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วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่ผลงาน
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้ความส�ำคัญกับศาสตร์ทางด้านการบริหาร
การจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์มากกว่า
สามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของการขยายบทบาททาง
วิชาการต่อสังคมวงกว้าง และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจาก
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐาน
ความรู้ (Knowledge Based Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับและเผยแพร่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อขอตี
พิมพ์ หรือไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ และต้องไม่ใช่
บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียน โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และตรวจแก้ไขทาง
วิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
(Double Blind Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่กองบรรณาธิการ
วารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ.2537
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
		 ในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิใน
		 การน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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ก�ำหนดการออกวารสาร
				
				
				

ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ปี พ.ศ.2560 วารสารร่มพฤกษ์รับตีพิมพ์บทความในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้าน
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลน�ำมาใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
บรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์
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บทบรรณาธิการ
วารสารร่มพฤกษ์ฉบับนี้ นับเป็นฉบับแรกของปีที่ 35 ซึ่งเนื้อหาได้มีการตอบรับนโยบาย
ของรัฐบาลต่อทิศทางประเทศไทยในยุค 4.0 โดยมีบทความที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาและประเด็นที่
หลากหลาย อาทิ
ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0 ซึ่งบทความชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยมีระบบ
ความเชือ่ ทีม่ ากเกินไป ท�ำให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ผูเ้ ขียนจึงได้เสนอแนวทาง
ที่เหมาะสมต่อการสร้างความเข้าใจในสังคมไทยที่เหมาะสม เพื่อการจัดการความเชื่อ โดยใน
บทความที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 ยังมีบทความการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงกับการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งบทความดังกล่าว ได้ชี้ให้เห็นการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับ
การพัฒนาชาติตามนโยบายดังกล่าว อีกทัง้ การให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ชุมชนและผู้ใช้บัณฑิต การใช้นโยบายที่ไม่เติบโตให้รวดเร็วเกิน
ไป การไม่ใช้เงินกู้จ�ำนวนมากในการลงทุน การจัดการาบริหารหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และนอกจากนี้ยังมีบทความ การพัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหารสู่ไทย
แลนด์ 4.0 โดยบทความดั ง กล่ า วได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ และแนะน�ำแนวทางการพั ฒ นาการ
ถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร เพือ่ ตอบสนองนโยบายโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร “Food
Innopolis” หรือครัวโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีบทความและบทความวิจัย เพื่อเติมเต็มความรู้แก่ผู้อ่านและผู้ที่สนใจใน
ประเด็นด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวันของเรา อันได้แก่ ความเป็นธรรมของสัญญา
ค�ำ้ ประกันตามพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ มีการ
หยิบยกกฎหมายที่ได้เสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินการเพื่อให้เกิดความไม่เสียเปรียบ
ระหว่างเจ้าหนีก้ บั ลูกหนี้ นอกจากนีย้ งั มีบทความกฎหมายเกีย่ วกับ มาตรการทางกฎหมายเกีย่ ว
กับการปล่อยโคมลอย ในประเทศไทย บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากฎหมายกับการปล่อย
โคมลอย การขาดนโยบายที่ชัดเจนต่อมาตรการ และการละเลยต่อปัญหาเกี่ยวกับการปล่อย
โคมลอย โดยงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าแม้ในอดีตจะไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องชัดเจน แต่ในยุครัฐบาล
ปัจจุบนั ได้มคี �ำสัง่ เพือ่ ก�ำหนดมาตรการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทีเ่ กิดขึน้ จากกรณีดงั กล่าว
โดยได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีมาตรฐานและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
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บทที่ 1

ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0
Business Direction on Belief in Thailand 4.0

รุจิกาญจน์ สานนท์1 จุฑา เทียนไทย2 และ กันยาวีร์ สัทธาพงษ์3
Rujikarn Sanont Chuta Thianthai and Kanyawee Sathapong

บทคัดย่อ
ความเชือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของคนไทยทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงตามพืน้ ฐานการศึกษา
ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง และเศรษฐกิจ ปัจจุบันสังคมเข้าสู่
ยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี น�ำพาข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่า
เข้ามาอย่างไร้พรมแดน ไร้ทศิ ทาง หากผูร้ บั ข้อมูลหลงเชือ่ โดยปราศจากการใช้ปญ
ั ญา
พิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยวิจารณญาณ จึงอาจเกิดปัญหาใน
การน�ำข้อมูลนั้นมาใช้ ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมและความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาให้
ประชาชนใช้วิจารณญาณ มีเหตุผล มีความเพียงพอ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการจัดการอย่างเหมาะสมใน 3 มิติ คือ 1) มิติด้านสังคม คือท�ำให้เกิดความ
เข้ า ใจในบริ บ ทที่ แ ตกต่ า ง ซั บ ซ้ อ น และเปลี่ ย นแปลงของความเชื่ อ ในสั ง คม
พหุวัฒนธรรม 2) มิติด้านกฎหมาย คือมีมาตรการหรือกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับความ
เชื่ออย่างชัดเจนครอบคลุมประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชน ราคาสินค้า
และบริการ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม และ 3) รูปแบบการจัดการธุรกิจ คือมีการปรับรูปแบบธุรกิจ ความเชือ่ เชิง
รุกโดยใช้นวัตกรรมและการสื่อสารรวมถึงให้บริการแบบ real time ที่ครบวงจรตาม
นักวิจัยอิสระ [rung_ja@hotmail.com]
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
3
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1
2
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วิธีปฏิบัติของความเชื่อในรูปแบบของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นมิติใหม่เพื่อสร้าง
มาตรฐานของความเชื่อให้เกิดในสังคมไทย
ค�ำส�ำคัญ:  ความเชื่อ; ทิศทางธุรกิจ; สังคมไทย; สังคมไทยยุค 4.0
บทที่ 1

Abstract
Belief is considered a part of Thai people which is varied according
to the basic education, family, society, culture, tradition, politics and
economy. Nowadays, society enters the era of globalization which is a
period of technological prosperity and also brings information flowing
infinitely boundless. If the recipient has belief without the use of intelligence, scrutinize and analyze those data with judgment. There may
be a problem in applying that information. Therefore cultivate virtues
and knowledge to develop intelligence for the people to use judgment,
reason, and live sufficiently without persecute others is important to
manage properly in three dimensions; 1) social dimension: understanding
of the different contexts and dynamics of complex belief in a multicultural
society. 2) legal dimension: measures or rules that concern clearly about
belief  in terms of the consumer protection, human rights, price of goods
and services, the electronic business and the promotion and preservation
of the intangible cultural heritage, and 3) business management model:
the adjustment of business model concerning belief in the proactive
way with innovation and real time communication to cover the
comprehensive regulatory practices of belief in the form of a multicultural
society in order to create a new dimension of the belief in Thailand.
Keywords : Belief; Business Direction; Thai Culture; Thailand 4.0
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

บทนำ�
สังคมไทยมีความเชื่อในสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา โหราศาสตร์ และ
ไสยศาสตร์ โดยความเชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณีเป็นมรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมอันเป็นความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบตั ิ หรือทักษะ
ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคลกลุ่มบุคคล หรือ
ชุมชนยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไป
ยังคนอีกรุ่นหนึ่งโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2559 : 1) หากแต่ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวตั น์ทำ� ให้พรมแดนของการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและความ
เชื่อได้ถูกทลายลงเข้าสู่ยุค Internet of Things ที่สิ่งต่างๆ รวมทั้งข้อมูลและบริการ
ถูกเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต (ส�ำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์, 2559: 2) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วขาดการกลัน่ กรองข้อมูลข่าวสารแบบไร้ขดี จ�ำกัด
และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทย ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมของแต่ละ
ชนชาติคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันในแต่ละภูมภิ าคของโลก ความแตกต่างนีก้ อ่ ให้เกิด
ทั้งโอกาสและอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจหรือการติดต่อสื่อสาร (พิชาภพ พันธุ์แพ,
2552 : 2) น�ำไปสู่การแสวงหาหลักยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อของตน
ปรากฏการณ์ความเชื่อของสังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมี
ความหลากหลาย กล่าวคือ มีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย วิญญาณ ผีปู่ย่า ผีฟ้า
บรรพบุรุษ องค์เทพ เทวดา เจ้าพ่อ เจ้าแม่ แม่ย่านาง นางกวัก กุมารทอง และความ
เชื่อเรื่องพญานาค ครุฑ มังกร วานร และ เสือ เป็นต้น โดยมีร่างทรงจากไทย จีน
อินเดีย พม่า และชาติอื่นเป็นสื่อกลาง และความเชื่ออื่นอีกมากมาย โดยแท้จริงแล้ว
ความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตัญญู ความเคารพผู้อาวุโส ผู้ที่มีวัยวุฒิสูงกว่าในขณะ
เดียวกันก็มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นและพิสูจน์ไม่ได้ หากแต่ความเชื่อ
ที่มากเกินขอบเขตแห่งความพอดีก็เบี่ยงเบนและท�ำลายบรรทัดฐานและคุณค่าของ
สังคม ดังเช่นความเชือ่ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างร่างทรงหรือตุก๊ ตาลูกเทพในเรือ่ งมูลค่าและค่า
ใช้จา่ ยอันไม่พงึ จ่ายกับราคาทีเ่ กินจริงและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ การดูแคลนต่อภาพทวิลกั ษณ์
ของคนเหล่านี้กลายเป็นทั้งความรุนแรง เป็นทั้งการสร้างความเป็นอื่นทางความเชื่อ
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ความจำ�เป็นในการพิจารณาทิศทางความเชื่อของสังคมไทย
ธุรกิจความเชื่อ คือ ธุรกิจที่ผลิตสินค้าและหรือให้บริการอันมีความเกี่ยวข้อง
สืบเนือ่ งกับความเชือ่ ของมนุษย์ ในปัจจุบนั ทิศทางธุรกิจความเชือ่ ของสังคมไทยมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อ วัฒนธรรม ตามแบบฉบับของสังคมไทย ซึ่งวัฒนธรรม
หมายถึง วิถีการด�ำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีต ประเพณี พิธีกรรม
และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้
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จากสมาชิกอืน่ ในสังคม ซึง่ เป็นปรากฏการณ์รว่ มของสังคม ความรุนแรงทางความคิด
วาจา และการแสดงออก (พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทธธมฺโม), 2559 : 9)
ในช่วงทีผ่ า่ นมามีธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ ในประเทศไทยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (spiritual tourism) ธุรกิจบริการหลังความตาย
(after life service) ธุรกิจโหราศาสตร์ (astrology business) รวมถึงธุรกิจขายสินค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เช่น หนังสือ หินน�ำโชค สินค้าโชคลาง บริการให้
ค�ำปรึกษา ก่อสร้างตามความเชื่อ บริการตั้งชื่อ บริการเลือกหมายเลขโทรศัพท์ และ
บริการเสริมโหงวเฮ้ง จึงต้องมีการปรับตัวแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อไม่ใช่เป็นเพียงแค่
ความเชือ่ อีกต่อไป ดังนัน้ การหาแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสมโดยการสร้างความ
เข้าใจในทิศทางความเชื่อของสังคมไทยจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจใน
ประเด็นปัญหา และเกิดการยอมรับความแตกต่างของความเชือ่ เพือ่ ให้สามารถสร้าง
จิตส�ำนึก ปลูกฝังความเชือ่ และค่านิยมแห่งความดี และสามารถสร้างบรรทัดฐานทาง
สังคม กฎ และกติกาทีเ่ ป็นกลางอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ให้ประชาชนในประเทศสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ดังนั้นเพื่อให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์จึงได้บูรณาการความเชื่อของประชาชน เช่น
ความเชื่อด้านโหราศาสตร์ ชีวิตหลังความตาย วิญญาณ ผีปู่ย่า ผีฟ้า บรรพบุรุษ
องค์เทพ เทวดา เจ้าพ่อ เจ้าแม่ แม่ย่านาง นางกวัก กุมารทอง และความเชื่อเรื่อง
พญานาค ครุฑ มังกร วานร และ เสือ เป็นต้น ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
ในการสร้างความสะดวกในการเข้าถึง และใช้งาน รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจ
และความเชื่อมั่นในการด�ำรงชีวิตซึ่งจะท�ำให้เห็นความถึงทิศทางธุรกิจความเชื่อของ
สังคมไทยต่อไป
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
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ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ
อย่างสันติสขุ และยัง่ ยืน (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553: 1-2) โดยวัฒนธรรม
ส่งผลต่อการปลูกฝัง การเรียนรู้ ผ่านค่านิยม ประเพณี และพิธกี รรมทีม่ คี วามแตกต่าง
จากชาติอื่น ทั้งนี้ ศิราพร ฐิตะฐาน (2533 : 2) ระบุว่าความเชื่อประกอบด้วย
1) ความเชื่อในสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขศูนย์รวมจิตใจและความ
สามัคคีชาติ 2) ความเชื่อด้านศาสนา ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู และอื่นๆ ซึ่งมี
3 ระบบ คือ ความเชื่อแบบระบบพุทธเน้นการพ้นสังสารวัฎหรือนิพพาน เน้นการ
สะสมบุญและมุ่งหวังชาติ ความเชื่อแบบระบบพราหมณ์เรื่องเทวดา จักรวาลวิทยา
พิธีกรรม และความเชื่อระบบผี 3) ความเชื่อด้านโหราศาสตร์ เกี่ยวกับอิทธิพลของ
ดวงดาวซึ่งส่งผลต่อมนุษย์ และ 4) ความเชื่อด้านไสยศาสตร์ อ�ำนาจลึกลับของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลเพื่อป้องกันอันตราย เมตตามหานิยม
เมตตามหาเสน่ห์ และเวทมนตร์คาถา ทั้งนี้ค่านิยมของคนในสังคมไทยภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์มีแนวโน้มให้ความส�ำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ  ท�ำให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
แทรกเข้ามาเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ 1) การเห็นคุณค่าของเงินตรามาก
เกินไป นิยมความร�ำ่ รวย มั่งคั่ง 2) การนิยมความหรูหราเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตน
มีสถานภาพทางสังคมสูง 3) การไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่าย นิยมน�ำเงินในอนาคต
มาใช้ 4) การขาดระเบียบวินัย 5) การชอบเสี่ยงโชคและถือโชคลาง 6) การไม่ชอบ
เห็นใครดีเด่นกว่าตนเอง และ 7) ให้การยกย่องผู้มีอ�ำนาจ ให้ความเคารพและเกรง
กลัวบารมี (พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง, 2557) โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความ
เชื่อที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย มีตั้งแต่ ความเชื่อเรื่องโชคลาง ซึ่งเชื่อว่าเครื่องราง
ที่มีความเหมาะสมกับตนสามารถช่วยปกป้องคุ้มครอง รวมถึงสร้างความมั่นใจอย่าง
ยิ่งต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การติดต่อเจรจา รวมถึงการด�ำเนินการต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี นอกจากนีย้ งั พบว่าความเชือ่ เรือ่ งโหราศาสตร์ยงั ได้รบั ความนิยมในสังคมไทย
ปัจจุบัน โหราศาสตร์ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากกระแสที่ความ
แม่นย�ำในการท�ำนาย การให้คำ� ปรึกษาในเรือ่ งต่างๆ ทัง้ เรือ่ งการเรียน การงาน การเงิน
ความรัก และคดีความต่างๆ โหราศาสตร์ได้รับความนิยมในทุกช่วงอายุตั้งแต่
เกิดจนตายใช้ฤกษ์ตามความเชื่อของสังคมไทย ฤกษ์เกิด ฤกษ์บวช ฤกษ์แต่งงาน
ฤกษ์คลอด ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายบ้าน ฤกษ์ท�ำสัญญา และฤกษ์การเดินทาง

บทที่ 1 ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0
Business Direction on Belief in Thailand 4.0

ทัศนะThailand 4.0
นโยบายThailand 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่เข้าสู่ยุค 4.0 และเป็น
ส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายนีส้ อดคล้องกับทิศทาง
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เป็นต้น แม้กระทัง่ ความฝันในสังคมไทยมีความเชือ่ เรือ่ งความฝัน และเชือ่ ว่าความฝัน
เป็นลางบอกเหตุที่ส�ำคัญซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่ฝัน เช่น ฝันเวลา
หัวค�ำ่ เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงได้ ส่วนฝันเวลาตีสีเป็นฝันที่เป็นจริงกับตนเอง เป็นต้น
อีกทัง้ คนไทยยังมีความเชือ่ เรือ่ งสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เทพ เทวดา ผีปยู่ า่ และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
อื่นๆ หากแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะเป็นผลดีต่อตนเองและ
ครอบครัว อีกทัง้ ยังมีความเชือ่ เกีย่ วกับสีโดยสีตา่ งๆ มีอทิ ธิพลต่อตนเองและครอบครัว
ในทิศทางที่ต่างกัน บางสีเป็นมงคล บางสีอัปมงคล บางสีส่งเสริมเรื่องอ�ำนาจ บางสี
ส่งเสริมเรือ่ งโชคลาภ ดังนัน้ การเลือกสีทถี่ กู ต้องจึงเป็นอีกความเชือ่ หนึง่ ของคนไทยที่
ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้นน�ำไปปรับใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อ
ตรงกับสีที่ต้องการ เช่น สีรถยนต์ สีเสื้อ สีกระเป๋าสตางค์ สีบ้าน สีโลโก้ สีโทรศัพท์
สีผม และสีเล็บ เป็นต้น ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ท�ำเลที่ตั้งของบ้าน ร้านค้า ศาลพระภูมิ
ที่ท�ำงาน โต๊ะท�ำงาน ต�ำแหน่งของต้นไม้ภายในบ้าน ต�ำแหน่งของห้องต่างๆ ภายใน
บ้าน ต�ำแหน่งบันได ต�ำแหน่งสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น น�ำ้ พุ น�้ำตก บ่อน�ำ 
้ หินประดับ
และต�ำแหน่งของภาพประดับ เป็นต้น ส่งผลต่อผูผ้ ลิตสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความ
เชื่อให้ต้องปรับตัวตามกระแสความนิยม
เมื่อมองถึงความเชื่อที่ส�ำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยคือความ
เชื่อเกี่ยวกับตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อ เลขที่บัตรประชาชน เลขทะเบียนรถ
เลขที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน จะ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าธุรกิจความเชื่อนั้นกระจายแทรกซึมในทุกจังหวะของการด�ำรง
ชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังเป็นสินค้าและบริการที่ไม่มีราคากลางที่สามารถตรวจสอบ
ได้อย่างชัดเจน เหตุปัจจัยของราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเป็นผล
มาจากกระแสความนิยม ความเชื่อ ที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาดังนั้น
การพิจารณาทิศทางของความเชื่อของสังคมไทย จะสามารถท�ำให้เป็นภาพแนวทาง
ความเชื่อ และความเป็นไปได้ในการตรวจสอบ ควบคุม ก�ำกับกระแสความเชื่อให้อยู่
ในขอบเขตอย่างเหมาะสม
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อุตสาหกรรมของโลก ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้า
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีของคนในโลก
มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งอนาคต สกุลเงินของแต่ละ
ประเทศจะถูกรวมกันเป็นสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนสินค้ากลายเป็นอี-มันนี่
(E-MONEY) (ธนิต โสรัตน์, 2559: 11-12) ดังนัน้ การใช้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลง
ของโลกคือการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ด้วยข้อมูลสารสนเทศและระบบดิจิตอลก�ำลังมี
บทบาทส�ำคัญในลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ จากการเชือ่ มสิง่ ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต
ในการสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ (ส�ำนักงาน
ที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์,
2559: 18) Thailand 4.0 ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วโดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจทิ ลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ 2) ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4) ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั 5) พัฒนาก�ำลังคนให้พร้อมเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล และ 6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559: 3-6) นอกจากนี้มีแนวทางการปฏิรูปนโยบายการ
ค้า คือ 1) ก้าวสูย่ คุ อุปสงค์นำ� การค้า 2) ก้าวสูก่ ารเป็นเศรษฐกิจการค้าทีใ่ ช้ภาคบริการ
เป็นตัวน�ำ 3) ปรับบทบาทจากการก�ำกับและควบคุมเป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้า และ 4) พัฒนาภาคการผลิตสูก่ ารสร้างมูลค่า (กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2559 : 2)
ประเทศไทยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับทัว่ โลกทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นเข้าสูม่ ติ ใิ หม่ของ
อุตสาหกรรม 4.0 ในแง่ของความร่วมมือระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อสร้างห่วงโซ่การ
ผลิตและตลาดผู้บริโภคใหม่ๆ ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคไปยังผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2559 : 1) ดังนั้นต้องสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้สามารถปรับตัวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในยุค
Industry 4.0 ที่มีการเชื่อมโยงทั่วโลกบนฐานของระบบดิจิทัลเป็นรากฐานส�ำคัญต่อ

บทที่ 1 ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0
Business Direction on Belief in Thailand 4.0

การจัดการธุรกิจความเชื่อภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินธุรกิจในโลกของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎ
ระเบียบแบบแผนของสังคม โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจความเชื่อ
ในปัจจุบัน อาทิ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 4 ทีร่ ะบุ ความหมายของ “โบราณวัตถุ” “ศิลปวัตถุ”

บทที่ 1

การก�ำหนดบทบาทการขับเคลือ่ นของเศรษฐกิจไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทาย
ที่มากขึ้น (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2559 : 2) นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัล
ท�ำให้รปู แบบของธุรกิจทีม่ อี ยูเ่ กิดความต่อเนือ่ งมากขึน้ หรือเกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่
(new business model) ท�ำให้ธุรกิจที่แตกต่างกันสามารถเชื่อมโยงกันได้ ท�ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่
สามารถตอบสนองการสื่อสารสองทาง และ Real Time ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2559) การปรับตัวของธุรกิจในประเทศไทยจึง
ต้องสอดคล้องกับการสร้างประสบการณ์ใหม่จากความหลากหลายของพหุวฒ
ั นธรรม
เนือ่ งด้วยจากการทีป่ ระเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 มีอทิ ธิพลและส่งผลต่อความเชือ่
ของคนไทยเนื่องจากความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำท�ำให้ปรากฏการณ์ด้าน
ความเชื่อต่างๆ ถูกน�ำเสนอ ถ่ายทอด ตีแผ่ และเจาะลึกในรายละเอียด เกิดกระแส
กระจายอย่างรวดเร็ว และปรากฏในเห็นรวมถึงสืบค้นได้ในช่องทางหลากหลายผ่าน
เทคโนโลยีทปี่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง ผ่าน TV, Digital TV, โทรศัพท์,
SMS, แอปพลิเคชัน่ เช่น Line และ Facebook เป็นต้น อีกทัง้ ยังสามารถสืบค้นข้อมูล
ผ่านทาง google เกี่ยวกับความเชื่อในแต่ละช่วงเวลาที่มีทั้งภาพ เสียง และภาพ
เคลื่อนไหวที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทย ผ่าน YouTube,
Facebook live, MMS และ digital channel เป็นต้น โดยจะสังเกตได้ว่ามีการผสม
ผสานเรื่องราวต่างๆ ที่เคยได้ยินได้ฟังจากค�ำบอกเล่าเกี่ยวกับความเชื่อ บวกกับ
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศทีส่ บื ทอดกันมา ผนวก
กับประสบการณ์ที่พบเจอด้วยตนเอง จึงท�ำให้ในยุคปัจจุบันการส่งต่อความเชื่อและ
การแสดงออกผ่านช่องทางที่ทันสมัยได้สะดวก รวดเร็ว และชัดเจนมากขึ้นในแต่ละ
มุมมองของผู้ถ่ายทอด ดังนั้น การปรับตัวของธุรกิจในประเทศไทยจึงต้องสอดคล้อง
กับการสร้างประสบการณ์ใหม่ผา่ นการใช้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

19

บทที่ 1

20

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

“สิง่ เทียมโบราณวัตถุ” “สิง่ เทียมศิลปวัตถุ” และ “ท�ำเทียม” (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2504 : 2) อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 มาตรา 4 ระบุว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งมี ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
ดังต่อไปนี้ 1) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2) ศิลปะการแสดง 3) แนวปฏิบัติทาง
สังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล 5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัว และ 7) ลักษณะอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2559 : 2)
นอกจากนี้ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 3 ระบุความหมายของผู้บริโภค (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา, 2522 : 2) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน มาตรา 22 ระบุ
ว่า ในกรณีที่มีการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และมิใช่เป็นเรือ่ งทีม่ กี ารฟ้องร้องเป็นคดีอยูใ่ นศาลหรือทีศ่ าลพิพากษาหรือมีคำ� สัง่ เด็ด
ขาดแล้วให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขตามพระ
ราชบัญญัตนิ ี้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542ก : 7) อย่างไรก็ตามการควบคุม
ราคาของสินค้าและบริการถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีธ่ รุ กิจต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลัก
ความเป็นจริงทางสังคม พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
มาตรา 4 ทีร่ ะบุ ความหมายของ “ธุรกิจ” “สินค้า” “บริการ” และ “ราคา” (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542ข : 1-2) และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ในหมวดที่ 3 ในมาตรา 32 ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ
ประกอบธุรกิจบริการเกีย่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ในกรณีทจี่ ำ� เป็นเพือ่ รักษา
ความมัน่ คงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพือ่ ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชือ่
ถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
สาธารณชน...ที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนก็ได้
(ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2544 : 12) จึงได้กรอบในการวิเคราะห์เพือ่ ทิศทาง
ของธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อในประเทศไทย กล่าวคือ แนวความคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และThailand 4.0 ส่งผลต่อความเชือ่ ในสังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป และความเชือ่ ในสังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทัง้ หลายย่อมส่งผลต่อทิศทางของธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับความเชื่อในประเทศไทย ดังนี้

Thailand 4.0

ส่งผลต่อ

แนวความคิด
เกี่ยวกับ
ธุรกิจ

บทที่ 1

กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลต่อ
ความเชื่อ
ในสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป

นำ�ไปสู่

ทิศทางของธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับความเชื่อใน
ประเทศไทย

ส่งผลต่อ

แผนภาพ กรอบในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0 จะท�ำการวิเคราะห์
แนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อ แนวความคิดเกี่ยวกับThailand 4.0 แนวความคิด
เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ ของสั ง คมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยท�ำการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ประกอบด้วย มิติด้านสังคม มิติด้าน
กฎหมาย และรูปแบบการจัดการธุรกิจทีส่ ง่ ผลต่อทิศทางธุรกิจความเชือ่ ของสังคมไทย
ยุค 4.0 กล่าวคือในปัจจุบนั พบว่าธุรกิจความเชือ่ ของสังคมไทย ได้นำ� เสนอคุณค่าของ
สินค้าและบริการโดยประยุกต์เข้ากับความเชือ่ ในทุกส่วนของธุรกิจ อีกทัง้ ยังเป็นส่วน
หนึ่งของ Campaign ทางการตลาดในการดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดความสนใจ
ในตัวสินค้าและบริการของตน
ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ทศิ ทางธุรกิจความเชือ่ ของสังคมไทยยุค 4.0 ประกอบด้วยส่วน
ที่มีความเกี่ยวข้องหลัก ประกอบด้วย มิติด้านสังคม มิติด้านกฎหมาย และรูปแบบ
การจัดการธุรกิจ ซึ่งทั้ง 3 มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางการด�ำเนินธุรกิจความเชื่อ
ของสังคมไทย และสอดรับกับยุคโลกาภิวัตน์และ Thailand 4.0 ดังนี้
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มิติด้านสังคม:
ประชาชนต้องพัฒนาตน
ฝึกจิตใจให้แข็งแกร่ง
และ เชื่ออย่างพอดี
มีวิจารณญาณ

บทที่ 1

มิติด้านกฎหมาย
มิติด้านสังคม
วัฒนธรรม ค่านิยม
ความเชื่อ
ของสังคมไทย

ทิศทางธุรกิจ
ความเชื่อของ
สังคมไทยยุค 4.0
รูปแบบการ
จัดการธุรกิจ

รูปแบบการจัดการธุรกิจ
เน้นเชิงรุกด้วยนวัตกรรม
ครบวงจร real time
เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่
มิติด้านกฎหมาย:
ด้านภาครัฐ/กฎหมาย
มาตรการชัดเจน
บังคับใช้ทั่วถึงเป็นธรรม
และจริงจังด้านความเชื่อ

แผนภาพ ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0
การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในมิติด้านสังคม
จากการที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมการวิเคราะห์ทิศทาง
ธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0 พบว่า จากความพยายามน�ำพาประเทศไปสู่
Thailand 4.0 ให้ความส�ำคัญในด้านการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมความก้าวล�้ำ
ทางเทคโนโลยีส่งผลให้ขาดความสมดุลในการพัฒนาทางด้านความเข้มแข็งทางจิตใจ
พรมแดนทางวัฒนธรรมถูกทลายลงไปกลายเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม เยาวชนของชาติ
เป็นจ�ำนวนมากมีการอยูร่ ว่ มกันอย่างผสมผสาน บ้าน โรงเรียน เพือ่ นต่างเชือ้ ชาติ ต่าง
ศาสนา ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และต่างความเชื่อ ส่งผลให้สังคมไทยหลอมรวมทุก
วัฒนธรรมไว้ ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยมีการให้ความส�ำคัญวันขึ้นปีใหม่สากล
วันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันสารทจีน วันสารทไทย นวราตรี มีวนั ส�ำคัญทางสากล เช่น
วันวาเลนไทน์ วันคริสตมาส และวันฮาโลวีน ในขณะที่มีวันส�ำคัญทางศาสนา เช่น
วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา และวันเข้าพรรษาควบคู่กันไป การผสมผสานดังกล่าว
ท�ำให้เกิดความเชื่อที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจพบว่าผู้นับถือศาสนาพุทธ
นอกจากพระพุทธรูปแล้วก็มีรูปเคารพพระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม มีสัญลักษณ์ของ
พิรมิด มีแมวกวักน�ำโชคของญี่ปุ่น “มาเนกิ เนโกะ” เทพคิวบิก เทพราหรือสุริยเทพ

บทที่ 1 ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0
Business Direction on Belief in Thailand 4.0

การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในมิติด้านกฎหมาย
เมื่อมองในมุมมองทางกฎหมายการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 สามารถกระตุ้น
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการแสดงความคิดเห็นหรือการเผยแพร่ขอ้ มูลทัง้ ทีเ่ ป็น
จริงและเท็จอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
สือ่ โซเชียล หลายครัง้ พบว่าการท�ำนายของหมอดูละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเหล่า

บทที่ 1

แห่งอียิปต์ หรือแม้กระทั่งหินอเมทิสซึ่งเชื่อเรื่องการน�ำ โชคการงานและความส�ำเร็จ
ของทางตะวันตก ซึง่ เป็นความเชือ่ ทีม่ กี ารผสมผสานวัฒนธรรมชาติตา่ งๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน
เกี่ยวกับการข้ามวัฒนธรรมนี้มีงานวิจัยของ เจนจิรา ผลดี และสมหมาย แจ่มกระจ่าง
(2554 : 65) ระบุว่า การสมรสข้ามวัฒนธรรมมีผลกระทบด้านบุคคลและครอบครัว
ยอมรับในความแตกต่างและเรียนรู้ความหลากหลาย ทั้งนี้การซึมซับวัฒนธรรมต่าง
ชาติย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีการด�ำเนินชีวิตท�ำให้ค่านิยมเปลี่ยนไป แต่การรักษา
สิ่งที่ดีงามไว้ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันได้ (สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2559 : 166)
ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในบริบททีแ่ ตกต่าง ซับซ้อน และมีการเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลาของความเชื่อ จ�ำเป็นต่อการจัดการในมิติด้านสังคมของประเทศไทย
ปัจจุบันเนื่องจากประชาชนมีการโยกย้ายที่อยู่ จากภูมิภาคอื่นๆ เพื่อท�ำให้เกิดการ
เรียนรูท้ จี่ ะท�ำให้เกิดความเข้าใจ และยอมรับเกีย่ วกับบทบาทของวัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อ
ความเชื่อ ค่านิยม ความคิด ทัศนคติ และส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนคนไทย
เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความไม่เข้าใจในการอยู่อาศัยร่วมกัน และด�ำเนินชีวิต
เป็นปกติสุข โดยการวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในประเทศไทยในมิติด้านสังคม
สามารถป้องกันปัญหาสังคม (social problem) ซึ่งเป็นสภาวะทางสังคมและ
พฤติกรรมของบุคคลทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาทีส่ ร้างความสับสนวุน่ วายเดือนร้อนหรือความ
เป็นทุกข์ให้บุคคลจ�ำนวนมาก แสดงถึงความไม่เป็นระเบียบและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจาการวางแผนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม (สุเทพ สุวีรางกูร, 2551 :
2) ดังนั้นแนวทางการเตรียมความพร้อมของประชาชนคือการสร้างให้เกิดความเชื่อ
ทีส่ อดคล้องกับความเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมของไทยทีม่ คี วามหลากหลายของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพือ่ หาแนวทางลดปัญหาทางสังคมและมีแนวทางทีส่ ามารถ
อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
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ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม แม้ว่า พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุ
เรื่องสิทธิ์ไว้ แต่ผู้ถูกละเมิดไม่ได้ใช้สิทธิ์เนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นนี้
ส�ำหรับธุรกิจความเชื่อที่มีการให้ระบุวัน เดือน ปี เวลา สถานที่ ชื่อ นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือรายละเอียดส่วนบุคคลส�ำคัญเพื่อให้โปรแกรมสามารถ
ประมวลผลเป็นค�ำท�ำนาย ดังเช่นธุรกิจโหราศาสตร์ทปี่ รากฏบนเว็บไซต์เพือ่ ค�ำนวณล
คนาราศีเกิดรวมถึงดวงจร โดยธุรกิจความเชือ่ เหล่านีต้ อ้ งค�ำนึงถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูล ผู้ประกอบการต้องมีความชัดเจนในการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่นำ� ข้อมูลที่ได้
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นการวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในประเทศไทย
ในมิติด้านกฎหมายในเรื่องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น วิ ธี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2544 : 2) ควรต้องสร้างให้เกิดมาตรการที่สามารถตรวจ
สอบและก�ำหนดบทลงโทษของธุรกิจความเชื่ออย่างชัดเจนซึ่งจะท�ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้บริโภค
แม้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีการก�ำหนด
ราคาสินค้าและบริการ ไว้ในหมวดที่ 3 เพือ่ ป้องกันการก�ำหนดราคาทีไ่ ม่เป็นธรรม ใน
มาตรา 24 และ 25 (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542ข : 7-8) แต่ไม่ได้ระบุ
ชัดเจนถึงราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับความเชื่อ ซึ่งไม่ได้ถูกตั้งมาตรฐานการ
ก�ำหนดราคาสินค้าและบริการไว้ตงั้ แต่ตน้ นอกจากนีร้ าคาสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วกับ
ความเชื่อยังมีความยืดหยุ่นไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามความนิยมจึงเป็นการยากที่จะ
ท�ำการควบคุมและตรวจสอบหากแต่เป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องควรหามาตรการป้องกัน
ความไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป
ส�ำหรับการเข้าทรงตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ.2559 เป็นแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล เช่น
ในเทศกาลถือศีลกินเจมีมา้ ทรงหลายองค์ใช้ของแหลมคมแทงตามตัว การเชิญวิญญาณ
พ่อปู่แม่ย่าของชาวบ้านในต่างจังหวัดเพื่อสู่ขวัญลูกหลาน การแสดงความเคารพต่อ
พญานาคในรู ป แบบต่ า งๆ นอกจากนี้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ดวงดาวและจั ก รวาลใน

บทที่ 1 ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0
Business Direction on Belief in Thailand 4.0

การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในเรื่องรูปแบบการจัดการธุรกิจ
การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในประเทศไทยในด้านรูปแบบการจัดการ
ธุรกิจเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้าโดยน�ำกลยุทธ์บริการ Self Service มาใช้
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 3 ประการ คือ 1) สามารถลดต้นทุนในการท�ำธุรกิจได้ ต้นทุน
แรงงานหรือหน้าร้าน 2) เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีขึ้น ในแง่ความสะดวก
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โหราศาสตร์ หรือการเชือ่ ในพลังฟ้าดินและพลังจักรวาลยังเป็นส่วนหนึง่ ของ พระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 ในเรื่องความรู้
และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ส�ำหรับในกรณีของพระเครือ่ งทีน่ อกจากเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจแล้วความเชือ่ เรือ่ ง
ความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละพุทธคุณนัน้ ส่งผลให้มลู ค่าในท้องตลาดสูงถึงหลักล้าน บางองค์เป็น
โบราณวัตถุทที่ รงคุณค่ายิง่ แต่เนือ่ งจากมีความต้องการมากขึน้ จึงมีการท�ำเทียมขึน้ มา
หากแต่ใน พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 ควรมีการก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือ
สิง่ เทียมศิลปวัตถุไว้ในหมวด 5 เนือ่ งจากสิง่ เหล่านีเ้ มือ่ อยูใ่ นครอบครองของผูท้ มี่ คี วาม
นับถือ และมีความเชือ่ ในความศักดิส์ ทิ ธิม์ คี ณ
ุ ค่าทางจิตใจอันไม่สามารถประเมินค่าได้
นอกจากนีก้ ารหามาตรการในการสร้างความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องภายใน
การคุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคควรจะท�ำให้เกิดการตรวจสอบอย่างจริงจังของแหล่งที่
เข้าข่ายเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบริการเป็นอันตรายในมาตรา 38 ของพระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภคหากแต่เนือ่ งจากส�ำนักหรือสถานประกอบการเหล่านีม้ ไิ ด้อยู่
ภายใต้ก�ำกับดูแลของหน่วยงานที่ชัดเจนจึงท� ำให้การดูแลเป็นไปไม่ทั่วถึงหากมี
พระราชบัญญัติคล้ายกับ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ที่ระบุเกี่ยวกับใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนไว้ในหมวดที่ 2 ซึ่งมีสาระส�ำคัญเกี่ยว
กับการขอรับใบอนุญาต ออกใบอนุญาต แบบเอกสาร รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขต่างๆ และได้ก�ำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ด�ำเนินการไว้ในหมวดที่ 3
อย่างชัดเจน อีกทั้งยังก�ำหนดการพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการ
ลบชือ่ ออกจากทะเบียนไว้เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน ก็จะเป็นมิติ
ใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานของความเชื่อให้เกิดความชอบธรรมในสังคมไทย
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รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำ  และ 3) ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในแบรนด์มากขึ้น เพราะ
ธุรกิจสามารถน�ำข้อมูลการใช้งานของลูกค้ามาปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการได้
อย่างรวดเร็ว สามารถคิดค้นบริการรูปแบบใหม่ที่ตรงใจลูกค้าอย่างแท้จริง (การนิคม
แห่งประเทศไทย, 2559ข : 4-6) ทัง้ นีใ้ นส่วนของรูปแบบของธุรกิจความเชือ่ เห็นได้วา่
แทรกอยูใ่ นทัง้ ส่วนของธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย
1) ธุรกิจหรือโรงงานผลิตที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยเฉพาะ เช่น โรงงานผลิต
ธูป ก�ำยาน และเครื่องหอม โรงงานกระดาษไหว้เจ้า โรงหล่อพระ และโรงท�ำโลงศพ
เป็นต้น
2) ธุรกิจหรือโรงงานผลิตสินค้าซึ่งมีการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ประกอบ เช่น โรงงานผลิตกระดาษที่มีส่วนงานผลิตกระดาษเงินทองส�ำหรับท�ำ
กระดาษไหว้เจ้าหรือพิธีกงเต็ก โรงงานทอผ้าที่มีส่วนงานผลิตผ้าที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมเช่นผ้าแพร 3 สี 7 สี 9 สี เป็นต้น โรงพิมพ์ที่มีส่วนงานผลิตหนังสือธรรมะ
หรือภาพเทพต่างๆ โรงงานผลิตปูนปั้นที่มีส่วนงานผลิตม้า ไก่ รูปปั้นเทวดา หรือศาล
พระภูมิเป็นต้น และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีส่วนงานผลิตหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา
เป็นต้น
3) ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เช่น ธุรกิจโหราศาสตร์ (astrology
business) ธุรกิจน�ำเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ (spiritual tourism) และธุรกิจหลังความตาย
(after life service) เป็นต้น
ดังนัน้ การปรับตัวเพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการตลาดยุคใหม่ และท�ำให้เกิดความเข้าใจ
เกีย่ วกับเทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาเพือ่ สามารถสร้างทางเลือกทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงส�ำหรับธุรกิจสินค้าและบริการเกี่ยวกับความเชื่อ คือ ต้องเปลี่ยนแนวคิดการ
ท�ำธุรกิจใหม่ให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล กล่าวคือ ต้อง ปรับปรุงการตัดสินใจแบบที่นำ�
เสนอทั่วไปมาเป็นเชิงรุกมากขึ้น (proactive decision making) โดยทั้งนี้ความไว้
วางใจและความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเป็นสิ่งส�ำคัญที่ธุรกิจ
จ�ำเป็นต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความมุ่งมั่นในการน�ำเสนอบริการ (รุจิกาญจน์
สานนท์, 2559 : 319)
นอกจากธุรกิจความเชือ่ นีต้ อ้ งสามารถปรับบริการตามบริบทของลูกค้าหรือผูม้ า
ใช้บริการแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม (contextual interactivity) ปรับการท�ำงาน
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แบบอัตโนมัติหรือการท�ำงานแบบเรียลไทม์ (real-time automation) โดยน�ำ
นวัตกรรมที่เหมาะสม (journey-focused innovation) กับสินค้าและบริการทาง
ด้านความเชื่อมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงความต้องการ
ของลู ก ค้ า และผู ้ ใช้ บ ริ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ
โหราศาสตร์ซึ่งเป็นธุรกิจความเชื่อของ รุจิกาญจน์ สานนท์ (2559 : 329) ระบุว่า โดย
พิจารณาตลาดที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุดเลือกและลงลึกในรายละเอียด
ของตลาดเฉพาะส่วน เช่นการเลือกใช้บริการโหราศาสตร์โดยตรงกับผู้ให้บริการ
อีกทั้งยังเลือกใช้บริการผ่าน Website ผ่าน Social Network ผ่านโทรศัพท์ ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ ผ่าน E-mail ผ่าน Audiotext (สด) ผ่าน Webcam และผ่าน Audiotext
(เทป) ทั้งนี้ผู้ให้บริการโหราศาสตร์ต้องมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ผสมผสานกันให้เหมาะ
กับความต้องการของผู้ใช้บริการและที่ส�ำคัญต้องท�ำกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว (รุจิกาญจน์ สานนท์, 2559 : 329)
อย่างไรก็ตามธุรกิจความเชื่อต้องเน้นคุณค่าหลักของธุรกิจความเชื่อด้านสินค้าหรือ
บริการให้ชดั เจน ตัวอย่างเช่น ธุรกิจความเชือ่ ด้านอัญมณีนำ� โชคโดยน�ำเสนอเรือ่ งราว
เกี่ยวกับที่มา ต�ำนาน และประสบการณ์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมของไทย กลายเป็น
หินหรืออัญมณีน�ำโชคที่สร้างมูลค่าได้อย่างไม่น่าเชื่อ หรือในส่วนของบริการรับสร้าง
บ้านในปัจจุบันเน้นให้ความส�ำคัญกับศาสตร์ความเชื่อ ฮวงจุ้ย และศาสตร์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง นักออกแบบ สถาปนิค ต้องท�ำงานร่วมกันอย่างลงตัวกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับ
สีที่ชอบ สีที่เป็นมงคล ต�ำแหน่งของของต่างๆ การออกแบบรูปแบบ การเริ่มก่อสร้าง
เป็นต้น ทั้งนี้ท�ำเป็นโปรแกรมตกแต่งบ้านโดยเน้นให้ความส�ำคัญด้านความเชื่อที่ผู้ว่า
จ้างสามารถเริ่มออกแบบได้ด้วยตนเองเบื้องต้น เป็นต้น
อีกทัง้ ในประเด็นของธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับความตาย (after life service) ควรจะมี
การจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะสังคมไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเตรียมความพร้อมรับกับความตายเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ที่อยู่
เบื้องหลัง ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจความเชื่อมีการให้บริการทั้งสินค้าและบริการอย่างครบ
วงจร และถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติในรูปแบบของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
ประเทศ
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เมือ่ มองในเรือ่ งของรูปแบบธุรกิจความเชือ่ สิง่ ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องควรต้องปฏิบตั ติ อ่ ไป
จากนีค้ อื การพัฒนาธุรกิจเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเติบโตของธุรกิจความเชือ่
ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป ไม่ให้เกิดความคลุมเครือเปลี่ยนเป็นธุรกิจสีขาวที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงแม้มีความเชื่อที่ต่างกัน ต้องปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของยุคดิจทิ ลั ซึง่ เป็นความท้าทายทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งของสังคมไทยทีต่ อ้ งท�ำการปฏิวตั ิ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย ใน
การจัดการธุรกิจความเชื่อของประเทศไทย อันประกอบไปด้วยการแข่งขันด้านการ
ตลาดของธุรกิจความเชือ่ โดยต้องมุง่ เน้นในกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามต้องการทีแ่ ตกต่าง
กัน โดยน�ำความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบความต้องการ
ที่แ ท้ จ ริ ง ของกลุ ่ มลู ก ค้าเป้าหมายและสามารถดึง ดู ดลู ก ค้ า เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการน�ำเรือ่ งราวทีส่ อดคล้องกับความเชือ่ ผสมผสานกับตัวสินค้าและ
บริการอย่างเหมาะสม รวมกับการน�ำเสนอและเชื่อมโยงความต้องการและความเชื่อ
ไว้ ด ้ ว ยกั น โดยการใช้ ก ลยุ ท ธ์ เ ฉพาะบุ ค คลหรื อ การให้ ธุ ร กิ จ เป็ น ดั่ ง Personal
Consultant ที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ
Real Time
สรุป

ความเชื่อของคนไทยสามารถเปลี่ยนแปลงตามพื้นฐานการศึกษา ครอบครัว
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง และเศรษฐกิจ ปัจจุบนั สังคมเข้าสูย่ คุ โลกาภิวตั น์
เป็นยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี น�ำพาข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่าเข้ามาอย่าง
ไร้พรมแดน ไร้ทิศทาง หากผู้รับข้อมูลหลงเชื่อโดยปราศจากการใช้ปัญญา พิจารณา
กลัน่ กรอง วิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านัน้ ด้วยวิจารณญาณ จึงอาจเกิดปัญหาในการน�ำข้อมูล
นั้นมาใช้ ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมและความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาให้ประชาชนใช้
วิจารณญาณ มีเหตุผล มีความเพียงพอ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
จัดการทิศทางความเชื่อของสังคมไทยยุค
ส�ำหรับธุรกิจความเชือ่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับสินค้าและบริการ ควรสร้างกลยุทธ์
การส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุม่ (niche market) รวมถึงกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วย
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของไทยน�ำมาเชือ่ มกับความเชือ่ ที่
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หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าและบริการในธุรกิจ
ความเชื่อสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และตอบสนองต่อความต้องการแบบ real time
ผ่านเครื่องมือที่สามารถท�ำงานในทิศทางเดียวกันอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว ภายใต้
กฎหมายของประเทศที่ต้องก�ำกับดูแลให้ความเชื่อเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์และ
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ดังนั้นประเทศไทยในปัจจุบันจ�ำเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจในทิศทางธุรกิจ
ความเชื่อของสังคมไทยภายใต้พหุวัฒนธรรมที่ชัดเจนร่วมกันระหว่าง ภาคธุรกิจ
ภาครัฐ/กฎหมาย และภาคสังคม ควรสร้างการเรียนรูร้ ว่ มกัน เข้าใจในประเด็นปัญหา
กระตุน้ การยอมรับความแตกต่างของความเชือ่ เพือ่ ให้สามารถสร้างจิตส�ำนึก ปลูกฝัง
ความเชื่อ และค่านิยมแห่งความดีอย่างมีคุณธรรม น�ำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานทาง
สังคม สร้างกฎ กติกาที่เป็นรูปธรรมมีความเป็นกลางไม่ตึงและหย่อนเกินไป สามารถ
ใช้ร่วมกันได้แม้มีความเชื่อที่ต่างกัน ใน 3 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก มิติด้านสังคม คือควรท�ำให้เกิดความเข้าใจในบริบทที่แตกต่าง
ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงของความเชื่อในสังคมพหุวัฒนธรรม กล่าวคือทิศทางการ
จัดการธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0 ด้านภาคสังคม ประชาชนต้องพัฒนาตน
ให้เป็นทุนมนุษย์ของประเทศมีความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจ พัฒนาตน
ให้มีความเชื่ออย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล พอดี และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ประเด็นที่สอง มิติด้านกฎหมาย คือ ควรมีมาตรการหรือกฎ กติการ่วมกันที่
เกีย่ วข้องกับความเชือ่ อย่างชัดเจน ครอบคลุมประเด็นด้าน การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สิทธิ
มนุษยชน ราคาสินค้าและบริการ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กล่าวคือทิศทางการจัดการธุรกิจความเชื่อของสังคม
ไทยยุค 4.0 ด้านภาครัฐ/กฎหมาย ต้องมีการตรากฎหมายที่ชัดเจนเหมาะสมและ
ไม่ตึงและหย่อน เข้าใจและเคารพในความหลากหลายของความเชื่อ มีการกวดขัน
จับกุมธุรกิจความเชือ่ ทีผ่ ลิตสินค้าและบริการทีผ่ ดิ กฎหมายและไร้ซงึ่ จริยธรรม และมี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับสินค้าและบริการทางความเชือ่
ประเด็นสุดท้าย รูปแบบการจัดการธุรกิจ คือควรมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจ
เชิ ง รุ ก ในธุ ร กิ จ ความเชื่ อ โดยใช้ น วั ต กรรมและการสื่ อ สารรวมถึ ง ให้ บ ริ ก ารแบบ
real time ที่มีความครอบคลุมและครบวงจรตามระเบียบวิธีปฏิบัติของความเชื่อใน
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รูปแบบของสังคมพหุวัฒนธรรมผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆ เข้าไว้และน�ำเสนอด้วย
ความจริงใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเนื่องจากเป็นธุรกิจความเชื่อ สร้างประสบการณ์
แปลกใหม่และสร้างมาตรฐานของความเชื่อให้เกิดในสังคมไทย กล่าวคือ ทิศทางการ
จัดการธุรกิจความเชือ่ ของสังคมไทยยุค 4.0 ด้านภาคธุรกิจต้องมีจริยธรรม ธุรกิจความ
เชือ่ ต้องเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมเนือ่ งจากเกีย่ วข้องกับความอ่อนไหวทางความรูส้ กึ
น�ำเสนอสินค้าและบริการด้านความเชื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจความเชื่อ
ภายใต้พหุวัฒนธรรมในประเทศไทยที่รับรูปแบบทางทางจีน อินเดีย ยุโรป อาหรับ
และไทย จึงต้องมีความหลากหลาย เรียบง่าย สะดวก และทันสมัยอยู่เสมอ และ
ประเด็นส�ำคัญทีธ่ รุ กิจความเชือ่ ต้องตระหนักถึงคือต้องอยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
สิง่ ทีส่ ำ� คัญนอกเหนือจากการปรับตัวในด้านต่างๆ ของธุรกิจความเชือ่ คือการน�ำ
แนวทางการปรับตัวดังกล่าวไปปรับแนวทางในการก�ำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และรูปแบบการบังคับใช้ในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งมิติทาง
สังคม มิตทิ างกฎหมาย และรูปแบบของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมความ
สมานฉันท์ สร้างการเรียนรูแ้ ละความเข้าใจ ช่วยลดความขัดแย้งเพือ่ ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงประเด็นและหาแนวทางป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความเชื่อที่ต่าง
กันอย่างเป็นรูปธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในส่วนของธุรกิจความเชื่อควรมีการเผยแพร่แนวคิดและทิศทางเกี่ยวกับธุรกิจ
ความเชือ่ อย่างมีคณ
ุ ธรรมในสังคมไทยให้กว้างขวางขึน้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในความ
แตกต่างและความซับซ้อนของความเชือ่ เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างเข้าใจ
ตามข้อสรุปในมิติด้านสังคม มิติด้านกฎหมาย และรูปแบบการจัดการธุรกิจ อีกทั้ง
ควรมีการน�ำแนวคิดและทิศทางเกี่ยวกับธุรกิจความเชื่อในมิติด้านสังคม มิติด้าน
กฎหมาย และรูปแบบการจัดการธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไปปรับใช้เพื่อการพัฒนารูป
แบบธุรกิจที่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่สังคมไทย
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Surajet Chaiphanphong

