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ความทุก ข์ยากทางเศรษฐกิจของชาวสงขลา ปี 2557 อุดม ทุมโฆสิต และคณะ

ความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของชาวสงขลา ปี 2559 1
อุดม ทุมโฆสิต
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
นายเขมวัฒน์ ขวัญข้าว
นายณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ์ผล2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาตัวแปรและดัชนีสาหรับประเมินระดับความทุกข์ยากของชาว
สงขลาในปี 2559 เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจกาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การปกครอง
ท้องถิ่น ขององค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดสงขลา ผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความทุกข์ยากทาง
เศรษฐศาสตร์ ของเขตเศรษฐกิจ หนึ่ งเขตเศรษฐกิจใด สามารถวัดได้จากตัว แปรและดัช นีองค์ประกอบ ที่
ประกอบด้วยชุดตัวแปรต่าง ๆ ที่นาไปสู่ความทุกข์ยากของประชาชน ซึ่งในแต่ละเขตเศรษฐกิจ ชุดของตัวแปร
ความทุกข์ย ากอาจแตกต่างกัน ออกไป กรณีจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาโดยใช้ข้อมูล จากส านักงานสถิ ติ
แห่งชาติและการสารวจเพิ่มเติมโดยคณะผู้วิจัยพบว่า ตัวแปรความทุกข์ยากประกอบด้วย (1) อัตราความ
ยากจน (2) อัตราการว่างงาน (3) อัตราหนี้สินครัวเรือน และ (4) อัตราถดถอยของรายได้ต่อหัวต่อปี โดย
ผลรวมของคะแนนความทุกข์ยากของจังหวัดสงขลาเท่ากับ 65.35 คะแนน
คาสาคัญ ความทุกข์ยาก รายได้เฉลี่ยต่อหัว ความยากจน การว่างงาน หนี้ครัวเรือน

เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อประกอบการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา การปกครองท้องถิ่นของจังหวัด
สงขลา ตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2 คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร นายเขมวัฒน์ ขวัญข้าว
และนายณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ์ผล
1

2

Economic Misery of Songhla People in the Year 2016
Abstract
The objective of this research was to search variables and indexes for evaluating misery
level of Songkhla people in the year 2016. Intentionally, such information would be used as
a critical part of making decision to set local development strategic goal of the Songhla
Provincial organization. Based upon literature review, it found that the measurement of
economic misery in one economic zone can be measured from the component of variables
and indexes that lead to economic misery of people in that zone may be different from other
economic zones. By using data of the National Statistical Office together with additional survey
information by the researcher, we found that misery variables in Songkhla was composed of
(1) poverty rate, (2) unemployment rate, (3) family debt rate, and (4) regressive rate of local
per capita income. In Songkla, economic misery total score was equal to 65.35.
Key Words: misery, per capita income, poverty, unemployment, family debt

1. ความนา
ตัวชี้วัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย (1). อัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (2) อัตราความสุขมวลรวมของประชาชาติ และ (3) อัตราความทุกข์ยาก โดยดัชนีชี้วัดทั้ง 3 ดังกล่าว
ต่างสะท้อนทิศทางการพัฒนาที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับเป้าหมายและระดับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ต้นปี 2554 เป็นต้นมา ได้ตกต่าวิกฤติต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน (ปี 2559) ทั้งนี้เพราะสินค้าหลักของสงขลา คือยางพารา การประมง และการเกษตรอื่น ๆ ประสบกับ
ภาวะตกต่ามาตลอด ทาให้รายได้มวลรวมของจังหวัดตกต่าลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาของอาชญากรรม
และปัญหาการว่างงานกลับเพิ่มทวีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้
ร้องขอให้คณะผู้วิจัยช่วยเหลือทาการศึก ษาและให้การแนะนาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ได้ให้ความสาคัญต่อปัญหา
ความต้องการเร่งด่วนของประชาชนเป็นลาดับสาคัญเร่งด่วน
เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเบื้องต้น โดยสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพ และจัด
สัมมนาประชาคมชาวสงขลาหลายครั้ง ผลการศึกษาเห็นตรงกันว่า “ควรให้ความสาคัญแก่ปัญหาความทุกข์
ยากทางเศรษฐกิจของประชาชน” ให้ชัดเจนและเร่งด่วน
โดยเหตุผลดังกล่าว การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ค้นหาตัวแปรหลักที่เป็นดัชนีบ่งชี้ความทุกข์ยาก
ทางเศรษฐกิจของชาวสงขลา” เพื่อนาดัชนีดังกล่าวไปกาหนดทางเลือกยุทธศาสตร์ของสงขลาต่อไป
2. กรอบแนวคิดความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ
ดัชนีความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ (Economic Misery Index – EMI) หมายถึง “ค่าของตัวแปรทาง
เศรษฐกิจ ที่กาหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงระดับความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจหนึ่งเขตเศรษฐกิจใด” โดย
ตัวแปรในการกาหนดค่าดังกล่าวของแต่ละเขตเศรษฐกิจ อาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ของ
แต่ละเขตเศรษฐกิจนั้น
ดัชนีความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในทศวรรษ 1960 โดยนักวิชาการหัวหน้า
ที ม เศรษฐกิ จ ของประธานาธิ บ ดี ลิ น ดอน เบนส์ จอห์ น สั น (Lyndon Baines Johnson) แห่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ชื่อ อาร์เธอ โอคุณ (Arthur Okun) เพื่อนาดัชนีดังกล่าวมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในขณะนั้น ทั้งนี้โดยนโยบายของประธานาธิบดี ต้องการให้ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา “ต้องตรงกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในขณะนั้นให้มากที่สุด”
Okun และคณะของเขาได้ทาการศึกษา และสรุปว่า “สาเหตุหลักของความทุกข์ยากของชาวอเมริกา
ในขณะนั้น คืออัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าครองชีพสูงขึ้น (Highly cost of living) โดย
อัตราเงินเฟ้อเกิดขึ้นควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานของประชาชน (Unemployment Rate) ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้
นาไปสู่วัฏจักรความเดือดร้อนทุกข์ยากในการดารงชีพของประชาชน ดังนั้นเขาจึงได้กาหนดดัชนีความทุกข์ยาก
ทางเศรษฐกิจขึ้น โดยนาเอาอัตราการว่างงานและอัตราค่าครองชีพมาบวกกัน และได้แนะนาว่าสามารถนา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร (Bank Lending Rate) มาใช้แทนอัตราค่าครองชีพได้อีกด้วย
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เนื่องจากสถานการณ์ความทุกข์ยากแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมดังกล่าวแล้ว
ดังนั้นในเวลาต่อมา จึงได้พยายามพัฒนาดัชนีนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นักวิชาการคนสาคัญที่มีผลงานทางด้านนี้
เช่น Robert Barro แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ Steve Hanke แห่งมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (Johns
Hopkins University) ทั้งนี้โดย Robert Barro ได้เสนอตัวแบบประกอบด้วยดัชนี 3 ตัว คือ (1) อัตราการ
ว่ า งงาน (Unemployment Rate) (2) อั ต ราเงิ น เฟ้ อ (Inflation Rate) และ (3) อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ข อง
ธนาคาร (Bank Lending Rate) ซึ่งอัตราทั้ง 3 ตัวนี้ได้รับการยืนยันจากผลงานวิจัยหลายชิ้นว่า มีความสัมพันธ์
กับความยากจน การบริโภคของประชาชนในประเทศ
ส่วน Steve Hanke เห็นว่า ลาพังเพียงดัชนี 3 ตัวดังกล่าว ยังไม่เพียงพอ เพราะความทุกข์ยากและ
ความสุข หรือการกินดีอยู่ดี เป็น สภาวะที่อยู่ในมิติเดียวกัน แต่อยู่คนละปลาย หากความสุขเพิ่มขึ้นก็จะทาให้
ความทุกข์ยากลดลง ในทางตรงกันข้าม หากความทุกข์ยากเพิ่มขึ้น ความสุขก็จะลดลง ดังนั้นจึงควรนาดัชนี
ความสุขมาเพิ่มเติมในสมการด้วย โดย Hanke ให้ดัชนีความสุขแทนค่าได้โดย อัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Economic Growth Rate) ดังนั้นทาให้ตัวแบบความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจที่นิยมใช้อยู่ในหลาย
ท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาขณะนี้ คือ
(U + I + L) – G = MR
เมื่อ U = Unemployment Rate
I = Inflation Rate
L = Lending Rate
G = Growth Rate
MR = Misery Rate
ในด้านความสั มพัน ธ์ร ะหว่างความทุกข์ยากกับอาชญากรรม ผลการศึกษาของ Tang and Lean
(2008) ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “ระดับความทุกข์ยากและระดับการเกิดอาชญากรรม มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน” โดยเขาได้นาข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติอเมริกามาวิเคราะห์ และอธิบายให้เห็นว่าปีใดที่อัตราความ
ทุกข์ยากสูง ปีนั้นแนวโน้มการเกิดอาชญากรรมจะสูงด้วย ในทานองเดียวกัน ผลงานของ Lovell และ Tien
(2000: 1-8) ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ดั ช นี ค วามทุ ก ข์ ย ากของ Okun มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรง (Linear
Correlation) กับความรู้สึกอ่อนไหวของผู้บริโภค (Consumer Sentiment) อย่างมีนัยสาคัญ
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างความทุกข์ยากกับความยากจน Ewa (2009) ได้เสนอผลการศึกษาของ
เขา โดยนาสถิติของประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปมาวิเคราะห์ พบว่า ดัชนีความทุกข์ยากทั้งของ Okun และ
Barro ต่างมีความสั มพัน ธ์ใกล้ ชิดกับ ความยากจน (Poverty Rate) ของแต่ล ะประเทศ โดยค่าสหสั มพันธ์
เพียร์สัน (r) ระหว่างตัวแปรทั้งสองอยู่ในระดับสูงมาก คืออยู่ในระหว่าง 0.66 - 0.93 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ดัชนี
ความทุกข์ยากสามารถอธิบายความยากจนได้ดี กล่าวคือ หากปีใดดัชนีความทุกข์ยากสูง ก็จะทาให้อัตราความ
ยากจนจะสูงตามไปด้วย
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ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความทุกข์ยาก กับความพึงพอใจในการดารงชีวิตของประชาชน
(Citizens’ Life Satisfaction) ผลงานของ Welsch (2007: 1-6) ซึ่งศึกษาในชุมชนท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
หลายท้องถิ่น อธิบายว่า ระดับความทุกข์ยากกับความพึงพอใจในการดารงชีวิตของประชาชน มี ความสัมพันธ์
กันในเชิงลบ กล่าวคือ หากระดับความทุกข์ยากสูง ความสุขหรือความพึงพอใจในการดารงชีวิตจะต่าลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Di Tella and MacCulluch (2001: 4) ซึ่งได้แสดงให้เห็น
ว่า ระดับความทุกข์ยาก มีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับการอยู่ดีกินดี (well-being Rate) ของประชาชนใน
ท้องถิ่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน
ในระดับสากล สานักข่าวบลูมเบอร์กได้นาเอาดัชนีความทุกข์ยากของ Okun มาทาการวัดความทุกข์
ยากประเทศต่าง ๆ มาแล้วหลายปี ในปี 2560 สานักข่าวบลูมเบอร์กได้ประกาศผลการวัดความทุก ข์ยาก
(Bloomberg’s Misery Index - BMI) จานวน 65 ประเทศ ซึ่งปรากฎว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคะแนน
ความทุกข์ยากต่าที่สุด โดยมีคะแนนความทุกข์ยากเพียง 2.6 คะแนน โดยคะแนน 2.6 นี้เกิดจากคะแนนอัตรา
เงิน เฟ้อ 1.5 คะแนน (อัตราเงิน เฟ้อ ของไทยในปี 2017 อยู่ที่ร้อยละ 1.5) และคะแนนอัตราว่า งงาน 1.0
คะแนน (อัตราการว่างงานของไทยในปี 2017 เท่ากับร้อยละ 1.00) ส่วนประเทศที่มีคะแนนความทุกข์ยาก
สูงสุดในปี 2560 (2017) คือประเทศเวเนซูเอลา โดยมีคะแนนสูงถึง 499.7 คะแนน อย่างไรก็ตาม เวลาที่ทา
การประกาศผลนี้คือวันที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 ดังนั้นตัวเลขดังกล่าวจึงไม่ใช่ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง (Actual
Score) แต่ทว่าเป็นตัวเลขคาดการณ์ (Predicted Score) เท่านั้น (Saraiva and Jamrisko, 2017)
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การวัดและพยากรณ์ความทุกข์ยากของเขตเศรษฐกิจหนึ่งเขตเศรษฐกิจใด
ดัชนีความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากดัชนีดังกล่าวสามารถบ่งชี้ทิศทางการ
พัฒนาได้ดีมากดัชนีหนึ่ง โดยดัชนีความทุกข์ยากนี้ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของประชาชนในระดับฐานรากของ
สังคม อันตรงข้ามกับดัชนีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth Rate) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้าง
ความมั่งคั่งของสั งคม โดยประชาชนที่มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ดี มักจะได้รับประโยชน์จากดัช นีนี้ มากกว่ า
ประชาชนระดับฐานราก (Hanke, 2017)
การนาดัชนีความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้
ในทัศนะของ Hanke (2017) เห็นว่า หากสังคมใดประสงค์จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นที่
ประชาชนในระดับฐานราก ตัวแบบดัชนีความทุกข์ยากจะสามารถชี้ทิศทางการพัฒนาได้ดีกว่าตัวแบบดัชนี
ความเจริญเติบโตอย่างมีนัยสาคัญ โดยการนาตัวแบบนี้ไปใช้ สามารถคานวนขึ้นได้จากองค์ประกอบ 2 กลุ่มที่
อยู่ในระนาบเดียวกัน คือ องค์ประกอบความทุกข์ยาก และ องค์ประกอบความสุข โดยองค์ประกอบทั้ง 2 อาจ
แบ่งออกเป็นตัวแปรย่อย ๆ ได้ดังนี้
(1) องค์ประกอบความทุกข์ยาก อาจประกอบด้วยตัวแปรย่อย ๆ ได้ เช่น (ก) อัตราการว่างงาน (ข)
อัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ย ซึ่งใช้แทนกันได้ (ค) อัตราหนี้สิน (ง) อัตราความยากจน (จ) อัตรา
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
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(2) องค์ประกอบความสุขหรือการอยู่ดีกินดี ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว อาจมีตัวแปรย่อย ๆ เช่น อัตรา
ความเจริญเติบโต อัตราเงินออม อัตราการลงทุน เป็นอาทิ
ในการประมาณการความทุกข์ยากดังกล่าว ทาได้โดยการนาตัวแปรทั้งสองชุดมาลบกัน ดังนี้
ความทุกข์ยาก = ผลบวกของตัวแปรความทุกข์ยาก - ผลบวกของตัวแปรความสุข (หรือความกินดีอยู่ดี) หรือ
อาจเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ได้ดังนี้
MI = ∑Mi - ∑Hj
เมื่อ MI = ดัชนีความทุกข์ยากหรือคะแนนความทุกข์ยาก
Mi = ตัวแปรความทุกข์ยาก ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ n
Hj = ตัวแปรความสุข ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ m
อนึ่ง การนาตัวแบบนี้ไปใช้ อาจใช้ในลักษณะการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีใดปีหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งก็ได้ โดยนาค่าอัตราปีที่ศึกษา ลบด้วยอัตราปีที่เพิ่งผ่านมาก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงในปีทศี่ ึกษา ซึ่งกรณีดังกล่าว สูตรจะเป็นดังนี้
∆MI = ∑∆Mi - ∑∆Hj
เมื่อ ∆ = ผลต่างของคะแนน(หรืออัตรา) ณ ปีที่ศึกษา ลบด้วยคะแนน(หรืออัตรา) ของปีที่เพิ่งผ่านมา
= อัตราการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้
สรุป กรอบแนวคิดความทุกข์ยากในการวิจัยครั้งนี้
ตัวแบบทีน่ าไปใช้ในการวิจัยนี้ คือ
MI = ∑Mi - ∑Hj
3. ระเบียบวิธีศึกษา *
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ต้องการให้เกิดการยอมรับของประชาคมในท้องถิ่นในระดับสูง คณะผู้วิจัยจึง
เลือกใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของประชาคม เพื่อหาข้อยุติร่วมกันในระเบียบวิธีวิจัยขึ้น โดยมีขั้นตอนและ
สาระสาคัญดังนี้
(1) คณะผู้ วิจั ย ทาการทบทวนวรรณกรรมและเสนอแนวทางในการกาหนดดัช นีความทุก ข์ ย ากที่
เหมาะสมขึ้น เพื่อเสนอในเวทีประชาคมลงความเห็นในตัวแบบเบื้องต้น
(2) คณะผู้วิจัยจัดเวทีสัมมนาเพื่อค้นหาปัญหาความทุกข์ยากของพื้นที่และอาชีพต่าง ๆ ของจังหวัด
สงขลา โดยการจัดขึ้นใน 5 เขตอาเภอ โดยแต่ละเขตอาเภอแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์คือ (1) เขต
อาเภอตอนเหนือสุด (2) เขตอาเภอเหนือตอนล่าง (3) เขตอาเภอใต้สุด (4) เขตอาเภอใต้ตอนบน และ
(5) เขตอาเภอตะวันตกของอาเภอ โดยแต่ละเขตจะเชิญผู้บริหารท้องถิ่นและกานันมาร่วมสัมมนา
ระเบียบวิธีการศึกษานี้ ครอบคลุมถึงความทุกข์ยากทั้งหมด คือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษานี้
*
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ตาบลละ 2 คนหรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดตาบล ซึ่งจะทาให้ได้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเขตอาเภอละ
ประมาณ 30-40 คน ใช้เวลาในการสัมมนา 1 วัน
(3) นาผลการสัมมนามาจัดกลุ่มปัญหาความทุกข์ยากในภาพรวมของจังหวัดขึ้น ถัดจากนั้นจึงได้สร้าง
แบบสอบถามแบบปลายปิด แล้วทอดแบบสอบถามไปยังผู้นาชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ผู้นากลุ่มอาชีพ
ผู้นาชุมชนท้องถิ่น ข้าราชการ และผู้นาศาสนา โดยส่งแบบสอบถามไปจานวน 3000 ฉบับและได้รับ
การตอบกลับ 457 ฉบับ กระจายครบทุกอาเภอ
(4) นอกจากข้อมูลจากการสัมมนาและสารวจดังกล่าวแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาข้อมูลมหภาคของ
สงขลา โดยใช้ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมสาขา
ภาคใต้ ข้อมูลจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และอื่น ๆ เพื่อนามาใช้ในการประมาณค่าตัวแปรต่าง
ๆ ประกอบกัน
(5) นาผลที่ได้ทั้งหมด เสนอต่อเวทีสัมมนาประชาคมชาวสงขลา ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ของจังหวัด ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาหอการค้า ผู้นาสภาอุตสาหกรรม ผู้บริหารธนาคาร ผู้บริหารสานักงาน
ส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ ผู้บริหารการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน เพื่อขอ
มติร่วมกันในกรอบแนวทางในการจัดทาดัชนีความยากจนของสงขลา
(6) นาผลการสัมมนาไปดาเนินการจัดทากรอบดัชนีความทุกข์ยากของชาวสงขลา เพื่อนาไปใช้เป็น
กรอบทิศทางในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสงขลาต่อไป
4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบความทุกข์ยากของชาวสงขลาในปีที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัว
(1) อัตราความยากจนที่เพิ่มขึ้น (2) อัตราว่างงานที่เพิ่มขึ้น (3) อัตราหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น (4) อัตรารายได้
เฉลี่ยต่อหัวที่ลดลง ดังต่อไปนี้
4.1 อัตราความยากจนของสงขลาเพิ่มขึ้น
ในการศึกษาความยากจนของจังหวัดสงขลา คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนระดับความยากจน ใช้เส้นแบ่งความยากจนซึ่งจัดทาขึ้นโดยสานัก
พัฒนาฐานข้อมูลและดัชนีชี้วัดภาวะสังคม สานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผลของการศึกษา
ปรากฎดังตาราง
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ตารางที่ 1 เส้นความยากจน (Poverty Line) และจานวนคนจนเมื่อวัดจากรายจ่ายการอุปโภค
บริโภคของสงขลาและประเทศไทยปี 2554 – 2557
เส้นความยากจน
จานวนคนจนเมื่อวัดรายจ่ายจากการอุปโภคบริโภค
ปี
(Poverty Line)
(พันคน)
(บาท/เดือน/คน)
ประเทศไทย
สงขลา
ประเทศไทย
ร้อยละ
สงขลา
ร้อยละ
2554
2,415
2,600
8,751.88
13.22
47.29
3.17
2555
2,492
2,698
8,402.08
12.64
55.97
3.73
2556
2,572
2,795
7,305.10
10.94
22.60
1.49
2557
2,647
2,922
7,057.40
10.53
90.40
5.94
ที่มา: ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย
สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.
หมายเหตุ: * จานวนคนจน หมายถึงจานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ากว่าเส้น
ความยากจน
**ร้อยละคนจน คานวณจากจานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ากว่าเส้น
ความยากจน หารด้วย จานวนประชากรทั้งหมด คูณด้วย 100
จากตารางข้างต้น ได้ใช้ข้อมูลระหว่างปี 2554 – 2557 มาคานวนความยากจนของจังหวัดสงขลา
เปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยประเทศไทยมีคนจนในปี 2557 จานวน 7,057,400 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53
ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนจังหวัดสงขลา(ในปีเดียวกัน) มีคนจน 90,400 คน คิดเป็นร้อยละ 5.94 ของ
ประชากรชาวสงขลา
เมื่อพิจารณาด้านแนวโน้มความยากจน พบว่าประเทศไทยโดยรวมแนวโน้มความยากจนลดลง โดยใน
ปี 2554 อัตราความยากจนอยู่ที่ร้อยละ 13.22 และลดลงมาเรื่อย ๆ จนถึงปี 2557 ความยากจนเหลือเพียง
ร้อยละ 10.53 ส่วนจังหวัดสงขลาแนวโน้มความยากจนกลับสูงขึ้น โดยในปี 2557 มีอัตราความยากจนร้อยละ
3.17 แต่ในปี 2557 อัตราความยากจนเพิ่มเป็น 5.94 ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มอันเป็นที่กังวล
ของประชาชนชาวสงขลา
สาหรับผลการศึกษานี้ ได้เลือกใช้อัตราความยากจนในปี 2557 (เพราะเห็นว่าเป็นปีที่ใกล้เคียงกับ
ปีที่ศึกษามากที่สุด) คือกาหนดอัตราความยากจนไว้ในระดับร้อยละ 5.94 มาใช้ในสมการ
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4.2 ปัญหาการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น
ในการศึกษาการจ้ างงานได้แบ่งการว่างงานของจังหวัดสงขลาออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
ว่างงานเต็มเวลาและการว่างงานบางเวลา ซึ่งข้อมูลการว่างงานบางเวลาไม่สามารถหาได้จากข้อมูลทุติยภูมิของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเองโดยวิธีส่งแบบสอบถามไปยังหั วหน้าครอบครัว
จานวน 3,000 ฉบับ และได้รับการตอบกลับ 457 ฉบับ ภายหลังการประมวลผลแล้วพบอัตราการว่างงานของ
ครัวเรือนสงขลาปี 2559 มีดังนี้
ตาราง 2 ประมาณการอัตราการว่างงานของครัวเรือนสงขลาปี 2559
n = 457
รายการที่ศึกษา
จานวน (คน)
อัตรา (ร้อยละ)
1. จานวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย (คน)
3.23
100.00
2. จานวนคนที่ว่างงานเต็มเวลา (เฉลี่ยต่อคน) (1)
0.31
9.60
3. จานวนคนที่ว่างงานบางเวลา (เฉลี่ยต่อคน) (2)
0.59
18.26
4. จานวนการว่างงานของครัวเรือนโดยรวม (3)
0.605
18.73
หมายเหตุ (1) หมายถึง คนที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 65 ปีที่ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษา
(2) หมายถึง คนในครอบครัวที่มีงานทาบ้างแต่ไม่เต็มเวลา โดยเวลาในการทางานเฉลี่ยไม่
เกินร้อยละ 50 ของเวลาในการทางานปกติคือระหว่าง 9.00 - 17.00 น. เว้นเสาร์ อาทิตย์
โดยประมาณ
(3) คานวณจากผลรวมของ (จานวนคนที่ว่างงานเต็มเวลา) บวกด้วย (จานวนคนที่ว่างงาน
บางเวลา หารด้วย 2)
จากตารางที่ 3 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า จานวนครัวเรือน (ที่มีจานวนคนอยู่จริง) ของชาวสงขลามี
ขนาดโดยเฉลี่ย 3.23 คน ในจานวนนี้มีจานวนคนที่ว่างงานเต็มเวลา 0.31 คน และจานวนคนที่ว่างงานบาง
เวลา (โดยว่างงานไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของเวลาทางานโดยประมาณ) จานวน 0.59 คน รวมการว่างงาน
ทั้งหมด (คิดเต็มเวลา) จานวน 0.605 คน ซึ่งเมื่อคานวณเป็นร้อยละของจานวนคนว่างงานคานวณได้เท่ากับ
18.73 ของจานวนคนในครอบครัว นั่นหมายความว่า อัตราการว่างงานของสมาชิกในครัวเรื อนเท่ากับร้อยละ
19.97
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4.3 ปัญหาหนี้สินครัวเรือน
ในการศึกษาหนี้สิน ครัว เรื อน ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูล การสารวจสภาพเศรษฐกิจของสานักงานสถิติ
แห่ งชาติ ส่ ว นจ านวนประชากรและจ านวนครัว เรือนได้ใช้ข้อมูล จากส านักบริห ารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง สาหรับการประมวลผลเพื่อคานวณหนี้สินครัวเรือนดาเนินการโดยผู้วิจัย ซึ่งมีผลดังตาราง
ตาราง 3 อัตราหนี้สินครัวเรือนของชาวสงขลาปี 2556
ลักษณะครัวเรือนที่ศึกษา
ผลการศึกษา
1) หนี้สินครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน)
161,526 (1)
2) รายได้ครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน)
455,309 (1)
3) ขนาดครัวเรือนสงขลา (คน/ครัวเรือน)
2.81 (2)
4) ร้อยละของหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือน
35.47 (3)
ที่มา: (1) ข้อมูลการสารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ
(2) ขนาดครัวเรือนสงขลา (ตามข้อมูลจานวนครัวเรือนและจานวนประชากรของสานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง) ซึ่งไม่เท่ากับจานวนที่ผู้วิจัยสารวจเอง
(3) จานวนร้อยละโดย (1) ÷ (2) X 100
จากตาราง 4 พบว่า อัตราหนี้สินครัวเรือนชาวสงขลาในปี 2557 มีจานวนทั้งสิ้น 161,526 บาท
ในขณะที่รายได้ครัว เรือนเท่ากับ 455,309 บาท/ครัวเรือน ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบหนี้สินครัวเรือนต่อรายได้
ครัวเรือน พบว่า ชาวสงขลามีหนี้สินครัวเรือนร้อยละ 35.47 ของปริมาณรายได้ครัวเรือน
จานวนหนี้สินครัวเรือนดังกล่าว ที่เวทีสัมมนาประชาคมสงขลาเห็นว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความชี้วัด
ที่จาเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน
4.4 ปัญหารายได้เฉลี่ยต่อหัวตกต่า
สืบเนื่องจากราคายางและกิจการประมงอันเป็นรายได้หลักของประชาชนชาวจังหวัดสงขลาได้
ตกต่าติดต่อกันมาหลายปี ทาให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนตกต่าติดต่อกันมาหลายปีตามไปด้วย ดังตาราง
ตาราง 4 รายได้ต่อหัวชาวสงขลา ระหว่างปี 2554 – 2557
ประเทศไทย
สงขลา
ปี
รายได้ต่อหัว(บาท) อัตราเติบโต(ร้อยละ) รายได้ต่อหัว(บาท) อัตราเติบโต(ร้อยละ)
2554
170,666
150,515
2555
185,722
8.82
149,840
-0.45
2556
193,266
4.06
152,130
1.53
2557
195,995
1.41
144,209
-5.21
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ที่มา: (1) ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด, สศช, ค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560 จาก
http://www.nesdb.go.th/main.php
(2) อัตราการเติบโตคานวณโดยผู้วิจัย โดยใช้สูตร
(รายได้เฉลี่ยต่อหัวปีที่ศึกษา - รายได้เฉลี่ยต่อหัวปีก่อนหน้า)
รายได้เฉลี่ยต่อปีก่อนหน้า X 100
จากตาราง 2 จะเห็นได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวสงขลาต่ากว่าของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
อันแสดงให้เห็นถึงวิกฤตเศรษฐกิจของจังหวัดนี้อย่างชัดเจน โดยในปี 2555 และปี 2557 อัตราการเติบโตของ
รายได้เฉลี่ ย ต่อหั ว ติดลบ นั่ น หมายความว่า รายได้เฉลี่ ยต่อหั ว ของชาวสงขลาถดถอยจากปี ก่ อนหน้ า นั้ น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในปี 2557 รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ หั ว ถดถอยลงไปถึ ง ร้ อ ยละ 5.21 ซึ่ ง ในการประชุ ม สั ม มนา
ประชาคมชาวสงขลาเห็นว่าเป็นอัตราที่สูงมาก จาเป็นต้องรีบเร่งแก้ไข
ในการศึกษานี้จะนาอัตราถดถอยรายได้ต่อหัวในปี 2557 ไปใช้ในสมการความทุกข์ยาก
4.5 สรุปอัตราความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของชาวสงขลา
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาในข้อ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 ที่ผ่านมา สามารถสรุปขึ้นเป็นภาพรวม
ความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของชาวสงขลาดังตาราง 5 ต่อไปนี้
ตาราง 5 สรุปอัตราความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของชาวสงขลา
ตัวชี้วัดความทุกข์ยาก
อัตรา
1. ความยากจนปี 2557 (ข้อมูลจากข้อ 4.1)
ประชาชน 90,400 คน หรือร้อยละ 5.94 ของ
ประชากรชาวสงขลายังมีรายได้ต่ากว่าเส้นยากจน
2. การว่างงาน ทั้งว่างงานเต็มเวลาและว่างงาน
มีอัตราการว่างงานของครัวเรือนเฉลี่ยร้อยละ 18.73
บางเวลา ณ ปี 2559 (ข้อมูลจากข้อ 4.2)
ของจานวนคนในครัวเรือนทั้งหมด
3.หนี้ส่วนครัวเรือนปี 2556 (ข้อมูลจากข้อ 4.3) มีจานวนโดยเฉลี่ยร้อยละ 35.47 ของรายได้ครัวเรือน
4. รายได้เฉลี่ยต่อหัวในปี 2557 (ข้อมูลจากข้อ
ถดถอยลงจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 5.21
4.4)
ที่มา: จากการศึกษาตามข้อ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 ที่ผ่านมา
จากตาราง 5 อธิบายได้ว่า ลักษณะความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของชาวสงขลาวัดได้จากดัชนีชี้วัด
4 ตัว คือ (1) อัตราความยากจน (โดยใช้ข้อมูลในปี 2557) พบว่า ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นยากจนเท่ากับ
5.94 (2) อัตราการว่างงานของครัวเรือน (ปี 2559) ทั้งว่างงานเต็มเวลาและว่างงานบางเวลา มีจานวนร้อยละ
18.73 ของจ านวนคนในครั ว เรื อนทั้งหมด (3) อัตราหนี้สิ นครัว เรือน (ปี 2556) มีจานวนโดยเฉลี่ยร้อยละ
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35.47 ของรายได้ครัวเรือนในปี 2556 (4) อัตรารายได้เฉลี่ยต่อหัว (ปี 2557) ของชาวสงขลาถดถอยลงไป (จาก
ปี 2556) ในอัตราร้อยละ 5.21 ของรายได้เฉลี่ยครัวเรือน
จากผลการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า อัตราความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจโดยรวมของชาวสงขลา
เท่ากับผลบวกของอัตราความทุกข์ยากทั้ง 4 รายการข้างต้น ไปแทนค่าในสูตรที่ได้จากสมการวิจัย ดังนี้
MI = ∑Mi + ∑Hj
อัตราความทุกข์ยากโดยรวม = (อัตราความยากจน + อัตราการว่างงาน + อัตราหนี้สนิ ครัวเรือน) (อัตราการถดถอยของรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี)
= (5.94 + 18.73 + 35.47) – (-5.21)
= 65.35

