biomedical ethics) ที่คอยผลิตป้อนองค์ความรู้ก�ำกับให้แพทย์
ต้องประพฤติปฏิบัติตาม แต่องค์ความรู้เหล่านี้ก็ให้เพียงแนวทางปฏิบัติในเชิง
วิชาชีพ (professional ethics) ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่สมบูรณ์
เนื่องจากยังมีปัญหาทางจริยธรรมการแพทย์ในอดีตที่สังคมไทยเคยเผชิญมา
ซึ่งเป็นปัญหาปฏิบัติในเชิงประเพณี (traditional ethics) ได้แก่การตรวจรักษา
โดย “หมอจอมปลอม” ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทีแ่ อบหยิบยืมน�ำเครือ่ งมือทางการ
แพทย์ไปให้การตรวจรักษาโดยที่ตนไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ท�ำให้
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ผ่านมาถูกใช้งานร่วมกับการสร้างข้อจ�ำกัดหรือเงื่อนไขทาง
กฎหมายต่างๆ เพือ่ ไม่ให้ผปู้ ระกอบโรคศิลป์แขนงอืน่ ทีไ่ ม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบนั ชัน้
ที่ 1 ลักลอบน�ำเครือ่ งมือหรือวิธกี ารทางการแพทย์มาใช้ตรวจรักษา หากผูใ้ ดละเมิด
จะมีความผิดทั้งทางจรรยาบรรณและทางอาญา พร้อมทั้งก�ำหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพขึ้นโดยเฉพาะหมวดที่ 3 การโฆษณาการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และ
หมวดที่ 4 การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายของสภาวิชาชีพ
ในการสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพือ่ ควบคุมตลาด
บริการสุขภาพช่องปากไม่ให้มีการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างทันตแพทย์ด้วยกันเอง
3. จรรยาบรรณวิชาชีพกับความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจแบบพ่อปกครองลูก
จากการศึกษาพบว่าข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพมีบริบทการถูกใช้งาน
ตามรายละเอียดดังนี้
3.1 ขอบเขตอ�ำนาจของข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนดไว้ หากผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมถูกร้องเรียนต่อ
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ทันตแพทยสภาว่าประพฤติผิดไปจากข้อบังคับ ทันตแพทยสภาจะแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการจรรยาบรรณเพือ่ สอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีอำ� นาจวินจิ ฉัยชีข้ าดอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 2) ว่ากล่าวตักเตือน
3) ภาคทัณฑ์ 4) พักใช้ใบอนุญาตมีก�ำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี
5) เพิกถอนใบอนุญาต (ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
พุทธศักราช2538, 2538) ดังนัน้ โทษสูงสุดหากทันตแพทย์ถกู ร้องเรียนเรือ่ งจรรยา
บรรณและถูกตัดสินว่ามีความผิดคือการเพิกถอนใบอนุญาต นั่นหมายถึงการถูก
สั่งห้ามไม่ให้เข้ามาตรวจรักษาในตลาดการบริการสุขภาพช่องปากตลอดชีวิต แต่
หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาตามกฎหมายอาญา ซึ่งโทษทางอาญานี้จะอยู่นอก
เหนืออ�ำนาจของคณะกรรมการแห่งทันตแพทยสภา สภาวิชาชีพมีอำ� นาจเพียงใน
ส่วนของใบอนุญาตเท่านั้น
ส่วนเนื้อหาของข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับนี้ประกอบไปด้วย 6 หมวด
โดยผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะทางจริยธรรมออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ “จริยธรรม
ในเชิงวิชาชีพ” (professional ethics) เป็นจริยธรรมในลักษณะที่เป็นสากลทั่ว
โลก แฝงฝังอยูใ่ นองค์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์ทกี่ ำ� กับว่าหากผูป้ ว่ ยมีอาการ
อะไร จะต้องตรวจอย่างไร และมีการรักษาใดบ้างที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยรายนั้น ซึ่ง
เป็นองค์ความรูท้ างการแพทย์ทใี่ ช้กนั อย่างสากล พร้อมทัง้ มีงานวิจยั ทางการแพทย์
ผลิตป้อนองค์ความรูใ้ หม่ๆออกมาอยูส่ ม�ำ่ เสมอ หากทันตแพทย์ทำ� ผิดไปจากหลัก
วิชาการแพทย์นี้ก็เท่ากับท�ำผิดจรรยาบรรณด้วย นอกจากนี้ยังมีจริยธรรมการ
แพทย์ที่เป็นสากลอย่างสาขาวิชาจริยศาสตร์ชีวภาพ (bioethics) ที่ปูแนวทาง
จริยธรรมทางการแพทย์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิต (Degrazia, 1992) ซึ่งลักษณะที่เป็นจริยธรรมในเชิงวิชาชีพ
เหล่านี้ถูกร่างเป็นเนื้อหาในข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพปรากฏอยู่ในหมวด
ที่ 2 ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่เกือบทุกข้อเป็นจริยธรรมในเชิง
วิชาชีพ ตั้งแต่ข้อ 5 – 21 เนื้อหาโดยรวมกล่าวถึงการต้องประกอบวิชาชีพโดย
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ไม่คำ� นึงถึงเชือ้ ชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง ต้องรักษามาตรฐานของการ
ประกอบวิชาชีพให้ดีท่ีสุด ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย
ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