บทคัดย่อ
บทความนีต้ อ้ งการเสนอเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผลการศึกษาพบว่า “แนวคิด 3 ห่วง อันได้แก่ ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้ 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขของ
ความรู้และคุณธรรม” ซึ่งมีความเป็นนามธรรม ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องแปลงให้เป็น
รูปธรรมก่อนทีจ่ ะน�ำไปประยุกต์ใช้ การจัดการมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้แก่การให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกๆ กลุ่ม อาทิ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ การใช้
นโยบายการเติบโตทีไ่ ม่รวดเร็วเกินไป ไม่ใช้เงินกูจ้ ำ� นวนมากในการลงทุน การส่งเสริม
การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักสูตรจะต้องมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมุง่ เสริมสร้างนักศึกษาให้มคี วาม
สามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ การคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ใช้เครื่องมือดิจิตอล ทักษะชีวิต และหลักคุณธรรม
ค�ำส�ำคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง; บริหาร; มหาวิทยาลัย; ไทยแลนด์ 4.0
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เกริ่นนำ�
ในห้วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมานี้ นักวิชาการได้ให้ความสนใจต่อแนวคิด “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy) เป็นจ�ำนวนมาก
จนกระทั่งขยายความสนใจจากภายในประเทศไปสู่ระดับสากล (Pruetipibultham,
2010 : 108 ; Piboolsravat, 2004 : 127-133 ; Naipinit, Promsaka Na
Sakolnakorn & Kroeksakul, 2014: 109; Avery & Bergsteiner, 2016 : Editors’
Preface) โดยความสนใจในช่วงต้นๆ มักเน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงกับการด�ำรงชีพในชนบทและการท�ำเกษตรกรรมขนาดเล็ก (ราศี บุรษรัตนพันธุ,์
2542 ; อ�ำพล เสนาณรงค์, 2542 ; พงศา ชูแนม, 2554 : 154-168 ; ธันวา จิตต์สงวน,

บทที่ 2

Abstract
This article aims to present the application of the sufficiency
economy philosophy for university management in accordance with the
strate of national development of Thailand 4.0 policy. The study finds
that the concept of “three circles : moderation, reasonableness, and
self-immunity-along with the conditions of knowledge and morality”
is very abstract ; stratege as a result, it is necessary to transform into concrete
before utilizing. The characteristics of university management in the era
of Thailand 4.0 according to the sufficiency economy philosophy are as
follows: emphasizing the importance of all groups of stakeholders –
lecturers, officers, students, community, graduates’ users, etc. ; utilizing
steady growth policy ; not using a large amount of loans for investment;
and supporting knowledge management as well as learning organization.
Curriculums should be suitable to the demands of the Thailand 4.0
labor market focusing on creating students to occupy the ability of using
foreign languages, creative thinking, systematic analyses, ability of using
digital tools, enhancement of live skills and commitment to morality.               
Keywords : Sufficiency Economy; Management; Universities ; Thailand 4.0
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2554 : 229-248) แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวออกไปอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กบั
องค์การนอกภาคเกษตรกรรม เช่น การบริหารองค์การธุรกิจ (สุขสรรค์ กันตะบุตร,
2554 : 169-200 ; Kantabutra & Winit, 2016 : 181-197 ; Kantabutra, 2016
: 216-232 ; Khunthongjan & Wiboonpongse, 2010 : 177-181 ; Thongpoon,
Ahmad & Yahya, 2012 : 5-20 ; Buranapin & Ratthawatankul, 2015 : 115140 ; Rungruang & Vathanophas Ractham, 2016 : 198-215) การบริหาร
โรงพยาบาล (Himathongkam & Vannapruegs, 2016 : 148-163) การน�ำไปใช้
สอนและบริหารโรงเรียน (Treputtarat, Arirattana & Piasiri, 2013 : 856-860 ;
Ariratana, Pimthong & Pitak, 2013 : 847-852 ; Tungkasamit, Silanoi,
Nethanomsak & Pimthong, 2014 : 541-546 ; Dharmapiya & Saratun, 2016
: 129-147) และการด�ำเนินชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Choochom, 2015 : 260-264) เป็นต้น
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เมื่อสามารถน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การธุรกิจและการบริหารโรงพยาบาลได้ ก็สามารถน�ำ
แนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคปัจจุบนั นีท้ รี่ ฐั บาลก�ำลังเริม่ ใช้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ส�ำหรับการพัฒนา
ชาติ 20 ปี เพือ่ น�ำไปสูค่ วามมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน อันก่อให้เกิดความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่มหาวิทยาลัยจะท�ำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการพัฒนาในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของบทความนี้ก็คือ ต้องการไขปริศนาที่ว่า “จะสามารถประยุกต์
ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างไร”
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการมหาวิทยาลัยทีส่ อดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
ของรัฐบาลที่น�ำโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ส�ำหรับล�ำดับการน�ำเสนอของบทความนี้ เริม่ ต้นด้วยการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การธุรกิจ
หลังจากนั้นจะได้น�ำเสนอถึงแนวคิด “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ก�ำลังน�ำประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า และคุณลักษณะของ
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แรงงานที่ตลาดต้องการในอนาคตอันใกล้นี้ และสุดท้ายจะได้แสดงให้เห็นถึงการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามล�ำดับ  

บทที่ 2

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีที่มาจากพระราชด�ำรัสของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยใน
โอกาสต่างๆ และต่อมานักวิชาการได้นำ� ไปพัฒนาต่อเพื่อให้เป็นระบบที่เชื่อมโยงเป็น
เนือ้ เดียวกัน แนวคิดนีว้ างอยูบ่ นรากฐานของพุทธศาสนาทีเ่ รียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา”
หรือ “ทางสายกลาง” (อภิชัย พันธเสน, 2558 : 541 ; Piboolsravut, 2004 : 128)
หมายถึงการยึดหลักคิดและหลักปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม ไม่สดุ โต่ง เช่น ไม่เร่งรีบเกินไป แต่
ก็ไม่ชา้ เกินไป เพือ่ รักษาจังหวะก้าวในการขับเคลือ่ นให้ดำ� เนินไปอย่างมีสติ ใช้ปญ
ั ญา
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลและมีข้อมูล ไม่สุ่มเสี่ยง และมีคุณธรรม
นักวิชาการโดยทั่วไปต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ 1)  ความพอประมาณ (moderation) หมายถึง
ความพอดี ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป (หลุดพ้นจากความโลภที่ชักน�ำให้
เกิดความต้องการไม่สิ้นสุด จนขาดสติและเบียดเบียนผู้อื่น) 2) ความมีเหตุผล
(reasonableness) หมายถึงการตัดสินใจที่ผ่านการไตร่ตรองด้วยเหตุผลและข้อมูล
อย่างรอบคอบและรอบด้าน เพือ่ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในภายหลัง ทัง้ นีจ้ ะต้องค�ำนึง
ถึงผลระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผลที่เกิดกับตัวเองและกับผู้เกี่ยวข้อง และ 3) การมี
ภูมิคุ้มกัน (self-immunity) หมายถึง การเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยพยายามหาทางป้องกันผลเชิงลบ การเสริมสร้างพลังต้านทาน
ผลกระทบ การแสวงหาแนวทางลดผลกระทบ การเปลีย่ นผลกระทบเป็นโอกาส และ
การปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ณดา จันทร์สม,
2544 : 140-141 ; Wanasilp & Tangvitoontham, 2015 : 89)  
ส�ำหรับ  “2 เงือ่ นไข” นัน้ เงือ่ นไขแรกคือ ความรู้ (knowledge) หมายถึง ความ
รู้ที่มีประโยชน์ต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้ ทั้งความรู้ที่มีอยู่เดิม และการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ การท�ำสิง่ ใดอย่างรูจ้ ริงจะก่อให้เกิดความมัน่ ใจและไม่ผดิ พลาดโดยง่าย ความรู้
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จึงเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญของความมีเหตุผลและมีภมู คิ มุ้ กัน รวมทัง้ ยังเป็นเงือ่ นไขของการ
พอประมาณอีกด้วย (เนื่องจากผู้มีปัญญาจะทราบเป็นอย่างดีว่าการรีบเร่งตักตวง
ผลประโยชน์ระยะสั้นมากเกินไปจะก่อให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียน
ธรรมชาติ อันจะซ�้ำเติมให้เกิดผลลบในระยะยาวต่อตนเอง) เงื่อนไขที่สอง ได้แก่
คุณธรรม (morality) หมายถึง การด�ำรงตนด้วยความซือ่ สัตย์ (honest) รักษาเกียรติ
โดยยึดมั่นในหลักการ (integrity) พากเพียรบากบั่นอย่างไม่ย่อท้อ (perseverant)
เปิดใจกว้าง (open-minded) มีความอดกลั้น (tolerant) รักความยุติธรรม (fair) ไม่
ยึดติดในความโลภ (greed) มีความเมตตาต่อผู้อื่น (compassionate) และแบ่งปัน
(sharing) คุณธรรมเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของความพอประมาณ (ไม่ยึดติดในความโลภ
ท�ำให้มสี ติทจี่ ะใช้ปญ
ั ญา และไม่ทำ� อะไรอย่างสุดโต่ง) ความมีเหตุผล (มีนำ�้ ใจต่อเพือ่ น
ร่วมงาน เพือ่ สร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ) และมีภมู คิ มุ้ กัน (ระมัดระวังไม่สมุ่
เสี่ยง ค�ำนึงถึงผลระยะยาว มีความพากเพียร เปิดใจกว้าง อดกลั้น และไม่ย่อท้อ)
(Bersteiner & Dharmapiya, 2016 : 33-34 ; Naipinit, Promsaka Na Sakolnakorn
& Kroeksakul, 2014 : 106)
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เป็นของคู่กันและมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างซับ
ซ้อน โดยขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งไม่ได้ เช่น มีความรู้แต่ขาดคุณธรรม จะส่งผลให้
มีการน�ำความรูไ้ ปใช้ในทางทีผ่ ดิ อาทิ การเบียดเบียนผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ตวั เองได้รบั ประโยชน์
ขณะเดียวกัน การมีคุณธรรมแต่ขาดความรู้ ก็จะท�ำให้กลายเป็นคนขาดความมั่นใจ/
ไม่กล้าท�ำอะไร หรือถ้าลงมือท�ำก็จะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้งคนที่ขาด
ความรู้จะไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้   
ในบริบทของสังคมปัจจุบนั นีซ้ งึ่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว อันส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อมวลมนุษย์ทอี่ าศัยอยูบ่ นโลกใบนีอ้ ย่างมิอาจหลีกเลีย่ งได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การด�ำรงชีพทีเ่ ต็มไปด้วยความเสีย่ ง และหมิน่ เหม่ตอ่ ความล้มเหลวทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้งา่ ย
ภายใต้บริบทดังกล่าวส่งผลให้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็น
สิ่งจ�ำเป็นและได้รับความสนใจมากขึ้นตามล�ำดับ (Avery & Bergsteiner, 2016 :
editors’ preface ; UNDP, 2007) เนื่องจากข้อเสนอของแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มองว่า การยึดมั่นใน
3 ห่วง 2 เงื่อนไข ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว องค์การ และประเทศชาติ จะส่งผล
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ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน (Thongpakde, Mongsawad & Bergsteiner,
2016 : 17-31 ; Bergsteiner & Dharmapiya, 2016 : 32-52 ; Avery & Bergsteiner,
2016 : 235-247)

บทที่ 2

แผนภาพที่ 1 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์การธุรกิจ
มีการเข้าใจผิดกันโดยทัว่ ไปว่า การน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
บริหารธุรกิจ ก็คือ การท�ำก�ำไรแต่เพียงน้อยๆ (ก�ำไรแบบพอเพียง) เมื่อเป็นเช่นนี้
องค์การก็คงกลายเป็นบอนไซ ไม่สามารถขยายตัวได้ ซึ่งความเข้าใจผิดดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ไม่มผี ปู้ ระกอบการคนใดทีจ่ ะอ้าแขนรับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส� ำ หรั บ น� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ของตนอย่ า งแน่ น อน (Avery &
Bergsteiner, 2016 : editors’ preface) แนวคิดข้างต้นนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูก
ต้อง ซึ่งในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร
นักวิชาการทีน่ ำ� แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
ในการประยุกต์ใช้เพือ่ การบริหารองค์การธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ คือ Gayle C. Avery,
Harald Bergsteiner, Priyanut Dharmapiya และ Sooksan Kantabutra (Avery
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& Bergsteiner, 2016 : 235-247 ; Bergsteiner & Dharmapiya, 2016 : 32-52
; Kantabutra, 2016 : 216-232) เป็นต้น โดยนักคิดเหล่านี้มองว่า “องค์ประกอบ
3 ห่วง” คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมคิ มุ้ กัน นัน้ เป็นแนวคิด
ทัว่ ไปทีเ่ ป็นนามธรรมระดับสูง ดังนัน้ ในการน�ำไปประยุกต์ใช้จะต้องมีการแปลงให้เป็น
รูปธรรมเสียก่อน (Bergsteiner & Dharmapiya, 2016 : 40) ดังทีพ่ วกเขาได้พยายาม
แปลงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกมาเป็นหลักการบริหารองค์การที่มี
ภาวะผู้น�ำแบบผึ้ง (honeybee) ซึ่งจะน�ำองค์การไปสู่ความยั่งยืน อันตรงข้ามกับ
ผู้บริหารแบบแบบดั้งเดิม (เน้นสายการบังคับบัญชา) ที่มีภาวะผู้น�ำแบบตั๊กแตน
(locust) ที่จะส่งผลให้องค์การขาดความยั่งยืน
หัวใจส�ำคัญของการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์การ
ธุรกิจก็คือ องค์การจะไม่เน้นการตักตวงผลก�ำไรอย่างรีบเร่งเพื่อการเติบโตอย่าง
รวดเร็วเกินไป เนื่องจากการกระท�ำดังกล่าวจะส่งผลให้องค์การธุรกิจหันมาบีบเค้น
เอาส่วนเกินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่ชอบธรรม อาทิ กดค่าจ้างพนักงาน รับซื้อ
วัตถุดบิ ในราคาต�่ำ ผลักภาระให้สงั คมรับผิดชอบของเสียทีอ่ งค์การสร้างขึน้ (เช่น การ
ปล่อยน�้ำเสียลงแม่นำ�้ ล�ำคลอง การปล่อยควันพิษ การสร้างมลภาวะทางเสียง ฯลฯ)
และขายสินค้าของตนในราคาที่สูง ซึ่งการแสวงหาก�ำไรสูงสุดระยะสั้นดังกล่าว จะ
ท�ำให้องค์การขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�ำนวนมาก เช่น พนักงานไม่พอใจที่ได้รับ
ค่าจ้างต�่ำ  คู่ค้าอาจเปลี่ยนไปขายวัตถุดิบให้แก่ผู้รับซื้อรายอื่น ลูกค้าเลิกซื้อสินค้าที่มี
ราคาสูงแต่คุณภาพต�่ำ ชุมชนเกลียดชังองค์การที่สร้างมลภาวะ นอกจากนี้องค์การที่
มุ่งเน้นเติบโตระยะสั้นยังรีบเร่งขยายกิจการโดยการกู้เงินมาลงทุนจ�ำนวนมากเกินไป
จนอาจส่งผลกระทบให้การด�ำเนินกิจการมีความเสีย่ งสูง การเติบโตอย่างรวดเร็วเกิน
ไปจึงขัดแย้งกับหลักความพอประมาณ และหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
องค์การที่ยึดหลักคุณธรรม และมีเหตุมีผลในการด�ำเนินธุรกิจ นั้น จะต้องหัน
มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง กล่าว
คือ ควรหันมาดูแลค่าจ้างเพื่อให้พนักงานได้รับความเป็นธรรมและมีความเป็นอยู่ที่ดี
ท�ำให้พนักงานมีความรัก/ความผูกพันในองค์การและเกิดกระตือรือร้น/ทุ่มเทการ
ท�ำงาน องค์การจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและราคายุติธรรม เพื่อสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้าและท�ำให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าขององค์การ นอกจากนี้
องค์การควรรับซือ้ วัตถุดบิ ด้วยราคายุตธิ รรมและรับผิดชอบต่อชุมชนในการบ�ำบัดของ

บทที่ 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
Sufficiency Economy Philosophy and Management of Universities in the Thailand 4.0 Era

บทที่ 2

เสีย เพือ่ จะได้ไม่ปล่อยมลภาวะออกสูภ่ ายนอกจนสร้างความเดือนร้อนแก่ชมุ ชน รวม
ทั้งองค์การควรท�ำประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นที่องค์การนั้นตั้งอยู่ ดังจะเห็นว่าการ
น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารธุรกิจมีความสอดคล้องกับ
แนวคิด “ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์การ” (corporate social responsibility
– CSR) และสอดคล้องกับ “แนวคิดว่าด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (stakeholder
theory) อันเป็นแนวคิดทางการบริหารองค์การธุรกิจที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
งานวิจัยหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่า ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540
นัน้ องค์การทีป่ ระสบปัญหาด้านการเงินและแก้ไขด้วยการเลิกจ้างพนักงานมีแนวโน้ม
จะยิ่งสร้างความขัดแย้งและท�ำให้องค์การต้องประสบกับความล้มเหลวถึงขั้นยุบเลิก
กิจการเป็นจ�ำนวนมาก อันตรงข้ามกับองค์การที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน เมื่อ
ประสบปัญหาองค์การก็จะเรียกประชุมพนักงานเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงให้พนักงาน
ทราบถึงสถานการณ์ขององค์การ พร้อมกับให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการเสนอแนวทาง
แก้ไขวิกฤติ ซึ่งหลายแห่งพนักงานตกลงที่จะลดค่าจ้างลงประมาณ 20-50% โดยไม่มี
การเลิกจ้าง ภายใต้บริบทที่พนักงานมีความไว้วางใจและผูกพันต่อองค์การ ก็จะเกิด
ความเห็นอกเห็นใจและทุม่ เทการท�ำงานร่วมกับผูบ้ ริหารอย่างเอาจริงเอาจังเพือ่ พลิก
ฟืน้ สถานการณ์ให้กลับเข้าสูส่ ภาวะปกติได้ภายในเวลา 3-5 ปี ซึง่ เมือ่ ถึงวันนัน้ นายจ้าง
ก็ยนิ ดีทจี่ ะปรับค่าจ้างให้อยูใ่ นระดับก่อนเกิดวิกฤต และหลังจากนัน้ มีการปรับค่าจ้าง
ประจ�ำปีตามปกติเหมือนดั่งเช่นที่เคยปฏิบัติกันมา (Rungruang & Ractham, 2016
; Avery & Bergsteiner, 2016)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์การธุรกิจที่บริหารตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับยึดโยงเข้าด้วย
กันโดยสายใยแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน นอกจากนี้การน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารองค์การนัน้ ผูบ้ ริหารองค์การจะต้องมีภาวะผูน้ ำ�
แบบผึ้ง 23 ข้อ (ตามตารางที่ 1) กระนั้นก็ตาม มิได้หมายความว่า องค์การไม่ต้องการ
ผลก�ำไร หรือขอให้ได้ก�ำไรแต่น้อยๆ ก็พอ ในทางตรงข้าม แท้จริงแล้วองค์การยังคง
จ�ำเป็นที่จะต้องแสวงหาผลก�ำไรอย่างเพียงพอ เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาองค์การให้
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้แม้ว่าจะไม่รวดเร็วมากนัก แต่ด�ำเนิน
ไปได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเติบโตอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม อันจะส่งผลให้องค์การมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี และมีความยัง่ ยืนในการพัฒนา
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ตารางที่ 1: เปรียบเทียบผู้บริหารที่น�ำแบบผึ้งกับแบบตั๊กแตน
ภาคปฏิบัติของภาวะผู้นำ�
1.การพัฒนาบุคลากร
2.แรงงานสัมพันธ์
3.การรักษาพนักงาน
4.การสืบทอดตำ�แหน่งระดับสูง
5.การให้คุณค่ากับพนักงาน
6.ซีอีโอและทีมผู้บริหาร
7.พฤติกรรมทางจริยธรรม
8.ผลประโยชน์ระยะสั้น/ยาว
9.การเปลี่ยนแปลงองค์การ
10.สถาบันการเงิน
11.คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
12.ความรับผิดชอบทางสังคม
13.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ
14.วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ

นำ�แบบผึ้ง (องค์การยั่งยืน)
นำ�แบบตัก๊ แตน (องค์การไม่ยง่ั ยืน)
พัฒนาบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนือ่ ง พัฒนาบุคลากรเพียงบางคน
แสวงหาความร่วมมือเป็นหลัก
เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
จ้างงานระยะยาวกับทุกๆ ระดับ ยอมรับอัตราการลาออกที่สูง
ส่งเสริมการสืบทอดจากภายใน
แต่งตั้งบุคคลจากภายนอก
ส่งเสริมสวัสดิการที่ดี
พนักงานมีฐานะเป็นต้นทุน
ซีอีโอเน้นทำ�งานเป็นทีม
ซีอีโอตัดสินใจเดี่ยว และเป็นฮีโร่
ค่านิยมหลัก คือ ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง ค่านิยมคลุมเครือ ต่อรองได้
เน้นผลประโยชน์ระยะยาว
เน้นกำ�ไรระยะสั้น และโตเร็ว
เปลี่ยนแปลงไม่เร็ว แต่มั่นคง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สุ่มเสี่ยง
เป็นอิสระจากตลาดการเงิน
เป็นหนี้สูง ขาดความเป็นอิสระ
ปกป้อง/คุ่มครองสิ่งแวดล้อม
เน้นใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
ให้คุณค่ากับพนักงานและชุมชน เบียดเบียนพนักงานและชุมชน
ทุกๆ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสำ�คัญเฉพาะผู้ถือหุ้น
ยึดถือวิสัยทัศน์ร่วมกันในฐานะเป็น มิได้นำ�วิสัยทัศน์แห่งอนาคตมาใช้
เครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
กระจายอำ�นาจและใช้ฉันทามติ รวมศูนย์การตัดสินใจที่ผู้จัดการ
15.การตัดสินใจ
16.การจัดการตนเอง
พนักงานจัดการตนเอง
จัดการเดี่ยวโดยผู้จัดการ
17.ความสำ�คัญของทีมงาน
มอบอำ�นาจให้ทำ�งานเป็นทีม
ศูนย์กลางอยู่ที่ผู้จัดการ ใช้ทีมน้อย
18.วัฒนธรรมองค์การ
ยึดถือวัฒนธรรมองค์การร่วมกัน ไม่ค่อยยึดถือร่วมกัน & อ่อนแอ
19.การแบ่งปัน/เก็บรักษาความรู้ กระจายความรู้ไปทั่วทั้งองค์การ จำ�กัดความรู้ไว้ที่คนไม่กี่คน
20.ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ไว้ใจกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไว้ใจต่ำ� จึงต้องควบคุมใกล้ชิด
21.นวัตกรรม
เกิดอย่างเป็นระบบในทุกๆ ระดับ เกิดน้อย จึงต้องซื้อจากภายนอก
22.การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ผูกพันกับองค์การและทุ่มเททำ�งาน ใช้เงินรางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน
23.คุณภาพของงาน
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ได้มาจากการควบคุมภายนอก
หมายเหตุ : ข้อ 1-14 เป็นการปฏิบัติในระดับรากฐาน ข้อ 15-20 เป็นการปฏิบัติในระดับสูงขึ้น และข้อ 2123 เป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดผลการปฏิบัติที่สำ�คัญ

ที่มา : Avery & Bergsteiner, 2016: 239-240
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แนวคิดว่าด้วย ไทยแลนด์ 4.0
แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การน�ำของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทไี่ ด้กล่าวเป็นครัง้ แรกในปี 2559 และหลัง
จากนั้นได้กล่าวย�้ำถึงนโยบายดังกล่าวอีกหลายวาระ หัวใจส�ำคัญของนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ก็คือ ต้องการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคตที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” อันเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชาติในอีก 20 ปี ข้างหน้า
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เกิดจากทางตันของการ
พัฒนาทีผ่ า่ นมา ทีไ่ ด้ใช้นโยบายการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพือ่ การส่งออก ซึง่ ด�ำเนิน
มาตัง้ แต่ปลายทศวรรษ 2520 นโยบายดังกล่าวเน้นส่งเสริมการลงทุนจากการมีคา่ แรง
ต�ำ ่ และให้สทิ ธิพเิ ศษด้านภาษีตา่ งๆ แก่นกั ลงทุน โดยในการผลิตมีการน�ำเข้าเครือ่ งจักร
วัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลางจากต่างประเทศจ�ำนวนมาก อันส่งผลให้ประเทศไทยขาด
ดุลการค้ามาโดยตลาด และในช่วงเกือบ 20 ปีทผี่ า่ นมานี้ ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
จากการมีค่าแรงต�่ำของประเทศไทยได้สิ้นสุดลงเมื่อค่าแรงในประเทศเพื่อนบ้านมี
มูลค่าต�่ำกว่าไทยถึง 4-5 เท่าตัว (ค่าแรงในประเทศกัมพูชาวันละ 60 บาท) อันส่งผล
ให้อุตสาหกรรมต่างๆ ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จนท�ำให้อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องหยุดชะงักลง และส่งผลให้ประเทศไทยติด
อยู่ในกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ปัญหาการกระจายรายได้และความ
ยากจน และการพัฒนาทีไ่ ม่สมดุล เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมามีการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นจ�ำนวนมาก (วารสารไทยคู่ฟ้า, 2560 : 22-23 ; กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา, 2559)
ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจใหม่ทงั้ ระบบ เพือ่ ให้หลุดพ้นจากกับดักของประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง
ไปสูป่ ระเทศทีใ่ ช้แรงงานมีการศึกษาสูง มีความรูแ้ ละทักษะในระดับสูง เพือ่ ผลิตสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสูง โดยมีอัตราค่าจ้างที่สูง กล่าวอย่างรวบรัดก็คือ เป็นระบบ
เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (value-based economy) นัน่ หมายถึงการขับ
เคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส�ำคัญ คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสูส่ นิ ค้าเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลีย่ นจากการขับเคลือ่ นประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
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นวัตกรรม และ 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น
กล่าวโดยสรุป ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการพัฒนาบนฐานของแรงงานที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ท�ำการส่งเสริมทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559 : 3) 1) กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (food, agriculture & bio-tech) 2) กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (health, wellness & bio-med)
3) กลุ ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ หุ ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใช้ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (smart devices, robotics & mechatronics) 4) กลุม่ ดิจทิ ลั
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (digital, loT, artificial intelligence & embedded
technology) และ 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า
สูง (creative, culture & high value services)
แน่นอนทีส่ ดุ การพัฒนาทางเศรษฐกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ ท�ำให้ตลาด
แรงงานมีการเปลีย่ นแปลงอย่างส�ำคัญ กล่าวคือ ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงาน
ที่มีคุณสมบัติอันเฉพาะเจาะจง ซึ่งแตกต่างไปจากตลาดแรงงานในยุคส่งเสริมการ
ส่งออกแห่งทศวรรษ 2520-2530 อย่างเด่นชัด ภายใต้บริบทดังกล่าว สถาบัน
อุดมศึกษาทีท่ ำ� หน้าทีผ่ ลิตบัณฑิตเข้าสูต่ ลาดแรงงาน ได้มกี ารปรับตัวและเตรียมความ
พร้อมส�ำหรับการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร และมีปัญหา/อุปสรรค
ในการปรับตัวอย่างไรบ้าง และถ้าสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตออกมาไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานแห่งยุคไทยแลนด์ 4.0 จะส่งผลกระทบต่อการน�ำ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง และส่งผลสะท้อนกลับมายังสถาบัน
อุดมศึกษาเองอย่างไรบ้าง เหล่านี้คือปริศนาที่สังคมปัจจุบันต้องการค�ำตอบ
การนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์
4.0
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้อง และ
ไม่สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ โดยมีหลักฐานเชิง
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ประจักษ์ที่สนับสนุนอย่างชัดเจนดังนี้ 1) หลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่ เน้นลอกเลียนตามๆ กันมา โดยมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่คดั ลอกหลักสูตรมา
จากต่างประเทศ ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยขนาดเล็กคัดลอกจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
ซึ่งการคัดลอกหลักสูตรดังกล่าว เป็นการยับยั้งมิให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจาก
ความคิ ด ของผู ้ คั ด ลอกจะถู ก จ� ำ กั ด โดยหลั ก สู ต รต้ น แบบ อั น ท� ำ ให้ ห ลั ก สู ต รใน
มหาวิทยาลัยไทยโดยทั่วไปไม่สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้
2) การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นการบรรยาย อัดเนื้อหา
จดบันทึก ท่องจ�ำ และสอบ ซึ่งเป็นการสอนแบบเก่าที่ไม่ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และค้นคว้าเพื่อหาค�ำตอบด้วยตนเอง 3) แม้มหาวิทยาลัย
ไทยก�ำหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาต่างประเทศค่อนข้างมาก แต่การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศยังคงประสบความล้มเหลว ดังจะเห็นว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิตไทย
ส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารไม่ได้
ส�ำหรับการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถาบันการศึกษา เพือ่ ตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ควรด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ประการแรก ใช้นโยบายที่ให้ความส�ำคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม (Dunfee, 2012 : 346-362) นับตั้งแต่บุคลากร ซึ่งหมาย
ถึง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยจะต้องไม่ลมื ว่า บริการทีม่ หาวิทยาลัยขายให้
แก่ลกู ค้าก็คอื ความรูแ้ ละความสามารถในการสอนของอาจารย์ ดังนัน้ จะต้องให้ความ
ส�ำคัญต่ออาจารย์ โดยพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจ้างงาน อัตราค่าจ้างและ
สวัสดิการ การกระจายอ�ำนาจให้อาจารย์บริหารสาขาวิชาของตนเอง ส่งเสริมการ
ท�ำงานเป็นทีมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ นอกจากนี้ยังจะต้อง
สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมการอบรม ศึกษาต่อ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ การเขียนต�ำรา และการวิจัย
ในด้านของนักศึกษาซึง่ ถือเป็นลูกค้าและเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้ให้แก่สถาบัน
ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเอาใจใส่/ให้การดูแลแก่นกั ศึกษาอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ทาง
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ด้านการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ ความ
พร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน (อาทิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเรียน
รู้ภาษาต่างประเทศ ห้องสมุด e-journal และ e-library ฯลฯ) การส่งเสริมกิจกรรม
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นักศึกษา ซุ้มส�ำหรับนั่งพักผ่อน สนามกีฬา รวมทั้งการส่งเสริมสวัสดิภาพและ
สวัสดิการต่างๆ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ� คัญต่อมา ได้แก่ “ชุมชน” ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถพัฒนาให้ประสบความส�ำเร็จได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่
เป็นมิตรกับชุมชน แท้จริงแล้ว สถาบันกับชุมชนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในแง่
ที่สมาชิกของชุมชนจ�ำนวนหนึ่งท�ำงานในสถาบัน และลูกหลานของชาวชุมชนเข้ารับ
การศึกษาเล่าเรียนในสถาบัน ส่วนชุมชนมีความส�ำคัญต่อสถาบันในฐานะเป็นเพื่อน
บ้าน ลูกค้า เป็นร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักอาศัยส�ำหรับบุคลากรของสถาบัน เป็น
แหล่งจ้างงานบัณฑิตที่จบจากสถาบัน และเป็นสถานที่อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ อีก
นับไม่ถ้วน ค�ำถามส�ำคัญก็คือ เมื่อสถาบันเข้าไปตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่น สถาบันย่อมมี
สถานะเป็นสมาชิกหนึ่งของชุมชน เมื่อเป็นเช่นนี้ สถาบันควรจะท�ำหน้าที่ที่สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนได้อย่างไรบ้าง
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างง่ายๆ ก็คือ สถาบัน
อุดมศึกษาจะต้องเข้าไปเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างจริงจังและจริงใจ
โดยผ่านชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท กิจกรรมแนะแนว และการท�ำ CSR ของสถาบัน
โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องไม่ลืมว่าการผูกความสัมพันธ์และการเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีกับชุมชนจะท�ำให้สถาบันได้รับการสนับสนุนจากชุมชน อันเป็นแหล่งที่มา
ของการสร้างภูมคิ มุ้ กันทีส่ ำ� คัญของสถาบัน กิจกรรมต่างๆ เหล่านีถ้ อื ว่าเป็นการปฏิบตั ิ
ตามหลักคุณธรรมที่สถาบันมุ่งเน้นเกี่ยวกับการท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม การให้
ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการไม่โลภโมโทสัน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ
หลักความพอประมาณที่สถาบันไม่รีบเร่งการเติบโตในอัตราที่รวดเร็วจนเกินไป
จนก่อให้เกิดการเบียดเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในทางตรงข้าม สถาบัน
ต้องการการเติบโตอย่างมั่นคงมากกว่า
ประการต่อมา สถาบันไม่ต้องการสร้างหนี้สินจ�ำนวนมหาศาล เพื่อน�ำมาขยาย
กิจการให้ใหญ่โต เพราะการบริหารจัดการเช่นนัน้ จะก่อให้เกิดความเสีย่ งสูง อันส่งผล
ให้สถาบันขาดภูมิคุ้มกัน แต่การกล่าวเช่นนั้นมิได้หมายความว่าสถาบันปฏิเสธการกู้
เงินจากสถานการเงินแต่ประการใด ในทางตรงข้าม สถาบันอุดมศึกษายอมรับการกู้
หนี้เพื่อน�ำมาลงทุน (Kantabutra, 2016 : 216-232) แต่การกระท�ำดังกล่าวจะต้อง
มาจากพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถึงความสมเหตุสมผลของโครงการ
ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้กับโครงการ
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  AUN-QA ย่อมาจาก ‘ASEAN University Network Quality Assurance’ เป็นระบบการรับรองมาตรฐาน
ทางการศึกษาระดับสากล (international accreditation) ระบบหนึ่ง (อ้างอิงจาก ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559)

บทที่ 2

โดยไม่กู้หนี้จ�ำนวนมากเกินไป นี่คือการปฏิบัติตามห่วงของความสมเหตุสมผล และมี
ภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประการต่อมา ได้แก่ “การ
จัดท�ำหลักสูตร” ซึ่งจะต้องยกเลิกวิธีการจัดท�ำหลักสูตรแบบคัดลอกและการท�ำตาม
มาตรฐานต่างๆ เฉกเช่นที่ผ่านมา เพราะมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นต้นแบบของหลักสูตร
นัน้ จะกลายเป็นอุปสรรคให้ผจู้ ดั ท�ำหลักสูตรไม่อาจคิดนอกกรอบได้ อันส่งผลให้ไม่เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใดๆ ในทางตรงข้าม กระบวนการจัดท�ำหลักสูตรทีถ่ กู ต้องนัน้ (ตาม
แนวทางรับรองมาตรฐานสากล AUNQA)2 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษาถึง “คุณสมบัติของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ” จากนั้นน�ำคุณสมบัติ
ดังกล่าวมาเป็นข้อมูล ส�ำหรับการพิจารณาร่วมกับวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์การ
รวมทั้งสมรรถนะหลักที่คณะและองค์การมีอยู่ เพื่อก�ำหนดออกมาเป็นองค์ประกอบ
ของหลักสูตรที่มีจุดแข็งส�ำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและตลาดแรงงานในระดับกว้าง และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิน่
ที่มีลักษณะอันเฉพาะเจาะจง การก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนการผลิตบัณฑิตใน
ลักษณะดังกล่าว จะท�ำให้มองเห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรส�ำหรับ
การผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ ส่วน
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรนัน้ จะถูกน�ำมาใช้ในการพิจารณาในขัน้ ตอนหลังๆ เพือ่
ตรวจสอบให้หลักสูตรทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ได้รบั การรับรองมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ อันเป็นทีย่ อมรับกัน
โดยทั่วไป
อนึ่ง คุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานตามนโยบาย 4.0
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งในโลกที่ก�ำลังพัฒนา
ไปข้างหน้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์นั้น จ�ำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษา
อย่างต�ำ 
่ 3 ภาษา 2) การฝึกฝนให้คดิ นอกกรอบเพือ่ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการ
ตัง้ ค�ำถามพลิกแพลงได้อย่างน่าสนใจ พร้อมๆ กับความพยายามแสวงหาค�ำตอบอย่าง
เอาจริงเอาจัง ไม่ย่อท้อแม้ประสบกับปัญหาความยากล�ำบากต่างๆ นานา 3) ความ
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สามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา และ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ทัง้ ผลกระทบระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ ผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อม โดยในการวิเคราะห์นนั้ จะต้องไม่นงั่ คาดเดาบนสุญญากาศ แต่
จะต้องด�ำเนินการบนฐานของข้อมูลและเหตุผลที่หนักแน่น 4) ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัล (digital tools)
ซึง่ นอกจากมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลายเป็นจ�ำนวนมากมาย
มหาศาลแล้ว ยังมีความสามารถในการท�ำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ และการติดต่อ
เพื่อซื้อขายบนโลกไซเบอร์ (e-commerce) ได้อย่างคล่องแคล่ว 5) การเรียนรู้เกี่ยว
กับทักษะชีวิต อันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
การด�ำเนินชีวิตทางสังคม และ 6) การฝึกฝนทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ
ความเป็นคนซื่อตรงยึดมั่นในหลักการ (integrity) ความอดกลั้นต่อความแตกต่าง
หลากหลาย การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ นื่ การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่
การใช้เหตุผลและข้อมูลในการตัดสินใจ รวมทั้งความขยัน และอดทนในการท�ำงาน
เป็นต้น
ตารางที่ 2 การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
3 ห่วง 2 เงื่อนไข
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
พอประมาณ 1) ไม่เน้นก�ำไรและเติบโตรวดเร็วเกินไป จนก่อให้เกิดการเบียดเบียนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 2) ส่งเสริมบุคลากรให้ด�ำรงชีพอย่างประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เน้น
การออมทรัพย์เพือ่ ใช้จา่ ยในยามชราและเจ็บป่วย 3) ส่งเสริมกิจกรรมของสถาบัน
ทีไ่ ม่ใช้งบประมาณมากเกินไป แต่ได้ประโยชน์คมุ้ ค่า (เช่น จัดงานสถาปนาสถาบัน
ที่ประหยัด)
มีเหตุผล
1) วิเคราะห์และวางแผนอัตราก�ำลังอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ส�ำหรับรองรับการ
พัฒนาในระยะยาว 2) การลงทุนใดๆ (เช่น ก่อสร้างตึก ฯลฯ) จะต้องมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ และผลกระทบของโครงการอย่างละเอียด 3) การเปิดหลักสูตร
ใหม่มีการศึกษาถึงความต้องการท้องถิ่น ทรัพยากรที่สถาบันมี จุดคุ้มทุน และ
แนวโน้มในอนาคต
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ตารางที่ 2 การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ต่อ)

บทสรุป
ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอเกีย่ วกับการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา โดยการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้สถาบันสามารถตอบสนองต่อการด�ำเนิน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”
บทความนีไ้ ด้แสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษานั้น มีความสอดคล้องกับหลักการ “ความ
รับผิดชอบทางสังคมขององค์การ” (corporate social responsibility – โปรดอ่าน
รายละเอียดเพิม่ เติมใน Mele, 2012 : 47-82) และมีความสอดคล้องกับทฤษฎีทางการ
บริหารธุรกิจ ที่เรียกว่า ‘ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย’ (stakeholder theory) (โปรดดู
รายละเอียดใน Dunfee, 2012 : 346-363) รวมทั้งสอดคล้องกับ ‘ทฤษฎีความเป็น

บทที่ 2

3 ห่วง 2 เงื่อนไข
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
มีภูมิคุ้มกัน
1) ไม่กู้เงินมากเกินไปเพื่อลงทุนขยายกิจการ
2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ทัง้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงานรัฐ
3) การจัดการสถาบันที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เสี่ยงต่อการทุจริต
ความรู้
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาตนเอง อบรม ศึกษาต่อ เข้าร่วมการสัมมนา
2) พัฒนาสูก่ ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 3) ส่งเสริมเจ้า
หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง โดยผ่านการอบรมทักษะในการท�ำงาน การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมใหม่ๆ ที่มีประโยชน์
คุณธรรม
1) ผูบ้ ริหารท�ำตัวเป็นแบบอย่างในความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เสียสละเพือ่ ส่วน
รวม และกระตือรือร้น/ทุ่มเทการท�ำงาน
2) สถาบันจัดท�ำ CSR ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
3) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เน้นการมีคุณธรรม/จริยธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่
อาจารย์และเจ้าหน้าที่เท่านั้น แม้แต่นักศึกษาก็จะต้องมีการอบรมทางจริยธรรม
อย่างจริงจัง
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พลเมืองขององค์การ’ (corporate citizenship) (โปรดดูรายละเอียดใน Wood,
2012 : 59-94) กล่าวในภาพรวม การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยนัน้ จะไม่เน้นการเติบโตอย่างเร่งรีบมากเกินไป
(หลักความพอประมาณ) ไม่เน้นการกูเ้ งินจ�ำนวนมหาศาลเพือ่ น�ำมาลงทุนแบบสุม่ เสีย่ ง
(หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน และความสมเหตุสมผล) แต่จะให้ความส�ำคัญกับการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และการแบ่งปันกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างจริงจังและจริงใจ
(เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน ภายใต้เงือ่ นไขของหลักคุณธรรม) และการวางแผนในการพัฒนา
องค์การโดยอาศัยข้อมูลทีห่ นักแน่นเพือ่ ก่อให้เกิดการตัดสินใจทีถ่ กู ต้อง (ความสมเหตุ
สมผล) รวมทั้งมีความพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสอนอย่าง
แท้จริง (เงื่อนไขของความรู้ คุณธรรม และความสมเหตุสมผล) การจัดโครงสร้าง
องค์การในลักษณะแบนราบ กระจายอ�ำนาจสูค่ ณะและสาขาวิชา และเน้นการท�ำงาน
เป็นทีม จะส่งผลให้องค์การมีความยืดหยุ่น ซึ่งเอื้ออ�ำนวยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ภายใต้บริบทของการส่งเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้ และปรับหลักสูตร
ให้สามารถตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตส�ำหรับรองรับการพัฒนาตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเหมาะสม
บทความนี้เน้นน�ำเสนอเกี่ยวกับข้อโต้แย้งทางทฤษฎีเป็นหลัก จึงก่อให้เกิดจุด
อ่อนเนื่องจากยังไม่มีการวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษามาก่อน อันแตกต่างจากการ
วิจยั เชิงประจักษ์เกีย่ วกับการน�ำหลักปรัชญาดังกล่าวไปใช้ในการบริหารองค์การธุรกิจ
(Kantabutra & Winit, 2016 : 181-197 ; Rungruang & Ractham, 2016 : 198-216)
และการประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงพยาบาล (Himathongkam & Vannapruegs,
2016 : 148-163) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงถือว่าเป็นภารกิจแห่งอนาคตที่จะได้มีการน�ำ
แนวคิดข้างต้นไปใช้ในการศึกษาถึงสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขยายองค์ความรู้ด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกไปให้กว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยัง
เป็นการค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน พร้อมกับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญและแนะน�ำ
แนวทางการพัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการถนอมและ
แปรรูปอาหารเป็นการก�ำจัด ยับยั้งหรือท�ำลายจุลินทรีย์และสารพิษที่จุลินทรีย์สร้าง
ขึ้น ท�ำให้อาหารสามารถเก็บรักษาได้นาน ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด การขาดแคลน
อาหาร มีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล และสะดวกในการขนส่ง นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
การถนอมและแปรรูปอาหารจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ “Food
Innopolis” เพือ่ เพิม่ งบประมาณด้านการวิจยั และพัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหาร
เชื่อมโยงธุรกิจในวงจรห่วงโซ่อาหารสู่ระดับสากล เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และ
บริการของอุตสาหกรรมอาหารให้กลายเป็นตัวขับเคลือ่ นส�ำคัญทางเศรษฐกิจ เพือ่ น�ำ
ประเทศไทยไปสู่ครัวโลกต่อไป โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดการร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา ที่จะต้อง
“รับรู้ ร่วมคิด ร่วมท�ำ” ด้วยการพัฒนางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศสู่การจัดการ
1

อาจารย์ประจำ�ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
[junthanee_J@hotmail.com]
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ความรู้ การประยุกต์น�ำไปใช้อย่างจริงจัง เข้มแข็ง ต่อเนื่องจนได้ตัวอย่างที่ดี (Best
Practice) และนวัตกรรม (Innovation) จึงจะเกิดความสมดุล ความส�ำเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า
(Value-Based Economy) ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ค�ำส�ำคัญ : การถนอมและแปรรูปอาหาร; ไทยแลนด์ 4.0; เมืองนวัตกรรมอาหาร

บทที่ 3

Abstract
The objective of this article was to introduce the importance and
the development of food preservation and processing for Thailand 4.0.
Food preservation and processing can eliminate, inhibit or destroy
microorganisms and toxins created by microorganisms. Food can be
stored for a long time, reduce overcapacity and food shortage, have
food to consume all seasons and be convenient for transportation. It
also creates new product according to the needs of consumers and
adding value to food products. Preservation and processing of food are
among key factors in the development of innovative food for Thailand
4.0. Currently, Thailand is focusing on building a “Food Innopolis”,
through which more funding for research, development of food
preservation and processing, connectivity of local business in the food
supply chain to the international markets, and adding value to food
products and services are allocated so that these undertakings could
become one of the important economic engines leading Thailand to
the status of being the “World Kitchen.” These developments could
not be possible without the cooperation from all sectors, namely,
government, business, citizen and educational institutes. These sectors
must be “aware and collaborate” by conducting research, both locally
and internationally, toward knowledge management. Determined and
continued applications of these knowledge to gain best practices and
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บทที่ 3

innovation are essential for a balanced, successful, wealthy, secured
and sustainable Thailand to gain the status of a value-based economy
of Thailand 4.0.
Keywords : Food Preservation and Processing ; Thailand 4.0; Food Innopolis
บทนำ�
การถนอมอาหารหมายถึง การเก็บรักษาอาหารโดยวิธีต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
ใกล้เคียงกับของสดมากทีส่ ดุ สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานขึน้ โดยสูญเสียคุณภาพ
และคุณค่าทางโภชนาการน้อยทีส่ ดุ แต่ยงั คงคุณลักษณะทางคุณภาพซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการ
ของผู้บริโภค (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557)
การแปรรูปอาหารหมายถึง การน�ำอาหารมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปรุงส�ำเร็จ สามารถบริโภคได้ มีลักษณะตามต้องการ มีคุณภาพ
เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย และอาจช่วยให้สามารถเก็บรักษา
อาหารไว้ได้ระยะหนึ่งด้วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557)
สรุปการถนอมและแปรรูปอาหารมีความหมายใกล้เคียงกันมาก โดยการถนอม
อาหารจะให้ความส�ำคัญกับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ได้นาน ในขณะที่การแปรรูป
อาหารจะให้ความส�ำคัญกับการท�ำผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ลักษณะตามทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ
มีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับ ซึง่ อายุการเก็บจะยาวนานหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั ความต้องการของ
ผู้บริโภค แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการแปรรูปอาหารจะมีผลในการยืดอายุการเก็บหรือ
ถนอมอาหารด้วยเช่นกัน
การถนอมและแปรรูปอาหารจึงมีความส�ำคัญ คือ เป็นการก�ำจัด ยับยั้ง หรือ
ท�ำลายจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรคที่ปนเปื้อนมาในอาหารและจุลินทรีย์ที่ท�ำให้อาหาร
เสื่อมเสีย ท�ำลายสารพิษต่างๆ จึงท�ำให้อาหารสามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น
ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ลดการขาดแคลนอาหาร มีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล
สะดวกในการขนส่ง และในระหว่างกระบวนการถนอมและแปรรูปอาหารยังสามารถ
เติมหรือลดสารอาหารบางอย่าง เช่น ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการให้กับอาหารได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะ
หรือรสชาติแตกต่างไปจากเดิม และผู้บริโภคมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น เช่น นมไขมันต�ำ 
่
กัมมี่เยลลี่เสริมวิตามินซี เป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ในปัจจุบัน
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การถนอมและแปรรูปอาหารได้เกิดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารพร้อม
ปรุง อาหารพร้อมบริโภค อาหารจานด่วน เพื่อรองรับวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบันที่
ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการถนอมและแปรรูปอาหารจะเป็น
วิธีการหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมทางอาหารที่ตอบสนองต่อชีวิตของคนในอนาคต
เป็นการน�ำประเทศไทยสู่การเป็นครัวโลกและเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง

บทที่ 3

พัฒนาการของการถนอมและแปรรูปอาหาร
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการเกษตรกรรมได้มีการเก็บ
ถนอมรักษาอาหารเพือ่ รับประทานในช่วงทีข่ าดแคลนอาหาร เช่น ในฤดูหนาวหรือฤดู
แล้ง โดยการน�ำอาหารมาหมกใต้หมิ ะเพือ่ ให้อาหารเย็นและเก็บได้นานขึน้ การน�ำมา
รมควันเหนือกองไฟ การน�ำมาเก็บไว้ในถ�ำ้ หรือห้องใต้ดินเพื่อเก็บอาหารให้เย็นในฤดู
ร้อนและป้องกันอาหารแข็งในฤดูหนาว ส�ำหรับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายทะเลจะน�ำ
ปลาที่จับได้ไปตากจนแห้งและใส่เกลือเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทาง ส่วนชาวอียิปต์
และชาวบาบิโลนจะน�ำองุ่นมาท�ำแอลกอฮอล์และน�้ำส้มสายชู ชาวจีนน�ำข้าวมาท�ำ
แอลกอฮอล์ ถั่วเหลืองมาท�ำซีอิ้วและเต้าหู้ยี้ เป็นต้น
ในยุคเริม่ ต้นของความก้าวหน้าในการถนอมและแปรรูปอาหาร เริม่ จากยุคของ
นโปเลียนซึง่ มีการท�ำสงครามในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ท�ำให้เขาพบปัญหาการขาดแคลนเสบียง
อาหาร เขาจึงตั้งรางวัลแก่ผู้ที่สามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหา โดยผู้ที่แก้ปัญหานี้ได้คือ
นิโคลัส แอปเพิร์ด พ่อครัวชาวฝรั่งเศส ซึ่งคิดค้นวิธีการถนอมอาหารพวกเนื้อสัตว์ ผัก
ผลไม้ โดยการบรรจุอาหารในขวดปิดด้วยจุกคอร์ก ต้มในน�้ำเดือดตามเวลาที่ก�ำหนด
เรียกว่า วิธีของแอปเพิร์ด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) ต่อมาได้มีผู้น�ำวิธี
การนี้มาพัฒนาเป็นการบรรจุกระป๋องในปัจจุบัน หลังจากมีการบรรจุกระป๋องแล้ว
ชาวอังกฤษได้ค้นพบการท�ำกระป๋องฉาบดีบุก ท�ำให้กระป๋องมีคุณภาพมากขึ้น และ
เกิดการวิวัฒนาการการท�ำอาหารกระป๋องอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เครื่องรีทอร์ต ใน
การควบคุมอุณหภูมิการฆ่าเชื้อจากไอน�้ำเดือดภายใต้ความดัน ท�ำให้สามารถเก็บ
อาหารได้นานยิ่งขึ้น และในยุคสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกามีการสร้างตู้เย็น
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องท�ำความเย็น และพัฒนาไปเป็นตู้แช่เยือกแข็ง
อาหารในเวลาต่อมา ซึง่ ในการแช่เยือกแข็งแคลเรนซ์ เบิรด์ เซย์พบว่าการน�ำผักไปลวก
ก่อนการแช่เยือกแข็ง ท�ำให้ผักมีคุณภาพดีกว่าการแช่ทันที
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ในยุคปัจจุบนั การถนอมและแปรรูปอาหารมีการพัฒนาและปรับปรุงมากยิง่ ขึน้
เช่น มีการคิดค้นเครือ่ งมือเครือ่ งจักร อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการถนอม
และแปรรูปอาหาร เพิม่ ความหลากหลายของอาหารเพือ่ ให้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในด้านประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการบริโภค
และสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้นาน
แนวโน้มการถนอมและแปรรูปอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0
ส�ำหรับประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาประเทศกันหลายครั้ง โดยเริ่มจาก ไทยแลนด์ 1.0 เน้นภาคเกษตรกรรม
สู่ไทยแลนด์ 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา ผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้า สู่ไทยแลนด์ 3.0
เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเข้ามา เปลี่ยนการผลิตเป็นการผลิตเพื่อส่งออก อย่างไรก็ตามการพัฒนา
เศรษฐกิจในรูปแบบนี้ท�ำให้ประเทศไทยพบกับ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
เนื่องจากเป็นโมลเดลการพัฒนาที่เร่งให้ทันประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีของ
ต่างประเทศที่น�ำเข้ามาใช้ไม่มีการถ่ายทอดอย่างจริงจัง ขาดการพัฒนาทุนมนุษย์
ละเลยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน จนต้องเผชิญกับวิกฤตต้มย�ำกุง้ ปี พ.ศ.2540
ท�ำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตกลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3 - 4 และติดอยู่ในกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ท�ำให้ช่องว่างของรายได้และโอกาสของคนจนกับคนรวย
ห่างกันมากยิ่งขึ้น เป็นกับดักความเหลื่อมล�ำ้ ของความมั่งคั่ง  และจากการเน้นความ
มั่ ง คั่ ง ทางเศรษฐกิ จ แต่ ล ะเลยการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม การสร้ า งสั ง คมอยู ่ ดี มี สุ ข
การยกระดับศักยภาพมนุษย์ท�ำให้เกิดกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา ดังนั้นจึง
มีการปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการน้อมน�ำแนวคิด
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้
พระราชทานพระราชด�ำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครัง้ แรกในงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ไว้
ความตอนหนึ่งว่า “การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน
คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนเป็นเบือ้ งต้นก่อน โดยใช้วธิ กี ารและอุปกรณ์
ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่งคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้
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แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล� ำดับ
ต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่
ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของ
ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ได้ ซึ่งอาจกลายเป็น
ความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด” การน�ำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นเป็น
แนวทางสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก 3 กับดัก
ดังกล่าว คือกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความ
เหลื่อมล�ำ 
้ (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap) เพื่อ
พัฒนาให้เป็นประเทศทีม่ คี วามมัง่ คัง่ มัน่ คงและยัง่ ยืนสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 กลายเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี
ชีวภาพ    2) กลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ 3) กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและ
ระบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต
เชื่ อ มต่ อ 5) กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรมและบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า สู ง
ดังแผนภาพที่ 1
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นอกจากนีไ้ ทยแลนด์ 4.0 ยังประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์คอื การสร้างความเข้ม
แข็งจากภายใน (Strength from Within) และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
(Connect to the World) มีการก�ำหนดเป้าหมายคลอบคลุมใน 4 มิติ (มหาวิทยาลัย
พะเยา, 2559) ดังนี้
1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็นสังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้
ข้างหลัง ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผูค้ นในสังคม เพือ่ สร้างหลักประกันความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้นความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม
ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน
ศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการเป็นคนไทยในโลกที่หนึ่ง
4) การรักษ์สงิ่ แวดล้อม เป็นสังคมทีน่ า่ อยู่ มีระบบเศรษฐกิจทีส่ ามารถปรับสภาพ
ตามภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการเป็น สังคมคาร์บอนต�ำ 
่ อย่างเต็มรูปแบบ
รัฐบาลจึงได้กำ� หนดทิศทางการพัฒนาโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 วาระ ตามแผนภาพที่ 2 ดังนี้
วาระที่ 1 การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง
วาระที่ 2 การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
วาระที่ 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม
วาระที่ 4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน 18 กลุ่ม
จังหวัดและ 76 จังหวัด
วาระที่ 5 การบูรณการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
การพัฒนาโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ตามวาระทั้ง 5 ที่กล่าวมานั้น โดยเฉพาะ
วาระที่ 2 การพัฒนา คลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวาระที่ 3
การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
จะสามารถด�ำเนินการไปได้อย่างดีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา ทีจ่ ะต้อง “รับรู้ ร่วมคิด ร่วมท�ำ”
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โดยมีรฐั บาลให้การสนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ประสานงานกับหน่วย
งานต่างๆ น�ำงานวิจัยด้านการถนอมและแปรรูปอาหารจากสถาบันการศึกษาออกสู่
เชิงพาณิชย์ จึงจะเกิดความสมดุล ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

บทที่ 3

แผนภาพที่ 2 ห้าวาระในการขับเคลื่อนโมเดลไทยแลนด์ 4.0
ที่มา : มหาวิทยาลัยพะเยา (2559)
ผู้เขียนพบว่าปัจจุบันมีการพัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหารในสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ มากมายเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค เช่น การพัฒนาอาหาร
ว่างแบบเลเยอร์ที่มีเบต้าแคโรทีนจากฟักทอง มันเทศ และแครอท โดยน�ำฟักทอง
มันเทศ และแครอททีเ่ ป็นผักปลูกได้งา่ ย สามารถปลูกได้ทกุ ฤดูกาล อุดมด้วยวิตามินเอ
ในรูปของเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดอัตราเสี่ยงของมะเร็ง ช่วย
ดูแลรักษาผิวพรรณ บ�ำรุงสุขภาพของดวงตา ชะลอความแก่ มาพัฒนาเป็นอาหาร
ว่างขึ้นรูปในรูปแบบชั้นซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่หลาก
หลายถูกใจผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีก
ทางหนึ่ง โดย 1 หน่วยบริโภค มี 45 กรัม ให้วิตามินเอ 11.5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ
วิตามินเอทีแ่ นะน�ำให้บริโภคต่อวัน (จันทนี ธีรเวชเจริญชัย, 2557) หรือการน�ำถัว่ แดง
ซึง่ เป็นพืชตระกูลถัว่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง กล่าวคือมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต

บทที่ 3

64

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

สูงแต่มีไขมันต�ำ 
่ มาทดแทนแป้งสาลีในขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิชจึงมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้นโดยการใช้แป้งถั่วแดงทดแทนแป้งสาลี 25 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้
ขนมปังแซนด์วชิ มีปริมาณเส้นใยอาหารเพิม่ ขึน้ 72 เปอร์เซ็นต์และมีกรดอะมิโนจ�ำเป็น
7 ชนิดเพิ่มขึ้นจากสูตรทั่วไป (มลิวรรณ อุดทะยอด, 2557) หรือการผลิตไข่ขาวเค็ม
ผงโดยการน�ำไข่ขาวเค็มดิบทีเ่ ป็นของเหลือจากการน�ำไข่แดงเค็มดิบไปใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหารมาแปรรูปเป็นไข่ขาวเค็มผง เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารโดยน�้ำซุปที่
เตรียมจากผงปรุงรสหมูทใี่ ช้ไข่ขาวเค็มผงทดแทนเกลือมีคะแนนความชอบโดยรวมสูง
กว่าน�้ำซุปปรุงรสหมูสูตรที่ใช้เกลือ รวมถึงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า (ชลลดา
ดวงปิน่ , 2557) หรือการน�ำร�ำข้าวก�ำ่ ดอยสะเก็ดมาคงสภาพด้วยเอนไซม์ปาเปนท�ำให้การ
สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการระหว่างการเก็บรักษาลดลง และน�ำมาท�ำเป็นเครื่องดื่ม
ที่มีแอนโทไซนานินสูงได้ (ญาณิศา รัตนธานันท์, 2557) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เครื่องมือเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาเครื่องบดหั่นเนื้อสัตว์สําหรับการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมการถนอมอาหาร ซึง่ สามารถลดเวลาในการบดหัน่ เนือ้ สัตว์ 10
กิโลกรัม จากเครื่องปกติได้ถึง 2 ชั่วโมง 40 นาที  (ส่งชัย จันทร์หา, 2555) การพัฒนา
หม้อประกอบอาหารพลังงานแสงอาทิตย์แบบเลนส์รวมแสงแบบมีแผ่นสะท้อนรังสี 3
แผ่น ซึง่ สามารถท�ำอุณหภูมใิ นการหุงอาหารได้สงู สุด 110 องศาเซลเซียส ทีร่ งั สีอาทิตย์
เฉลีย่ 700 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร ซึง่ เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยและสามารถ
ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการหุงอาหารลงได้ (อ�ำไพ ผาสีดา, 2557) และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังร่วมกับภาคเอกชน ท�ำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องถนอม
อาหารด้วยการท�ำแห้งแช่เยือกแข็งสุญญากาศรูปแบบใหม่ชอื่ ไครโอ ดี ฟรีเซอร์ (Kryo
D Freezer) ท�ำให้อาหารที่ผ่านเครื่องนี้ใกล้เคียงกับอาหารปรุงส�ำเร็จทั้งด้านรสชาติ
สี กลิ่น คุณค่าทางโภชนาการ เก็บได้นาน 2 ปี แตกต่างจากการท�ำแห้งแบบแช่เยือก
แข็งทั่วไปที่จะเกิดผลึกน�้ำแข็งขนาดใหญ่ และกลายเป็นใบมีดที่ท�ำลายเนื้อเยื่อใน
อาหาร ส่งผลให้คุณภาพอาหารลดลงได้ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559) ซึ่งความ
รู้เหล่านี้จะช่วยในการสร้างนวัตกรรมและน�ำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่ม
ของอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพได้เป็นอย่างดี หากมีการน�ำไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ ประชาชนจะมีโอกาสบริโภคอาหารที่ผ่านการวิจัยพัฒนาเพื่อผู้บริโภค
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เหล่านี้ ในวงกว้าง เป็นการสร้างคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ และนอกจากการวิจยั พัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้ร่วมมือกับหน่วย
งานต่างๆ จัดตั้ง “เมืองนวัตกรรมอาหาร” ขึ้นเพื่อเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและ
พัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหาร เชือ่ มโยงธุรกิจในวงจรห่วงโซ่อาหารสูร่ ะดับสากล
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมอาหารให้กลายเป็นตัวขับ
เคลื่อนส�ำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อน�ำประเทศไทยไปสู่ครัวโลกต่อไป

บทที่ 3

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
จากการถนอมและแปรรูปอาหารที่ท�ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก
อาหารอันดับที่ 14 ของโลก คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 30 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
การจะก้าวเป็นผูน้ ำ� ในด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชวี ภาพ ตามโมเดลไทยแลนด์
4.0 นั้นต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเป็นเจ้าภาพหลักโครงการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ “Food Innopolis” ซึ่งปัจจุบันถือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ “Food Innopolis” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ดึงดูดให้หน่วยงานวิจัยภาครัฐ
และเอกชนต่างประเทศ มาลงทุนด้านการวิจัยในประเทศไทย
2) เพือ่ ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายเชือ่ มโยงธุรกิจ Startups, small and
medium enterprises (SME), และบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในวงจรห่วงโซ่อาหาร
3) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการของอุตสาหกรรมอาหาร ใน
การเป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
4) เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (innovation ecosystem) ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอาหารระดับโลก
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แผนภาพที่ 3 เมืองนวัตกรรมอาหาร
ที่มา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2560)
ภารกิจของ Food Innopolis คือ สร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
วิจยั และพัฒนาของ มหาวิทยาลัยต่างๆ และสร้างความร่วมมือของภาครัฐ-เอกชน ดึง
บริษัทชั้นน�ำด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศมาลงทุนด้านวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ส่งเสริมภาคเอกชนในทุกระดับของ
การท�ำธุรกิจอาหาร ตั้งแต่ startups, SMEs, บริษัทระดับใหญ่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีการเพิ่มมูลค่า ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก  

แผนภาพที่ 4 ภารกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร
ที่มา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2560)
ขอบเขตงานของ Food Innopolis
1) ด้ า นนวั ต กรรมอาหารและเทคโนโลยี : ท� ำ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการผลิต กระบวนการทางวิศวกรรมอัตโนมัติ บรรจุภัณฑ์อาหารและ
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แผนภาพที่ 5 ประเภทอุตสาหกรรมที่สนับสนุน
ที่มา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2560)
จากรายละเอียดโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ “Food Innopolis” จะ
เห็นแนวทางในการพัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในส่วนของ

บทที่ 3

การขนส่ง รับจ้างวิจัยตามสัญญา และเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา
2) ด้านความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร : มีศูนย์บริการ One Stop
ด้านมาตรฐานและการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก การวิเคราะห์และ
ทดสอบด้านความปลอดภัยและคุณภาพ บริการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานโลก
และการทดสอบ ศูนย์ประสานงานด้านมาตรฐานและการทดสอบทั่วโลก ประสาน
งานด้านการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและส�ำนักงานเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม : มี
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าส�ำหรับห้องแล็ปและโรงงานน�ำทาง เพือ่ งานวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชน
มีส�ำนักงานใหญ่และศูนย์ One Stop Center ศูนย์นวัตกรรมงานวิจัยด้านอาหาร
ศูนย์บรรจุภัณฑ์ด้านอาหาร ศูนย์การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ศูนย์การ
ประเมินคุณภาพอาหารเสริมสุขภาพ ศูนย์ความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร
4) ด้านบริการธุรกิจ : สนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มมูลค่าและแสวงหา
ช่องทางธุรกิจด้วยการให้ค�ำปรึกษาเรื่องการวางแผนทางธุรกิจ การตลาด ทุน การฝึก
อบรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัยผู้บริโภค
และวิจัยตลาด การบ่มเพาะธุรกิจส�ำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่ด้านอาหาร
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารทีส่ นับสนุน คือ ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ กี ารเพิม่ มูลค่า
เช่น สารเติมแต่งอาหารและสารสกัดอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า อาหารเพือ่ สุขภาพ อาหารเสริม
ธุรกิจเสริมส�ำหรับนวัตกรรมอาหาร
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ระบบการบริหารงาน และโครงการนีเ้ ป็นช่องทางให้ภาครัฐและเอกชนหันมาร่วมมือกัน
ในการสร้างนวัตกรรมทางอาหาร โดยแนวโน้มของผูบ้ ริโภคในอนาคตนอกจากจะต้องการ
อาหารทีป่ ลอดภัย มีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ สะดวกในการบริโภค การเก็บ
รักษาแล้วจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละคนได้ เช่น สามารถ
ปรับรสชาติได้หลายระดับหรือมีระดับรสชาติให้เลือกมากขึน้ เช่น อาหารแช่เยือกแข็ง
แบบเผ็ดมาก เผ็ดปานกลาง เผ็ดน้อย หรืออาหารส�ำหรับผู้ป่วยที่นอกจากจะมีคุณค่า
ทางโภชนาการแล้ว ต้องมีการพัฒนารสชาติให้ถูกใจผู้บริโภคด้วย ซึ่งสามารถสรุป
ความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็นค�ำสัน้ ๆ ได้วา่ “อร่อย ดี มีประโยชน์” นัน่ เอง โดยเมือง
นวัตกรรมอาหาร หรือ “Food Innopolis” นี้ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับบุคคล
ทั่วไปที่ต้องการค�ำแนะน�ำ  หรือน�ำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา สร้าง
มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึน้ หรือประกอบธุรกิจอาหาร โดยสามารถให้คำ� ปรึกษา
ได้ทั้งด้านนวัตกรรมอาหารและเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและมาตรฐานของ
อาหาร ด้านการวิจยั ด้านบริการธุรกิจ ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทตี่ รงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค แนะน�ำช่องทางการตลาด สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไป
สรุปและข้อเสนอแนะ
การถนอมและแปรรูปอาหารเป็นการก�ำจัด ยับยัง้ หรือท�ำลายจุลนิ ทรียแ์ ละสาร
พิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น ท�ำให้อาหารสามารถเก็บรักษาได้นาน ลดปัญหาผลผลิตล้น
ตลาด การขาดแคลนอาหาร มีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล และสะดวกในการขนส่ง
นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการถนอมและแปรรูปอาหารจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
นวัตกรรมอาหารสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ทีเ่ น้นการสร้างมูลคุณค่าในกลุม่ อาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชวี ภาพ โดยมีเมืองนวัตกรรมอาหารเป็นอีกหนึง่ แนวทางในการพัฒนาการ
ถนอมและแปรรูปอาหารของประเทศไทยในอนาคต ทัง้ นี้ ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ รัฐบาล เอกชน
ประชาชน สถาบันการศึกษาและทุกภาคส่วน ต้อง “รับรู้ ร่วมคิด ร่วมท�ำ” ด้วยการ
พัฒนางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศสู่การจัดการความรู้การประยุกต์น�ำไปใช้อย่าง
จริงจัง เข้มแข็ง ต่อเนือ่ งจนได้ตวั อย่างทีด่ ี (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation)
จึงจะเกิดความสมดุล ความส�ำเร็จอย่างต่อเนือ่ ง มัง่ คัง่ มัน่ คงและยัง่ ยืน สอดคล้องกับ
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
สืบเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมไม่ได้คุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมอย่างเพียงพอแก่ผคู้ ำ�้ ประกันซึง่ มิใช่ลกู หนีช้ นั้ ต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอก
ที่ยอมตนต่อเจ้าหนี้ในการช�ำระหนี้แทนลูกหนี้ และในทางปฏิบัติ เจ้าหนี้มักอาศัย
อ�ำนาจต่อรองสูงกว่าก�ำหนดข้อตกลงทีท่ ำ� ให้ผคู้ ำ�้ ประกันต้องรับภาระหนักเกินสมควร
จึงมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีการเริ่มแนวคิดที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้คำ�้ ประกันตั้งแต่ พ.ศ.2554 และในเวลาต่อมา มี
การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และ (ฉบับ
ที่ 21) พ.ศ.2558 ซึง่ ในส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
ได้มีการยกเลิกมาตรา 681 เดิมและก�ำหนดบทบัญญัติใหม่ ให้การค�้ำประกันเพื่อหนี้
อันสมบูรณ์หรือหนีใ้ นอนาคตหรือหนีม้ เี งือ่ นไข จะต้องมีการระบุวตั ถุประสงค์ ลักษณะ
ของมูลหนี้ จ�ำนวนเงินสูงสุด และระยะเวลาในการก่อหนีค้ �้ำประกัน เพือ่ ให้ผคู้ ำ�้ ประกัน
1
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Abstract
According to the former Civil and Commercial Code, it did not
protect and provide sufficient fairness to the third party surety who was
not the principal debtor and had to repay to the creditor on behalf of
the debtor. In practice, the creditor often relied on higher negotiating
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ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญาค�้ำประกันอย่างชัดเจน มิใช่การ
ค�้ำประกันอย่างไม่มีขอบเขตและไม่อาจใช้สิทธิโต้แย้งได้ดังเช่นกฎหมายเดิม อย่างไร
ก็ดี ในส่วนกิจการต่อเนื่องหลายครั้งอาจไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ มีการ
วางหลักไว้ว่า ข้อตกลงให้ผู้ค�้ำประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม รวมทั้งข้อตกลงที่
แตกต่างไปจากกฎหมายหรือข้อตกลงใดๆ ทีเ่ ป็นการเพิม่ ภาระแก่ผคู้ ำ�้ ประกัน ให้ผคู้ ำ�้
ประกันต้องรับภาระเกินสมควร เป็นโมฆะ และข้อตกลงที่ผู้ค�้ำประกันท�ำไว้ล่วงหน้า
ก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลา อันมีผลเป็นการให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลา ข้อตกลงนั้นใช้บังคับไม่ได้
อีกต่อไป อย่างไรก็ดี แม้วา่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557
จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ค�้ำประกัน แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคใน
การประกอบธุรกิจในบางส่วน จึงมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 เพื่อผ่อนคลายความเคร่งครัดของกฎหมาย (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 สร้างความสมดุลระหว่างการคุม้ ครองสิทธิผคู้ �้ำประกัน และลดอุปสรรคใน
การด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้เศรษฐกิจในระดับมหภาคสามารถด�ำเนินต่อไปได้ เช่น อนุโลม
ให้นติ บิ คุ คลซึง่ เป็นผูค้ �้ำประกัน สามารถผูกพันเพือ่ รับผิดอย่างลูกหนีร้ ว่ มหรือในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วมได้ และไม่มีสิทธิเกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ช�ำระก่อน ตลอดจนไม่
สามารถเกี่ยงให้บังคับช�ำระหนี้จากทรัพย์สินที่ลูกหนี้ให้ไว้เป็นประกันแก่เจ้าหนี้ก่อน
ได้  ทั้งนี้ ในส่วนข้อตกลงยินยอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลากับผู้คำ�้ ประกันล่วงหน้า สามารถ
กระท�ำได้ในกรณีทผี่ คู้ ำ�้ ประกันเป็นสถาบันการเงิน หรือค�ำ้ ประกันเพือ่ สินจ้างเป็นปกติ
ธุระ ทั้งนี้ เมื่อได้วิเคราะห์หลักการและเหตุผลดังกล่าว เห็นว่ากฎหมายที่ปรับปรุง
แก้ไขในปี พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 สามารถเป็นหลักประกันในการคุม้ ครองและให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้คำ�้ ประกันอย่างแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ : เจ้าหนี้; ลูกหนี้; ผู้คำ�้ ประกัน
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power to set the advantageous suretyship agreement which caused
more burdens to the surety. Therefore, the provisions of the surety had
been initiated to amend since B.E. 2554. Later, the Civil and Commercial
Code (No.20) B.E.2557 and (No.21) B.E.2558 were promulgated. Section
681 of the Civil and Commercial Code (No.20) B.E.2557 was repealed
and replaced by the new provisions (No.21) B.E.2558. Except for the
continuing business, the purpose, the  type of maximum amount, and
the duration of the obligation must be specified for valid obligation,
future or conditional obligation to ensure that the surety is clearly
informed about the liability under the suretyship contract which is
different from the original law, that is: boundless and no authority to
defend. A joint-liability agreement with the debtor, including terms that
are different from any law or agreement increasing the burden on the
surety shall be voided. Also the consents to the delay the payment in
advance are not bound. Although the Civil and Commercial Code (No.20)
B.E.2557 ensured fairness for the surety, it caused problems and barriers
in doing business. Therefore, the Civil and Commercial Code Amendment
Act (No.21) B.E.2558 was promulgated to decrease the strictness of the
law (No.20) B.E.2557, to balance the protection of the surety’s rights,
to reduce barriers to do business and to facilitate the macro level
economy. For example, the juristic surety can be held liable for the
joint debtor or as a joint debtor. Also, the surety may require no rights
to demand the debtor to be first called upon to perform or make the
obligation against the property of the debtor. In the case that the
surety who is financial institution or the person regularly doing business
as the surety is allowed to make consent to the payment delay in
advance. In the writer’s opinion, the principles and rationales of the
amended law of B.E.2557 and B.E.2558 can sufficiently be a guarantee
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for protection and fairness of the surety and eliminate a barrier to
conduct business as well.
Keywords: Creditor; Debtor; Surety

สุพจน์  กูม้ านะชัย. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะค�ำ้ ประกัน  จ�ำนอง และจ�ำน�ำ. 2550 น 2.
พิพากษาเกี่ยวกับข้อตกลงที่แตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยค�้ำประกันข้อตกลงให้
ผู้ค�้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม   ข้อตกลงว่าผู้ค�้ำประกันจะไม่ยกข้อต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นความรับผิด
ข้อตกลงสละสิทธิในการยกอายุความข้อต่อสู้ เป็นการตกลงยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  จึงสามารถท�ำได้และข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาก็มิได้
มีผลให้ผู้คำ�้ ประกันรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ  ไม่ใช่ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 จึงใช้บังคับได้
2
3
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บทนำ�
ในการท�ำธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและแผ่กงิ่ ก้านสาขาออกไปมากเท่าไหร่กจ็ ะเป็น
ผลดีต่อประเทศชาติในการสร้างงาน สร้างเงิน แต่มิใช่ทุกกลุ่มธุรกิจจะมีต้นทุนในมือ
เต็มที่ ฉะนั้นการมีเครดิตสามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ  
ขณะเดียวกันผู้ให้กู้ก็ต้องหวังผลประโยชน์ตอบแทนให้คุ้มรวมทั้งต้องมีความมั่นใจว่า
จะได้รับช�ำระหนี้  ข้อก�ำหนดในสัญญาจึงเกิดขึ้นขั้นแรกใช้บุคคลเป็นผู้คำ�้ ประกัน แต่
แหล่งทุนในฐานะเจ้าหนี้จะมีอ�ำนาจต่อรองมากกว่าเพราะสามารถอนุมัติการปล่อย
เงินกู้หรือไม่ก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค�้ำประกันเดิมได้
ก�ำหนดความรับผิดของผู้คำ�้ ประกันไว้เต็มที  ่ เพราะถือว่าเมื่อยอมตนมาเป็นคู่สัญญา
แล้วแสดงว่าควรจะรับผิด อย่างไรก็ดี ค�ำว่าค�ำ้ ประกัน นั้น ถูกน�ำไปใช้ในหลายบริบท
กฎหมาย เช่น การประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา การค�้ำประกันในศาลเพื่อประกัน
การช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษา ซึ่งแม้กรณีดังกล่าวจะถูกเรียกหรือเข้าใจกันว่าเป็นการ
ค�้ำประกัน แต่ก็มิใช่การค�้ำประกันตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์2
นอกจากนี้ยังมีค�ำพิพากษาฎีกาที่ 6088/2550 วางหลักไว้ว่า การก�ำหนดให้ผู้ค�้ำ
ประกันต้องปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกตินั้นไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  คูส่ ญ
ั ญาสามารถตกลงเป็นอย่างอืน่ ได้3 โดยก�ำหนด
ไว้ในสัญญาให้ผู้ค�้ำประกันร่วมรับผิดในหนี้ที่ค�้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วม หรือให้ผู้ค�้ำ
ประกันสละสิทธิเกีย่ งให้เจ้าหนีเ้ รียกให้ลกู หนีช้ ำ� ระหนีก้ อ่ น หรือสละสิทธิเกีย่ งให้บงั คับ
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ช�ำระหนีจ้ ากทรัพย์สนิ ทีล่ กู หนีใ้ ห้ประกันแก่เจ้าหนีก้ อ่ น ดังนัน้ เมือ่ ลูกหนีผ้ ดิ นัดช�ำระ
หนี้เจ้าหนี้จะบังคับช�ำระหนี้เอาแก่ผู้ค�้ำประกันทันที ซึ่งไม่น่าจะเป็นธรรมแก่ผู้ค�้ำ
ประกัน3 ขณะที่ศาลฎีกาได้ยึดแนวทางในการวินิจฉัยคดีตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 และใช้
หลักนี้มาจนถึงปี พ.ศ.2550 ดังกล่าวมาแล้ว โดยก�ำหนดข้อตกลงอันเป็นการยกเว้น
สิทธิของผูค้ ำ�้ ประกันตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ หรือบางครัง้ ให้รบั ผิดเสมือนเป็นลูกหนี้
ชั้นต้น ท�ำให้ผู้ค�้ำประกันกลายเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลายเป็นจ�ำนวนมาก4 จนเป็นผลให้
เริ่มต้นปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแรกว่าด้วยเรื่องค�้ำ
ประกัน (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ.2557 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 แล้ว ปรากฏว่าเกิดผลกระทบกับหลายฝ่ายทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง คณะ
รัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (คพก.) รับไปพิจารณา
เกี่ยวกับประเด็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง จนเกิดพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ของกฎหมาย (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
การพัฒนาของกฎหมายว่าด้วยคํ้าประกัน
การค�ำ้ ประกันได้มกี ล่าวถึงในกฎหมายโบราณคือ พระไอยการลักษณะกูห้ นีบ้ ท
ที่ 46 และลักษณะตระละการบทที่ 84 อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นที่มา
ของกฎหมายค�ำ้ ประกันของกฎหมายปัจจุบนั แต่อย่างใด ขณะทีป่ ระมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยการค�้ำประกัน มีรากฐานมาจากกฎหมายหลายประเทศที่ใช้
ประมวลกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายค�้ำประกันของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศญีป่ นุ่ 6  น�ำมาเป็นส่วนหนึง่ ของประมวลกฎหมาย
  สถาบันวิจยั รพีพฒ
ั นศักดิ์ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม, ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการเตรียมความพร้อม
เกีย่ วกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทแี่ ก้ไขใหม่, 2557 น. 36 -39.
5
ชัชฎากรณ์ ประยูรวงษ์, กฎหมายค�ำ้ ประกันและการจ�ำนองทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม : ความเป็นธรรมแก่ผคู้ ำ�้
ประกันและผูจ้ ำ� นอง, 2558 น. 2
6
  มานวราชเสวี, อุทาหรณ์สำ� หรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 - 2 ฉบับกรมร่างกฎหมาย
: ทีม่ าของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 - 5, 2533 น. 23
4
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เดชอุดม ไกรฤทธิ,์ พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.
2557 (บทบัญญัตวิ า่ ด้วยหนี้ ค�ำ้ ประกัน จ�ำนอง), 2558 น. 8.
8
ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา, เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่
เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....., (กรุงเทพฯ: ส�ำนักการพิมพ์ ส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา, 2557)
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แพ่งและพาณิชย์ของไทยเกี่ยวกับการค�้ำประกันซึ่งมีข้อบกพร่องน�ำไปสู่การพัฒนา
และแก้ไขกฎหมายเป็นล�ำดับไป ดังนี้
ล�ำดับที่ 1 คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (คพก.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา มีข้อสังเกตในหลักการเพื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในส่วนของบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการค�ำ้ ประกัน เนือ่ งจากระบบกฎหมายไทย7 ยัง
ไม่แยกพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่ง การแก้ไขกฎหมายค�้ำประกันที่มุ่งคุ้มครอง
บุคคลในแง่ความส�ำคัญทางแพ่งนัน้ อาจลดความไม่เป็นธรรมให้แก่ผคู้ ำ�้ ประกันทีเ่ ป็น
ปัจเจกบุคคลได้ระดับหนึ่ง
ล�ำดับที่ 2 เริ่มพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2554 พิจารณาเสร็จ
เมือ่ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2554 โดยจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสองครัง้ เมือ่ วันที่
9 มีนาคม พ.ศ.2555 และ 30 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งให้ข้อสังเกตดังนี้ การแก้ไขกฎหมายค�ำ้ ประกันที่มุ่งคุ้มครองบุคคลใน
แง่ความสัมพันธ์ทางแพ่ง อาจลดความไม่เป็นธรรมให้แก่ผคู้ ำ�้ ประกัน แต่ขณะเดียวกัน
อาจสร้างปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในแง่ความส�ำคัญเชิง
พาณิชย์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมในเชิงพาณิชย์8
ล�ำดับที่ 3 คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (คพก.) ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายผ่าน
เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของบุคคลทัว่ ไป
และน�ำความคิดเห็นทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายด้วย จึงน�ำเสนอ
ร่างดังกล่าวต่อส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ล�ำดับที่ 4 ในปี พ.ศ.2556 ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ต่อมา
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอกฎหมายค�้ำประกันที่แก้ไขต่อคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ในที่สุด คสช. มีมติให้
เสนอกฎหมายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ละประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
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ล�ำดับที่ 5 จากการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ.
2557 มีกระแสคัดค้านจากความวิตกกังวลหลังการประกาศบังคับใช้ ตัวแทนของ
สถาบันการเงินต่างๆ ได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องผ่านสมาคมธนาคารไทย จนท�ำให้
นายมีชยั ฤชุพนั ธ์ น�ำเสนอปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมวดค�ำ้
ประกันและจ�ำนองรอบสอง โดยจากการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นการ
เร่งด่วนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ซึ่ง สนช. มีมติรับหลักการในวาระแรก
และแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 15 คน ขึ้นพิจารณาโดยให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง
ขณะที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 ได้ประกาศใช้ไปแล้วให้คงใช้ต่อไป เมื่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ผ่านการพิจารณาและประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ทั้งสองฉบับได้บังคับใช้จนถึงปัจจุบัน
ล�ำดับที่ 6 ผลของการแก้ไขพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 เกิดความกังวลของภาคเอกชนเพราะไม่เข้าใจ
ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งประสงค์จะคุ้มครองบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้
โดยตรงให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ค�้ำประกัน ซึ่งอยู่ในฐานะของ
ลูกหนี้ชนั้ ที่2 เพราะความจริงแล้วกฎหมายซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมยังคงซึ่งหลักการในความ
รับผิดของผู้ค�้ำประกันตามสัญญาค�้ำประกันที่ท�ำไว้กับเจ้าหนี้เหมือนเดิม9 เพื่อ
ผ่อนคลายความวิตกต่อการแก้ไขกฎหมายฉบับแรก จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21)
พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558  มีผลใช้
บังคับตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรม
มิ ติ ข องความเป็ น ธรรมมี ห ลากหลายประการ เช่ น ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของความเป็นธรรมว่าคือ ความ
ยุติธรรม แม้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 27
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....., เรือ่ งเสร็จที่ 110/2558, น.6
9
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ได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้
รับความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ในค�ำพิพากษาฎีกาที่ 114/2459 วินจิ ฉัย
ว่า ความยุตธิ รรม แปลว่า ความประพฤติอนั ชอบด้วยพระราชก�ำหนดกฎหมายเท่านัน้
ความเห็นส่วนบุคคลย่อมแปรปรวนต่างๆไม่ยตุ เิ ป็นยุตธิ รรมได้ และปัญญา อุดชาชน 10
ได้อธิบายไว้ว่า กฎหมายเป็นบ่อเกิดแห่งความยุติธรรม กฎหมายคือความยุติธรรม
อะไรที่กฎหมายบัญญัติจะมีความยุติธรรมในตัวเอง ส่วนกฎหมายจะยุติธรรมหรือไม่
จะอยู่ที่การบังคับใช้ กฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพแค่ไหนเพียงใด ตาม
แนวคิดของนักกฎหมาย บ้านเมืองเห็นว่ากฎหมายกับความยุติธรรมนั้นสามารถแยก
จากกันได้อย่างสิ้นเชิง และเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายนานาประเทศ
นอกจากนี้มีแนวคิดของนักปรัชญาการเมืองชาวอเมริกันชื่อ จอห์น รอลว์ส (John
Bordley Rawl)11 กล่าวถึงทฤษฎีความเป็นธรรม (A Theory of Justice, 1971) ว่า
ความยุติธรรม การประนีประนอมอย่างมีหลักการระหว่างเสรีภาพ (Liberty) โดยน�ำ
เสนอให้เห็นแนวคิดที่มองความยุติธรรมเสมือนการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม
(Justice as Fairness) รอลว์สใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นหลักในการถ่ายทอดเนือ้ หาของ
ความยุตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็นการปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเป็นธรรม เขาพยายามทีจ่ ะแสวงหา
หนทางแก้ไขปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ การกระจายความยุติธรรม (Distributive
Justice)
จากแนวคิ ด ดั งกล่าวสามารถน�ำมาใช้ในการพิ จารณาความเป็ นธรรมทาง
กฎหมายของหลักค�ำ้ ประกันทีก่ ฎหมายควรให้ความคุม้ ครองแก่บคุ คลอย่างเสมอภาค
การบัญญัตกิ ฎหมายนัน้ ผูร้ า่ งมีเจตนาทีจ่ ะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
แต่บางครัง้ มีผทู้ พี่ ยายามตีความกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ดังหลักการของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2468 เดิมบัญญัติเรื่องค�้ำประกันไว้กว้างๆ
ท�ำให้มกี ารน�ำไปใช้เกิดความเสียหายแก่คสู่ ญ
ั ญา โดยทีก่ ฎหมายไม่อาจเข้าไปคุม้ ครอง
ได้ดังนี้
1) การค�ำ้ ประกันหนีใ้ นอนาคตไม่มขี อบเขตชัดเจน สามารถค�ำ้ ประกันได้ ท�ำให้
ผูค้ �้ำประกันต้องรับภาระหนี้ ทีต่ นเองไม่อาจคาดเดาได้วา่ มีจ�ำนวนเท่าไร นานแค่ไหน
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2) ผู้ค�้ำประกันอาจต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้และข้อสัญญานี้ไม่เป็นโมฆะ
นั่นคือเจ้าหนี้สามารถเรียกให้ผู้คำ�้ ประกันช�ำระหนี้ได้ โดยไม่ต้องเรียกจากลูกหนี้ก่อน
3) กฎหมายไม่ห้ามหากเจ้าหนี้ใช้อ�ำนาจต่อรองที่ได้เปรียบของเจ้าหนี้ ให้
ผู้ค�้ำประกันท�ำข้อตกลงที่แตกต่างจากกฎหมายก�ำหนดไว้ และข้อตกลงนั้นก็มีผล
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ผู้ค�้ำประกันต้องผูกพันตามข้อตกลงที่เพิ่มขึ้น
4) กฎหมายเดิมนี้ไม่ได้ก�ำหนดไว้ชัดเจน ในเรื่องของเวลาบอกกล่าวให้ผู้
ค�ำ้ ประกันช�ำระหนีอ้ นั มีผลให้ผคู้ ำ�้ ประกันหลุดพ้นความรับผิด เท่ากับผูค้ ำ�้ ประกันต้อง
มีภาระหนี้ที่ตนมิได้เป็นผู้สร้างติดตัวไปตลอด
5) ในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้เป็นการตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
โดยผูค้ ำ�้ ประกันไม่มสี ว่ นในการร่วมเจรจา ท�ำให้ไม่สามารถหลุดพ้นความรับผิด ยังคง
ต้องรับผิดในฐานะของผูค้ ำ�้ ประกันต่อไป ถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิง่ ทีต่ นต้องรับภาระ
ในหนี้แต่ไม่ได้เข้าไปต่อรอง หรือท�ำข้อตกลงร่วมกันแต่อย่างใด
6) การผ่อนเวลาช�ำระหนี้ของเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้ มีผลผูกพันผู้ค�้ำประกันที่ต้องรับ
ภาระการผ่อนเวลานั้นไปด้วย ท�ำให้ภาระของผู้ค�้ำประกันยืดยาวต่อไปแทนที่จะจบ
เมื่อครบก�ำหนดสัญญา
จากผลของการตีความเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนีแ้ ต่ไม่เป็นธรรมแก่ผคู้ ำ�้ ประกันดัง
กล่าวจึงมีแนวคิดในการพัฒนากฎหมายและแก้ไขโดยประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 อันประกอบด้วย
1) เจ้าหนี้อาจให้ผู้ค�้ำประกัน ท�ำสัญญาค�้ำประกันเพื่อหนี้ในอนาคตได้แต่ต้อง
ระบุมลู หนีใ้ ห้ชดั เจนคือจ�ำนวนเงินค�ำ้ ประกันสูงสุดทีค่ ำ�้ ประกัน และก�ำหนดวันสิน้ สุด
ของการค�้ำประกันเพื่อให้ผู้ค�้ำประกันทราบ รวมถึงเตรียมพร้อมรับภาระอันหนักนี้
2) เจ้าหนี้จะให้ผู้ค�้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมไม่ได้ เป็นโมฆะ ยกเว้น
ผู้ค�้ำประกันเป็นนิติบุคคลและยินยอมเข้าผูกพัน ผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
กรณีนี้นิติบุคคลจะไม่มีสิทธิเกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกช�ำระหนี้จากลูกหนี้ก่อน หรือยกข้อ
ต่อสู้อื่นๆที่สามารถยกขึ้นต่อสู้ได้ เหตุผลของการก�ำหนดเพิ่มเติมให้นิติบุคคลเป็นลูก
หนีร้ ว่ มได้ เนือ่ งจากการท�ำธุรกิจเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ แก่เจ้าหนีด้ ว้ ยการน�ำสถาบัน
การเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลเข้าค�้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วม จะท�ำให้ง่ายแก่การปล่อย
สินเชื่อของเจ้าหนี้

บทที่ 4 ความเป็นธรรมของสัญญาค้ำ�ประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558
The Fairness of the Contract of Suretyship in accordance with the Civil and Commercial Code Amendment Act (No.20) 2014 and (No.21) B.E. 2558
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3) ข้อตกลงเกี่ยวกับการค�้ำประกันที่แตกต่างไปจากมาตรา 681 วรรคหนึ่ง
วรรคสองและวรรคสาม (หนี้ค�้ำประกันต้องเป็นหนี้สมบูรณ์) มาตรา 694 (สิทธิของผู้
ค�้ำประกันยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความ) มาตรา 698 (ผู้ค�้ำประกันหลุดพ้นจากความรับ
ผิดหากหนี้ของลูกหนี้ระงับ) มาตรา 699 (สิทธิการยกเลิกสัญญาค�้ำประกัน) ให้มีผล
เป็นโมฆะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้คำ�้ ประกัน
4) เจ้าหนีต้ อ้ งบอกกล่าวไปยังผูค้ ำ�้ ประกันภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีล่ กู หนีผ้ ดิ นัด
และไม่วา่ กรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนีจ้ ะเรียกให้ผคู้ ำ�้ ประกันช�ำระหนีก้ อ่ นทีห่ นังสือ
บอกกล่าวจะไปถึงผูค้ ำ�้ ประกันไม่ได้ แต่ไม่ตดั สิทธิผคู้ ำ�้ ประกันทีจ่ ะช�ำระหนีเ้ มือ่ หนีถ้ งึ
ก�ำหนดช�ำระ กรณีที่เจ้าหนี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าว ผู้ค�้ำประกันก็
จะหลุดพ้นจากความรับผิดเฉพาะดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระ
ติดพันในหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพ้นก�ำหนดเวลา นั้น
ในกรณีที่กำ� หนดให้เจ้าหนี้บอกกล่าวภายใน 60 วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัด เพื่อให้
ผู้ค�้ำประกันได้รู้ตัวว่าผู้ค�้ำประกันจะต้องรับภาระในฐานะลูกหนี้ชั้นที่สองเฉพาะหลัง
จากได้รบั ค�ำบอกกล่าวเท่านัน้ หากไม่ก�ำหนดเช่นนีเ้ จ้าหนีอ้ าจเรียกให้ผคู้ �้ำประกันรับ
ผิดทันทีเมือ่ ลูกหนีผ้ ดิ นัด อย่างไรก็ดผี คู้ ำ�้ ประกันอาจเข้าช�ำระหนีเ้ มือ่ หนีข้ องลูกหนีถ้ งึ
ก�ำหนด เพื่อจะได้ปลดเปลื้องภาระของตน นอกจากนี้ผลของการไม่มีค�ำบอกกล่าว
ของเจ้าหนี้ ผูค้ ำ�้ ประกันก็ยงั ต้องรับผิดในหนีต้ ามสัญญาค�ำ้ ประกันซึง่ เป็นหนีป้ ระธาน
แต่ไม่ตอ้ งรับผิด ในดอกเบีย้ ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันหลังพ้นก�ำหนด
เวลา ที่เจ้าหนี้ควรจะบอกกล่าว
5) หากเจ้าหนี้กระท�ำการใดอันเป็นผลให้ลดจ�ำนวนหนี้ที่มีการค�้ำประกัน รวม
ทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น ให้
มีผลเป็นประโยชน์แก่ผคู้ ำ�้ ประกันด้วย และถ้าลูกหนีไ้ ด้ชำ� ระหนีต้ ามทีล่ ดแล้วหรือลูก
หนี้ช�ำระหนี้ตามที่ลดดังกล่าวไม่ครบถ้วนและผู้ค�้ำประกันได้ช�ำระหนี้ส่วนที่เหลือนั้น
หรือลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ตามที่ลดดังกล่าวและผู้ค�้ำประกันได้ช�ำระหนี้ตามที่ได้ลดนั้น
แล้วก็ดีให้ผู้ค�้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นและหากมีข้อตกลงใดที่มีผลเป็นการเพิ่มภาระ
แก่ผู้ค�้ำประกันข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
6) ข้อตกลงทีผ่ คู้ ำ�้ ประกันท�ำไว้ลว่ งหน้าก่อนเจ้าหนีผ้ อ่ นระยะเวลาการช�ำระหนี้
อันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลา ข้อตกลงนั้นใช้บังคับไม่ได้ ยกเว้นผู้ค�้ำ
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ประกันซึง่ เป็นสถาบันการเงินหรือค�ำ้ ประกันเพือ่ สินจ้างเป็นปกติธรุ ะข้อตกลงล่วงหน้า
เกี่ยวกับการผ่อนเวลาการช�ำระหนี้ให้ใช้ได้ต่อไป
แม้จะมีการแก้ไขในกฎหมาย (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 แล้วก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องใน
สัญญายังมองว่าต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามหลักการของการท�ำ
สัญญาจึงเกิดการแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.
2558 ดังนี้
1) ผูค้ ำ�้ ประกันทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลและยินยอมเข้าผูกพันตนเป็นลูกหนีร้ ว่ ม ข้อตกลง
นัน้ ไม่เป็นโมฆะ แต่ไม่มสี ทิ ธิตามมาตรา 688 (เกีย่ งให้ไปเรียกจากลูกหนีก้ อ่ น) มาตรา
689 (หากผู้ค�้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีทางจะช�ำระหนี้ได้และบังคับเอาจาก
ทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่เป็นการยาก) และ 690 (ให้เจ้าหนี้ช�ำระหนี้เอาจากทรัพย์สิน
ซึ่งลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันก่อน)
2) ยกเลิกมาตรา 685 /1 ใน (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และใช้มาตรา 685 /1 ใหม่
แทนคือห้ามขยายขอบเขตความรับผิดของผู้คำ�้ ประกันมิฉะนั้นเป็นโมฆะ และยกเลิก
มาตรา 691 วรรคหนึ่งและใช้มาตรา 691 ใหม่แทน คือหากเจ้าหนี้ ลดหนี้ให้แก่ลูก
หนี้ชั้นต้นเท่าใดให้แจ้งผู้คำ�้ ประกันทราบเป็นหนังสือภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตกลง
กับลูกหนีถ้ า้ ลูกหนีช้ ำ� ระหนีเ้ ท่าไหร่ หรือผูค้ ำ�้ ประกันท�ำการช�ำระหนีเ้ ท่าใดผูค้ ำ�้ ประกัน
หลุดพ้นเท่านัน้ โดยทีผ่ คู้ ำ�้ ประกันมีสทิ ธิชำ� ระหนีไ้ ด้แม้ลว่ งเวลาช�ำระหนีต้ ามทีเ่ จ้าหนี้
ได้ลดให้แก่ลูกหนี้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ครบก�ำหนดข้อตกลงได้ การใดที่
จะมีผลบังคับเป็นอย่างอืน่ ในลักษณะเพิม่ ภาระแก่ผคู้ ำ�้ ประกันให้ตกเป็นโมฆะ เหตุผล
ของ การแก้ไขมาตรานีเ้ นือ่ งจากยังไม่มบี ทบัญญัตทิ ใี่ ห้เจ้าหนีแ้ จ้งถึงการลดหนีใ้ ห้ผคู้ ำ�้
ประกันทราบ ท�ำให้เดิมผู้ค�้ำประกันไม่ทราบถึงจ�ำนวนหนี้ที่ตนแบกภาระอยู่ว่ามี
จ�ำนวนเท่าไร
3) เพิ่มเติมมาตรา 700 วรรคสาม ในกรณีมีการตกลงไว้เป็นการล่วงหน้า ให้เจ้า
หนีผ้ อ่ นเวลาให้แก่ลกู หนีแ้ ล้วจะถือว่าผูค้ ำ�้ ประกันให้ความยินยอมในการผ่อนเวลานัน้
ด้วย ข้อตกลงนี้ใช้บังคับไม่ได้เป็นโมฆะ แต่ถ้าผู้ค�้ำประกันเป็นสถาบันการเงิน หรือ
ผูค้ ำ�้ ประกันเพือ่ สินจ้างเป็นปกติธรุ ะ โดยประกอบเป็นอาชีพดังนีส้ ามารถท�ำได้ เพราะ
ส่วนใหญ่จะมีค่าตอบแทนแก่ผู้คำ�้ ประกันเหล่านี้ จึงยอมตนเข้าเป็นผู้คำ�้ ประกัน