สรุปผลการศึกษา
อั ต ราความทุ ก ข์ ย ากทางเศรษฐกิ จ โดยรวมของชาวสงขลามี ค่ า เท่ า กั บ 65.35 โดยเกิ ด จาก
องค์ประกอบ 4 ด้านคือ (1) อัตราความยากจนร้อยละ 5.94 (2) อัตราการว่างงานโดยรวมร้อยละ 18.73 ของ
จานวนคนในครัวเรือน (3) อัตราหนี้สินครัวเรือนโดยมีจานวนร้อยละ 35.47 ของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในปี
ที่ศึกษา (4) อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัว ซึ่งเป็นอัตราถดถอยหรือเท่ากับร้อยละ -5.21
5.อภิปรายผล
ข้อวิจารณ์ทางวิชาการ
ตัวแบบความทุกข์ยากเป็นทางเลือกทางวิชาการอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สมควรได้รับความสนใจนามาใช้
เพื่อกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหนึ่งเขตเศรษฐกิจใด นอกเหนือตัวแบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคย อัน
ได้แก่ ตัว แบบการเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิจ ข้อดีของตัว แบบความทุกข์ยาก คือ การให้ ความส าคัญ กั บ
กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่ วนใหญ่ในสังคม คนหรือกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มี
รายได้น้อย เช่น ชนกลุ่มใช้แรงงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง กลุ่มรับจ้างทั่วไป และกลุ่มคนยากจน เป็นอาทิ
ทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความมั่นคงด้านอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาโอกาสและความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการรัฐ ส่วนในด้าน
พื้นที่ พื้นที่ที่มีความทุกข์ยากชุกชุม คือ พื้นที่ชนบทห่างไกลและพื้นที่สลัมในเมือง ในด้านการลงทุนของรัฐต้อง
เน้นการลงทุนในคน (Human Investment) อันได้แก่การเน้นการศึกษา ทักษะอาชีพและต้องกระจายทุน
ออกไปให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้งในเมืองและชนบท โดยรัฐต้องทาหน้าที่เป็นกลไกนาใน
การขับเคลื่อนนโยบายลดความทุกข์ยากนี้
ในแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก (Conventional Economics) มักนิยมความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นตัวขับเคลื่อน แนวคิดเช่นนี้อาจมี
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ผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย และความสามารถในการแข่งขันของชาติ แต่ก็มีผลเสียไม่น้อย
กล่าวคือทาให้เกิดความเหลื่อมล้าขึ้นในชาติ โดยทาให้ผู้ประกอบการที่เป็น นายทุนซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยเท่านั้น
ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากแนวคิดการพัฒนาแบบนี้ ส่วนคนส่วนใหญ่จะยังคงยากจนและจะยากจนมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ หากพิจารณาความยากจนจากแนวคิดความยากจนสัมพัทธ์ (Relative Poverty Concept) ดังเช่น
ประเทศไทยกาลังมีปัญหาความยากจนเชิงสัมพัทธ์อย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้
ส่วนแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสความทุกข์ยาก ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่า เป็นกระแสตอบโต้ (antithesis) ต่อความคิดกระแสหลักข้างต้น กล่าวคือ เป็นการกลับทิศทางการพัฒนาจากการเน้นทุนขนาดใหญ่
ไปสู่การเน้นการกระจายทุนและรายได้ กระจายโอกาส และกระจายความมั่งคั่ง ตลอดจนความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจออกไปยังคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีทาให้ปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ลดน้อยลงไปด้วย เช่น
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเป็นธรรมทางสังคม และปัญหาความบกพร่องในคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่
ทั้งนี้เพราะระดับความทุกข์ยาก มีสายสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับปัญหาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ข้อด้อยที่สาคัญของแนวคิดความทุกข์ยากก็มีอยู่บ้าง กล่าวคือ การพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศโดยรวมอาจจะช้ากว่าการพัฒนาโดยการลงทุนขนาดใหญ่ อันอาจทาให้เกิดการ
เสียเปรียบทางดุลการค้าแก่ประเทศคู่ค้าได้ ดังนั้นการใช้ยุทธศาสตร์คู่ (dual strategies) คือใช้ทั้งนโยบายขจัด
ความทุกข์ย ากและนโยบายการขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กัน ไป น่าจะเป็นทางเลื อ กที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต มากกว่าการใช้นโยบายที่เน้นการลงทุนขนาดใหญ่เพียงประการเดียว
ข้อวิจารณ์ในการประยุกต์ใช้
แนวคิดความทุกข์ยาก เหมาะสมที่จะนาไปใช้กับเขตเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ
แก่คนส่วนใหญ่ กลุ่มเป้าหมายสาคัญของแนวคิดนี้ คือ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับล่างของสังคม เช่น กรณี
จังหวัดสงขลาคนกลุ่มนี้ คือ กลุ่มชาวสวนยางพื้นบ้าน กลุ่มรับจ้างแรงงาน กลุ่มประมงชายฝั่ง กลุ่มเกษตรกร
รายย่อย เป็นอาทิ
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงอาชีพ โดยต้องทา
การวิเคราะห์เพื่อสร้างทักษะอาชีพกันใหม่ทั้งหมด ต้องทราบอย่างชัดเจนว่าอาชีพเดิมทาไมจึงมีปัญหาและควร
จะแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาอาชีพทั้งระยะสั้นและระยะยาว กรณีจังหวัดสงขลา ปัญหาหลักของการพัฒนา
อาชีพคือ ตลาดและราคาของสินค้าหลัก (ทั้งยาง การประมง และข้าว) ซึ่งมีราคาตกต่าอย่างรุนแรงมาตั้งแต่ปี
2553 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นทางแก้ปัญหานอกจากจาเป็นต้องสร้างโอกาสทางการตลาดและราคาแล้ว อาจ
จาเป็นต้องลดปริมาณการผลิตและแสวงหาตลาด รวมทั้งอาชีพใหม่ที่มีศักยภาพสูงกว่ามาทดแทนด้วยเป็นอาทิ
กรณีจังหวัดสงขลา เป็นที่น่าเสียดายว่ากลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาคมภาคเอกชน (เช่น
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ) มีความตื่นตัว แต่ส่วนราชการตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุด
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ของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมิได้ให้ความสาคัญในเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นพลังในการแก้ปัญหาก็คงต้องลด
น้อยลงไป
ข้อเสนอในการศึกษาต่อไป
ในทัศนะของผู้วิจัยคิดว่า ตัวแบบความทุกข์ยากเป็นตัวแบบน่าสนใจตัวแบบหนึ่ง เพราะเป็นตัวแบบที่
เน้นเป้าหมายไปยังการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนส่วนใหญ่ ซึ่งหากนาตัวแบบนี้มาใช้เป็นแนวทางหลักใน
การพัฒนาประเทศหรื อท้องถิ่น เชื่อว่าจะก่อให้ เกิดผลดีหลายประการ เช่น (1) ก่อให้เกิดความเป็นธรรม
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น (2) ช่วยลดปัญหาคุณภาพชีวิต ความยากจน อาชญากรรม และคอร์รัปชั่น
ได้ดีกว่าตัวแบบการเน้นทุนนิยมและการบริโภค (3) หากคนส่วนใหญ่ในสังคมมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วยในระยะยาว
ตัวแบบความทุกข์ยากนี้ สามารถใช้ได้กับเขตเศรษฐกิจในระดับท้ องถิ่นและระดับชาติ กล่าวคือ ทั้งใน
ระดับเทศบาล/อบต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ สามารถนาตัวแบบนี้ไปใช้ได้โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของตน เพราะแต่ละท้องถิ่นอาจมีลักษณะความทุกข์ยากของคนที่แตกต่าง
กัน
ปัจจุบันนี้ ความสนใจนาตัวแบบนี้ ไปใช้ในประเทศไทยยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก ทาให้การศึกษา
รวบรวมองค์ความรู้และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ข้อมูลระดับชาติที่สานักงานสถิติ
รวบรวมไว้ก็ยังไม่เพียงพอกับความจาเป็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ของท้องถิ่นเป็นรายท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงมี
ความเห็ น ว่ า (1) ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ให้ ม ากและทั น สมั ย ยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งข้อมูลด้านอาชีพ การทางาน การว่างงาน ตลาด และโอกาสทางอาชีพของท้องถิ่น ทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต (2) ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาและค้นหาระดับความทุกข์ยากของประชาชนและค้นหาตัว
แปรเหตุแห่งความทุกข์ยากนับเป็นรายท้องถิ่น และสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นใช้ยุทธศาสตร์นี้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น (3) ในระดับชาติควรส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้และทาการวิจัยด้านความทุกข์ยากให้มากขึ้น (4)
อย่าลืมว่าการศึกษาความทุกข์ยากที่ดีต้องอาศัยการมี ส่วนร่วมของประชาชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งด้วย มิใช่
อาศัยเพียงข้อกาหนดเชิงวิชาการเพียงด้านเดียว ดังนั้นต้องถือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมี
ความสาคัญมาก
6.สรุป
การแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของประชาชนเป็นหัวใจสาคัญที่จะนาไปสู่ความอยู่ดีกินดี
ของสั ง คม ในทางวิ ช าการได้ มี ก ารพิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า ความทุ ก ข์ ย ากมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ การบริ โ ภค
อาชญากรรม และความเป็นธรรมในสังคม ดังนั้นปัญหาความทุกข์ยากของสังคมควรจะได้รับความสนใจนามา
ศึกษาและนามาใช้เพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
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การวิจัยนี้ มุ่งแสวงหาตัวแบบ ดัชนี และการวัดระดับความทุกข์ยากของประชาชนในจังหวัดสงขลา
โดยใช้ข้อมูลส่วนใหญ่จาก ณ ปีพ.ศ. 2557 เพื่อนามาใช้ในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในปี
2559 ทั้งนี้โดยใช้วิธีการศึกษาหลายวิธีประกอบกัน ได้แก่ (1) การทบทวนวรรณกรรม (2) การสืบค้นข้อมูล
ทุติยภูมิและการแสวงหาข้อมูลใหม่ในภาคสนาม (3) การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งโดยหลักสถิติและ
หลักใช้ดุลยพินิจของผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่ (4) ใช้การสัมมนาประชาคมโดยใช้ดุลยพินิจของผู้รู้ในจังหวัด
สงขลาเป็นผู้วินิจฉัยร่วมในแนวทางแก้ปัญหาและอนาคตที่เหมาะสมกับสงขลา
ผลการวิ จั ย พบว่ า ตั ว แปรส าคั ญ ที่ บ่ ง ชี้ ค วามทุ ก ข์ ย ากของชาวสงขลา คื อ (1) ความยากจน (2)
ภาวะการว่างงาน (3) ภาวะถดถอยของรายได้เฉลี่ยต่อหัว และ (4) ภาระหนี้สินครัวเรือน ตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ ทา
ให้ ค่ า คะแนนความทุ ก ข์ ย ากของชาวสงขลามี ค่ า เท่ า กั บ 65.35 คะแนน อั น เชื่ อ ได้ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกันอัตราเฉลี่ยของประเทศ
สุดท้ายผู้วิจัยเสนอแนะให้ทาการศึกษาในทานองเดียวนี้เพิ่มเติมขึ้นในหลาย ๆ ท้องถิ่น โดยเชื่อว่าตัว
แบบนี้จะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น
มากกว่าใช้ตัวแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ทัศนคติของประชาชนในภาคกลางที่มีต่อหลักธรรมาภิบาล
สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ *†
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสารวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อหลักธรรมาภิบาลใน 4 มิติ ประกอบด้วย
หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม และหลักความโปร่งใส โดยมีคาถามการวิจัย 2 ข้อคือ
ประชาชนมีทัศนคติที่สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลมากน้อยเพียงใด และภูมิลาเนาที่เป็นเมืองหรือชนบทมีผลต่อ
ทัศนคติดังกล่าวหรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 2,390 ราย ที่สุ่มจาก 5
จังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าประชาชนมีทัศนคติที่สอดคล้องต่อหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม หากแต่มี
บางส่วนที่ความเห็นยังขัดแย้งอยู่ เช่น ในมิติหลักนิติธรรม แม้ว่าผู้ตอบร้อยละ 84.6 เห็นด้วยว่า กฎหมายที่ดี
ต้องเคร่งครัดจะประนีประนอมไม่ได้ แต่ร้อยละ 11.8 ยังมีความเห็นว่า ตนรับได้ หากจะติดสินบนข้าราชการ
เพื่ อ ได้ บ ริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น ส่ ว นในมิ ติ ห ลั ก ความโปร่ ง ใส แม้ ว่ า ผู้ ต อบร้ อ ยละ 91.4 เห็ น ด้ ว ยว่า
ประชาชนต้องทราบข้อมูลการตัดสินใจนโยบายรัฐบาล และร้อยละ 98.5 เห็นว่า ประชาชนต้องรู้ว่ารัฐบาลนา
งบประมาณไปใช้ทาอะไร แต่ในขณะเดียวกันผู้ตอบร้อ ยละ 33.6 มีความเห็นว่า รัฐบาลควรควบคุ ม การ
นาเสนอข่าวของสื่อ
ในภาพรวมพบว่า แม้ว่าประชาชนในภาคกลางมีทัศนคติที่สอดคล้องต่อหลักธรรมาภิบาลเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ทว่าร้อยละ 67.0 เห็นว่าในทางปฏิบัติ ข้าราชการใช้กฎหมายกับประชาชนยุติธรรมบ้างไม่ยุติธรรม
บ้างเป็นเรื่องธรรมดา และร้อยละ 33.3 ตอบว่า ถ้าข้าราชการใช้กฎหมายกับตนโดยไม่ยุติธรรม ตนก็จะอยู่
เฉยๆ เพราะกลัวเดือดร้อน ซึ่งทัศนคติดังกล่าวไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
อีกประเด็นต่อมาคือ การศึกษาความแตกต่างระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองและ
เทศบาลตาบล และประชาชนที่อาศัยนอกเขตเทศบาล ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในหมู่บ้านนอกเขต
เทศบาลมีทัศนคติที่สนับสนุนหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม มากกว่าประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ยิ่งกว่านั้นประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 79.8 มีความเห็นว่า การทามาหากินนั้น
สาคัญกว่าการตรวจสอบการทางานของข้าราชการ และร้อยละ 75.7 มีความเห็นว่า เรื่องปากท้องสาคัญกว่า
การสนใจเรื่องการเมือง ส่วนในมิติหลักสุดท้าย คือ หลักความรับผิดชอบนั้น ประชาชนในเขตเทศบาลและใน
หมู่บ้านนอกเขตเทศบาลมีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ทัศนคติ, ธรรมาภิบาล, ภาคกลาง, เมือง, ชนบท
* คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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Citizen Attitudes Toward Good Governance: A Survey
of Urban and Rural Inhabitants in Thailand's Central Region
Suchitra Punyaratabandhu‡
ABSTRACT
This article reports survey findings on citizen attitudes toward good governance in
Thailand's central region, and investigates whether attitudes are affected by urbanization.
Household interviews with 2,390 respondents in five provinces yielded data on four
dimensions of governance: rule of law, accountability, transparency, and participation.
A great majority of respondents supported all four dimensions of governance.
However, most respondents did not believe that laws were administered fairly, and they
regarded this as quite normal. Moreover, about one out of eight respondents said it was all
right to bribe officials to speed up services or to look the other way where petty violations
were concerned, and one-third thought that the government should control the news media.
In regard to urban-rural differences, respondents in rural villages were more supportive
of the rule of law, transparency, and participation dimensions than were urban respondents.
With respect to participation, a majority of respondents in urban municipalities said it was
more important to focus on the basic needs of life than to be interested in politics, and that
making a living was more important than scrutinizing the performance of government officials.
Urban and rural respondents did not differ on the accountability dimension.
The survey results indicate that while the values and attitudes of Thai citizens in the
central region are generally supportive of good governance in principle, in practice citizens
tend to tolerate behaviors that are detrimental to good governance.
Keywords: Citizen attitudes, good governance, central region, urban-rural differences
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Introduction
The concept of good governance achieved prominence in international donor
agencies’ discourse -- notably the World Bank, UNDP, OECD -- in the decade of the 1990s.
Governance was conceived broadly as, “the exercise of authority and control in a society in
relation to the management of its resources for social and economic development”
(Schneider, 1999: 7). International donor agencies, the World Bank in particular, within the
adopted an essentially apolitical conception of governance (Martinussen, 1998).
Donor institutions initially viewed governance as the improvement of the quality
of public service management, better service delivery, rule of law, and elimination of
corruption. Later conceptions of good governance were expanded to include the notions of
transparency, accountability, and participation. For instance, UN-ESCAP refers to eight major
characteristics of governance: participation, consensus orientation, accountability,
transparency, responsiveness, effectiveness and efficiency, equity and inclusiveness, and rule
of law (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2018).
The Thai government has incorporated good governance principles in its National
Economic and Social Development Plans. In April 2012, the cabinet approved a proposal of
the Commission on Public Sector Reform to promote and develop sustainable good
governance in the Thai bureaucracy. Good governance was defined as based upon four key
principles with ten subcomponents: 1) the New Public Management paradigm, comprising
efficiency, effectiveness, and responsiveness; 2) Democratic Values, consisting of
accountability, transparency, rule of law, and equity; 3) a Participatory State, based on
decentralization and consensus oriented participation; and 4) Administrative Responsibility,
informed by moral and ethical conduct (Office of the Civil Service Commission, 2018). This
conceptualization is more or less synonymous with UN-ESCAP, except the Thai government's
version has added decentralization to the participation construct, and it has added one more
construct: administrative responsibility, informed by moral and ethical conduct.
Examination of the literature on good governance reveals at least three important
features (Punyaratabandhu, 2005). First, good governance is defined as consisting of some
combination, if not all, of the elements listed in the preceding paragraphs. Governance
dimensions frequently mentioned in the literature are accountability, transparency,
participation, and rule of law/predictability. Elimination of corruption or, alternatively, its
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antithesis (e.g. “efficiency”) appears sometimes as a separate dimension, although corruption
often is subsumed under the rule of law dimension. The dimensions complement each other,
and there is overlap among them. Second, good governance is a normative and value-laden
construct. The values it embodies are the values originally formulated by international donor
institutions, most notably the World Bank, in their efforts to ensure effective and efficient
utilization of development aid in the management of the development process of Third World
countries. Third, good governance requires mutually supportive and cooperative relationships
among three groups of stakeholders: government, civil society, and the private sector.
The requirement of mutually supportive and cooperative relationships among
stakeholders is crucial. When there is cultural dissonance, when the traditions and values of
a civil society are at variance with externally imposed norms, desired outcomes may fail to
materialize. Some critics of public sector reform argue that Thai reforms too often have had
their basis in foreign reform experiences. The latter experiences are rooted in specific
institutions, development trajectories, administrative traditions, and political dynamics. As a
result, they may not be directly applicable to the Thai cultural and social context
(Bowornwathana, 2000).
Other scholars have made similar observations with respect to good governance.
The values that underlie the concept are Western values. In this regard, Doornbos has
remarked, “If donor-conceptualized standards of good governance were more fully elaborated
… it would almost certainly imply an insistence that Western-derived standards of conduct be
adopted in non-Western politico-cultural contexts” (2003: 8).
In contrast to the Western politico-cultural model, however, Thailand has been
described as a clientelist political system within an authoritarian state (Baker and Phongpaichit,
2005). Such a system is hardly conducive to the operations of good governance, which require
transparency, accountability, adherence to the rule of law on the part of government, and
participatory behavior on the part of stakeholders. Moreover, in the case of Thailand, it may
be said that the construct has been by and large supply side, rather than demand driven.
Scant attention has been paid to the demand side, which begs the question,
"Does there in fact exist a demand for good governance on the part of the citizenry?" In order
to address the issue of the demand side, therefore, this researcher conducted a series of
surveys between 2005-2009 in the northern, northeastern, central and southern regions of
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Thailand.1, 2 The surveys sought to investigate the attitudes of regional Thais toward good
governance, with focus on the demand side. Answers to the following questions were sought:
What kind of governance do Thai citizens expect or wish to see? Importantly, what are their
values and attitudes toward good governance? Are those values and attitudes conducive to,
and supportive of, the exercise of good governance? The surveys focused on citizen attitudes
toward four key dimensions of governance: rule of law, transparency, accountability, and
participation.
The survey findings have been published in a number of articles. The first article
(Punyaratabandhu, 2008) focused on scale construction for four dimensions of good
governance: accountability, participation, rule of law, and transparency, and reported findings
for 4,785 respondents living in the northern and northeastern regions of Thailand. Despite a
cultural context characterized by clientelism, with emphasis on hierarchical relationships, the citizens
in these two regions indicated receptiveness to the principles of good governance, with the greatest
support given to accountability, followed by transparency, rule of law, and participation.
A second article (Punyaratabandhu, 2011) utilized the methodology devised and
reported in the first article, and presented survey findings for a probability sample of 3,033
respondents from the northern, northeastern, central and southern regions of Thailand
(excluding Bangkok). The findings indicated that Thai citizens by and large are supportive of
the concept of good governance. Regional differences exist: the respondents in the north
and south were most supportive, followed by the respondents in the central region, and lastly,
by the northeastern respondents. The northeastern region, the poorest and least educated
in Thailand, not only ranked last of all four regions on the composite governance scale, but
also on most of its sub-dimensions.
Using data from the same sample, a third article (Punyaratabandhu, 2017)
investigated the relationships between citizens' information variables and good governance
attitudes. Regression analysis revealed that the information variables were positively but
weakly associated with good governance attitudes: knowing citizens' rights had the strongest
relationship with good governance attitudes. With regard to the remaining variables in the
equation, educational attainment was positively related to good governance attitudes; but
gender and age were not statistically significant. Perhaps surprisingly, satisfaction with the
government's ability to solve problems and trust in public officials were negatively associated
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with good governance attitudes. A possible explanation could be that the greater the levels
of satisfaction and trust, the less was the perceived need to monitor governance. Conversely,
lower trust and satisfaction levels were correlated with more support for good governance.
The degree of urbanization was, also surprisingly, negatively related to good
governance attitudes. That is to say, urban inhabitants were less supportive of good
governance than their rural counterparts. When separate regression analyses were run for
each of the four regions of Thailand (north, northeast, central, and south), however,
urbanization dropped out of the equation for all regions except for the central region. This
somewhat anomalous finding warranted a further analysis of the data. The purpose of this
article is to provide, therefore, a closer examination of the governance attitudes of central
region citizens, by strata based on degree of urbanization.
Methodology
Sample and Data Collection
Five of the most populous provinces in Thailand's Central Region were selected
for inclusion in the study: Ayudhya, Cholburi, Nakhon Patom, Rajburi, and Samut Prakarn.
Urbanization was used as the criterion for stratification under the assumption that differences in
lifestyles, associational relationships and communication patterns in urban and rural areas would
result in differences in their inhabitants’ attitudes and behaviors. For each province, three
strata were defined, based on degree of urbanization: Stratum I, municipal towns (tessaban
muang or nakorn), representing the greatest degree of urbanization; Stratum II, tambon
municipalities (tessaban tambon), representing a lesser degree of urbanization; and Stratum
III, rural villages (muban), representing the least degree of urbanization.
The sample was drawn with generous assistance provided by the National Statistical
Office of Thailand. For each of the five provinces, the National Statistical Office sampled 7 29 blocks within enumeration districts in municipal towns (Stratum I - urban), 6 - 26 blocks in
tambon municipalities (Stratum II - semi-urban), and 100 villages in rural areas (Stratum III nonurban). For each sampled block or village, 5-50 households were selected through a
systematic sampling procedure, using area maps supplied by the National Statistical Office.
Household interviews were then conducted, with one respondent selected from each
household, alternating between head of household, spouse, and other family members over
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the age of 20. This procedure yielded a total number of 2,390 respondents, broken down by
stratum, as follows: 690, 700, and 1,000 respondents in Strata I, II, and III, respectively.
Variables and Measurement
The data collection instrument was a questionnaire consisting of some 70 items.
In addition to socio-economic and level of education questions, the first part of the
questionnaire also contained items concerning access to information and public officials and
offices, and levels of satisfaction with service provision. The second part of the questionnaire
was designed to elicit attitudes toward governance dimensions, as well as respondent opinions
on desired characteristics of government and governance. The questionnaire and research
methodology are described at length in Punyaratabandhu (2006).
Findings
Characteristics of the Sample
Table 1 presents percentages by region and stratum for gender and age. The sample
consists of 44.1 percent men and 55.9 percent women. The average respondent age is
43.24 years.
Table 1. Gender and Age, by Stratum (Percentages)
Stratum
Town
Tambon
Rural
Variables
Municipalities Municipalities
Villages
(690 )
(700)
(1,000)

Total
(2,390)

Gender
Male
Female
Total

40.1
59.9
100.0

44.0
56.0
100.0

47.0
53.0
100.0

44.1
55.9
100.0

Age
Under 26
26 - 35
36 - 45
46 - 55

9.9
19.1
30.7
22.6

7.3
21.1
30.6
23.3

8.1
18.5
30.3
23.9

8.4
19.5
30.4
23.3
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Variables
56 - 65
66 or older
Total

Stratum
Town
Tambon
Municipalities Municipalities
(690 )
(700)
14.2
14.3
3.5
3.4
100.0
100.0
Mean = 42.73 Mean = 42.99

Total
Rural
(2,390)
Villages
(1,000)
14.3
14.3
4.9
4.1
100.0
100.0
Mean = 43.77 Mean = 43.24

Table 2 reports percentages by stratum for education and occupation. As expected,
educational attainment increases with degree of urbanization. In rural villages, only 34.3
percent of respondents had a ninth grade education or higher, compared to 45.2 percent in
tambon municipalities and 49.6 percent in town municipalities. By contrast, 46.6 percent of
respondents in rural villages had less than a sixth grade education, compared to 39.6 percent
in tambon municipalities and 35.7 percent in town municipalities.
Working as hired labor or employees was given as the primary occupation of
respondents (40.5 percent), followed by self-employment in trade and commerce or engaged
in other business activities (28.1 percent), and being homemakers/ housewives (15.8 percent).
Only 6.1 percent listed agriculture as their primary occupation. In this respect, the central
region differs markedly from the north and northeastern regions, where the percentage in
agriculture is far greater.
Table 2. Education and Occupation, by Region and Stratum (Percentages)
Educational Attainment
and Occupation
Educational Attainment
Less than 6th Grade
6th Grade

Stratum
Town
Tambon
Municipalities Municipalities
(690 )
(700)
35.7
14.7

39.6
15.2

Rural
Villages
(1,000)

Total
(2,390)

46.6
19.1

41.4
16.6
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Stratum
Educational Attainment
Town
Tambon
and Occupation
Municipalities Municipalities
(690 )
(700)
9th Grade
21.8
18.4
9th Grade or Occupational
15.5
17.4
Certificate
Diploma or Higher
5.7
4.9
Occupational Certificate
Bachelor’s Degree
6.5
4.5
Post-Graduate Degree
0.1
0.0
Total
100.0
100.0
Occupation
Agriculture/ Fishing/
Animal husbandry
Merchant/ Self-employed
Employee
Company employee
Government service/ State
enterprise
Student
Retired
Housewife
Other
Total

Rural
Villages
(1,000)
13.6
11.9

Total
(2,390)
17.4
14.6

3.9

4.7

4.6
0.3
100.0

5.1
0.2
100.0

1.3

4.0

10.9

6.1

30.3
32.7
7.0
2.2

28.2
33.5
10.6
1.9

26.5
30.1
8.5
3.2

28.1
31.8
8.7
2.5

3.3
2.0
18.0
3.2
100.0

1.7
1.1
16.0
3.0
100.0

2.4
1.9
14.1
2.4
100.0

2.5
1.7
15.8
2.8
100.0

The media plays an important role in shaping public opinion and attitudes. The
survey therefore asked a number of questions about exposure to the media. Respondents
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were asked first of all, “What is the most important source of information for you?” The
overwhelming response (about 98 percent) was “television” (Table 3).
In Thailand, the press is somewhat more independent than the television media.
Newspapers tend to provide greater in-depth coverage of issues, and editorial pages and
columnists engage in analysis and discussion of salient topics. When asked about frequency
of reading newspapers, 35.1 percent of the respondents answered, "Every day." As
expected, frequency of newspaper reading increases with degree of urbanization: 41.2
percent of respondents in town municipalities said they read newspapers on a daily basis, as
opposed to 36.6 percent and 29.9 percent in tambon municipalities and rural villages,
respectively.
Table 3. Sources of News and Information, by Stratum

Item

“What is the most important
source of information for
you?”
Television
Newspapers
Radio
Conversations with community
leaders
Conversations with friends
and family members
Total

Stratum
Town
Tambon
Municipalities Municipalities
(690 )
(700)

Rural
Villages
(1,000)

Total
(2,390)

97.2
1.9
0.7
0.0

98.0
1.0
0.9
0.0

97.7
1.4
0.6
0.2

97.7
1.4
0.7
0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

100.0

100.0

100.0

100.0

27

Item

Stratum
Town
Tambon
Municipalities Municipalities
(690 )
(700)

“How often do you read
newspapers?”
Every day
Some days
Never
Total

41.2
46.2
12.6
100.0

36.6
48.5
14.9
100.0

Rural
Villages
(1,000)

29.9
48.4
21.7
100.0

Total
(2,390)

35.1
47.8
17.1
100.0

Surprisingly, however, the percentage of respondents who said that newspapers were
the most important source of information was surprisingly low (1.7 percent). Surprising also
was the finding that degree of urbanization made no difference. There was no statistically
significant difference among respondents living in town, tambon, or rural villages. Another
surprising finding was the unimportance of radio. Less than one percent of the sample said
that radio programs were the most important source of information for them.
Attitudes toward Good Governance
Rule of Law
Rule of law refers to the provision of legal and regulatory frameworks that are fair and
are implemented impartially. Impartial enforcement of laws and regulations requires
incorruptible public officials. The questionnaire items on citizen attitudes and perceptions
toward rule of law therefore included items to elicit respondents’ views on corruption.
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Table 4. Percent Agreeing or Strongly Agreeing with Rule of Law Dimension Items, by Stratum
Percent Agreeing or Strongly Agreeing
Total
Town
Tambon
Rural
Rule of Law Items
(2,390)
Municipalities Municipalities
Villages
(690 )
(700)
(1,000)
“Laws should be strictly
applied and should not be
open to negotiation or
compromise.”
Corruption
“Politicians who are already
rich won’t be corrupt.”
“It’s all right to bribe
government officials
sometimes, in order to
receive better and more
efficient service from
them.”
Using Personal Connections
“It’s all right to use personal
connections to find a good
school or a good job for
one’s children.”