เป็นต้น นอกจากหมวดที่ 2 แล้วยังปรากฏอยูใ่ นหมวดที่ 6 ว่าด้วยการทดลองในมนุษย์
ส่วนจริยธรรมอีกลักษณะหนึง่ คือ “จริยธรรมในเชิงประเพณี” (traditional
ethics) เป็นการจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่พบเจอแตกต่างกันไปในแต่ละ
สังคม ผ่านการปะทะต่อสูก้ นั ของชุดเหตุผลต่างๆ จนในทีส่ ดุ ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
ข้อบังคับจรรยาบรรณที่อาศัยอ�ำนาจทางกฎหมายเป็นข้อยุติให้กับการปะทะกัน
ของชุดเหตุผลทั้งหมดโดยการบังคับใช้จริยธรรมในเชิงประเพณีนี้เป็นลักษณะ
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้แต่ละประเทศมีขอ้ บังคับจรรยาบรรณทีม่ เี นือ้ หาแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะทางสังคม อิงอยู่กับจารีตประเพณีที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาของแต่ละ
ประเทศทัง้ ในแง่ของจริยธรรมรวมไปถึงในแง่ของกฎหมาย (ethical & legislative
tradition) (Macpherson Mayol, Roqué Sánchez, Gonzalvo-Cirac, &
de Ribot, 2013) ซึ่งเป็นปัญหาที่วงการทันตกรรมสมัยใหม่ของแต่ละประเทศ
ต้องพบเจอและต้องจัดการกับระบบการแพทย์ดงั้ เดิมนัน้ เพือ่ สร้างระบบการแพทย์
จากองค์ความรู้แบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
ประเทศ โดยลักษณะทีเ่ ป็นจริยธรรมในเชิงประเพณีนปี้ รากฏอยูใ่ นเนือ้ หาข้อบังคับ
จรรยาบรรณวิชาชีพในหมวดต่างๆดังนี้
หมวดที่ 1 ว่าด้วยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ต้องไม่กระท�ำการใดๆ
เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
หมวดที่ 2 แม้ว่าเกือบทุกข้อจะเป็นลักษณะของจริยธรรมในเชิงวิชาชีพ
แต่มีบางข้อที่สะท้อนลักษณะของจริยธรรมในเชิงประเพณี ได้แก่ ข้อ 10 ว่าด้วย
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ใช้หรือไม่ช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม รวมทัง้
ต้องดูแลมิให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบ
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วิชาชีพทันตกรรมในสถานพยาบาลทีต่ นรับผิดชอบ ซึง่ เป็นความพยายามควบคุม
“หมอจอมปลอม” ตัง้ แต่ในอดีต จนปัจจุบนั ยังเป็นเรือ่ งของเจ้าของสถานพยาบาล
ที่ปล่อยปละละเลยให้มีผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้
บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในสถานพยาบาลของตน
หมวดที่ 3 และ หมวดที่ 4 เป็นเรื่องของการควบคุมการโฆษณาและการ
ปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน ไม่ให้โอ้อวดว่าสถานพยาบาลของตนหรือฝีมือของตนดีกว่าทันตแพทย์
ท่านอื่น เพื่อไม่ให้เกิดการแก่งแย่งแข่งกันในตลาดบริการทางทันตกรรม
หมวดสุดท้ายคือหมวดที่ 5 กล่าวถึงการปฏิบตั ติ อ่ เพือ่ นร่วมงานทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย
เหลืองานต่างๆ ในคลินกิ นอกเหนือจากการตรวจรักษาว่าให้เคารพศักดิศ์ รีของกัน
และกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้การงานในส่วนที่เพื่อนร่วมงานรับผิดชอบ
3.2 รูปแบบของการร้องเรียนจรรยาบรรณ และสถานภาพความเป็น
ทันตแพทย์
ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2539-2559 จากสถิติแจ้งในข่าวสาร
ทันตแพทยสภาประจ�ำเดือน กรกฎาคม – ตุลาคมปี พ.ศ.2559 มีทันตแพทย์
ถูกร้องเรียนจริยธรรมต่อทันตแพทยสภาทั้งหมด 258 คน แบ่งเป็นเพศชาย
136 คน เพศหญิง 122 คน (ทันตแพทยสภา, 2559ข, น. 10) แต่จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์ผู้ซึ่งท�ำงานเกี่ยวข้อง (key informant) พบว่าทันตแพทย์บางคน
ถูกร้องเรียนมากกว่า 1 ครัง้ ดังนัน้ จ�ำนวนทันตแพทย์ทถี่ กู ร้องเรียนจริงๆ มีจำ� นวน
ไม่ถึง 258 คน โดยร้อยละ 79 ถูกร้องเรียนเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ ที่ผู้ร้องเรียน
สงสัยว่าทันตแพทย์ให้บริการไม่เป็นไปตามหลักวิชาการแพทย์ ร้อยละ 8 ถูกร้อง
เรียนเรื่องความไม่สุภาพในการให้การตรวจรักษา ร้อยละ 7 ถูกร้องเรียนว่าท�ำผิด
ข้อบังคับหมวดควบคุมโฆษณาการประกอบวิชาชีพ อีกร้อยละ 6 ท�ำผิดข้อบังคับ
หมวดที่ 2 ข้อที่ 10 ว่าด้วยการช่วยเหลือหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่ไม่ได้ขึ้น
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ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมท�ำการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในสถานพยาบาลที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งพบว่าการฟ้องร้องในหมวดที่ 2 ข้อที่ 10
นี้มีผู้ถูกฟ้องร้องจ�ำนวนทั้งสิ้น 16 คน และมีอยู่ 12 คนที่ถูกตัดสินลงโทษให้พัก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ทันตแพทยสภา, 2559ข, น. 10)
เพือ่ ให้เห็นบริบทโดยรวมว่าการร้องเรียนมีลกั ษณะในรูปแบบใดบ้าง ขยาย
ให้กว้างกว่าข้อมูลสถิติการถูกร้องเรียนที่อ้างในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่
ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งยกกรณี
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงประกอบ เพื่อแยกประเภทการถูกร้องเรียนให้ชัดเจนว่าเป็น
ไปในรูปแบบใดบ้าง และมีกระบวนการตัดสินปัญหาทางจริยธรรมอย่างไร สามารถ
สรุปลักษณะการร้องเรียนออกมาให้เห็นบริบทของการร้องเรียนได้เป็นปัญหา
จริยธรรม 6 รูปแบบดังนี้ 1) ปัญหาจริยธรรมเรื่องการไม่ให้การตรวจรักษาตาม
หลักวิชาการแพทย์ เป็นปัญหาจริยธรรมทีม่ กี ารร้องเรียนมากทีส่ ดุ เพือ่ ขอให้ตรวจ
สอบว่าได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานเหมาะสมหรือไม่ โดยการร้องเรียนมีข้อเท็จ
จริงตั้งแต่ทันตแพทย์ได้ละเลยมาตรฐานการรักษาตามที่ร้องเรียน ไปจนถึง
ทันตแพทย์ปฏิบัติตามมาตรฐานแต่ผู้ป่วยไม่มีความเข้าใจในการตรวจรักษาที่ตน
ได้รบั 2) ปัญหาจริยธรรมเรือ่ งการบริการทีไ่ ม่สภุ าพ เช่น การพูดจาดูหมิน่ ถากถาง
ผู้ป่วย การแสดงท่าทีไม่สนใจความเจ็บป่วยของผู้ป่วย น�ำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ
ทันตแพทย์ 3) ปัญหาจริยธรรมเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีกรณีตัวอย่างเช่น
ทันตแพทย์ฝกึ เด็กมัธยมหรือทันตาภิบาลให้ทำ� งานทันตกรรมในคลินกิ ส่วนตัว ท้าย
ที่สุดมีผู้แจ้งไปยังกองการประกอบโรคศิลป์ และได้ท�ำการล่อซื้อสืบสวน จนท้าย
ทีส่ ดุ แจ้งในคดีอาญา พร้อมทัง้ ทันตแพทยสภามีมติลงโทษพักใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 1 ปี (สมชาย กิจสนาโยธิน, 2555, น. 108-109) 4) ปัญหาจริยธรรมเรื่อง
การโฆษณาอวดอ้างความรู้ของตนรวมถึงโอ้อวดสถานพยาบาลของตนว่าดีกว่า
สถานพยาบาลอืน่ เป็นการหลอกลวงผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้เข้าใจผิดในการประกอบวิชาชีพ
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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�ำความรู้ความช�ำนาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตนไปโฆษณา อย่างกรณีตัวอย่างที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาการร้องเรียนว่า มีโฆษณาแป้งเด็กได้ว่าจ้าง
ให้ทันตแพทย์โฆษณาผลิตภัณฑ์ให้ ด้วยรับรองว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก ท้ายที่สุดถูกร้องเรียนและถูกลงโทษว่ามีมูลความผิดในคดี
จรรยาบรรณทันตแพทย์ ไปจนถึงน�ำการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตน
เผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนในท�ำนองโฆษณาคุณวุติ ความรู้ความสามารถของตน
กรณีตัวอย่างเช่น มีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางฉบับว่า มีคลินิกแห่งหนึ่ง
เปิดเป็นสปาทันตกรรม มีจุดเด่นตรงที่ “นวดหน้าไปด้วย ท�ำฟันไปด้วย” และให้
บริการนวดด้วยทันตแพทย์เอง ซึ่งจะสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย และท�ำให้ผู้ป่วย
พอใจ การให้ข้อมูลในลักษณะนี้เป็นการแสดงความรู้ความสามารถเฉพาะและ
ใช้สถานภาพทันตแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้อง และข้อมูลดังกล่าวเป็นการเผยแพร่สู่
สาธารณชน จึงเข้าข่ายผิดข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ (สมชาย กิจสนาโยธิน,
2555, น. 94-96) 6) ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับความประพฤติด้านอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หากแต่เป็นเหตุท�ำให้ภาพลักษณ์
วิชาชีพมีความเสื่อมเสีย การร้องเรียนในข้อนี้มีความน่าสนใจที่เป็นการร้องเรียน
จากความคาดหวังของสังคม ทีค่ าดหวังจริยธรรมจากทันตแพทย์มากกว่าการตรวจ
รั ก ษาโรคในช่ อ งปาก แต่ ค าดหวั ง ให้ ทั น ตแพทย์ ด� ำ รงตนอยู ่ ใ นครรลอง
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ของศีลธรรมจรรยา มีความประพฤติดา้ นอืน่ ๆทีด่ งี าม นอกเหนือไปจากการ ให้การ
ตรวจรักษาแก่ผปู้ ว่ ยด้วย ซึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการพิจารณา
การร้องเรียน พบว่ามีกรณีตวั อย่างเช่น ทันตแพทย์ขอทุนลาศึกษาต่อ แล้วไม่ยอม
กลับมาใช้ทุนตามสัญญา เป็นผลให้ผู้ที่ค�้ำประกันให้กับทันตแพทย์ท่านนั้น ต้อง
สูญทรัพย์ชดใช้หนีแ้ ทน ซึง่ ในกรณีนที้ นั ตแพทยสภาได้มมี ติถอนใบประกอบวิชาชีพ
เนื่องจากทันตแพทย์ท่านนั้นประพฤติเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ส่วนหลักเกณฑ์ในการตัดสินพิจารณานัน้ จะดูจากข้อมูลน�ำเข้าทัง้ หมดและ
แยกการพิจารณาเป็นประเด็นต่างๆออกไป ใช้หลักการคล้ายคลึงกับศาลที่ค�ำ
ให้การทุกอย่างเป็นข้อมูลน�ำเข้ามาประกอบการพิจารณาการร้องเรียน ด้วยการ
พิจารณาว่าการตรวจรักษาทีท่ นั ตแพทย์ปฏิบตั นิ นั้ ผิดวิสยั ไปจากวิจารณญาณของ
คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณหรือไม่ โดยเกณฑ์ที่ใช้นั้นไม่ได้อิงแค่ต�ำรา
การแพทย์ ไม่ได้อิงแค่แนวทางปฏิบัติที่แนะน�ำโดยองค์กรทันตแพทย์ในระดับ