บทที่ 4 ความเป็นธรรมของสัญญาค้ำ�ประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558
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อนึ่งแม้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งสองฉบับ ก็เป็นเพียง
ปรับปรุงเพิม่ เติมบางประเด็นให้เหมาะสมเท่านัน้ แต่หลักเกณฑ์พนื้ ฐานว่าด้วยเรือ่ งค�ำ้
ประกันยังคงใช้ตามเดิม
วิเคราะห์ความไม่เป็นธรรมตามกฎหมายค�้ำประกัน
จากปัญหาที่ผู้ค�้ำประกันไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายเดิม (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2468 ว่าด้วยเรื่องค�้ำประกัน) จนมีการปรับปรุงแก้ไข
เป็นพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที2่ 0) พ.ศ.
2557 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่
21) พ.ศ.2558 ดังกล่าวมาแล้วจึงน�ำเสนอสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้
บทที่ 4

ความไม่เป็น
ธรรม

ผู้ค�้ำประกันต้อง
ค�้ำประกันหนี้ทุก
ชนิดไม่ว่าเป็นหนี้
ในอนาคต โดย
ไ ม ่ มี ข อ บ เ ข ต
ก�ำหนด อันถือว่า
ผู้ค�้ำประกันต้อง
รับภาระหนักกว่า
ปกติ

หลักกฎหมาย

มาตรา 681 อัน
ค�้ำประกันนั้นจะ
มีได้แต่เฉพาะเพือ่
หนี้ อั น สมบู ร ณ์
หนีใ้ นอนาคตหรือ
หนี้มีเงื่อนไข จะ
ประกั น ไว้ เ พื่ อ
เหตุการณ์ซึ่งหนี้
นั้นอาจเป็นผลได้
จริง ก็ประกันได้
ห นี้ อั น เ กิ ด แ ต ่
สัญญาซึง่ ไม่ผกู พัน
ลูกหนี้ เพราะท�ำ
ด้วยความส�ำคัญผิด
หรือเพราะเป็นผู้
ไร้ความสามารถนัน้
ก็อาจจะมีประกัน
อย่างสมบูรณ์ได้
ถ้ า หากว่ า ผู ้ ค�้ ำ
ป ร ะ กั น รู ้ เ ห ตุ
ส� ำ คั ญ ผิ ด หรื อ ไร้
ความสามารถนั้น
ในขณะที่ เข้าท�ำ
สัญญาผูกพันตน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)
ความไม่เป็นธรรม
การที่ ม าตรา 681 วรรคสอง
ก�ำหนดให้ค�้ำประกันครอบคลุมถึง
หนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขที่
อาจเป็นผลได้จริงนั้น เป็นกรณีที่
จ�ำเป็นและสอดคล้องกับกิจกรรม
ทางพาณิชย์ในปัจจุบัน แต่ในทาง
ปฏิบัติเจ้าหนี้จ�ำนวนมากกลับใช้
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นช่องทางที่
ท� ำ ให้ ก ารค�้ ำ ประกั น เป็ น การ
ประกั น การช� ำ ระหนี้ อ ย่ า งไม่ มี
ขอบเขตจ�ำกัด เพื่อป้องกันความ
เสียหายทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นแก่
ตน โดยก�ำหนดให้ผู้ค�้ำประกันต้อง
รับผิดชอบในบรรดาหนี้ทั้งปวงที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดทุก
ประการด้วย ท�ำให้ผคู้ ำ�้ ประกันไม่มี
โอกาสทราบว่าตนต้องรับผิดในมูล
หนี้ใดบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และในวงเงินเท่าใด กรณีนี้จึงไม่
เป็นธรรมแก่ผปู้ ระกันผูค้ �้ำประกัน

หลักกฎหมาย

มาตรา 3  ให้ยกเลิกความในมาตรา 681 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้ใช้
ความต่อไปนีแ้ ทน “มาตรา 681 อันค�ำ้ ประกัน
นั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์ หนี้ใน
อนาคตหรื อ หนี้ มี เ งื่ อ นไขจะประกั น ไว้ เ พื่ อ
เหตุการณ์ซงึ่ หนีน้ นั้ อาจเป็นผลได้จริงก็ประกัน
ได้ แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ราย
ที่ค�้ำประกัน ลักษณะของมูลหนี้ จ�ำนวนเงิน
สูงสุดทีค่ ำ�้ ประกัน และระยะเวลาในการก่อหนี้
ที่จะค�้ำประกัน เว้นแต่เป็นการค�ำ้ ประกันเพื่อ
กิจการเนื่องกันไปหลายคราวตามมาตรา 699
จะไม่ระบุระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ สัญญาค�้ำ
ประกันต้องระบุหนี้หรือสัญญาที่ค�้ำประกันไว้
โดยชัดแจ้ง และผู้ค�้ำประกันย่อมรับผิดเฉพาะ
หนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น หนี้อันเกิดแต่
สัญญาซึ่งไม่ผูกพันลูกหนี้เพราะท�ำด้วยความ
ส�ำคัญผิดหรือเพราะเป็นผูไ้ ร้ความสามารถนัน้
ก็อาจจะมีประกันอย่างสมบูรณ์ได้ ถ้าหากว่าผู้
ค�้ำประกันรู้เหตุส�ำคัญผิดหรือไร้ความสามารถ
นัน้ ในขณะทีเ่ ข้าท�ำสัญญาผูกพันตน”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

บทที่ 4

----

หลักกฎหมาย
----

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
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----

หลักกฎหมาย

----

ความไม่เป็น
ธรรม

หลักกฎหมาย
มาตรา 3  ให้เพิม่ ความต่อ
ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของ
มาตรา 681/1 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
“ความในวรรคหนึ่ง มิให้
ใช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ผู ้ ค�้ ำ
ประกันซึ่งเป็นนิติบุคคล
และยินยอมเข้าผูกพันตน
เพือ่ รับผิดอย่างลูกหนีร้ ว่ ม
หรื อ ในฐานะเป็ น ลู ก หนี้
ร่วม ในกรณีเช่นนั้นผู้ค�้ำ
ประกันซึ่งเป็นนิติบุคคล
นั้ น ย่ อ มไม่ มี สิ ท ธิ ดั ง ที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 688
มาตรา689 และมาตรา690”

ความไม่เป็นธรรม
ปัจจุบัน มาตรา 691 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติ
ว่า ถ้าผู้ค�้ำประกันต้องรับผิดชอบ
ร่ ว มกั บ ลู ก หนี้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น ไม่
สามารถใช้สทิ ธิเกีย่ งให้เจ้าหนีเ้ รียก
ให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ก่อนได้ (มาตรา
688 และ 689) และไม่สามารถ
เ กี่ ย ง ใ ห ้ บั ง คั บช� ำ ร ะห นี้ จา ก
ทรัพย์สินที่ลูกหนี้ให้ไว้เป็นประกัน
แก่เจ้าหนี้ก่อนได้ (มาตรา 690)  
บั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น แต่ เ พี ย งไม่ ใ ห้ ผู ้ ค�้ ำ
ประกั น ใช้ สิ ท ธิ เ กี่ ย งแต่ ใ นทาง
ปฏิบัติ เจ้าหนี้ใช้ความได้เปรียบ
ทางเศรษฐกิจของตนก�ำหนดไว้ใน
สั ญ ญาให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น สละสิ ท ธิ
เกี่ ย งและยั ง ให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น ยอม
ร่วมรับผิดในหนี้ที่ค�้ำประกันอย่าง
ลูกหนีร้ ว่ ม ดังนัน้ เมือ่ ลูกหนีผ้ ดิ นัด
ช�ำระหนี้เจ้าหนี้จึงบังคับช�ำระหนี้
เอาแก่ผคู้ ำ�้ ประกันอย่างลูกหนีร้ ว่ ม
ทั น ที ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ธรรมแก่ ผู ้ ค�้ ำ
ประกัน เพราะท�ำให้ผคู้ ำ�้ ประกันมี
ฐานะเป็นลูกหนี้ชั้นต้น

มาตรา 4   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา
681/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“มาตรา 681/1  ข้อตกลงใดที่ก�ำหนดให้ผู้ค�้ำ
ประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนีร้ ว่ มหรือ
ในฐานะเป็นลูกหนีร้ ว่ ม ข้อตกลงนัน้ เป็นโมฆะ”

ก�ำหนดให้ผู้ค�้ำประกันที่
เป็ น นิ ติ บุ ค คลสามารถ
ผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่าง
ลู ก หนี้ ร ่ ว มหรื อ ในฐานะ
เป็ น ลู ก หนี้ ร ่ ว มและไม่ มี
สิ ท ธิ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ น
มาตรา 688 มาตรา 689
และมาตรา 690 เพื่อมิให้
เกิดอุปสรรคในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ถื อ ว่ า อนุ โ ลมให้
ความเป็นธรรมกับผู้ค�้ำที่
เป็นนิติบุคคล

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
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----

หลักกฎหมาย

----

ความไม่เป็น
ธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)
หลักกฎหมาย
มาตรา 4  ให้ยกเลิกความ
ในมาตรา 685/1 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
และให้ ใช้ ค วามต่ อ ไปนี้
แทน “มาตรา 685/1  
บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับ
การค�้ำประกันที่แตกต่าง
ไปจากมาตรา 681 วรรค
หนึ่ง วรรคสอง และวรรค
สาม มาตรา 686 มาตรา
694 มาตรา 698 และ
มาตรา 699 เป็นโมฆะ”

ความไม่เป็นธรรม
ในทางปฏิบตั เิ กิดความไม่เป็นธรรม
แก่ผคู้ ำ�้ ประกัน เจ้าหนีม้ กั ท�ำสัญญา
กับผู้ค�้ำประกันโดยให้ผู้ค�้ำประกัน
ต ้ อ ง รั บ ผิ ด แ ต ก ต ่ า ง ไ ป จ า ก
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะที่ ค�้ ำ ประกั น
ก� ำ หนด อั น เป็ น ภาระแก่ ผู ้ ค�้ ำ
ประกันเกินสมควร และท�ำให้ผู้ค�้ำ
ประกันต้องผูกพันตามข้อตกลงที่
เกินสมควร จึงควรก�ำหนดให้ข้อ
ตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ

มาตรา 5   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา
685/1 ของหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปของ
ลักษณะ 11 ค�้ำประกัน ของบรรพ 3 เอกเทศ
สัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“มาตรา 685/1  บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ค�้ำประกันที่แตกต่างไปจากมาตรา 681 วรรค
หนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 694
มาตรา 698 และมาตรา 699 เป็นโมฆะ”

เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ค�้ำ  จึงก�ำหนดให้ข้อ
ตกลงที่ แ ตกต่ า งจากที่
บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
หน้าทีข่ องเจ้าหนีแ้ ละผูค้ ำ�้
ประกันตามมาตรา 686
เป็นโมฆะเพื่อมิให้เจ้าหนี้
ท� ำ สั ญ ญ า ย ก เ ว ้ น
บทบัญญัติดังกล่าว

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

บทที่ 4

86
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

หลักกฎหมาย

มาตรา 6  ให้ยกเลิกความในมาตรา 686 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 686  เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มี
หนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค�้ำประกันภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณี
จะเป็ น ประการใดเจ้ า หนี้ จ ะเรี ย กให้ ผู ้ ค�้ ำ
ประกันช�ำระหนีก้ อ่ นทีห่ นังสือบอกกล่าวจะไป
ถึงผูค้ ำ�้ ประกันมิได้ แต่ไม่ตดั สิทธิผคู้ ำ�้ ประกันที่
จะช�ำระหนี้เมื่อหนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ
ในกรณี ที่ เจ้ า หนี้ มิ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ บอกกล่ า ว
ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค�้ำ
ประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย
และค่ า สิ น ไหมทดแทน ตลอดจนค่ า ภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีร้ ายนัน้ บรรดาที่
เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากพ้ น ก� ำ หนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง
เมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้
หรือผู้ค�้ำประกันมีสิทธิช�ำระหนี้ได้ตามวรรค
หนึ่ง ผู้ค�้ำประกันอาจช�ำระหนี้ทั้งหมดหรือใช้
สิทธิช�ำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการ

ความไม่เป็น
ธรรม

ถื อ ว ่ า ไ ม ่ เ ป ็ น
ธ ร ร ม แ ก ่ ผู ้ ค�้ ำ
ประกั น เพราะ
ต้องใช้หนีแ้ ทนลูก
ห นี้ อ ย ่ า ง ไ ม ่ มี
เงื่อนไข

หลักกฎหมาย

มาตรา 686 ลูก
หนี้ ผิ ด นั ด ลงเมื่ อ
ใด ท่านว่าเจ้าหนี้
ชอบที่จะเรียก ให้
ผู้ค�้ำประกันช�ำระ
หนี้ได้แต่นั้น

แม้วา่ มาตรา 686 ให้สทิ ธิแ์ ก่เจ้าหนี้
ที่จะเรียกให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้
ได้นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด แต่ใน
ทางปฏิบัติไม่มีกระบวนการที่จะ
ท�ำให้ผู้ค�้ำประกันทราบว่าลูกหนี้
ผิ ด นั ด ช� ำ ระหนี้ แ ล้ ว และอี ก
ประการหนึ่งเจ้าหนี้มักจะไม่เรียก
ให้ผคู้ ำ�้ ประกันช�ำระหนีท้ นั ที แต่จะ
ทอดเวลาเรียกให้ผคู้ ำ�้ ประกันช�ำระ
หนี้ออกไป ท�ำให้ผู้ค�้ำประกันต้อง
รั บ ผิ ด ในบรรดาดอกเบี้ ย และค่ า
สินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างช�ำระ
ตลอดจนค่ า ภาระติ ด พั น อั น เป็ น
อุปกรณ์แห่งหนีร้ ายนัน้ เพิม่ ขึน้ ด้วย
ทัง้ ทีบ่ รรดาดอกเบีย้ และค่าสินไหม
ทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพัน
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ที่เพิ่มขึ้น
นั้นเกิดจากการที่เจ้าหนี้เลือกที่จะ
ไม่ ใช้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งเอาจากผู ้ ค�้ ำ
ประกัน จึงเสมือนหนึ่งว่าเจ้าหนี้
เชื่อในความสามารถในการช�ำระ

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
หลักกฎหมาย

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

The Fairness of the Contract of Suretyship in accordance with the Civil and Commercial Code Amendment Act (No.20) 2014 and (No.21) B.E. 2558

บทที่ 4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)

บทที่ 4 ความเป็นธรรมของสัญญาค้ำ�ประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558
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หลักกฎหมาย

ช�ำระหนีท้ ลี่ กู หนีม้ อี ยูก่ บั เจ้าหนีก้ อ่ นการผิดนัด
ช�ำระหนี้  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิด
ก็ได้ และให้น�ำความในมาตรา 701 วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในระหว่างที่ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้ตามเงื่อนไข
และวิ ธี ก ารในการช� ำ ระหนี้ ข องลู ก หนี้ ต าม
วรรคสาม เจ้ า หนี้ จ ะเรี ย กดอกเบี้ ย เพิ่ ม ขึ้ น
เพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างนั้นมิได้
การช�ำระหนี้ของผู้ค�้ำประกันตามมาตรานี้ ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ค�้ำประกันตาม
มาตรา 693”
มาตรา 7  ให้ยกเลิกความในมาตรา 691 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน“มาตรา 691  ในกรณีที่เจ้า
หนีก้ ระท�ำการใด ๆ อันมีผลเป็นการลดจ�ำนวน
หนี้ ที่มีก ารค�้ำประกั น รวมทั้ งดอกเบี้ย ค่า
สินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น ถ้าลูกหนี้ได้ช�ำระหนี้
ตามทีไ่ ด้ลดแล้วก็ดี ลูกหนีช้ ำ� ระหนีต้ ามทีไ่ ด้ลด
ดังกล่าวไม่ครบถ้วนแต่ผคู้ ำ�้ ประกันได้ชำ� ระหนี้
ส่วนที่เหลือนั้นแล้วก็ดี ลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ตาม
ทีไ่ ด้ลดดังกล่าวแต่ผคู้ �้ำประกันได้ชำ� ระหนีต้ าม
ที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดี  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะล่วงเลย

ความไม่เป็น
ธรรม

ไม่เป็นธรรม
เพราะ
1. การต้ อ งเป็ น
ลูกหนี้ร่วม
2. ผู ้ ค�้ ำ ประกั น
หมดสิ ท ธิ์ จ ะใช้
กฎหมายปฏิ เ สธ
การช�ำระหนี้

มาตรา 691 ถ้าผู้
ค�ำ้ ประกันต้องรับ
ผิดร่วมกันกับลูก
หนี้ ท่านว่า ผู้ค�้ำ
ประกันย่อมไม่มี
สิทธิดงั่ กล่าวไว้ใน
มาตรา 688
มาตรา 689 และ
มาตรา 690

เนื่องจากหนี้ประธานอันเกิดจาก
สัญญา เช่น สัญญากู้กับสัญญาค�้ำ
ประกันหนีเ้ งินกูเ้ ป็นสัญญาทีท่ ำ� ขึน้
แยกต่างหากจากกัน และหลาย
กรณีทเี่ จ้าหนีไ้ ด้ลดจ�ำนวนหนีเ้ งินกู้
ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ตลอด
จนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้รายที่มีการค�้ำประกันนั้น
แต่ ไ ม่ มี ก ารแจ้ ง ให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น
ทราบข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้ผู้ค�้ำ
ประกันไม่สามารถปลดเปลื้องหนี้
ของลูกหนี้ตามจ�ำนวนหนี้ที่ได้ลด
ลงนัน้ จึงควรก�ำหนดบทบัญญัตใิ ห้
ผูค้ ำ�้ ประกันหลุดจากการค�ำ้ ประกัน
หากได้มกี ารช�ำระหนีค้ รบถ้วนแล้ว
และเนื่องจากหลักการในมาตรานี้
เป็นเรื่องส�ำคัญจึงก�ำหนดห้ามการ
ตกลงทีม่ ผี ลเป็นการเพิม่ ภาระแก่ผู้
ค�ำ้ ประกัน แต่หากเป็นการตกลงให้
ผูค้ ำ�้ ประกันมีภาระน้อยลงกว่าทีม่ า
ตรานี้ก�ำหนดก็สามารถกระท�ำได้

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)

บทที่ 4

หนีข้ องลูกหนี้ การทีจ่ ะให้
ผู ้ ค�้ ำ ประกั น ต้ อ งรั บ ผิ ด
ชอบในหนี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง
กล่าวจึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้
ค�้ำประกันอย่างยิ่ง หากผู้
ค�้ำประกันมีโอกาสทราบ
ถึงการทีล่ กู หนีผ้ ดิ นัด ผูค้ ำ�้
ประกันก็อาจขอช�ำระหนี้
ทั้ง หมดแทนลูก หนี้ทันที
เพื่ อ จะได้ ไ ม่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด
ชอบในดอกเบี้ ย และค่ า
สินไหมทดแทนตลอดจน
ค่ า ภาระติ ด พั น อั น เป็ น
อุ ป กรณ์ แ ห่ ง นี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
นั้น และหากผู้ค�้ำประกัน
ขอช� ำ ระหนี้ เช่ น นั้ น ย่ อ ม
ควรที่ผู้ค�้ำประกันจะหลุด
พ้นจากความรับผิดชอบ
ในบรรดาดอกเบี้ยและค่า
สินไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็น

หลักกฎหมาย

ปรับปรุงเพือ่ ให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้ค�้ำประกัน
โดยตัดความ “ทั้งนี้ไม่ว่า
จะล่ ว งเลยก� ำ หนดเวลา
ช� ำ ระหนี้ ต ามที่ ไ ด้ ล ดดั ง
กล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม”
ออกเนื่องจากเป็นการให้
สิทธิในเรือ่ งระยะเวลาการ
ช�ำระหนี้แก่ผู้ค�้ำประกัน
เกินกว่าสิทธิที่ลูกหนี้มีอยู่
กับเจ้าหนี้

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
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แต่ถา้ ผูค้ ำ�้ ประกัน
ได้ ต กลงด้ ว ยใน
ก า รผ ่ อ นเว ล า
ท ่ า น ว ่ า ผู ้ ค�้ ำ
ประกัน หาหลุด
พ้นจากความรับ
ผิดไม่

มาตรา 700 ถ้าค�ำ้
ประกันหนี้อันจะ
ต้องช�ำระ ณ เวลา
มีกำ� หนด แน่นอน
และเจ้ า หนี้ ย อม
ผ่ อ นเวลาให้ แ ก่
ลูกหนีไ้ ซร้ ท่านว่า
ผู้ค�้ำประกัน ย่อม
ห ลุ ด พ ้ น จ า ก
ความรับผิด

หลักกฎหมาย

----

ความไม่เป็น
ธรรม

ก�ำหนดเวลาช�ำระหนี้ตามที่ได้ลดดังกล่าวแล้ว
หรือไม่ก็ตาม ให้ผู้ค�้ำประกันเป็นอันหลุดพ้น
จากการค�ำ้ ประกัน  ข้อตกลงใดทีม่ ผี ลเป็นการ
เพิ่มภาระแก่ผู้ค�้ำประกันให้มากกว่าที่บัญญัติ
ไว้ในวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ”
มาตรา 8  ให้ยกเลิกความในมาตรา 700 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 700  ถ้าค�ำ้ ประกันหนีอ้ นั จะต้องช�ำระ
ณ เวลามีกำ� หนดแน่นอนและเจ้าหนี้ยอมผ่อน
เวลาให้แก่ลกู หนี้ ผูค้ ำ�้ ประกันย่อมหลุดพ้นจาก
ความรับผิด เว้นแต่ผคู้ ำ�้ ประกันจะได้ตกลงด้วย
ในการผ่อนเวลานั้น
ข้อตกลงที่ผู้ค�้ำประกันท�ำไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้า
หนีผ้ อ่ นเวลาอันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้
ผ่อนเวลา ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้”

หลักกฎหมาย

ความไม่เป็นธรรม
ก�ำหนดให้ผู้ค�้ำประกันที่
เป็นสถาบันการเงินหรือ
ค�้ำประกันเพื่อสินจ้างเป็น
ปกติธุระ สามารถท�ำข้อ
ตกลงได้ล่วงหน้า ยินยอม
ให้มกี ารผ่อนเวลาได้เพือ่ มิ
ให้กระทบต่อการด�ำเนิน
โครงการต่างๆของภาครัฐ
ที่มีสถาบันการเงินเป็นผู้
ค�ำ้ ประกันและการด�ำเนิน
ธุรกิจของภาคเอกชน เพือ่
ความเป็นธรรมแก่ผู้ค�้ ำ
ประกันที่เป็นนิติบุคคล

หลักกฎหมาย
อุ ป กรณ์ แ ห่ ง นี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ทั น ที ที่ ต นขอช� ำ ระหนี้
ทัง้ หมดแทนลูกหนีม้ าตรา
5  ให้ยกเลิกความในวรรค
หนึ่งของมาตรา 691 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่
20) พ.ศ. 2557 และให้ใช้
ค ว า ม ต ่ อ ไ ป นี้ แ ท น
“มาตรา 691 ในกรณีที่
เจ้าหนีต้ กลงกับลูกหนี้ อัน
มี ผ ลเป็ น การลดจ� ำ นวน
หนี้ที่มีการค�้ำประกันรวม
ทั้ ง ดอกเบี้ ย ค่ า สิ น ไหม
ทดแทน หรื อ ค่ า ภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่ง
หนี้ ร ายนั้ น ให้ เจ้ า หนี้ มี
หนังสือแจ้งให้ผคู้ �้ำประกัน

โดยหลักการแล้ว การผ่อนเวลา
ช�ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ย่อมท�ำให้ผู้
ค�ำ้ ประกันหลุดพ้นจากความรับผิด
เว้นแต่ว่าผู้ค�้ำประกันได้ให้ความ
ยินยอมกับการผ่อนเวลานั้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผูค้ ำ�้ ประกันมีสทิ ธิที่
จะเลือกว่าตนจะยอมเป็นประกัน
ในหนี้นั้นต่อไปหรือไม่หากมีการ
ผ่อนเวลาช�ำระหนีแ้ ต่ในทางปฏิบตั ิ
เจ้ า หนี้ ซึ่ ง มี ค วามได้ เ ปรี ย บทาง
เศรษฐกิ จ อาจก� ำ หนดให้ ผู ้ ค�้ ำ
ประกันต้องรับผิดชอบมากเกินควร
อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมกั บ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น
โดยการที่เจ้าหนี้ก�ำหนดในสัญญา
ในลั ก ษณะที่ ใ ห้ ผู ้ ค� ำ ยิ น ยอมล่ ว ง
หน้ากับการตกลงผ่อนเวลาช�ำระ
หนี้ ร ะหว่ า งเจ้ า หนี้ กั บ ลู ก หนี้ ซึ่ ง
เป็นการผูกให้ผู้ค�้ำประกันต้องรับ
ผิดชอบในหนี้นั้นตลอด แม้ว่าจะมี
การผ่ อ นเวลาให้ ลู ก หนี้ ช� ำ ระหนี้
ก็ตาม ซึ่งข้อตกลงเช่นนี้ทำ� ให้ผู้ค�้ำ

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
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----

หลักกฎหมาย

----

ความไม่เป็น
ธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)

ประกันต้องรับภาระในการประกัน
เกินสมควร ข้อตกลงดังกล่าวจึงมี
ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ ตกลงที่ ไ ม่ เ ป็ น
ธรรมต่อผู้ค�้ำประกันซึ่งหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไข
ใหม่ก�ำหนดให้ข้อตกลงดังกล่าว
เป็นโมฆะ
เพื่อให้มาตรา 683 มาตรา 683/1
มาตรา 685/1  ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมตาม
กฎหมายใหม่ไม่มีผลย้อนหลังไป
กระทบกระเทื อ นถึ ง ข้ อ ตกลงใน
สัญญา สิทธิ หน้าทีห่ รือความรับผิด
ชอบที่เกิด ขึ้นก่อนกฎหมายใหม่
เว้ น แต่ ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น
(กรณีบทเฉพาะกาลมาตรา 18 ถึง
มาตรา 25) เพื่อให้ผู้ค�้ำประกันได้
รับประโยชน์จากกระบวนการบอก
กล่าวตามมาตรา 686 ที่แก้ไขเพิ่ม
เติ ม เมื่ อ มี ก ารผิ ด นั ด เกิ ด ขึ้ น หลั ง
กฎหมายใหม่ใช้บังคับ
เป็นบทบัญญัตทิ ใี่ ห้ความเป็นธรรม
แก่ผู้ค�้ำประกันที่ไม่มีผลย้อนหลัง

มาตรา 18  บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
ไม่กระทบกระเทือนถึงสัญญาทีไ่ ด้ทำ� ไว้กอ่ นวัน
ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ เว้นแต่กรณีทพี่ ระ
ราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 19  ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ สิทธิและหน้าทีข่ อง
เจ้าหนี้และผู้ค�้ำประกัน ให้เป็นไปตามมาตรา
686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ความไม่เป็นธรรม

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

บทที่ 4

ความไม่เป็นธรรม
ก� ำ หนดบทเฉพาะกาล
รองรับสัญญาทีท่ ำ� ขึน้ ก่อน
วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเมื่อมี
ให้กระทบต่อสัญญาที่ท�ำ
ขึ้ น ก่ อ นดั ง กล่ า ว เกิ ด
ความเป็ น ธรรมแก่ คู ่
สัญญา

หลักกฎหมาย
ทราบถึงข้อตกลงดังกล่าว
ภายในหกสิบวันนับแต่วนั
ทีต่ กลงกันนัน้ ถ้าลูกหนีไ้ ด้
ช�ำระหนีต้ ามทีไ่ ด้ลดแล้วก็
ดี ลูกหนีช้ ำ� ระหนีต้ ามทีไ่ ด้
ลดไม่ ค รบถ้ ว นแต่ ผู ้ ค�้ ำ
ประกันได้ช�ำระหนี้ส่วนที่
เหลือนั้นแล้วก็ดี หรือลูก
หนีไ้ ม่ชำ� ระหนีต้ ามทีไ่ ด้ลด
แต่ผคู้ ำ�้ ประกันได้ชำ� ระหนี้
ตามที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดี ให้
ผู้ค�้ำประกันเป็นอันหลุด
พ้นจากการค�้ำประกัน”
มาตรา 6  ให้เพิม่ ความต่อ
ไปนี้ เ ป็ น วรรคสามของ
มาตรา 700 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ. 2557 “ความใน

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
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หลักกฎหมาย

----

ความไม่เป็น
ธรรม

หลักกฎหมาย
วรรคสอง มิให้ใช้บงั คับแก่
กรณีผู้ค�้ำ ประกันซึ่ง เป็น
สถาบั น การเงิ น หรื อ ค�้ ำ
ประกั น เพื่ อ สิ น จ้ า งเป็ น
ปกติธุระ”
มาตรา 8 บทบัญญัติของ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ ไ ม ่
ก ร ะ ท บ ก ร ะ เ ทื อ น ถึ ง
สัญญาที่ได้ท�ำไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ
เว้ น แต่ ก รณี ที่ พ ระราช
บั ญ ญั ติ มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น
อย่างอื่น
มาตรา 9  ในกรณีทเี่ จ้าหนี้
กระท�ำการใด ๆนับแต่วัน
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้
บังคับ อันมีผลเป็นการลด
จ� ำ นวนหนี้ ที่ มี ก ารค�้ ำ
ประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย
ค่าสินไหมทดแทน หรือค่า

ความไม่เป็นธรรม
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค�้ำประกัน
หากภายหลังจากกฎหมายใหม่ใช้
บังคับอันมีผลเป็นการลดหนี้ให้ลูก
หนีต้ ามมาตรา 691 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

มาตรา 20  ในกรณีที่เจ้าหนี้กระท�ำการใด ๆ
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อันมีผล
เป็นการลดจ�ำนวนหนี้ที่มีการค�้ำประกัน รวม
ทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น ให้ผู้ค�้ำ
ประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการค�้ำประกันตาม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 691 วรรคหนึ่ง
แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ก� ำ หนดบทเฉพาะกาล
เพื่ อ ให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น ได้
ประโยชน์ จากการที่เจ้า
หนี้กระท�ำการใดๆ อันมี
ผลเป็นการลดหนีใ้ ห้แก่ลกู
หนี้ ภ ายหลั ง จากที่ พ ระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์(ฉบับที่ 20)     
พ. ศ. 2557 มีผลใช้บังคับ

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

The Fairness of the Contract of Suretyship in accordance with the Civil and Commercial Code Amendment Act (No.20) 2014 and (No.21) B.E. 2558

บทที่ 4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)
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หลักกฎหมาย

ความไม่เป็น
ธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)
หลักกฎหมาย

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

บทที่ 4

ภ า ร ะ ติ ด พั น อั น เ ป ็ น
อุปกรณ์แห่งหนีร้ ายนัน้ ให้
เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้
ค�ำ้ ประกันทราบถึงการลด
หนี้ดังกล่าวภายในหกสิบ
วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้
ผู้ค�้ำประกันเป็นอันหลุด
พ้ น จากการค�้ ำ ประกั น
ตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
มาตรา 691 วรรคหนึ่ ง
แห่ ง ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราช
บัญญัตินี้

หลักกฎหมาย

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
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สรุป

บทที่ 4

1) หลักเกณฑ์โดยทั่วไปของสัญญาค�้ำประกันยังคงใช้บังคับเหมือนเดิม เช่น
สัญญาค�ำ้ ประกันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูค้ ำ�้ ประกัน การใช้สทิ ธิของ
เจ้าหนี้ในการเรียกให้ผู้คำ�้ ประกันช�ำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ช�ำระ และหากผู้ค�้ำประกันไม่
ช�ำระหนี้ เจ้าหนี้ก็อาจฟ้องผู้คำ�้ ประกันได้ เป็นต้น
2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับผู้ค�้ำประกันเดิม วางหลักให้ผู้ค�้ำ
ประกันอยู่ในฐานะลูกหนี้ชั้นที่สอง มิได้อยู่ในฐานะลูกหนี้ร่วมแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี
เจ้าหนี้มักก�ำหนดสัญญาค�้ำประกัน ยกเว้นหลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เพื่อให้ผู้ค�้ำประกันเข้ามาร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วม ซึ่งกรณีดังกล่าว
สามารถท�ำได้ เพราะกฎหมายมองว่าเรื่องดังกล่าวมิได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงกลายเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้เอารัดเอาเปรียบผู้ค�้ ำ
ประกัน และท�ำให้ผคู้ ำ�้ ประกันไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ต้องรับภาระหนักขึน้ กว่าทีค่ วร  
3) ในการท�ำสัญญาให้ผู้ค�้ำประกันรับผิดในส่วนที่แตกต่างไปจากกฎหมาย
อันเป็นภาระแก่ผู้ค�้ำประกันเกินสมควร ศาลฎีกาได้พิพากษาว่าข้อตกลงนั้นไม่เป็น
โมฆะและไม่เป็นภาระแก่ผคู้ ำ�้ ประกันเกินกว่าทีค่ าดหมายได้ตามปกติ อันจะท�ำให้เป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
4) เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับผู้คำ�้ ประกันเดิมไม่เป็น
ธรรม จึงมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับผู้ค�้ำประกันใหม่ เพื่อ
สร้างหลักประกันและอ�ำนวยความยุตธิ รรมแก่ผคู้ ำ�้ ประกันให้มากขึน้ ตัง้ แต่ (ฉบับที2่ 0)
พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่21) พ.ศ.2558
5) การก�ำหนดให้นิติบุคคลเข้าเป็นผู้คำ�้ ประกัน และสามารถเข้าเป็นลูกหนี้ร่วม
ได้ เป็นผลดีในเชิงธุรกิจเพราะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ในการปล่อยสินเชื่อ
มากกว่าการใช้บคุ คลธรรมดาเข้าค�ำ้ ประกัน ยิง่ อยูใ่ นฐานะของลูกหนีร้ ว่ มเจ้าหนีน้ า่ จะ
ได้รับช�ำระอย่างแน่นอน
6) โดยทัว่ ไปการบัญญัตกิ ฎหมายและการแก้ไขเพิม่ เติมแต่ละฉบับมีกระบวนการ
ขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพของสังคมและความ
ต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ตั้งแต่มีคณะกรรมการพิจารณาปัญหาในเบื้องต้น
การรับฟังความความคิดจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นต้น การประกาศใช้
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กฎหมายที่เร่งด่วนโดยไม่เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวผลตอบรับคือกฎหมายนั้นไม่
สามารถบังคับได้จริง หรือเกิดการละเมิดข้อกฎหมายอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจก็ตาม จึงเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่อาจเพิกเฉยต่อไปได้ ในกรณีของการ
แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ได้ด�ำเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าว แต่กระนัน้ ก็ยงั มีขอ้ ทักท้วงจนน�ำมาสูก่ ารแก้ไข (ฉบับที่ 21) พ.ศ.
2558 ในเวลาไม่ถึงปี ดังนั้นหากพิจารณาแล้วแม้จะผ่านการกลั่นกรองเพียงใดก็ตาม
สิง่ ทีจ่ ะพิสจู น์วา่ กฎหมายใดเป็นธรรมหรือไม่ คือการตอบรับของผูเ้ กีย่ วข้องในการน�ำ
กฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังการประกาศใช้แล้วนั่นเอง

บทที่ 4 ความเป็นธรรมของสัญญาค้ำ�ประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558
The Fairness of the Contract of Suretyship in accordance with the Civil and Commercial Code Amendment Act (No.20) 2014 and (No.21) B.E. 2558
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บทที่ 4

กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. Theory of Justice and Life of John Rawls : ว่า
ด้วยทฤษฎีความยุตธิ รรมและชีวติ ของจอห์น รอลว์ส. (26 พฤษภาคม 2560)
สืบค้นจาก www.chaoprayanews.com.
ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์. กฎหมายค�ำ้ ประกันและการจ�ำนองที่แก้ไขเพิ่มเติม : ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ค�้ำประกันและผู้จ�ำนอง. (24 กุมภาพันธ์ 2560) สืบค้นจาก
http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/
aug2558-1.pdf.
เดชอุดม ไกรฤทธิ์. (2558.)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (บทบัญญัติว่าด้วยหนี้ ค�ำ้ ประกัน จ�ำนอง).
การสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ติดคุก เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2558 ณ อาคารห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่.
ปัญญา ถนอมรอด. (2553.) ยืม ค�ำ้ ประกัน จ�ำนอง จ�ำน�ำ. พิมพ์ครั้งที 7 : กรุงเทพฯ
: ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปัญญา อุดชาชน. ความยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญภายใต้ประชาคมอาเซียน. (25
พฤษภาคม 2560) สืบค้นจาก Kpi.ac.th/media/pdf/M7_215.pdf
มานวราชเสวี, พระยา. อุทาหรณ์ส�ำหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
- 2 ฉบับกรมร่างกฎหมาย : ที่มาของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 – 5. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิขญ์. ค�ำอธิบายกฎหมายค�ำ้ ประกันและจ�ำนองทีแ่ ก้ไขเพิม่
เติม. (10 มีนาคม 2559) ตามพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ.2557. สืบค้นจาก http://www.law.
tu.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/8janfinal4jeed.pdf.
สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิขญ์. (2547.) ค�ำ้ ประกัน จ�ำนอง จ�ำน�ำ. พิมพ์ครั้งที่ 4
แก้ไขเพิ่มเติม.  กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน.
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สุพจน์   กู้มานะชัย. (2550.) ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค�้ำประกัน
จ�ำนอง และจ�ำน�ำ. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม.
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับ
ที่..) พ.ศ. ....., เรื่องเสร็จที่ 110/2558.
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย1
Legal Measures for Sky Lantern Release

บทที่ 5

พรเพ็ญ ไตรพงษ์2 และ ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล3
Pornpen Traiphong and Yutthapong Leelakitpaisarn

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อย
โคมลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักกฎหมายที่
เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยของประเทศไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศ และ
กฎหมายต่างประเทศ โดยใช้วธิ วี จิ ยั แบบผสมทัง้ เชิงคุณภาพ (Quality method) โดย
ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Document research) ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยโคมลอย ผลการวิจัยที่ส�ำคัญ คือ ผู้วิจัย
พบว่าทีผ่ า่ นมาประเทศไทยขาดนโยบายทีช่ ดั เจนและละเลยปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ปล่อยโคมลอยดังกล่าว จึงไม่คอ่ ยได้มกี ารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้ มูลทัง้ ใน
ด้านปัญหา ข้อกังวล ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยโคมลอยในสังคมไทย
ผลที่ตามมาคือ ประชาชนในวงกว้างไม่ทราบข้อมูล ไม่เข้าใจ ไม่ปรับเปลี่ยนความคิด
ทัศนคติซงึ่ ค�ำนึงถึงผลกระทบทีต่ ามมาจากการปล่อยโคมลอย ตลอดจนไม่มกี ฎหมาย
ชัดเจนทีค่ วบคุมโดยตรงซึง่ บัญญัตหิ า้ ม หรือมีขอ้ จ�ำกัด และก�ำหนดให้มบี ทลงโทษต่อ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนการวิจยั จากงบบ�ำรุงการศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
2
อาจารย์ประจ�ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Asst. Prof.)
[cherryporn@hotmail.com]
3
อาจารย์ประจ�ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Asst. Prof. Ph.D.)
[yl6767@hotmail.com]
1
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บทที่ 5

การปล่อยโคมลอย โคมควัน บัง้ ไฟหรือวัตถุซงึ่ มีลกั ษณะท�ำนองเดียวกัน ในช่วงปี พ.ศ.
2556-2558 ภาครัฐได้ด�ำเนินการให้มีการก�ำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการ
ป้องกันและลดความเสีย่ งอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบัง้ ไฟ
และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งในระดับ
ประเทศและจังหวัด จนมาถึงค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ
พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เช่น ก�ำหนด
มาตรฐาน พืน้ ทีแ่ ละเวลาในการปล่อย ให้มกี ารแจ้งหรือขออนุญาตปล่อยโคมลอยล่วง
หน้า (ในบางพืน้ ที)่ การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เป็นต้น ซึง่ ต้องมีการบังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะโดยกลไกของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  
นอกจากนี้ในต่างประเทศก็มีปัญหาและผลกระทบจากการปล่อยโคมลอยมาก
เช่นกัน กฎหมายในหลายประเทศมีแนวโน้มเข้ามาแทรกแซง ควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
โคมลอยมากยิง่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั โดยมีระดับการก�ำหนดข้อห้าม ตัง้ แต่การห้ามมิให้
ใช้หรือปล่อยโคมลอย ห้ามมิให้มีการขาย ห้ามมิให้มีการผลิต ขาย น�ำเข้า หรือจัด
จ�ำหน่าย  โดยมีการก�ำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการป้องกันและลดความเสีย่ ง
อั น ตราย หรื อ อาจกล่ า วได้ ว ่ า เป็ น มาตรการเพื่ อ ความปลอดภั ย คล้ า ยคลึ ง กั บ
ประเทศไทย เช่น สหราชอาณาจักร มลรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา หลายประเทศ
เช่น ออสเตรเลีย คอสตารีกา มีวธิ กี ารทีน่ า่ สนใจในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจให้แก่สาธารณชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หลากหลายช่องทาง
สื่อสารทางเว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุ กิจกรรมเพื่อ
การพูดคุย ฯลฯ โดยผูว้ จิ ยั เห็นว่าทัศนคติและการรับรูส้ มั พันธ์กบั การปฏิบตั สิ บื ต่อกัน
มาตามวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม ความเคยชินจากการใช้เหตุผลของสิทธิเสรีภาพ
การเฉลิมฉลอง ความรื่นเริงบันเทิง ความพึงพอใจส่วนบุคคลและของกลุ่มบุคคลเป็น
ส่วนใหญ่ ในภาพรวมทั้งที่ปรากฏในหลายประเทศและประเทศไทยยังมีความจ�ำเป็น
ต้องปรับเปลีย่ นทัศนคติและเพิม่ การรับรู้ ความเข้าใจต่ออันตราย ผลกระทบ นโยบาย
มาตรการ กฎหมาย ซึ่งทุกภาคส่วนพึงต้องใช้วิธีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : มาตรการทางกฎหมาย; กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย
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Abstract
This research is a comparative analysis study of legal measures for
sky lantern release in Thailand with international law and the laws of
foreign counties. The research study was based on a quality method
design. In addition, a document research is also carried out of various
contents regarding legal measures for sky lantern release. The findings
were that Thailand lacked strict policy in the past and ignored the
problems related to sky lanterns release. As it showed that there were
only few campaigns or public relations that spread the problems,
concerns, and awareness of releasing sky lanterns in Thai society.
Therefore, most people did not know the details and did not aware of
the problems. They were not willing to change their thoughts and
attitudes. They did not realize the effects of releasing sky lanterns. In
addition, there were no strict laws and regulations that directly prohibit
people and punish them for releasing sky lanterns, Thai hot air balloons,
Thai rockets, and similar objects. During the years 2013-2015, the
government had set up the policy, guidelines, preventive measures, and
danger reduction of releasing sky lanterns, Thai hot air balloons, and
Thai rockets. In addition, the relevant laws and safety measures have
been enforced across the country and provinces. Moreover, National
Council for Peace and Order No.27/2559 has introduced preventive
measures and trouble solving from lighting Thai rockets, “wheel”
fireworks, releasing sky lanterns, and similar objects, covering measures
aimed at preventing the abuse of such activities, when and where they
can be carried out. In some areas, these activities were banned without
permission. These measures have been announced publicly and enforced
continuously in order to reach the goal effectively.
In addition, there were similar problems and the effects from sky
lantern overseas. The laws in many countries tend to intervene, control,
and monitor sky lantern such as setting prohibitions ranging from using
or releasing, selling, producing, importing, or distributing sky lanterns.
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บทนำ�
ในประเทศไทยการปล่อยโคมลอยแต่เดิมเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาทางภาค
เหนือของประเทศไทย โดยมีการใช้โคมลอยเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลและโอกาส
พิเศษอืน่ ๆมาแต่โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทศกาลยีเ่ ป็ง ซึง่ จัดในวันเพ็ญเดือน 2 ของ
ปฏิทินล้านนา ซึ่งตรงกับลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือน 12 ของปฏิทินจันทรคติไทย
(มณี พะยอมยงค์, 2536) ปัจจุบนั การปล่อยโคมลอยเป็นทีน่ ยิ มกันมากในหลากหลาย
เทศกาลตลอดปีและมีความนิยมสูงขึ้นทั้งในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวในทุกภาค
ของประเทศ เนื่องจากเมื่อโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจะมีความสวยงามมองเห็นได้อย่าง
เด่นชัดและเป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศและความรู้สึกถึงประเพณีและวัฒนธรรม
โบราณได้เป็นอย่างดี สถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรมในกรุงเทพมหานครและทุกภาค
ของประเทศมักจะจัดให้การปล่อยโคมลอยเป็นกิจกรรมหนึง่ ในช่วงเทศกาลเพือ่ ดึงดูด
นักท่องเทีย่ ว และผูค้ นส่วนหนึง่ ยังมีความเชือ่ ทีว่ า่ การปล่อย โคมลอยนัน่ จะท�ำให้โชค
ดีและเชือ่ ว่าเป็นสัญลักษณ์ของปล่อยปัญหาและความกังวลให้ลอยออกไป โดยปัจจุบนั
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They set the policy, guidelines, and preventive measures and danger
reduction which were similar to Thai safety measures. For example,
United Kingdom, several states in the United States, Australia, and
Republic of Costa Rica have arranged interesting campaigns and
promotion in order to build perceptions and understandings among
publics and relevant organizations through different channels such as
websites, social media, newspaper, broadcasts, discussion, etc. The
researcher found that the attitudes and perception were related to
cultural tradition, ways of living, goodwill, habits of rights and liberty
reasoning, celebrations, entertaining, and personal and group satisfaction.
In the overall, Thailand and several countries needed to adjust their
attitudes and increase perception, be aware of dangers, constraint in
setting policy, measures, and laws. All sectors had to work on public
relations and campaign effectively and continuously.
Keywords : Legal measures ; Legal for Sky Lantern Release
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ได้มผี ผู้ ลิตและผูค้ า้ โคมลอย โคมควันเป็นจ�ำนวนมากเพือ่ ตอบสนองความต้องการโคม
ซึ่งมีมากขึ้นตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ดคี วามนิยมในการปล่อยโคมลอยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างมากได้นำ� มาซึง่ ความ
กังวลและปัญหาด้านความปลอดภัยหลัก ซึ่งเป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในหลาย
ประเทศไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย ประการแรก ได้แก่ ความเสี่ยงในการเกิด
อัคคีภัยต่อทรัพย์สินและอาคารบ้านเรือน รถยนต์ พืชผลการเกษตร ป่าไม้ ฯลฯ หรือ
แม้แต่ตกลงสู่เสาหม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟฟ้าส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
ความเสี่ยงและอันตรายดังกล่าวย่อมเพิ่มสูงขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่มีบ้านเรือนและ
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูห่ นาแน่น โดยพบว่าทุกปีจะเกิดอัคคีภยั ในหลายพืน้ ทีแ่ ละหลาย
จังหวัด ประการที่สอง คือ ภัยอันตรายต่ออากาศยานการเดินอากาศและน่านฟ้า
นอกจากนี้ยังสร้างปัญหาด้านความเดือดร้อนร�ำคาญ มลภาวะจากซากขยะของ
โคมลอยที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา สัตว์น�้ำและสัตว์ทะเลป่วยและตายเพราะกินซาก
โคมลอยเข้าไปโดยเข้าใจว่าเป็นอาหาร ฯลฯ (Kathryn Westcott, 2013) เช่นเดียว
กับเหตุการณ์ในประเทศอังกฤษซึง่ มีววั หลายตัวในฟาร์มปศุสตั ว์เสียชีวติ เพราะกินซาก
โคมลอยเข้าไป  (Bill Gabbert, 2016) เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ในประเทศ
อังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2556 มีโคมลอยที่ยังติดไฟอยู่ได้ลอยไปตกในสถานที่เก็บวัสดุ
ส�ำหรับรีไซเคิลปริมาณกว่าหนึง่ แสนตัน ท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ขนานใหญ่ซงึ่ มีมลู ค่าความ
เสียหายกว่า 6 ล้านปอนด์หรือกว่า 300 ล้านบาท และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจ�ำนวนมาก
(BBC News, 2013) เมื่อปี พ.ศ.2558 อาคารธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งตั้งอยู่ที่
เมืองกัสโตเนีย มลรัฐนอร์ธแคโรไลน่าเกิดเพลิงไหม้เพราะมีโคมลอยจ� ำนวนมากที่
ปล่อยมาจากงานคอนเสิร์ตดนตรีร็อคลอยเข้าไปในอาคาร แต่ก็ยากที่จะดับเพลิง
เพราะจุดที่ไฟไหม้อยู่สูงมากเกินขีดความสามารถของหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ (KATC,
2015)   ด้วยเทคนิควิธีใหม่ๆ ท�ำให้โคมลอยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั่วโลกได้รับการ
พัฒนาให้สามารถลอยได้สงู ลอยได้นาน ใช้วสั ดุทไี่ ม่ตดิ ไฟง่าย หรือแม้แต่สามารถลอย
ขึ้นไปและเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆ หรือที่เรียกว่า fire-retardant lanterns
ส�ำหรับตัวอย่างเหตุการณ์ในประเทศไทย กรณีที่เครื่องยนต์ของเครื่องบินของ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบิน PG906 ซึ่งบินจากสนามบินสุวรรณภูมิดูด
โคมลอยเข้าไปติดในเครื่อง หลังจากลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่จึงท�ำให้ต้องยกเลิก
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เที่ยวบิน และพบว่ามีซากโคมลอยมากกว่า 200 ลูกอยู่ในบริเวณสนามบินเชียงใหม่
จากการปล่อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558) ทัง้ นีเ้ มือโคมลอยถูก
ดูดเข้าไปในเครือ่ งยนต์ จะท�ำให้เครือ่ งยนต์ระเบิดและส่งผลให้เครือ่ งบินตกได้ ในช่วง
วันลอยกระทงของทุกปีจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินและยกเลิกบางเที่ยวบิน
ไป ตลอดจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการแจ้งว่านักบินอากาศยานพบบั้งไฟและ
โคมลอยขณะท�ำการบินในระดับความสูงถึง 20,000 ฟิต (ประมาณ 6,000 เมตร) ซึ่ง
เป็นระดับเพดานบินของเครื่องบินโดยสารทั่วไปจ�ำนวนมาก โดยนักบินไม่ได้รับแจ้ง
เตือนล่วงหน้า (กระทรวงคมนาคม, ม.ป.ป.)  ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการเดินอากาศ
ของอากาศยานเพราะแสงจากโคมลอยรบกวนสายตานักบิน และทัศนวิสัยของการ
เดินอากาศ จากข้อมูลของบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทยระบุวา่ ในปี 2558 นักบิน
พบเห็นโคมลอยขณะท�ำการบิน 514 โคม โดยเห็นบ่อยครั้งที่เชียงใหม่ เชียงรายและ
เกาะสมุย  มีการออกประกาศเตือนนักบินจากการปล่อยโคมลอยและโคมควัน 163
ครั้ง พบเห็นมากกว่า 27,000 โคม และมากที่สุดในช่วงเทศกาลลอยกระทงเดือน
พฤศจิกายน (หนังสือกระทรวงคมนาคมที่ คค0807.2/ว3005 ลงวันที่ 12 เมษายน
2559)  
ในที่ประชุมการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน
ช่วงเทศกาลลอยกระทงในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมา กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
คมนาคมได้กำ� ชับให้ดำ� เนินการตามมาตรการความปลอดภัยทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการปล่อยโคมลอยเป็นกิจกรรมที่
เสีย่ งต่อการเกิดเหตุอนั ตรายร้ายแรง และอาจสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ตลอด
จนกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ดังนั้นจึงต้องก�ำหนดมาตรการห้ามเล่นหรือ
ปล่ อ ยโคมลอยโดยเด็ ด ขาด มิ เช่ น นั้ น ผู ้ ฝ ่ า ฝื น จะต้ อ งรั บ โทษตามกฎหมายและ
รับผิดชอบต่อความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2557) ปลัด
กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558  
ให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนแนวทางป้องกัน ลด
ความเสีย่ งและผลกระทบในทางลบจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบัง้ ไฟ
ต่อการบินและอากาศยาน การเล่นพนันบัง้ ไฟ รวมทัง้ ให้จงั หวัดและส่วนราชการต่างๆ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่โดยเน้นการสร้าง
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ความเข้าใจและความตระหนักถึงปัญหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด  ทั้งนี้ให้สอดคล้องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of
Cooperation) ซึ่ง 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามร่วมกันในเรื่องนี้ได้แก่ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงวั ฒ นธรรม ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ กรม
ประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร (ส�ำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2558)
นอกจากนีใ้ นช่วงเทศกาลลอยกระทงปี พ.ศ 2558 กระทรวงคมนาคมได้กำ� หนด
ให้หลายหน่วยงานในสังกัดด�ำเนินหลายมาตรการด้านความปลอดภัยจากการปล่อย
โคมลอยและโคมควัน โดยขอให้ประชาชนปล่อยโคมควันเวลากลางวันในช่วงเวลาที่
ก�ำหนด ไม่ปล่อยโคมลอยก่อน 21.00 น. ให้แจ้งต่อท่าอากาศยานหรือศูนย์ควบคุม
การบินทราบล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนนักบิน (Notice to Airmen/NOTAM) รณรงค์
ประชาสัมพันธ์อันตรายที่เกิดจากการจุดและปล่อยโคมลอย โคมควัน พลุ ประทัด
หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ มาตรการที่น�ำมาใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของผู้อื่น หรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อ
อากาศยาน ได้แก่ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.
2558   พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พ.ศ.2558 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา  
ในหลายประเทศมีกฎหมายเกีย่ วกับโคมลอยในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น ห้าม
ปล่อยโคมลอยใน 30 มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา (Bill Gabbert, 2016) บางเมือง
ของประเทศจีน พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ในประเทศเยอรมัน  บราซิล อาร์เจนตินา่ ชิลี โคลัมเบีย
สเปน เวียดนาม ห้ามมิให้มีการขายในประเทศออสเตรเลีย ห้ามมิให้มีการผลิต ขาย
น�ำเข้า หรือจัดจ�ำหน่ายในประเทศออสเตรีย (Wikipedia, 2016)
ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย นักวิชาการ และนักข่าวหลายท่านได้สะท้อน
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ในเรื่องนี้ไว้ว่า ประชาชนอาจไม่ทราบ ไม่เข้าใจ ไม่เกรง
กลัวกฎเกณฑ์และบทลงโทษที่มีอยู่ของกฎหมายและมาตรการเพื่อความปลอดภัย
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ต่างๆ ที่ผ่านมา จึงไม่ได้ส่งผลในเชิงพฤติกรรมของประชาชน ไม่ได้เป็นลดความเสี่ยง
และอันตราย ตลอดจนตัวเลขการเกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแม้ว่าจะมี
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยหลายภาคส่วนแล้วก็ตาม คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าจ�ำเป็น
ที่จะได้มีการท�ำวิจัยในเรื่องนี้อันเป็นการประเมินทัศนคติและการรับรู้ของประชาชน
ต่อกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่น�ำมาใช้ควบคุม ป้องกันอันตราย และยกระดับ
ความปลอดภัยสาธารณะจากการปล่อยโคมลอย
โดยบทความนี้ได้มาจากการวิจัย สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้คือ การใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้กฎหมาย
เกีย่ วกับการปล่อยโคมลอยของประชาชน ส่งผลให้ไม่ได้แก้ปญ
ั หาการปล่อยโคมลอย
ในสถานที่ต่างๆ อย่างจริงจัง จึงควรออกกฎหมายบังคับที่ชัดเจนกว่านี้ เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปทราบการปล่อยโคมลอยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกรงกลัวต่อกฎหมาย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากฎหมายเกีย่ วกับ
การปล่อยโคมลอย