81.4

83.3

87.7

84.6*

4.4

4.9

9.7

6.7*

14.8

11.7

9.6

11.8*

20.0

17.4

13.8

16.6*

Note. Chi-square test statistics were run to test the hypothesis of no difference among town
municipalities, tambon municipalities, and rural villages. An asterisk denotes a statistically
significant difference at the .05 level.
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Impartial enforcement of the law. Respondents were asked to express the degree of
their agreement or disagreement with the following statement: “The law should be strictly
applied and should not be open to negotiation or compromise.” The responses reveal that
84.6 percent of respondents agreed with the statement. Interestingly, whereas 87.7 percent
of respondents living in rural villages said they agreed or strongly agreed with the statement
(Table 4 ) , the respondents living in town and tambon municipalities who agreed or strongly
agreed was lower (81.4 and 83.3 percent, respectively).
Corruption. Corruption, defined as acceptance by public officials of bribes or favors,
results in bias and distortion of the law. Impartial implementation of laws and regulations
carries with it the corollary that implementing public officials do not engage in corrupt
behavior. To the extent that a polity accepts the prevalence of corruption, rule of law can
hardly be considered a core value.
Respondents were asked their opinions on a variety of corrupt practices. One item
pertained to speed money, “It’s all right to bribe government officials sometimes, in order to
receive better and more efficient service from them.” As shown in Table 4, 11.8 percent of
the respondents agreed or strongly agreed with the statement. It should be noted that
respondents in town municipalities were more likely to agree than respondents living in
tambon municipalities and rural villages (14.8, 11.7, and 9.6 percent, respectively).
That corruption exists appears as an undisputed fact of life. The survey attempted to
find out whether respondents thought that rich people, in particular rich politicians, were less
likely to be corrupt. Respondent opinions were sought to the statement, “Politicians who are
already rich won’t be corrupt.” Although only 6.7 percent of the respondents agreed with
the statement, it is instructive to note that respondents living in rural villages were more likely
to agree, compared to respondents in tambon and town municipalities (9.7, 4.9, and 4.4
percent, respectively).
Using Personal Connections. When personal connections are used to circumvent laws
or bend regulations, the rule of law is undermined. Moreover, using personal connections
implies a quid pro quo. Favors rendered must be repaid. Increasingly, political office is seen
as a source of patronage. Political patrons may reap their returns at the ballot box, and they
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may count on those whom they have helped to turn a blind eye should misdemeanors or
acts of malfeasance come to light.
The survey questionnaire contained an item designed to probe respondents’
willingness to use personal connections. Respondents were asked to indicate their degree of
agreement with the following statement: “It’s all right to use personal connections to find a
good school or a good job for one’s children.” Table 4 shows that 16.6 percent of respondents
agreed or agreed strongly with the statement. There is consistency with the responses to the earlier
bribery question: respondents in town municipalities were more likely to agree than
respondents living in tambon municipalities and rural villages (20.0, 17.4, and 13.8 percent,
respectively).
Application of the Law. Attitudinal responses to rule of law questions could be influenced
by perceptions of how the law is applied in practice. Respondents were therefore asked whether
they thought that in practice government officials applied the law fairly (“Do you think government
officials apply the law fairly to everyone?”). Only six percent of the respondents thought that the
law was implemented “Very fairly.” By contrast, 67.0 percent said the law was “sometimes applied
fairly, sometimes not, and that was the usual way of things” (Table 5). An additional 3.8 percent
thought that although the law was applied unfairly, they could tolerate this. Almost one quarter
(23.1 percent) thought the law was applied unfairly and that something should be done about it.
Another question probed further: "If government officials were to apply the law unfairly to
you, what would you do?” It is consistent with underlying attitudes that somewhat less than half
(46.8 percent) of the respondents said they would lodge a complaint (Table 5). About one-third
said they would do nothing because they did not want to have problems (with the authorities) later
on. It should be noted that residents of urban municipalities, both town and tambon, were
noticeably less willing to lodge a complaint than residents in rural villages: about 37.3 percent of
the former, versus 27.7 percent of the latter group said they would do nothing.
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Table 5. Responses to Rule of Law Dimension Questions, by Stratum

Rule of Law Items

“Do you think government officials
apply the law fairly to
everyone?”
Not fair at all; must be
improved
Not fair, but tolerable
Sometimes fair, sometimes
unfair, which is normal
Very fair
Total
“If government officials were to
apply the law unfairly to you,
what would you do?”
Nothing; don’t want to have
problems later on
Don’t know/ Not sure
File a complaint
Total

Percentage of Respondents
Town
Tambon
Rural
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)

Total
(2,390)

26.0

18.5

24.4

23.1

2.6
67.0

3.5
73.8

4.9
62.3

3.8
67.0

8.4
100.0

6.0
100.0

27.7

33.3

18.0
23.1
45.0
49.2
100.0
100.0
χ2=26.904, d.f.=4, p=.000

19.9
46.8
100.0

4.3
4.2
100.0
100.0
χ2=37.400, d.f.=6, p=.000

37.6
17.3
45.1
100.0

37.0

32
Transparency
Questionnaire items on the transparency dimension were designed to probe
respondents’ attitudes on whether the government should make certain kinds of information
available to the public. In this context, freedom of the news media is salient, for it is the
single most important channel for disseminating information that all segments of the
population can access relatively easily. To an increasing extent in the last five years, the Thai
media has come under strict government controls regarding what may or may not be
published. News programs and political talk shows have been subjected to regulation and
(self-)censorship to a degree unheard of in recent memory. One of the survey items therefore
elicited opinions on whether the government ought to control the media. A final item on the
transparency dimension asked whether respondents had ever had transactions with the land
office in their district, and whether they had trouble filling in the forms.
Information on citizens’ rights. If information is readily available, it follows that citizens
should be aware of basic rights under the Constitution, such as the right to social services and
education. Respondents were asked whether they were entitled to, or had the right to, the
following: a free 12-year education; receiving social services on an equal basis; the right to sue
government agencies; and the right to band together to remove politicians from office. All of
the preceding are rights guaranteed by the Thai Constitution. As shown in Table 6, about 70
percent of all respondents appear to know their rights. The disturbing fact is that nearly a
third, or 30 percent, of respondents do not know what they are entitled to.
Table 6. Knowing Rights Guaranteed by the Constitution, by Stratum

Item
“Do you know of the following
rights?”
The right to a free education for
12 years

Percentage of Respondents
Town
Tambon
Rural
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)

58.0

62.0

73.3

Total
(2,390)

65.6*
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Percentage of Respondents
Total
Town
Tambon
Rural
Item
(2,390)
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
The right to combine against and
64.9
66.4
78.6
71.1*
remove politicians
The right to sue government
73.8
74.7
78.9
76.2*
agencies
The right to receive social
90.7
90.8
92.4
91.4*
services on an equal basis
Note. Chi-square test statistics were run to test the hypothesis of no difference among town
municipalities, tambon municipalities, and rural villages. An asterisk denotes a statistically
significant difference at the .05 level.
Information on government decisions and budgets. Information about what
government does includes being aware of how budgets are spent, both at the national and
local levels. Respondents were asked to indicate whether they agreed with the following
statements: “The government must inform the public how it spends its budget,” and, “The
public must be informed what their local government (or.bor.tor) does with its budget.”
Roughly 99 percent of respondents either agreed or agreed strongly that national and local
governments alike should keep them informed about how budgets are spent (Table 7).
Table 7. Percent Agreeing or Strongly Agreeing with Transparency Dimension Items, by Stratum

Transparency Items

“The public must be kept informed
about government decisions.”

Percentage of Respondents
Town
Tambon
Rural
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
90.1

86.5

95.7

Total
(2,390)

91.4*
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Percentage of Respondents
Town
Tambon
Rural
Transparency Items
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
“The government must inform the
98.8
98.1
98.7
public how it spends its
budget.”
“The public must be informed
99.1
98.7
98.9
what their local government
(or.bor.tor.) does with its
budget.”
“The government should control
34.6
34.1
32.7
the news media.”

Total
(2,390)
98.5*

99.0*

33.6*

Note. Chi-square test statistics were run to test the hypothesis of no difference among town
municipalities, tambon municipalities, and rural villages. An asterisk denotes a statistically
significant difference at the .05 level.
Dissemination of information in a democratic society requires the functioning of a free
press. Respondents were asked to indicate the degree of their agreement with the statement,
“The government should control the news media.” The inference to be drawn is the greater
the degree of agreement, the less support there is for freedom of the press. Fully one-third
of the respondents either agreed or strongly agreed with the statement.
Clarity of rules and procedures. The concept of transparency covers not only
availability of information, but also clarity of government rules and procedures. Clarity
extends to the provision of forms that are easy to fill out, and procedures that are simple and
straightforward. The survey questionnaire asked whether respondents had ever conducted a
transaction at their local Land Office; if so, whether they had filled out the necessary forms
by themselves (i.e., without having to be assisted by anyone). One-fifth (20.5 percent) of all
respondents said that they had conducted a transaction at their Land Office (Table 8). Of
these respondents, almost half (47.80 percent) said they had filled out the forms themselves.
The percentages were highest for respondents in town and tambon municipalities (49.69 and
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55.80 percent, respectively), and decreased for respondents living in rural villages (43.65
percent).
Table 8. Land Office Transactions, by Stratum

Land Office Transactions

Have performed a transaction at
the District Land Office (Pct. Yes)
“If so, did you fill out the forms
yourself?” (Pct. Yes)
“Did the transaction take a lot of
time?”
Yes
No, because the transaction was
not complicated
No, because I put some money
in an envelope for the
official
No, for other reasons
Total

Percentage of Respondents
Town
Tambon
Rural
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)

Total
(2,390)

15.9

18.1

25.2

20.5

49.69

55.80

43.65

47.80

50.9
37.0

44.1
42.5

31.2
58.9

38.9
49.8

5.6

8.7

7.1

7.2

6.5
100.0

4.7
100.0

2.8
100.0

4.1
100.0

χ2=21.305, d.f.=6, p=.002

Respondents who said they had conducted a transaction at their Land Office were
asked further whether the transaction had taken a long time (a proxy indicator for complexity
of procedures). Table 8 shows that 38.9 percent said that the transactions had taken a long
time; whereas 49.8 percent answered, "No, because the transaction was not complicated." A
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not insignificant number of respondents (7.2 percent), however, said their transactions had not
taken a long time, because they had put money in an envelope for the land official.
Accountability
Accountability means that public officials are answerable for their behavior.
Answerability implies that the actions of public officials should be open to scrutiny by the
public. It also implies that citizens need not unquestioningly accept and obey government
decisions and directives, but that they have a right to seek clarification and justification for
government actions.
Respondents were asked whether they thought the actions of politicians they
approved of should be subjected to scrutiny. The basis of approval varies -- for instance,
approval could be based on the feeling that the politician is a good person, or that he has
done a good job, or that he is supported by a majority of the public, or that he has personally
helped the respondent in some way -- therefore, separate responses were sought on each
item. The findings, given in Table 9, show that roughly four-fifths of respondents agreed or
agreed strongly that politicians they approved of should nonetheless be subjected to scrutiny.
Approval of a person does not exempt them from accountability. There were no statistically
significant differences between respondents in town and tambon municipalities and
respondents in rural villages.
Table 9. Percent Agreeing or Strongly Agreeing with Accountability Dimension
Items, by Stratum

Accountability Items

“Should the following be subject to
scrutiny?”
-Politicians whom you are sure
are good persons

Percent Agreeing or Strongly Agreeing
Town
Tambon
Rural
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)

80.7

81.3

78.6

Total
(2,390)

80.0
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Percent Agreeing or Strongly Agreeing
Town
Tambon
Rural
Accountability Items
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
81.4
81.7
79.4
-Politicians whose performance
you approve of
77.4
77.4
77.9
-Politicians who have the
support of the majority of the
people
- Politicians who have personally
76.9
76.8
75.8
assisted you or with whom you
are friendly
“Government leaders are like the
6.2
7.4
12.4
head of the family. We must
accept and obey their decisions
in all matters.”
“Government officials know their
18.5
16.8
25.4
duties. The people don’t have
to advise them on how to do
their jobs.”

Total
(2,390)
80.7
77.6

76.4

9.0*

20.9*

Note. Chi-square test statistics were run to test the hypothesis of no difference among town
municipalities, tambon municipalities, and rural villages. An asterisk denotes a statistically
significant difference at the .05 level.
Questionnaire items were designed not only to measure attitudes toward
accountability of public officials, but they also included behavioral measures. For example,
respondents were asked whether they had ever petitioned or lodged a grievance with public
officials and politicians, and if so, what was the outcome.
Citizens who believe they should not question the actions of government are less
likely to demand accountability from government. The survey questionnaire asked
respondents to express their degree of agreement with the following items: a) “Government
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leaders are like the head of the family. We must accept and obey their decisions in all
matters”; and b) “Government officials know their duties. The people don’t have to advise
them how to do their jobs.” As shown in Table 9, in the case of government (i.e. political)
leaders only 9.0 percent of the respondents agreed or agreed strongly. Respondents from
rural villages were, however, somewhat more likely to agree than respondents living in
tambon or town municipalities (12.4 percent, versus 7.4 and 6.2 percent, respectively). The
case for government officials is somewhat different: 20.9 percent of the respondents expressed
agreement with the statement that government officials know their duties, and citizens need
not advise them on how to do their jobs. Again, respondents from rural villages were,
however, more likely to agree than respondents living in tambon or town municipalities (25.4
percent, versus 16.8 and 18.5 percent, respectively). Taken at face value, respondents
expressed more trust in the competency of government officials than in the leadership of
political leaders.
Table 10. Accountability for Project Failure, by Stratum
Percent Responding
Town
Tambon
Rural
Accountability for Project Failure
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
“Should anyone be held
responsible if government
projects fail and money is
wasted?”
No, no one needs to be held
responsible; it is a collective
matter
Yes, the politicians who
initiated the project
Yes, government officials
implementing the project

Total
(2,390)

0.0

0.0

1.2

0.5

21.9

20.8

26.1

23.3

9.4

8.6

10.9

9.8
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Percent Responding
Town
Tambon
Rural
Accountability for Project Failure
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
Yes, both government officials
61.0
64.2
49.8
and politicians
Don’t know/ Not sure
7.7
6.3
12.1
Total
100.0
100.0
100.0
χ2=58.590, d.f.=8, p=.000

Total
(2,390)
57.2
9.1
100.0

Respondents were next asked, “Should anyone be held accountable if government
projects fail and money is wasted?” Nearly one quarter (23.3 percent) of all respondents said
that the politically elected policymakers should be held accountable, whereas by contrast,
57.2 percent said that both the policymakers and the public officials responsible for
implementation should be held accountable (Table 10). Municipal respondents (town and
tambon) responded differently than respondents living in rural villages. Somewhat over 60
percent of municipal respondents replied that accountability should be ascribed to both
elected policymakers and implementing officials; this percentage dropped to 49.8 for
respondents living in rural villages. Moreover, whereas roughly 21 percent of municipal
respondents thought that only the politicians should be held responsible for failed projects,
this increases to 26.1 percent for respondents in rural villages. Finally, we note that 9.1
percent of all respondents selected “Don’t know/ Not sure” as their answer to the question.
Participation
Participation is considered to be a key element of governance on the principle that
people are the ultimate beneficiaries of public policies. The rationale is that participatory
approaches foster “ownership” amongst stakeholders, leading to increased cooperation and
enhancing performance and sustainability of public programs.
Initially, the survey instrument attempted to identify participation behaviors and
attitudes related to development projects and plans, or to activities related to local
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government. The pretests failed to yield desired results, however. Most pretest respondents
who lived in urban areas said they had never participated in such activities, either at the local
community level or provincial level. Upon reflection, this appears to be a reality of urban
lifestyles in Thailand. Mechanisms to foster citizen participation are absent. Nor do urbanites
consider participation as a civic duty, except for turning out to vote in local and national
elections. In this study the decision was taken, therefore, to focus instead on political
participation, because this was a construct that could be measured across levels of
urbanization, and would permit comparisons among respondents living in urban, semi-urban,
and rural areas.
Voting is one expression of political participation. Respondents were asked about
frequency of voting (Table 11). Voting in Thailand is almost compulsory. Persons who fail to
vote in one election are automatically disqualified as candidates for political office in the next
election. There are also other sanctions. Some of the less informed citizenry even believe
they will be denied identification cards if they fail to vote. Not surprisingly, about nine in ten
respondents said they voted “Regularly,” and another 5.9 percent said they voted “Often.
There were no statistically significant differences between urban and rural respondents.
Participation extends to taking an interest in and discussing political issues and events
with others. In response to the question, “How often have you discussed politics with other
people?” one-quarter (25.6 percent) of the respondents said they never discuss politics with
anyone. The proportion is greater in town and tambon municipalities than in rural villages
(26.3 and 28.9 percent versus 22.8 percent, respectively).
Table 11. Political Participation Behaviors, by Stratum
Percent Responding
Town
Tambon
Rural
Political Participation Behaviors
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
“How often have you voted?”
Never

0.1

0.4

0.2

Total
(2,390)

0.3
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Percent Responding
Town
Tambon
Rural
Political Participation Behaviors
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
Sometimes
2.2
1.4
6.5
Often
9.5
7.0
2.6
Regularly
88.2
91.1
90.7
Total
100.0
100.0
100.0
“How often have you discussed
politics with other people?”
Never
Sometimes
Often
Regularly
Total
“How often have you attended
political gatherings?”
Never
Sometimes
Often
Regularly
Total

26.3
28.9
59.1
62.9
13.5
7.6
1.0
0.6
100.0
100.0
χ2=31.919, d.f.=6, p=.000

96.2
3.5
0.0
0.3
100.0

Total
(2,390)
3.8
5.9
90.1
100.0

22.8
65.6
9.2
2.3
100.0

25.6
62.9
10.0
1.4
100.0

97.0
92.4
2.9
6.0
0.0
0.4
0.1
1.2
100.0
100.0
χ2=26.734, d.f.=6, p=.000

94.8
4.4
0.2
0.6
100.0

Note. Chi-square test statistics were run to test the hypothesis of no difference among town
municipalities, tambon municipalities, and rural villages. An asterisk denotes a statistically
significant difference at the .05 level.

42
One form of participation is to attend political gatherings. Almost all (94.8 percent) of
the respondents said they had never attended a political gathering. Of the few that had
attended, the frequency of participation decreases with degree of urbanization. Whereas only
3.5 and 2.9 percent of respondents in town and tambon municipalities, respectively, said they
had attended a political gathering, the number of respondents in rural villages who had
attended a political gathering increases to 6.0 percent. The reason for the inverse relationship
between urbanization and attending political gatherings can perhaps be attributed to the fact
that rural communities are more socially cohesive than urban communities and they also
enjoy physical proximity, thereby enabling ease of mobilization.
Table 12. Petitions and Grievances, by Stratum

Petitions and Grievances

“Have you ever lodged a grievance
against public officials?
What was the outcome?”
Initially interested, but did not
solve the problem
Interested, and solved the
problem
Not interested
Total
“Have you ever petitioned elected
politicians?”
“If yes, what was the outcome?”
Initially interested, but did not
solve the problem

Percent Responding
Town
Tambon
Rural
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)

Total
(2,390)

3.5

2.4

4.5

3.6

80.0

70.8

55.6

63.9

8.6

29.2

20.0

19.4

11.4
100.0

0.0
100.0

24.4
100.0

16.7
100.0*

1.0

1.1

1.4

1.3

60.0

63.6

50.0

53.8
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Petitions and Grievances
Interested, and solved the
problem
Not interested
Total

Percent Responding
Town
Tambon
Rural
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
30.0
27.3
50.0
10.0
100.0

9.1
100.0

0.0
100.0

Total
(2,390)
38.5
7.7
100.0

* Significant at the .05 level.
In addition to attitudinal items, respondents were also asked whether they had actually
ever lodged a complaint about public officials, and if so, what was the outcome? The results
given in Table 12 show that very few respondents (3.6 percent) had ever done so. Of the few
respondents who said they had made a complaint in the past, 16.7 percent reported that no
interest had been shown; 63.9 percent said that they had initially received attention but in
the end their problem was not solved; and 19.4 percent said that their problem was resolved
satisfactorily.
Even fewer respondents -- roughly one percent in the various strata-- said they had
ever petitioned elected politicians. Of those that had petitioned, 38.5 percent said the
politicians were able to assist and solve their problems.
Participation requires that citizens donate of their time and energies in matters relating
to the community at large. In societies such as Thailand’s, traditional norms have not fostered
participation. Several quality of life studies have shown that Thai people consistently place
greater importance on matters related to self, the family, and matters close to home, than
they do to community affairs or the national agenda (Leelakulthanit, 1989; Research Center,
NIDA, 1998).

44
Table 13. Percent Agreeing or Strongly Agreeing with Participation Dimension
Items, by Stratum
Percent Agreeing or Strongly Agreeing
Total
Town
Tambon
Rural
Participation Items
(2,390)
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
“Voting isn’t a duty. Whether one
votes depends on whether it’s
convenient to do so.”
"It is more important to focus on
the basic needs of life than to
be interested in politics.”
“Politics is a matter for politicians.
Ordinary people shouldn’t
interfere.”
“Farmers and poor people
shouldn’t involve themselves
in protest activities."
“People with high levels of
education have better
opportunities to express their
political views than people with
little education."
“People have the right to dismiss
politicians who perform
poorly.”
“Making a living is more important
than scrutinizing the
performance of government
officials.”

6.7

3.7

2.9

4.3*

75.5

75.8

49.7

65.0*

15.4

14.3

12.2

13.8*

5.1

4.6

3.6

4.4

48.9

48.4

26.4

39.5*

91.8

91.7

96.0

93.6*

79.5

80.1

73.5

77.1*
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Participation Items

Percent Agreeing or Strongly Agreeing
Town
Tambon
Rural
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)

Total
(2,390)

Note. Chi-square test statistics were run to test the hypothesis of no difference among town
municipalities, tambon municipalities, and rural villages. An asterisk denotes a statistically
significant difference at the .05 level.
Respondents were asked to give their opinion on the following statement: "Voting isn’t
a duty. Whether one votes depends on whether it’s convenient to do so.” As shown in Table
13, although only 4.3 percent agreed or agreed strongly with the statement, it is worth noting
that agreement increases with degree of urbanization. The level of agreement was greater for
residents of town municipalities than it was for residents of tambon municipalities, and it was
greater for residents of tambon municipalities than for residents in the rural villages (6.7, 3.7,
and 2.9 percent, respectively).
Reasons commonly given for little interest in civic participation have to do with lack
of time because people were too busy making a living. The survey therefore asked
respondents to indicate their agreement or disagreement with the following statement, “It is
more important to focus on the basic needs of life than to be interested in politics.” As
shown in Table 13, three quarters of respondents living in urban areas (75.5 percent and 75.8
percent in town and tambon municipalities, respectively) agreed or strongly agreed with the
statement. In contrast, only 49.7 percent of respondents in rural villages showed agreement
or strong agreement.
Another question probed whether respondents thought citizens should have a say or
participate at all in political matters. Respondents were asked to express their agreement or
disagreement with the statement, “Politics is a matter for politicians. Ordinary people
shouldn’t interfere.” Only 13.8 percent of respondents agreed or agreed strongly with the
statement. It should be noted, however, that the percentage agreeing was somewhat greater
for town and tambon inhabitants than for inhabitants of rural villages (15.2 and 14.3 percent,
respectively, versus 12.2 percent).
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Taking part in protest activities is another form of political participation. When
respondents were asked whether they thought that farmers and poor people should not
involve themselves with protest activities, very few respondents (4.4 percent) expressed
agreement. The differences between residents of town and tambon municipalities and rural
villages were not statistically significant.
Respondents were asked whether, “People with high levels of education have better
opportunities to express their political views than people with little education.” Nearly 40
percent of the respondents agreed or agreed strongly with the statement. Interestingly,
however, the degree of agreement was significantly greater for respondents living in town
and tambon municipalities than it was for respondents in rural villages (48.9 and 48.4
percent, respectively, versus 26.4 percent).
Another aspect of participation is to hold public officials accountable for their
performance. Respondents were therefore asked to indicate their agreement with the
following statement: "People have the right to dismiss politicians who perform poorly.” Nine
out of ten (93.6 percent) respondents agreed or agreed strongly with the statement. The
degree of agreement was greater for respondents living in rural villages than it was for
respondents in town and tambon municipalities (96.0 percent versus 91.8 and 91.7 percent,
respectively).
Although the respondents were agreed that citizens had the right to dismiss politicians
who performed poorly, there was less agreement on whether citizens should involve
themselves with assessing performance. Three-quarters (77.1 percent) of the respondents in
fact agreed or agreed strongly that, "Making a living is more important than scrutinizing the
performance of government officials.” The degree of agreement was greater, however, for
respondents living in town and tambon municipalities than it was for respondents in rural
villages (79.5 and 80.1 percent, respectively, versus 73.5 percent).
Given the preceding findings, it can be concluded that although respondents thought
the actions of government should be subject to scrutiny, the great majority also thought that
the business of making a living took precedence over scrutinizing the performance of
government officials. In other words, there was disinclination to allocate time and energy to
the task of monitoring government.

47
Table 14. People’s Participation in Solving the Country’s Problems, by Stratum
Percent Responding
Town
Tambon
Rural
Participation in Solving Problems
Municipalities Municipalities Villages
(690 )
(700)
(1,000)
“The country is currently facing
many problems. To what extent
should the people participate in
helping to solve these
problems?”
At the village level
At the provincial level
At the national level
At all levels
Not sure
Total

9.9
9.0
12.1
15.7
16.6
10.1
5.7
5.2
0.5
61.7
60.7
69.0
7.1
8.5
8.2
100.0
100.0
100.0
χ2=68.027, d.f.=8, p=.000

Total
(2,390)

10.6
13.6
3.4
64.5
8.0
100.0

Finally, respondents were asked whether they thought people should participate in
helping to solve problems at the local, provincial, and/or national levels (“The country is
currently facing many problems. To what extent should the people participate in helping to
solve these problems?”). The responses, shown in Table 14, indicate that in principle, at least,
almost all respondents (92 percent) thought that there should be participation at one or more
levels. Respondents living in rural villages were more likely than municipal respondents to
state that participation should take place at all three levels (69.0 percent, as opposed to 61.7
and 60.7 percent of respondents in town and tambon municipalities, respectively).
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Concluding Remarks
The degree of urbanization does not appear to affect citizens' attitudes towards good
governance in any of Thailand's regions, with the notable exception of the central region. The
purpose of this article was to provide, therefore, a closer look at the governance attitudes of
central region citizens living in town municipalities (most urban), tambon municipalities (less
urban), and rural villages (least urban). Of the four key dimensions of governance reported in
the findings (rule of law, transparency, accountability, and participation), how do urban and
rural inhabitants differ?.
With respect to rule of law (Table 4), a greater percentage of respondents in rural
villages, as opposed to respondents in town and tambon municipalities, agreed or strongly
agreed that the law should be strictly applied and that it should not be open to compromise.
Moreover, fewer respondents in rural villages, in contrast to respondents in town and tambon
municipalities, agreed that it was all right a) to bribe government officials sometimes to receive
better service provision, and b) to use personal connections to find a good school or jobs for
their children.
Respondents made a distinction between "ought" and "is." Although the great majority
of the respondents agreed with the rule of law in principle, one in four thought that in actual
practice the law is not applied fairly to everyone; two-thirds of the respondents said that the
law is applied sometimes fairly, sometimes not, and that this is a normal state of affairs.
Furthermore, were the law to be applied unfairly to them, less than half of the respondents
said they would lodge a complaint (Table 5). About one-third said they would do nothing
because they did not want to have problems (with the authorities) later on. Residents of
urban municipalities, both town and tambon, were less willing to lodge a complaint than
residents in rural villages.
On the transparency dimension, almost all respondents agreed that the national
government and local governments should inform the public about budgetary allocations and
expenditures (Table 7). Ninety percent of the respondents agreed or strongly agreed that the
public must be kept informed about government decisions. In regard to this item, however,
agreement was greater for respondents in rural villages than it was for respondents in town
and tambon municipalities.
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Transparency in a democratic society requires freedom of the press. It is noteworthy,
therefore, that only two-thirds of the respondents were supportive of a free press. Fully onethird of the respondents agreed or strongly agreed that the government should control the
news media, although agreement was slightly less for rural respondents than for respondents
in the town and tambon municipalities.
There was convergence between urban and rural respondents on the accountability
dimension. About four-fifths of the respondents agreed or agreed strongly that politicians
they approved of should nonetheless be subjected to scrutiny, that is, that politicians should
be held accountable for their actions. There were no statistically significant differences
between urban and rural respondents (Table 9).
Urban and rural respondents differed, however, as to whom should be held
accountable if government projects fail and budgets are wasted. Whereas 60 percent of the
respondents in municipalities said that both elected policymakers and implementing public
officials should be held accountable, only half of the respondents in rural villages agreed with
this. About one-quarter of the respondents in rural villages said elected politicians alone
should be held accountable, whereas only one-fifth of the respondents in municipalities
thought so (Table 10).
With respect to the participation dimension, respondents were asked primarily about
political participation. First, they were asked about frequency of: voting, discussing politics
with others, and attending political gatherings. About 95 percent of the respondents said they
had voted regularly or often. There were no statistically significant differences between urban
and rural respondents. About 60 percent said they discussed politics "sometimes," with rural
respondents discussing politics somewhat more frequently than respondents living in tambon
municipalities, who in turn said they discussed more frequently than respondents living in
town municipalities. In regard to attending political gatherings, 95 percent of the respondents
answered, "never," with the response rate for town and tambon respondents being somewhat
higher than rural village respondents (Table 11).
What is revealing, however, are the attitudes toward political participation. While the
great majority of respondents thought that voting was a duty, a small number, mainly those
living in town municipalities, disagreed, In fact, for most respondents daily needs take
precedence over interest and participation in politics. Three quarters of the respondents living
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in urban municipalities agreed or strongly agreed that it was more important to focus on the
basic needs of life than to be interested in politics; whereas only half the respondents in rural
villages agreed with this (Table 13).
Participation may also take the form of oversight of government officials' performance.
Yet when asked, nearly 80 percent of the respondents said that making a living was more
important than scrutinizing the performance of government officials, although fewer
respondents in rural villages expressed agreement with this than respondents in town and
tambon municipalities.
Whether the attitudinal data presented in this paper support the thesis that Thai
citizens in the central region incorporate values and norms supportive of good governance is
a moot point. On the one hand, many respondents appeared to espouse good governance
norms, in particular, transparency and accountability norms. There was also agreement on
the desirability for participatory problem-solving approaches, although a majority thought it is
more important to focus on daily needs and making a living.
In regard to urban-rural differences, the respondents in rural villages were more
supportive of the rule of law, transparency, and participation dimensions than were the
respondents in town and tambon municipalities. Urban and rural respondents did not differ
on the accountability dimension.
When a citizenry is satisfied with the status quo, and when it takes no steps to better
inform itself, transparency norms are compromised. The media is one source of information,
but when the great majority of respondents choose to rely on the state controlled television
media as their main source of news, and when fully one-third of all respondents believe that
the government should exercise control over the news media, transparency then becomes an
issue.
Finally, of all the dimensions of governance, the rule of law is most open to question.
Most respondents did not believe that laws were administered fairly, and most regarded this
as quite normal. Moreover, roughly one in four respondents thought it was all right to bribe
officials to speed up services or to look the other way where petty violations were concerned.
The survey results indicate that while the values and attitudes of Thai citizens in the
central region are generally supportive of good governance in principle, in practice citizens
tend to tolerate behaviors that are detrimental to good governance. Good governance,
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however, requires mutually supportive and cooperative relationships among stakeholders:
government, civil society, and the private sector. In Thailand, critics have pointed to the
pervasiveness of crony capitalism, unethical conduct, conflict of interest, and corruption.
Economists have warned against populist policies that have created dependencies on
government handouts at the grassroots level; it is thought these handouts will in the long
term stifle efforts to become self-sufficient and self-reliant. Political scientists have voiced
concern over alleged attempts by the executive branch to control the judiciary, the legislature,
and independent bodies such as the Counter Corruption Commission and the Election
Commission. In such a system, there may be little place for the practice of good governance.
And if, as some the survey findings indicate, a not insignificant number of the citizenry show
tolerance for practices that are antithetical to good governance, then pessimism attends the
prognosis for good governance to flourish in Thailand.
Notes
1. Although Bangkok comprises roughly 12 percent of Thailand's population, it was excluded
on the grounds that its inhabitants are markedly different from the rest of the country,
especially with respect to income levels, access to educational institutions, educational
attainment levels, occupations, access to information, exposure to the media, and degree of
urbanization.
2. The data were collected in a series of household surveys from late 2005-2008. The populist
Thaksin Shinawatra government was overthrown by a military coup in September 2006,
following a series of bloody demonstrations and clashes in Bangkok, pitting pro-Thaksin
supporters against anti-Thaksin groups. The military regime was replaced by democratically
elected governments in 2008. Following another set of bloody demonstrations and clashes
in 2013-14, again between pro- and anti-Thaksin groups, the military stepped in and took over
the reins of government in 2014. These events were centered on political strife between
those who supported Thaksin, and those who opposed him.

52
REFERENCES
Baker, C. & Phongpaichit, P. (2005). A History of Thailand. Cambridge: Cambridge
University Press.
Bowornwathana, B. (2000). “Country Report. Governance Reform in Thailand:
Questionable Assumptions, Uncertain Outcomes.” Governance: An International
Journal of Policy and Administration, 13:3, 393-408.
Doornbos, M. (2003). “Good Governance: The Metamorphosis of a Policy Metaphor”,
Journal of International Affairs, 57, no.1: 3-17, Fall 2003.
Leelakulthanit, O. (1989). Measuring Life Satisfaction in Thailand : A Marketing
Perspective. Ph.D. Dissertation, School of Business, Indiana University.
Martinussen, J. (1998). “The Limitations of the World Bank’s Conception of the State and
the Implications for Institutional Development Strategies,” IDS Bulletin 29, no.2
(1998): 67-74.
Office of the Civil Service Commission. Lak Dhammapiban Kong Karn Boriharn Kitchakarn
Ban Muang Ti Dee. Retrieved January 7, 2018, from the OCSC website
http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/7.1_hlakthrrmaaphibaalk
hngkaarbrihaarkicchkaarbaanemuuengthiidii.pdf
Punyaratabandhu, S. (2005). “Annex II, Report on Commitment to Good Governance,
Development and Poverty Reduction: Methodological Issues in the Evaluation of
Progress at the National and Local Levels.” Committee for Development Policy,
Poverty Reduction and Good Governance. New York: UN/DESA.
________________ (2008). Citizen Attitudes toward the Concept of Good Governance: A
Survey of the North and Northeast Regions of Thailand. NIDA Development
Journal, Vol. 38, No. 2 (April-June), 1-23.
________________ (2011). Good Governance Attitudes in a Clientelistic Polity: Thailand
as a Case Study. NIDA Development Journal, Vol. 41, No. 2 (April-June), 1-36.
________________ (2017). Citizens' Information and Good Governance Attitudes: A
Survey of Thailand's Regional Inhabitants. NIDA Development Journal, Vol. 57, No.
3 (July-September), 212-241.