นานาชาติ หากแต่พิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทั้งหมด หลักวิชาการแพทย์เป็น
เพียงข้อมูลส่วนหนึ่งในการน�ำเข้ามาพิจารณาเมื่อเกิดการร้องเรียนจริยธรรม
จากรูปแบบการร้องเรียนจริยธรรมทัง้ หมด 6 รูปแบบ การร้องเรียนจรรยา
บรรณ ในระดับข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 มีลกั ษณะทีร่ ว่ มกันคือเป็นการร้องเรียนด้วยการ
พิ จ ารณาจากการสวมบทบาทการเป็ น ทั น ตแพทย์ ว ่ า เมื่ อ สวมบทบาทเป็ น
ทันตแพทย์แล้วบทบาทที่แสดงออกไปนี้สามารถท�ำได้หรือไม่ มีความเหมาะสม
หรือไม่อย่างไร ตั้งแต่การให้บริการตรวจรักษา การสื่อสารกับผู้ป่วยเมื่อแสดง
บทบาทเป็นทันตแพทย์ การช่วยเหลือผูไ้ ม่ได้รบั อนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม การโฆษณาอวดอ้างความรู้ของตนรวมถึงโอ้อวด
สถานพยาบาลของตนว่าดีกว่าสถานพยาบาลอื่น ไปจนถึงการอวดอ้างตนเองใน
ฐานะทันตแพทย์เพือ่ รับรองสินค้า และบริการอืน่ ๆอันเป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์สว่ น
ตัว แต่ส�ำหรับในระดับของข้อที่ 6 แตกต่างออกไปจากระดับอื่นๆตรงที่เป็นการ
ร้องเรียนทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่บุคคลแสดงบทบาทของทันตแพทย์ แต่ถูก
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ร้องเรียนเนื่องจากมีการมีสถานภาพเป็นทันตแพทย์ติดตัวอยู่ในสังคม จะเห็นว่า
แม้จะไม่ได้สวมบทบาททันตแพทย์แต่เมือ่ กระท�ำการอะไรจนเกิดเป็นเหตุให้คกู่ รณี
ร้องเรียนได้ สถานภาพความเป็นทันตแพทย์จะถูกร้องเรียนได้ด้วยเสมอ การร้อง
เรียนในลักษณะนี้เป็นผลมาจากความคาดหวังของสังคมต่อสถานภาพความเป็น
ทันตแพทย์ที่ต้องด�ำรงตนอยู่ในครรลองของศีลธรรมจรรยา มีความประพฤติดา้ น
อื่นๆ ที่ดีงามนอกไปจากการให้การตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย “สภานภาพความเป็น
ทันตแพทย์” จึงเป็นภาพลักษณ์ที่แบกรับความรับผิดชอบ ความเป็นมืออาชีพ
และต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับสังคม
3.3 ภาพลักษณ์ของทันตแพทย์กับช่องห่างทางความรู้ระหว่างทันตแพทย์
กับผู้ป่วย
จากลักษณะการถูกร้องเรียนของข้อที่ 6 ที่ทันตแพทย์ถูกร้องเรียนจรรยา
บรรณโดยเรื่องที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเลยนั้น
ท�ำให้เกิดค�ำถามขึ้นว่า ท�ำไมทันตแพทย์จึงต้องถูกคาดหวังว่าให้มีความประพฤติ
ที่ดีงามในด้านอื่นๆนอกเหนือไปจากการตรวจรักษาผู้ป่วย
ในประเด็นนีม้ งี านวิจยั เรือ่ งภาพลักษณ์ทางการแพทย์วา่ มีความส�ำคัญอย่าง
มากต่อการรับรู้ของผู้ป่วยในการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจรักษา งานวิจัยส่วน
ใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเลือกเข้ารับบริการเป็นเรือ่ ง
ของการรับรู้เรื่องภาพลักษณ์ อาทิ พงศธร พึ่งเนตร์ (2557) พบว่าภาพลักษณ์ที่ดู
น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจมีผลต่อการเลือกเข้ารับบริการตรวจรักษา พรพิชชา
ภัทรากร (2545) พบว่าผู้ป่วยที่รับรู้ถึงภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์ในด้านบวกจะน�ำมาสูค่ วามไว้วางใจ อธิพรรณ น่วมกระจ่าง (2554)
อธิบายว่าปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเลือกรับบริการในแต่ละคลินกิ เอกชนนัน้ นอกจาก
การเข้าถึงที่สะดวกใกล้บ้านแล้ว ภาพลักษณ์เรื่องความสะอาด ความเต็มใจให้
บริการ ก็ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ดังนั้นเจตนารมณ์ของการบังคับใช้จรรยา
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บรรณที่ช่วยปกป้องไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อความเป็นทันตแพทย์ รักษาไว้ซึ่ง
ภาพลักษณ์ทดี่ ขี องวิชาชีพ ได้สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจแก่ผปู้ ว่ ยจนกลายเป็นเกณฑ์
ตัดสินใจในการเลือกรับบริการทางทันตกรรม พร้อมกันนี้ท�ำให้สถานภาพความ
เป็นทันตแพทย์ถกู คาดหวังให้ดำ� รงตนอยูใ่ นครรลองของศีลธรรม มีความประพฤติ
ทั่วไปในสังคมที่ดีงามนอกเหนือไปจากการให้การตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย
นอกจากนี้ พอล แลมบ์เดน (2002) ได้สรุปว่า ความเชื่อถือในทันตแพทย์
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้ป่วยต้องมีให้ทันตแพทย์ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การไม่เท่ากันในความ
รู้ระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วย (imbalance of information) ทักษะทางการ
แพทย์ที่ต้องฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ (professional skill) ลักษณะงานที่กระท�ำต่อ
ร่างกายมนุษย์โดยตรงและมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ (life threatening)
และข้อมูลความลับของผู้ป่วยที่ทันตแพทย์ต้องปกปิดไม่ท�ำให้ผู้ป่วยเสื่อมเสีย