ผลการวิจัย
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยโคมลอย ปัจจุบันได้มีการ
ประกาศใช้คำ� สัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 27/2559 ซึง่ มุง่ หมายป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
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วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั ซึง่ มุง่ ศึกษาแนวคิดของหลักกฎหมายและปัญหาทีเ่ กิดขึน้
จากกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย ได้แก่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ กฎหมายว่าด้วยความผิดบาง
ประการต่อการเดินอากาศ ประมวลกฎหมายอาญา นโยบายและมาตรการด้านความ
ปลอดภัย ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 และกฎหมายต่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยโคมลอย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันมีวิธีดำ� เนิน
การวิจยั เป็นการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary research) โดยค้นคว้าจากหนังสือ
บทความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร จุลสาร
พระราชบัญญัติ ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาล ระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งข้อมูล
จากสื่ออินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวโคมลอย
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เดือดร้อนจากการจุดและปล่อยโคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอนื่ ในท�ำนองเดียวกันอย่าง
จริงจัง รวมถึงมีการประกาศใช้ ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรือ่ ง “ขอให้ระมัดระวัง
ในการปล่อยโคมควัน/โคมลอย (โคมไฟ) และการเล่นจุดดอกไม้เพลิง” ส�ำหรับช่วง
งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2559 ออกโดยนายก
เทศมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นไปในลักษณะของการขอความร่วมมือจากพี่
น้องประชาชน (ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของประกาศฯ) ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง
ขอให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ไปจนถึงขอให้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และเงือ่ นไขของการจุด
และปล่อยโคมควัน/โคมลอยดังทีร่ ะบุไว้ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ซงึ่ บัญญัตขิ อ้ ห้าม
ไว้อย่างเข้มงวดและมีโทษจ�ำคุกและปรับทางอาญา รวมถึงความรับผิดทัง้ ทางแพ่งและ
ทางอาญาของผูก้ อ่ ให้เกิดความเสียหายไม่วา่ ในกรณีใดๆ ระหว่างสองทางนีก้ อ่ ให้เกิด
ผลที่ต่างกันจากการบังคับใช้กฎเกณฑ์และเงื่อนไข กฎหมายในฉบับหลังนั้นเพียงแค่
ขอความร่วมมือจากประชาชน ท�ำให้คาดการณ์ได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจ
ไม่เกรงกลัวกฎเกณฑ์ มาตรการเพือ่ ความปลอดภัยต่างๆ และบทลงโทษ ผลทีต่ ามมา
คือ ไม่ได้ส่งผลในเชิงพฤติกรรมของประชาชน ไม่ได้เป็นลดความเสี่ยงและอันตราย
ตลอดจนตัวเลขการเกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแม้ว่าจะมีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โดยหลายภาคส่วนในเชิงรุกเกี่ยวกับการก� ำหนดให้ใช้โคมลอยตาม
มาตรฐานให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทราบ รับรูจ้ นเกิดความตระหนัก
ความเข้าใจ และมีทศั นคติทถี่ กู ต้องเกีย่ วกับอันตรายจากอัคคีภยั และมีความเสีย่ งด้าน
อุบตั เิ หตุรา้ ยแรงและผลกระทบร้ายแรงต่อชีวติ ทรัพย์สนิ สาธารณูปโภค อากาศยาน
ระบบการเดินอากาศ ฯลฯ จากการปล่อยโคมฯ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป
อภิปรายผลการวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย มี
ดังนี้
1. การควบคุมไปถึงขั้นของการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต ซึ่งผ่าน
การส�ำรวจวิเคราะห์มาแล้วว่าปลอดภัยเพียงพอ เห็นได้จากการทีไ่ ด้กำ� หนดขนาดและ
รูปแบบในรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งได้แก่ ปริมาตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง ชนิด
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และน�้ำหนักของวัสดุและเชื้อเพลิง ระยะเวลาการเผาไหม้ แหล่งผลิต   ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผู้ท�ำ/ผู้ผลิต โดยในส่วนของข้อก�ำหนดห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ
หรือสิง่ อืน่ ใดไปกับโคมขณะปล่อยซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับผูจ้ �ำหน่ายและผูซ้ อื้ ในส่วน
นี้มีความเหมาะสมน�ำไปสู่วัตถุประสงค์การป้องกันและลดความเสี่ยงฯ ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับค�ำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 27/2559 ที่ก�ำหนดให้ออกประกาศจังหวัด ข้อ
บัญญัตกิ รุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับชนิด ขนาดและจ�ำนวนของโคมลอย
โคมควัน ฯลฯ ที่จุดและปล่อยขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งในแนวทางการออกประกาศจังหวัด
แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด) ที่ มท.0307.4/ว 3539 แนะน�ำให้
ก�ำหนดชนิด ขนาด จ�ำนวนต้องให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงแหล่งการผลิต
วัสดุทหี่ าได้จากท้องถิน่ มาตรฐานการรับรองจากหน่วยราชการ การใช้วสั ดุตอ้ งค�ำนึง
ถึงความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ มิให้ก�ำหนดตามความต้องการของกลุม่ บุคคลทีแ่ สวงหา
ผลประโยชน์โดยขาดการละเลยถึงผลกระทบความเสียหายหรือผลร้ายที่อาจเกิดขึ้น
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่มีข้อสังเกตประการหนึ่งคือ จ�ำนวนหมายถึง
จ�ำนวนการจดและปล่อยต่อ 1 สถานที่ใน 1 วัน หรือใน 1 เวลาสถานที่จุดหรือปล่อย
หากผู้จัดจ�ำหน่ายหรือผู้จ�ำหน่ายน�ำโคมลอย โคมควันที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยและ
ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ �ำหนดไว้ดงั กล่าวข้างต้น ก็เป็นช่องว่างในส่วนนี้ ซึง่ ไม่ได้
เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงฯ ได้รอบด้านอย่างที่ควรต้องเป็น
2. ช่วงเวลาและพืน้ ทีท่ เี่ สีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั เพือ่ ให้ปรับเปลีย่ นไปตามความ
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่การจัดงานเทศกาล กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่นๆ ไป ส�ำหรับการปล่อยฯ นอกพื้นที่เสี่ยง เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
บริเวณพืน้ ทีเ่ สีย่ งอันตรายต่อการเกิดอัคคีภยั ต้องแจ้งล่วงหน้าให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ทราบ ซึ่งสอดคล้องกับค�ำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 27/2559 ที่ก�ำหนดให้ออกประกาศ
จังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับก�ำหนดระยะเวลาใน
การจุดและปล่อยที่สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวมถึงก�ำหนดสถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมควัน ฯลฯ ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งใน
หลายจังหวัดได้ส่งหนังสือแจ้งให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดให้ทราบมาตรการ
เพื่อความปลอดภัยในเรื่องนี้ เพื่อน�ำไปปฏิบัติตามประกาศจังหวัด หรือระหว่างที่รอ
การออกประกาศจังหวัด โดยแม้ว่ามีการห้าม ก�ำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ เตือนให้
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ระมัดระวัง แต่ยงั คงรักษาไว้ซงึ่ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิน่ ไว้เช่นเดิม
ไม่ได้ต้องการท�ำลายหรือท�ำให้เสื่อมค่าลงไป
3. มาตรการที่อาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเห็นได้ว่า
เป็นมาตรการหนึง่ ทีด่ ี แต่กลับไม่ปรากฏให้เห็นว่าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ
รวมถึงค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 27/2559 ก�ำหนดให้ใช้มาตรการนี้เพื่อให้มีการควบคุม
บังคับโดยตรงต่อผูจ้ ำ� หน่ายด้วย โดยมาตรการของหน่วยงานอืน่ ดังกล่าวมักจะพุง่ เป้า
ไปที่ผู้ท�ำ/ผู้ผลิต ผู้จุดและปล่อยโคมฯ เป็นส�ำคัญ ขณะที่วัฏจักรการปล่อยโคมฯ ยังมี
ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วน ได้แก่ ผู้จัดให้มี ผู้ส่งเสริมกิจกรรมการปล่อยโคมฯ (ในทุก
ระดับ) ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้จ�ำหน่าย
4. การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ เพือ่ ให้
สัมฤทธิ์ผลตามแนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการ
ปล่อยโคมลอยโคมควัน รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
การจุดและปล่อยโคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอนื่ ในท�ำนองเดียวกัน ในเนือ้ หาของการ
ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ได้ชใี้ ห้เห็นการจุดและปล่อยโคมลอย โคมควันเป็นปัญหา
ทีร่ นุ แรงขึน้ เพราะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายมากยิง่ ขึน้ กว่าในอดีต ใน 3 ขัน้
ขั้นแรกคือ เสียหาย “ทันที” จากอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเรือนหรือป่าไหม้ ไฟฟ้าดับ เสีย
ทรัพย์สิน เสียชีวิต ขั้นที่สองคือ เสียหาย “ต่อเนื่อง” จากอุบัติเหตุต่อเครื่องบิน ท�ำให้
เสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยทางการบินและ
การจาจรทางอากาศของประเทศไทย ขัน้ ทีส่ ามคือ เสียหาย “ขัน้ วิกฤติ” จากอุบตั เิ หตุ
ท�ำให้ประเทศถูกลดระดับความน่าเชือ่ ถือ การท่องเทีย่ วหยุดชะงัก ไปจนถึงเกิดวิกฤติ
ขั้นรุนแรง จึงได้ก�ำหนดแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิงป้องกันอันตรายและความเสีย
หายดังกล่าวข้างต้น ทางสื่อวิทยุท้องถิ่นด้วยสปอตโฆษณาทุกวันและบทความทุก
สัปดาห์ไปยังประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้น (หนังสือส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ที่ นร.0212.031258
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ส่งถึงผู้อำ� นวยการสถานีวิทยุท้องถิ่น)
5. การตรวจตราและเฝ้าระวังในสองระดับ คือ ระดับพิเศษ ซึ่งให้มีการตรวจ
ตราและเฝ้าระวังพิเศษในระดับพื้นที่และระดับตรวจสอบควบคุม โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ใกล้สนามบินและจุดเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและอาจเป็นอันตรายหรือเสียหายได้ง่าย
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ในช่วงเทศกาลและตลอดช่วงเวลาที่มีการจุดและปล่อยโคมลอย โคมควันมาก กับใน
ระดับปกติ ซึ่งมีการตรวจตราเฝ้าระวังพฤติการณ์ กิจกรรมโดยทั่วไปครอบคลุมพื้นที่
ที่มีหรืออาจมีการจุดและปล่อยโคมลอย โคมควัน สิ่งที่ส�ำคัญคือ ต้องมีแผนงาน
ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติการต่อไปเมื่อตรวจพบว่ามีการจุดและปล่อยโคมลอย
โคมควันทีฝ่ า่ ฝืนต่อค�ำสัง่ ประกาศ ข้อบัญญัติ มาตรการป้องกันอันตรายและเพือ่ ความ
ปลอดภัยในเรื่องนี้ ทั้งนี้นอกจากเป็นการด�ำเนินการเชิงป้องกัน เชิงแก้ปัญหาเมื่อมี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ยังช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลด้วย
ทั้งนี้จากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย นักวิชาการ
และนักข่าวหลายท่านได้สะท้อนข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ในเรือ่ งนีไ้ ว้วา่ ประชาชน
อาจไม่ทราบ ไม่เข้าใจ ไม่เกรงกลัวกฎเกณฑ์และบทลงโทษที่มีอยู่ของกฎหมายและ
มาตรการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ที่ผ่านมาและแม้กระทั่งในปัจจุบัน ตัวอย่างหนึ่ง
คือ ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง “ขอให้ระมัดระวังในการปล่อยโคมควัน/
โคมลอย (โคมไฟ) และการเล่นจุดดอกไม้เพลิง” ส�ำหรับช่วงงานประเพณียี่เป็ง
เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2559 ออกโดยนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2559 เป็นไปในลักษณะของการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน
(ทัง้ ตอนต้นและตอนท้ายของประกาศฯ) ขอให้เพิม่ ความระมัดระวัง ขอให้ปฏิบตั ติ าม
ค�ำแนะน�ำ  ไปจนถึงขอให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของการจุดและปล่อยโคม
ควัน/โคมลอยดังทีร่ ะบุไว้ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ซงึ่ บัญญัตขิ อ้ ห้ามไว้อย่างเข้มงวด
และมีโทษจ�ำคุกและปรับทางอาญา รวมถึงความรับผิดทัง้ ทางแพ่งและทางอาญาของ
ผูก้ อ่ ให้เกิดความเสียหายไม่วา่ ในกรณีใดๆ ดังนัน้ ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่นอี้ าจ
ท�ำให้ไม่แน่ใจว่า มุ่งหมายเพียงแค่ขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ  หรือในอีกทางหนึ่งคือ จะบังคับใช้กฎเกณฑ์
และเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการจับกุม สืบสวน สอบสวน ลงโทษดังกล่าวข้างต้นตาม
แนวทางของประกาศจังหวัดเชียงใหม่ และเพือ่ ให้สอดคล้องกับค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่
27/2559 ซึ่งมุ่งหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อย
โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นในท�ำนองเดียวกันอย่างจริงจัง ระหว่างสองทางนี้
ก่อให้เกิดผลที่ต่างกันจากการบังคับใช้กฎเกณฑ์และเงื่อนไข ในทางแรกของการขอ
ความร่วมมือจากประชาชน ท�ำให้คาดการณ์ได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจ
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ไม่เกรงกลัวกฎเกณฑ์ มาตรการเพือ่ ความปลอดภัยต่างๆ และบทลงโทษ ผลทีต่ ามมา
คือ ไม่ได้ส่งผลในเชิงพฤติกรรมของประชาชน ไม่ได้เป็นลดความเสี่ยงและอันตราย
ตลอดจนตัวเลขการเกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแม้ว่าจะมีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โดยหลายภาคส่วนในเชิงรุกเกี่ยวกับการก� ำหนดให้ใช้โคมลอยตาม
มาตรฐาน ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทราบ รับรูจ้ นเกิดความตระหนัก
ความเข้าใจ และมีทศั นคติทถี่ กู ต้องเกีย่ วกับอันตรายจากอัคคีภยั และมีความเสีย่ งด้าน
อุบตั เิ หตุรา้ ยแรงและผลกระทบร้ายแรงต่อชีวติ ทรัพย์สนิ สาธารณูปโภค อากาศยาน
ระบบการเดินอากาศ ฯลฯ จากการปล่อยโคมฯ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่  27/2559 และการฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�ำคุกและปรับ  
แม้ว่าภาครัฐมีมาตรการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แต่ที่ผ่านมา
ปัญหาจากการที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเอาผิดลงโทษได้อย่าง
จริงจัง เนือ่ งจากโดยสภาพและพฤติการณ์ของการปล่อยโคมต่างๆ มีผคู้ นจ�ำนวนมาก
ปล่อยโคมฯ ในพื้นที่ต่างๆ กัน เวลาต่างๆ กัน ด้วยโคมชนิด ขนาดและสีเดียวกัน
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สงิ่ ใดก็ตาม การสืบสวน สอบสวนต้องระบุผลเสียหายที่
เกิดขึ้น เช่น อัคคีภัยต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่ออากาศยาน เป็นต้น ระบุโคมที่ก่อ
ให้เกิดความเสียหาย ระบุตัวผู้กระท�ำ  นั่นคือ พิสูจน์ความผิดจนน�ำไปสู่การจับกุมผู้
กระท�ำความผิดซึ่งเป็นไปได้ยาก เพราะยากที่จะรู้ว่าโคมฯ อันไหน โคมฯ ของใครที่
ไปก่อให้เกิดความเสียหายนัน้ ๆ เมือ่ ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายหรือเอาผิดลงโทษได้
อย่างจริงจัง แม้จะประกาศเตือนอย่างจริงจังโดยชีใ้ ห้เห็นว่าเมื่อโคมลอยถูกดูดเข้าไป
ในเครื่องยนต์จะท�ำให้เครื่องยนต์ระเบิดและส่งผลให้เครื่องบินตกได้ เป็นการท�ำลาย
เครือ่ งบินระหว่างบริการ หรือการกระท�ำใดๆ ทีท่ ำ� ให้เครือ่ งบินเสียหายจนไม่สามารถ
บินได้หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ต้องระวางโทษประหารชีวิต มีโทษจ�ำคุกและโทษ
ปรับสูงก็ตาม หน่วยงานต่างๆ จึงท�ำได้แค่การขอความร่วมมือจากประชาชน
ในปัจจุบนั ค�ำสัง่ หัวหน้า คสช.ที่ 27/2559 จะมุง่ เน้นไปทีก่ ารห้ามจุดและปล่อย
หรือกระท�ำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมควัน ฯลฯ ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการ
กระท�ำที่เป็นความผิด หากไม่เข้าข้อยกเว้นของการได้รับอนุญาต ต้องรับโทษตาม
กฎหมาย ซึ่งแม้จะพิสูจน์ความผิดง่ายขึ้น โดยไม่ต้องไปค�ำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้น
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นอกจากนี้ในต่างประเทศก็มีปัญหาและผลกระทบจากการปล่อยโคมลอยมาก
เช่นกัน กฎหมายในหลายประเทศมีแนวโน้มเข้ามาแทรกแซง ควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
โคมลอยมากยิง่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั โดยมีระดับการก�ำหนดข้อห้าม ตัง้ แต่การห้ามมิให้
ใช้หรือปล่อยโคมลอย ห้ามมิให้มีการขาย ห้ามมิให้มีการผลิต ขาย น�ำเข้า หรือจัด
จ�ำหน่าย  โดยมีการก�ำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการป้องกันและลดความเสีย่ ง
อั น ตราย หรื อ อาจกล่ า วได้ ว ่ า เป็ น มาตรการเพื่ อ ความปลอดภั ย คล้ า ยคลึ ง กั บ
ประเทศไทย เช่น สหราชอาณาจักร มลรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา หลายประเทศ
เช่น ออสเตรเลีย คอสตารีกา มีวธิ กี ารทีน่ า่ สนใจในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้าง
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ก็ตาม แต่หากไม่เป็นที่ประจักษ์ ก็ไม่ง่ายที่จะสืบสวน สอบสวนหาตัวผู้กระท�ำการ
ปล่อยโคมลอย โคมควันขึ้นสู่อากาศและเป็นความผิด
นอกจากนีย้ งั ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับคนต่างท้องถิน่ นักท่อง
เทีย่ วทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติ ซึง่ อาจไม่ทราบกฎหมายและมาตรการห้ามหรือมีขอ้
จ�ำกัดการปล่อยโคมลอยในพืน้ ทีท่ จี่ ดั งานทีม่ กี ารปล่อยโคม ขาดการบังคับใช้กฎหมาย
จากการทีม่ ผี ผู้ ลิตและผูจ้ ำ� หน่ายจ�ำนวนมากเพือ่ ประโยชน์ทางการค้าและหาก�ำไร อัน
ที่จริงแล้วพึงต้องก�ำหนดโทษและให้มีการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้จัดให้มี ผู้ส่งเสริม
กิจกรรมการปล่อยโคมฯ (ในทุกระดับ) ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้จำ� หน่าย รวมทั้งผู้ผลิต/ผู้จัด
ท�ำโคมลอย (โคมไฟ) โคมควัน เพราะเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อ
อันตรายและความเสียหาย ไปจนถึงมีสว่ นก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายซึง่ ผล
การวิจัยที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาริน เจริญศิลป์ (2552) ศึกษาเรื่องการ
รับรูก้ ฎหมายและบทบาทของกฎหมายในการด�ำรงชีวติ ของคนพิการ ในแง่ทหี่ ากไม่มี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ และสังคมยังมีเจตคติทางลบและมี
การเลือกปฏิบัติ กฎหมายย่อมไม่อาจบังเกิดผลได้อย่างแท้จริง จึงควรมีมาตรการใน
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรับรู้
กฎหมายและการใช้สทิ ธิในด้านต่างๆ ให้มากขึน้ รวมทัง้ ยกระดับจิตส�ำนึกและเจตคติ
ของผูค้ นในสังคม เพือ่ เป็นก้าวส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้มกี ารบังคับใช้ตามกฎหมายและได้รบั
ความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปอย่างแท้จริง
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การรับรู้ ความเข้าใจให้แก่สาธารณชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หลากหลายช่องทาง
สื่อสารทางเว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุ กิจกรรมเพื่อ
การพูดคุย ฯลฯ โดยผูว้ จิ ยั เห็นว่าทัศนคติและการรับรูส้ มั พันธ์กบั การปฏิบตั สิ บื ต่อกัน
มาตามวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม ความเคยชินจากการใช้เหตุผลของสิทธิเสรีภาพ
การเฉลิมฉลอง ความรื่นเริงบันเทิง ความพึงพอใจส่วนบุคคลและของกลุ่มบุคคลเป็น
ส่วนใหญ่ ในภาพรวมทั้งที่ปรากฏในหลายประเทศและประเทศไทยยังมีความจ�ำเป็น
ต้องปรับเปลีย่ นทัศนคติและเพิม่ การรับรู้ ความเข้าใจต่ออันตราย ผลกระทบ นโยบาย
มาตรการ กฎหมาย ซึ่งทุกภาคส่วนพึงต้องใช้วิธีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
ข้อเสนอแนะปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย มีดังนี้
1. ภาครัฐและราชการส่วนท้องถิน่ อาจอาศัยอ�ำนาจตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 27/2559 ออกมาตรการเพิม่ เติมจ�ำกัดกิจกรรมของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ข้างต้น ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน โดย
เฉพาะภาคส่วนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
2. กฎหมายพึงต้องก�ำหนดโทษและให้มีการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้จัดให้มี
ผู้ส่งเสริมกิจกรรมการปล่อยโคมฯ (ในทุกระดับ) ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้จ�ำหน่าย รวมทั้ง
ผู้ผลิต/ผู้จัดท�ำโคมลอย (โคมไฟ) โคมควัน เพราะเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนท�ำให้เกิดความ
เสี่ยงไปจนถึงมีส่วนก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย โดยสร้างข้อจ�ำกัดการ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและธุรกิจเป็นส�ำคัญ
3. ควรให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกพื้นที่โดย
ประกาศเป็นกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ตลอดไปมิใช่ออกมาใช้เฉพาะช่วง เพื่อให้สังคม
เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและความเข้มงวดจริงจังของผู้บังคับใช้กฎหมาย
โดยค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนร่วมด้วย
4. มุง่ เน้นให้ทกุ ภาคส่วนด�ำเนินการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ทั้งสื่อสังคมออนไลน์และสื่อดั้งเดิมเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ
และความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย โดยมุ่งเน้นความเสี่ยง อันตราย
และความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความสงบสุข ความเป็นระเบียบ
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ความปลอดภัยของส่วนรวมให้ลดทอนแนวคิด ภาพ ข้อความ ประชาสัมพันธ์สง่ เสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการปล่อยโคมลอยไปสู่การน�ำเสนอการประกาศห้ามและ
มาตรการต่างๆ ด้านความปลอดภัยแทน
5. หากไม่มกี ารบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทางปฏิบตั ิ และสังคมยังมีเจตคติ
ทางลบและมีการเลือกปฏิบตั ิ กฎหมายย่อมไม่อาจบังเกิดผลได้อย่างแท้จริง จึงควรมี
มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และรณรงค์สง่ เสริมให้เกิดการตระหนัก
รับรู้กฎหมายและการใช้สิทธิในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งยกระดับจิตส�ำนึกและ
เจตคติของผูค้ นในสังคม เพือ่ เป็นก้าวส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้มกี ารบังคับใช้ตามกฎหมายและ
ได้รับความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปอย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการ
องค์กรคณะสงฆ์จงั หวัดนครสวรรค์ 2) เพือ่ บูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้าง
การบริหารจัดการขององค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ และ 3) เพื่อเสนอผล
วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยแบบผสม โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
1) ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 รูป/คน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จาก
พระสังฆาธิการผู้ปกครอง นักวิชาการทางศาสนา อาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และ 3) ใช้การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นพระภิกษุทั่วทั้งจังหวัด 364 รูป
บทความนี้สรุปจากรายงานวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
: วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์
2
อาจารย์พเิ ศษหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
1

บทที่ 6 พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์
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บทที่ 6

ส�ำหรับผลการวิจัย ได้ข้อค้นพบที่เป็นรูปแบบของ “การบริหารจัดการเชิงพุทธ
บูรณาการ” ทีจ่ ะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนัน้ ได้แก่ 1) มีการส่งเสริมเติมเต็ม
ก�ำลังใจ 2) มีขนั้ ตอนวิธกี ารทีช่ ดั เจนรัดกุม 3) ประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักพระธรรมวินยั
4) บริหารจัดการอย่างคุ้มค่า 5) มีการบริหารจัดการทันต่อเวลา 6) มุ่งประโยชน์ส่วน
รวมมากกว่าส่วนตน และ 7) สนับสนุนคนเก่งคนดีให้ทำ� งาน ขณะเดียวกันเพือ่ ให้การ
บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์เกิดผลเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ควรจะต้อง
1) มีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นธรรม 2) มีความส�ำรวมระวังทางกาย วาจา
3) หมัน่ พัฒนาตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา 4) บริหารจัดการอย่างคุม้ ค่า 5) ด�ำเนินตาม
แนวทางพอเพียง 6) เคารพและตรงต่อเวลา 7) หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ค�ำส�ำคัญ : พุทธบูรณาการ ; การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ ; ผลสัมฤทธิ์บริหาร
   จัดการองค์กรคณะสงฆ์
Abstract
The purposes of the study are 1) to analyze the sangha organization
administration in Nakhon Sawan Province, 2) to integrate the Buddhist
principles to strengthen of the sangha organization administration in
Nakhon Sawan Province, 3) to present the results of process analysis
and achievement in the sangha organization administration in Nakhon
Sawan Province. Methodology was the mixed methods. The data for
this qualitative research were collected from key informants, who were
administrators, experts and representatives from related agency with
structured in-depth interviews of 17 experts. Data were also collected
from participants in focus group discussion, who were administrators,
religious scholars, professors and representatives from relevant agencies
and concluded data for quantitative research by survey research of 364
monks with questionnaires.
For research results, the findings are in the form of “Integrative
Buddhist Management” as a guideline for management as follows: 1)
Promote the fulfillment of the spirit. 2) Have a clear and concise
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algorithm. 3) Follow the principles of Dhamma-Vinaya. 4) Cost effective
management. 5) Management on time. 6) More common benefit than
personal one and 7) Putting the right man on the right jobs. At the same
time, in order to have the effective monastic order administration in the
process and the result the program should be: 1) monitored fairly,
2) operated for the benefits for all rather than for personal interest,
3) developed according to the precepts of concentration meditation,
4) followed cost effective management 5) followed the sufficiency
economy 6) respected and punctual 7) persistent on self-development.
Keywords : Buddhist Integrative ; Sangha Organization Administration ;
		
Achievement Sangha Organization Administration
บทนำ�
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมไทยทีต่ อ้ งเผชิญกับวิกฤตความเสือ่ มถอยด้านคุณธรรม
จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีแนวโน้มเป็นสังคม
ปัจเจกมากขึ้น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าวท�ำให้คนไทยขาดภูมิคุ้มกัน
ทีด่ ี ขาดการใช้วจิ ารณญาณกลัน่ กรอง เกิดความเสือ่ มถอยทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
และมีความถี่ในการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ทั้งปัญหาในครอบครัว
และปัญหาสังคม (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2556) องค์กรคณะสงฆ์ถอื เป็นสถาบันทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นภารกิจเพือ่ แก้ไขปัญหา
ข้างต้น แต่ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุยังเป้าหมายที่ได้วางไว้ต้องอาศัยระบบการ
บริหารจัดการที่ดี และการบริหารองค์กรที่ดีต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมี
แนวคิดหรือหลักการเข้ามาประกอบ ซึง่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั การแบ่งงานมอบอ�ำนาจหรือการก
ระจายงานให้ผู้บริหาร รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะการบริหาร
องค์กรคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้มีอ�ำนาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น
ว่า เมือ่ มีอธิกรณ์เกิดขึน้ ต้องอาศัยพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จดั ระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้ดำ� เนินตามพระธรรมวินัย กฎหมายกฎระเบียบมหาเถรสมาคม
ข้อบังคับ รวมทั้งมติ (กรมการศาสนา, 2540)
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ในส่วนของโครงสร้างทางการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนั นัน้ มีสมเด็จ
พระสังฆราชทรงเป็นองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยและด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการมหาเถรสมาคม นอกจากนั้นยังกระจายการปกครองสงฆ์ไทยไปยังส่วน
ภูมิภาคจ�ำนวน 18 ภาค เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
การปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช 2505 ที่ก�ำหนดให้มีต�ำแหน่งพระสังฆาธิการหรือ
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ขยับขยายไปตามล�ำดับชั้น คือ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล และเจ้าอาวาสตามล�ำดับ (สายัณห์ อินนันใจ และ
คณะ, 2553 : 63-73) ปัจจุบันการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.2505 ก�ำหนดให้มหาเถรสมาคมมีอำ� นาจหน้าทีป่ กครองคณะสงฆ์ให้เป็นไป
โดยเรียบร้อยและได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 หรือฉบับแก้ไข
ที่ให้มหาเถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค�ำสั่งมีมติ และออกประกาศโดย
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย รวมถึงดูแลคณะสงฆ์ในขอบเขตหน้าที่
ของตนตามที่ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 โดยมีพระสังฆาธิการมีหน้าที่รับ
ผิดชอบกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ คือ
1. ด�ำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมายกฎมหา
เถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือ
ค�ำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
2. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การ
ศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณ
สงเคราะห์ให้ด�ำเนินไปด้วยดี
3. ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค�ำสั่งหรือค�ำ
วินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต�ำบล
4. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยชอบ
5. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอ้ ยู่
ในบังคับบัญชาหรืออยูใ่ นเขตปกครองของตน และชีแ้ จงแนะน�ำการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั โครงสร้างการบริหารจัดการวัดและองค์กรคณะสงฆ์มกี าร
จัดรูปแบบการบริหารของคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมภิ าคมีการรวมศูนย์อยูท่ ี่
จังหวัด ซึ่งมีบุคลากรในสนองงานไม่เพียงพอหรือไม่มีองค์กรมารองรับเพื่อการ
สนับสนุนงาน ไม่มีองค์กรตรวจสอบการท�ำงานอย่างจริงจัง การรวมศูนย์อ�ำนาจของ
การบริหารเช่นนี้ เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ.2535 (กองแผนงาน กรมการศาสนา, 2542)
จึงท�ำให้การท�ำงานไม่ต่อเนื่อง เป็นผลให้การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสม ขาดเครื่องมือ หรือกลไก
ทีจ่ ะสนองงานให้ได้ผล อีกทัง้ พระสังฆาธิการมีภาระงานมากจึงท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ
กับวัด และเกิดประเด็นข่าวคราวความประพฤติในทางที่เสื่อมเสียของพระภิกษุ
สามเณรปรากฏในสื่อต่างๆ อยู่เนืองๆ ประกอบกับการบริหารจัดการวัดยังเป็น
รู ป แบบเดิ ม ๆ คื อ ทรงอยู ่ แ ละทรุ ด ลงตามล� ำ ดั บ ไม่ เ กิ ด การพั ฒ นาและจั ด วาง
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการวัดที่เป็นระบบหรือรูปธรรมที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพ
แวดล้อม วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การบริหารจัดการวัดหรือองค์กรคณะสงฆ์ ใน
เชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา
หากจะกล่าวถึงการบริหารองค์กรคณะสงฆ์นนั้ อาจกล่าวได้วา่ ได้เริม่ ขึน้ มาตัง้ แต่
สมัยพุทธกาล ตัง้ แต่สมัยทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการอุปสมบท
แก่พระอัญญาโกณฑัญญะนับว่าเป็นการสืบศาสนทายาทเป็นครั้งแรก และทรง
ประกาศความจริงแห่งชีวติ ด้วยการแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นปฐมฤกษ์แห่ง
การประกาศพระพุทธศาสนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรง
ส่งพระสาวกไปประกาศพระสัทธรรมด้วยพุทธด�ำรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้ว
จากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วง
ทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุข
แก่ชนจ�ำนวนมาก เพือ่ อนุเคราะห์ชาวโลกเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุขแก่เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย พวกเธออย่าได้ไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความ
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งามในเบื้ อ งต้ น มี ค วามงามในท่ า มกลาง และมี ค วามงามในที่ สุ ด จงประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายผู้มี
กิเลสดุจธุลีในตาน้อยมีอยู่ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุทั้งหลาย
แม้เราก็จกั ไปยังต�ำบลอุรเุ วลาเสนานิคมเพือ่ แสดงธรรม” (สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย
สคาถวรรค เล่มที่ 15 ข้อที่ 141 หน้าที่ 174) และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท�ำให้พระพุทธ
ศาสนาเจริญมั่นคงอย่างรวดเร็วและมีจำ� นวนพระสาวกเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ ต่อมา
ได้มีการส่งเสริมการศึกษาด้านวิปัสสนาธุระและคันถธุระอันเป็นแนวทางประพฤติ
ควบคู่กันไป พระพุทธองค์ทรงปกครองพระสงฆ์สาวกแบบพ่อปกครองลูกโดยอาศัย
พระธรรมวินัยเป็นหลัก เช่น เมื่อจะให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรต้องมีพระอุปัชฌาย์
เป็นผูด้ แู ลหรือเป็นผูป้ กครอง กล่าวคือพระอุปชั ฌาย์เปรียบเสมือนผูค้ ำ�้ ประกันผูบ้ วช
ต่อทีป่ ระชุมสงฆ์วา่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนหรือไม่อย่างไร (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต),
2541 : 45) และเมื่ออุปสมบทแล้วกุลบุตรต้องได้รับการอบรมข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ที่
พระอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกพึงปฏิบัติต่อกันเหมือนพ่อปกครองลูก ใช้ระบบเคารพ
กันตามล�ำดับอาวุโส และมีการการพิจารณาวินจิ ฉัยโทษอาศัยหลักพระธรรมวินยั เป็น
เกณฑ์ในการตัดสิน
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงใช้ระบอบสามัคคีธรรมเป็นแม่บทในการ
ปกครองคณะสงฆ์ โดยพระองค์ทรงอยูใ่ นฐานะเป็นประมุขหรือประธานของภิกษุสงฆ์
ทั้งหมด พระองค์ทรงประทานความเสมอภาคแก่ภิกษุทุกรูปโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ส�ำหรับภิกษุทเี่ คยมีสถานะเดิมแตกต่างกันโดยไม่มกี ารแบ่งชนชัน้ วรรณะ เช่น บางรูป
เคยมีสถานะเดิมเป็นกษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ชั้นสูง บุตรเศรษฐีหรือคนยากจน ซึ่งต่างก็
ต้องประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นหลักพระธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและบัญญัติ
ไว้แล้วเสมอเหมือนกัน จึงท�ำให้พระพุทธศาสนามีหลักศาสนธรรมที่สามารถน้อมน�ำ
ไปปฏิบัติ มีศาสนสถานไว้ส�ำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีศาสนบุคคลคือ
พระสงฆ์เป็นผูส้ บื ทอดเจตนารมณ์และปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า (พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2537 : 33) พระสงฆ์จึงถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่พึ่งของ
ชาวบ้าน ให้การศึกษาอบรมแนะน�ำชาวบ้านในทางที่ถูกที่ควร เป็นทีป่ รึกษาชาวบ้าน
ที่ประสบความเดือดร้อน หรือชี้แนะแนวทางอาชีพที่สุจริตอันก่อให้เกิดผลทาง
เศรษฐกิจแก่ประเทศทางอ้อม นอกจากนั้นในทางสังคมพระสงฆ์ยังสามารถเป็น
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ผูถ้ า่ ยทอดและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามให้สบื ทอดเป็นมรดกแก่ลกู หลานไทย
ในอนาคตพระสงฆ์มีบทบาทส�ำคัญมากเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอดีตที่ผ่านมาจึงเป็นผลให้ชาวบ้านมักจะเชื่อฟังพระสงฆ์มากกว่าเชื่อฟัง
ข้าราชการหรือผู้อื่นๆ
ขณะเดียวกันในการบริหารจัดการวัดหรือองค์กรคณะสงฆ์ต้องมีกรอบแนวคิด
ทฤษฎีทเี่ ปรียบเสมือนตัวชีว้ ดั ทางการบริหารหรือการปกครอง (Government) ทีต่ อ้ ง
อาศัยหลักการบริหารจัดการ (Management) อาทิ McKinsey 7s  และการบูรณา
การหลักสัปปุริสธรรม 7 ในทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรคณะสงฆ์ เพือ่ ให้การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ส�ำเร็จลุลว่ งและเป็นไปตาม
นโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objectives) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency)
และประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเครื่องชี้วัดผลของการ
บริหารจัดการองค์กร (Administrative Measurement) ค�ำถามจึงมีอยู่ว่าจะมีการ
เสริมสร้างการบริหารจัดการวัดหรือองค์กรคณะสงฆ์อย่างไรจึงจะมีส่วนเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหากจะมีการน�ำหลักธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการร่วมกับศาสตร์ทางการบริหาร
จัดการสมัยใหม่จะมีรูปแบบและกระบวนการอย่างไร จึงจะท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ให้เกิดความเป็นปึกแผ่น มัน่ คง และยัง่ ยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รคณะสงฆ์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์
2. เพือ่ บูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างการบริหารจัดการขององค์กร
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
3. เพือ่ เสนอผลวิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิใ์ นการบริหารจัดการ
องค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ
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บทที่ 6

วิธีการวิจัย
การวิจยั ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั วิจยั แบบผสม (Mixed Method Research) ด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ขั้นตอน 1) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 รูป/คน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) จากพระสังฆาธิการผู้ปกครอง นักวิชาการทางศาสนา อาจารย์
และผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ 3) การวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research)
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระภิกษุทั่วทั้งจังหวัด 364 รูป เพื่อสนับสนุนแนวทางและ
รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 รูป/คน โดย
การคัดเลือกตามคุณสมบัตแิ บบเฉพาะเจาะจงจากพระสังฆาธิการผูป้ กครองในระดับ
รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะภาค
เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล และเจ้าอาวาส รวมถึงวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และนักวิชาการในทางพระพุทธศาสนาที่มี
ประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจและเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรคณะ
สงค์ มาให้ความรู้ แนวคิด มุมมอง รวมถึงการสะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทาง
ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาที่ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด
ระบบ มีกระบวนการและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำมาประมวลเป็นกรอบในการสร้างรูปแบบหรือแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
2. การสนทนากลุม่ เฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ม่ใช่
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ และเป็นการคัดเลือกตามคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็น
พระสังฆาธิการผู้ปกครองระดับจังหวัด เป็นเจ้าคณะอ�ำเภอที่มีประสบการณ์สูง และ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ รวมถึงเป็นนักวิชาการศาสนา
และผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 9 รูป/คน โดยอาศัยกรอบทฤษฎี
(Theoretical Sampling) ว่ามีความเหมาะสมที่สามารถสนับสนุนช่วยเหลือในการ
พัฒนารูปแบบและเป็นส่วนส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ ส�ำหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในชั้นนี้ ผู้วิจัยได้กำ� หนด
ค�ำถามที่จะเป็นกรอบในการน�ำไปสู่การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีแบบมีส่วนร่วม
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บทที่ 6

ภายใต้บรรยากาศการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ด้วยค�ำถามหลักทีค่ รอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ในระดับลึกมาวิเคราะห์ใจความ (Texual Analysis) และเสริมด้วยการวิเคราะห์
เชิงบริบท (Contexual Analysis) รวมทั้งการใช้วิธีวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์สาระ
(Content Analysis) เพื่อท�ำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ในการพัฒนา
แนวทางหรือรูปแบบมากยิ่งขึ้น
3. การวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ที่ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ประชาการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในเขตการปกครองของ
คณะสงฆ์จงั หวัดนครสวรรค์ทงั้ 15 อ�ำเภอ ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายจ�ำนวน 7,599
รูป ส�ำหรับขนาดของกลุม่ ตัวอย่างนัน้ ใช้เทียบตามตาราง เครจซีและมอร์แกน (Krejcie
and Morgan, 1970) ได้จำ� นวนตัวอย่าง 364 ตัวอย่าง และในการสุ่มตัวอย่างได้จาก
การเลือกแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) จากจ�ำนวนอ�ำเภอทั้ง 15
อ�ำเภอ แล้วท�ำการคัดเลือกแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) ในแต่ละอ�ำเภอ
ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกันแล้วใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling)
ผลการวิจัย
รูปแบบเชิงพุทธบูรณาการทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคณะ
สงฆ์ให้เกิดระบบ มีกระบวนการและมุง่ สูผ่ ลสัมฤทธิ์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของปัจจัย
ต่างๆ ได้ผล ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการแปรผลโดยรวมทีม่ ตี อ่ พุทธบูรณ
าการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จงั หวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการ
และผลสัมฤทธิ์
n = 364
พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์

X

S.D. การแปลผล

3.76

0.55

มาก

3.81

0.49

มาก

3.80

0.54

มาก

3.79

0.58

มาก

3.87

0.49

มาก

3.82

0.49

มาก

3.86

0.49

มาก

3.76 0.55

มาก

บทที่ 6

1. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรู้และเข้าใจในปัญหา
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือระเบียบขั้นตอนในการบริหารจัดการ
2. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์
    รู้เป้าหมาย ที่จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุผล
3. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรูแ้ ละเข้าใจในศักยภาพและปัจจัย
     ทางการบริหารจัดการทีต่ นหรือองค์กรของตนมี
4. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรูแ้ ละเข้าใจถึงวิธกี ารหรือแนวทาง
    ในการประหยัด สามารถบริหารจัดการได้ภายใต้ขดี จำ�กัด
5. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรูแ้ ละเข้าใจถึงสภาพการณ์  
    สภาวการณ์ หรือการบริหารจัดการทีท่ นั ต่อโลกและเหตุการณ์
6. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรูแ้ ละเข้าใจในขนบธรรมเนียม
    จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และวิถขี ององค์กร ตลอดทัง้ ชุมชนและ
    สังคม
7. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรูแ้ ละเข้าใจถึงศักยภาพของบุคลากร
   เพือ่ ทีจ่ ะการจัดวงลงในระบบและตำ�แหน่งทีเ่ หมาะสมกับความรู้
   ความสามารถ
รวม