53
Schneider, H. (1999). Participatory Governance: The Missing Link for Poverty Reduction,
Policy Brief No. 17, Paris: OECD Development Centre.
Tanrangsan, Ploenta. Lak Dhammapiban Kong Karn Boriharn Kitchakarn Ban Muang Ti Dee
(Good Governance). Retrieved January 7, 2018, from Thai Senate website
http://click.senate.go.th/?p=3772,
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. What Is Good
Governance? Retrieved January 7, 2018, from
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf

54
ค่านิยมพื้น ฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดธรรมาภิบาลของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และ จุฑามาศ เรืองภักดี

ค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดธรรมาภิบาลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ *§
จุฑามาศ เรืองภักดี ****
การวิจัยครั้งนี้ เสนอผลการสารวจความเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จานวน 204 คน และนัก เรีย นโรงเรีย นบ้า นนา “นายกพิทยากร”
จัง หวัดนครนายก จานวน 225 คน รวมจานวนกลุ่มตัวอย่า ง ทั้ง สิ้น 429 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนคติของประชาชนต่อหลักธรรมาภิบาลเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท ที่เน้นเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่
กาลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นกาลังในอนาคตของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพื่อแสวงหาประเด็นในการ
พัฒนาและการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนซึ่งสะท้อนระดับความเป็น
เมืองในพื้นที่แตกต่างกัน และ ค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดธรรมาภิบาล 4 มิติ ได้แก่
หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักการมีส่วนร่วม
ผลจากการสารวจค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดธรรมภิบาล พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ต่างมีความเข้าใจและมีค่านิยม
พื้นฐานที่ดีสอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลั กความโปร่งใสตามลาดับ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายข้อคาถามจะพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จะมี
ค่านิยมพื้นฐานในเชิงสนับสนุนต่อหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบในอัตราที่สูงกว่านักเรียน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ยกเว้นหลักความโปร่งใสซึ่งนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมีค่านิยมพื้นฐานในอัตราที่
สูงกว่า
ทั้งนี้ ในการส่งเสริมค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดธรรมาภิบาลในอนาคตจาแนก
เป็น 2 กรณี โดยในส่วนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามเป็ น เมื อ งน้ อ ยกว่ า นั้ น หากมี ก ารปลู ก ฝั ง ความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งการแยกแยะระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการไม่ ยอมรับการกระทาทุจริตแก่
นักเรียนแล้ว ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยมพื้นฐานที่สอดรับกับหลักธรรมาภิบาลได้โดยง่าย ในกรณีของโรงเรียนสาม
เสนวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีระดับความเป็นเมืองสูงนั้น หากมีการส่งเสริมปลูกฝัง
ค่านิยมในการเคารพกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกติกาสังคมอย่างเท่าเทียมรวมทั้งการส่งเสริม การกระตุ้นความ
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมสาธารณะ จะเป็นการช่วยปลูกค่านิยมและพฤติกรรมให้สอดรับกับหลัก
ธรรมาภิบาลได้อย่างสมบูรณ์

คาสาคัญ: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนบ้านนา, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ค่านิยม, ธรรมาภิบาล
* คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
** นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน- บริหารศาสตร์
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Core Values Conducive to Good Governance Principles: A Survey of
Mathayom 6 Students in Samsen and Ban Na "Nayok Pitayatorn" Schools
Suchitra Punyaratabandhu
Jutamas Ruengpagdee*
Abstract
This article investigates whether Thai high school students possess core values that
are supportive of good governance principles, with a secondary objective of discerning
whether differences exist between Bangkok and provincial students. Two schools were
selected for the study: Samsen Withayalai School in Bangkok and Ban Na "Nayok Pitayatorn"
School in Nakhon Nayok Province. The survey is based on a sample of 429 Mathayom 6
students from these two schools.
The findings indicate that students' understanding of, and core values, in both schools
inculcate support for good governance principles with regard to the rule of law, participation,
accountability, and transparency, respectively. Ban Na students, however, show a statistically
significant greater degree of support for these principles than Samsen Withayalai students on
the rule of law, participation, and accountability dimensions. Samsen Withayalai students, on
the other hand, are more supportive of the transparency dimension than Ban Na students.
Good governance requires mutually supportive and cooperative relationships among
stakeholders: government, civil society, and the private sector. The results of this study suggest
that an understanding of the principles of good governance, together with promotion of the
core values necessary for sustaining support for good governance, be introduced at the high
school level, and should be tailored to the specific locality.
Keywords: Samsen Withayalai School, Ban Na School, Mathayom 6 students, core values,
good governance
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ความนา
“ธรรมาภิบ าล” เป็น แนวคิด ที่เ กิด ขึ้น ในช่ว งทศวรรษ 1990 โดยองค์ก ารระหว่า งประเทศซึ่ง มี
บทบาทให้การสนับสนุนการพัฒนาต่าง ๆ อาทิ ธนาคารโลก, UNDP, OECD เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐมีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมให้สังคมอย่าง
ยั่งยืน ด้วยวิธีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน การ
บังคับใช้กฎหมายด้วยหลักนิติธรรม รวมทั้ งการลดปัญหาการคอร์รัปชั่น ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการขยายนิยาม
แนวคิดดังกล่าวสู่มิติความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมอีกด้วย
ประเทศไทยได้มีการนาแนวคิดดังกล่าวมาผนวกไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
เป็นต้นมา รวมทั้งผนวกในการปฏิรูประบบราชการ โดยการประกาศใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งต่อมาได้รับการยกระดับให้
ปรากฏในกฎหมาย มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จวบจนคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริม
และพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน 1††ประกอบด้วย 10
หลักการสาคัญ และ 10 หลักการย่อย ประกอบด้วย
1) การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้ ว ยหลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive)
2) ค่ านิ ยมประชาธิ ปไตย (Democratic Value) ประกอบด้ วยหลั กภาระรั บผิ ดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
และหลักความเสมอภาค (Equity)
3 ) ป ร ะ ช า รั ฐ ( Participatory State) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห ลั ก ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ
(Decentralization) และหลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented)
4) ความรั บผิ ดชอบทางการบริ ห าร (Administrative Responsibility) ประกอบด้ ว ยหลั ก
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
ในส่วนของภาคเอกชนนั้น ก็ให้ความสาคัญต่อการนาแนวคิดธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
เช่นกัน โดยการบริหารจัดการภายใต้หลัก “บรรษัทภิบาล” หรือการกากับกิจการที่ดี (Good Corporate
1

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 เข้าถึง website เมือ่ วันที่ 28 มกราคม
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Governance) เพื่อเป็นหลักประกันในการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท (Stakeholders)
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวคิดธรรมาภิบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น มิใช่
จากัดอยู่เพียงบริบทแวดล้อมของการขับเคลื่อนโดยภาครัฐและเอกชนเพียงเท่านั้น หากแต่ภาคประชาสังคมเอง
ก็เป็นปัจจัยสาคัญต่อการสร้างสมดุลและความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว ภายใต้ สภาพแวดล้อม
ของสังคมวัฒนธรรมแบบไทยที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ การยอมรับความแตกต่างในเรื่องฐานะของ
บุคคล การเน้นการพึ่งผู้อื่น และการยึ ดมั่นตัวบุคคลที่ยังมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นปัจจัยท้าทายต่อการ
ปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวสู่สังคมวัฒนธรรมแบบไทยๆ ได้ และด้วยเหตุที่การขับเคลื่อนแนวคิดธรรมาภิบาลให้
บังเกิดผลหยั่งรากความคิดลงในสังคมได้นั้น นอกจากภาครัฐและเอกชนจะต้องบริหารจัดการองค์การตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนั้น ภาคประชาชนเองก็จาเป็นต้องมีทัศนคติที่สอดรับกับหลักการเพื่อเป็น
กลไกถ่วงดุลตามหลักอุปสงค์อุปทานที่มีความสมดุลของทุกภาคส่วน
จากการศึกษาในหลายกรณีที่ผ่านมาของผู้เขียน พบว่า ประชาชนไทยโดยทั่วไปมีทัศนคติที่สอดรับกับ
หลักธรรมาภิบาลในหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักการมีส่วนร่วมตามลาดับ
ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจสาหรับพื้นที่ภาคกลาง คือ ระดับความเป็นเมืองจะส่งผลเชิงลบต่อ ทัศนคติต่อธรรมาภิ
บาล กล่าวคือ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เมืองจะมีทัศนคติสนับสนุนต่อหลักธรรมาภิบ าลน้อยกว่าประชาชนที่
อาศัยในเขตชนบทอย่างมีนัยสาคัญ จึงเป็นที่มาของบทความนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชน
ต่อหลักธรรมาภิบาลเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท โดยเน้นให้ความสาคัญกับกลุ่มเยาวชนที่กาลัง
เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นกาลังในอนาคตของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยการสารวจค่านิยมพื้นฐานของ
นักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดธรรมาภิบาล
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ตั้งอยู่ในเขตเมืองได้แก่ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จานวน 204 คน โดยสุ่ม ตัว อย่า งแบบมีร ะบบจาก
นักเรีย น 382 คน และนักเรีย นโรงเรีย นบ้า นนา “นายกพิทยากร” ตั้งอยู่ในพื้น ที่ซึ่ง มีร ะดับ ความเป็น
เมืองน้อยกว่า ได้แก่ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จานวน 225 คน รวมจานวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 429 คน
ตัวแปรและการวัดผล
ตัวแปร ได้แก่ โรงเรียนซึ่งตั้งในพื้นที่สะท้อนระดับความเป็นเมืองที่แตกต่างกัน และ ตัวแปรค่านิยม
พื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดธรรมาภิบาลประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความโปร่งใส หลักนิติธรรมและหลักการมีส่วนร่วม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
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ส่ ว นที่ 1: แบบสอบถามปลายปิ ด เกี่ ย วกั บ สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบ สอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิลาเนาเกิด สายการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยที่ผ่านมา รวมข้อคาถามจานวน 5 ข้อ
ส่ ว นที่ 2: แบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่ เอื้ อ ต่อ การปลู ก ฝั ง
แนวคิดธรรมาภิบาล ใน 4 ด้านพื้นฐานที่สาคัญ ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม
และหลักการมีส่วนร่วม จาแนกระดับความคิดเห็น 4 ระดับคือ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่ค่อยเห็นด้วย และ
ไม่เห็นด้วย รวมข้อคาถามจานวน 21 ข้อ ได้แก่
ค่านิยมพื้นฐานของแนวคิดธรรมาภิบาลในหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ประกอบด้วยชุด
คาถาม 5 ข้อที่สะท้อนถึงค่านิยมพื้นฐานในการตระหนักในหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ความ
ใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะและความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทา
ของตนที่อาจกระทบต่อส่วนรวม ได้แก่
(1) เมื่อพบว่าไฟฟ้าในห้องเรียนยังเปิดอยู่หลังเลิกเรียน นักเรียนจะช่วยปิดทันที
(2) เมื่อเห็นขยะปิดทางไหลของทางระบายน้าในโรงเรียนนักเรียนจะช่วยหยิบออก
(3) นักเรียนช่วยเป็นสารวัตรจราจรในโรงเรียนเสมอเมื่อมีโอกาส
(4) นักเรียนจะเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง หากสามารถรับผิดชอบชีวิตตนเองได้
(5) การกระทาของนักเรียนทั้งด้านดีและไม่ดีจะส่งผลต่อส่วนรวมหรือสังคมในที่สุด
ค่านิยมพื้นฐานของแนวคิดธรรมาภิบาลในหลักความโปร่งใส (Transparency) ประกอบด้วยชุด
คาถาม 5 ข้อที่สะท้อนถึงค่านิยมพื้นฐานในการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสังคม การปฏิบัติ หน้าที่ของ
ตนด้วยความถูกต้อง เปิดเผย ตรงไปตรงมา การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ ส่วนตน
และการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ ได้แก่
(1) เมื่อเห็นคนขโมยเงินในตู้บริจาคของวัด นักเรียนควรนิ่งเฉย
(2) นักเรียนมีสิทธิ์กวาดขยะมากองไว้บนถนนสาธารณะเพื่อรอรถขยะมาเก็บ
(3) นักเรียนมีสิทธิ์ในการนาข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนไปเผยแพร่ทาง Internet
(4) คนในสังคมมีสิทธิ์นาของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ในส่วนสาธารณะไปใช้ที่บ้าน
(5) ระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคสาคัญ ที่ทาให้คนในสังคมไม่ยอมพึ่งตนเอง
ค่านิยมพื้นฐานของแนวคิดธรรมาภิบาลในหลักนิติธรรม (Rule of Law) ประกอบด้วยชุดคาถาม 5
ข้อที่สะท้อนถึงค่านิยมพื้นฐานในการยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาของสังคม ได้แก่
(1) นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ควรได้รับการลงโทษ
(2) การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เป็นพื้นฐานของนักเรียนที่ดี
(3) นักเรียนที่เรียนเก่งหรือไม่เก่ง ถือว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน
(4) นักเรียนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่ตนเองชอบ
(5) กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย จะทาให้เกิดความยุติธรรมในสังคม
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ค่านิยมพื้นฐานของแนวคิดธรรมาภิบาลในหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบด้วยชุด
คาถาม 6 ข้อที่สะท้อนถึงค่านิยมพื้นฐานในการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเสรีในการมีส่วนร่วมรับรู้ ในการเสนอ
ความเห็น และดาเนินกิจกรรมในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของส่วนรวมโดยไม่ทาลายสิทธิผู้อื่น ได้แก่
(1) นักเรียนควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน เฉพาะที่มีความคิดเห็นตรงกับเรา
(2) เมื่อเกิดความเห็นต่างกับเพื่อนในชั้นเรียน ควรแก้ปัญหาโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
(3) การใช้ความรุนแรงต่อเพื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
(4) นักเรียนควรเข้าร่วมชุมนุมอย่างสันติ เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์แก่ชุมชน
(5) การอ้างสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก อาจทาให้ประเทศชาติได้รับความเสียหาย
(6) การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะสาเร็จ คือ คนในสังคมปฏิบัติตามกฎกติกา
การเก็บข้อมูลดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยได้ขออนุญาตจากฝ่ายวิชาการ โดย
ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้นาแบบสอบถามไปที่ห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างคาบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคม
ศึกษา เพื่อให้หัวหน้าชั้นแจกแบบสอบถามให้นักเรียนที่มีเลขประจาตัวลงท้ายด้วยเลขคู่ ส่วนโรงเรียนบ้านนา
“นายกพิทยากร” ได้มอบให้หัวหน้าชั้นรับแบบสอบถามไปแจกในทุกห้อง พร้อมเก็บคืน
ผลการศึกษา
สถานภาพบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาม
เสนวิทยาลัยและโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 69.0 เป็นผู้หญิง มีอายุ 17 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 96.0 และมีภูมิลาเนาเกิดในกรุงเทพฯ และปริมณฑลสูงสุดร้อยละ 41.7 ภาคตะวันออกร้อยละ 27.7 และ
ภาคกลางร้อยละ 24.9 ตามลาดับ โดยกาลังศึกษาอยู่ในสายศิลปศาสตร์ ร้อยละ 55.5 ซึ่งใกล้เคียงกับสาย
วิทยาศาสตร์ ภาพรวมมีผลการเรียนเฉลี่ยที่ดีคือมีเกรดเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปถึงร้อยละ 46.4
ตารางที่ 1 สถานภาพบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียน
สถานภาพบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
15 ปี
16 ปี

สามเสน
วิทยาลัย
(204)

บ้านนา
“นายกพิทยา
กร” (225)

รวม
(429)

28.9
71.1
100.0

32.9
67.1
100.0

31.0
69.0
100.0

0.0
3.4

0.9
3.6

0.5
3.5
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โรงเรียน
สถานภาพบุคคล
17 ปีขึ้นไป
รวม
ภูมิลาเนาเกิด
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคอีสาน
รวม
สายที่กาลังศึกษาอยู่
สายวิทยาศาสตร์
สายศิลปศาสตร์
รวม
ผลการเรียนเฉลี่ยที่ผ่านมา
ต่ากว่า 2.50
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
3.51 ขึ้นไป
รวม

รวม
(429)

สามเสน
วิทยาลัย
(204)
96.6
100.0

บ้านนา
“นายกพิทยา
กร” (225)
95.5
100.0

80.9
9.8
1.0
4.9
1.5
1.9
100.0

6.2
38.6
0.9
0.9
51.6
1.8
100.0

41.7
24.9
1.0
2.8
27.7
1.9
100.0

27.0
73.0
100.0

60.4
39.6
100.0

44.5
55.5
100.0

1.5
3.4
22.6
72.5
100.0

10.7
27.6
39.1
22.6
100.0

6.3
16.1
31.2
46.4
100.0

96.0
100.0

ค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดธรรมาภิบาลของนักเรียน
หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของทั้งสองโรงเรียนมีค่านิยมพื้นฐานที่สอดรับกับหลักความรับผิดชอบ
ในระดับที่ดี มีสานึกพื้นฐานในการรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ สะท้อนจากคาถามในกรณีที่
พบว่าไฟฟ้าในห้องเรียนยังเปิดอยู่หลังเลิกเรียน นักเรียนร้อยละ 95.1 จะช่วยปิดทันที นักเรียน ร้อยละ 94.7
เห็นว่าตนจะเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงหากสามารถรับผิดชอบชีวิตตนเองได้ ในขณะที่ร้อยละ 94.4 เห็นว่าการ
กระทาของตนทั้งด้านดีและไม่ดีจะส่งผลต่อส่วนรวมหรือสังคมในที่สุด อย่างไรก็ตาม ในด้านความกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหาของส่วนรวมนั้นจะลดลงเมื่อต้องเสียสละตนหรือต้อ งลงมือปฏิบัติ โดยร้อยละ 73.6 จะลงมือ
หยิบขยะเมื่อเห็นขยะปิดทางไหลของทางระบายน้าในโรงเรียน และร้อยละ 54.5 ที่ช่วยเป็นสารวัตรจราจรใน
โรงเรียนเสมอเมื่อมีโอกาส ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดหลักความรับผิดชอบ (Accountability)
โรงเรียน
รวม
สามเสน
บ้านนา
หลักความรับผิดชอบ
(429)
วิทยาลัย
“นายกพิทยากร”
(204)
(225)
เมื่อพบว่าไฟฟ้าในห้องเรียนยังเปิดอยู่หลัง
เลิกเรียน นักเรียนจะช่วยปิดทันที
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
เมื่อเห็นขยะปิดทางไหลของทางระบายน้าใน
โรงเรียน นักเรียนจะช่วยหยิบออก
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
นักเรียนช่วยเป็นสารวัตรจราจรในโรงเรียน
เสมอเมื่อมีโอกาส
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
นักเรียนจะเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง หาก
สามารถรับผิดชอบชีวิตตนเองได้
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

42.6
50.0
7.4
0.0
100.0

67.6
55.7
29.8
39.4
2.6
4.9
0.0
0.0
100.0
100.0
χ2 = 27.822, d.f. = 2, p = 0.00

13.2
44.9
29.8
44.1
43.6
43.8
36.3
9.3
22.2
6.4
2.2
4.2
100.0
100.0
100.0
χ2 = 75.398, d.f. = 3, p = 0.00
4.4
35.6
20.7
26.0
40.9
33.8
35.3
18.2
26.3
34.3
5.3
19.2
100.0
100.0
100.0
χ2 = 115.908, d.f. = 3, p = 0.00
47.5
44.1
6.9
1.5
100.0

64.0
33.3
2.7
0.0
100.0

56.2
38.5
4.7
0.6
100.0
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โรงเรียน

หลักความรับผิดชอบ

การกระทาของนักเรียนทั้งด้านดีและไม่ดีจะ
ส่งผลต่อส่วนรวมหรือสังคมในที่สุด
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

สามเสน
วิทยาลัย
(204)

รวม
บ้านนา
(429)
“นายกพิทยากร”
(225)
2
χ = 15.739, d.f. = 3, p = 0.00

53.4
61.8
57.8
42.6
31.1
36.6
4.0
6.7
5.4
0.0
0.4
0.2
100.0
100.0
100.0
χ2 = 7.590, d.f. = 3, p = 0.05

โดยภาพรวมจะพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” มีค่านิยมพื้นฐานและพฤติกรรมที่
เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดหลักความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยในทุก
ประเด็นคาถาม ยกเว้นความเข้าใจว่าการกระทาของนักเรียนทั้งด้านดีและไม่ดีจะส่งผลต่อส่วนรวมหรือสังคมที่
นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจะค่อนข้างเห็นด้วยในอัตราที่สูงกว่า
หลักความโปร่งใส (Transparency)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของทั้งสองโรงเรียนมีค่านิยมพื้นฐานที่สอดรับกับหลักความโปร่งใส
ค่อนข้างดี มีความเข้าใจเรื่องความซื่อสัตย์ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสังคม การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน โดยร้อยละ 80.4 เห็นว่าตนไม่ควรนิ่งเฉยเมื่อเห็นคนขโมยเงินในตู้
บริจาคของวัด และร้อยละ 74.1 เห็นว่าคนในสังคมไม่มีสิทธิ์นาของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ในส่วนสาธารณะ
ไปใช้ที่บ้าน สาหรับในเรื่องของความถูกต้อง เปิดเผย ตรงไปตรงมา นักเรียนร้อยละ 69.9เห็นว่าตนไม่มีสิทธิ์ใน
การนาข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนไปเผยแพร่ทาง Internet และร้อยละ 62.9 เห็นว่านักเรียนไม่มีสิทธิ์กวาดขยะมา
กองไว้บนถนนสาธารณะเพื่อรอรถขยะมาเก็บ นอกจากนี้ในประเด็นสุดท้ายที่ มีความสาคัญ คือร้อยละ 68.7
เห็นว่าระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้คนในสังคมไม่ยอมพึ่งตนเอง
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ตารางที่ 3 ค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดหลักความโปร่งใส (Transparency)
โรงเรียน
หลักความโปร่งใส

เมื่อเห็นคนขโมยเงินในตู้บริจาคของวัด
นักเรียนไม่ควรนิ่งเฉย
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
นักเรียนไม่มีสิทธิ์กวาดขยะมากองไว้บนถนน
สาธารณะเพื่อรอรถขยะมาเก็บ
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
นักเรียนไม่มีสิทธิ์ในการนาข้อมูลส่วนตัวของ
เพื่อนไปเผยแพร่ทาง Internet
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
คนในสังคมไม่มีสิทธิ์นาของส่วนรวม เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ในส่วนสาธารณะไปใช้ที่บ้าน
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

สามเสน
วิทยาลัย
(204)

69.1
26.5
4.4
0.0
100.0

บ้านนา
“นายกพิทยากร”
(225)

รวม
(429)

57.8
63.2
8.9
17.2
17.8
11.4
15.5
8.2
100.0
100.0
χ2 = 69.819, d.f. = 3, p = 0.00

46.6
26.2
35.9
37.7
17.3
27.0
14.3
27.1
21.2
1.0
29.4
15.9
100.0
100.0
100.0
2
χ = 90.849, d.f. = 3, p = 0.00
70.6
14.2
6.9
8.3
100.0

48.0
58.7
8.4
11.2
21.3
14.5
22.3
15.6
100.0
100.0
χ2 = 41.195, d.f. = 3, p = 0.00

87.3
46.2
65.7
8.3
8.4
8.4
3.4
17.8
11.0
1.0
27.6
14.9
100.0
100.0
100.0
2
χ = 98.156, d.f. = 3, p = 0.00
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โรงเรียน
หลักความโปร่งใส
ระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคสาคัญ ที่ทาให้คนใน
สังคมไม่ยอมพึ่งตนเอง
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

สามเสน
วิทยาลัย
(204)

บ้านนา
“นายกพิทยากร”
(225)

รวม
(429)

29.9
28.4
29.1
31.4
47.1
39.6
32.4
19.6
25.6
6.3
4.9
5.7
100.0
100.0
100.0
2
χ = 14.020, d.f. = 3, p = 0.00
จากตารางที่ 3 จะพบว่า นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีค่านิยมพื้นฐานและความเข้าใจพื้นฐานที่
เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดหลักความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ในทุก
ประเด็นคาถาม ยกเว้นในเรื่องความเข้าใจที่สาคัญว่าระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคสาคัญ ที่ทาให้คนในสังคมไม่
ยอมพึ่งตนเอง ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จะค่อนข้างเห็นด้วยในอัตราที่สูงกว่า
หลักนิติธรรม (Rule of Law)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของทั้งสองโรงเรียนมีค่านิยมพื้นฐานที่สอดรับกับหลักนิติธรรมในระดับ
ที่ดีมาก ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาของสังคมอย่างเท่าเทียม สะท้อนจากร้อยละ 97.7
เห็นว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเรียนเก่งหรือไม่เก่ง ร้อยละ 97.2 เห็น ว่าทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่ตนเองชอบ และร้อยละ 89.7 เห็นว่ากฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายจะทาให้เกิดความยุติธรรมในสังคม ซึ่งร้อยละ 86.5 เห็นว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ควรได้รับการลงโทษ และที่สาคัญคือร้อยละ 80.9 ที่เห็นว่าการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
นับเป็นพื้นฐานของนักเรียนที่ดี ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดหลักนิติธรรม (Rule of Law)
โรงเรียน
หลักนิติธรรม
นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ควรได้รับการลงโทษ
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย

สามเสน
วิทยาลัย
(204)

32.8
47.5

บ้านนา
“นายกพิทยากร”
(225)

59.6
32.4

รวม
(429)

46.9
39.6
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หลักนิติธรรม
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด เป็นพื้นฐานของนักเรียนที่ดี
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
นักเรียนที่เรียนเก่งหรือไม่เก่ง ถือว่าทุกคน
มีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
นักเรียนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนที่ตนเองชอบ
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจะทาให้เกิด
ความยุติธรรมในสังคม
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

สามเสน
วิทยาลัย
(204)
19.1
0.5
100.0

รวม
บ้านนา
(429)
“นายกพิทยากร”
(225)
5.8
12.1
2.2
1.4
100.0
100.0
χ2 = 40.457, d.f. = 3, p = 0.00

19.6
57.8
39.6
51.0
32.4
41.3
25.0
9.8
17.0
4.4
0.0
2.1
100.0
100.0
100.0
2
χ = 72.743, d.f. = 3, p = 0.00
87.7
76.4
81.8
10.8
20.4
15.9
1.5
3.2
2.3
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
2
χ = 9.204, d.f. = 2, p = 0.01
86.3
69.8
77.6
10.7
27.6
19.6
2.0
2.6
2.3
1.0
0.0
0.5
100.0
100.0
100.0
χ2 = 21.555, d.f. = 3, p = 0.00
44.1
60.9
52.9
42.6
31.6
36.8
12.7
7.5
10.0
0.6
0.0
0.3
100.0
100.0
100.0
2
χ = 13.239, d.f. = 3, p = 0.00
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โดยภาพรวมจะพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” มีค่านิยมพื้นฐานและพฤติกรรมที่
เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดหลักนิติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยในทุกประเด็น
คาถาม ยกเว้นความเข้าใจว่านักเรียนที่เรียนเก่งหรือไม่เก่งทุกคนมีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน
หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของทั้งสองโรงเรียนมีค่านิยมพื้นฐานที่สอดรับกับหลักการมีส่วนร่วมใน
ระดับที่ดี โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมและดาเนินกิจกรรมในการตัดสินใจปัญหาสาคัญ
ของส่วนรวมโดยไม่ทาลายสิทธิผู้อื่น กล่าวคือร้อยละ 95.4 เห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะสาเร็จ
คือคนในสังคมปฏิบัติตามกฎกติกา และเห็นว่าการใช้ความรุนแรงต่อเพื่อนที่มีความคิดเห็นต่าง จะก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งถึงร้อยละ 94.7 ซึ่งเมื่อเกิดความเห็นต่างกับเพื่อนในชั้นเรียนร้อยละ 92.3 เห็นว่าควร
แก้ปัญหาโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ สอดรับกับร้อยละ 68.3 ที่เห็นว่าควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนไม่เฉพาะที่มี
ความคิ ด เห็ น ตรงกั บ เรา อย่ า งไรก็ ต าม ร้ อ ยละ 83.2 เห็ น ว่ า การอ้ า งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพเป็ น หลั ก อาจท าให้
ประเทศชาติได้รับความเสียหาย ดังตารางที่ 5
โดยภาพรวมจะพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” มีค่านิยมพื้นฐานและพฤติกรรมที่เอื้อต่อ
การปลูกฝังแนวคิดหลักการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยในทุกประเด็นคาถาม
ยกเว้นความเข้าใจว่าควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนไม่เฉพาะที่มีความคิดเห็นตรงกับเราเท่าเทียมกัน
ตารางที่ 5 ค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดหลักการมีส่วนร่วม (Participation)
โรงเรียน
หลักการมีส่วนร่วม

นักเรียนควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ไม่เฉพาะที่มีความคิดเห็นตรงกับเรา
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
เมื่อเกิดความเห็นต่างกับเพื่อนในชั้นเรียน
ควรแก้ปัญหาโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
เห็นด้วย

สามเสน
วิทยาลัย
(204)

บ้านนา
“นายกพิทยากร”
(225)

รวม
(429)

60.8
28.4
43.8
32.4
17.3
24.5
6.8
25.3
16.6
0.0
29.0
15.1
100.0
100.0
100.0
2
χ = 116.384, d.f. = 3, p = 0.00

45.1

68.9

57.6
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โรงเรียน

หลักการมีส่วนร่วม
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
การใช้ความรุนแรงต่อเพื่อนที่มีความคิดเห็นต่าง
จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
นักเรียนควรเข้าร่วมชุมนุมอย่างสันติ
เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์แก่ชุมชน
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
การอ้างสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก อาจทาให้
ประเทศชาติได้รับความเสียหาย
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะสาเร็จ
คือคนในสังคมปฏิบัติตามกฎกติกา
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย

รวม
สามเสน
บ้านนา
(429)
วิทยาลัย
“นายกพิทยากร”
(204)
(225)
44.2
26.2
34.7
9.8
4.0
6.8
1.0
0.9
0.9
100.0
100.0
100.0
χ2 = 25.724, d.f. = 3, p = 0.00
80.4
67.6
73.7
14.2
27.0
21.0
3.4
1.8
2.6
2.0
3.6
2.7
100.0
100.0
100.0
2
χ = 12.988, d.f. = 3, p = 0.00
19.7
42.2
31.5
47.3
42.7
44.9
27.6
12.4
19.6
5.4
2.7
4.0
100.0
100.0
100.0
χ2 = 32.165, d.f. = 3, p = 0.00
27.0
44.0
35.9
48.0
46.7
47.3
17.6
9.3
13.3
7.4
0.0
3.5
100.0
100.0
100.0
2
χ = 30.806, d.f. = 3, p = 0.00

55.4
39.2

67.6
28.4

61.8
33.6
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หลักการมีส่วนร่วม
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

สามเสน
วิทยาลัย
(204)
4.4
1.0
100.0

รวม
บ้านนา
(429)
“นายกพิทยากร”
(225)
4.0
4.2
0.0
0.4
100.0
100.0
χ2 = 30.806, d.f. = 3, p = 0.00