(confidentiality) ภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพจึงมีความส�ำคัญอย่างมากในการ
สร้างความมัน่ ใจ โดยความเชือ่ ถือในลักษณะนีแ้ ตกต่างไปจากความเชือ่ ถือระหว่าง
เพือ่ นสนิททีต่ อ้ งอาศัยระยะเวลา แต่กบั ทันตแพทย์เป็นการเชือ่ ถือในคุณธรรมแห่ง
วิชาชีพ (virtue of training) เชื่อถือในสถานภาพที่ต้องท�ำหน้าที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (special role in society) สถานภาพของทันตแพทย์จึงกลายเป็นที่
คาดหวังของคนในสังคม แต่ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ลักษณะนี้เป็นความ
สัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน (inequality relationship) เป็นความสัมพันธ์ในแบบ
“พ่อปกครองลูก” หรือ “paternalism” ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่
ทันตแพทย์มีอ�ำนาจทางการแพทย์ ส่วนผู้ป่วยนั้นอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพิง ท�ำให้
ความคาดหวังต่างๆของผูป้ ว่ ย ไม่วา่ จะเป็นคุณภาพทีด่ จี ากการรักษา การเจ็บปวด
ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ หรือค่ารักษาพยาบาลทีเ่ ป็นธรรม วางอยูบ่ นความสัมพันธ์ทผี่ ปู้ ว่ ยต้อง
ไว้เนื้อเชื่อใจทันตแพทย์ (fiduciary relation) ดังนั้นสิ่งส�ำคัญที่ต้องระวังคือการ
เพิกเฉยต่อความเป็นบุคคล (autonomy) ของผู้ป่วย ที่บุคคลมีสิทธิตัดสินเรื่อง
ราวในชีวติ ของตัวเอง โดยการตัดสินใจนัน้ อาจจะมีความจ�ำเป็นส่วนตัวต่างไปจาก
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มุมมองของทันตแพทย์ แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่รู้จักโรคที่เป็นอยู่ ไม่รู้จักเทคนิคในการ
รักษา แต่ผู้ป่วยเข้าใจปัญหาและตระหนักถึงความจ�ำเป็นของตัวเองดีที่สุด ดังนั้น
การตัดสินใจในทางเลือกการรักษา (treatment decision) จึงไม่ใช่แค่ก�ำหนด
ด้วยการตัดสินใจจากทันตแพทย์ ที่มองในมุมของการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว
แต่ตอ้ งค�ำนึงถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของตัวเองของผูป้ ว่ ยและต้องได้รบั การยินยอม
ให้รักษาจากผู้ป่วยด้วย (Lambden, 2002, pp. 89-99)
การขอความยินยอมเพือ่ ให้การรักษา (inform consent) เป็นกระบวนการ
ทีป่ รับความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์กบั ผูป้ ว่ ยให้เสมอภาคยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะใน
แง่ของความรูท้ ไี่ ม่เท่ากันเป็นการถมช่องห่างทางความรูท้ างการแพทย์ทไี่ ม่เท่ากัน
ระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นความ
สัตย์จริง เข้าใจได้ และมากเพียงพอ สุดท้ายผู้ป่วยจะเป็นผู้ก�ำหนดว่าตนเองจะ
เลือกรับการรักษาแบบใด (self-determination) ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อ
ปัญหาของผู้ป่วยได้ตรงที่สุดและเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยสูงสุด ในขณะเดียวกันก็
ลดความเสี่ยงในการฟ้องร้อง และหลีกเลี่ยงความระแวงของผู้ป่วยที่คาดว่า
ทันตแพทย์จะให้การรักษาที่เกินจ�ำเป็น (Lambden, 2002, pp. 89-99) ใน
ประเทศไทยจากการศึกษาของ ชนภัทร วินยวัฒน์ (2551) พบว่าหนังสือขอค�ำ
ยินยอมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นหนังสือแสดงเจตนาขอรับการตรวจรักษา
พยาบาล มีไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับความยินยอมให้รักษาจากผู้ป่วย แต่ไม่
สอดคล้องกับหลักกฎหมายที่เป็นสากลในเรื่องการขอค�ำยินยอม ไม่มีการระบุ
เงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญและรายละเอียดทีแ่ จ้งถึงความจ�ำเป็นต่างๆทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการยินยอมรับการรักษาหลายประการ ท�ำให้หลักการเรื่องการ
เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักเสรีนิยม (principle of autonomy) และหลักการ
ก�ำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง (principle of self-determination) ที่ควรจะเป็น
หลักการส�ำคัญของการขอค�ำยินยอมในการรักษาพยาบาลถูกละเลยไป นอกจาก
นี้ยังพบว่า ในข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม หมวด 2 ข้อ 20 ได้
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ระบุวา่ “ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องอธิบายให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจถึงสาระส�ำคัญของ
การให้บริการทางวิชาชีพทันตกรรม เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการบ�ำบัด
รักษาของผูป้ ว่ ย และต้องแจ้งค่าบริการให้ผปู้ ว่ ยทราบเป็นรายการว่าแต่ละรายการ
เป็นจ�ำนวนเงินเท่าใด รวมทั้งสิ้นเท่าใด เมื่อได้รับการร้องขอ” ดังนั้นเมื่อผู้ป่วย
ไม่ได้ร้องขอ ทันตแพทย์จึงไม่มีความเป็นที่ต้องท�ำหนังสือขอความยินยอมเพื่อ
อธิบายสาระส�ำคัญในการรักษา จึงไม่น่าแปลกใจที่การศึกษาของ ปรียานุช