ระดับความคิดเห็น

สรุปผลการด�ำเนินการวิจัยใน 3 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยน�ำมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ออกมาเป็น รูปแบบพุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ :วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์   (The Buddhist
Integration of the Sangha Organization Administration in Nakhon Sawan
Province: Analyzed from the Process and Achievement) โดยให้ชื่อว่า
“Nakhon Sawan Model” ดังนี้
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สรุปและอภิปรายผล
ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์นั้นมีปัจจัยมาจาก 2 ประการส�ำคัญ คือ
ประการแรกว่าด้วยเรื่องของความรู้ความสามารถเฉพาะตนของพระสังฆาธิการ
ผูป้ กครองทีถ่ อื เป็นเรือ่ งของศาสตร์ทเี่ ป็นองค์ประกอบเฉพาะตัวบุคคลทีพ่ งึ มีและเป็น
ที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งผู้บังคับบัญชาที่เหนือตน ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน และ
พุทธบริษทั ทัง้ 4 ทีม่ สี ว่ นร่วมในการจรรโลงสร้างสรรค์พฒ
ั นาวัดหรือองค์กรคณะสงฆ์
ในแต่ละระดับ ส่วนประการที่ 2 ว่าด้วยเรือ่ งทักษะหรือความช�ำนาญ ความเชีย่ วชาญ
ทางการบริหารจัดการที่ถือเป็นศิลป์ ทั้งศิลป์ในเรื่องของการครองตน ครองคน และ
ครองงาน ทีพ่ ระสังฆาธิการผูป้ กครองได้แสดงออกให้เป็นทีย่ อมรับว่ามีความเก่ง ความ
ดี จนเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นว่าสามารถที่จะท�ำได้ ท�ำเป็น และท�ำอย่างถูกต้อง
การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์นั้นพระสังฆาธิการผู้ปกครองจ�ำเป็นจะต้อง
มีความรูค้ วามสามารถทีถ่ อื เป็นเรือ่ งของศาสตร์ ขณะเดียวก็จำ� เป็นต้องมีทกั ษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตนที่ถือเป็นเรื่องของศิลป์ เมื่อน�ำทั้งสองส่วนมาผนวกเข้ารวมกันจะ
ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ การมีทกั ษะทางการบริหารทีส่ ำ� คัญดังต่อไปนีท้ ำ� ให้การบริหาร
จัดการเกิดความราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ 1) การมีภาวะผู้นำ 
� (Leadership) ที่สามารถ
ท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจหรือสมัครใจที่จะท�ำให้งานหรือ
ภารกิจส�ำเร็จผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการได้ 2) การมีทักษะในการ
ตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ (Decision Making) ในทางเลือกที่เหมาะสมได้หรือ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจปฏิบัติหรือสั่งการให้ปฏิบัติตามทางเลือกนั้นได้
อย่างมีเหตุมีผล 3) การมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ที่ชักน�ำกระตุ้น
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความตัง้ ใจ ความเต็มใจ และความพร้อมใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตาม
ที่สั่งการ 4) การมีทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication) ที่สามารถถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความเชีย่ วชาญ และนัยแห่งการประพฤติ ปฏิบตั ิ
จริยาวัตร หรือความเป็นผูท้ รงศีลจริยวัตร ถือเป็นการสือ่ สาร เชิงสัญลักษณ์ทจี่ ะติดต่อ
สื่อสารเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนได้เกิดความ
เคารพศรัทธามากยิง่ ขึน้ และ 5) การมีทกั ษะการบริหารความขัดแย้ง (Conflict) โดย
สามารถที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางเหมาะสมและเป็นแนวทางที่จะท�ำให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจสูงสุดและเกิดความรู้สึกไม่พอใจน้อยที่สุด
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ขณะเดียวกันในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์นั้นในทุกภารกิจหรือการ
ขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารเพื่ อ สื บ สานงานทางพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลเชิ ง
กระบวนการและผลสัมฤทธิ์นั้นพระสังฆาธิการผู้ปกครองต้องรู้และเข้าใจหลักการ
แนวคิด หรือทฤษฎีทางการบริหารจัดการ โดยเริ่มตั้งแต่มีการวางแผนการท�ำงานว่า
ใคร (Who) ท�ำอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) อย่างไร (How)
งบประมาณเท่าไหร่ (How much) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Purpose)
เมือ่ วางแผนแล้วก็ตอ้ งลงมือท�ำ (Do) ในระหว่างลงมือท�ำมีการอ�ำนวยการ (Directing)
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) เมื่ อ พบอุ ป สรรคสามารถสร้ า งแรงจู ง ใจ
(Motivation) หรือให้คำ� ปรึกษา (Consulting)ให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เห็นทางออก
ของปัญหา รวมถึงการจัดก�ำลังคนและจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนให้เพียงพอต่อ
การด�ำเนินงาน (Organizing) ขั้นตอนต่อมาเมื่อลงมือท�ำแล้วมีระบบการตรวจสอบ
(Check) ความคืบหน้าหรือผลส�ำเร็จของงานทีเ่ กิดขึน้ โดยต้องอาศัยการประสานงาน
(Coordinator) การควบคุมดูแล (Control) จากปัจจัยภายในภายนอกเข้ามามีส่วน
ท�ำให้ผลงานเป็นตามแผนและมีความต่อเนือ่ ง (Continue) สม�ำ่ เสมอ เมือ่ มีการท�ำงาน
เรื่องเดิม โครงการเดิม กิจกรรมเดิมในครั้งที่ 2 , 3 หรือ 4 ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ตามล�ำดับโดยผ่านกระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) เพื่อให้ผลงานออกมาตรงตาม
เป้าหมาย หรือในบางกรณีหากไม่ตรงกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมีการ
ปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเน้นในประเด็นการปรับวิธีการ (How) เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมหรือสมดุลและต้องสัง่ การ (Command) ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นแบบไม่สิ้นสุด (Action to improvement) ในกระบวนการบริหารจัดการ
นั้นสิ่งที่ส�ำคัญอีกประการก็คือ ต้องมีการคิดค้นและก�ำหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best
Way) ส�ำหรับงานแต่ละอย่าง โดยมีการก�ำหนดวิธีการท�ำงานที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้
สามารถท�ำงานเสร็จลุลว่ งไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงาน โดยอาศัย
ความช�ำนาญ ความเชี่ยวชาญ ความรอบคอบ พิถีพิถัน ละเมียดละไม ที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนั้นในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์พระสังฆาธิการผู้ปกครองจะ
ต้องยึดหลักการบริหารตามหลักทุติยปาปณิกธรรม กล่าวคือ 1) มีการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างผู้มีจักขุมาคือบริหารจัดการองค์กรอย่างผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการ
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วางแผนเป็นขั้นตอน มีการวางยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
ภารกิจหน้าทีท่ งั้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 2) มีการบริหารจัดการองค์กร
อย่างผู้มีวิธูโร คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้จักหลักการ รู้วิธีการ มีความรับผิดชอบ มีความ
มุ่งมั่นทุ่มเท และยึดถือกฎระเบียบรวมถึงหลักพระธรรมวินัยในการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด ขณะเดียวกันยังสามารถจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานด้วยทุ่มเทและอุทิศตนให้
กับงาน ก่อให้เกิดผลในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างความก้าวหน้าขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์อย่างผู้มีนิสสยสัม
ปันโน เป็นผู้นำ� ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงาน ประสานใจ ประสานประโยชน์ ให้
ได้รบั ความเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ และศรัทธาจากผูอ้ นื่ และสามารถทีจ่ ะประสานความมือทัง้
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เข้ามามีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรมเพือ่ ความ
มั่นคงและความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา
ขณะเดียวกันอีกในอีกมิติหนึ่งด้วยฐานะและต�ำแหน่งความเป็นพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะต�ำบล เจ้าคณะอ�ำเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัด
คุณสมบัติเฉพาะในความเป็นผู้บริหารองค์กรคณะสงฆ์ต้องมีและเป็นคุณสมบัติที่
ส่งผลให้เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ทมี่ งุ่ สูผ่ ลสัมฤทธิเ์ ชิงพุทธบูรณาการ พระสังฆาธิการ
ผูป้ กครองต้องมีความเป็นสัตบุรษุ ตามหลักสัปปุรสิ ธรรม กล่าวคือ 1) ต้องมีการบริหาร
จัดการองค์กรคณะสงฆ์ทตี่ งั้ บนฐานของการรูจ้ กั เหตุ รูห้ ลักการ รูง้ าน รูห้ น้าที่ รูก้ ติกา
ที่มีความเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน 2) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่มี
จุดมุ่งหมายปลายทางที่ชัดเจน เข้าใจวัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ขององค์กรดีว่าจะ
ไปทางไหน เพื่อประโยชน์อะไร 3) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่เข้าใจดีว่า
ตนเองมีคณ
ุ สมบัติ มีความสามารถอย่างไร และต้องรูจ้ กั พัฒนาตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ
อย่างไร ประกอบกับมีจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามจนเป็นที่
ยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลาย 4) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความพอประมาณ รู้จักความพอดี รู้จักขอบเขตความเหมาะสมในการท�ำงาน
ท�ำให้การด�ำเนินกิจการงานต่างๆ สามารถน�ำพาหมูค่ ณะไปสูค่ วามสุข สงบ ปลอดภัย
และความเจริญงอกงามอย่างแท้จริง 5) มีการบริหารจัดการองค์กรทีร่ วู้ า่ ควรประกอบ
กิจการงานใดๆ ให้ทนั ให้เหมาะกับเวลา ทันต่อโลกและเหตุการณ์ทกี่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลง
และประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 6) มีการบริหารจัดการองค์กรที่เข้าใจ
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เข้าถึงชุมชน สังคม เข้าใจในระเบียบ กฎเกณฑ์ วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมนั้นๆ
ก่อนที่จะลงมือพัฒนาแก้ไขเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้า และ
สุดท้าย 7) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับ
งาน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าและน�ำมาซึง่ ความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและ
สังคม
ในการบริหารจัดการขององค์กรคณะสงฆ์เชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์เชิงพุทธ
บูรณาการ พระสังฆาธิการผูป้ กครองต้องบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดย 1) มีการ
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และเติ ม เต็ ม ก� ำ ลั ง ใจซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานบรรลุ ยั ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ม าตรการเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการท�ำงาน และในการ
บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์มกี ารก�ำหนดโทษตามหลักพระธรรมวินยั และโดยการ
อนุโลมกฎ กติกาที่ก�ำหนดร่วมกันเพื่อความเหมาะสม 2) มีการก�ำหนดขั้นตอนและ
วิธีการที่มีความชัดเจนและรัดกุม มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายต่อการขับ
เคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 3) ในการบริหารจัดการองค์กร
คณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะทางการบริหาร มุง่ ให้พระภิกษุ สามเณรหมัน่ ประกอบกิจการงานทางพระพุทธ
ศาสนาด้วยความสุจริตธรรม มุง่ ให้พระภิกษุ สามเณรประพฤติปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้องตาม
กรอบพระธรรมวินยั และศีลจริยธรรมอันดี และ ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
มุ่งให้พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญา และมีความ
เคารพ ศรัทธา เชื่อมั่นต่อองค์กรคณะสงฆ์ที่ตนเองสังกัด 4) มีการบริหารจัดการงบ
ประมาณอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด บนพืน้ ฐานของการรูจ้ กั พอประมาณและ
บริหารตามศักยภาพในขีดจ�ำกัดตามก�ำลังของตน และในการบริหารจัดการองค์กร
คณะสงฆ์พระสังฆาธิการใช้ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสมควรตามสมณะสารูป 5) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์พระ
สังฆาธิการเป็นผูร้ จู้ กั การบริหารเวลาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทนั ต่อเหตุการณ์และเวลา และ ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์พระ
สังฆาธิการบริหารจัดสรรเวลาได้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด 6) การบริหารจัดการ
องค์กรคณะสงฆ์พระสังฆาธิการเป็นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์ทดี่ กี บั ทุกคนและทุกองค์กร โดย
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ให้ความส�ำคัญกับประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตัว และในการบริหารจัดการองค์กร
คณะสงฆ์พระสังฆาธิการให้ความส�ำคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน
และเยาวชน และ 7) การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์พระสังฆาธิการผู้ปกครองมี
ส่วนสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในความดูแลให้มีความรู้ตามความเหมาะสม มี
การปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองได้อย่างเหมาะสม และในการบริหารจัดการองค์กรคณะ
สงฆ์มีการแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์เชิงพุทธบูรณาการที่จะ
ก่อให้เกิดผลเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ในมิติการบริหารตน พระสังฆาธิการผู้
ปกครองต้องมีการพัฒนาเพื่อเติมเต็มคุณภาพและศักยภาพให้กับตนในเรื่องต่อไปนี้
1) ควรมีการสร้างระบบตรวจสอบและยึดถือหลักคุณธรรมที่มีตัวชี้วัดชัดเจน โปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับ และในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์มีการควบคุมพฤติกรรม
พระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 2) ควร
มีนโยบายอย่างเข้มงวดที่จะให้พระภิกษุ สามเณรส�ำรวมระวังทางกาย วาจา ใจ เพื่อ
เป็นทีเ่ คารพศรัทธาของชุมชนและสังคม และควรมีการฝึกอบรม พัฒนา และถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การบริหารจัดการประสบผลที่ได้ตั้งไว้ 3) ควร
มุ่งให้พระภิกษุ สามเณรเอาใจใส่ต่อศึกษาเล่าเรียนเพื่อสืบสานพระธรรมค�ำสอนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และมุ่งให้พระภิกษุ สามเณรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งอยู่
บนความศรัทธาและเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป 4) มีการจัดวาง
ขอบเขตในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม และพระสังฆาธิการผู้ปกครองต้อง
ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการบริหารจัดการบนพืน้ ฐานของความพอเพียง
5) ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการตรงต่อเวลา ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจ
สอดคล้องกับกาลเทศะ 6) ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และพระสังฆาธิการควรมีส่วนเสริมสร้างความสงบและ
สันติสุขในสังคมโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสุดท้าย 7) ควรมีการ
ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ศกึ ษาเล่าเรียนเพือ่ พัฒนาตนเอง ทัง้ การเรียนการสอน
ในเรื่องของนักธรรม บาลีเปรียญธรรม และการเรียนในศาสตร์วิชาชั้นสูง และควรมี
การสรรเสริญยกย่องบุคคลที่ควรสรรเสริญและลงโทษบุคคลที่ควรลงโทษโดยเฉพาะ
ในกลุ่มที่ประพฤติผิดหลักพระธรรมวินัย
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จากรูปแบบนี้ พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ โชติ บดีรัฐ
(2554) ที่ได้ศึกษาวิจัย “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 4 เพือ่ ความมัน่ คงแห่งพระพุทธศาสนา” พบว่า การบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการออกกฎระเบียบใน
การปกครองคณะสงฆ์ และก�ำหนดโทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้ และในการ
บริหารองค์กร มีการท�ำงานเป็นทีม และมีการด�ำเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่
มอบหมายให้ท�ำ  โดยใช้คนตรงกับความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน
มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และ
ในการบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น ขณะ
เดียวกันยังมีการน�ำจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปญ
ั หาจุดด้อย
ของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการบริหารงาน และในการบริหารองค์กร มีการจัดท�ำแผนงานหรือโครงการ
เพือ่ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ พระมหาประสงค์
กิตตฺ ญ
ิ าโณ (พรมศรี) (2556) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
งานบุคคลในองค์กรสมัยใหม่กบั แนวคิดทางพระพุทธศาสนา” พบว่า การบริหารงาน
บุ ค คลเป็ น กระบวนการบุ ค คลเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ มี ศั ก ยภาพมากที่ สุ ด จะท� ำ ให้
วัตถุประสงค์ขององค์กรบรรลุผล โดยใช้ระบบบริหารงานบุคคลเป็นกลไกขับเคลื่อน
การได้มาซึ่งบุคคลกระท�ำเป็นกระบวนการต่อเนื่องชัดเจน มีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลมาจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกับต้องพัฒนาบุคคลทุกระดับ
เสมอโดยวิธีการฝึกอบรมในรูปแบบขององค์กร ส่วนประเด็นที่องค์กรสมัยใหม่และ
องค์กรทางพระพุทธศาสนาเห็นต่างกัน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขณะ
เดียวกันยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ (2556) ในการศึกษา
วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ�ำจังหวัดอุทัยธานี” พบว่า การบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและ
หลักการบริหารทั่วไป เพื่อจะได้น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท�ำงาน
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
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องค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์ทรงอาศัยกระบวนการและทรัพยากร
ทางการบริหารต่าง ๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหารองค์กร
สมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน�ำมาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบผลส�ำเร็จ เช่น
ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้นำ 
� ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์
นอกจากนัน้ เพือ่ ให้การบริหารจัดการเกิดผลเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ ควร
ที่พระสังฆาธิการผู้ปกครองจะต้องพัฒนาในส่วนของการพัฒนาตน พัฒนาคน และ
พัฒนางาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พระมหาธฤติ วิโรจโน (2556)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพือ่ ประสิทธิภาพการบริหาร
องค์กรคณะสงฆ์” พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาพระสังฆาธิการ
ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์นั้น ประกอบด้วย 1) การ
ฝึกความประพฤติสุจริตกาย วาจาและสัมมาอาชีวะ เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้าน
พฤติกรรม 2) การฝึกฝนในด้านคุณภาพและสมรรถนะทางจิตใจเป็นส่วนของการ
ฝึกฝนด้านจิตใจ และ 3) การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ชัยยุทธ์ ชิโนกุล (2556) ที่
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัด
ชายแดนใต้” พบว่า ผู้บริหารต้องรู้และเข้าใจในทฤษฎีทางการจัดการ การสร้างทีม
งาน จิตวิทยาการบริหาร และต้องใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์มากในการปฏิบตั หิ น้าที่
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ  ณรัฐ วัฒนพานิช (2551) ที่ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง“การปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม 7” พบว่า จุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาคุณภาพคือเริ่มจากการใช้ปัญญาเพื่อพัฒนาตนเองและเชื่อว่ามนุษย์ทุก
คนในโลกนีเ้ ป็นผูท้ ฝี่ กึ ตนและพัฒนาตนได้ ให้เกิดปัญญา ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไปในทางบวกโดยในการจะน�ำหลักสัปปุริสธรรม 7
มาใช้จะต้องท�ำความเข้าใจในหลักดังกล่าวให้ดแี ละมีความเข้าใจในลักษณะของมนุษย์
ในองค์กร ศึกษาถึงระบบบริหาร การจัดรูปแบบขององค์กรสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กรมาประกอบด้วยผู้บริหารขององค์กรต้องมีบทบาทและหน้าที่ส�ำคัญ
ในการน�ำหลักสัปปุริสธรรม 7 มาใช้ในการบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีระเบียบ
แบบแผน โดยอาศัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีเป็นระบบ ตลอดจนการบริหาร
องค์กรโดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมอย่างมีเหตุมีผล เพื่อเกิดประโยชน์และ
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เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ น�ำพาองค์กรให้เจริญเติบโต
ไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมสืบไป
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1) การสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กรคณะสงฆ์เพือ่ ก่อให้เกิดพลังแห่ง
การมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร และพุทธบริษัท
ทัง้ 4 ร่วมกันสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึน้ และเร่งทีจ่ ะพัฒนากอบกูภ้ าพลักษณ์
ที่ดีให้กลับคืนมาเพื่อไม่ให้เกิดความหวาดระแวงในศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและ
ประชาชน โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความห่วงหาอาทร ความช่วย
เหลือเกื้อกูล ความร่วมแรงร่วมใจ และความเสมอภาคเท่าเทียม ให้เกิดขึ้นในองค์กร
คณะสงฆ์ ขณะเดียวกันจะต้องหลีกเลี่ยงการรังเกียจเดียดฉันท์ การแบ่งแยกแตกต่าง
การแก่งแย่งแข่งขัน และการเอารัดเอาเปรียบไม่ให้เกิดขึ้นด้วย  
2) การสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์อย่างยั่งยืน โดย
ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกจิตส�ำนึก เปลีย่ นจิตพฤติกรรมให้พระภิกษุ สามเณรทุกรูป ทุก
ฝ่ายประพฤติ ปฏิบัติตามกรอบพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อกันด้วย
ความเมตตา พูดจาปราศรัยต่อกันด้วยความเมตตา คิดแต่เรือ่ งดีหรือเรือ่ งทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อกัน ทั้งนี้จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกรูปตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมและมีธรรม
เสมอกัน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเห็นที่สอดคล้องต้องกันและเป็นความเห็นที่ชอบ
ประกอบด้วยธรรม ถือเป็นการเสริมสร้างพลังแห่งการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง
3) องค์กรคณะสงฆ์จะต้องเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างสรรค์ชุมชนและ
สังคมสันติสุข ลดละปัญหาความขัดแย้ง ขับเคลื่อนพัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้
ทุกคนทุกฝ่ายควรใช้หลักการเจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม หรือด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามหลักพุทธธรรม ไม่ว่าจะเป็นหลักพรหมวิหารธรรม หรือ หลักสาราณียธรรม
4) องค์กรคณะสงฆ์ต้องเป็นก�ำลังส�ำคัญในการปลูกจิตส�ำนึกคุณธรรม
จริยธรรมให้กบั ชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและสังคม
ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เข้าใจ เข้าถึงในหลักหลักธรรมทาง
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ศาสนาให้เกิดความลึกซึ้งเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด�ำเนินชีวิตและช่วยให้เกิด
สติ ในการที่จะอยู่ร่วมกัน ท�ำงานร่วมกัน พัฒนาร่วมกัน หรือแก้ไขในทุกปัญหาเพื่อ
ส่วนรวมร่วมกัน
5) องค์กรคณะสงฆ์จะต้องเป็นก�ำลังส�ำคัญในสานต่อโครงการหมูบ่ า้ นชุมชน
รักษาศีล 5 เพราะถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นน้อมน�ำหลัก
ศีล 5 ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ความปรองดอง ความเอื้ออาทร
และน�ำมาซึ่งการมีส่วนร่วมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทั้งในเรื่อง (1) การเบียดเบียน
ตนเองและผูอ้ นื่ (2) การไม่เบียดบังผลประโยชน์สว่ นรวมเพือ่ ส่วนตัว  (3) การไม่ละเมิด
ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ หรือกระท�ำให้เกิดความไม่เสมอภาคและเท่าเทียม (4) การพูดจา
หรือสื่อสารที่ตั้งอยู่บนฐานของความสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ และ (5) การมี
สติที่พึงระลึกได้ในทางที่ชอบกอรปไปด้วยธรรม มีเหตุ มีผล
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีกับการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรคณะสงฆ์
2) ควรมีการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์เพือ่
รองรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) ควรมีการศึกษาการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ เป็น
องค์กรคณะสงฆ์ต้นแบบที่จะน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้ในองค์กรคณะสงฆ์ระดับต่างๆ
4) ควรมีการศึกษาพุทธธรรมนูญในการปกครองคณะสงฆ์เพื่อเป็นการ
พัฒนาเชิงรุกที่เกิดจากความต้องการขององค์กรสงฆ์มากกว่าที่จะให้ระบบและกลไก
ของทางบ้านเมืองท�ำการปฏิรูปและพัฒนาเฉกเช่นในปัจจุบัน
5) ควรมีการศึกษาธรรมาภิบาลกับสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการ
จัดการองค์กรคณะสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อแสดงความชอบธรรมและความศรัทธาให้เกิดขึ้น
พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป
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สมศักดิ์ สามัคคีธรรม2 และ สุพรรณี ไชยอำ�พร3
Somsak Samukkethum and Supannee Chai-amporn

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมือง โดยผ่าน
การส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาใช้วิธีการเชิง
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า สวัสดิการชุมชนเมืองที่ควรได้รับการส่งเสริมมีลักษณะ
ส�ำคัญคือ เป็นสวัสดิการเชิงกลุ่ม เน้นการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อ
ความมั่นคงในการด�ำรงชีพระยะยาว และตอบสนองต่อสมาชิกทุกกลุ่ม ส่วนลักษณะ
ส�ำคัญของชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วยความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิง่ แวดล้อม และอ�ำนาจการต่อรอง นอกจากนีย้ งั พบว่าสวัสดิการชุมชนและการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน โดยมีตวั แปรอืน่ ๆ อีก 3 ตัวทีส่ ง่ ผลต่อการ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง “สวัสดิการชุมชน การสร้างสังคมเข้มแข็ง และการพัฒนาที่
ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระ
มหากษัตริย์, มกราคม 2560.
2
อาจารย์ประจำ� คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (รองศาสตราจารย์)
[somsak.0601@gmail.com]
3
อาจารย์ประจำ� คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (รองศาสตราจารย์)
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การจัดสวัสดิการชุมชน ได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� เชิงการเปลีย่ นแปลง การมีสว่ นร่วมของชาวบ้าน
และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
ค�ำส�ำคัญ : สวัสดิการชุมชน; สังคมเข้มแข็ง; ภาวะผูน้ ำ� ; การมีสว่ นร่วมและภาคีเครือข่าย
Abstract
The purpose of this research is to study about the urban community
development through promoting community welfare and creating strong
society. The methods of qualitative research are utilized. The study
result shows that the important characteristics of urban community
welfare are as follows: be group-based, develop occupations, support
saving for long-term living security and respond to problems and needs
of all groups. The characteristics of strong society include economic,
social, cultural, environmental and bargaining dimensions. Additionally,
this study finds that community welfare and strong society are inseparable
related. Moreover, the other three variables influencing to community
welfare development are transformational leadership, villagers’
participation and support of external partners.
Keywords : Community Welfare; Strong Society; Leadership;
		
Participation and Partners     
บทที่ 7

เกริ่นนำ�
แนวคิดหนึง่ ทีเ่ ป็นหัวใจของการพัฒนาสังคม ก็คอื “การพัฒนาสวัสดิการชุมชน”
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
ดังที่มีการกล่าวกันว่า “การจัดสวัสดิการชุมชน” คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความ
มั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
“การให้อย่างมีคุณค่า และรับอย่างมีศักดิ์ศรี” เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(องค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน, 2552) การจัดสวัสดิการสังคมตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การเคารพและการด�ำรงอยูร่ ว่ มกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่า
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บนฐานของศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยค�ำนึง
ถึงการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการและพหุลักษณ์ ตามความหลากหลายของสังคม
โดยเริ่มต้นที่ระบบสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน
ระบบสวัสดิการชุมชน มีรูปแบบที่หลากหลาย นับตั้งแต่กิจกรรมการลงแขก
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในชุมชน สวัสดิการส�ำหรับสมาชิกตัง้ แต่เกิดจนตาย กิจกรรมการ
สืบสานวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมร่วมกัน การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคง
ในชีวติ และการเพิม่ พลังอ�ำนาจในการต่อรองสิทธิอนั พึงมี นอกจากนีย้ งั รวมถึงองค์กร
การเงินชุมชนในรูปของกองทุนวันละบาท กองบุญสัจจะออมทรัพย์ การจัดสวัสดิการ
ชุมชนจากฐานศาสนา รวมทั้งกองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น สวัสดิการต่างๆ เหล่านี้ได้เอื้อ
อ�ำนวยให้ชาวชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมท�ำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสนิทสนม
และเสริมสร้างความไว้วางใจ ก่อให้เกิดผูน้ ำ 
� ขณะเดียวกัน สวัสดิการชุมชนยังสามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม อันท�ำให้เกิดสังคมเข้มแข็งในที่สุด
แนวคิดว่าด้วย “การสร้างสังคมเข้มแข็ง” เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่ง ในแวดวงวิชาการด้านการพัฒนาในปัจจุบันนี้ต่างให้การ
ยอมรับว่า จะต้องให้ความส�ำคัญต่อหน่วยของการพัฒนาที่เป็น “ชุมชน” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “การสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม (นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล และ สุรวุฒิ ปัดไธสง, 2550
; เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, 2550 ; บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ, 2550 ; ส�ำเริง
เสกขุนทด, 2553) “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นพื้นฐานส�ำคัญของการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตภายในชุมชน ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมภายนอก
และสามารถสร้างหลักประกันของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว
ส�ำหรับปริศนาส�ำคัญที่องค์การสหประชาชาติให้ความสนใจ คือ ความจ�ำเป็นที่
จะต้องพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (sustainable development) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“การพัฒนาสังคมเมือง” ที่นับวันจะมีประชากรเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการอพยพ
ของชาวชนบทเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะเมืองหลวงของประเทศก�ำลัง
พัฒนาต่างๆ เพื่อแสวงหางานและโอกาสในการด�ำรงชีพที่ดีกว่าเดิม อันก่อให้เกิด
ชุมชนแออัดแพร่กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมของปัญหาความยากจน ความ
ขัดแย้ง อาชญากรรม และยาเสพติด ปัญหาดังกล่าวจะมีการจัดการอย่างไร จึงจะ
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เหมาะสมและน�ำไปสู่พัฒนาที่ยั่งยืนได้ (Dempsey et al., 2011) การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในบริบทของชุมชนเมืองครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น เรื่องของที่อยู่อาศัย การ
ขจัดความยากจน การสร้างความเสมอภาคระหว่างคนกลุ่มต่างๆ การเข้าถึงบริการที่
เหมาะสมและครอบคลุม ฯลฯ ซึ่งการด�ำเนินการสู่เป้าหมายเหล่านี้ จะต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนและภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่สมาชิก
ชุมชนต้องได้รับการกระตุ้นให้เห็นความส�ำคัญของปัญหาและมีความปรารถนาที่จะ
ร่วมกันแก้ปญ
ั หา ซึง่ เป็นแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สามารถจัดการ
ปัญหาสังคมต่างๆ ที่ชุมชนประสบ ในลักษณะของการกระท�ำร่วมกันให้มากที่สุด
สวัสดิการต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นจากความพยายามในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็น
กระบวนการ (Griggs et al., 2013)
ปัจจุบนั ชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครหลายแห่งประสบความส�ำเร็จในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาสวัสดิการชุมชน (ประคอง สุคนธจิตต์ และ
คณะ, 2556 ; จินตนา กาศมณี, 2557) ความส�ำเร็จของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ดังกล่าว เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีส่ มดุลและยัง่ ยืนต่อไป ค�ำถาม
วิจัยที่ต้องการค้นหาค�ำตอบจากการศึกษาครั้งนี้ก็คือ มีขั้นตอน กระบวนการ และ
แนวทางอะไรบ้างในการพัฒนาชุมชนเมืองให้ประสบความส�ำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความส�ำเร็จในการพัฒนาสวัสดิการชุมชน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง
วัตถุประสงค์ในการศึกษาประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) เพือ่ ศึกษาถึงลักษณะ
ทัว่ ไปของการจัดสวัสดิการในชุมชนเมืองทีศ่ กึ ษา 2) เพือ่ ศึกษาถึงองค์ประกอบส�ำคัญ
ของชุมชนเข้มแข็งในบริบทของชุมชนเมือง 3) เพื่อศึกษาถึงการจัดสวัสดิการชุมชน
ในฐานะทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ในกรณีของชุมชนเมืองทีศ่ กึ ษา และ 4) เพื่อ
ค้ น หาตั ว แบบที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การจั ด การสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ในรู ป แบบของ
“การจัดการภาคีสาธารณะ” (New Public Governance)
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเลือกศึกษา 4 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนคลองพลับพลา ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นา และชุมชนทรัพย์สนิ
เก่า ซึ่งทีมผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2558 จนถึง
สิ้นเดือนธันวาคม 2559 มีการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ การเข้าร่วม
กิจกรรมกับชาวบ้าน การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น�ำชุมชน การสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้น�ำชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชน
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดส�ำคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ “แนวคิดว่าด้วยสวัสดิการชุมชน”
องค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (2552)  กล่าวว่า “การจัดสวัสดิการชุมชน” คือ การ
สร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายถึงการพึ่งตนเองและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดสวัสดิการชุมชนตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของการเคารพและการด�ำรงอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน และคนกับ
ธรรมชาติ โดยวางอยูบ่ นพืน้ ฐานของวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการมีสว่ นร่วม
ในทุกภาคส่วน
ระบบสวัสดิการชุมชน มีรูปแบบที่หลากหลาย นับตั้งแต่กิจกรรมการลงแขก
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในชุมชน การจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกตัง้ แต่เกิดจนตาย กิจกรรม
การสืบทอดสืบสานวิถชี วี ติ ประเพณีวฒ
ั นธรรมร่วมกัน การสร้างหลักประกันเพือ่ ความ
มั่นคงในชีวิตและการเพิ่มพลังอ�ำนาจในการต่อรองสิทธิอันพึงมี นอกจากนี้ยังรวมถึง
องค์กรการเงินชุมชนในรูปของกองทุนเงินออมวันละบาท กองบุญสัจจะวันละบาท
การจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานศาสนา รวมทั้งกองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น สวัสดิการ
ต่างๆ เหล่านี้ได้เอื้ออ�ำนวยให้ชาวชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมท�ำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้
เกิดความสนิทสนม และเสริมสร้างความไว้วางใจ ก่อให้เกิดผู้น�ำ  ขณะเดียวกัน
สวัสดิการชุมชนยังสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อันท�ำให้เกิดสังคมเข้มแข็งในที่สุด
แนวคิดที่ส�ำคัญอีกแนวคิดหนึ่ง คือ “ชุมชนเข้มแข็ง” การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้
แนวคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์ (2550) ที่เสมอชุมชนเข้มแข็ง 4 มิติ คือ มิติทาง
เศรษฐกิจ มิตทิ รัพยากรธรรมชาติ มิตทิ างสังคม และมิตทิ างวัฒนธรรม ยังมีนกั วิชาการ
ที่ส�ำคัญอีกท่านหนึ่ง คือ เพ็ญสิริ จีระเดชากุล (2550) ซึ่งได้เสนอชุมชนเข้มแข็ง 4 มิติ
เช่นเดียวกัน คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางการเมือง มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
และมิติด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดเหล่านี้เป็นพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้
กล่าวโดยสรุป สังคมเข้มแข็งจะต้องหมายถึง ความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน ทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ และทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อท�ำให้ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้แก่สมาชิกให้ด�ำรงชีพได้ตาม
อัตภาพ เพื่อท�ำให้สังคมเกิดความสมดุลในการพัฒนา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้  
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ประวัติความเป็นมาของชุมชนที่ศึกษา
ชุมชนทัง้ 4 ทีศ่ กึ ษา ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
เขตวังทองหลาง ซึง่ ก่อนทศวรรษ 2510 พืน้ ทีแ่ ถบดังกล่าวเป็นพืน้ ทีล่ มุ่ ประกอบด้วย
คลอง บึงบัว และทุ่งนา โดยมีผู้คนอยู่อาศัยเบาบาง ส่วนใหญ่สร้างบ้านอยู่ริมคลอง
ซึ่งทุกบ้านต่างใช้เรือพายในการสัญจร
ในอดีตชาวชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท�ำนา
ข้าวและเปิดร้านค้า ลักษณะของบ้านยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน�ำ้ ท่วม ในขณะที่นำ�้ ในบึง
บัวและล�ำคลองยังคงใสสะอาด ชาวบ้านจึงสามารถใช้น�้ำในคลองเพื่ออาบ ซักผ้า
ล้างถ้วยชาม เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในคลองยังมีปลา และพืชน�้ำอุดมสมบูรณ์
(เช่น ผักบุง้ น�ำ 
้ ผักกระเฉด ฯลฯ) ชาวบ้านจึงสามารถหาอาหารจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
ที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากได้อย่างไม่ขาดแคลน
ความเจริญเติบโตได้เข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วเมื่อมีการสร้างถนนประชาอุทิศ
(เขตห้วยขวาง) และมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ซึ่งเริ่มก่อสร้างจนถึงเปิดด�ำเนินการใน
ช่วงต้นและกลางทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา หลังจากนั้นการอพยพของผู้คนเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานเพิ่มขึ้นจนท�ำให้พื้นที่หลายแห่งในช่วงทศวรรษ 2520 เริ่มกลายสภาพเป็น
ชุมชนแออัด โดยผู้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่มักปลูกบ้านที่มีลักษณะชั่วคราว โดยตอก
เสาบ้านลงในพื้นที่น�้ำขัง ยกพื้นบ้านสูง มุงด้วยสังกะสี กั้นด้วยสังกะสีหรือไม้อัดเก่า
และปูพนื้ บ้านด้วยไม้กระดานเก่า และเมือ่ อาศัยอยูไ่ ปได้ระยะหนึง่ ก็จะไปชวนเพือ่ นๆ
ญาติๆ ให้เข้ามาปลูกบ้านอยู่ถัดไป การปลูกบ้านจึงเชื่อมต่อกัน โดยมีผู้เข้ามาจับจอง
เพื่อปลูกบ้านใหม่เพิ่มขึ้นเกือบทุกสัปดาห์ ผู้ที่อพยพเข้ามาในช่วงนี้ส่วนใหญ่มาจาก
ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ทางเดินภายในชุมชนเป็นสะพานไม้ โดยบ้านที่ปลูกใหม่ซึ่ง
อยู่ลึกเข้าไปจะต้องต่อสะพานไม้จากที่มีอยู่แล้วให้เชื่อมไปยังบ้านของตน ชาวบ้าน
เหล่านีส้ ว่ นใหญ่มอี าชีพรับจ้างทัว่ ไป เป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า และหาบเร่
แผงลอย ฯลฯ ซึ่งมีรายได้ไม่มากนัก
กล่าวโดยสรุป บริบทของการพัฒนาในช่วงทศวรรษ 2520 ส่งผลให้สภาพของ
ทุ่งนาที่เขียวขจี เปลี่ยนเป็นชุมชนแออัดภายในเวลาเพียง 10 ปี จนถึงต้นทศวรรษ
2530 ภายในชุมชนจึงหนาแน่นไปด้วยบ้านที่ปลูกอย่างง่ายๆ ในลักษณะชั่วคราว
จ�ำนวน 300 หลัง น�ำ้ ในบึงทีเ่ คยใสสะอาดได้เปลีย่ นเป็นน�ำ้ คร�ำอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจาก
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ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

ทุกหลังคาเรือนต่างทิ้งขยะลงใต้ถุนบ้าน ในขณะที่ชาวบ้านมีปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกันบ่อยขึ้น เนื่องจากการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น อันท�ำให้เกิดการ
กระทบกระทั่งกันได้ง่าย รวมทั้งปัญหายาเสพติดและการพนันได้แพร่ระบาดเข้าสู่
ชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จนถึงปี พ.ศ.2534-2535 ส�ำนักงานเขตวังทองหลาง ได้แนะน�ำให้ชุมชนต่างๆ
ตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้น เพื่อจะได้มีผู้น�ำในการประสานงานและร่วมพัฒนาชุมชน
รวมทัง้ จะท�ำให้สมาชิกภายในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชน และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างสมาชิก โดยมีการจัดประชุมชาวบ้านเพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการ
ชุมชน ส่วนชุมชนคลองพลับพลาต้องประสบกับปัญหาด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี พ.ศ.2531
เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ขอคืนพื้นที่เพื่อสร้างทางด่วนยกระดับ
อาจณรงค์-รามอินทรา ทางส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในฐานะเจ้าของ
ที่ดินได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนผู้อยู่อาศัย จึงมีนโยบายในการพัฒนา
ชุมชนโดยใช้หลักการแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing)4 คือ การเวนคืนที่ดินส่วนหนึ่ง
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาต่อไป ขณะเดียวกันก็น�ำที่ดินอีกส่วนหนึ่ง
จัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ชมุ ชน โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในชุมชน โครงการก่อสร้างบ้านในชุมชนคลองพลับพลาจึงเริม่ ขึน้ นับจากปี พ.ศ. 2535
เป็นต้นมาจนกระทั่งแล้วเสร็จใช้เวลากว่าสิบปี ปัจจุบันนี้สภาพของชุมชนคลอง
พลับพลามีลกั ษณะคล้ายกับหมูบ่ า้ นจัดสรร ซึง่ มีตน้ ไม้รม่ รืน่ น่าอยูอ่ าศัย แต่ละบ้านมี
รั้วรอบขอบชิด และมีความสะอาดพอสมควร
ส่วนที่เหลืออีก 3 ชุมชน คือ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ชุมชนร่วมสามัคคี และชุมชน
ทรัพย์สินเก่า ในช่วงต้นทศวรรษ 2540 ยังคงมีสภาพเป็นชุมชนแออัดที่ทรุดโทรม ไม่
ถูกสุขลักษณะ และไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้ทางส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริยจ์ งึ ได้มนี โยบายในการพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ในการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการบ้านมั่นคง
โดยเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้างบ้านมัน่ คงในชุมชนร่วมสามัคคีปี พ.ศ.2547-2552 ส่วนชุมชน
การพัฒนาชุมชนในรูปแบบของการแบ่งปันทีด่ นิ (Land Sharing) เป็นการจัดแบ่งพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่
สำ�หรับปลูกสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ชมุ ชน และนำ�ทีด่ นิ ส่วนเหลือไปพัฒนาหรือจัดสรรประโยชน์ตาม
ความเหมาะสม เนือ่ งจากต้องการประสานประโยชน์รว่ มกันทัง้ เจ้าของทีด่ นิ และผูเ้ ช่า และต้องการ
ลดความแออัดของพื้นที่ (อ้างจาก ทิตยา พึ่งสุจริต, 2556: 2)
4
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รุ่งมณีพัฒนาเริ่มก่อสร้างใน ปี พ.ศ.2552 ปัจจุบันส�ำเร็จแล้วจ�ำนวน 2 เฟส และ
ชุมชนทรัพย์สนิ เก่าเริม่ ก่อสร้างในปี พ.ศ.2558 ซึง่ ในปัจจุบนั การก่อสร้างยังคงไม่แล้วเสร็จ
ปัจจุบนั นี้ ชุมชนทัง้ สีม่ คี รัวเรือนทัง้ หมด 1,383 ครัวเรือน ประกอบด้วยประชากร
5,987 คน โดยชุมชนทรัพย์สินเก่ามีขนาดใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยประชากรทั้งสิ้น
2,487 คน รองลงมาคือ รุ่งมณีพัฒนา คลองพลับพลา และร่วมสามัคคีมีประชากร
ประมาณ 2,000 คน 1,000 คน  และ 500 คน ตามล�ำดับ
ตารางที่ 1 : ชุมชนเขตวังทองหลาง 4 แห่ง ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
รวม

ชุมชน
คลองพลับพลา
ร่วมสามัคคี
รุ่งมณีพัฒนา
ทรัพย์สินเก่า

ครัวเรือน
277
126
430
550
1,383

ประชากร (คน)
1,000
500
2,000
2,487
5,987

ไร่ – งาน
47 – 3
4–3
31 – 2
49 – 0
133 – 0

บทที่ 7

ลักษณะการจัดสวัสดิการชุมชน
การก่อสร้างชุมชนคลองพลับพลาตามหลักการแบ่งปันที่ดิน และการก่อสร้าง
โครงการบ้านมั่นคงของชุมชนร่วมสามัคคี รุ่งมณีพัฒนา และทรัพย์สินเก่า ได้ท�ำให้
ชาวชุมชนเกิดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ส่งผลให้ชาวชุมชน
เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ของพวกตนให้ดียิ่งขึ้น ดังจะพบ
ว่าทั้ง 4 ชุมชนต่างมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนกันอย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้าง
ให้ชาวบ้านเกิดความร่วมมือในการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก นอกจากนี้ยังมีการรวม
กลุ่มภายในชุมชนเพื่อดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ ระหว่างสมาชิก
กล่าวในภาพรวม กองทุนสวัสดิการชุมชนต่างๆ ที่นิยมจัดตั้งกันใน 4 ชุมชน
ได้แก่ กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชน
เมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนออมทรัพย์วนั ละบาท กองทุนออมทรัพย์เยาวชน
กองทุนสัจจะผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยกองทุนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไม่มาก
นัก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ประการแรก กองทุนท� ำ หน้าที่ในการส่งเสริมการ
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ออมเงินของสมาชิก ประการที่สอง ท�ำหน้าที่จัดสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำให้แก่
สมาชิก ประการที่สาม ท�ำหน้าที่จัดสวัสดิการด้านต่างๆ (อาทิ การคลอดบุตร การ
ศึกษา การรักษาพยาบาล การชราภาพ และเสียชีวิต เป็นต้น) ให้แก่สมาชิก ประการ
ทีส่ ี่ ท�ำหน้าทีอ่ อมทรัพย์ส�ำหรับเป็นเงือ่ นไขในการก่อสร้างบ้านมัน่ คง ทัง้ การออมเพือ่
เป็นเงื่อนไขในการยื่นขอกู้ การออมเพื่อช�ำระเงินกู้ และการท�ำประกันวินาศภัยใน
กรณีบ้านได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ หรือกรณีสมาชิกเจ็บป่วย/ทุพลภาพไม่
สามารถช�ำระหนี้ได้
นอกจากนีภ้ ายในชุมชนยังมีการรวมกลุม่ เพือ่ ประกอบกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกและส่วนรวม อาทิ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่ม
สตรี ส่วนชุมชนคลองพลับพลา ชุมชนร่วมสามัคคี และชุมชนทรัพย์สินเก่ามีการรวม
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน เป็นต้น โดยแต่ละกลุ่มต่างด�ำเนินกิจกรรมตามแต่
ความสนใจของสมาชิก
กลุม่ ผูส้ งู อายุ มักจัดกิจกรรมเกีย่ วกับการออกก�ำลังกายสัปดาห์ละ 1-3 วัน (แล้ว
แต่ชุมชน) การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาท�ำพิธีสวดมนต์ภายในชุมชน (ประมาณสัปดาห์
ละครัง้ ) กิจกรรมการน�ำอาหารมาทานร่วมกันของผูส้ งู อายุ (จัดเฉพาะในชุมชนรุง่ มณี
เดือนละครัง้ ) การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผสู้ นใจ (ด�ำเนินการในชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นาและ
คลองพลับพลา) การปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภคภายในชุมชน (ด�ำเนินการใน
ชุมชนคลองพลับพลา) การรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าส�ำหรับจ�ำหน่ายสร้างรายได้เสริม
ให้แก่กลุ่ม (ด�ำเนินการในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาและคลองพลับพลา) การแบ่งเป็นกลุ่ม
เพือ่ เยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุตดิ เตียง (ด�ำเนินการในชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นา และคลองพลับพลา)
เป็นต้น
ส่วนกลุม่ เยาวชนมีการจัดกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด
การแข่งกีฬาระหว่างชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การบ�ำเพ็ญประโยชน์ภายใน
ชุมชน (การรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อทาสีรั้วในชุมชนคลองพลับพลา การจัดกิจกรรมเก็บ
ขยะแลกไข่ของเยาวชนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา) การร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อการ
บริโภคของสมาชิกและจ�ำหน่ายให้แก่ชาวชุมชนในราคาต�่ำ  (ด�ำเนินการในชุมชน
ทรัพย์สนิ เก่า) การจัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์เยาวชนเพือ่ ส่งเสริมเยาวชนในการออมทรัพย์
และกู้ส�ำหรับใช้จ่ายทางการศึกษา) เป็นต้น
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การจัดสวัสดิการชุมชน กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
การจัดสวัสดิการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กับ “การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง” อย่างใกล้ชิด (เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, 2550; ส�ำเริง เสกขุนทด, 2553) กล่าว
อีกแง่หนึ่งก็คือ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นเงื่อนไขที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการจัด
สวัสดิการชุมชนที่ดี ในทางตรงข้าม หากชุมชนตกอยู่ในสภาพอ่อนแอ จะท�ำให้ไม่
สามารถจัดสวัสดิการชุมชนที่ดีได้

บทที่ 7

นอกจากนี้ ภายในชุมชนยังมีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการดูแลเด็กขนาดเล็ก
โดยชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นามีการจัดตัง้ “ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ซึง่ รับดูแลเด็กทัง้
ภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง โดยคิดค่าบริการในราคาต�่ำ  กล่าวคือ กรณีที่เป็น
คนในชุมชนจ่ายเดือนละ 500 บาท และกรณีคนนอกชุมชนจ่ายเดือนละ 700 บาท
ปัจจุบันมีเด็กรวมทั้งสิ้น 83 คน ส่วนชุมชนคลองพลับพลานิยมน�ำเด็กไปฝากเลี้ยงที่
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา” ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน
ประมาณ 200-300 เมตร โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูประมาณเดือนละ 440 บาท
เท่านั้น ส�ำหรับชุมชนร่วมสามัคคีและทรัพย์สินเก่ามีชาวบ้านบางคนที่เปิดบริการรับ
เลี้ยงเด็กภายในบ้านของตน หรือที่เรียกว่า “บ้านร่วมพัฒนาเด็กอ่อนในสลัม” ซึ่งใน
ชุมชนทรัพย์สินเก่ามีบ้านดังกล่าวประมาณ 4 แห่ง แต่ละแห่งรับเลี้ยงเด็กประมาณ
15-20 คน โดยคิดค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 1,500 – 2,500 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ
ของเด็ก ส่วนบ้านรับเลี้ยงเด็กในชุมชนร่วมสามัคคีมีจ�ำนวน 1 แห่ง ซึ่งก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับที่ชุมชนทรัพย์สินเก่าดังที่กล่าวมา
การศึกษาครั้งนี้ได้พบว่า การจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมืองที่ควรได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงนั้น มีลักษณะส�ำคัญ
ดังนี้ 1) เป็นสวัสดิการเชิงกลุ่ม ที่สมาชิกเข้าร่วมในการออกแรง ออกเงิน และรับผล
ประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดการเสริมสร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีพร่วมกัน 2) ให้ความ
ส�ำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ 3) ส่งเสริมการออมทรัพย์
เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงในการด�ำเนินชีวติ ระยะยาว มากกว่าเพือ่ ตอบสนองต่อการ
บริโภคระยะสั้นเพียงอย่างเดียว 4) สวัสดิการชุมชนที่จัด ควรตอบสนองต่อสมาชิก
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา และทุกชาติพนั ธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความดูแลคนจน
คนพิการ คนชรา และผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น