ข้อสรุป
จากการสารวจค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังแนวคิดธรรมภิบาลทั้งสี่มิติข้างต้น จะ
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ต่างมี
ความเข้าใจและมีค่านิยมพื้นฐานที่เอื้อต่อหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความโปร่งใส ตามลาดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายข้อคาถามจะพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
นา “นายกพิทยากร” จะมีค่านิยมพื้นฐานในเชิงสนับสนุนและสอดรับกับหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบในอัตราที่สูงกว่า ยกเว้นหลักความโปร่งใสซึ่งนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมีค่านิ ยม
พื้นฐานสอดรับในอัตราที่สูงกว่า
สาหรับประเด็นเรื่องความโปร่งใสนั้น นับเป็นมิติที่ควรให้ความสาคัญมากที่สุด เนื่องจากนักเรียนทั้ง
สองโรงเรี ย นมีอัตราการเห็ น ด้วยที่น้ อยกว่าเมื่อเทียบกับมิติอื่นๆ แม้กว่าสองในสามของนักเรียนทั้งสอง
โรงเรียนจะมีความเข้าใจว่าระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ คนในสั งคมไม่ ยอมพึ่งตนเองในอัตราที่
ใกล้เคียงกัน แต่นักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จะมีความเห็นด้วยในอัตราที่ต่าลงในประเด็นคาถาม
ต่าง ๆ ที่สะท้อนค่านิยมในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง
การร้องเรียนหากพบการกระทาที่ไม่ถูกต้องในที่สาธารณะ เช่น การขโมยเงินในตู้บริจาคของวัด และคาถาม
อื่นๆ
สืบเนื่องจากประเด็นข้างต้น หากวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยที่นักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
ประมาณครึ่งหนึ่งมองว่าการนาของส่วนรวมไปใช้ที่บ้าน การกวาดขยะมากองไว้บนถนนสาธารณะเพื่อรอรถ
ขยะมาเก็บ เป็นเรื่องที่สามารถกระทาได้นั้น อาจเป็นข้อมูลสะท้อนค่านิยมเชิงลบ แต่เมื่อวิเคราะห์ประกอบกับ
ความมีสานึกพื้นฐานในการรับผิดชอบต่อสังคม ความใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ และความกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาของส่วนรวม อาจสะท้อนถึงค่านิยมพื้นฐานที่นักเรียนในพื้นที่ซึ่งมีความเป็นเมืองไม่มากอาจรู้สึ กเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง เดี ย วกั บ ระบบสั ง คมสาธารณะ มี ค วามรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น มี ส านึ กรั บผิ ดชอบในการดู แล
บารุงรักษา และรวมถึงใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันด้วย ดังนั้น หากใช้ ค่านิยมพื้นฐานดังกล่าวมาเป็นฐานใน
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การอยู่ร่วมกัน โดยมีกลไกควบคุมในระดับที่สมดุล ไม่มากจนเกินไป อาจไม่ได้ส่งผลร้ายเสียทีเดียว หากแต่ต้องมี
การลดค่านิยมในการยอมรับความไม่ถูกต้อง การให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ลูบหน้า
ปะทะจมูกควบคู่กันไปด้วย เพราะการที่หนึ่งในสามของนักเรียนยังนิ่งเฉยหากเห็นคนขโมยเงินในตู้บริจาคของ
วัดนั้น อาจเป็นไปได้จากสาเหตุ คือ การเพิกเฉยดูดาย การเกรงกลัวอิทธิพล หรือการเห็นแก่พวกพ้อง ซึ่งไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตุใดก็ตาม การไม่ยอมรับต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้องต่อของสาธารณะจะเป็น ภูมิคุ้นกันที่ดีต่อการ
สร้างความโปร่งใสในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะหากปล่อยไว้ดังเดิมอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับ
การทุจริต และพัฒนาสู่การการยอมรับเรื่องคอรัปชั่นในที่สุด
หากมองในมิติของการส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ในกรณีของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายก
พิทยากร” ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความเป็นเมืองน้อยกว่านั้น จะเห็ นได้ว่า หากมีการ
ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และปลูกฝังการไม่ยอมรับการกระทาทุจริตแล้ว ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยมพื้นฐานที่สอดรับกับ
หลักธรรมาภิบาลได้โดยง่าย เนื่องด้วยนักเรียนมีสานึกความรับผิ ดชอบต่อสาธารณะ การลงมือเสียสละต่ อ
ส่วนรวม ความเคารพในกฎระเบียบที่ควรถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียม และค่านิยมประชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน
สาคัญ
ในขณะเดียวกันหากต้องการปลูกฝังค่านิยมของนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีระดับความเป็นเมืองสูง จะพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิและ
เสรีภาพ ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎระเบียบ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การลงโทษเมื่อมีผู้กระทาผิดเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีสานึก ต่อสาธารณะ แต่หากต้องเสียสละตน และ
การเข้าไปมีส่วนร่วมเองในสาธารณะระดับต่างๆ จะมีอัตราการตอบสนองที่ลดลง ดังนั้นหากมีการส่งเสริม
ปลูกฝังค่านิยมในการเคารพกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกติกาสังคมอย่างเท่าเทียมรวมทั้งการส่งเสริม การ
กระตุ้นความกระตือรือร้นในการมี ส่วนร่วมต่อกิจกรรมสาธารณะ จะเป็นการช่วยปลูกค่านิยมและพฤติกรรมให้
สอดรับกับหลักธรรมาภิบาลได้อย่างสมบูรณ์

เอกสารอ้างอิง
จุ ฑามาศ เรื องภักดี (2560). “ความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตยของนั กเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”, เอกสารวิชาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
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การศึกษานโยบายด้ านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อการสื่อสารของคนพิการ วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว ดร.พลอย สืบวิเศษ

การศึกษานโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสารของคนพิการ‡‡
ว่าที่ร.ต.วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว§§
ดร.พลอย สืบวิเศษ***
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง “บทบาทภาครัฐในการกาหนดนโยบายด้านการจัดบริการ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ” ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษานโยบาย กฎหมายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
สื่อสารสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมนโยบาย
นโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการปรากฎอยู่ทั้ง
ในกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ และกฎหมายของฝ่ายบริหาร นโยบายดังกล่าวปรากฏอยู่ในระดับกฎหมาย
สูงสุดและนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ระดับกฎหมายและนโยบายเพื่อคนพิการ และระดับแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการโทรคมนาคม นอกจากนี้พบว่า นโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
สื่อสารของคนพิการ ปรากฏผู้เกี่ยวข้องที่มีบทบาทสาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ
2) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 4) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาสาคัญ: นโยบาย/ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก/ การสื่อสาร/ คนพิการ

บทความนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง “บทบาทภาครัฐในการกาหนดนโยบายด้ านการ
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§§
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A Study of policy of relevant to the provision of assistive technologies for
people with disabilities

Abstract
The objective of “Government Sector's Role in the Policymaking of Provision of
Assistive Technology for Persons with Hearing Impairment” research study is to investigate the
policies and laws regarding the provision of assistive technologies for persons with hearing
impairment and the government sector's role in the promotion of such policy.
The result of the study found that the policies for provision of assistive technologies
for persons with disabilities existed in both legislative and executive branches's laws. Said
policies existed in many level such as in highest of the hierarchy of the state's laws and,
fundamental state policies, hierarchy of laws and policies for the disabled and on the level
of strategic plans for telecommunication service management. Moreover, the study revealed
that there are four significant agencies relevant to the provision of assistive technologies for
people with hearing impairment. They are 1) Subcommittee on Disabled Affairs 2) Department
of Empowerment of Persons with Disabilities 3) Office of The National Broadcasting and
Telecommunications Commission (NBTC) and 4) Ministry of Digital Economy and Society
(Formerly known as the Ministry of Information Technology and Communication).

Keywords: Policy/ Assistive Technology/ communication/ people with disabilities
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษานโยบาย กฎหมายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของ
คนพิการ และบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมนโยบาย
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษานโยบาย กฎหมายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของคน
พิการ และบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมนโยบาย
ตัวแบบสถาบันในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
Thomas Dye (1984 อ้างถึงใน ถวัล ย์รัฐ วรเทพพุฒิ พงษ์ , 2540, หน้า 24) ได้อธิบายถึงลั กษณะ
สาคัญของตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) ไว้ว่า สถาบันของรัฐเป็นผู้กาหนดนโยบายมากกว่าสถาบันที่
ไม่ใช่ของรัฐ มีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) รัฐมีอานาจโดยชอบธรรมในการออกนโยบายและนโยบายของรัฐบาล
เท่านั้นที่สามารถบังคับประชาชนให้ปฏิบัติตามได้ (Legitimacy) 2) นโยบายของรัฐบาลใช้บังคับประชาชนได้
ทั่วประเทศ (Universality) และ3) รัฐบาลเท่านั้นที่ผูกขาดอานาจการบังคับผู้ฝ่าฝืนได้ (coercion) ซึ่งสถาบัน
หลักของรัฐสามารถศึกษาได้จากกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ ประกอบด้วย 3 สถาบันหลัก คือ ฝ่าย
นิติบัญญัติ (Legislative) ฝ่ายบริหาร (Executive Branch) และฝ่ายตุลาการ (Judicial Branch) ประเด็นที่มุ่ง
ศึกษาตามตัวแบบสถาบันคือ สถาบันใดบ้างมีอานาจกาหนดนโยบาย และในเรื่องใด
รัฐบาลประเทศ...
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

-

ฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายตุลาการ

(Legislative)

(Executive Branch)

(Judicial Branch)

ระบบสภาเดียว
(Unicameral System)
ระบบสองสภา
(Bicameral System)

- ระบบรัฐสภา
(Parliamentary System)
- มี ครม. รับผิดชอบ
- ระบบประธานาธิบดี
(Presidential System)
- มีประธานาธิบดีรับผิดชอบสูงสุด

ที่มา: ลักษณะสาคัญของตัวแบบสถาบัน (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2540: 25)

- การตีความกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
- คาพิพากษาของศาลสูง
ถือเป็นนโยบายที่ต้อง
ปฏิบัติตาม
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ตัวแบบสถาบันนี้จะศึกษาถึงอานาจหน้าที่ และกระบวนการกาหนดนโยบายของสถาบันทางการเมือง
ต่างๆ ดังเช่น การพิจารณาอานาจและกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ การวิเคราะห์การกาหนด
นโยบายของฝ่ายบริหารก็จะพิจารณาถึงรูปแบบการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดนโยบาย เป็นต้น (ธันย
วัฒน์ รัตนสัค, 2555, หน้า 49)
จุ ดเด่น ของตัว แบบสถาบั น คือ ง่ายและสะดวกในการศึกษาและค้นคว้าเพียงแต่ศึ กษากฎหมาย
รัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ ก็จะทราบว่าสถาบันหลักของประเทศนั้นมีสถาบันใดบ้างและใครเป็นผู้กาหนด
นโยบาย (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ , 2540, หน้า 27) นอกจากนี้ยังช่วยในการศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการทางาน กฎ
ระเบียบวิธีปฏิบัติทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ดีได้มีผู้วิจารณ์ถึงจุดอ่อนของตัวแบบนี้ว่าเป็น
การศึ ก ษาที่ เ น้ น เฉพาะโครงสร้ า ง (structure) โดยไม่ ส นใจถึ ง ภาระหน้ า ที่ (function) หรื อ พฤติ ก รรม
(behavior) ของสถาบันทางการเมืองเหล่านั้น จึงทาให้การศึกษาอาจเกิดความผิดพลาดได้ (ธันยวัฒน์ รัตนสัค,
2555, หน้า 50)
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research Method) ในลักษณะของ
การบู ร ณาการรู ป แบบการวิจั ย เอกสาร (Documentary Research) และการสั มภาษณ์เชิงลึ ก (In-Depth
Interview: IDI) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key Informants) ที่ เ ป็ น ทั้ ง ผู้ มี บ ทบาทผลั ก ดั น นโยบาย และผู้ แ ทน
หน่วยงานในระดับนโยบาย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวน
ทั้งสิ้น 11 คน โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ ผู้มีบทบาทผลักดัน
นโยบาย ได้แก่ สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (Committee on the Rights
of Persons with Disabilities-CRPD) (จานวน 1 คน),ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (จานวน 1 คน),คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ (จานวน 3
คน) ,คณะอนุกรรมการบุคคลพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (จานวน 2 คน),และประธานอนุกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 (จานวน 1 คน) กลุ่มที่สอง คือ ผู้แทนหน่วยงานใน
ระดับ นโยบาย ได้แก่ กรมส่ งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ (จานวน 1 คน),กระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (จานวน 1 คน),สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (จานวน 1 คน)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคั ญ (Key Informants) ที่ เ ป็ น ผู้ มี บ ทบาทผลั ก ดั น นโยบาย และผู้ แ ทนหน่ ว ยงานในระดั บ นโยบาย
ประกอบการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารสาคัญต่างๆ (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่สาคัญ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเป็นแบบสัมภาษณ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้อาศัย ผู้ มีบ ทบาทผลั กดันนโยบาย และผู้ แทนหน่ว ยงานในระดับนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารของคนพิการ เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ทาให้ได้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นชุดมโนทัศน์ ที่เกิดจากการวิเคราะห์จากปรากฎการณ์ที่ศึกษาพร้อมทั้งคาอธิบายที่
ชัดเจน
ในการเก็บข้อมูล มีการบันทึกการเก็บข้อมูลโดยละเอียด จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และมีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อยืนยันความถูกต้องด้วย โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล
การสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญคนอื่น ซึ่งหากตรงกันหมายความว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องในระดับหนึ่ง ซึ่ง
ผู้วิจัยพยายามตรวจสอบข้อมูลหลายๆทาง นอกจากนี้ การหาข้อมูลมาหักล้างข้อมูลที่มีอยู่ เป็นวิธีที่ ผู้วิจัยใช้ใน
การวิเคราะห์ ในบางครั้ งข้อมูล ที่ได้รั บ อาจไม่ถู กต้ อง การหาหลั กฐานมาหั กล้ างสิ่ งที่ผู้ ให้ ข้ อมูล ส าคั ญ ให้
สัมภาษณ์ไว้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ (ชาย โพธิสิตา, 2556, หน้า 317)
เพื่อให้ผลการศึกษาถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยได้นาการวิจัยเอกสารมาประกอบการวิเคราะห์
ควบคู่กับข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล จาแนกหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็น
ระบบแล้ว ต่อไปจะเป็นวิธีการนาเสนอโดยพรรณนาให้เห็นสิ่งที่ค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้กาหนดไว้
ก่อนแล้ว อันได้แก่ นโยบาย กฎหมายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของ
คนพิการ และบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมนโยบาย ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะอาศัยแนวคิด และทฤษฎี
นโยบายสาธารณะ(Public Policy) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อป้องกันอคติที่เกิดจากตัวผู้วิจัยเอง อันจะ
ส่งผลต่อผลการศึกษาจนเกิดความเสียหายตามมาในภายหลัง
ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
ของคนพิการสามารถจัดประเภทได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1) กฎหมายสู ง สุ ด และนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ได้ แ ก่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไท ยและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

75
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นกฎหมายสูงสุดฉบับแรกของรัฐที่มุ่ง
ขจัดการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมความเสมอภาคให้กับคนพิการ (มาตรา 30, 55 และ 80) แม้ว่ารัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงไปนานแล้ว ทว่าเจตนารมณ์ที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการยังคงได้รับการถ่ายทอดไปยังรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (มาตรา 30, 54 และ 80) อีกด้วย
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ได้เน้นความสาคัญ
ของการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง นับว่าเป็นแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกที่มีการกาหนดยุทธศาสตร์สาหรับ
คนพิ ก ารไว้ โ ดยเฉพาะ ส าหรั บ ประเด็ น คนพิ ก ารแผนพั ฒ นาฯฉบั บ นี้ไ ด้ รั บ การพั ฒ นามาจากแผนพั ฒ นา
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540-2544) และแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540-2544) ซึ่งเรียกร้องให้มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกของคนพิการให้มาก
ขึ้นและสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ แม้ว่าแผนพัฒนาฯฉบับนี้ได้สินสุดไปนานแล้ว แต่ก็ได้เป็นรากฐานในการ
กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อคนพิการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับหลังต่อมา
2) กฎหมายและนโยบายเพื่อคนพิการ ได้แก่ พระราชบัญญัติ และแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2.1 พระราชบัญญัติ
2.1.1 พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534
กฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรง คือ พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ.2534 ซึ่งถือว่าเป็ น จุ ดเริ่มต้นในการมีส่วนร่ว มและความเสมอภาคของคนพิการ เป็นผลมาจากความ
พยายามร่วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและองค์กรคนพิการ แม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้
สนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการได้มีโ อกาสในด้านต่างๆ สามารถดารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีส่วนร่ว มใน
กิจกรรมของสังคมเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป แต่สาหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสาร (มาตรา 15) ยังมิได้กาหนดลงไปให้เป็นรูปธรรม ทาให้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการมีข้อจากัด
ตามสภาพกฎหมายที่ ข าดความชั ด เจน นอกจากนี้ ก ระบวนทั ศ น์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยั ง เป็ น การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ แต่อย่างไรก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการบุกเบิกด้านสิทธิและความเสมอภาคให้กับคนพิการ
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ป ระกาศใช้ ม าเป็ น ระยะเวลานานถึ ง 16 ปี ซึ่ ง ต่ อ มาถู ก ยกเลิ ก และแทนที่ โ ดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
2.1.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้กาหนดสิทธิในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งสิทธิ
ของคนพิการในการเข้าถึงบริ การเทคโนโลยีสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่ อสารด้วย ทั้งนี้ได้กาหนดให้
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาไปกาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 20 (6)
ต่อไป
2.1.3 พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอานาจกาหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่า
เทียมกันตามมาตรา 27 (12) และมาตรา 50 โดยกาหนดให้สานักงาน กสทช.จัดทาแผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคม โดยนัยของมาตรา 27 ให้สานักงาน กสทช.มีอานาจหน้าที่จัดทาแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
และกาหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามมาตรา 50
2.1.4 กฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสานสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สาหรับคนพิการ พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงฉบับนี้ อาศัยอานาจมาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 โดยกาหนดให้ห น่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ต้ อง
จัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ให้อยู่ในความควบคุมดูแลหรือวิธีการที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยคานึงถึงการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรมตามความลักษณะความ
พิการแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังได้กาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดให้มีการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการด้วย
2.2 แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2.2.1 แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2540-2544
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการปรับปรุงและขยายโครงสร้างการ
ให้บริการแก่คนพิการขององค์กรภาครัฐ ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ เพื่อขยายการบริการความช่วยเหลือให้ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท
และกาหนดขอบเขตของบริการให้สอดคล้อง เพื่อรองรับสิทธิประโยชน์และบริการที่รัฐจะต้องจัดให้แก่คน
พิการ อย่างไรก็ตาม สาหรับเป้าหมายการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสาหรับ
คนพิการนั้น แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติปรากฏเพียงเป้าหมายในลักษณะกว้าง กล่าวคือ ได้
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กาหนดให้คนพิการต้องได้รับการฟื้นฟูทางสังคม รวมทั้งสวัสดิ การที่เหมาะสม ตลอดจนการเข้าถึงบริการใน
สังคม ซึ่งถือว่าคลุมเครือ ขาดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้นนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการในช่วงที่ใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยังขาดความสมบูรณ์อย่าง
มาก
2.2.2 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2545-2549
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นองค์กรที่ผ ลักดันให้คนพิการเข้าถึงการ
จัดบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร โดยกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึก ษาครั้งนี้ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ซึ่งได้กาหนดแนวทางและมาตรการให้
มีการจัดบริการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร การบริการ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม
และพัฒนาการเข้าถึงตามลักษณะความพิการแต่ละประเภท ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่ง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กาหนดนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อคน
พิการได้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ไม่ได้กาหนดตัวชี้วั ดและหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ ฉะนั้นการแผนไปสู่การการปฏิบัติจึงขาดความชัดเจน
2.2.3 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2554
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับนี้ได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพ มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ และเสมอภาคภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจาก
อุป สรรค ส าหรั บ พัน ธกิจ ในการส่ งเสริ มสภาพแวดล้ อมที่ป ราศจากอุปสรรคของคนพิก ารนั้ น ได้กาหนด
เป้าประสงค์ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกดังปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมี
ส่ ว นร่ ว มของคนพิการ โดยได้กาหนดแนวทางและมาตรการให้ มีก ารยกร่าง ปรับปรุงกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกด้วย
ผู้วิจัย พบว่า แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 ได้ปรากฏตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ
ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการที่ค่อนข้ างเป็นรูปธรรมมากกว่าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับ
ที่ผ่านมา
2.2.3 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับนี้มีพันธกิจในกิจในการสร้างสังคมบูรณาการเพื่อคน
พิการและทุกคนในสั งคม เสริ มพลั งคนพิการให้ เข้าถึงระบบบริห ารจัดการที่มีประสิ ทธิภ าพ ส่ งเสริมการ
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ขับเคลื่อนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายอย่างเต็ม และสร้างสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
เพื่อให้คนพิการดารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน โดยกาหนดเป้าประสงค์ที่มีสาระสาคัญในการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
สื่ อสารของคนพิการไว้ในข้ อที่ 3 “สั งคมมีส ภาพแวดล้ อมที่ทุ กคนสามารถเข้า ถึง และใช้ประโยชน์ อย่า ง
สม่าเสมอและเท่าเทียม” และได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการสร้างสภาพแวดล้อม
พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ได้กาหนดแนวทาง
และมาตรการให้ภาครัฐทั้งองค์กรอิสระมีหน้าที่จัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์กรธุรกิจเอกชน
จัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
บริการโทรคมนาคม รวมทั้งเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร โดยมอบหมายให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสานักงาน กสทช.
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้
กล่าวได้ว่า แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเกิดขึ้นได้ด้วยนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ และการรับรองโดยกฎหมายเพื่อคนพิการ กล่าวคือ แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ
พ.ศ. 2540-2544 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่อ ยู่ภายใต้การการแนะนาและมีส่วนร่ว มของสานักคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 8 ส าหรั บ แผนพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ ฉบับที่ 3 เกิดขึ้นในช่ว งประกาศใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคการส่งเสริมสิทธิ
ให้กับคนพิการ ทั้งนี้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 จะมีมาตรการ ตัวชี้วัด ตลอดจนหน่วยงานที่
รับผิดชอบชัดเจนกว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ผ่านมา ส่วนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบั บที่ 4
ได้มีการปรับมาตรการให้มีความสอดคล้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จมากขึ้น
3) นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของ
ประเทศไทย
วิสัยทัศน์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้สรุปได้ว่า ประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้
และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค นาไปสู่การ
เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน ซึ่งปรากฎนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการในยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่กาหนดให้ภายในปี พ.ศ.2563
บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยจะต้องเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
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ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ มีคุณภาพ และความมั่นคงปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานโลก และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการกาหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องหรือกาหนดรูปแบบบริการของ
ภาครัฐ เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากบริการอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งกรอบนโยบายฉบับนี้ได้นามาเป็นแนวทาง
ในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทยด้วย
2.3.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.
2552 – 2556)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่ง เสริมการ
จัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนพิการปรากฎในยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งได้กาหนดให้พัฒนา
และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการกระจายอย่างทั่วถึงไปสู่ประชาชนทั่ว
ประเทศ รวมถึงผู้พิการด้วย ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีโ ครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพทัน กับ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น โดยได้กาหนดมาตรการในการสร้างกลไกการประสานและเชื่อมโยงการทางาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้การกาหนดทิศทาง นโยบายของรัฐด้านโทรคมนาคมของประเทศ และ
นโยบายการกากับกิจการโทรคมนาคมของประเทศมีการพัฒนาอย่างมีเอกภาพ ซึ่งกลไกดังกล่าว คือ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสานักงาน กสทช.
2.3.3 แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559)
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับนี้มีพันธกิจที่เกี่ยวกับการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการ โดยจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดย
กาหนดไว้ในยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 ที่มุ่งเน้ น การสร้างมาตรการส่ งเสริมผู้ ประกอบกิจ การในการจัด ให้ มีบ ริ ก าร
โทรคมนาคมพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มี
คุณภาพและอัตราค่าบริการที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพของบริ การโทรคมนาคมเพื่อคนพิการอีกด้วย ซึ่งยุทธศาสตร์
ดังกล่าวได้กาหนดเป็นตัวชี้วัด คือ มีแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ภายในหนึ่งปี
2.3.4 แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ.25552559)
สานักงาน กสทช.ได้ดาเนินการจัดทาแผนจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สังคม หรือที่เรียกว่า “แผนการจัดให้มีบริการUSO” ตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 27 (12) และ
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มาตรา 50 อีกทั้งเป็ น การตอบสนองตามตัว ชี้วัดที่ไ ด้กาหนดไว้ในยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 ของแผนแม่บทกิจ การ
โทรคมนาคม ฉบับที่ 1 ด้วย ซึ่งเป้าหมายหนึ่งของแผนการจัดให้มีบริการUSOนี้คือคนพิการ โดยแผนฉบับนี้จะ
มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ระยะเวลา
ดาเนินการ พร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ โดยผ่านการรับฟังความเห็นสาธารณะและการหารือ
กับหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อคนพิการ นอกจากนี้ยังได้จัดทาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบกิจ การ
โทรคมนาคมด้วย
ผู้วิจัยพบว่า กฎหมายและนโยบายเพื่อคนพิการข้างต้น นอกจากได้รับอิทธิพลจากองค์กรคนพิการ
สากล กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศ หรือหลักการแนวคิดของกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนการรับรู้
เรื่องสิทธิ และความเสมอภาคของคนพิการแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้นาคนพิการหรือผู้แทนองค์กรคน
พิการเข้าไปมีบทบาทสาคัญในกระบวนการนิติบัญญัติของไทยด้วย
สาหรับบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การสื่อสารของคนพิการนั้น พบว่า ภาครัฐได้ดาเนนการผ่านกลไกสาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมาธิการ
กิจการคนพิการ 2) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ 4) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดังจะอธิบายต่อไปนี้
1) บทบาทของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ
การริเริ่มนโยบายเพื่อคนพิการของฝ่ายนิติบัญญัติเกิดจากคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ซึ่งเป็น
กลุ่มบุคคลหนึ่งที่ได้รับเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายในฐานะที่ปรึกษาของรัฐสภา ส่วนหนึ่ง
ประกอบด้วยผู้นาคนพิการ นักวิช าการ ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ในการหาข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมาธิการเพื่อเสนอรัฐสภา ฉะนั้นคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการจึงเป็นผู้มีอานาจในการกาหนด
นโยบายอย่างเป็นทางการ กล่าวคือ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการไม่ได้มีหน้าที่ในการบริหารนโยบาย
หรือให้บริการสาธารณะ แต่จะมีความรับผิดชอบในการทาหน้าที่เป็นกลไกสาคัญของฝ่ายนิติบัญญัติในการ
ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในกิจการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเพื่อคนพิการ ทาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อ สารของคนพิการเกิดความ
ตื่ น ตั ว ในการปฏิบั ติห น้ า ที่ ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารกิ จการคนพิ ก ารส่ ว นหนึ่ งมาจากผู้ น าคนพิ ก ารซึ่งมี
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ คนพิ ก าร ซึ่ ง อยู่ ใ นฐานะผู้ ก าหนดนโยบายด้ ว ย โดย
หน่ ว ยงานของรั ฐ จะเข้ามามีบ ทบาทในการต่อรองการออกกฎหมาย (negotiated rulemaking) การร่าง
กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการจึงเป็นตัวกลางใน
การประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นการสร้างพันธมิตรสามฝ่าย
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(The iron triangle) คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และกลุ่มผลประโยชน์ ทาให้การกาหนดนโยบายประสบ
ความสาเร็จมาอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น บทบาทของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการจึงมีความส าคั ญต่ อ
กระบวนการกาหนดนโยบายเพื่อคนพิการอย่างมาก
2) บทบาทของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปกติเมื่อฝ่ายการเมืองได้กาหนดและประกาศใช้นโยบายแล้ว ลาดับต่อไปเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายข้าราชการประจาในการนานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล ซึ่งฝ่ายการเมืองต้องกากับดูแลและติดตาม
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า นโยบายได้รับการตอบสนองจากฝ่ายข้าราชการประจาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขอ ง
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนอกจากมีภารกิจใน
การตอบสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองแล้วยังมีบทบาทในการกาหนดนโยบายอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับต่างๆ แม้ว่าการประกาศใช้แผนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารนั้น แต่การริเริ่มอย่างแท้จริงแล้วนั้นเกิดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้นกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงมีอิทธิพลในการกาหนดนโยบายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บทบาทของ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีลักษณะเชิงอ้อมหรือเชิงนโยบาย กล่าวคือ กรมส่งเสริมฯเป็น
กลไกสาคัญในการประสานงานระดับนโยบายของหน่วยงานต่างๆที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับคนพิการเข้าด้วยกัน
และเป็นแกนกลางสาคัญในการดาเนินงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบที่ใช้ในการประสานงาน คือ
การตั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ รวมทั้งนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการ ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้มีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง และต้องอาศัยการ
ทางานร่วมกันเพื่อให้ประสบความสาเร็จ ฉะนั้นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงมีความสาคัญ
อย่างมากในการบูรณาการนโยบาย สาหรับเรื่องการมีส่วนร่วมของคนพิการพบว่า กรมฯส่งเสริมได้ให้คนพิการ
เข้ามามีส่วนร่วมในระดับนโยบาย ผู้นาคนพิการทางานร่วมกับกรมส่งเสริมฯในฐานะที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมี
กองทุนเพื่อคนพิการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคนพิการอีกด้วย
3) บทบาทของส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
ส านั กงาน กสทช.มีบ ทบาทในการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ซึ่งเป็นการกาหนด
ทางเลือกของนโยบาย (Policy formulation) อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการกาหนดนโยบาย อย่างไรก็ตาม
ยุทธศาสตร์นอกจากเป็นการกาหนดรูปแบบการปฏิบัติของสานักงาน กสทช.แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้หน่วยงาน
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีผลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งกลุ่ม
บุคคลในระดับผู้บริหารของสานักงาน กสทช.ได้กาหนดและเลือกยุทธศาสตร์ที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและ
นโยบายเพื่อคนพิการ จากการศึกษาพบว่า สานักงาน กสทช.มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่ง
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อานวยความสะดวกเพื่อการสื่ อสารของคนพิการโดยตรง ที่ผ่านมาสานักงาน กสทช.มีบทบาทในประเด็น
ดังกล่าว และปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิผลเสมอมาก็ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ
1) ส านั กงาน กสทช.มีบ ทบั ญญัติที่เกี่ย วข้องกับการจัดบริการโทรคมนาคมส าหรับ คนพิการไว้โ ดยตรงใน
กฎหมายของหน่วยงาน คือ มาตรา 27 (12 ) และมาตรา 50 แห่งพรบ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.
2553 ซึ่งเป็นการให้อานาจแก่หน่วยงานในการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของ
คนพิการ น าไปสู่ 2) การจั ดตั้งกองทุน USO ซึ่งเป็นการเพิ่ม ขีด ความสามารถในการบริ ห ารจัด การให้ กั บ
สานักงาน กสทช.นอกจากนี้พบว่า 3) ผู้นาคนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในฐานะคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และมีบทบาทร่วมในการตัดสินใจในระดับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ ฉะนั้นสานักงาน กสทช.จึงมีศักยภาพสูงในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน
การจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการ
4) บทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทในการกาหนดนโยบายด้านคนพิการน้อยมาก
กล่าวคือ การเกิดขึ้นของบทบาทด้านคนพิการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมิได้เกิดขึ้น
จากการริเริ่มของกระทรวงเอง แต่เกิดขึ้นจากการผลักดันกฎหมายโดยคนพิการ คือ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่ได้กาหนดสิทธิของคนพิการไว้ ตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยงานด้วย
ซึ่งมาตรา20 (6) หน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นกลไกแก้ปัญหาใน
การเข้าถึงการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารให้กับคนพิการ ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าไม่
ประสบความสาเร็จ กระทรวงฯขาดศักยภาพในการดาเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับคนพิการด้วยเหตุปัจจัยที่ตรงกัน
ข้ามกับสานักงาน กสทช.กล่าวคือ 1) กระทรวงฯไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมบริการเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกของคนพิการไว้โดยเฉพาะ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการอาศัยอานาจตาม พรบ.ส่งเสริมฯมากาหนด
เป็นกฎกระทรวงเพียงเท่านั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมบริการเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สิทธิของคนพิการเกิดขึ้นได้จริง
ดังนั้ น เมื่อขาดกฎหมายที่ ควรจะมี เป็ น ของตนเองแล้ ว ย่ อมส่ งผลให้ กระทรวงฯไม่ มี อานาจในการ จั ด สรร
ทรัพยากรให้กับกลุ่มคนพิการได้อย่างเต็มที่ 2) ทาให้ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดบริการเพื่อ
คนพิการได้ นอกจากนี้พบว่า 3) คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ค่อนข้างน้อย
ในส่วนนี้ผู้วิจัยเสนอให้มีการเสริมพลังอานาจให้กับคนพิก าร โดยออกกฎหมายหรือเงื่อนไขใดๆเพื่อให้ผู้นาคน
พิการเข้าไปมีบทบาทเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อจะได้ตัดสินใจในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานเพื่อคนพิการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
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อภิปรายผล
ภาครัฐมีบทบาทในการกาหนดนโยบายเพื่อคนพิการผ่านอานาจนิติบัญญัติและบริหารตามบทบัญญัติ
แห่ งรั ฐ ธรรมนู ญอัน เป็ น กฎหมายสู งสุ ด ส าหรับการศึกษาครั้งนี้พบว่า สถาบันหลั กของรัฐ ที่เป็นผู้ กาหนด
นโยบายเพื่อคนพิการ ได้แก่ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ซึ่งสถาบันทั้งสองนี้มีอานาจชอบธรรมในการกาหนด
นโยบายและบังคับประชาชนให้ปฏิบัติตามได้ทั่วประเทศ (Legitimacy & Universality)
นโยบายเพื่อคนพิการเริ่มด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งประเทศไทยใช้ระบบสองสภา คือรัฐสภาประกอบด้วย
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งสองสภามีอานาจในการกาหนดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการริเ ริ่ม เสนอ และ
อนุมัติกฎหมายเอง หรือให้ความเห็นชอบกฎหมายซึ่งเสนอโดยฝ่ายบริหาร สาหรับนโยบายด้านเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการนั้น ผลผลิตของนโยบายที่เกิดจากฝ่ายนิติบัญญัติแสดงออกมา
ในรูปของเครื่องมือเชิงนโยบาย (Policy Tools) คือมาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ
พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 นอกจากนี้ผู้วิจั ยพบว่า ผู้นาคนพิการได้เข้าไปมีบทบาทในกระบวนการนิติ
บัญญัติด้วย ซึ่งนามาสู่ความสาเร็จในการกาหนดนโยบายเพื่อคนพิการของไทย
สาหรับฝ่ายบริหารนั้น คณะรัฐมนตรีนอกจากมีอานาจในการกาหนดนโยบายในรูปของการเสนอ
กฎหมายเพื่อขอรับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ยังสามารถกาหนดนโยบายภายใต้ขอบเขตอานาจที่มี
อยู่ได้อีกด้วย ผลผลิตของนโยบายอันเกิดจากฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กฎกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ฉบับต่างๆ
การกาหนดนโยบายโดยรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเป็นทางการ สามารถตระเตรียมข้อเสนอ
ร่างนโยบายเข้าสู่วาระการพิจารณาเชิงนโยบายด้วยตนเองหรือผ่านการตระเตรียมของหน่วยราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบาย นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งในทาง
การเมื อ ง (Interest Group) ได้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการก าหนดประเด็ น ปั ญ หาให้ เ ป็ น ปั ญ หาเชิ ง นโยบาย
(problem identification and agenda setting) ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายอย่างไม่เป็น
ทางการ (Unofficial participants) กล่ าวคือ กลุ่ มคนพิการทาหน้าที่จัดทาร่างข้อเสนอนโยบายให้ กั บผู้ มี
อานาจโดยใช้วิธีการผลักดันผู้นาคนพิการเข้าไปเป็นอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการในคณะกรรมาธิการที่มีส่วน
เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของกลุ่มตน เมื่อผู้นาคนพิการได้เข้าไปเป็นอนุกรรมาธิการซึ่งเป็นกลไกสาคัญของ
รัฐสภาในการติตาม ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริ หารแล้วนั้น ก็ได้อาศัยโอกาสนี้ในการ
เข้าพบเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมกับข้อเสนอในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายหรือกฎหมายให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และเป้าหมายที่กลุ่มคนพิการต้องการ
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อย่างไรก็ตาม การกาหนดนโยบายการจัดบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่ อสาร
ของคนพิ ก ารนั้ น มี ลั ก ษณะกระบวนการก าหนดนโยบายแบบ“ล่ า งสู่ เบื้ อ งบน (Bottom-Up)” กล่ า วคื อ
กระบวนการจั ดทานโยบายเป็ น เรื่ องของการต่อสู้ เจรจาและต่อรองของกลุ่ มคนพิการ นโยบายนี้จึงเป็น
เครื่องมือของคนพิการใช้เพื่อเสนอข้อเรียกร้องและกดดันให้ภาครัฐกาหนดนโยบายเพื่อรองรับสิทธิของกลุ่มตน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการจาเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือประสานงานอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าในนโยบายจะส่งเสริมให้มีการร่วมมือประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน แต่ในทางปฏิบัติความร่วมมือประสานงานดังกล่าวยังมีข้อจากัด เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐบางส่วนคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เป็นของ
กระทรวงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารนโยบายเพื่อคนพิการให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้บัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของคนพิการขึ้นมา
โดยเฉพาะสาหรับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวงที่กาลังจัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคต
โดยกาหนดให้มีการเสริมพลังอานาจให้ผู้นาคนพิการเข้าไปมีบทบาทในการกาหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวง
และให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารของคน
พิการ เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป
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การศึกษาผลกระทบด้านความเป็น ธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย กรณีศึกษาขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 อานนท์ เทพสาเริง พลภัทร บุราคม

การศึกษาผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย
: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560†††
อานนท์ เทพสาเริง§§§§
พลภัทร บุราคม§§§§§
บทคัดย่อ
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามบริ บ ทของสั ง คม สอดคล้ อ งกั บ ระบบเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีการพัฒนามาโดยตลอดมา ดังนั้น วัตถุประสงค์ของบทความนี้ คือ เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาล
ต่อประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษา ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จากการศึกษาพบว่า 1) การกระจายรายได้ของครัวเรือนใน พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2560 มีการกระจายรายได้ตามชั้นรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ชั้นรายได้น้อยสุดเสียภาษีน้อยหรือยกเว้น
ส่วนชั้นรายได้สูงสุดเสียภาษีมากขึ้น 2) ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 มีการ
แบกรับภาระภาษีตามหลักเกณฑ์ของภาษีก้าวหน้า จานวนภาษีที่จะเสียเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีปรับตัวเพิ่มขึ้น 3)
อัตราภาษีที่แท้จริงของภาษีใน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 มีรูปแบบของอัตราภาษีที่ดี มีความเสมอภาค ชั้น
รายได้น้อยสุดเสียภาษีน้อยกว่าชั้นรายได้สูงสุด 4) การกระจายรายได้หลังเสียภาษีใน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.
2560 มีความเป็นธรรมเพิ่มขึ้น ชั้นรายได้สูงสุดแบกรับภาระภาษีมากกว่าชั้นรายได้น้อย

คาสาคัญ: ผลกระทบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ความเป็นธรรม การกระจายรายได้

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อ ง การศึกษาระดับความสาเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
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บทนา
การศึกษาผลงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ได้มีการอธิบายถึง
การ
กระจายรายได้ ผ่ า นรู ป แบบทางระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ การจั ด สรรทรั พ ยากร และพฤติ ก รรมของ
ประชาชนในการใช้ชีวิตประจาวันที่แตกต่างกัน กระบวนการและขั้นตอนของความเป็นธรรมทางการกระจาย
รายได้ในประเทศไทยในปัจจุบันนั้น มีความเหลื่อมล้าด้วยกันหลายมิติ ได้แก่ ความเหลื่อมล้าของการเสียภาษี
ความเหลื่ อมล้ าของสถานที่ในการรั บ บริ การของทรัพยากรและสวัส ดิการที่รัฐบาลจัดสรร และอื่น ๆ อีก
มากมาย ความพยายามในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นนั้น มีการนานโยบายสาธารณะของรัฐบาลมา
ปรับเปลี่ยน พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดนโยบายที่กระตุ้นการจ้างงานของ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดการจ้างงานที่มีความเสมอ
ภาคอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อประชาชนได้ รับการจ้างงานและมีรายได้เกิดขึ้น ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการเข้าสู่
กระบวนการของหน้าที่พลเมืองในการยื่นแบบแสดงรายการ และชาระภาษีตามความเป็นจริง จากการศึกษา
และการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลังที่ผ่านมา ได้พบปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี เป็นผล
สะท้อนต่อคดีความทางภาษีมาโดยตลอด ส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีที่เป็นรายได้หลักได้เท่าที่ควร
เนื่องจากพฤติกรรมการชาระภาษีของประชาชนยังขาดความตระหนักต่อผลลัพธ์ของการนาภาษีไปพัฒนา
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
จากปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้ และพฤติกรรมการเสีย
ภาษีของประชาชนนั้ น เป็ น สิ่ งที่เกิด คู่ ข นานซึ่ ง กัน และกั นมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในประเทศไทย การปรับ ปรุ ง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่เป็นลักษณะของภาษีทางตรงนั้น (Direct tax) จะเป็นอีก
นโยบายหนึ่ง ที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐบาลจะ
เป็นภาคส่วนหลักในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ของการกาหนดนโยบาย ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มาก
ขึ้น โดยรูปแบบของการปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น จะเป็นการขยายฐานของภาษีที่
กว้างขึ้น เพิ่มค่าลดหย่อน และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประชาชนผู้มีรายได้ปานกลางที่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจา ซึ่งเป็น
จานวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ (ร้อยละ 40) ให้ได้รับการยกเว้นในการชาระภาษี และชาระภาษีที่มี
ความเป็นธรรมมากขึ้น ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทย เนื่องจาก
พื้นฐานเดิมนั้นสังคมไทยมีการกระจุกตัวของรายได้ที่สูงขึ้น จากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัย เช่น เส้น
ลอเรนซ์ (Lorenz Curve) และ ดัชนีจีนี (Gini coefficient) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555)
ระบุว่า ความเหลื่อมล้าของประเทศไทยใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศละตินอเมริกา โดยที่ Edward Wolff (2009)
อธิบายว่า ดัชนีความเหลื่อมล้าในประเทศแถบยุโรปหรือทวีปอเมริกาเหนือ อยู่ในช่วงพิสัย 0.2 ถึง 0.3 ในขณะ
ที่ ดัชนีความเหลื่อมล้าของประเทศไทย และประเทศแถบละตินอเมริกา อยู่ในช่วงพิสัย 0.4 ถึง 0.6 และ
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Shankar and Shah (2008) ได้เปรียบเทียบกับดัชนีความเหลื่อมล้าทางสั งคมในกลุ่มของประเทศรัฐ เดี่ยว
(Unitary State) และมลรัฐ (Federal State) ครอบคลุมตัวอย่าง ประเทศจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน และไทย โดยพบว่า ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้าที่สูง นอกจากนี้ ยังพบ
ปัญหาความเหลื่อมล้าด้านมิติพื้นที่อีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า ภายในประเทศที่มีความเหลื่อมล้าระหว่างภูมิภาค
มีโอกาสจะเกิดปัญหาการเมืองซึ่งนาไปสู่การแบ่งแยกประเทศที่สูงขึ้นในอนาคต (Patmasiriwat, 2016: 10)
ดังนั้น การศึกษาผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี
พ.ศ. 2560 จึงเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยให้ความสาคัญกับ หลักความเป็นธรรมใน
การจัดเก็บภาษี หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ความร่วมมือในการเสียภาษี และหลักความเป็น
กลางในการจัดเก็บของภาษี เป็นต้น โดยที่การศึกษาในบทความนี้นั้น จะใช้กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy implementation) ในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแนวทางการลดความ
เหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้
จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย พ.ศ.
2560 ซึ่งใช้ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสั งคมของครัวเรือนในประเทศไทย (Socio-Economic
Surveys: SES) ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรูปแบบของการ
ปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้วิจัยได้แสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับปีภาษี 2560
ขั้นเงินได้สุทธิ
ตั้งแต่ (บาท)
0 – 150,000
เกิน 150,000 – 300,000
เกิน 300,000 – 500,000
เกิน 500,000 – 750,000
เกิน 750,000 – 1,000,000
เกิน 1,000,000 – 2,000,000
เกิน 2,000,000 – 5,000,000
เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป

เงินได้สุทธิจานวน
สูงสุดของขั้น
150,000
150,000
200,000
250,000
250,000
1,000,000
3,000,000

Source: The Revenue Department (2017)

อัตรา
ภาษี
5
5
10
15
20
25
30
35

ภาษีสูงสุดในแต่ละขัน้
เงินได้
ยกเว้น*
7,500
20,000
37,500
50,000
250,000
900,000

ภาษีสะสม
สูงสุด
0
7,500
27,500
65,000
115,000
365,000
1,265,000
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ตารางที่ 2 อัตราการหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2560
ประเภทเงินได้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลีย้ ง
2. เงินได้จากหน้าที่หรือตาแหน่งงานที่ทา หรือจากการรับทางานให้
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ
3. ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิห์ รือสิทธิอย่างอื่น
4. ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกาไร ฯลฯ
5. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ การผิดสัญญาซื้อ
ขายเงินผ่อน
- บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง แพ
- ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร
- ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตร
- ยานพาหนะ
- ทรัพย์สินอื่น
6. วิชาชีพอิสระ
- ประกอบโรคศิลปะ
- กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม
7. รับเหมาก่อสร้าง
8. รายได้อื่น นอกเหนือจาก 1-7
Source: The Revenue Department (2017)

หักค่าใช้จ่าย
50% ไม่เกิน 100,000 บาท
หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 ให้นาเงินได้
ทั้ง 2 ประเภท
รวมกันแต่หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท
50% ไม่เกิน 100,000 บาท หรือตามจริง
หักค่าใช้จ่ายไม่ได้
ตามจริงหรืออัตราเหมา
30%
20%
15%
30%
10%
ตามจริงหรืออัตราเหมา
60%
30%
ตามจริงหรืออัตราเหมา 60%
ตามจริงหรืออัตราเหมา 40% และ 60%

จากทั้ ง 2 ตารางข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า เป็ น กระบวนการของการก าหนดนโยบายของรั ฐ บาล
(Policy formulation) จากบนลงล่ าง (Top-Down) และเมื่อประชาชนได้รั บก็จ ะมี การประเมิ นนโยบาย
(Policy evaluation) และตอบสนองความต้ องการต่าง ๆ เกิดขึ้น ผ่ านการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy
implementation) ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) เพื่อให้นโยบายเกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามภารกิ จ ของรั ฐ บาล ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (2560- 2579) และ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (2560-2564) ตามกรอบการพั ฒ นาของเป้ า หมายที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) และนโยบายแห่งความมั่นคงของรัฐ ดังนั้น ในบทความนี้ผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษา ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 และวิเคราะห์ถึงผลกระทบการ
กระจายรายได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีที่ดี (Principle of taxation) เพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้าย
(Final outcome) ที่ออกมาเกิดความเป็นธรรมต่อทุกชั้นรายได้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของรัฐบาลต่อประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560
ขอบเขตการวิจัย
ในบทความนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาผลกระทบต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ ในการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ (Statistical data) ภาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ซึ่งโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
พ.ศ. 2558 เป็น
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบเก่า และ พ.ศ. 2560 เป็นโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขแบบใหม่ โดยการศึกษาได้อาศัยข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลจากการ
สารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของประเทศไทย ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Socio-Economic
Surveys: SES) ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผลการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
การศึกษาภาระภาษีที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุป
ความหมายและความสาคัญได้ (Phipatseritham, 2009: 202) ดังนี้
1) ภาระภาษีตามกฎหมาย (Statutory incidence) หมายถึง ภาระของผู้ที่ต้องเสีย
ภาษีตามกฎหมายที่กาหนด กล่าวคือ รัฐบาลเก็บภาษีมาจากใคร ก็ถือว่าผู้ที่เสียภาษีนั้นเป็นผู้ที่ได้รับภาระของ
ภาษีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในทางที่เป็นจริงนั้นผู้ที่เสียภาษีนั้นอาจจะมิใช่เป็นผู้รับภาระของภาษีที่แท้จริง
ก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เสียภาษีนั้นสามารถที่จะผลักภาระของภาษีที่เสียทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้แก่ผู้อื่น เช่น
เมื่อรัฐบาลเก็บภาษีจากผู้ผลิตสินค้า ผู้ที่ทาการผลิตสินค้านั้นอาจจะผลักภาระของภาษีดังกล่าวทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปข้างหน้าแก่ผู้ที่ซื้อสินค้าของตน โดยบวกค่าภาษีเข้าไว้ในราคาสินค้ านั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ผลิต
สินค้าอาจจะผลักภาระของภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนไปข้างหลังแก่ผู้ที่ขายปัจจัยการผลิตแก่ตน โดยกดราคาซื้อ
ปัจจัยการผลิตให้ต่าลง เช่น ไปกดราคาค่าแรงงาน หรือกดราคาของวัตถุดิบ เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่
สามารถผลักภาระภาษีไปให้ใครเลย ผู้เสียภาษีก็จะต้องเป็นผู้รับภาระภาษีเอง ปัญหาของการผลักภาระภาษี
นั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ และอุปทานที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้นเป็น
สาคัญ
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2) ภาระภาษีที่แท้จริง (Economic incidence) ผู้ที่แบกรับภาระของภาษีที่แท้จริงก็
คือ ผู้ที่ไม่สามารถผลักภาระภาษีนั้นไปให้แก่ผู้อื่นได้อีก ภาระภาษีที่จะต้องแบกรับนั้นจะเป็นภาระในทาง
เศรษฐกิจซึ่งมีผลไปลดเงินได้หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยมีอยู่ก่อนนั้น
จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ไม่ว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีจากบริษัท ห้างร้าน
หรือบุคคลใดก็ตาม ในที่สุดแล้วภาระของภาษีจะต้องตกแก่ประชาชนซึ่งจะมีผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สิ่งที่
จาเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาคือ เมื่อรัฐบาลเก็บภาษีแต่ละประเภทนั้นใครเป็นผู้แบกรับภาษีที่แท้จริง
จากการเก็บภาษีดังกล่าวนั้น การที่สามารถรู้ว่าภาระของภาษีที่แท้จริงตกแก่ ใครบ้างนั้น และเป็นอัตราส่วน
มากน้อยแค่ไหนนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างสาคัญต่อการเลือกใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานหรือ
การกาหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
Simon and Christopher (2000: 16-17) ได้นาหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีของ Adam Smith
เรียบเรียงเพิ่มเติม ดังนี้

มา

1) ความเป็ น ธรรมในการเสี ยภาษี คื อ ปั จ เจกชนที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น จ่า ยเงิ น ภาษี เ พื่อ
สนับสนุนรัฐบาลแตกต่างกัน
2) ความแน่นอนชัดเจนในการจัดเก็บเสียภาษี คือ ต้องไม่มีการใช้อานาจตามอาเภอใจหรือไม่
มีความไม่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดในการเสียภาษี
3) ความสะดวกในการเสียภาษี คือ ต้องสะดวกทั้งในเรื่องเวลาและวิธีการจ่ายภาษี
4) ความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีต้องมีจานวน
เล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับรายได้ที่หามาได้จากการจัดเก็บภาษี กล่าวคือ ภาษีต้องมีความเป็นกลางใน
การจัดเก็บต่อทุกภาคส่วนในสังคม
วัตถุประสงค์หลักของระบบภาษี ผู้วิจัยได้จาแนกประเด็นที่สาคัญ (Bhongmakapat, 1991: 136137) ดังนี้
1) การระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนในระดับที่เพียงพอ
2) การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
4) การธารงไว้ซึ่งการมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และ
5) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์เหล่านี้ จัดเป็นวัตถุประสงค์สาหรับระบบภาษีทั้งระบบและสาหรับภาษีแต่ล ะชนิดที่
จัดเก็บด้วย พิจารณาจากทัศนะของระบบภาษีวัตถุประสงค์หลักเหล่านี้ได้มีความขัดแย้งกันได้ โดยการบรรลุ
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วัตถุประสงค์หนึ่ง จะทาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อีกวัตถุประสงค์หนึ่งหรือถ้าต้องการบรรลุวัตถุประสงค์
หนึ่งมากขึ้นก็จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์อีกอย่างน้อยลง เช่น การบรรลุวัตถุประสงค์ การสร้างความเจ ริญ
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจในอัตราสูงย่อมหมายถึง การใช้ระบบภาษีที่ทาให้รูปแบบการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้า
กันมากขึ้น ความสามารถของระบบภาษีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ “การลดความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้
ระหว่างบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม” ก็ลดระดับลง ความจาเป็นต้องยอมแลกหรือแลกได้และเสีย (trade-off)
วัตถุประสงค์หนึ่งกับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งจึงเป็นภาวะปกติ ดังนั้น แม้จะมีการยอมรับว่าวัตถุประสงค์หลัก ๆ
ของระบบภาษีจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 5 ประการข้างต้น แต่แท้จริงรัฐบาลจัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง
ของวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการบรรลุ จ ากระบบภาษี ที่ จั ด เก็ บ และโดยที่ ล าดั บ ความส าคั ญ ก่ อ นหลั ง ของ
วัตถุประสงค์นี้เปลี่ยนแปลงได้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้
การกระจายรายได้ครั้งใหม่เป็นรูปแบบของการแก้ไขความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้น สามารถทาได้หลายวิธี
ผู้วิจัยสามารถได้สรุปสาระสาคัญได้ (Rodjun, 2013: 14) ดังนี้
1) การให้เงินอุดหนุน เป็นการที่แม้คนจนได้รับประโยชน์จากเงินอุดหนุน แต่รัฐบาล
อาจไม่ได้ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้มีรายได้น้อย อาจให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้ปานกลางและครัวเรือนผู้รายได้สูงด้วย
2) การควบคุมราคาสิน ค้า เป็นการที่แม้คนจนอาจได้รับประโยชน์จากการควบคุม
ราคาสินค้าบางชนิด แต่พวกเขาอาจจะประสบปัญหาจากภาษีที่สูงขึ้นสาหรับสินค้าชนิดอื่นที่รัฐบาลไม่ควบคุม
3) การออกกฎหมายและระเบียบ เป็นการที่รัฐบาลออกกฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้างขั้น
ต่า เพื่อโอนเงิน จ้ า งนายจ้ างไปสู่ ลู ก จ้ า ง หรือรัฐ บาลอาจออกกฎหมายบั ง คับ ให้ นายจ้ า งจั ดหาสิ่ ง อ านวย
ประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้าง
4) การผสมระหว่างการใช้จ่ายสาธารณะและการจัดเก็บภาษี คือ มาตรการทางการ
จัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายสาธารณะ ถูกเรียกรวมกันว่า “ระบบการคลังสาธารณะ”
(The publicfinance system) ซึ่งรัฐบาลจัดสรรประโยชน์สาธารณะให้แก่คนจนมากกว่าคนรวย ผ่านการใช้จ่ายสาธารณะ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านทางการจัดเก็บภาษีจากคนมีรายได้สูง (Schnitzer, 1974: 10)
The Commission on Taxation and Citizenship (2000: 231) ได้ อ ธิ บ ายว่ า รั ฐ บาลสามารถ
จัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมด้วยการนาทรัพยากรจากกลุ่มคนรวยไปสู่กลุ่มคนจน เพื่อให้กลุ่มคนจน
สามารถเข้าถึงการให้ บ ริ การของรั ฐ บาล ซึ่งเป็นการดึงเงิ นออกจากคนรวยไปสู่ คนจน
สิ่ งนี้เป็น
แนวความคิดพื้นฐาน หรือเป้าหมายในการกระจายรายได้ครั้งใหม่ หรือการกระจายรายได้ในแนวตั้ง (Vertical
redistribution) ที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นในสังคมไทย
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย

การกระจายรายได้ ก่อนการ
ปรับปรุ งโครงสร้ างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาปี
พ.ศ. 2560
- การกระจายรายได้
- Gini Coefficient

ภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาปี
พ.ศ. 2560

ความเป็ นธรรมของ
การกระจายรายได้

การกระจายรายได้ หลังการ
ปรับปรุ งโครงสร้ างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาปี
พ.ศ. 2560
- การกระจายรายได้
- Gini Coefficient
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากร คื อ
ประชาชนในแต่ละครัวเรือนของประเทศไทย ประกอบด้วยขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ การเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร (Documentary) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัย หนังสือ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้ว ยข้ อ มูล จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ และสั ง คมของครัว เรื อ น
( SocioEconomic Surveys: SES) ของส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ กระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม ผลการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2560
เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ งานวิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาข้อมูล ทางสถิติจากข้อมูล การส ารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Surveys: SES) ของสานักงานสถิติแห่งชาติ และ
ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรของ พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2560 โดยนาไป
วิเคราะห์ภาระทางด้านภาษี (Tax incidence analysis) ค่าสัมประสิทธิ์จีนี
(Gini coefficient) และ
อัตราภาษีที่แท้จริง (Effective tax rate) เป็นต้น เพื่อนาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับ ปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 เป็นการศึกษาข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Bottomup) ของจานวนประชาชนในประเทศไทยทั้งหมด ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ภาระทางด้านภาษี (Tax Incidence Analysis)
การศึกษาผลกระทบต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ ในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
พ.ศ. 2560 จะเป็นผลการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ของการศึกษาเปรียบเทียบความ
เหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทยระหว่าง
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับ
(1) การกระจายรายได้ของครัวเรือน
(2) รายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด
(3) การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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(4) ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง
(5) การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ดังนั้น ในการวิเคราะห์ภาระทางด้านภาษี (Tax Incidence Analysis) นั้นจะต้องมีข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ คือ ข้อมูลการกระจายรายได้ของครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2560 ข้อมูลรายจ่าย
ของครัวเรือนไทยในการเสียภาษีเงิน ได้บุ คคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จากการสารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
ข้อมูลจานวนภาษีทั้งหมดที่สามารถจัดเก็บได้
(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560) จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยผู้วิจัยสามารถจาแนกองค์ประกอบที่
สาคัญได้ ดังนี้
ภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558
การศึกษาภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 เป็นการศึกษาโครงสร้างภาษีในรูปแบบ
เก่าที่มีการปรับปรุงโครงสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เพื่อประกอบการวิเคราะห์และการศึกษาผลกระทบด้านความ
เป็ น ธรรมทางการกระจายรายได้ จ ากการปรับ ปรุง โครงสร้ างภาษี เ งิ นได้ บุ ค คลธรรมดาต่ อ ประเทศไทย:
กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 ดังนี้
ตารางที่ 3 การกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2558
Income Class
Percentage of Income per
of Households
Population Month (Baht)
Lowest income
25.2%
2,574
Low income
21.8%
4,903
Middle income
20.0%
7,368
High income
17.3%
11,089
Highest income
15.7%
26,161
Total
100.0%
52,095
Per capita current income
9,212 Baht
Gini coefficient (Quintile groups)
0.337
Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES (2015)

Percentage
of Income
7.0%
11.6%
16.0%
20.8%
44.6%
100.0%
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จากตารางที่ 3 การกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2558 พบว่า การกระจายรายได้ของครัวเรือนที่
มีรายได้น้อยสุด มีรายได้ 2,574 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนร้อยละ 25.2 ของประชากร มีความแตกต่างระหว่าง
ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด ที่มีรายได้ 26,161 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนร้อยละ 15.7 ของประชากร อยู่ที่ 23,587
บาทต่อเดือน เกือบ 10 เท่า ของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด กล่าวคือ เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ของสังคมไทยที่
ต้องได้รั บ การแก้ไข เพื่อให้ ป ระเทศเกิดความเท่าเทียมทางการกระจายรายได้อย่างครอบคลุ ม เนื่องจาก
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดนั้น ถือเป็นสัดส่วนของประชากรที่มากกว่าครัวเรือนชั้นรายได้อื่น ๆ และอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคในอนาคตของประเทศไทย
ตารางที่ 4 ร้อยละของรายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด พ.ศ. 2558
Income Class
Percentage of Expenditure
of Households
Personal income tax
Lowest income
2.0%
Low income
4.6%
Middle income
10.3%
High income
27.0%
Highest income
56.1%
Total
100.0%
Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES (2015)
จากตารางที่ 4 ร้อยละของรายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด
พ.ศ. 2558 พบว่า ครั ว เรื อนที่มีร ายได้สู งสุ ด มีค่าใช้จ่ายส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 56.1
รองลงมาคือ ครัวเรือนที่มีรายได้สูง ร้อยละ 27.0 ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง
ร้อยละ 10.3
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ร้อยละ 4.6 และที่น้อยที่สุด คือ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด ร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการกระจายรายจ่ายทางด้านภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาตามชั้นรายได้ กล่าวคือ เป็นการจ่ายภาระภาษีในรูปแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Tax Rate) โดย
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุดจะเสียภาษีน้อย หรือได้รับการยกเว้นตามรายได้ที่มี และชั้นที่มีรายได้สูงสุดจะเสีย
ภาษีในฐานที่สูงสุดตามรายได้ที่ได้รับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น เป็นการลด
ความเหลื่อมล้าของการจัดเก็บภาษีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความเท่าเทียมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
ประเทศ ตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี (Principles of taxation)
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ตารางที่ 5 การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558
(ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 = 302,494,069,000 บาท)

Income Class
of Households

Tax Incidence
(Baht)
Lowest income
6,090,340,366
Low income
13,848,704,354
Middle income
31,156,635,869
High income
81,791,465,892
Highest income
169,606,922,519
Total
302,494,069,000
Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES, Tax collection (2015)
จากตารางที่ 5 การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้
สูงสุด เสียภาษีให้กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จานวน 169,606,922,519 บาท รองลงมาคือ ครัวเรือน
ที่มีรายได้สูง จานวน 81,791,465,892 บาท ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง จานวน 31,156,635,869 บาท
ครัวเรือนมีรายได้น้อย จานวน 13,848,704,354 บาท และที่น้อยที่สุด คือ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด จานวน
6,090,340,366 บาท ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า ระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง นั้น
เป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี (Principles of taxation) อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางนั้น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจา ยังไม่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรูปแบบเก่า
มากนัก จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมกับทุกชั้นรายได้ของครัวเรือนในประเทศไทย
ตารางที่ 6 ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง พ.ศ. 2558 (Effective tax rate)
Income class of Households
Effective tax rate: ETR (%)
Lowest income
7.2%
Low income
10.0%
Middle income
16.0%
High income
27.7%
Highest income
37.7%
Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES, Tax collection (2015)
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จากตารางที่ 6 แสดงภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง พ.ศ. 2558 พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้
สูงสุด เสียภาษีให้กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ ครัวเรือนรายได้สูง ร้อยละ
27.7 ครัวเรือนรายได้ปานกลาง ร้อยละ 16.0 ครัวเรือนรายได้น้อย ร้อยละ 10.0 และครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
สุด ร้อยละ 7.2 ตามลาดับ โดยเป็นรูปแบบอัตราภาษีแบบก้าวหน้า
ตารางที่ 7 การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558
Income class
of Households
Lowest income
Low income
Middle income
High income
Highest income
Total
Gini coefficient (Quintile groups)

Pre – Tax Income
Distribution

Post – Tax Income
Distribution

7.0%
11.6%
16.0%
20.8%
44.6%
100.0%
0.337

7.2%
11.9%
16.7%
25.4%
38.7%
100.0%
0.307

Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES, Tax collection (2015)
จากตารางที่ 7 การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 พบว่า เมื่อทาการ
เปรียบเทียบการกระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้หลังการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น ครัวเรือนในชั้นรายได้ต่าง ๆ มีการปรับตัวของความเหลื่อมล้าทางการ
กระจายในทิศทางที่ดีขึ้น ครัวเรือนรายได้สูงสุดเป็นผู้แบกรับภาระภาษีมากขึ้น (จากเดิมก่อนการจัดเก็บภาษี
ร้อยละ 44.6 หลังการจัดเก็บภาษีลดลงร้อยละ 38.7) โดยเมื่อทาการเปรียบเทียบค่าสัมประสิ ทธิ์จีนี (Gini
coefficient) การกระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้หลังการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น พบว่า มีการปรับตัวของความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้ใน
ภาพรวมของการจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 ของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น มีความเป็น
ธรรมหลังการจัดเก็บภาษีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สภาวะเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 5% และ
ปัจจัยทางการเมืองที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและประเทศ จึงส่งผลให้ใน พ.ศ. 2560 มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐมากขึ้น โดยภาคประชาชนเป็นหัวใจสาคัญในการ
สร้างระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ จะทาให้ประชาชนมีเงินออมมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในระบบ
มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว
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ภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560
หลังจากการศึกษาภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 ที่เป็นโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแบบเก่าแล้วนั้น ได้พบปัญหาความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้ที่เกิดการกระจุกตัว ระหว่าง
ชั้นรายได้น้อยสุด และรายได้สูงสุด ซึ่งทั้ง 2 ชั้นรายได้เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมมายาวนาน เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวนั้น ถ้ามีการแก้ไขให้เป็นธรรมกับประชาชน จะทาให้นายทุนหรือผู้มีอิทธิพลเสียผลประโยชน์ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
แบบใหม่ ประกอบด้วย ดังนี้
ตารางที่ 8 การกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2560
Income Class
Percentage of Income per
of Households
Population Month (Baht)
Lowest income
25.4%
2,496
Low income
22.0%
4,892
Middle income
19.8%
7,426
High income
17.2%
11,269
Highest income
15.6%
26,545
Total
100.0%
52,628
Per capita current income
9,266 Baht
Gini coefficient (Quintile groups)
0.341
Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES (2017)

Percentage
of Income
6.8%
11.6%
15.9%
20.9%
44.6%
100.0%

จากตารางที่ 8 การกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2560 พบว่า การกระจายรายได้ของครัวเรือนที่
มีรายได้น้อยสุด ที่มีรายได้ 2,496 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนร้อยละ 25.4 ของประชากร นั้นมีความแตกต่าง
ระหว่าง ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด ที่มีรายได้ 26,545 บาทต่อเดือน มีสัดส่วน ร้อยละ 15.6 ของประชากรอยู่ที่
24,049 บาทต่อเดือน เกือบ 10 เท่าของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด กล่าวคือ ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมนั้น ยังไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย จึงทาให้เกิดปัญหา
ของความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้อย่างต่อเนื่องของสังคมไทย เนื่องจาก ภาครั ฐบาลยังขาดการ
สนับสนุนในการช่วยเหลือและควบคุมประชาชนที่มีรายได้น้อย ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจนเกิด
ข้อเรียกร้องทางสังคมอย่างมากมายตามมาในการกาหนดนโยบายและนานโยบายไปปฏิบัติต่าง ๆ