บทกลอน (2004) พบว่าพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนของทันตแพทย์มาก
ที่สุด เป็นเรื่องของการไม่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (the patient’s unrealized
expectations regarding dental service provider’s behavior) (Botklon,
2004) นั่นเพราะวัฒนธรรมที่ผ่านมา การให้บริการตรวจรักษาของทันตแพทย์
ด�ำเนินอยูบ่ นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีผ่ ปู้ ว่ ยเชือ่ ใจในภาพลักษณ์ของทันตแพทย์
ท�ำให้ช่องห่างของความรู้ทางการแพทย์และการตัดสินใจทุกอย่างในการตรวจ
รักษาแทนทีจ่ ะถูกน�ำมาอธิบายต่อผูป้ ว่ ยอย่างชัดเจนและยกอ�ำนาจ ในการตัดสิน
ใจให้กบั ผูป้ ว่ ย กลับถูกรองรับด้วยภาพลักษณ์ของจริยธรรมแห่งวิชาชีพทีม่ เี กียรติ
และเชื่อถือไว้ใจได้ จึงไม่น่าแปลกใจว่าท�ำไมทันตแพทย์ในประเทศจึงถูกสังคม
คาดหวังว่าต้องมีความประพฤติที่ดีงามในทุกๆ ด้าน

●

	 สรุปและอภิปรายผล

การศึกษาข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมในงานวิจัยชิ้นนี้
เป็นการศึกษาอ�ำนาจผ่านแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมที่ศึกษาว่ามนุษย์กลาย
มาเป็นวัตถุของอ�ำนาจได้อย่างไร ถูกอ�ำนาจจัดการจนกลายเป็นแบบที่เป็นอยู่ได้
อย่างไร การเดินทางผ่านของอ�ำนาจเป็นมาอย่างไร อ�ำนาจในความหมายนีจ้ งึ ไม่ใช่
เรื่องของการบังคับข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอ�ำนาจ แต่เป็นอ�ำนาจที่แฝงอยู่ในชีวิต
ประจ�ำวัน เป็นอ�ำนาจของความรู้ในการจัดระบบ ท�ำให้กลายเป็นระเบียบวินัย

156

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัง้ แต่ในระดับอุดมการณ์ (ideology) ไปจนถึงกลายมาเป็นวิถปี ฏิบตั ิ ซึง่ พบว่าการ
ก่อตัวขึ้นมาของข้อบังคับจรรยาบรรณทันตแพทย์มีวิถีโคจรของอ�ำนาจเป็น
ลักษณะเฉพาะ (trajectory) มีเทคนิคและประวัติศาสตร์ของตัวเอง ท�ำให้แต่ละ
ประเทศมีขอ้ บังคับจรรยาบรรณทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทัง้ ทีท่ นั ตแพทย์ทวั่ โลกมีองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นสากล มีแขนงวิชาจริยศาสตร์ชีวภาพ ที่เป็น
ประเด็นถกเถียงร่วมกัน มีงานวิจัยทางแพทย์ที่ปรับปรุงร่วมกันใช้อ้างอิงร่วมกัน
ทั่วโลก แต่ลักษณะของจริยธรรมที่ท�ำให้ข้อบังคับจรรยาบรรณเกิดความแตกต่าง
กันออกไปคือ การเข้ามาของการแพทย์สมัยใหม่ที่ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
แพทย์เดิมของประชาชนให้อยู่ภายใต้วาทกรรมการแพทย์สมัยใหม่ การที่ต้อง
สร้างรูปแบบทางการแพทย์ให้เป็นระบบเดียวจึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องก�ำหนดกฎเกณฑ์และใช้กระบวนการทางกฎหมายขับเคลือ่ นให้การแพทย์
สมัยใหม่กลายเป็นการแพทย์กระแสหลัก ลักษณะของจริยธรรมในเชิงประเพณี
(traditional ethics) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์
ให้เป็นรูปแบบเดียวในสังคม ในประเทศไทยจริยธรรมเป็นเรื่องของการไม่น�ำการ
แพทย์มาประกอบการค้าท�ำธุรกิจหวังผลก�ำไร ทีเ่ กิดจาก “หมอจอมปลอม” ทีน่ ำ�
เครือ่ งมือทางการแพทย์มาให้บริการโดยไม่คำ� นึงถึงสุขภาพของประชาชนหวังเพียง
ท�ำผลก�ำไร ท้ายที่สุดจึงเกิดเป็นระบบจริยธรรมที่ควบคุมตลาดทางการแพทย์ขึ้น
เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเจอกับการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การควบคุมการ
เข้าสู่วิชาชีพ (control over entry) ด้วยการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะลง
ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพ ควบคุมตลาดของการบริการ (market structure)
ด้วยการควบคุมกฎหมายให้ผูกขาดอ�ำนาจการประกอบวิชาชีพ ไว้เฉพาะผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับอนุญาตเท่านั้น จนมาถึงการควบคุมการแก่งแย่งแข่งขันในการ
ประกอบวิชาชีพ (control over competitive practice) ด้วยการห้ามผูป้ ระกอบ
วิชาชีพโฆษณาความรู้ความสามารถตน ตลอดจนไม่แย่งผู้ป่วยและทับถมว่าร้าย
ผู้ร่วมวิชาชีพ (วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2548, น. 45)
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ดังนั้นข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพนอกจากจะถูกใช้ควบคุมมาตรฐาน
ในการให้การตรวจรักษาที่ควรจะต้องเป็นไปตามหลักการแพทย์สากลแล้ว
(professional ethics) ยังมีลักษณะของจริยธรรมในเชิงประเพณี (traditional
ethics) ที่ถูกใช้จัดระเบียบระบบการแพทย์เดิมเพื่อสร้างระบบการแพทย์แบบ
สากลขึ้นมาใหม่ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งท่ามกลางการจัดระเบียบ
นั้นยังพบลักษณะการถูกใช้งานของข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพในด้านอื่นๆ
เป็นลักษณะเฉพาะอยู่ 3 ลักษณะได้แก่
1. ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพถูกใช้เป็นข้อยุตใิ ห้กบั การปะทะกันของชุด