149

บทที่ 7

150

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

ส�ำหรับแนวคิดว่าด้วย “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สอดคล้องกันการพัฒนาชุมชนเมือง
นั้น หมายถึง ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย  5 ด้าน ดังนี้ ประการแรก
ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การที่สมาชิกของชุมชนมีงานท�ำ มีรายได้เพียง
พอต่อการด�ำรงชีพ มีการพัฒนาอาชีพ ไม่เป็นหนี้ มีภูมิคุ้มกันความมั่นคงด้านอาชีพ
ในระยะยาว ประการที่สอง ความเข้มแข็งด้านสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกภายในชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยต่อกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไว้วางใจ
ต่อกัน และมีเครือข่ายทีย่ ดึ โยงระหว่างกันภายในชุมชน ประการทีส่ าม ความเข้มแข็ง
ด้านวัฒนธรรม หมายถึง สมาชิกของชุมชนมีความภาคภูมิใจในจารีตประเพณี และมี
การปฏิบัติการทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและด�ำรงรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาพื้นบ้านให้ด�ำรงอยู่ต่อไป ประการที่สี่ ความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม
หมายถึง ชุมชนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ กล่าวคือ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพดี สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และสาธารณูปโภคครบถ้วน และประการที่
ห้า ความเข้มแข็งด้านการเสริมสร้างอ�ำนาจการต่อรอง หมายถึง ชุมชนมีการรวมกลุม่
เพื่อด�ำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จนได้รับการยอมรับจากสมาชิกภายในและภาคี
ภายนอก มีความขัดแย้งภายในน้อย เป็นแบบอย่างที่ดีที่ภาคีภายนอกให้การยอมรับ
และประสงค์ที่จะเข้ามาเรียนรู้และให้การสนับสนุน
ตัวแบบทีเ่ หมาะสมของการพัฒนาชุมชนเมือง วางอยูบ่ นพืน้ ฐานทางความคิดที่
ว่า “สวัสดิการชุมชน” กับ “ชุมชนเข้มแข็ง” มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยชุมชน
เข้มแข็งเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการจัดสวัสดิการชุมชนที่ดี และการจัด
สวัสดิการชุมชนทีด่ สี ง่ ผลให้ชมุ ชนมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ โดยกระบวนการดังกล่าว
ยังประกอบด้วยตัวแปรอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกอย่างน้อย 3 ตัว คือ 1) การมีภาวะ
ผู้น�ำเชิงการเปลี่ยนแปลง (Achua & Lussier, 2013) เนื่องจากสวัสดิการชุมชนเป็น
สิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ อย่างมีเจตจ�ำนงจากสมาชิกของชุมชน ดังนัน้ จะต้องมีผนู้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
ทุ่มเทการท�ำงานอย่างเอาจริงเอาจัง เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นที่ยอมรับของสมาชิก
ในชุมชน และมีความสามารถในการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ให้แก่ผอู้ นื่ พร้อมๆ กับกระตุน้
ให้เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลือ่ นกิจกรรมการพัฒนา 2) การมีสว่ นร่วมของสมาชิก
(Creighton, 2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวัสดิการชุมชนที่จะประสบความส�ำเร็จใน
ระดับสูง จะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสมาชิกภายในชุมชนระดับ
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สูงด้วย และ 3) การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย (Pestoff & Brandsen, 2010) อัน
ประกอบด้วย 3 ภาคส่วน (บวร) คือ 3.1) สมาชิกภายในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และ
ชุมชนเครือข่ายต่างๆ 3.2) ศาสนสถานต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัด มัสยิด และโบสถ์ที่ตั้งอยู่
ภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง และ 3.3) หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และ
องค์การไม่แสวงหาก�ำไร เป็นต้น ภาคีเครือข่ายท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา ให้ความรู้ที่
ส�ำคัญ และให้ปัจจัยสนับสนุนที่จำ� เป็นต่อการพัฒนาสวัสดิการชุมชน
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด สามารถประมวลเป็น “ตัวแบบทีเ่ หมาะสม” ส�ำหรับการ
พัฒนาสวัสดิการชุมชน และการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในเขตเมือง ได้ดงั นี  ้ ประการ
แรก “สวัสดิการชุมชน” และ “ชุมชนเข้มแข็ง” ต่างเป็นเงือ่ นไขของกันและกัน ดังนัน้
จึงมิอาจแยกออกจากกันได้ ประการทีส่ อง ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการพัฒนาสวัสดิการ
ชุมชน และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ภาวะผู้น�ำ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชน และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย และประการสุดท้าย การพัฒนาสวัสดิการ
ชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นเงือ่ นไขส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่ยั่งยืน
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แผนภาพที่ 1 แสดงตัวแบบที่เหมาะสมส�ำหรับการจัดสวัสดิการชุมชน
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้ ทีมวิจัยสามารถสรุปเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สวัสดิการชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ได้ดังต่อไปนี้
1. ให้การสนับสนุนการรวมกลุม่ อาชีพ โดยคณะกรรมการชุมชนร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการให้ความรู้ กระตุน้ และจูงใจเพือ่ ให้เกิดการรวมกลุม่ อาชีพหลายๆ กลุม่
ซึ่งจะท�ำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
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2. ให้การสนับสนุนเยาวชนท�ำงานบางเวลา หรือท�ำงานอิสระที่มีรายได้ โดยใช้
เวลาบางส่วนเพือ่ มิให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน อันจะท�ำให้เยาวชนได้ฝกึ ฝนการพึง่
พิงตนเองทางด้านเศรษฐกิจ ท�ำให้พวกเขาภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตัวเอง เป็นผู้ใหญ่มาก
ขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
3. การแสวงหาและพัฒนาผู้น�ำรุ่นใหม่ ทั้งผู้น�ำในกลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยท�ำงาน
กลุม่ สตรี และกลุม่ ผูส้ งู อายุ โดยจะต้องมีการขยายทัง้ ในแง่จ�ำนวนและคุณภาพ ซึง่ จะ
ต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้มีวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ มีความรอบรู้ มีความรู้และทักษะในการ
บริหารจัดการ การท�ำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการท�ำงาน และมีจติ ส�ำนึกของ
การเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นต้น
4. ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมของชุ ม ชน โดยจะต้ อ งมี ก าร
ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินกิจกรรมของชุมชนให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้
ควรจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสมาชิกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ดึงดูดใจให้เข้าร่วม รวมทั้งผู้น�ำจะต้องเสริมสร้างตนเองให้เกิดการยอมรับ โดยการ
ท�ำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก
5. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนให้แก่สมาชิก โดยผ่านการ
อบรม และการปฏิบตั ิ อาทิ ในการจัดประชุมสมาชิกควรมีการพูดสอดแทรกเพือ่ เสริม
สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับความจ�ำเป็นทีส่ มาชิกจะต้องให้ความร่วมมือในการประกอบ
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการจัดสวัสดิการชุมชน
สมาชิกควรร่วมมืออย่างไรและจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสวัสดิการชุมชน
6. การพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการ โดยจัดระบบการบริหาร
จัดการทีด่ ี เพือ่ ท�ำให้กองทุนสวัสดิการได้รบั ความเชือ่ ถือ เป็นแหล่งออมทรัพย์ทสี่ ำ� คัญ
ของชุมชน มีการจัดสวัสดิการที่จ�ำเป็นแก่สมาชิก เป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำส�ำหรับ
น�ำไปใช้จา่ ยเมือ่ ยามจ�ำเป็น และเป็นแหล่งเงินกูเ้ พือ่ การพัฒนาอาชีพ รวมทัง้ เป็นแหล่ง
เงินออมระยะยาวส�ำหรับเสริมสร้างหลักประกันการด�ำรงชีพในช่วงวัยชราภาพ
7. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อบรม
ชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดการขยะ การรักษาความสะอาดในบริเวณชุมชน รวมทั้งมี
กิจกรรมการปลูกและบ�ำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณโดยรอบชุมชน นอกจากนี้ บริเวณใต้
ร่มไม้ภายในชุมชนควรจัดให้มโี ต๊ะและทีน่ งั่ ส�ำหรับให้สมาชิกได้พกั ผ่อน และนัง่ สนทนา
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกัน
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8. ส่งเสริมกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ การจัดกิจกรรมออกก�ำลังกายร่วมกัน การท�ำอาหารทานร่วมกันในวันหยุด การ
เดินทางไปทัศนศึกษาร่วมกัน กิจกรรมสันทนาการ และการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
9. ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท�ำบุญ
ตักบาตร ท�ำบุญในวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีรดน�้ำด�ำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ในวัน
สงกรานต์ การแห่เทียนเข้าพรรษา การเข้าร่วมปั่นจักรยานในวันพ่อแห่งชาติและวัน
แม่แห่งชาติ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้สมาชิกของ
ชุมชนเกิดความส�ำนึกในเอกลักษณ์ไทย
10. การสนับสนุนกิจกรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่ควรได้รับการ
เอาใจใส่เพื่อให้ได้รับการเลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อจะได้เติบใหญ่เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติในอนาคตต่อไป ดังนั้นจึงควรให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
เยาวชนในการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ   
11. การสนับสนุนกิจกรรมส�ำหรับวัยผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยท�ำงาน ซึ่งนอกจากจะ
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทางด้านอาชีพแล้ว ผู้ใหญ่ควรได้รับการส่งเสริมให้ด�ำรงชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ การเพิม่ พูนความรูค้ วบคูก่ บั คุณธรรม
การวางแผนค่าใช้จา่ ยและการออมทรัพย์ในระยะยาวเพือ่ เป็นหลักประกันความมัน่ คง
ส�ำหรับการด�ำรงชีพในยามชราภาพ การใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างการท�ำงาน การออก
ก�ำลังกาย และการพักผ่อน รวมทั้งความสมดุลระหว่างกิจกรรมส่วนตัวกับส่วนรวม
เป็นต้น
12. การส่งเสริมสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยแยกพิจารณาออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ 1) ผู้สูงอายุที่ยังท�ำงานได้ ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมให้ท�ำงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้
โดยอาจรวมกลุ่มในรูปของวิสาหกิจชุมชน การประกอบอาชีพที่มีรายได้จะท�ำให้ผู้สูง
อายุสามารถพึง่ พิงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ เกิดความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง และตระหนักใน
คุณค่าแห่งตน นอกจากนี้ ผูส้ งู อายุควรรวมกลุม่ เพือ่ ออกก�ำลังกายร่วมกัน ท�ำกิจกรรม
สันทนาการร่วมกัน และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระหว่างกัน
เป็นต้น 2) ผู้สูงอายุติดบ้าน เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอยู่ในบ้านเป็นหลัก
เลี้ยงหลาน และท�ำงานบ้านสารพัด ไม่ค่อยได้ออกไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านและไม่ได้
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เข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ควรได้รับการชักชวนให้ออกมาเข้าร่วม
กิจกรรมนอกบ้านกับชมรมผู้สูงอายุภายในชุมชน ทั้งร่วมท�ำวิสาหกิจชุมชน ร่วมออก
ก�ำลังกาย ร่วมสันทนาการ และร่วมแลกเปลีย่ นความรูก้ บั เพือ่ นๆ วัยเดียวกัน และ 3)
ผู้สูงอายุติดเตียง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในทุกๆ ชุมชน โดยแต่ละชุมชนมีผู้ติดเตียง
ประมาณ 2-6 คน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการก�ำลังใจและการดูแลใกล้ชิด ดังนั้นจึงควร
ได้รับการเอาใจใส่จากเพื่อนบ้าน ชมรมสตรี ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต่างๆ โดยแต่ละกลุ่มควรมีการจัดเวรเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
เยี่ยมเยียนผู้ติดเตียง การจัดเวรเยี่ยมผู้ติดเตียงอย่างเป็นระบบจะท�ำให้มีคนมาเยี่ยม
ผู้ติดเตียงอย่างต่อเนื่องทุกๆ สัปดาห์
13. การดูแลเอาใจใส่คนพิการ ชุมชนควรมีการส�ำรวจเพื่อจัดท�ำบัญชีรายชื่อ
และประวัติของคนพิการ มีการส่งเสริมคนพิการให้ได้รับการบ�ำบัด/ฟื้นฟูทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้เข้าถึงอุปกรณ์คนพิการ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอื้ออ�ำนวยให้คนพิการสามารถใช้อุปกรณ์ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง ส่วนคนพิการที่มีความพร้อมส�ำหรับท�ำงานที่มีรายได้ ควรได้รับการส่ง
เสริมจากชุมชนและภาคีเครือข่าย การพึง่ พิงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจจะเป็นพืน้ ฐาน
ให้คนพิการเกิดความมัน่ ใจ พร้อมๆ กับตระหนักในคุณค่าแห่งตน รวมทัง้ เป็นการเพิม่
รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

บทที่ 7

ขั้นตอนและกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน
ส�ำหรับขั้นตอนและกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาสวัสดิการชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งนั้น สามารถกระท�ำได้ดัง
ต่อไปนี้
1. การสร้าง “กลุ่มแกนน�ำ” (ประมาณ 5 – 10 คน) ส�ำหรับเป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง โดยผ่านการพูดคุยและร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ อาจมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ในชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาสวัสดิการและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
การด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มแกนน�ำ  นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและปรับความคิดเข้าหากัน รวมทั้งยังประชับความสัมพันธ์ เพิ่มความไว้
วางใจระหว่างกัน และส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม

บทที่ 7
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2. การพัฒนาวิสยั ทัศน์รว่ มกัน โดยพัฒนาขึน้ จากกลุม่ แกนน�ำ ผ่านกระบวนการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกันอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลานานพอสมควร ท�ำให้กลุม่
แกนน�ำมองเห็นปัญหาที่ไม่พึงปรารถนาภายในชุมชนที่แจ่มชัด พร้อมๆ กับพัฒนา
ความคิดที่อยากจะเปลีย่ นแปลงชุมชนเสียใหม่ จนกระทั่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
อันเป็นจินตภาพถึงชุมชนแห่งอนาคตที่พวกตนต้องการ วิสัยทัศน์มิใช่ความฝันอัน
เลื่อนลอย แต่สามารถผลักดันให้บรรลุเป็นจริงได้หากทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจัง
3. เผยแพร่วสิ ยั ทัศน์รว่ มออกไปสูส่ มาชิกในชุมชน ซึง่ กระท�ำผ่านรูปแบบทีห่ ลาก
หลาย อาทิ การพบปะพูดคุยกับชาวบ้านแต่ละบ้าน จนกระทั่งเมื่อชาวบ้านมีความรู้
ความเข้าใจและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างเด่นชัดแล้ว จึงจัด
ให้มีการประชุมชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ต่างๆ โดยในช่วง
แรกๆ อาจมีชาวบ้านให้การสนับสนุนแกนน�ำไม่มากนัก โดยปกติชาวบ้านส่วนใหญ่
มักวางตัวนิ่งเฉยเพื่อรอดูการเปลี่ยนแปลง ในช่วงนี้แกนน�ำจะต้องอดทนและด�ำเนิน
งานต่อไป ซึ่งจะท�ำให้ชาวบ้านหันมาให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
4. ชักจูงให้สมาชิกเข้าร่วมในการวางแผนการด�ำเนินงานของชุมชน ซึง่ ประกอบ
ด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ พร้อมๆ กับน�ำโครงการและกิจกรรมเหล่านั้นไป
ด�ำเนินการ เพือ่ พัฒนาสวัสดิการไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง หรืออาจ
เน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ โดยจะต้องมีการเสริมสร้างอ�ำนาจให้แก่สมาชิก เพื่อ
ให้สามารถตัดสินใจและด�ำเนินการได้เองเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่
ก�ำหนดร่วมกัน ซึ่งอาจเริ่มจากโครงการที่มุ่งตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอันเด่นชัด
และเป็นรูปธรรมของชุมชนก่อน อาทิ กิจกรรมการเก็บขยะในน�้ำคร�ำใต้ถุนบ้าน
เป็นต้น
5. การจัดการกับชาวบ้านที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการขับเคลื่อน
เพือ่ การเปลีย่ นแปลงชุมชนนัน้ มักจะมีชาวบ้านไม่มากก็นอ้ ยรวมกลุม่ กันซุบซิบนินทา
รวมทัง้ อาจมีการกระท�ำเพือ่ ต่อต้านการเปลีย่ นแปลง เมือ่ เป็นเช่นนี้ กลุม่ แกนน�ำจะต้อง
มีการประเมินสถานการณ์ภายในชุมชนอยู่เสมอ ส�ำหรับวิธีการจัดการกับผู้ต่อต้าน
การเปลีย่ นแปลงมีดงั นี้ 1) การประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแผนงานของชุมชนให้ชาวบ้าน
รับทราบอย่างแจ่มชัดเพือ่ ให้พวกเขาหมดความวิตกกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลัง
จะเกิดขึ้น 2) การเคาะประตูบ้านเพื่อพูดคุยท�ำความเข้าใจเป็นรายบุคคลถึงสาเหตุ
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และความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและเสริมสร้างชุมชนเข้ม
แข็ง 3) การชักชวนฝ่ายคัดค้านให้เข้าร่วมด�ำเนินกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้คัดค้าน
เปลีย่ นมาเป็นผูส้ นับสนุนโครงการในทีส่ ดุ และ 4) ในกรณีของชาวบ้านทีเ่ สียประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลง แกนน�ำจะต้องให้ความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลและ
ชดเชยอย่างเป็นธรรม
6. จัดให้มีการประเมินผลในช่วงสั้นๆ อาทิ ภายหลังจากด�ำเนินการเคลื่อนไหว
ไปได้ประมาณ 2 เดือน เพื่อแสดงให้สมาชิกได้เห็นว่า “พลังชาวบ้านสามารถ
เปลี่ยนแปลงชุมชนของพวกเขาเองท�ำได้” และมีการให้รางวัลกับความส�ำเร็จที่เกิด
ขึ้น (เช่น ท�ำอาหารกลางวันทานร่วมกัน) อันจะท�ำให้คณะท�ำงานมีก�ำลังใจ กล่าวโดย
ภาพรวม การประเมินความส�ำเร็จในช่วงสั้นๆ จะส่งผลให้คณะท�ำงานมองเห็นความ
ก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนงานไปสู่วิสัยทัศน์ได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ในการ
ประเมินผลยังท�ำให้เกิดผลสะท้อนกลับเพือ่ น�ำไปปรับปรุงแก้ไขส�ำหรับการท�ำงานต่อ
ไปในอนาคตอันใกล้อีกด้วย
7. จัดระบบงานเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาให้โครงการเปลีย่ นแปลงนัน้ เกิดผลเชิง
บวก พร้อมๆ กับหลีกเลี่ยงผลเชิงลบ อาทิ ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ จะต้องมี
การวางระบบการจัดเก็บเงินออมจากสมาชิกที่โปร่งใส การวางระบบการเงินที่ไม่
ซับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ระบบการช�ำระคืนเงินกู้ที่สะดวกและ
ไว้วางใจได้ และระบบสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก เป็นต้น
ซึง่ การวางระบบงานต่างๆ เหล่านี้ คณะท�ำงานสามารถเรียนรูไ้ ด้จากประสบการณ์ตรง
การอ่านหนังสือ และการไปศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จมาก่อน เป็นต้น
8. การท�ำให้การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตกผลึกกลายเป็นแบบแผนทีม่ กี ารด�ำเนิน
การต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวนกลับคืนสู่สภาพเดิมอีก (Consolidate Change)
ซึง่ สามารถกระท�ำได้โดยการเสริมสร้างความรูแ้ ละปรับเปลีย่ นทัศนคติของผูร้ ว่ มงาน
และสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ควรท�ำอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่ การนั่ง
ปรึกษาหารือเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับทีมงานบ่อยๆ อันเป็นการเน้นย�ำ้ ถึงความ
ถูกต้องในงานที่ท�ำ  พร้อมๆ กับการทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อค้นหาแนวทางใน
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจะต้องให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการ
พัฒนาสวัสดิการชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้โอกาสในการประชุม
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บทที่ 7

กองทุนต่างๆ การนัง่ พูดคุยเป็นกลุม่ ย่อย หรือการติดประกาศตามบอร์ดภายในชุมชน
นอกจากนี้ยังมีการเสริมแรงการเปลี่ยนแปลง โดยการแสดงให้เห็นว่าโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนได้ด�ำเนินการมา เป็นการด�ำเนินการพัฒนาสวัสดิการชุมชน
และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของชุมชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนได้อย่างไร ส่วนระบบงานต่างๆ ที่มีการ
คิดค้นขึ้น ก็จะต้องมีการด�ำเนินการและพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด อันจะส่งผลให้
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และวัฒนธรรม
ตลอดจนแบบแผนการท�ำงานของชุมชนอีกด้วย
บทส่งท้าย
ผลงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะทั่วไป กระบวนการ และขั้นตอน ของ
การพัฒนาชุมชนในเขตเมือง โดยผ่านการจัดสวัสดิการชุมชน และการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง นอกจากนีย้ งั แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาชุมชนในเขตเมือง มิอาจเกิดขึน้ ได้ทา่ ม
กลางสุญญากาศ แต่เกิดขึ้นภายใต้บริบทที่แน่นอนบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญ อันจะก่อให้เกิดความ
มัน่ ใจแก่ชาวชุมชน และหลังจากนัน้ พวกเขาก็จะพยายามแก้ไขปัญหาต่อไปว่าจะด�ำรง
ชีพอยู่ร่วมกันอย่างไร เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลและยั่งยืน
การศึกษาครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าชุมชนทีศ่ กึ ษาต่างสามารถเข้าถึงความมัน่ คงด้าน
ที่อยู่อาศัย ภายหลังจากที่เข้าร่วมในโครงการบ้านมั่นคง (กรณีของชุมชนร่วมสามัคคี
รุง่ มณีพฒ
ั นา และทรัพย์สนิ เก่า) และเข้าร่วมในโครงการแบ่งปันทีด่ นิ (กรณีของชุมชน
คลองพลับพลา) ซึ่งส่งผลให้สภาพของชุมชนที่เดิมเป็นชุมชนแออัดได้เปลี่ยนไปเป็น
ชุมชนทีม่ บี า้ นเรือนมัน่ คงแข็งแรง รวมทัง้ มีหลักประกันในการอยูอ่ าศัยได้ในระยะยาว
โครงการบ้านมั่นคงจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ชุมชนมีการจัดสวัสดิการประเภทอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ กองทุนสวัสดิการชุมชน
การรวมกลุม่ เพือ่ ท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การจัดท�ำวิสาหกิจชุมชน และการให้ความ
สนใจต่อสวัสดิภาพและสวัสดิการของผูส้ งู อายุอย่างจริงจัง เป็นต้น ซึง่ จะส่งผลเชิงบวก
ต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน
นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า “การพัฒนาสวัสดิการชุมชน” และ “การ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน เมือ่ เป็นเช่นนีจ้ งึ มีความจ�ำเป็น
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ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนในท้ายที่สุด
กรณีศึกษา 4 ชุมชนในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “การพัฒนา
สวัสดิการชุมชน” และ “การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” นั้น ยังเกิดจากปัจจัยส�ำคัญ
เพิม่ เติมอีก 3 ประการ คือ ประการแรก การมีภาวะผูน้ ำ� เชิงการเปลีย่ นแปลง ประการ
ที่สอง การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในชุมชน และประการที่สาม การได้รับการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค โดยทุกๆ ฝ่าย
ต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในระดับกว้างและระดับลึก เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

บทที่ 7
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บทที่

8

ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล : หลักการและการใช้1

บทที่ 8

พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู2
Pisutpong Endoo

หากผูอ้ า่ นสนใจทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าหาความรู้
หรือท�ำงานเกีย่ วกับภาษาศาสตร์  วิชาทีว่ า่ ด้วยการ
ศึกษาเกี่ยวกับภาษาทั่วๆไปของมนุษย์ตามแนว
วิทยาศาสตร์ โดยมีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาง
คอมพิ ว เตอร์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การศึ ก ษา
ภาษาศาสตร์  จนแตกเป็นแขนงขึน้ มาในสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ที่ เรี ย กขานกั น คื อ ภาษาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) และ
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทนี่ ยิ มเรียกกัน
คื อ การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural
language processing) เป็นการผนวกกันของ
ทั้งสองสาขาวิชานี้เข้าด้วยกัน จนเป็นที่มาของการน�ำเสนอเนื้อหาสาระและประเด็น
ที่ส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้ “ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล : หลักการและการใช้” เขียนโดย
อาจารย์วโิ รจน์ อรุณมานกุล ดังนัน้ เพือ่ ๆให้อา่ นและผูส้ นใจทัว่ ไปทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ในการน�ำเสนอเนื้อหานี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆประกอบ
ไปด้วย ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับหนังสือ เนือ้ หาในหนังสือโดยสรุป จุดเด่นของหนังสือ  
จุดที่ควรเพิ่มเติมในหนังสือและข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้อ่าน  
วิโรจน์ อรุณมานะกุล. (2553). ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล: หลักการและการใช้. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ
: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 387หน้า.
2
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ [pisutpong123@hotmail.com]
1
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บทที่ 8

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือ
“ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล: หลักการและการใช้”เขียนโดยอาจารย์วิโรจน์
อรุณมานะกุล ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวคอมพิวเตอร์
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2533 ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาษาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในปี พ.ศ.2539 และปริญญาเอก
สาขาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ.2542  ประสบการณ์เคยท�ำงานในต�ำแหน่งวิศวกรควบคุมระบบ (System
Engineer) ดูแลรับผิดชอบระบบบริการสอบถามเลขหมาย 13 ขององค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2529-2530 และท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ.
2531-2533  ในปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชีวิตครอบครัวสมรสกับอาจารย์วิไลวรรณ อรุณมานะกุล
อาจารย์ประจ�ำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานด้านวิชาการนัน้ มีผล
งานการเขียนต�ำราวิชาการ  การวิจัย การน�ำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง
หนังสือ “ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล: หลักการและการใช้”  เป็นหนังสือที่ให้ความ
รูพ้ นื้ ฐานต่างๆเกีย่ วข้องกับคลังข้อมูลภาษาเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจและเห็นความส�ำคัญ
ของการน�ำคลังข้อมูลภาษาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านต่างๆ โดยมีขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ที่พัฒนาจากรายงานการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลภาษา:กรณีศึกษา
จากการสร้างคลังข้อมูลภาษาอังกฤษ” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของผู้เขียนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีที่ใช้ในการสร้างคลังข้อมูลทางภาษา ผู้เขียนได้ท�ำการ
ส�ำรวจคลังข้อมูลภาษาจากแหล่งต่างๆ จากนั้นได้น�ำมาวิเคราะห์ถึงลักษณะความ
แตกต่างรวมทั้งปัจจัยที่ก�ำหนดลักษณะของการจัดวางโครงสร้างข้อมูลในแต่ละแบบ  
นอกเหนือจากนีแ้ ล้วผูเ้ ขียนได้ด�ำเนินการทดลองสร้างคลังข้อมูลภาษาขึน้ โดยคัดเลือก
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษที่สามารถสืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่มีข้อ
จ�ำกัดเรื่องลิขสิทธิ   
์ โดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้จัดท�ำเป็นคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ประโยชน์สำ� หรับการเรียนการสอนและงานวิจยั ในมหาวิทยาลัย  ผลของการศึกษา
ของผูเ้ ขียนทัง้ หมดนีเ้ องได้ถกู น�ำมาปรับปรุงเป็นข้อมูลงานเขียนในหนังสือเล่มนี   
้ โดย
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บทที่ 8

ผู้เขียนได้เน้นถึงการศึกษาภาษาในแง่มุมต่างๆซึ่งมีข้อมูลการศึกษาภาษาเป็นจ�ำนวน
มากจากแหล่งต่างๆ  โดยข้อมูลทีร่ วบรวมเป็นจ�ำนวนมากนีถ้ อื เป็นคลังข้อมูลทางภาษา
ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทงั้ ในแง่ของการเรียนการสอนภาษา การวิจยั ทางภาษา
การแปล การจัดท�ำพจนานุกรม และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เนื้อหาในหนังสือโดยสรุป
เนือ้ หาในหนังสือเล่มนีผ้ เู้ ขียนได้แบ่งเนือ้ หาส�ำหรับการน�ำเสนอออกเป็น 13 บท
โดยในแต่ละบทนั้นก็มีประเด็นย่อยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละ
บทผู้เขียนได้หยิบยกประเด็นส�ำคัญๆมาน�ำเสนอพร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านมอง
เห็นภาพและสามารถจินตนาการติดตามเนื้อหาร่วมกับผู้เขียนได้   ส�ำหรับเนื้อหา
ทั้งหมดนั้นสามารถสรุปได้ออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 การน�ำคลังข้อมูลกับการน�ำ
ไปใช้ ตอนที่ 2 การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลและตอนที่ 3 โปรแกรมและการ
ใช้เว็บเพื่อการศึกษาคลังข้อมูล
ตอนที่ 1 การน�ำคลังข้อมูลกับการน�ำไปใช้
ในหนังสือเล่มนี้จากการประมวลเนื้อหาพบว่าบทที่ 1 ถึงบทที่ 7 มีเนื้อหา
เกีย่ วข้องกับการน�ำคลังข้อมูลกับการน�ำไปใช้ โดยในรายละเอียดในแต่ละบทประกอบ
ไปด้วยเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
บทที่ 1 คลังข้อมูลทางภาษา ในบทนี้ผู้เขียนน�ำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คลั ง ข้ อ มู ล คื อ อะไร เพราะเหตุ ใ ดจึ ง ได้ รั บ ความสนใจจากนั ก ภาษาศาสตร์ แ ละ
นักคอมพิวเตอร์เป็นจ�ำนวนมาก โดยผูเ้ ขียนได้แบ่งเนือ้ หาของการน�ำเสนอในบทนีอ้ อก
เป็น 8 หัวข้อได้แก่ 1.1) คลังข้อมูลภาษาคืออะไร 1.2) ความเป็นมาของภาษาศาสตร์
คลังข้อมูล 1.3) ขอบเขตของภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 1.4) พัฒนาการของคลังข้อมูล
ภาษา 1.5) ประเภทของคลังข้อมูลภาษา 1.6) ความหมายของ CORPUS และ
ARCHIVE 1.7) ค�ำนวณภาพขนาดของคลังข้อมูล และ 1.8) ปัจจุบันและอนาคตของ
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล  สิง่ ทีเ่ ป็นจุดเด่นในเนือ้ หาบทที่ 1 นัน้ คือผูเ้ ขียนได้ยกค�ำนิยาม
รวมทั้งอธิบายถึงลักษณะของคลังข้อมูลภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษโดยมีการอ้างถึง
ผู้เขียนและแหล่งที่มาประกอบไว้เพื่อยืนยันถึงข้อมูลที่ผู้เขียนได้น�ำมาอ้างอิงและ
กล่าวถึงควบคู่กับภาษาไทยที่ผู้เขียนได้แปลและอ้างอิงไว้  
บทที่ 2 คลังข้อมูลกับการเรียนการสอนภาษา ในบทนีผ้ เู้ ขียนกล่าวถึงประโยชน์
ของคลังข้อมูลที่มีต่องานด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน งานด้านการศึกษาวิจัย
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ทางภาษาศาสตร์ งานด้านการแปล และงานด้านทางด้านการประมวลผลภาษา
ธรรมชาติ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจว่าคลังข้อมูลภาษาคืออะไรและมี
ประโยชน์อย่างไรบ้าง ในเนือ้ หาของบทนีผ้ เู้ ขียนได้จำ� แนกการน�ำเสนอเนือ้ หาออกเป็น
หัวข้อย่อยๆประกอบไปด้วย 2.1) บทน�ำ 2.2) การน�ำคลังข้อมูลภาษามาใช้เป็นหลัก
ในการสอนภาษา และ 2.3) การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลภาษาในการสอนภาษา  สิ่งที่
เป็นจุดเด่นในเนือ้ หาบทที่ 2 นัน้ ได้แก่ การน�ำเสนอตัวอย่างของแบบฝึกหัดของการน�ำ
คลังข้อมูลมาเพื่อใช้กับการเรียนการสอน  โดยตัวอย่างแบบฝึกหัดที่น�ำมาเสนอนั้นมี
ทัง้ ทีเ่ ป็นการใช้คลังข้อมูลเพือ่ การศึกษาส่วนของค�ำพูด (parts of speech) และหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
บทที่ 3 คลังข้อมูลกับการวิจยั ทางภาษา ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้อธิบายถึงการท�ำวิจยั
ทางภาษาโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในคลังข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก   ในบทนี้ผู้เขียนได้
เขียนชีป้ ระเด็นให้ผอู้ า่ นเห็นถึงแนวทางการท�ำวิจยั ทางภาษาโดยใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูใ่ นคลัง
ข้อมูลว่าสามารถน�ำมาเรียนรู้และท�ำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาทางภาษาได้  โดย
ผู้เขียนได้แบ่งหัวข้อส�ำหรับการอธิบายดังนี้ 3.1) บทน�ำ 3.2) การศึกษาระดับค�ำ 3.3)
การศึกษาระดับโครงสร้าง 3.4) การศึกษาด้าน ESP (English for Specific Purpose)
และการแปรตามท�ำเนียบภาษาและ 3.5) หัวข้อในการวิจยั ทางภาษาโดยใช้คลังข้อมูล   
สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 3 นั้นได้แก่ ตัวอย่างหัวข้อการวิจัย รายชื่อหรือหน่วย
งานผูว้ จิ ยั พร้อมทัง้ ผลของการศึกษาวิจยั ซึง่ เกีย่ วข้องกับคลังข้อมูล  ผูว้ จิ ยั ได้น�ำเสนอ
ตัวอย่างเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางการ
ศึกษาและท�ำวิจัยในอนาคตได้
บทที่ 4 คลังข้อมูลกับการแปล ในบทนีผ้ เู้ ขียนเริม่ ต้นบรรยายถึงความส�ำคัญและ
ประโยชน์ของคลังข้อมูลที่จะถูกน�ำมาเป็นทรัพยากรในการแปลจากภาษาหนึ่งสู่อีก
ภาษาหนึง่ โดยเฉพาะทรัพยากรทีเ่ ป็นคลังข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการแปลภาษา ยกตัวอย่างเช่น พจนานุกรมเฉพาะทาง พจนานุกรมสองภาษาและ
สารานุกรมอืน่ ๆ นอกเหนือจากนีแ้ ล้วในบทนีผ้ เู้ ขียนได้นำ� เสนอแนวคิดของ Baker ใน
ปี ค.ศ.1993 ซึง่ มีความเชือ่ ว่าแนวโน้มของศาสตร์การแปลก�ำลังมีการพัฒนาการและ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม สืบเนื่องมาจากการมีคลังข้อมูลของภาษา
ต้นฉบับและภาษาแปลมากขึ้น   ประเด็นนี้จะส่งผลท�ำให้มีผู้สนใจในการแปลและมี
ความศึกษาบทแปลได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม   นอกเหนือจากนั้นผู้เขียนชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของคลังข้อมูลทีม่ ตี อ่ งานแปลซึง่ มีความส�ำคัญอย่างมากในฐานะเป็นเครือ่ ง
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มือในการช่วยให้ผู้แปลให้เกิดความง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   ในบทนี้ผู้เขียน
ได้แบ่งหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายและยกตัวอย่างประกอบในแต่ละข้อดังนี้
4.1) ความเป็นมาของศาสตร์ 4.2) ทฤษฎีระบบหลายขั้ว 4.4) แนวคิดเรื่องรูปแบบ
4.5) คลังข้อมูลภาษากับศาสตร์การแปลแบบพรรณนา 4.6) ศาสตร์การแปลและการ
วิเคราะห์เปรียบต่าง 4.7) การศึกษาลักษณะเฉพาะของการและ 4.8) การใช้คลังข้อมูล
ภาษาเพื่อช่วยในการแปล สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 4 นั้นได้แก่ การน�ำเสนอ
ตัวอย่างของการศึกษาและการทดลองการน�ำคลังข้อมูลมาใช้กับงานแปล  ผู้เขียนได้
ยกตัวอย่างงานศึกษาและงานวิจัยของนักวิชาการในต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมากทั้ง
ที่เป็นชาวเอเชียและชาวยุโรปซึ่งมีผลงานการท�ำวิจัยเกี่ยวกับการน�ำคลังข้อมูลมาใช้
ส�ำหรับงานแปล  การน�ำเสนผลงานการวิจยั เหล่านีผ้ เู้ ขียนยังได้อธิบายถึงวิธกี ารศึกษา
และเครื่องมือเพื่อการศึกษาและการท�ำวิจัยของนักวิชาเหล่านั้นมาประกอบด้วย  
การอธิ บ ายในลั ก ษณะนี้ ช ่ ว ยท� ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นเกิ ด ความเข้ า ใจและสามารถเรี ย นรู ้
กระบวนการท�ำวิจัยในงานคลังข้อมูลกับงานแปลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
บทที่ 5 คลังข้อมูลกับการท�ำพจนานุกรม ในบทนี้ผู้เขียนได้น�ำเสนอเกี่ยวกับ
ข้อมูลซึ่งถูกรวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและแบบแผนในคลังข้อมูล
ว่าสามารถน�ำมาใช้ประกอบการจัดท�ำพจนานุกรมได้อย่างไร  ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนได้ชปี้ ระเด็น
ให้ผู้อ่านเห็นว่าค�ำศัพท์ในคลังข้อมูลนั้นมีความส�ำคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
ด�ำเนินการจัดท�ำพจนานุกรมอย่างไรบ้างและโดยวิธีการใด เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชั บ และชั ดเจน ผู้เขียนได้แบ่งหัวส� ำหรับการอธิบายออกเป็ น 5.1) บทน�ำ 
5.2) พจนวิทยาและการท�ำพจนานุกรม 5.3) การท�ำพจนานุกรมแบบใช้คลังข้อมูล
ภาษา 5.4) อรรถศาสตร์คำ� ศัพท์ 5.5) เครือข่ายค�ำ 5.6) ศัพท์วทิ ยาและการท�ำประมวล
ศัพท์ และ 5.7) การสรุปในภาพของการการจัดท�ำคลังข้อมูลกับการท�ำพจนานุกรม
ดังกล่าว  สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 5 นั้นได้แก่ การน�ำเสนอภาพตัวอย่างการ
ปรากฏร่วมของค�ำต่างๆ ซึ่งมีการแสดงให้เห็นถึงการแยกตามประเภทของค�ำเช่น
ค�ำนาม ค�ำคุณศัพท์ เป็นต้น นอกเหนือจากนีแ้ ล้วผูเ้ ขียนได้ยงั น�ำเสนอภาพตารางการ
แจกแจงข้อมูลของค�ำภาษาอังกฤษในชนิดต่างๆมาประกอบการอธิบายในหัวข้อแต่ละ
หัวข้อไว้ด้วยท�ำให้ผู้อ่านนั้นสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาขั้นตอนการจัดท�ำ
พจนานุกรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
บทที่ 6 คลังข้อมูลกับการประมวลผลทางภาษา เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนน�ำเสนอ
เกีย่ วกับวิธกี ารทางสถิติ ข้อมูลทางสถิตทิ จี่ ำ� เป็นต่อการประมวลผลทางภาษา และวิธี
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การใช้สถิตเิ พือ่ ช่วยหาค�ำตอบทีม่ กั ปรากฏใช้รว่ มกันซึง่ เป็นการใช้สถิตริ ว่ มกันกับคลัง
ข้อมูลเพื่อการค้นหาค�ำตอบทางภาษาในอีกลักษณะหนึ่ง ในเนื้อหาของบทนี้ผู้เขียน
ได้แบ่งหัวข้อประกอบไปด้วย 6.1) บทน�ำ  6.2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์
และสถิติและ 6.3) การใช้สถิติในการแก้ปัญหาความก�ำกวม และ 6.4) สรุป สิ่งที่เป็น
จุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 6 นั้นได้แก่ การน�ำเสนอตารางการประมวลผลทางภาษาต่างๆ
ซึ่งมีจ�ำนวน 4 ตารางและรูปภาพของผัง Markov และรูปแสดงความเป็นไปได้ของ
ล�ำดับหมวดค�ำ  ตารางและรูปภาพที่ผู้เขียนน�ำเสนอในบทนี้นั้น ผู้เขียนได้อธิบายถึง
การวิธีการศึกษาข้อมูลในตารางและรูปภาพอย่างละเอียด โดยตารางและรูปภาพที่
น�ำมาเสนอนั้นก็ได้อ้างอิงถึงแหล่งที่มาประกอบไว้ด้วย
บทที่ 7 คลังข้อมูลภาษาผู้เรียน เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงคลังข้อมูลที่
ผู้เรียนผู้สอนหรือผู้สนใจสามารถเลือกน�ำมาใช้เพื่อการเรียนหรือน�ำมาประยุกต์เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้าและท�ำวิจยั เกีย่ วกับงานทางด้านภาษา เพือ่ ให้เนือ้ หาในบทนีม้ คี วาม
กระชับและง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ผู้เขียนได้แยกอธิบายออกเป็นหัวข้อย่อย
ประกอบไปด้วย 7.1) บทน�ำ   7.2) การใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลภาษาผู้เรียน
7.3) การพัฒนาคลังข้อมูลภาษาผู้เรียน 7.4) โครงการพัฒนาคลังข้อมูลภาษาผู้เรียน
ที่ต่างๆ 7.5) ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้คลังข้อมูลภาษาผู้เรียน 7.6) การก�ำกับข้อผิดและ
7.7) บทสรุป สิง่ ทีเ่ ป็นจุดเด่นในเนือ้ หาบทที่ 7 นัน้   ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอภาคผนวก ICLE
Learner Profile ในท้ายบทเพื่อใช้อ้างอิงการอธิบายเนื้อหาในบทนี้ประกอบไว้ด้วย  
การน�ำเสนอภาคผนวกก�ำกับไว้ทา้ ยบทดังกล่าวเป็นวิธกี ารทีช่ ว่ ยให้ผอู้ า่ นนัน้ สามารถ
ท�ำความเข้าใจไปพร้อมๆกับเนื้อหาที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 2   การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูล มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิธีการ
ออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลอย่างละเอียด เนื้อหาในตอนที่ 2 ประกอบไปด้วย
บทที่ 8 ถึงบทที่ 10 โดยเนื้อหาในแต่ละบทนั้นมีเนื้อหาสรุปดังนี้
บทที่ 8 การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลทางภาษา เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียน
กล่าวถึงวิธีการออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลทางภาษา  ผู้เขียนน�ำเข้าผู้อ่านเข้าสู่
เนื้อหาโดยอธิบายถึงวิธีการตั้งแต่การเตรียมตัวด้วยวิธีการง่ายๆซึ่งผู้ออกแบบและ
สร้างคลังข้อมูลทางภาษาด้วยตัวเองนั้นจ�ำเป็นต้องพิจารณาและทบทวนในประเด็น
ต่างๆซึ่งมีความส�ำคัญอย่างมากก่อนที่จะลงมือท�ำ  โดยแบ่งหัวข้อส�ำหรับการอธิบาย
ขั้นตอนการออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลทางภาษาดังนี้ 8.1) ข้อควรพิจารณา
8.2) ขัน้ ตอนในการจัดสร้างคลังข้อมูลภาษาและ 8.3) ตัวอย่างการจัดสร้างคลังข้อมูลภาษา
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บทที่ 9 การน�ำข้อมูลภาษาเข้าคอมพิวเตอร์ เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนกล่าวถึงวิธี
การน�ำข้อมูลภาษาทีไ่ ด้รวบรวมบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีการอธิบายลักษณะ
การน�ำข้อมูลภาษาบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นข้อๆดังนี้ 9.1) การเก็บข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ 9.2) รหัสอักขระ รหัสอักขระภาษาต่างๆ ตัวอักษรภาษาไทยและรหัส
ยูนิโค้ด 9.3) ไฟล์ข้อมูลแบบต่างๆ 9.4) การแปลงไฟล์ข้อมูล 9.5) การใช้โปรแกรมรู้
จ�ำตัวอักษรและแสกนเน่อร์   9.6) การใช้โปรแกรม HTTrack ซึ่งมีตัวเลือกต่างๆใน
โปรแกรม รวมถึงข้อแนะน�ำในการใช้โปรแกรมดังกล่าวและ 9.7) พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
บทที่ 10 การก�ำกับข้อมูล เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงการก�ำกับข้อมูลคือ
การเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากตัวข้อความเอกสารนั้นๆ ทั้งนี้อาจจะเป็นการ
บันทึกเครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์ตา่ งๆทีเ่ ขียนเพิม่ เติมในเอกสารเพือ่ บอกว่าจะให้จดั
พิมพ์เอกสารนั้นๆออกมาอย่างไรเมื่อมีการจัดส่งเรียงพิมพ์   โดยการก�ำกับข้อมูลนั้น
ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ เพราะคลังข้อมูลภาษาทีม่ เี พียง
ข้อความล้วนอย่างเดียวไม่สามารถมาใช้ประโยชน์ได้จำ� เป็นต้องมีการใส่ขอ้ มูลเพิม่ เติม
เพือ่ ก�ำกับและควบคุมขอบเขตการศึกษา  ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้แบ่งหัวข้ออธิบายประกอบ
ไปด้วย 10.1) เหตุผลทีม่ กี ารก�ำกับข้อมูล 10.2) การก�ำกับข้อมูลคืออะไร 10.3) หน้าที่
และบทบาทของ TEI 10.4) SGML และ XML ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบของ
เอกสาร SGML/XML มี SGML Declaration, XML Declaration, Document
instance, Document Type Definition (DTD) การก�ำหนดส่วนเฉพาะ (Marked
Section) และตัวอย่างของแฟ้มข้อมูลทีก่ ำ� กับด้วย SGMLและXML 10.5) แท็กพืน้ ฐาน
ที่ก�ำหนดโดย TEI มีโครงสร้างของเอกสารตามข้อก�ำหนด TEI การก�ำกับข้อมูลส่วน
เนือ้ ความ การก�ำกับข้อมูลในคลังข้อมูลภาษา การก�ำกับคลังข้อมูลภาษาตามแนวทาง
ของ TEI แยกออกเป็น การก�ำกับข้อมูลบริบทและการก�ำกับข้อมูลทางภาษาศาสตร์
และ 10.6) สรุป
สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 8-10 นั้นได้แก่รูปแบบการอธิบายขั้นตอนการ
ออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลแบบง่ายๆเป็นขั้นเป็นตอน การอธิบายลักษณะ
ดังกล่าวนีท้ ำ� ให้ผอู้ า่ นสามารถท�ำเองได้แม้วา่ จะไม่มพี นื้ ฐานของการสร้างและออกแบบ
คลังข้อมูลทางภาษามาก่อน วิธีการอธิบายของผู้เขียนดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ที่
น่าดึงดูดส�ำหรับผู้อ่านหนังสือวิชาการเล่มนี้อีกลักษณะหนึ่ง
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ตอนที่ 3 โปรแกรมและการใช้เวปเพือ่ การศึกษาคลังข้อมูล มีเนือ้ หาเกีย่ วข้อง
กับการน�ำโปรแกรมและการน�ำ เว็บต่างๆในอินเทอร์เน็ตมาประกอบการศึกษา
คลังข้อมูล โดยเนื้อหาในตอนที่ 3 นั้นประกอบไปด้วยบทที่ 11-13 ดังนี้
บทที่ 11 โปรแกรมคอนคอร์แด๊นซ์ เนือ้ หาในบทนีผ้ เู้ ขียนได้กล่าวถึงข้อมูลเกีย่ ว
กับโปรแกรมคอนคอร์แด๊นซ์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ส�ำหรับค้นหาค�ำที่ต้องการและจัด
เรียงค�ำนั้นพร้อมบริบทที่ปรากฏโดยค�ำที่ต้องการนั้นจะถูกจัดเรียงไว้เป็นแนวตรงกัน
อยู่กลางหน้ากระดาษ   เพื่อให้ผู้อ่านประวัติความเป็นมาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมคอนคอร์แด๊นซ์ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้แบ่งหัวข้อส�ำหรับการ
อธิบายประกอบไปด้วย 11.1) บทน�ำ  11.2) ประเภทของโปรแกรมคอนคอร์แด๊นซ์
11.3) การค้นข้อมูล 11.4) การแสดงผล 11.5) ข้อจ�ำกัดของโปรแกรมคอนคอร์ดแด๊นซ์
11.6) ประโยชน์ของโปรแกรมคอร์นคอร์แด๊นซ์ ซึง่ ประกอบไปด้วย ประโยชน์ดา้ นการ
วิจยั ทางภาษาศาสตร์ ประโยชน์ดา้ นการสอนภาษาและประโยชน์ในงานประยุกต์อนื่ ๆ
11.7) ข้อควรระวัง 11.8) ตัวอย่างการใช้โปรแกรมคอนคอร์แด๊นซ์ ซึง่ ประกอบไปด้วย
การโหลดคลังข้อมูลเข้าโปรแกรม การหารายการความถีข่ องค�ำ การค้นค�ำหลักพร้อม
บริบท การหาค�ำปรากฏร่วม การค้นหากลุม่ ค�ำ การค้นแบบซับซ้อน การแสดงต�ำแหน่ง
การปรากฏของค�ำ การหาค�ำส�ำคัญเมื่อเทียบกับคลังข้อมูลอ้างอิง การใช้ AntConce
กับข้อมูล XML และการใช้ AntConc กับข้อมูลภาษาไทย  11.9) การใช้โปรแกรม
คอนคอร์แด๊นซ์ภาษาไทยและ11.10) การใช้คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ  
บทที่ 12 ค�ำปรากฏร่วมและหน่วยเสมือนวลี เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึง
ค�ำศัพท์ทปี่ รากฏหรือมักปรากฏใช้รว่ มกับค�ำหรือวลีอนื่ จนถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่หลาย
และเป็นเรื่องปรกติ อาทิเช่น look ปรากฏใช้ร่วมกับ after  เมื่อรวมกันจะกลายเป็น
look after แปลว่าดูแล  การปรากฏร่วมของค�ำว่า look กับ after เมื่อถูกน�ำไปใช้
จะได้ความหมายใหม่เป็นต้น ในบทนี้ผู้เขียนได้แบ่งหัวข้อส�ำหรับการอธิบายเนื้อหา
ประกอบไปด้วย 12.1) ความเป็นมา 12.2) ประเภทของค�ำปรากฏร่วม 12.3) เกณฑ์
การพิจารณาค�ำปรากฏร่วม 12.4) การระบุหาค�ำปรากฏร่วม ซึง่ ประกอบไปด้วย การ
ใช้ความถี่ การใช้คา่ เฉลีย่ และความแปรปรวน การทดสอบสมมติฐาน โดยมีการทดสอบ
t-test การทดสอบ Pearson’s chi-square การทดสอบ Berry-Rogghe’s z-score
การทดสอบค่า likelihood ratio   การใช้ค่า Mutual Information การทดสอบแบ
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บอื่นๆ กาหาค�ำปรากฏร่วมมากกว่าสองค�ำ  การหาค�ำปรากฏร่วมระหว่างสองภาษา
และ12.5 สรุป
บทที่ 13 การใช้เว็บเป็นคลังข้อมูล เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนได้น�ำเสนอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทีป่ รากฏในเวบไซต์ตา่ งๆเป็นจ�ำนวนมาก  อธิบายเชิงตอบค�ำถามซึง่ เป็นทีส่ นใจ
ของคนจ�ำนวนมากเกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นคลังข้อมูลภาษาด้วยหรือไม่  
ถ้าไม่ใช่แล้วยังสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่และใช้อย่างไร เป็นต้น  การอธิบาย
เชิ ง ตั้ ง ค� ำ ถามของผู ้ เขี ย นในบทนี้ แ บ่ ง ออกเป็ น หั ว ข้ อ หลั ก ๆดั ง นี้ 13.1) บทน� ำ 
13.2) ข้อมูลภาษาในเว็บ 13.3) การรวบรวมข้อมูลเว็บสร้างเป็นคลังข้อมูลภาษา
13.4) การใช้เว็บเป็นคลังข้อมูลภาษา 13.5) WEB-BASED คอนคอร์แด๊นซ์ ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย โปรแกรม WebCorp และโปรแกรม KWiCFiner และ 13.6 สรุป
สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 11-13 นั้นผู้เขียนได้อธิบายถึงโปรแกรมที่ใช้
ส�ำหรับการค้นหาค�ำที่ต้องการและจัดเรียงค�ำในเว็บต่างๆ  ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การ
ยกตัวอย่างโปรแกรมนั้น   แต่ผู้เขียนยังได้น�ำเสนอวิธีการใช้โปรแกรมและน�ำเสนอ
ตัวอย่างการใช้โปรแกรมการศึกษาคลังข้อมูลอีกด้วย   ซึ่งการน�ำเสนอตัวอย่างการ
ศึกษาดังกล่าวนีก้ ม็ หี ลากหลายท�ำให้ผอู้ า่ นนัน้ สามารถเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจได้งา่ ย
มากยิ่งขึ้นด้วย  
ความสำ�คัญและประโยชน์ของของหนังสือ
หนังสือเล่มนี้มีความส�ำคัญและมีประโยชน์ดังนี้
1) เป็นหนังสือ “ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล: หลักการและการใช้” นับได้ว่าเป็น
หนังสือวิชาการที่อธิบายเกี่ยวกับคลังข้อมูลภาษาและการศึกษาภาษาศาสตร์ในคลัง
ข้อมูลเป็นภาษาไทยเล่มแรกๆที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทย เนื่องจากโดยส่วนมาก
จะมีปรากฏเฉพาะหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนใช้เวลา
รวบรวมข้อมูลและพัฒนามาจากรายงานการวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาคลังข้อมูล:
กรณีศกึ ษาจากการสร้างคลังข้อมูลภาษาอังกฤษ ซึง่ ผูเ้ ขียนได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั
จากฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2541 หนังสือเล่มนีต้ พี มิ พ์ครัง้ แรกในปี พ.ศ.
2545 ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์และมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
และในปี พ.ศ. 2553 จึงได้ดำ� เนินการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2  
2) ผูเ้ ขียนร้อยเรียงภาษาเพือ่ อธิบายเนือ้ หาข้อมูลด้วยภาษาทีเ่ รียบง่าย เข้าใจง่าย
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ลื่นไหลต่อเนื่องและไม่สะดุด   จึงท�ำให้หนังสือวิชาการซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะทางด้าน
ภาษาศาสตร์ซึ่งค่อนข้างยากอยู่แล้ว แต่ผู้เขียนสามารถท�ำให้เป็นเรื่องง่ายและน่า
ติดตาม
3) หัวข้อแต่ละหัวข้อ เนื้อหาการอธิบายผู้เขียนจะยกตัวอย่างชื่อพจนานุกรม
ต่างๆ ขัน้ ตอนการจัดท�ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการรวบรวม เรียบเรียงอย่างละเอียด
โดยใช้ค�ำและภาษาที่เข้าใจง่าย   นอกเหนือจากนั้นขั้นตอนในแต่ละหัวข้อที่ผู้เขียนได้
หยิบยกน�ำมาอธิบายนั้นจะมีภาพประกอบแสดงตัวอย่างก�ำกับไว้ด้วย วิธีการนี้ท�ำให้
ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพและสามารถเข้าใจได้อย่างง่าย
4) ข้อมูล หนังสือ เอกสารต่างๆซึ่งผู้เขียนได้น�ำมาใช้ส�ำหรับการเขียนอ้างอิงใน
หนังสือเล่มนีม้ จี ำ� นวนมากถึง 211 รายการ   และรายการอ้างอิงทัง้ หมดล้วนเป็นภาษา
อังกฤษ จึงท�ำให้ข้อมูลในหนังสือนั้นมีความชัดเจนและน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก
5) หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สามารถน�ำมาใช้ศึกษาการจัดพจนานุกรมได้ด้วย
ตัวเองเนื่องจากผู้เขียนได้น�ำเสนอเป็นขั้นตอนด้วยกระบวนการวิธีง่ายๆและสามารถ
ท�ำได้จริง
6) มีเนื้อหาที่ทันสมัย ข้อมูล วิชาการ ตัวอย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้อง
กับเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งการเรียนการสอนภาษาหรือการศึกษาค้นคว้า งานวิจัย
เกี่ยวกับภาษานั้นคลังข้อมูลภาษามีความส�ำคัญอย่างมาก