101
ตารางที่ 9 ร้อยละของรายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด พ.ศ. 2560
Income Class
Percentage of Expenditure
of Households
Personal income tax
Lowest income
1.1%
Low income
5.1%
Middle income
10.8%
High income
30.2%
Highest income
52.7%
Total
100.0%
Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES (2017)
จากตารางที่ 9 ร้อยละของรายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด
พ.ศ. 2560 พบว่ า ครั ว เรื อ นที่ มี ร ายได้ สู ง สุ ด มี ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ ภาษี เงิ น ได้ บุค คลธรรมดา ร้ อ ยละ 52.7
รองลงมาคือ ครัวเรือนที่มีรายได้สูง ร้อยละ 30.2 ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง ร้อยละ 10.8 ครัวเรือนที่มี
รายได้น้อย ร้อยละ 5.1 และที่น้อยที่สุด คือ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด ร้อยละ 1.1 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า
ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการกระจายรายจ่ายทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามชั้น
รายได้ กล่าวคือ เป็นการจ่ายภาระภาษีในรูปแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Tax Rate) โดยครัวเรือนที่มี
รายได้น้อยสุดจะเสียภาษีน้อยหรือได้รับการยกเว้นตามรายได้ที่มี และชั้นที่มีรายได้สูงสุดจะเสียภาษีในฐานที่
สูงสุดตามรายได้ที่ได้รับ ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ทาให้เกิด
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีในแต่ละชั้นรายได้ของประเทศไทย
ตารางที่ 10 การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560
(ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 = 314,892,000,000 บาท)

Income Class
of Households
Lowest income
Low income
Middle income
High income
Highest income
Total

Tax Incidence
(Baht)
3,620,025,804
16,080,570,352
34,072,783,161
95,253,493,069
165,865,127,615
314,892,000,000
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Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES, Tax collection (2017)
จากตารางที่ 10 การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้
สูงสุด เสียภาษีให้กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จานวน 165,865,127,615 บาท รองลงมาคือ ครัวเรือน
ที่มีรายได้สูง จานวน 95,253,493,069 บาท ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง จานวน 34,072,783,161 บาท
ครัวเรือนมีรายได้น้อย จานวน 16,080,570,352 บาท และที่น้อยที่สุด คือ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด จานวน
3,620,025,804 บาท ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นมีการ
แบ่งภาระภาษีที่ชัดเจน เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ต่อการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี
(Principle of taxation)
ตารางที่ 11 ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง พ.ศ. 2560 (Effective tax rate)
Income class of Households
Effective tax rate: ETR (%)
Lowest income
4.7%
Low income
12.6%
Middle income
18.2%
High income
35.0%
Highest income
41.2%
Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES, Tax collection (2017)
จากตารางที่ 11 แสดงภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง พ.ศ. 2560 พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้
สูงที่สุด เสียภาษีให้กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ร้อยละ 41.2รองลงมาคือ ครัวเรือนรายได้สูง ร้อยละ
35.0 ครัวเรือนรายได้ปานกลาง ร้อยละ 18.2 ครัวเรือนรายได้น้อย ร้อยละ 12.6 และครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
ที่สุด ร้อยละ 4.7 ตามลาดับ โดยเป็นรูปแบบอัตราภาษีแบบก้าวหน้า
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ตารางที่ 12 การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560
Income class
of Households
Lowest income
Low income
Middle income
High income
Highest income
Total
Gini coefficient (Quintile groups)

Pre – Tax Income
Distribution

Post – Tax Income
Distribution

6.8%
11.6%
15.9%
20.9%
44.8%
100.0%
0.341

7.3%
12.0%
17.6%
25.5%
37.7%
100.0%
0.296

Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES, Tax collection (2017)
จากตารางที่ 12 การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 พบว่า เมื่อทา
การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้หลังการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น ครัวเรือนในชั้นรายได้ต่าง ๆ มีการปรับตัวของความเหลื่อมล้าทางการ
กระจายในทิศทางที่ดีขึ้น ครัวเรือนรายได้สูงสุดให้เป็นผู้แบกรับภาระภาษีมากขึ้น (จากเดิมก่อนการจัดเก็บภาษี
ร้อยละ 44.8 หลังการจัดเก็บภาษีลดลงร้อยละ 37.7) เป็นการสะท้อนถึงการแก้ปัญหาของนโยบาย ที่ครัวเรือน
ที่มีรายได้สูงที่สุดแบกรับภาษี เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ จากการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมและเกิดความเสมอ
ภาคต่อประชาชนผู้มีเงินได้ทุกคนภายในประเทศไทย และเมื่อได้ทาการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini
coefficient) การกระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้หลังการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น พบว่า มีการปรับตัวของความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ใน
ภาพรวมของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจาก
กรมสรรพากร กระทรวงการคลั ง ได้ออกนโยบายที่ล ดค่ าใช้ จ่าย เพิ่มค่าลดหย่ อน ขยายฐานภาษี ใ ห้ กั บ
ประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง และยกเว้นภาษีให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์จีนี
(Gini coefficient) มีการปรับตัวในทิศทางที่สอดคล้องกับความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น เมื่อ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้ป ระจาของครัวเรือนในแต่ละปีแล้วนั้น พบว่า มี
ความเป็นธรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และรายได้ต่อเดือนของครัวเรือนเฉลี่ยต่อปีสูงขึ้น ตามลาดับ จึงทา
ให้การกระจายรายได้ในประเทศไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น
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ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบการกระจายรายได้และภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560

Income Class
of
Households

Percentage Income per
Expenditure
Pre – Tax
Pre – Tax Post – Tax Post – Tax
Percentage
Effective tax
of
Month
Personal
Income
Income
Income
Income
of Income
rate : ETR (%)
Population
(Baht)
income tax
Distribution Distribution Distribution Distribution
2558 2560 2558 2560 2558 2560 2558 2560 2558 2560
2558
2560
2558
2560

Lowest
income

25.2% 25.4%

Low income

21.8% 22.0%

2,574

2,496

4,903

4,892

7.0%

6.8%

2.0%

1.1%

11.6%

11.6%

4.6%

5.1% 10.0% 12.6%

7.2%

4.7%

Middle
20.0% 19.8%
16.0% 15.9% 10.3% 10.8% 16.0% 18.2%
7,368 7,426
income
High income 17.3% 17.2% 11,089 11,269 20.8% 20.9% 27.0% 30.2% 27.7% 35.0%
Highest
15.7% 15.6% 26,161 26,545 44.6% 44.6% 56.1% 52.7% 37.7% 41.2%
income
Gini coefficient

Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES, Tax collection (2015-2017)

7.0%

6.8%

7.2%

7.3%

11.6%

11.6%

11.9%

12.0%

16.0%

15.9%

16.7%

17.6%

20.8%

20.9%

25.4%

25.5%

44.6%

44.6%

38.7%

37.7%

0.337

0.341

0.307

0.296
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ภาพที่ 1 Gini coefficient พ.ศ. 2554-2560
Source: From calculation Socio-Economic Surveys: SES, Tax collection (2011-2017)
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สรุปผลการศึกษา
1) การกระจายรายได้ของครัวเรือน ที่มีรายได้น้อยสุดนั้นมีความแตกต่างระหว่าง ครัวเรือนที่มีรายได้
สูงสุด เกือบ 10 เท่าของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด กล่าวคือ ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น ยัง
ไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของช่องว่างระหว่างประชาชนที่มีร ายได้น้อย และรายได้สูงสุด จึงทาให้เกิด
ปัญหาของความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้อย่างต่อเนื่องของสังคมไทย เนื่องจาก ภาครัฐบาลยังขาดการ
สนับสนุนในการช่วยเหลือและควบคุมประชาชนที่มีรายได้น้อย ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจนเกิด
ข้อเรียกร้องทางสังคมอย่างมากมายตามมาในการกาหนดนโยบายและนานโยบายไปปฏิบัติต่าง ๆ
2) รายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการกระจายรายจ่ายทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามชั้นรายได้ กล่าวคือ เป็น
การจ่ายภาระภาษีในรูปแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Tax Rate) โดยครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดจะเสีย
ภาษีน้อยหรือได้รับการยกเว้นตามรายได้ที่มี และชั้นที่มีรายได้สูงสุดจะเสียภาษีในฐานที่สูงสุดตามรายได้ที่
ได้รับ ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ทาให้เกิดความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีในแต่ละชั้นรายได้ของประเทศไทย
3) การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า สัดส่วนของภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ.
2560 นั้นมีการแบ่งภาระภาษีที่ชัดเจน เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้เล็งเห็น
ถึงความสาคัญต่อการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามหลักการ
จัดเก็บภาษีที่ดี (Principles of Taxation)
4) ภาระภาษีเงิน ได้บุ คคลธรรมดาที่แท้จริง พบว่า หลั งการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในแต่ละชั้นรายได้มีภาระภาษีที่ต้องเสียลดลง และมี
การผลักภาระภาษีให้กับครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดแทน เป็นการกระจายรายได้ที่มีความเป็นธรรมต่อทุกชั้น
รายได้ของสังคมไทย
5) การกระจายรายได้ห ลั งการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า เมื่อทาการเปรี ยบเทียบการ
กระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแล้วนั้น ครัวเรือนในชั้นรายได้ต่าง ๆ มีการปรับตัวของความเหลื่อมล้าทางการกระจายในทิศทาง
ที่ดีขึ้น ครัวเรือนรายได้สูงสุดเป็นผู้แบกรับภาระภาษีมากขึ้ น เป็นการสะท้อนถึงการแก้ปัญหาของนโยบาย
เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ จากการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมและเกิดความเสมอภาคต่อประชาชนผู้มีเงินได้ทุก
คนภายในประเทศไทย และเมื่อได้ทาการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) การกระจาย
รายได้ก่อนการจั ดเก็บภาษีเ งิน ได้บุ คคลธรรมดา และการกระจายรายได้หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุ คคล
ธรรมดาแล้วนั้น พบว่า มีการปรับตัวของความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ในภาพรวมของการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ได้ออกนโยบายที่ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มค่าลดหย่อน ขยายฐานภาษีให้กับประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง และยกเว้น
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ภาษีให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) มีการปรับตัวในทิศทางที่
สอดคล้องกับความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient)
ของรายได้ประจาของครัวเรือนในแต่ละปีแล้วนั้น พบว่า มีความเป็นธรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และ
รายได้ต่อเดือนของครัวเรื อนเฉลี่ยต่อปีสูงขึ้น ตามลาดับ จึงทาให้การกระจายรายได้ในประเทศไทยมีการ
ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จึงมีความสาคัญ
ต่อการผลักภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยและ
ปานกลาง ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น ผ่านการปรับปรุงภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวมของประเทศไทยนั้น ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจริงมีไม่ถึงร้อยละ 10 ของประชาชนใน
วัยทางาน การบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น การยกเว้นค่าใช้จ่าย หรือการเพิ่มค่าลดหย่อน ยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้การสร้างรายจ่ายผ่านมาตรการทางภาษี (Tax expenditure) ขาดความ
ชัดเจนในการไปปฏิบัติ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
1) รัฐบาลควรส่งเสริมนโยบายในเชิงผลกระทบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางตรงและทางอ้อม ในการ
เพิ่มค่าลดหย่อนต่าง ๆ ให้มากขึ้น และขยายฐานภาษีสาหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และรายได้ปานกลางที่
เป็นประชากรในวัยทางานให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจาก เมื่อพิจารณาในแง่ของกฎหมายแล้วนั้น ประชาชนผู้
มีรายได้สูง สามารถที่จะหลีกเลี่ยงภาษีได้ง่ายจากความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ดังนั้น การขยายฐานภาษี
เป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
2) รัฐบาลควรเล็งเห็นถึงความสาคัญของภาษีทรัพย์สินให้มากขึ้น เนื่องจาก ประชาชนผู้มีรายได้สูง
ครอบครองทรัพย์สินในประเทศมากกว่า ร้อยละ 50 การผลักดันต่าง ๆ ที่เป็นการบังคับใช้อัตราภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ ใน พ.ศ. 2560 นั้น เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการบังคับใช้โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 รั ฐ บาลควรเก็ บ ภาษี ทั้ ง 2 ประเภทตามความเป็ นจริง ตามระบบภาษี แ บบก้าวหน้า
(Progressive tax) จึงจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้ของประเทศไทยได้ในระยะยาว
3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาษีทั้งหมดในประเทศไทยที่ทาการจัดเก็บ เนื่องจาก
เป็นลักษณะของภาษีทางตรง (Direct tax) ทีใ่ ห้ความสาคัญกับระบบการจัดเก็บภาษีที่ดี (Principle taxation)
ดังนั้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจไม่ได้ลดความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้ทั้งหมดของประเทศไทย แต่
เป็นส่วนสาคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้รัฐบาลตระหนักถึงปัจจัยหลักของรายได้ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศที่ต้องเสียภาษี เพื่อให้ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีความก้าวหน้าในการจัดเก็บตามความเป็นจริง
มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การยกเว้นภาษีให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพิ่มค่าลดหย่อน และลดค่าใช้จ่ายให้มาก
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ขึ้นสาหรับประชาชนรายได้ปานกลาง และจัดเก็บภาษีทรัพย์สินพร้อมกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา
ก้าวหน้าตามขั้นบันไดของชั้นรายได้ในแต่ละประเภท เพื่อเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของประชาชนผู้มี
รายได้สูงของประเทศ และนาจานวนเงินดังกล่าวไปพัฒนา และส่งเสริมสวัสดิการให้กับประชาชนผู้ไม่มีโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ดังนั้น ผู้วิจัยได้นาเสนอโมเดลการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โมเดลการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษี
จากภาพที่ 2 โมเดลการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีนั้นสามารถ
อธิบายได้ว่า การกาหนดนโยบายที่สาคัญในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีนั้นจะต้องใช้ต้นทุนในการปฏิบัติการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชน (เส้น PF, C และ RP)
เมื่อกาหนดนโยบายออกมาแล้ว
จะต้องนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy formulation to Policy Implementation) เพื่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อส่วนรวมทุกภาคส่วนของประเทศ (เส้น PI, B และ RP1) โดยการพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
คือ ความเหลื่อมล้าทางการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่มีรายได้ น้อย กับครัวเรือนที่มีรายได้สูง เป็นต้น (เส้น
LI MI และ HI) การแก้ไขปัญหาข้างต้นนั้นจะต้องปรับโครงสร้างที่ทุกชั้นรายได้ ให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเท่า
เทียมกันทุกฝ่าย ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ จะต้องหาผลประโยชน์ทดแทนเป็นสวัสดิการทางสังคม
หรือการลดหย่อนภาษีและปรับฐานภาระภาษีตามสัดส่วนรายได้ที่แท้จริงอย่างเป็นธรรม (ผ่านจุดตัดกึ่งกลาง
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ของเส้น PI, LI1, MI1, HI1, B จนกลายเป็น Incentive = ID + RT ผ่าน RP1) ดังนั้น การแก้ไขที่สาคัญรัฐบาล
จะต้องคานึ งถึงการแก้ไขปั ญหาในพฤติกรรมของการตระหนักรู้ต่อการเสียภาษีของประชาชนเป็นสาคัญ
(Behavior of tax awareness: BTR) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามหลั ก การจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดี (Principle of
taxation) ได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุม โดยผ่านการเน้นความสาคัญของระดับล่างขึ้นบน และบนลงล่าง
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มิติใหม่การจัดการคลัสเตอร์เศรษฐกิจในยุค 4.0 ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล

มิติใหม่การจัดการคลัสเตอร์เศรษฐกิจในยุค 4.0
ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล *
บทคัดย่อ
ยุค 4.0 เป็นผลจากอิทธิพลของ Disruptive technologies ที่เปลี่ยนผันกลไกเศรษฐกิจโลกแบบเดิม
โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ เทคโนโลยีดิจิทัล มือถือ หุ่นยนต์ ยานยนต์ พลังงานทดแทน
และที่จัดเก็บพลังงานสมัยใหม่ , Internet of Things, Big data , Block chain ฯลฯ เพื่อเพิ่มคุณค่าและรายได้
ให้แ ก่ อุ ตสาหกรรมแขนงต่ า งๆที่ เ ป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิ จ บทความวิจัยนี้ เป็นการศึ ก ษาวิเคราะห์
องค์ประกอบการจัดการระบบนิเวศน์ของคลัสเตอร์เศรษฐกิจเพื่อรองรับ Disruptive technologies ในยุค 4.0
เพื่อกาหนดแนวทางการป้องกันปัญหาและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ได้
ศึกษาวิเคราะห์คลัสเตอร์เศรษฐกิจ 10 กลุ่มในตสาหกรรม S Curve ที่รัฐบาล องค์กรภาครัฐ และ ผู้ประกอบการ
ต้องเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
เอกสารและจัดอภิปรายกลุ่มย่อย ผลการศึกษาพบว่า แนวโน้มและผลกระทบของ Disruptive technologies ที่มี
ต่อระบบนิเวศน์ในคลัสเตอร์เศรษฐกิจของอุตสาหกรรม S curve ในยุค 4.0 มีความแตกต่างกัน อุตสาหกรรมการ
บิน การแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการแปรูปอาหาร ได้รับผลกระทบไม่มากนักเนื่องจากมี
การใช้เทคโนโลยีทันสมัยอยู่เดิมจึงมีความพร้อมและปรับตัวได้เร็ว อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีมากการปรับตัวและ
ความพร้อมของระบบนิเวศน์มีรองลงมา ส่วนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ ได้รับผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์มากมีความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวน้อยสุด
มิติใหม่ในการจัดการระบบนิเวศน์ของคลัสเตอร์เศรษฐกิจจาเป็นต้องมีการปรับกลไกและรูปแบบการ
จัดการในแต่ละระยะขององค์ประกอบวัฎจักรอุตสาหกรรม การจัดการคลัสเตอร์ในส่วนของปลายน้าของวัฎจักร
ยังขาดการวิจัยทาความเข้าใจบริบทของลูกค้าให้ชัดเจนว่า จะกาหนดกลุ่มเป้าหมายว่าที่ชัดเจนว่าคือใคร ตลาดมี
ความต้องการเฉพาะอย่างไร ลาธารแห่งความต้องการจะมีความยั่งยืนได้อย่างไร ในส่วนกลางน้าจาเป็นต้องสร้าง
นวัตกรรมจากความต้องการที่มี ลักษณะ outside in ร่วมกับ inside out ปัจจุบันเน้นการใช้ inside out ด้าน
เดี ย ว ท าให้ ไ ม่ ต อบโจทย์ ล าธารแห่ ง ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในส่ ว นต้ น น้ าที่ เ ป็ น ทรั พ ยากรการผลิ ต ทั้ ง
ผู้ประกอบการ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ โรงงาน งบประมาณ ต้องเปลี่ยนปรัชญาการบริหาร
จัดสรรแบ่งปันที่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการผลิต ด้วยการทดลองระบบอาสา
แบ่ ง ปั น หมุ น เวี ย นในตะกร้ า กลาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บุ ค ลากร เทคโนโลยี Software และ KM ต่ า งๆ ให้
ผู้ประกอบการต้นน้าและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันและรังสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน (Co creation)
คาสาคัญ : การจัดการ ระบบนิเวศ คลัสเตอร์ เศรษฐกิจ ยุค 4.0

-------------------------------------* อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
รัฐบาลภายใต้การนาของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้
หลุดพ้นจากกับดักที่กาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) กับดักความเหลื่อมล้า 2) กับดักความไม่สมดุลระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และ 3) กับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย นับแต่ ยุค 1.0
2.0 และ 3.0 รัฐบาลได้มีนโยบายยกระดับขีดความสามารถของประเทศเป็น 4.0 ประกอบด้วย 2 กลไกหลักใน
การขับเคลื่อน (Engines of Growth) คือ 1) Productive Growth Engine เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
High Income Country ด้วยนวัตกรรมปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 2) Inclusive Growth
Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่นคงที่เกิดขึ้น (สุวิทย์
เมษินทรีย์,2559
รัฐบาลได้กาหนดนโยบาย "Thailand 4.0" เพื่อตอบสนองต่อแนวทางการยกระดับขีดความสามารถ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศจาก การประกอบการของอุตสาหกรรม S Curve เก่า 5
อุตสาหกรรม ได้แก่ (1) ยานยนต์สมัยใหม่ (2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (4)เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (5) การแปรรูปอาหาร และเพิ่มการส่งเสริมใน
อุตสาหกรรม S Curve ใหม่ อีก 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ (6) หุ่นยนต์ (7) การบินและ โลจิสติกส์ (8) เชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ (9) ดิจิทัล (10) การแพทย์ครบวงจร (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2559 , หน้า 10)
แผนภาพดังนี้

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม
แผ่นภาพที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนา 10 อุตสาหกรรมใน S Curve เพื่อการแข่งขัน
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ทั้งนี้เนื่องจากการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจของของโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอิทธิพลของ Disruptive Technologies ที่เปลี่ยนผันกลไกและรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจและ
ภาพรวมระบบนิเวศเดิมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างสินค้า บริการ โครงสร้างผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง
กาลังคนที่จะใช้ในการประกอบการ ระบบบริหารจัดการ ขั้นตอนกระบวนการ รวมถึงความรู้ทักษะการ
ประกอบการ การสร้างมูลค่าและขีดความสามารถการแข่งขัน ฯลฯ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบพลิกผัน
มิใช่ค่อยๆเปลี่ยนแปลง กิจการใดสามารถปรับตัวหรือเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนผันได้ ก็จะคงอยู่หรือ
ได้เปรียบในการประกอบการ แต่หากไม่สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงก็จะเข้าสู่ลักษณะที่เป็น เส้น S
curve เส้นแรก และค่อยๆเสื่อมสลายไป ตัวอย่าง เช่น กล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มเป็น S Curve เส้นแรก แต่เมื่อเจอ
กับ กล้องถ่ายรูป digital หรือ มือถือ ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ ที่เป็น S Curve เส้นที่สอง ก็ไม่สามารถแข่งขันได้ต้อง
ตายไปในที่สุด
เป็นคาถามการวิจัยที่สาคัญว่า คลัสเตอร์เศรษฐกิจในอุตสาหกรรม S Curve ที่รัฐบาลมุ่งหวังส่งเสริม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและหนีจากกับดักสมรรถนะ แบบ 1.0 2.0 และ 3.0 เป็น 4.0 มี
Disruptive Technologies ส่งผลต่อการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างไร การจัดการคลัสเตอร์
เศรษฐกิจในยุค 4.0 มีความพร้อมมากน้อยเพียงไร มิติใหม่ในการจัดการควรเป็นอย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบของ Disruptive Technologies ที่มีต่อระบบนิเวศน์ใน คลัสเตอร์เศรษฐกิจของอุตสาหกรรม S Curve ยุค 4.0
2) ศึกษาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะมิติใหม่การจัดการคลัสเตอร์เศรษฐกิจในยุค 4.0
3. ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มระบบนิเวศน์ของคลัสเตอร์เศรษฐกิจในอุตสาหกรรม S Curve
เก่า ได้แก่ (1) ยานยนต์สมัยใหม่ (2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (4) เกษตรและเทคโนโลยี ชีวภาพ (5) การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรม S Curve ใหม่ ได้แก่ (6)
หุ่นยนต์ (7) การบิน และโลจิสติกส์ (8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (9) ดิจิทัล (10) การแพทย์ครบวงจร
4. วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิได้แก่ การจัด
อภิปรายผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละอุตสาหกรรมจานวน 10 กลุ่มตามขอบเขตการศึกษา มีผู้เข้าร่วมการอภิปราย
จานวน 109 ท่าน เป็นผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจจานวน 49 ท่าน ผู้บริหาร 27 ท่าน และนักวิชาการ 36
ท่าน นอกจากนี้ เก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร ทั้ง ตารา ผลงานวิจัย เอกสารเผยแพร่ของส่วนราชการจาก
ห้องสมุด อินเตอร์เน็ท และข้อมูลเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การ
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วิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ ผสมหลายวิ ธี ได้ แ ก่ การจ าแนกและจั ด ระบบข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis)
5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมในบทวิจัยนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ด้วยกันคือ 1) แนวโน้มและผลกระทบจาก
Disruptive Technologies 2) นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล 3) แนวคิดทฤษฎีระบบนิเวศน์ธุรกิจ 4)
แนวคิดการจัดการคลัสเตอร์เศรษฐกิจ รายละเอียด ดังนี้
5.1 แนวคิดทฤษฎี Disruptive technologies
Clayton Christensen อาจารย์ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จาแนก Technology ออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (Sustaining Technologies) เป็นเทคโนโลยีที่เน้นการพัฒนา ให้
สินค้ามีการทางานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในระบบกลไกแบบเดิม ส่วนเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งเรียกกว่า
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนผันกลไกระบบ (Disruptive Technologies) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาสินค้า/บริการให้มี
ระบบและรูปลักษณ์แบบใหม่ ราคาถูกลง ใช้งานง่ายขึ้น ขนาดเล็กลง (Christensen,; Rayno, 2003: 32-40)

แผนภาพที่ 2 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหว่าง Sustaining Technologies Disruptive
Technologies
Disruptive technology ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (disrupt) ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้ง
อาจจะทาให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ ล้มหายตายจากไป ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไปที่อาจจะเพียงช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ Disruptive technology
อาจเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดหรือไม่ก็ได้ อาจจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของ
ตลาดบางอย่าง เช่น คุณภาพ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ต้นทุน หรือราคา ที่ทาให้เทคโนโลยีเหล่านี้มี
เงื่อนไขที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการจนเป็นที่นิยมของตลาด
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Clayton Christensen ได้อฺธิบายเหตุผลที่บริษัทใหญ่ๆปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
Disruptive Technology ในหนังสือ Innovator ’s Dilemma ด้วยเหตุผล ดังนี้ (Christensen, 2013 :
xviii-xxvi)
1) บริษัทที่เป็นผู้นาจะทาอะไรก็ต้องขึ้นกับลูกค้าและผู้ลงทุน เนื่องจากสินค้าที่เป็น Sustaining
Technology เป็นสินค้าที่อยู่ในกระแสปัจจุบัน ซึ่งมีลูกค้าอยู่แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า โดยพัฒนาสินค้าไปในทิศทางที่ลูกค้าต้องการ (พัฒนาสินค้าให้ทางานได้ดีขึ้น) และต้องตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุน เพราะเมื่อมีการพัฒนาให้มีการใช้งานดีขึ้นจะทาให้ขายได้ราคาดีขึ้น กาไรมากขึ้น
2) ตลาดของ Disruptive Technology มักเริ่มต้นที่ตลาดขนาดเล็ก ซึ่งตลาดเหล่านี้ไม่สามารถตอบ
โจทย์การเติบโตของบริษัทใหญ่ ๆ ทาให้บริษัทใหญ่ ๆ มองข้ามไป
3) ตลาดของ Disruptive Technology มักเริ่มต้นที่ตลาดใหม่ ด้วยลักษณะของตลาดใหม่ ทาให้
บริษัทใหญ่ ๆ ไม่สามารถทาการวิเคราะห์ตลาดได้ เนื่องจากมันเกิดขึ้นมาใหม่ บริษัทใหญ่ ๆ จึงไม่เข้าไปลงทุน
เพราะมีความเสี่ยง
4) ความเชี่ยวชาญเดิมที่มีอยู่ทาให้ระบุว่าบริษัทควรทาอะไรและไม่ควรทาอะไร เนื่องจากบริษัทที่
พัฒนาสินค้าแบบ Sustaining Technology จะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ส่วนที่เป็น Disruptive Technology
บริษัทมักไม่เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงเลือกที่จะพัฒนาสินค้าไปในทิศทาง Sustaining Technology มากกว่า
Disruptive Technology
5) ความสอดคล้ อ งของ Technology กั บ ความต้ อ งการของตลาด สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น Disruptive
Technology เกิดขึ้นในตลาดเล็ก ๆ ซึ่งสินค้า Sustaining Technology ไม่สามารถตอบสนองได้ เพราะมัน
เป็ น ตลาดเล็ ก ๆ แต่ เ มื่ อ สิ น ค้ า ผ่ า นการพั ฒ นาไปช่ ว งเวลาหนึ่ ง กลั บ กลายเป็ น ว่ า สิ น ค้ า Sustaining
Technology เกิ น ความจ าเป็ น แต่ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น Disruptive Technology กลั บ ตรงกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคมากกว่า
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อบริบทของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดีต เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและมีความเป็นอัตโนมัติ ปริมาณข้อมูลในฐานข้อมูลที่
มีขนาดใหญ่และสามารถนาไปวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์มีขนาดเล็กลงซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่ไปทุกหนแห่งฯลฯได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุก
มิติ
แนวโน้มเทคโนโลยีที่สาคัญต่อการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นดิจิทัลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้(สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ,2559 หน้า 7-9).
Virtual Reality / Augmented Reality การนาเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented
Reality (AR) มาปรั บ ใช้ในการจ าลองภาพหรือสถานการณ์เหมือนจริง เพื่อบริห ารจัดการความปลอดภัย
สาธารณะ การขยายพื้นที่การรักษาสุขภาพไปยังพื้ นที่ห่างไกล (Telemedicine) รวมถึงการเพิ่มรูปแบบใหม่ๆ
ในการเรียนการสอน และการท่องเที่ยว
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Advanced Geographic Information System การนาเทคโนโลยี Advanced Geographic
Information System มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงพื้นที่ โดยสามารถประยุกต์ใช้ สาหรับการจัดสรร
ทรัพยากรด้านการเกษตร การบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่ง และด้านอื่นๆ
Big Data การนาข้อมูล Big Data มาประมวล และใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ และประเมิน
สภาพธุรกิจการให้บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และ Smart Machine เพื่อให้การวิเคราะห์และตอบสนอง
ต่อผู้รับ บริการเป็นแบบ real-time
Open Any Data การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ โดยปรับปรุง
เว็บไซต์ และฐานข้อมูล เพื่อสร้างการเข้าถึงจากสาธารณะมากขึ้น และผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่
เปิดเผยเหล่านั้นกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
Smart Machines / Artificial Intelligence การน าเทคโนโลยี Smart Machine หรื อ Artificial
Intelligence (AI) มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ และตอบสนองการให้บริการอัตโนมัติ โดยระบบ
Smart Machine จะพัฒนาขึ้น และสามารถประเมินปัญหา และจัดการสมดุลตลอดห่วงโซ่การบริการ
Cloud Computing การนาเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing มาปรับใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อลด
ความยุ่งยากในการติดตั้งระบบ ลดต้นทุนในการดูแลระบบ และต้นทุนสาหรับการสร้างเครือข่ายด้วยตนเอง
Cyber Security การคานึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยจัดทามาตรฐาน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยืดหยุ่น อีกทั้ง
ปรับเปลี่ยน Mindset ในการจัดการประเด็นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Internet of Things (IoT) การอาศัยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สร้างสภาพแวดล้อมให้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่าวยังสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ
การสื่อสาร การใช้โมบายเทคโนโลยี การวิเคราะห์ Big Data รวมไปถึงการประสานงานกับภาคธุรกิจและ
เอกชน
Block Chain / Distributed Ledger Technology การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block Chain หรือ
Distributed Ledger Technology ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และลดภาระการพึ่งพาคนกลางในการทาธุรกรรม ภายใต้ความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือ
5.2) นโยบายประเทศไทย 4.0
ประเทศไทย 4.0 เป็นการออกแบบให้เศรษฐกิจตั้งบนฐานความรู้เดิมที่ได้เปรียบแล้วต่อยอดสร้าง
มูลค่าสูง หรือ value-based economy เรียกว่าเศรษฐกิจที่ทาน้อยได้มาก หัวใจของระบบเศรษฐกิจใหม่ คือ
นวัตกรรม เป็นกลไกในการขับเคลื่อน จาเป็นต้องพัฒนารูปแบบของการลงทุน โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยใหม่ ที่เรียกว่า New Economy Model เศรษฐกิจรูปแบบใหม่นโยบายประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมายการ
เปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ,2560) คือ