เหตุผลทางศีลธรรมทั้งหมด
การแพทย์แผนปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการทางสังคมและบ่มเพาะทาง
กฎหมายมากมายกว่าจะกลายมาเป็นสถาบันการแพทย์กระแสหลัก เหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญคือการปะทะกันของอ�ำนาจต่างๆในวงการแพทย์จน
เกิดเป็นผลบังคับใช้ทางกฎหมาย เริม่ ตัง้ แต่ การจัดตัง้ สภาการแพทย์ขนึ้ ตามอ�ำนาจ
พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.2466 การขึ้นทะเบียนแพทย์และออกใบอนุญาต
ให้บุคคลประกอบโรคศิลปะในปี พ.ศ.2472 จนมาถึงพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479 หมุดหมายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีการปะทะกันของ
อ�ำนาจในเชิงทีอ่ า้ งศีลธรรมแบบของตัวเองแทบทัง้ สิน้ แต่แม้วา่ ฉากหน้าจะเป็นการ
ถกเถียงในเชิงศีลธรรมว่าสถาบันการแพทย์ควรวางตนเองไว้ตำ� แหน่งใด มีบทบาท
และภาพลักษณ์อย่างไร แต่ฉากหลังแท้จริงคือการปะทะกันของฝ่ายอ�ำนาจต่างๆ
ทีต่ อ้ งการขึน้ มามีบทบาทในการขับเคลือ่ นสถาบันการแพทย์ในประเทศ ซึง่ ผลลัพธ์
จากการปะทะต่อรองนั้นจะถูกยุติด้วยกระบวนการทางกฎหมายและแปรรูป
ข้ออ้างศีลธรรมนั้นให้กลายมาเป็นข้อตกลงทางกฎหมาย
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2. ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพถูกใช้เพื่อขยายอ�ำนาจของการแพทย์ให้
เข้ามาในพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ข้ออ้างเรื่องการต้องไม่น�ำการแพทย์ไปประกอบการพาณิชย์เพื่อค้าก�ำไร
กลายเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่จับต้องได้ เนื่องเพราะมีแพทย์แขนงอื่นๆ ที่ไม่
ได้เรียนต�ำราทางการแพทย์ปจั จุบนั น�ำเครือ่ งมือแพทย์แผนปัจจุบนั ไปให้การรักษา
เพื่อค้าก�ำไร ในแง่นี้ทางคณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นการท�ำผิดศีลธรรมอันดี
เป็นการหลอกลวงประชาชนเพื่อการพาณิชย์ จรรยาบรรณในลักษณะนี้ได้ขยาย
ความหมายของค�ำว่า “ความบกพร่องในการตรวจรักษา” (Mal-practice) จาก
เดิมทีก่ นิ ความหมายแค่พนื้ ทีท่ างการแพทย์วา่ การตรวจรักษาทีเ่ หมาะสมต้องเป็น
ไปตามความรูว้ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้ขยายพืน้ ทีค่ วามหมายเกินขอบเขตการ
แพทย์ออกมาว่าการแพทย์ต้องไม่ปนเปื้อนการพาณิชย์ที่มุ่งค้าก�ำไรด้วย ด้วยอ้าง
เรือ่ งการไม่ทำ� ให้เสือ่ มเสียเกียรติวชิ าชีพควบคูไ่ ปกับการควบคุมการโฆษณาสถาน
พยาบาลของแพทย์และทันตแพทย์ แต่ทว่าภายใต้ขอ้ บังคับเหล่านี้ แท้จริงคือการ
ตอกย�ำ้ เส้นแบ่งทีก่ ดทับองค์ความรูแ้ พทย์แขนงอืน่ ๆทีไ่ ม่ใช่วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ไว้และสร้างเสถียรภาพให้กับองค์กรวิชาชีพแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยการก�ำหนด
ขอบเขตหน้าที่ที่ให้อภิสิทธิ์มากที่สุดกับแพทย์แผนปัจจุบัน ในขณะที่การแพทย์
พืน้ บ้านกลับเต็มไปด้วยข้อจ�ำกัดและเงือ่ นไขในการประกอบโรคศิลปะ ซ�ำ้ ร้ายเมือ่
ไปหยิบจับอุปกรณ์การแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้ประกอบการตรวจรักษาก็จะถูก
ตีตราตราหน้าว่าเป็น “หมอจอมปลอม”
3. จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นส่วนเสริม (supplement) ทีส่ ำ� คัญมากทีท่ ำ� งาน
ร่วมกับองค์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันทางการแพทย์อนื่ ๆ ในการ
สถาปนาการแพทย์สมัยใหม่ขึ้นมาเป็นการแพทย์ระบบหลักในสังคม
การเข้ามาของการแพทย์สมัยใหม่ในประเทศสยามไม่ได้อาศัยแค่ความรู้ที่
เป็นวิทยาศาสตร์ที่ให้สัมฤทธิผลในการรักษาโรค แต่กอปรด้วยสถาบันต่างๆที่เข้า
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มาปะทะต่อรองอ�ำนาจกัน ต่างอ้างความชอบธรรมและประดิษฐ์สร้างเงือ่ นไขต่างๆ
ขึ้นมา เริ่มตั้งแต่กระทรวงธรรมการสร้างโรงเรียนแพทย์โดยเน้นวิทยาศาสตร์การ
แพทย์แบบตะวันตกแทนการแพทย์แบบจารีตของไทย การเข้ามาช่วยเหลือของ
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเล่อร์ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
สากล ตลอดจนการจัดตัง้ สภาการแพทย์ของกรมสาธารณสุข การร่วมปฏิสงั สรรค์
ของสถาบันต่างๆ เหล่านีน้ บั เป็นจุดเริม่ ต้นในการสถาปนาองค์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์
การแพทย์จนในปัจจุบันโรงเรียนแพทย์เปลี่ยนเป็นคณะทันตแพทย์ที่มีการอบรม
สั่งสอนที่เป็นระบบ มีงานวิจัยและความรู้ใหม่ผลิตป้อนอยู่เสมอ มีสภาวิชาชีพที่
คอยควบคุมตั้งกระบวนการผลิตทันตแทพย์ ดูแลหลักสูตรตลอดจนควบคุม
ความประพฤติเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาไปแล้ว ในแง่นขี้ อ้ บังคับจรรยาบรรณจึงมีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อถูกใช้ในลักษณะที่เป็นจริยธรรมในเชิงประเพณี
ในการจัดการกับการแพทย์ดั้งเดิมเพื่อสถาปนาการแพทย์สมัยใหม่ให้กลายเป็น
การแพทย์สถาบันหลัก
ดังนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ จรรยาบรรณวิชาชีพจึงถูกใช้ในลักษณะที่อิงอยู่กับ
การจัดการปัญหาทางจริยธรรมแบบจารีต (traditional ethics) ที่มุ่งสร้าง
เสถียรภาพขององค์กรวิชาชีพ ให้ระบบการแพทย์ในประเทศอยูภ่ ายใต้ระบบการ
แพทย์สมัยใหม่เพียงระบบเดียว ท�ำให้เมือ่ ผูป้ ว่ ยต้องเลือกเข้ารับบริการ สิง่ ทีจ่ ะใช้
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะรับการตรวจรักษาจากทันตแพทย์ท่านใด และ
รักษาด้วยวิธีใด จึงกลับวางอยู่บนความไว้เนื้อเชื่อใจในภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
ท�ำให้เรื่องของความรู้ที่ไม่เท่ากันระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วย (imbalance of
information) เรือ่ งของงานทันตกรรมทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะทางวิชาชีพขัน้ สูงซึง่ เป็นงาน
หัตถการที่ต้องการการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ (professional skill/ high skill) เรื่อง
ของลักษณะของงานที่กระท�ำต่อร่างกายมนุษย์โดยตรงและมีความเสี่ยงอันตราย
ถึงชีวติ ได้ (life-threatening) ถูกท�ำให้พร่าเลือนไปและเป็นประเด็นทีไ่ ม่ถกู ท�ำให้
มองเห็นในการเป็นเกณฑ์ตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการของผู้ป่วย ความสัมพันธ์
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ระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วยจึงมีความไม่เท่าเทียม เป็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ในลักษณะพ่อปกครองลูก (paternalism) ซึง่ เป็นความสัมพันธ์ทเี่ พิกเฉยต่อความ
เป็นบุคคลที่มีสิทธิตัดสินเรื่องราวในชีวิตตัวเองของผู้ป่วย (self-autonomy)
แม้ผู้ป่วยจะมั่นใจได้ว่าจะรับการตรวจรักษาที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมี
องค์กรวิชาชีพคอยช่วยตรวจสอบจรรยาบรรณของทันตแพทย์ แต่การใช้งาน
ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพแท้จริงแล้วกลับให้นำ้� หนักไปทีเ่ สถียรภาพขององค์กร
วิชาชีพมากกว่า สังเกตได้จาก ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจสอบช่วยเหลือก็ต่อเมื่อมี
การร้องเรียนจรรยาบรรณเกิดขึน้ มิหน�ำซ�ำ้ การตรวจสอบลงโทษก็ดำ� เนินไปภายใน
องค์กรวิชาชีพกันเอง หากกล่าวให้ถึงที่สุดการควบคุมกันเองของวิชาชีพ แท้จริง
เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการผลิตทันตแพทย์ การก�ำหนดหลักสูตร การสอบขึน้ ทะเบียน
ก�ำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการท�ำงาน ไปจนถึงตรวจสอบลงโทษผู้ที่
ละเมิดมาตรฐานและข้อบังคับจรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้ ทั้งหมดนี้สภาวิชาชีพมี
อิสระในการก�ำหนด ควบคุม ตรวจสอบ และลงโทษภายในวิชาชีพกันเอง ความ
อิสระในการควบคุมการท�ำงานในลักษณะนี้ น�ำมาสู่ “การครอบง�ำของอ�ำนาจ
ทางการแพทย์” ไม่ว่าจะเป็น อ�ำนาจทางเศรษฐกิจ (economic autonomy) ที่
มีอำ� นาจในก�ำหนดราคาค่ารักษาพยาบาล ไม่มพี นื้ ทีต่ อ่ รองอัตราค่ารักษาพยาบาล
มีอำ� นาจทีจ่ ะไม่คดิ ค่ารักษาพยาบาลหากพึงพอใจ อ�ำนาจทางการเมือง (political
autonomy) ที่มีอ�ำนาจในการแสดงความคิดเห็น ชี้น�ำ ไปจนถึงตัดสินใจใน
นโยบายที่เกี่ยวข้องสุขภาพในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพ อ�ำนาจในการตรวจ
รักษา (clinical autonomy) คืออ�ำนาจในการก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพในการให้
บริการทันตกรรม เป็นอ�ำนาจที่สามารถควบคุมการท�ำงานของผู้ร่วมงาน ควบคุม
ผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็มีอิสระในการท�ำงานของตนเอง
ท้ายที่สุดการขับเคลื่อนให้วิชาชีพมีระบบจริยธรรมที่ดีขึ้นต้องอาศัยความ
เสียสละจากวิชาชีพและทันตแพทย์ในหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การลดอ�ำนาจ
ทางการแพทย์ลง การสร้างเกณฑ์ตัดสินใจที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากตัดสิน
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จากภาพลักษณ์ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้เท่าเทียม
ตลอดจนเปิดโอกาสให้องค์กรนอกวิชาชีพมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและ
ตรวจสอบ เพือ่ ไปให้ถงึ ระบบจริยธรรมและการสร้างข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ดีกว่า และแม้ว่าการขับเคลื่อนจะต้องอาศัยจากหลายภาคส่วน แต่อย่างน้อย
วิชาชีพต้องเริ่มตั้งค�ำถามในเชิงจริยธรรมด้วยกันเองแล้วว่า ทันตแพทย์ในฐานะ
วิชาชีพแพทย์ อะไรคือสิ่งที่ดีที่วิชาชีพควรจะกระท�ำ (What is the right thing
to do?) วิชาชีพจะเป็นวิชาชีพเพื่ออะไร เป็นวิชาชีพที่มุ่งเน้นเพื่อประชาชน เป็น
วิชาชีพเพื่อรัฐ หรือเป็นวิชาชีพเพื่อปกป้องวิชาชีพและส่งเสริมวิชาชีพเท่านั้นพอ

●●●
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