บทที่ 8

ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้อ่าน
หนังสือเล่มนีช้ ใี้ ห้เห็นถึงให้บทบาทและความส�ำคัญของคลังข้อมูลภาษาในงาน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยทางภาษาศาสตร์ การเรียนการสอนภาษา  การแปลภาษา
และการประมวลผลภาษา  เป็นหนังสือทีม่ คี วามเหมาะสมส�ำหรับนักวิชาการ นักศึกษา
และผู้มีความสนใจทั่วไปที่จะเรียนรู้ภาษาศาสตร์อีกแขนงหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
รวบรวมข้อมูลภาษาเพื่อจัดท�ำคลังข้อมูลภาษาส�ำหรับใช้งานโดยใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วม  ดังนั้นนักวิชาการ นักศึกษาและผู้มีความสนใจทั่วไป
ไม่ควรพลาดที่จะสรรหาเพื่อน�ำมาเก็บไว้ศึกษา ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในงานวิชาการ
และเป็นสมบัติส่วนตัว
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บทที่

9

เวลานี้ที่เป็นสุข1
เสฏฐวุฒิ อินทะจักร์2
Setthawut Inthachak

บทที่ 9

หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เกิด พ.ศ.2469 จังหวัด
กวางสี ภาคกลางของประเทศเวียดนาม นามเดิม
เหงียน ซวน เป๋า (Nguyen Xuan bau) พ.ศ.2485
อายุ 16 ปี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดตื่อฮิ้ว (To
Hieu) พ.ศ.2492 อายุ 23 ปี อุปสมบทเป็น
พระภิกษุ เดินทางไปไซง่อนเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนา
และเขี ย นบทความ ท� ำ ให้ ถู ก ต่ อ ต้ า นจากผู ้ น� ำ
องค์กรชาวพุทธและรัฐบาลในขณะนั้น
พ.ศ.2505 ได้รบั ทุนจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตนั
สหรัฐอเมริกา ศึกษาสาขาศาสนาเปรียบเทียบ จาก
นั้น 1 ปี ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
แต่ท่านตัดสินใจกลับไปยังประเทศเวียดนาม เพื่อสานต่อแนวคิดพุทธศาสนาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน โดยก่อตั้งโรงเรียนคนหนุ่มสาวรับใช้สังคม เยียวยา
ความเสียหายที่ได้รับจากสงคราม
พ.ศ.2509 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King,Jr) เสนอชื่อหลวงปู่
ติช นัท ฮันห์ เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ รัฐบาลเวียดนามปฏิเสธการกลับ
ประเทศของท่าน จึงต้องลี้ภัยอย่างเป็นทางการไปพ�ำนักที่ประเทศฝรั่งเศส โดยเป็น
“เวลานี้ที่เป็นสุข” พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิหมู่บ้านพลัม 2555 จำ�นวน 184 หน้า เขียน
โดย ติช นัท ฮันห์ ภิกษุณีนิรามิสาและสังฆะสวนธรรม แปล
2
นักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
[chainoy_kij@hotmail.com]
1

บทที่ 9 เวลานี้ที่เป็นสุข

บทที่ 9

อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ท่านได้สร้างอาศรมนอกเมืองปารีส เพื่อ
เขียนหนังสือและปลูกพืชไร่ ท่านยังคงท�ำงานเพือ่ สันติภาพ และเพือ่ ผูล้ ภี้ ยั อย่างสม�ำ่ เสมอ
พ.ศ.2525 มีผู้มาปฏิบัติธรรมที่อาศรมของท่านทวีจ�ำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท่านจึงเริม่ ก่อตัง้ ชุมชนทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรัง่ เศสตัง้ ชือ่ ว่า หมูบ่ า้ นพลัม (Plum
Village) ซึ่งถือเป็นบ้านของท่าน และเป็นชุมชนการปฏิบัติใช้ชีวิตอย่างมีสติของ
พุทธบริษัท 4
ปัจจุบัน มีสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม กระจายอยู่ในหลายประเทศ อาทิ
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฮ่องกง และไทย มีนักบวชกว่า 600 รูป จาก 20
ประเทศทั่วโลก มีกลุ่มปฏิบัติธรรมตามแนวทางหมู่บ้านพลัมหรือ “สังฆะ” เกือบ
1,000 กลุ่ม กระจายอยู่ 31 ประเทศ ติช นัท ฮันห์ พระภิกษุชาวเวียดนาม ผู้น�ำเสนอ
ความคิด “พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน” และพุทธธรรมเป็นสิ่งที่
สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถียุคปัจจุบัน เป็นที่รู้จักในฐานะพระเถระชั้นผู้ใหญ่
พระอาจารย์เซน พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายาน พระวิปัสสนาจารย์ กวี นัก
เขียน นักต่อสู้เพื่อสันติภาพ และเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก
เวลานีท้ เี่ ป็นสุข เล่มนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับผูอ้ า่ นให้เกิดการ
ตื่นรู้ด้วยปัญญา พร้อมกับหลักฝึกปฏิบัติให้เบิกบานกับลมหายใจ ด้วยบทภาวนาที่มี
อรรถรสแห่งธรรมยายที่ต่อเนื่องกันดุจสายน�้ำและเบิกบานเป็นอย่างยิ่ง
เวลานี้ที่เป็นสุข งานเขียนของท่าน ตัช นัท ฮันห์ เล่มนี้มี 3 ส่วน ส่วนแรกเป็น
ผลงานที่จัดท�ำขึ้นด้วยการรวมธรรมบรรยายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรื่อง ปาฏิหาริย์
แห่งปัจจุบันขณะ เวลานี้ที่เป็นสุข ศิลปะแห่งการตื่นรู้ สติพื้นฐานของสุขภาพ ส่วนที่
สองการตอบค�ำถามสื่อมวลชนไทย และท้ายเล่มภาคปฏิบัติด้วย บทภาวนา ข้อฝึก
อบรมสติ 5 ประการ บทพิจารณาอาหาร 5 ประการ
ปาฏิหาริย์แห่งปัจจุบันขณะ ตอนหลวงปู่อายุ 16 ปี บวชเป็นสามเณร อาจารย์
มอบหนังสือให้เล่มหนึ่ง เป็นบทคาถาให้ท่องจ�ำ เพื่อฝึกเจริญสติ คาถาแรกเป็นคาถา
ตื่นนอนยามเช้าว่า “ตื่นนอนยามเช้า ฉันยิ้ม ฉันรู้ดีว่า ฉันมี 24 ชั่วโมงใหม่เอี่ยมให้
ฉันเพือ่ ด�ำรงชีวติ อยู่ ฉันตัง้ ปณิธานทีจ่ ะมีชวี ติ ในทุกชัว่ ขณะของวันนีอ้ ย่างเต็มเปีย่ ม
ด้วยความรู้สึก และฉันพยายามที่จะมองทุกคนด้วยสายตาแห่งความกรุณา”
เป็นการสอนให้เราตระหนักรู้ว่า เรายังมีชีวิตอยู่ ใน 24 ชั่วโมงนี้คือของขวัญเพื่อจะ
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เบิกบานกับชีวิต เมื่อเราตระหนักรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ ชีวิตเป็นของขวัญ การมีชีวิตอยู่
คือความมหัศจรรย์3 หลวงปู่มองว่าผู้ที่ฝึกเจริญสติจะรู้ดีว่าสติคือแหล่งของความปีติ
สุข ท�ำให้เราสัมผัสกับเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้เรามีความสุข อยูต่ รงนัน้ แล้ว โดยไม่จำ� เป็น
ทีจ่ ะต้องไปวิง่ แสวงหาในอนาคต นิพพาน ณ ทีน่ ใี่ นขณะนี้ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ธอก�ำลัง
แสวงหาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วในปัจจุบันขณะ นิพพาน ความไม่เกิดอีก ก็อยู่ตรงนั้น
แล้วในปัจจุบนั ขณะ ดินแดนสุขาวดีแห่งอมิตพุทธ ก็อยูต่ รงนัน้ แล้วในปัจจุบนั ขณะ
ถ้าเธอรู้วิธีที่จะเดินในวิถีแห่งสติ ก็สามารถที่จะสัมผัสกับนิพพาน ความไม่เกิดอีก
สัมผัสกับดินแดนทีอ่ ยูต่ รงนัน้ แล้ว ในปัจจุบนั ขณะ พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงนิพพาน
ณ ทีน่ ี่ และในขณะนี้4 หลวงปูส่ อนว่า เมือ่ เรารักใครสักคน สิง่ ทีส่ ามารถมอบให้กบั คน
ที่เรารักได้ ก็คือ ความสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มเปี่ยม เธอไม่สามารถที่จะรัก
ใครคนนั้นได้ถ้าเธอไม่สามารถอยู่ตรงนั้นเพื่อเขา สิ่งที่มีค่าที่สุดที่เธอสามารถมอบให้
กับคนที่เธอรักคือความสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นกับเขา การอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มเปี่ยม
เป็นสิ่งที่ท�ำได้ง่าย เพียงการฝึกสติ เพียงกลับมาตามลมหายใจอย่างมีสติ ก้าวย่าง
อย่างมีสติ น�ำใจของเธอกลับมาหากายของเธอ ตั้งมั่นอย่างเต็มเปี่ยม ณ ที่นี่ ใน
ขณะนี้ มองเข้าไปในดวงตาของคนทีเ่ ธอรักแล้วกล่าวว่า “ทีร่ กั ฉันอยูต่ รงนีเ้ พือ่ เธอ”5
เมื่อเธอมีสติ เธอสามารถที่จะตระหนักรู้ว่าคนที่เธอรักนั้นไม่สบายหรือไม่มีความสุข
นั่นคือเหตุผลที่ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ เราสามารถน�ำค�ำสอนของพระพุทธองค์ในอา
นาปานสติสตู รมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจ�ำวันเพือ่ สร้างความเบิกบาน6 พระพุทธ
องค์ทรงแนะน�ำให้เรากลับมาสูบ่ า้ นในเรือนใจของเราและสัมผัสกับความรูส้ กึ พวกเรา
ไม่กล้ากลับสู่เรือนใจของเรา เพราะเรากลัวที่จะต้องสัมผัสกับความทุกข์ต่าง ๆ
หลวงปู่สอนให้ทุกคนควรจะเรียนรู้ที่จะตามลมหายใจอย่างมีสติ เดินอย่างมีสติ เพื่อ
ที่จะตระหนักรู้ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเรา กลับสู่เรือนใจของเรา โอบรับความสุข
ของเราด้วยความอ่อนโยน ความนุ่มนวล หลวงปู่สอนว่า เมื่อเราเข้าใจความทุกข์ของ
เรา เข้าใจธรรมชาติแห่งความทุกข์ของเรา ความทุกข์จะน้อยลงในทันที เมื่อเราฟัง
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ ง ปัจจุบนั อันประเสริฐ ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริยแ์ ห่งปัจจุบนั ขณะ หน้า 20.
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ ง นิพพาน ณ ทีน่ ใ่ี นขณะนี้ ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริยแ์ ห่งปัจจุบนั ขณะ หน้า 26.
5
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง ฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอ ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริย์แห่งปัจจุบันขณะ หน้า 28.
6
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง ฉันรู้ว่าเธอเป็นทุกข์และฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริย์
แห่งปัจจุบันขณะ หน้า 31.

บทที่ 9

3
4

บทที่ 9 เวลานี้ที่เป็นสุข

179

อย่างมีสติ และเตือนตนเองอยูเ่ สมอว่าจุดประสงค์ของการฟังครัง้ นัน้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะให้คน
นั้นมีโอกาสที่จะพูด เพื่อช่วยให้เขามีความทุกข์น้อยลง หากเธอสูญเสียความกรุณา
เธอจะไม่สามารถที่จะฟังด้วยความกรุณาอีกต่อไป เมื่อเธอสามารถเข้าใจความทุกข์
ของอีกฝ่ายหนึง่ ได้ ความกรุณาก็บงั เกิดขึน้ ในหัวใจของเธอ เมือ่ ความเข้าใจและความ
กรุณานั้นบังเกิดขึ้นในหัวใจของเธอ ความทุกข์ก็ลดน้อยลงทันที หลวงปู่สอนว่า เมื่อ
ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกสงบลงในร่ายกายและความรู้สึกกลัวแล้ว การเชื้อเชิญทั้งสอง
ฝ่ายฝึกการฟังด้วยความกรุณา เพือ่ ให้ทงั้ สองฝ่ายได้มโี อกาสเล่าเรือ่ งราว พูดถึงความ
ทุกข์ที่พวกเขาได้รับ และหากเกิดความเข้าใจในความทุกข์นั้นแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะมี
ความทุกข์น้อยลง เมื่อความกรุณาได้เกิดขึ้นในหัวใจทั้งสองฝ่ายแล้วการเจรจา
สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก7 ปัญญาแห่งการเป็นดั่งกันและกัน เรามีความคิดเห็น
ทีเ่ ราเรียกว่า “การเป็นดัง่ กันและกัน” เมือ่ เธอมองเข้าไปอย่างลึกซึง้ ในดอกไม้ เธอจะ
สังเกตได้ว่า ดอกไม้นั้นประกอบขึ้นมาด้วยความไม่ใช่ดอกไม้ เมื่อเรามองอย่างลึกซึ้ง
ในดอกไม้ เราจะเห็นตะวัน เมื่อเรามองเข้าไปในลูกชาย เราจะเห็นคุณพ่อที่อยู่ใน
ลูกชายคนนั้น ลูกชายคือผู้สืบทอดของพ่อ ลูกชายประกอบขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบที่
ไม่ใช่ลูกชายนั่นเอง เธอไม่สามารถที่ถอดถอนคุณพ่อที่อยู่ในตัวลูกชายออกไปได้ เธอ
จะสัมผัสได้กบั ธรรมชาติแห่งความไร้อตั ตาตัวตน เธอจะได้รบั ปัญญาแห่งความไม่แบ่งแยก8
เวลานี้ที่เป็นสุข หลวงปู่สอนให้เรากลับมาเบิกบานกับการตามลมหายใจเข้า
ตามลมหายใจออก ความสงบ ความเป็นอิสระ ความมั่นคงสามารถเป็นไปได้ เรารู้ว่า
ร่างกายอยูต่ รงนัน้ รูว้ า่ เรายังมีชวี ติ อยู่ และการมีชวี ติ อยูก่ เ็ ป็นสิง่ มหัศจรรย์แล้ว หลวงปู่
เน้นให้ใช้สติ ขณะหายใจเข้าออกในทุกอิริยาบถ หลวงปู่สอนให้เรารู้จักเลือกป้อน
อาหารแห่งความทุกข์หรือสุขสู่ใจ   ท่านบอกว่าพระพุทธองค์สอนให้เรารู้จักวิธีบ�ำรุง
หล่อเลี้ยงความรัก ด้วยบทค�ำสอนเรื่อง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ท่านบอกว่าใน
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ความทุกข์และความสุขนัน้ มีความเชือ่ มโยงทีใ่ กล้ชดิ กันมาก
ถ้าเธอมีกุศโลบายเพียงพอ เธอจะสามารถแปรเปลี่ยนความทุกข์นั้นให้กลายเป็น
ความสุข ความทุกข์นั้นเป็นเหมือนโคลนตม เราสามารถใช้โคลนตมเพื่อปลูกดอกบัว
8
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ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ ง ไม่แบ่งแยกอีกต่อไป ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริยแ์ ห่งปัจจุบนั ขณะ หน้า 47.
  ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ ง ปัญญาแห่งการเป็นดัง่ กันและกัน ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริยแ์ ห่งปัจจุบนั
ขณะ หน้า 49.
7
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ให้เติบโต เธอไม่สามารถปลูกดอกบัวบนหินอ่อน เธอจะปลูกดอกบัวในโคลนตม
ถ้าไม่มโี คลนตมก็ไม่มดี อกบัว ถ้าไม่มคี วามทุกข์กไ็ ม่มคี วามสุขทีแ่ ท้จริง9 ความทุกข์
และความสุข หลวงปูบ่ อกว่า เมือ่ เราฝึกปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธองค์ เพียงแค่
2-3 วัน เราก็สามารถแปลงสถานการณ์ของเราได้แล้ว ด้วยการฝึกตามลมหายใจอย่าง
มีสติ เราตระหนักรู้ว่า ความทุกข์นั้นอยู่ในตัวเรา และความทุกข์ก็อยู่ในตัวคนอื่นด้วย
เราต้องการความช่วยเหลือ อีกฝ่ายก็ต้องการความช่วยเหลือ หลวงปู่บอกว่ามันจะ
เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก ถ้าเธอเข้าไปหาเขาด้วยความเข้าใจใช้วาจาแห่งความรัก
หลวงปูเ่ น้นย�ำ้ กับผูม้ าฝึกปฏิบตั เิ จริญสมาธิทตี่ อ้ งใช้วาจาแห่งรักสือ่ สารกับคนทีต่ วั เอง
รักหรือตัวเองโกรธเกลียดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ คนที่เธอรัก สื่อสารด้วยเมตตา กรุณา
เธอจะมีโอกาสฝึกการฟังอย่างลึกซึง้ ด้วยความกรุณา ซึง่ เป็นการแนะน�ำโดยพระพุทธ
องค์ เรารูด้ วี า่ หากเราสามารถนัง่ ฟังคนผูน้ นั้ ด้วยความเมตตากรุณา คนทีพ่ ดู ก็จะได้รบั
การปลดปล่อยความทุกข์ในเวลาเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมง ท�ำให้เขามีความทุกข์น้อยลง
หลวงปู่สอนว่า เราควรเรียนรู้วิธีการบริโภคที่จะช่วยปกป้องร่างกายและใจของเราไม่
ให้มสี ารพิษ ควรซือ้ หรือบริโภคสิง่ ของทีไ่ ม่เป็นการท�ำลายสิง่ แวดล้อมและผืนโลก การ
บริโภคอย่างมีสติ คือหนทางเดียวที่จะช่วยรักษาโลกของเราไว้10
ศิลปะแห่งการตื่นรู้ หลวงปู่สอนว่า เมื่อเราสดับฟังความทุกข์ที่อยู่ในตัวเรา เรา
จะเกิดความเข้าใจ และจะท�ำให้พลังแห่งความกรุณาบังเกิดในหัวใจของเรา เมือ่ ความ
กรุณาบังเกิดขึ้นในหัวใจ ความทุกข์ก็จะลดน้อยลงในทันทีและความสามารถเข้าใจ
ความทุกข์ของคนที่อยู่รอบข้างช่วยให้เขามีความทุกข์น้อยลง คือการสดับฟังความ
ทุกข์ หลวงปู่บอกว่า การตื่นรู้ หมายถึงการตื่นรู้ต่ออะไรสักอย่าง การตรัสรู้ก็เช่น
เดียวกัน หมายถึงการตรัสรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การตื่นรู้ก็คือการตื่นรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อยู่เสมอ การเจริญสติคือการตรัสรู้ประเภทหนึ่ง การตื่นรู้และการตรัสรู้นั้นเป็นไป
ได้ในชัว่ ขณะปัจจุบนั นี้ และการเจริญสติคอื หัวใจของการปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนา
การเดินอย่างมีสติช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างลึกซึ้งในทุกช่วงขณะ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ ง บำ�รุงเลีย้ งเมล็ดพันธุ์ ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริยแ์ ห่งปัจจุบนั ขณะ
หน้า 66.
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง หนทางสู่ความสุข ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริย์แห่งปัจจุบันขณะ
หน้า 74.
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ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ ง รับมือกับความทุกข์ ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริยแ์ ห่งปัจจุบนั ขณะ หน้า 101.
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ ง สติ: พืน้ ฐานของสุขภาพ ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริยแ์ ห่งปัจจุบนั ขณะ หน้า 108.
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ความมหัศจรรย์ของการเดิน ไม่ใช่การเดินอยู่บนท้องฟ้าแต่เป็นการเดินอยู่บนผืนดิน
หายใจเข้าอย่างมีสติ สัมผัสความจริงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ หลวงปู่สอนให้ปฏิบัติ
อัปปณิหิตา ซึ่งค�ำนี้พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายว่า คือการ
เจริญสมาธิที่ท�ำให้ถึงความหลุดพ้นด้วยการก�ำหนดทุกขลักษณะ 3 (2556 : 535)
จะช่วยให้เรามีความสามารถที่จะหยุดวิ่งไขว่คว้า มีความสามารถที่จะท�ำให้เรากลับ
มาด�ำรงอยู่ ณ ที่นี่ และในขณะนี้ การรับมือกับความทุกข์ว่า ศัลยแพทย์จะยอมผ่าตัด
รักษาคนไข้ ก็ต่อเมื่อคนไข้มีร่างกายแข็งแรงเพียงพอเท่านั้น ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ควรเรียนรู้วิธีที่จะท�ำให้ตนเองมีความเข้มแข็งเพียงพอ มีความเบิกบาน มีความสุข
เพียงพอ เพื่อจะรับมือกับความทุกข์ ความโศกที่มีอยู่ในตัวเอง11
สติ:พืน้ ฐานของสุขภาพ หลวงปูส่ อนว่า สิง่ ล�ำ้ ค่าทีเ่ ธอจะมอบให้เขา ไม่สามารถ
หาซื้อได้ในตลาด ไม่สามารถแลกมาด้วยเงินตรา สิ่งนั้นคือการด�ำรงอยู่อย่างแท้จริง
ถ้าเธอรักเขาอย่างแท้จริง เธอต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อเขา และเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นได้อย่าง
แท้จริง เธอจ�ำเป็นต้องฝึกสติ การฝึกสติสามารถสร้างความรักได้ องค์ประกอบที่แท้
จริงของรักแท้มาจากการฝึกสติ เมื่อเธอมีความรัก เธอก็จะมีชีวิต มีความสงบ
มีความสุข และสามารถท�ำให้ผู้อื่นมีความสุขได้12 หลวงปู่บอกว่า การฝึกหายใจ
อย่างมีสติ จะน�ำใจมาอยูร่ ว่ มกับกายและท�ำให้เธออยู่ ณ ทีน่ นั้ ลมหายใจเข้าลมหายใจ
ออกของเธอเปรียบเหมือนสะพานเชือ่ มใจกายเข้าด้วยกัน เมือ่ เธอฝึกสติดว้ ยการระลึก
ถึงลมหายใจ ลมหายใจคือฐานสติ ลมหายใจของเธอ คือสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ที่นี่ และใน
ขณะนี้ เดินในวิถแี ห่งสติ หลวงปูส่ อนให้ตระหนักรูถ้ งึ การหายใจหนึง่ ครัง้ จะปลดปล่อย
เธอให้เป็นอิสระ การก้าวเดินหนึ่งก้าวที่เปี่ยมสติจะปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระ เมื่อ
เธอเป็นอิสระร่างกายของเธอก็จะมีพลังที่จะเยียวยาตนเองและใจของเธอก็เป็น
เช่นเดียวกัน สติ สมาธิ ปัญญา หลวงปู่บอกว่า มีพลัง 3 ประการที่จะเกิดขึ้นได้โดย
การฝึกเจริญสติ คือพลังแห่งสติ เป็นพลังที่ท�ำให้เรามีชีวิตสามารถด�ำรงอยู่ในปัจจุบัน
ขณะ และตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ ขณะนี้ พลังงานที่สอง คือพลังงานแห่งสมาธิ
ขณะที่เธอมีสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่ เธอก็จะมีสมาธิกับสิ่งนั้น ๆ เมื่อสติ สมาธิ
อยู่ร่วมกันและมีกำ� ลังมากเธอก็จะได้พลังประเภทที่สามคือ พลังแห่งปัญญา ปัญญา
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ไม่ได้เกิดขึน้ จากการครุน่ คิดแต่เกิดจากสติ ระหว่างทีฝ่ กึ สติสมาธินนั้ เธอไม่ตอ้ งคิดอะไร
ทั้งสิ้นเธอควรหยุดความคิดทั้งหมด ปัญญาเป็นผลจากการไม่คิด13
หลวงปูต่ อบค�ำถาม มีคำ� ถามหลายประเด็นทีส่ อื่ ได้ถามหลวงปู่ และท่านได้ตอบ
ค�ำถามแบบรวม เช่นการเป็นสือ่ มวลชนในวิถขี องพระโพธิสตั ว์ แนะน�ำให้สอื่ ท�ำหน้าที่
สื่อมวลชนสามารถที่จะเป็นผู้ปกป้องผืนโลก ปกป้องสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชนสามารถ
เดินด้วยค�ำพูดของตัวเอง คือเราสามารถที่จะด�ำเนินชีวิตในสิ่งที่เราเขียน ในสิ่งที่เรา
พูด เราสามารถที่จะช่วยรักษาผืนโลกนี้ ให้น่าอยู่ให้สวยงาม กับประเด็นพุทธศาสนา  
เถรวาทในไทย หลวงปูม่ องว่า พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยนัน้ เป็นพุทธศาสนา
ทีม่ คี วามสมบูรณ์เพียบพร้อมอยูแ่ ล้ว คนไทยไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องยืมพุทธศาสนามาจาก
ประเพณีอื่นหรือจากที่ไหนอีก เพียงกลับไปสู่มรดกทางพุทธศาสนาที่คนไทยมีอยู่
แล้ว กลับไปค้นอย่างลึกซึ้ง ก็จะพบเพชรเม็ดงามในพุทธศาสนาของคนไทย14
(หน้า162)
ข้อฝึกอบรมสติ นี้เป็นการบ่มเพาะ ปัญญาแห่งการเป็นดั่งกันและกัน คือน�ำ
พวกเราเข้าสู่หนทางของผู้ตื่น คือ การปกป้องชีวิต ความสุขอันแท้จริง ความรักที่แท้
จริง การใช้วาจาแห่งความรักและการฟังอย่างลึกซึ้ง และการบ�ำรุงหล่อเลี้ยงและ
เยียวยา คือศีล 5 ประการนั้นเอง แต่หลวงปู่เน้นให้เราใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันด้วย
สติการตื่นรู้อย่างลึกซึ้ง
บทส่ ง ท้ า ยของหนั ง สื อ เป็นภาคปฏิบัติพิจารณาอาหาร หลวงปู ่ บอกว่ า
พระพุทธเจ้าสอนให้เราเบิกบานกับอาหารอย่างมีสติ ระลึกถึงอาหารและผู้ที่อยู่รอบ
ข้าง ในขณะรับประทานอาหาร ไม่ปล่อยให้เราถูกชักจูงไปกับความนึกคิดถึงอดีตหรือ
อนาคต มีเสียงระฆังเป็นสัญญาแห่งสติพิจารณาว่า “อาหารนี้เป็นของก�ำนัลแห่ง
จักรวาล พืน้ ดิน ท้องฟ้า สรรพชีวติ และการท�ำงานหนักด้วยความรัก ความเอาใจใส่...
เรายอมรับอาหารนี้ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้บำ� รุงหล่อเลีย้ งความรักฉันท์พนี่ อ้ ง สร้างสังฆะและ
หล่อเลี้ยงอุดมคติแห่งการรับใช้สรรพชีวิต15
สรุป หลวงปู่สอน ให้เราตระหนักรู้ว่า เรามีชีวิตอยู่ ใน 24 ชั่วโมงนี้คือของขวัญ
เพื่อจะเบิกบานกับชีวิต เมื่อเราตระหนักรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ ชีวิตเป็นของขวัญ การมี
13

14
15

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ ง สติ สมาธิ ปัญญา ตอนธรรมบรรยายปาฏิหาริยแ์ ห่งปัจจุบนั ขณะ หน้า 121.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง ตอบคำ�ถามรวม ตอนหลวงปู่ตอบคำ�ถามสื่อมวลชน หน้า 162.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง บทพิจารณาอาหาร 5 ประการ หน้า 181.

บทที่ 9 เวลานี้ที่เป็นสุข

บทที่ 9

ชีวิตอยู่คือความมหัศจรรย์ การใช้สติทุก ๆ อิริยาบถของชีวิต จนเกิดปาฏิหาริย์แห่ง
ปัจจุบันขณะ หลวงปู่สอนให้เรากลับมาเบิกบานกับการตามลมหายใจเข้า ตามลม
หายใจออก จะพบความสงบ ความเป็นอิสระ ให้มองความทุกข์เป็นเหมือนโคลนตม
ถ้าไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัว ถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความสุขที่แท้จริง หลวงปู่บอก
ว่า การตื่นรู้ หมายถึงการตื่นรู้ต่ออะไรสักอย่าง การตรัสรู้ก็เช่นเดียวกัน หมายถึง
การตรัสรูต้ อ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ การตืน่ รูก้ ค็ อื การตืน่ รูต้ อ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ อยูเ่ สมอ การเจริญ
สติ คือการตรัสรู้ประเภทหนึ่ง การตื่นรู้และการตรัสรู้นั้นเป็นไปได้ในชั่วขณะ
ปัจจุบันนี้ ศิลปะแห่งการตื่นรู้ การฝึกสติสามารถสร้างความรักได้ องค์ประกอบที่แท้
จริงของรักแท้มาจากการฝึกสติ เมือ่ เธอมีความรัก เธอก็จะมีชวี ติ มีความสงบ มีความ
สุข และสามารถท�ำให้ผู้อื่นมีความสุขได้
หนังสือเล่มนี้ไม่มีตอนไหนหน้าไหน พูดถึง นรก สวรรค์ โลกหน้า หรือเรื่องการ
ทุกข์ทรมานในยมโลก ปรโลก ไม่ได้เอานรกมาขูส่ วรรค์มาปลอบ แต่หนังสือเล่มนี้ พูด
ถึงเรื่องการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ สังคมในโลกนี้อย่างเบิกบาน อย่างมีความสุขเป็น
ปัจจุบันขณะ ตระหนักตื่นรู้ตนเอง ขณะที่จะคิด พูด ท�ำ ผลของการคิดพูดท�ำอันออก
จากตัวเราเอง การเข้าใจปัญหา เหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาและความสุขที่เกิด
จากการแก้ปัญหาชีวิต การเอื้ออาทร แบ่งปันต่อสังคม ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหนังสือคือความอ่อนโยนของถ้อยค�ำสอนอย่างลึกซึ้งของ
หลวงปู่ พร้อมกับให้หยุดภาวนาด้วยบทคาถา หายใจเข้า หายใจออก ตืน่ รูด้ ว้ ยสติขณะ
ปัจจุบนั การอ่าน ด้วยรูประฆัง จ�ำนวน 14 ครัง้ ดังนัน้ การอ่านหนังสือเล่มนีผ้ อู้ า่ นต้อง
ค่อย ๆ อ่านอย่างพิถีพิถันละเมียดละไมด้วยสติ พร้อมกับการหยุดปฏิบัติสมาธิ ก็จะ
เป็นการเข้าถึงเนื้อหาอรรถรสของค�ำสอนหลวงปู่อย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้เป็นรูป
แบบการสอนแบบเซนอย่างแท้จริง คือ การได้ชาโตริอย่างปัจจุบันขณะ หลวงปู่บอก
ว่า การเจริญสติคือการตรัสรู้ประเภทหนึ่ง
หนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์ต่อผู้อ่าน 4 ประการ คือ 1. การใช้สติพัฒนาชีวิต
ให้ด�ำรงอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความเบิกบาน อย่างเป็นสุขและอิสระ 2. การรู้จัก
วิธีการแบ่งปันแก่สังคมด้วยตระหนักรู้มากกว่าที่เคยให้มา 3. การ ‘หยุด’ แล้วรับฟัง
ผู้อื่นอย่างลึกซึ้งด้วยใจกรุณา  4. การอยู่กับโลกนี้อย่างมีความสุข เบิกบานและตรัสรู้
ได้ในปัจจุบันขณะ
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เอกสารอ้างอิง
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นัท ฮันห์, ติช. 2555. เวลานีท้ เี่ ป็นสุข. แปลโดย นิรามิสาและสังฆสวนธรรม. กรุงเทพฯ
: มูลนิธิหมู่บ้านพลัม.
พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต). 2556. พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับประมวล
ศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา.

ข้อมูลการเตรียมต้นฉบับบทความสำ�หรับผู้เขียนบทความ

ข้อมูลการเตรียมต้นฉบับบทความส�ำหรับผู้เขียนบทความ
1. เป็นบทความทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. บทความที่ส่งเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเสนอขอตีพิมพ์หรือเผย
แพร่ในวารสารฉบับอื่นๆ มาก่อน
3. ผู้เขียนจะต้องส่งต้นฉบับเป็นไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word) โดย
- พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 15 (หน้า A4)
- อักษร Cordia New /ขนาดอักษร 16 point (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
- ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยให้เว้นที่ว่างขอบกระดาษไว้ทั้ง 4 ด้าน 2.5 เซนติเมตร
หรือ 1 นิ้ว (ขอบด้านบน ขอบด้านซ้าย ขอบด้านขวา ขอบด้านล่าง)
- ส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Word) ล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนก�ำหนด
ออกวารสาร
4. รูปแบบการเขียนบทความ ควรเขียนเชิงพรรณาความ หากเป็นบทความที่มาจาก
งานวิจัยต้องเป็นการเขียนใหม่ โดยน�ำประเด็นส�ำคัญมาน�ำเสนอ และใช้รูปแบบ
การเขียนที่ไม่ใช่เป็นการย่อจากงานวิจัย
บทความวิจยั ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ตอ้ งใส่ตวั เลขหน้าหัวข้อในบทความ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทั้ง 2 ภาษา ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)
ค�ำส�ำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 ค�ำ ใช้ เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น
ระหว่างค�ำ)
บทน�ำ  (ที่มาและขอบเขตของปัญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน วัตถุประสงค์ แนวคิด
ทฤษฎี)
วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล)
ผลการวิจยั (ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั อาจแสดงภาพหรือตารางทีส่ ำ� คัญประกอบการอธิบายผลวิจยั )
บทสรุป (อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ)
เอกสารอ้างอิง (วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th)
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บทความวิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อใน
บทความ)
1.
2.
3.
4.

ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทั้ง 2 ภาษา ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)
ค�ำส�ำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 ค�ำ  ใช้ เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น
ระหว่างค�ำ)
5. บทน�ำ (ที่มา หรือ ความส�ำคัญของบทความที่ต้องการน�ำเสนอ)
6. บทสรุป (อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ)
7. เอกสารอ้างอิง (วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th)

5. ส�ำหรับบทความปริทัศน์-บทวิจารณ์หนังสือผู้เขียนจะต้องแจ้งแหล่งที่มาโดย
ละเอียด
6. วารสารร่มพฤกษ์ขอสงวนสิทธิ์การรับตีพิมพ์บทความซึ่งมีเนื้อหาและชื่อเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ตรงกับประเด็นในแต่ละฉบับเท่านั้น
7. ส่งบทความเสนอพิจารณาตีพิมพ์ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php
สอบถามรายละเอียดการจัดส่งบทความเพิ่มเติมที่ กองบรรณาธิการ หรือ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก โทรศัพท์ : 0-2552-3500-9 ต่อ 402
สามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความวารสารร่มพฤกษ์ฉบับย้อนหลังได้ที่
http://romphruekj.krirk.ac.th/ และ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/issue/archive

ข้อมูลการเตรียมต้นฉบับบทความสำ�หรับผู้เขียนบทความ

การเขียนเชิงอรรถ
เป็นการเขียนข้อความที่บอกแหล่งที่มาของอัญประภาษหรืออัญพจน์ อาจเป็น
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อความบางแห่งในรายงาน ต�ำแหน่งของเชิงอรรถให้เขียนไว้
ท้ายหน้ากระดาษแต่ละหน้าโดยเว้นห่างจากข้อความในส่วนเนื้อเรื่องพอสมควร
และมีเส้นขีดคั่นเพื่อมิให้ปะปนกับเนื้อเรื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- เชิงอรรถโยง (Gross - Reference) คือการเขียนเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาให้
ผู้อ่านสามารถดูหรืออ่านเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
มีลักษณะการเขียนดังนี้
…....…ในการปฏิบัติหน้าที่ และการท�ำงานในหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีแล้ว จะต้องมีการบริหารองค์กรที่ดี นั้นหมายความว่า
การด�ำเนินการจะต้องยึดหลักการบริหารงาน1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง หลักการบริหารงาน บทที่ 4 หน้า 75.

1

- เชิงอรรถอธิบาย (Content Footnote) เชิงอรรถเสริมความที่เป็นข้อความ
อธิบาย ขยายความเพิ่มเติมจากเนื้อหาของรายงานบางตอนที่คิดว่าจะช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ง่ายขึ้น  มีลักษณะการเขียน  ดังนี้
เลขเรียกหนังสือ (Book Number) หรือเลขผู้แต่ง1 (Author Number) การจัดหนังสือ
เลขเรียกหนังสือหรือเลขผู้แต่ง คือ ตัวเลขที่ก�ำหนดขึ้นแทนตัวอักษรของชื่อ หรือ
นามสกุล ผูแ้ ต่ง จะใส่กำ� กับตามหลังพยัญชนะตัวแรกของชือ่ ผูแ้ ต่งในเลขเรียกหนังสือ
1

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาบทความ
เอกสารอ้างอิง เป็นการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในส่วน
เนื้อเรื่องเท่านั้น ดังนั้นจ�ำนวนรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงต้องมี
จ�ำนวนเท่ากันกับที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง
การอ้างอิงแบบนาม-ปี เป็นการอ้างอิงโดยระบุ ชือ่ ผูแ้ ต่ง และ ปีทพี่ มิ พ์ของเอกสาร
ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความใน
เนือ้ หานัน้ และอาจระบุ เลขหน้าของเอกสารทีอ่ า้ ง ได้ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นสามารถตรวจสอบ
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ข้อมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่ใช้อ้างอิงได้จากรายการ เอกสารอ้างอิง
(references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography)
ตัวอย่าง (ผู้แต่ง 1 คน)
(พรรณี บัวเล็ก, 2559)
พรรณี บัวเล็ก (2559)
ตัวอย่าง (ผู้แต่ง 2 คน) หากมีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน
			Dunning and Friedman (2014 : 79-120)
(Dunning and Friedman, 2014 : 79-120)
หรือการสรุปเนื้อหามาทั้งหมดเล่ม ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใด
หน้าหนึ่ง ก็ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า ดังนี้
ตัวอย่าง (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2558)
กรณีการอ้างอิงผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุแต่นามสกุล ไม่ต้องใส่ชื่อแรก
ตัวอย่าง (Hobbs, 2015 : 58 – 81)
กรณีที่ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ ให้คงไว้เหมือนบรรดาศักดิ์/สมณศักดิ์ เดิม ดังนี้
ตัวอย่าง (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล, 2558 : 59)
หรือกรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ต�ำรวจ ต�ำแหน่งทางวิชาการ ค�ำเรียกทางวิชาชีพ
ไม่ต้องใส่ไว้ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์
ตัวอย่าง (สมชาย ผลเอี่ยมเอก, 2558 : 68)
กรณีอ้างอิงจากเว็บไซด์ ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ซึ่งปรากฏที่เรื่องที่สืบค้น ดังนี้
ตัวอย่าง (อาทิตย์ ทองอินทร์, 2559)
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2559)

ข้อมูลการเตรียมต้นฉบับบทความสำ�หรับผู้เขียนบทความ

การเขียนเอกสารอ้างอิง (ท้ายบทความ)
การเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ให้เขียนโดยเรียงล�ำดับตามหลักการเดียว
กับการเรียงค�ำตามล�ำดับอักษรในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ภาษาไทย)
หรือ Dictionary (ภาษาอังกฤษ) โดยค�ำที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค�ำที่มีรูปสระ
ตามล�ำดับตั้งแต่ ก-ฉ และ A-Z ส่วนค�ำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกันเรียงล�ำดับ
ตามรูปสระที่เรียงในภาษาไทย โดยเรียงภาษาไทยก่อนตามด้วยภาษาอังกฤษ
วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไปทางสังคมศาสตร์ คือ APA 6th
(American Psychological Association) เพื่อในการบันทึกการอ้างอิงตามมาตรฐาน
ของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยเขียนประเภทการอ้างอิง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์.
Ex.
วิจารณ์ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21. นนทบุรี : บริษทั เอส.อาร์.
พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ�ำกัด.
บทความในหนังสือ วารสาร และนิตยสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีท(ี่ ฉบับที่), หน้า.
Ex.

อมรรัตน์ กุลสุจริต. (2559). ระบบการตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของรัฐมนตรี.
ร่มพฤกษ์, 34(1), 209-234.
วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อวิทยานิพนธ์. คณะ/ชื่อสถาบัน-มหาวิทยาลัย, สถานที่พิมพ์.
Ex.
วริศรา ศิรมิ งั คละ. (2552). บทบาทของผูบ้ ริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพฯ.
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การน�ำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียน. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อรายงานการประชุม, หน้า.
Ex.
สุจติ รา เนตรสกุล. (2559). การละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล : ศึกษากรณีการส่งต่อ ข้อมูลบน
เฟสบุค๊ . การน�ำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ, 588-600.
เว็บไซด์
ชื่อผู้เขียน. เรื่องที่สืบค้น. (วัน เดือน ปีที่สืบค้น) สืบค้นจาก ชื่อเว็บไซต์ (URL).
Ex.
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. ทรัมป์ก�ำลังเผชิญหน้ากับ “ตุลาการภิวัฒน์” ฉบับอเมริกัน?.
(14 กุมภาพันธ์ 2560) สืบค้นจาก http://www.bbc.com/thai/thailand38915635.
สัมภาษณ์
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์. ต�ำแหน่ง. สัมภาษณ์, วัน เดือน ปี.
Ex.
ประภาส แสงประดับ, ประธานชุมชนวัดบางบัว. สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2558.
หนังสือออนไลน์ (e Book)
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปี). ชือ่ เรือ่ ง. สืบค้นเมือ่ (วัน เดือน ปี ทีส่ บื ค้น). สืบค้นจาก ชือ่ เว็บไซต์ (URL).
Ex.
สมนึก อุ่นแก้ว. (2556). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัต.ิ (23 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้นจาก
http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html

บทความในวารสารออนไลน์ (e Journal)
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. (วัน เดือน ปี ที่สืบค้น). สืบค้นจาก ชื่อเว็บไซต์ (URL).
Ex.
สุจิตรา สามัคคีธรรม. (2559). เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายป่าชุมชนใน
เขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก. (22 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้นจาก
https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/article/view/
72599/58412.
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การลงรายการผู้แต่งในบรรณานุกรม
1. ชื่อผู้แต่งชาวไทย ลงรายการทั้งชื่อและนามสกุล โดยไม่มีค�ำน�ำหน้า และ
ลงรายการชื่อทุกคนหากมีผู้แต่งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. ผู้แต่งมีค�ำน�ำหน้า ฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ลงรายการท้ายชื่อ โดยใช้
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อและฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์
Ex.

ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.
สุพัตรา มาศดิตถ์, คุณหญิง.

3. ผู้แต่งที่เป็นพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ให้ลงรายการตามเดิม และใส่ชื่อเดิมไว้
ในวงเล็บ
Ex.

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี).

4. ผู้แต่ง 2 คน ลงรายการโดยใช้ ค�ำว่า “และ” หรือ “&” เชื่อมทั้ง 2 ผู้แต่งที่ 1
และ ผู้แต่งที่ 2  
5. ผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ใช้ค�ำเชื่อม และ หรือ “&” เชื่อมคนรองสุดท้ายและ
คนสุดท้าย
6. ผู้แต่งชาวต่างชาติ ลงรายการด้วยชื่อสกุล โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,)
ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น  และอักษรย่อชื่อกลาง (หากมี)
การลงรายการชือ่ ชาวต่างชาติสามารถปรับเปลีย่ นไปตามความนิยมของแต่ละชาติ
ได้ตามความเหมาะสม
7. ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานราชการ องค์กร สถาบันต่างๆ ลงรายการโดยเรียง
ล�ำดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหน่วยงานย่อย โดยเว้นวรรคระหว่างชื่อทั้ง 2 (โดยใช้ชื่อ
เต็มไม่ใช้อักษรย่อ)
8. หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ลงรายการโดยใช้ชื่อหนังสือ และเรียงล�ำดับ
ตามรายการชื่อผู้แต่ง
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ใ บ ส มั ค ร ส ม า ชิ ก ว า ร ส า ร ร่ ม พ ฤ ก ษ์ : R O M P H R U E K J O U R N A L
ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล (หรือ ชื่อหน่วยงาน) ................................................................................................
ออกใบเสร็จในนาม..................................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่จัดส่งสมาชิก)...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร...................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................
ขอสมัครสมาชิก “วารสารร่มพฤกษ์” ปีท.ี่ ............ฉบับที.่ ...........(ระบุปที แี่ ละฉบับทีข่ องวารสารทีต่ อ้ งการ)
1. ฉบับแรกถึงฉบับปีที่ 34 (กรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบก่อนสั่งซื้อเพราะบางฉบับอาจหมดสต๊อก)
สมาชิกรายปี  3 ฉบับ
ราคา 200 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
ขายปลีก 1 ฉบับ  
ราคา 70 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
2. ฉบับปีที่ 35 เป็นต้นไป (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2560)
สมาชิกรายปี  3 ฉบับ
ราคา 300 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
ขายปลีก 1 ฉบับ  
ราคา 120 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
พร้อมกันนี้ได้ช�ำระเงินจ�ำนวน .............................บาท (ตัวอักษร...........................................................)
ช�ำระเงินโดย
เงินสด ที่งานการเงินชั้น 2 อาคารมังคละพฤกษ์  มหาวิทยาลัยเกริก
ธนาณัติสั่งจ่ายในนามวารสารร่มพฤกษ์ (ป.ณ.รามอินทรา) พร้อมส่งธนานัติและใบสมัครมาที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย (สาขารามอินทรา กม.2)
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่บัญชี 060-1-06501-8 แล้วส่งใบโอนเงินและใบสมัครมาที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือ อีเมล : romphruek.kru@gmail.com
ลงชื่อ................................................
ว/ด/ป...............................................