117
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรและผู้
ประกอบ การ (Entrepreneur)
2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ในเบื้องต้นรัฐบาลออกแบบให้ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนสร้างมูลค่าเพิ่มในสิ่งที่ชานาญ และมี
โอกาสสูง 5 กลุ่ม คือ (1)อาหาร การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนจากเกษตรกรผลิตเพื่อผลลิต มาเป็นผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่า ปรับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร (2) สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ (3)
กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะ หุ่นยนต์และเครื่องกลควบคุม (4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และ
ปัญญาประดิษฐ์ (5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม
5 นี้คือฐานความรู้ที่คนไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ต่อยอดได้ สามารถกระจายประโยชน์ได้มาก ฐาน
ของไทยคือฐานเกษตรและบริการ เศรษฐกิจแบบ 4.0 ต้องเคลื่อนโดยนวัตกรรม ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ตัว
แปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม แม้ไม่ชานาญประเทศไทยต้องส่งเสริมกันอย่างจริงจัง
5.3 แนวคิดทฤษฎีการจัดการคลัสเตอร์ทางเศษฐกิจ (Economic Cluster Management)
ในปี 1990 Professor Michael E. Porter ได้เสนอแนวคิดเรื่อง คลัสเตอร์ (Cluster) ได้ให้คาจากัด
ความไว้ว่า คลัสเตอร์ หมายถึง กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องกันมารวมตัวดาเนินกิจการอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกัน (Geographical Proximity) มีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่าง
ครบวงจร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยความเชื่อมโยงในแนวตั้ง (Vertical Linkages) เป็นความเชื่อมโยง
ของผู้ประกอบการธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า และความเชื่อมโยงในแนวนอน (Horizontal Linkages)
เป็นความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า สถาบันการศึกษาและ
ฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน
(สานักงานเลขาธิการัฐสภา , (ม.ป.ป.) : 2)
คลัสเตอร์จัดเป็นเครื่องมือสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ และถ้ามอง
ในภาพกว้าง คลัสเตอร์ยังเป็นกลไกในการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาค (หรือในระดับกิจการและ
กลุ่มอุตสาหกรรม) กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหภาค (หรือในระดับภาคการผลิตและระดับประเทศ) อีก
ด้วย การที่ประเทศประกอบไปด้วยคลัสเตอร์หลายๆ กลุ่มที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันในระดับนานาชาติได้ ย่อมจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของ
ประเทศไปด้วย
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คลัสเตอร์มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ พิจารณาได้ดังนี้ (สานักงานเลขาธิการัฐสภา ,
(ม.ป.ป.) : 3)
1) คลัสเตอร์ ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้
เข้าใจปัญหาของกลุ่ม และหาทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งจะทาให้สมาชิกมีความไว้วางใจกันมากขึ้น และเปิดกว้างใน
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต การตลาด นโยบายการสนับสนุน
ต่าง ๆ จากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
2) การร่วมกันเป็นคลัสเตอร์จะช่วยลดต้นทุน ทั้งด้านวัตถุดิบ การทาการตลาด การวิจัยพัฒนา การ
สร้างนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์
3) คลัสเตอร์ช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เนื่องจากสมาชิกในคลัสเตอร์มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างกันอยู่เสมอ ซึ่งทาให้สมาชิกมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น อันจะนาไปสู่การต่อยอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
4) การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งเสริมความร่วมมือของสมาชิกต่าง ๆ ในคลัสเตอร์
เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการเปิดกว้างทางการค้าให้มีการแข่งขันของสมาชิกด้วย ซึ่งการแข่งขันจะช่วยกระตุ้นให้
ธุรกิจต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้
5) คลัสเตอร์ช่วยส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจและการเกิดธุรกิจใหม่ ๆ เนื่องจากคลัสเตอร์ช่วย
กระตุ้นเกิดการไหลเวียนของข้อมูลและองค์ความรู้ และร่วมกันลงทุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่า
เพิ่ม เช่น การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเปิดกว้างต่อการแข่งขันทางการค้า ดังนั้น คลัสเตอร์จึงช่วยเสริมสร้างโอกาสการ
เติบโตของธุรกิจต่าง ๆ และการเกิดขึ้นใหม่ของธุรกิจต่อเนื่องต่างๆ
ทั้งนี้การพัฒนาคลัสเตอร์จาเป็นต้องสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของการแข่งขัน โดยที่ผู้เกี่ยว ข้อง
ในเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์นั้น ๆ จะต้องกาหนดทิศทางและเป้าหมาย และกลยุทธ์การพัฒนาร่วม
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ระหว่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยรวมของคลัสเตอร์ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจยังทาให้เกิดการกระจายของความรู้ใหม่ เนื่องจาก
เมื่อผู้ประกอบการรายใดคิดค้นนวัตกรรมผู้ประกอบการรายอื่นก็นามาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งจะ
ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรมอีกด้วย
การพัฒนาคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรม อาจพิจารณาเลือกใช้จาก 3 รูปแบบดังนี้ (สานักงานเลขาธิกา
รัฐสภา , (ม.ป.ป.) : 4)
1. Facilitating Cluster หมายถึง การรวมตัวกันของผู้นาในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
ภาคเอกชนมารวมตัวกันเพื่อร่วมกาหนดนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ
ที่เป็นเอกชนในการเจรจาต่อรองกับภาครัฐเพื่อผลักดันให้นโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2. Geographic Cluster หมายถึง การรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันโดย
การรวมตัวเพื่อมุ่งบรรลุประโยชน์ในเรื่องประสิทธิภาพการผลิตเป็นหลัก
ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวเพื่อจัดซื้อ
วัตถุดิบ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการขนส่งสินค้า
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3. Commercial Cluster หมายถึง การรวมตัวกันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทางตรง คือการ
ผลิต และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ไม่จาเป็นต้องอยู่ในภูมิภาค/พื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยการรวมตัวกันนั้นเพื่อมุ่ง
บรรลุเป้าหมายในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม การถ่ายทอดวิทยาการในการออกแบบ รวมทั้งการขยายช่องทาง
การตลาด และการจัดจาหน่ายเป็นหลัก (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.)
รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวปาฐกถาที่ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย ชี้ให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน แตกต่างจากวิกฤติปี 40 เพราะตอนนี้ ไม่ใช่วิกฤติ
แต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจ ขาดพลัง ขาดความมั่นใจ ปัญหาที่ใหญ่ไม่ใช่เศรษฐกิจซบเซา แต่เป็นเรื่องขีด
ความสามารถในการแข่งขันลดลง ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจ จะมีทั้งระยะสั้น คือ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้าง
ประเทศระยะยาว การพึ่งพาการส่งออก เป็น engine หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และทุ่มเม็ดเงินเพื่อ
ภาคส่งออก ไม่ถูกต้อง เพราะเศรษฐกิจจะไม่สมดุล มีความเสี่ยง เรื่องเร่งด่วน เพื่อประคองเศรษฐกิจ คือ การ
สร้าง Strength from within ให้เติบโตจากภายใน โดยเน้น Local Economy เศรษฐกิจชุมชน ท่องเที่ยว
ชุมชน ลงทุนในท้องถิ่น จ้างงานท้องถิ่น ปัดฝุ่น Otop มาตรการระยะสั้น คือ (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2558 :
คาบรรยายพิเศษ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย)
1) กอบกู้ผู้มีรายได้น้อย และ SMEs จะมีมาตรการกระจายเงินจากภาครัฐ ไปสู่รากหญ้า โดยตรง ให้
เร็วที่สุด และจะออกมาตรการช่วยเหลือ SMEs โดยด่วน
2) แก้ปัญหาอุปสรรคการทาธุรกิจ จะทาทันที
มาตรการระยาวเพื่อสร้างประเทศในอนาคต มีแนวทางดังนี้
1) สร้างสมดุลประเทศ โดยกระตุ้นภายในประเทศ ไม่ใช่เน้นหนักเรื่อง Exportled growth จะสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน จะทาเรื่อง Otop, Social enterprise, การท่องเที่ยวท้องถิ่น ดังนั้น นโยบายการคลัง
หลังจากนี้ จะเพิ่มไปที่เศรษฐกิจในประเทศ และการลงทุนเพื่ออนาคต
2) เพิ่ม Competitiveness และ Value added , Innovation ให้ไปสู่ Local business และสร้าง
Cluster ซึ่งต้อง Support ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา เทคโนโลยี incentives
ทั้งนี้ มี
Cluster เป้าหมาย ได้แก่ เกษตรแปรรูป ยานยนต์, Clean chemical , Digital businessทั้งนี้ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จะสร้าง 7-8 คลัสเตอร์ ดึงผู้ประกอบการใน และต่างประเทศเข้ามาร่วม เสริมสร้าง
Technology ให้สถาบันการศึกษาทั้งในและจากต่างประเทศมาร่วม แข่งกันทาวิจัย สร้างบุคลากรในคลัสเตอร์
จัดงบประมาณตาม Agenda ไม่ใช่ Function (คลัสเตอร์ เช่น อาหาร ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีที่
สะอาด ไอที/ดิจิทัล (KPI คือเอาซัมซุงจากเวียดนามมาไทย)) ขยายมาบตราพุดและอื่นๆ เป็น Super cluster
3) พัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่ Sme และ start up ใหม่ๆ โดยยกระดับเทคโนโลยี สร้าง Start up
technology based (Technology based/design based startup) ร่วมกับมหาวิทยาลัยให้เปิดสาขาใหม่ๆ
แก้กฎระเบียบให้เกิดหลักสูตรใหม่ สร้าง port ให้ sme มาเกาะพาไปตลาดโลก เช่น สิงคโปร์โมเดล
corporate venture
4) การลงทุน Mega projects โครงการที่ประกาศสู่ Public ไปแล้ว ให้เร่งดาเนินการ เน้นการลงทุน
แบบ PPP เช่น รถไฟรางคู่, East west economic corridor จะเกิด Economic activities ในท้องถิ่น
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5) ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ และจะมีการปฏิรูปตลาดทุน เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ
6) การลงทุนขนาดใหญ่ เร่งให้เกิดโดยเร็วให้ Infrastructure พร้อมแข่ง รถไฟรางคู่และอื่นๆให้เกิด
เศรษฐกิจตามเส้นทาง อีสานจะบูมมาก / ทุกโครงการใหญ่จะเป็น PPP / ตัววัดคือ Economic return ไม่ใช่
IRR ดูงบประมาณให้เหมาะสม / เครือข่าย IT, Smart City, Smart Nation สิงคโปร์โมเดล สิงคโปร์ใช้คน
bright ที่สุดทา
รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม 10 ลักษณะ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559)
โดยเป็น อุตสาหกรรม S Curve เก่า ได้แก่ (1) ยานยนต์สมัยใหม่ (2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) ท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดแี ละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (4)เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (5) การแปรรูปอาหาร
และ
อุตสาหกรรม S Curve ใหม่ ได้แก่ (6) หุ่นยนต์ (7) การบินและ โลจิสติกส์ (8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(9) ดิจิทัล (10) การแพทย์ครบวงจร
ในการดาเนินนโยบายคลัสเตอร์ให้ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
จาเป็นต้องมีมาตรการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งช่วยยกระดับคลัสเตอร์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มาตรการที่สาคัญได้แก่
การให้สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุน
5.4 แนวคิดทฤษฎีระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Eco system)
F. Stuart Chapin กล่าวว่า ระบบนิเวศเป็นปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายโอนแลกเปลี่ยน
พลังงานระหว่างกัน (Chapin, 2002 : 4) Moore, James (1993, 75) ได้ศึกษาวิวัฒนาการระบบสังคมและ
เศรษฐกิจในปี 1993 เป็นผู้บุกเบิกศึกษาระบบนิเวศธุรกิจเพื่อดูเครือข่ายองค์กรที่ทางานร่วมกันเป็นระบบและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เขาระบุว่าระบบนิเวศน์ทางธุรกิจเป็นหน่วยวิเคราะห์ที่สาคัญสาหรับการกาหนด
กฎหมายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม การเชื่อมโยงของห่วงโซ่ทางคุณค่า (Value
Chain) ของธุรกิจแต่ละหน่วยในระบบนิเวศธุรกิจมีรูปแบบจาลองและคล้ายคลึงระบบนิเวศทางธรรมชาติมาก
การวิจัยพบ ว่าธุรกิจที่ล้มเหลว โดยมากมักจะพยายามแต่เพียงการเพิ่มประสิทธิภาพให้สินค้าและบริการ
สามารถตอบ สนองลูกค้าได้ดียิ่งๆขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิจกลับไม่ประสบ การมองภาพใหญ่ที่ผิดพลาดทาให้
เกิดความล้มเหลวในการจัดการ เราจะเห็นภาพธุรกิจดี ๆ จานวนมากที่ไม่ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
และล้มหายตายจากไป บริษัทเหล่านี้ไม่ได้ขาดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเอง
แต่ด้วยสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ บริษัทที่มีคุณลักษณะเหมาะเท่านั้นที่จะอยู่รอด และเติบโตได้ดี สิ่งมีชีวิตที่มี
ขนาดใหญ่อย่างไดโนเสาร์ครองโลกมาเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี ก่อนสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยน และเกื้อหนุน
ให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กลงใช้ทรัพยากรอาหารเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฟูม
ฟัก ดูแลลูกอ่อน อย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขึ้นมาแทนที่ แสดงให้เห็นภาพว่า "ขนาด" และ "ความสามารถใน
การล่า" ไม่ใช่สิ่งที่เป็นส่วนสาคัญในมุมธุรกิจแล้ว (Moore,2006 : 31).
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ระบบนิเวศทางธุรกิจ หรือ Business Ecosystem มีองค์ประกอบที่สาคัญคือ 1) ความหลากหลายที่
เกื้อหนุนกัน 2) ความซับซ้อนที่ช่วยให้การขาดองค์ประกอบหนึ่ง ไม่ทาให้ส่วนที่เหลือมีปัญหา 3) ความอุดม
สมบูรณ์ทางทรัพยากรที่เกื้อหนุนระบบนิเวศ 4.) การแข่งขันที่ช่วยพัฒนาวิวัฒนาการของธุรกิจ สามารถเอื้อให้
เกิดบริษัทใหม่ๆ จานวนมากได้ เช่น Silicon Valley เป็นระบบนิเวศที่ฟูมฟักเลี้ยงดูตัวอ่อน ให้กับบริษัทไอที
ยักษ์ใหญ่ เช่น Apple, Google, eBay, NVidia, Adobe, Yahoo! ผลักดันให้อุตสาหกรรม Information
Technology เป็นอุตสาหกรรมสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอเมริกา
การที่ใกล้ชิดกับเมือง
มหาวิทยาลัยชั้นนาอย่าง Stanford และการมี Venture Capital ก็ช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ทางทรัพยากรทั้ง
ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทุน ความหลากหลายของผู้คนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และประเทศอเมริกา จิต
วิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ ความซับซ้อนการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Hardware,
Software, Internet การยอมรับของผู้คนและผู้บริโภค ปัจจัยเหล่านี้ช่วยสนับสนุนให้ Ecosystem นี้แข็งแรง
และยากที่จะหาที่ใดในโลกเลียนแบบได้
ประเทศฮ่องกงนั้นเป็นประเทศที่มีการตื่นตัวทางธุรกิจเป็นอย่างมาก มี co-working spaces ใหม่ๆ
เกิดขึ้นในประเทศฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหล่า Startups ใหม่ๆ ได้นาไอเดียต่างๆ มาแชร์กัน รวมทั้ง
กระตุ้นให้ Startups เหล่านั้นพยายามนาแนวคิดของ Ecosystem มาปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยการทาให้
ธุรกิจต่างๆ เข้าใจในส่วนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เพียงแต่การผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ
ออกมาเท่านั้น
ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกประเทศที่น่าสนใจโดยการนาระบบ
Ecosystem
มาปรับใช้ทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ นั้นก็คือ ประเทศสิงคโปร์มีอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
นั้นอัตราเพิ่มสูงขึ้น เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เป็นที่น่าจับตามองสาหรับกลุ่มของนักลงทุน และอีกส่วนคือเรื่อง
อาหารการกินเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญสาหรับมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ supply chain ทั้งระบบด้วย ด้วย
ผู้ประกอบการพยายามใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงมองแต่การ
ระดมนักลงทุนให้มาที่สุดหรือผลกาไรนั้นเอง และยังปรับขนาดของ Business Model ของธุรกิจให้มีความ
ยืดหยุ่นและรวมมือกับหลายๆ ภาคส่วนในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในการ
ปรับปรุงทางด้านอุตสาหกรรมอาหารให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ ด้วย และยังมีการเชื่อมต่อเรื่องของอาหารการกินและสุขภาพเข้ากับเทคโนโลยีอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่ประเทศสิงคโปร์พยามปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นเอง (Nicharee Chows ,
2558 : มอง Startup Ecosystem ในสิงคโปร์)

122

5.5 กรอบความคิดการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถกาหนดกรอบความคิดในการศึกษาวิจัยมิติใหม่การ
จัดการคลัสเตอร์เศรษฐกิจในยุค 4..0 ดังนี้
แนวโน้มและผลกระทบของ
Disruptive Technologies
มิติใหม่การจัดการคลัสเตอร์เศรษฐกิจ

ระบบนิเวศน์ใน
คลัสเตอร์เศรษฐกิจ
4.0

6. ผลการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ความเห็นของผู้เข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มและผลกระทบของ
Disruptive Technologies ที่มีต่อระบบนิเวศน์ของคลัสเตอร์เศรษฐกิจในอุตสากรรม 10 กลุ่ม ประกอบด้วย
อุตสาหกรรม S Curve เก่า 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) ยานยนต์สมัยใหม่ (2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) ท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (4) เกษตรและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ (5) การแปรรู ป อาหาร และ
อุตสาหกรรม S Curve ใหม่ ได้แก่ (6) หุ่นยนต์ (7) การบิน และโลจิสติกส์ (8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ (9) ดิจิทัล (10) การแพทย์ครบวงจร รายละเอียด ดังนี้
1 ) ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ผลกระทบจาก Disruptive Technologies ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นไปแบบขั้นบันได
ไม่ทันทีทันใด เนื่องจากมีธุรกิจรายล้อมมากและซับซ้อน อย่างไรก็ตาม เป็นผลกระทบวงกว้างเกือบทุกชิ้นส่วน
ของยานยนต์เว้นตัวถังและการตบแต่งต่างๆ มีบุคลากรที่ต้องเตรียมรับการพัฒนาทักษะใหม่จานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมกลางน้า คือ บริษัทแม่ข่ายเจ้าของ brand ต่างๆ เป็นกลุ่ม Tier 1 เจ้าของแบ
รนด์ ระดับรองลงมา เป็น Tier 2 ผลิดชิ้นส่วนสาเร็จส่งให้กับ Tier 1 และระดับที่ 3 เป็นผู้ผลิตหรือจัดหาชิ้น
ส่วนย่อยๆ ส่งให้กับ Tier 2 แม้กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์
และองค์กรเครือข่าย ร่วมกันกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ยานยนต์ระหว่างปี พ.ศ.2560-2564 เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่โดยส่งเสริมการผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้
เทคโนโลยี ขั้น สู ง ชิ้น ส่ ว นความปลอดภัย และประหยัด พลั งงาน อุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ Hybrid, Electric
Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) ยางล้ อ ชิ้ น ส่ ว นระบบเชื้อ เพลิ ง ชิ้ น ส่ ว น
ระบบส่งกาลัง รถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ากว่า248 ซีซี) และยานยนต์ไฟฟ้า ในทาง
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ปฏิบัติ การเตรียมกาลังคนสาขายานยนต์ใหม่ แผนแม่บทยังขาดความชัดเจนในการเตรียมกาลังคนและขาด
การบูรณาการที่เป็นรูปธรรม โดยเพาะอย่าง แผนการปรับทักษะฝี มือแรงงานจากเครื่องยนต์สันดาปเป็น
เครื่องยนต์ไฟฟ้า แต่ละกิจการยังคงจัดเตรียมภายในกิจการของตนเป็นหลัก
2) ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่สาคัญได้แก่ เครื่องซักผ้า
โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าว พัดลม เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น กระติกน้าร้อน แผงวงจร ฯลฯ ทั้ง
ระบบอุตสาหกรรมเป็นการรับจ้างผลิตทั้งหมด ไม่มีองค์ ความรู้ในการออกแบบพัฒนาหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ของตัวเอง ประสบปัญหาที่สาคัญสุดในปัจจุบันคือ อะไรที่ผลิตจานวนมาก และเป็นตลาดทั่วไปไม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศจีนได้ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมขั้นปลาย ขณะที่อุตสาหกรรมขั้นต้ นและขั้น
กลาง ยังเป็นโรงงานขนาดเล็ก จึงมักมีปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ทันสมัย
ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ขาดการเชื่อมโยงการผลิตและการรับช่วงการผลิต
อย่างเป็นระบบครบวงจร ทาให้การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหลายประเภทมีมูลค่าเพิ่มไม่มากเท่า ที่ควร
ในขณะที่สินค้าอตสาหกรรมกลุ่มนี้ทั้งระบบจะถูก Disrupt การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นซูเปอร์คลัส
เตอร์ภายใต้ยุทธศาสต์และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการดึงนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาใช้ไทย
เป็นฐานการผลิต รวมทั้งขยายฐานการลงทุนของบริษัทที่อยู่ในไทยให้เพิ่มมากขึ้น สาหรับอุตสาหกรรมเครื่อง
ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมพัฒนา 3 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ : SSD, OLED/Flat Panel
Display, Chip on Board LED, Sensors, RFID , Electronic Controlling devices, Internet of Things/
Smart Home, CCTV, Wearable Devices, อุปกรณ๎โทรคมนาคม 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีศักยภาพ : HDD,
IC, Diode, Transistor, Multilayer PCB และ Flexible Printed Circuit 3) กลุ่ ม กิ จ การออกแบบทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ : Microelectronics Design, Embedded, System Design, IC Design ในขณะนี้ ยั ง ขาด
รูปธรรมในทางปฏิบัติอยู่มาก มีช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวยกระดับทักษะความรู้ความชานาญ
เนื่องจากผู้ประกอบการและกาลังคนส่วนใหญ่ เป็นลักษณะรับจ้างผลิต ทาตาม order ของเจ้าของเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ไม่มีความรู้และทักษะในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทามากได้
น้อยและกาลั งประสบปั ญหากับสิน ค้าที่ผลิตจากประเทศจีนที่มีราคาถูกจนผู้ประกอบการไทยไม่สามารถ
แข่งขันได้เลย เนื่องจากจีนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนอย่างครบวงจร จึงมีความสามารถการแข่งขันและ
ผู้นาตลาดในปัจจุบัน
3) ผลกระทบและแนวโน้ม การเปลี่ยนผันของระบบนิเวศน์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และสุขภาพ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและสุขภาพมี
มาก เช่น นักท่องเที่ยว, โรงพยาบาล, สถาบันเสริมความงาม, การแพทย์แผนไทย, นวดไทย, สปา, รีสอร์ทต่างๆ
อาทิ นักท่องเที่ยวจีน 9 ล้านคน ประมาณ 2 ล้านคนเป็นแบบ Backpacker เข้ามาเองแล้วก็ออกไปเองโดยที่ไม่
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ผ่าน Agency การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นกลุ่มที่เข้ามาซ้าๆ กลุ่มป้าหมายหลักได้แก่ 1) Regenovate
Tourism 2) Medical Tourism 3) Plastic Surgery และ 4) การทาฟัน โดยเฉพาะลูกค้าที่มาจาก Middle
East จีน South East Asia EU Japanese มีมาก ตอนนี้ยังเป็นขาเข้าตั้งรับอย่างเดียว บางแห่งเริ่มขยาย
ตลาดขาออกไปต่างประเทศร่วมกับสานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่มีอยู่ประมาณ 27 สานักงานทั่วโลก
กาลังเข้าไปเจาะตลาด แต่อุตสาหกรรมนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอและขาดเอกภาพที่ชัดเจน มีกลุ่มที่มีส่วนได้เสีย
มาก จานวน 3,079,342 คน เฉพาะมัคคุเทศก์ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดมี 80,000คน คนที่ทางานอยู่จริงๆน่าจะมี
ประมาณ 30,000 คน แผนการพัฒนากาลังในอุตสาหกรรมนี้ยังขาดความชัดเจนที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาการสื่อสาร
4 ) ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นกระบวนการต่างๆ เพื่อนาสิ่งมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์ของ
สิ่งมีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ ข้าว ยางพารา ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงกุ้งและการประมง ฯลฯ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร มีทั้งแบบสด
แห้ง เช่น นมเปรี้ยวและโยเกิร์ต ไวน์ หรือ เหล้ าองุ่น ขนมปัง น้าส้มสายชู ฯลฯ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ยา
เคมีภัณฑ์ทั้งของมนุษย์ สัตว์ พืช ด้านการแพทย์ เช่น การออกแบบของสิ่งมีชีวิตเพื่อผลิตยาปฏิชีวนะและ
วิศวกรรมการรั กษาทางพั น ธุกรรมฯลฯ เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้ อนมีผู้ มีส่ ว นได้เสี ย มาก ปัญหาส าคัญ ของ
เกษตรกรคือขาดแรงกระตุ้นในการพัฒนาการเพาะปลูก ส่งผลให้ขาดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเพื่อการพัฒนา
ขาดเงินลงทุนและความรู้ ขาดการวางแผนการผลิต ทาให้มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคา ขาดแคลน
แรงงานในการเก็บเกี่ยว ขาดเทคโนโลยีการปลูก ข้อมูลและการจัดการที่เหมาะสม ภาครัฐมีนโยบายในการ
ส่งเสริมไม่แน่นอนประชากรภาคเกษตรและแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิด
จากความต้องการแรงงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ขณะที่ครัวเรือนเกษตรกร
สมาชิกที่มีอายุมากกว่า 64 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บุคลากรด้านการเกษตรในระดั บปฏิบัติการ สวนใหญ่ ไดรับ
การศึกษาพื้นฐานมาจากสายวิชาชีพทั่วไปมากกวา จะไดรับการฝกฝนทางตรงมาเพื่อทางานในอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพบุคลากรขาดทักษะทางวิทยาศาสตรพื้นฐานที่ดีพอ ทาใหตองใชเวลาและงบประมาณในการฝกอ
บรมสูง สวนบุคลากรในระดับสูงกวาระดับปฏิบัติการ สวนใหญ่ไมมีประสบการณโดยตรงดานเคมีชีวภาพจาก
พืชที่ใหแปง และ น้าตาล จึงตองอาศัยบุคลากรจากอุตสาหกรรมใกลเคียงอื่นๆ และเมื่อบุคลากรเหลานี้มี
ประสบการณจากการทางานและผานการยกระดับคุณภาพแลว ก็มีโอกาสถูกอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกลเคียง
กันอื่นๆแยง บุคลากรไป เช่น อุตสาหกรรมสุรา อุตสาหกรรมอาหารสาเร็จรูปตาง ๆ เป็นต้น กาลังแรงงานใน
สาขาการเกษตรและเทคโนโลยี ชีว ภาพที่จ ะถูก Disrupt มีจานวนมากถึง 1,247,845 คน ในขณะที่ความ
ต้องการและประโยชน์จากการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพยังเป็นหลักสาคัญของประเทศ
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5) ) ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
ระบบนิเวศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เป็นอุตสาหกรรมปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลา
ใหญ่รวบกินตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า กาลังคนสาขาการแปรรูปอาหาร มีจานวน ประมาณ 1,494,985 คน
ปัจจุบันต้นน้ามีปัญหาเรื่องมาตรฐานการผลิตที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิต อุตสาหกรรมแปรรูปที่อยู่กลาง
น้า ถึงแปรรูปจะเก่งแค่ไหน ถ้าต้นน้ามาไม่ดี ก็อาจเกิดปัญหาได้ เช่น การปนเปื้อนของสารเคมี
6) ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เทคโนโลยีหุ่นยนต์มีความซับซ้อน สมรรถนะของไทยยังมีอย่างจากัด ความสามารถที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน คือการสั่งชิ้นส่วนมาประกอบตามความจาเป็นการใช้งานในแต่ละลักษณะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความ
ต้องการในโรงงานอุตสาหกรรมทุกระดับ ทั้ง ใหญ่ กลาง และเล็ก โดยผู้มีสมรรถนะในการออกแบบต่อ
ประกอบ หรือ System Integrator (SI) และ Mechatronics ขณะนี้ขาดแคลนอย่างมาก มีจานวน SI เพียง
200-300 ราย มี machine builder ที่อยู่ตามโรงงานประมาณ 1200 ราย เปรียบเทียบ Supply กับ
Demand อยู่ที่ประมาณ 1,500 : 101,482 หรือมีกาลังที่มีสรรถนะเพียง ร้อยละ 1 ของความต้องการเท่านั้น
ไม่มีทางตอบสนองได้ทันเลย ผู้ประกอบการจึงหันไปนาเข้า ง่ายกว่า ราคาต่ากว่า เป็นผลกระทบเชิงนโยบาย
การสร้าง System Integrator ต้องใช้ทักษะผสมผสานหลายอย่าง จึงสามารถมีสมรรถนะพอ ในขณะที่รัฐบาล
กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องเร่งรีบดาเนินการเพื่อยกระดับสมรรถนะแต่ยังขาดกลยุทธ์การพัฒนาคือใช้การ
พัฒนาทางอ้อมโดยดึงต่างประเทศเข้ามาลงทุน มิได้มีแผนการสร้างคุณภาพกาลังคนให้มี DNA และสมรรถนะ
ที่จะพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีบางแห่งส่งบุคลากรไปศึกษา Know how จากผู้จัดจาหน่าย ใช้ประโยชน์เฉพาะ
ภายในกิจการ มิได้เผยแพร่หรือขยายตัว สถาบันการศึกษาผลิตคนไม่ทันกับความต้องการหรือมีความรู้และ
เครื่องมือไม่ทันสมัยพอ หากไม่ปรับองค์ประกอบระบบนิเวศและกลไก มีแนวโน้มโน้มต้องสั่งเข้าเป็นทาส
เมืองขึ้นที่ต้องซื้อผูกพันตลอดไป
7) ) ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ระบบนิเวศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการบิน มีองค์ประกอบสาคัญคือ 1) สายการบิน 2) ซ่อมบารุง
3) Ground 4) .Cargo 5) Back Office 6) สถาบันที่ดูแลมาตรฐานการบินของโลก (ICAO ) 7) สานักงานการ
บินพลเรือน (CAT) 8) สถาบันการศึกษา ไทยมีนโยบายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่ง
จะมีการพัฒนา 3 สนามบินหลัก ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภา และมี
สนามบินท้องถิ่นอีกหลายแห่ง การดาเนินงานทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ผ่านเกณฑ์การตรวจ
USAP-CMA ของ ICAO ซึ่งเป็นสถาบันที่ดูแลมาตรฐานการบินของโลก สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กาหนดยุทธศาสตร์สาหรับโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบห่วงโซ่
อุปทานเส้นทางการค้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV และความเชื่อมโยงกับจีน
สนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ (Multimodal) พัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเป็น
ประตูการค้า ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง และพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์
พัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
สนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs)
ให้ได้การรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถค้าขายสินค้าแข่งขันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
มืออาชีพ กาลังคนในอุตสาหกรรมนี้ มีจานวน 103,001 คน
8 ) ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศสู่ AEC มีผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ โรงกลั่น คนขายน้ามัน
คนปลูก ผู้บริโภค อุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ขายน้ามันแบรนด์ทั้งหลาย ประเทศคู่แข่งและพันธมิตรต่างๆ แต่คน
กาหนดราคาคือ EU เหมือนการทาข้าว การปลูกมันสาปะหลังไปเป็นอาหารสัตว์ในยุโรป ไทยเป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่แต่ควบคุมราคาไม่ได้ อุตสาหกรรมนี้ยังมีปัญหาเรื่องต้นการผลิตเนื่องจากเป็นการนาวัตถุดิบที่มีต้นทุน
ราคาสูงมาสนับสนุนการผลิตและขายราคาต่าเพื่อวัตถุปะสงค์ในการสนับสนุนเกษตรกร
9) ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมดิจิตอล
ภายใต้ Disruptive Technologies ที่สาคัญคือ 1) Virtual Reality / Augmented Reality 2)
Advanced Geographic Information System 3) Big Data 4) Open Any Data 5) Smart Machines /
Artificial Intelligence 6) Cloud Computing 7) Cyber Security 8) Internet of Things (IoT) 9)
Block Chain / Distributed Ledger Technology ส่งผลให้เกิดกลไกใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ทั่วทั้งระบบตั้งแต่ ปลายน้าคือความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลเพื่อทดแทนของเดิมเกือบหมด กลาง
น้าคือกระบวนสร้างระบบกลไกใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการประกอบการและขั้นตอนธุรกิจใหม่ๆ
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียทันสมัยจะปรับตัวหรือสามารถไล่ตามกระแสธุรกิจรูปแบบใหม่ได้ แต่
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียดั้งเดิมที่อนุรักษ์ตัวแบบทางธุรกิจเดิมๆจะค่อยๆล้มหายไปจากระบบเศรษฐกิจ
ในส่วนต้นน้าที่เป็นทรัพยากรทั้งผู้ประกอบการ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ โรงงาน
งบประมาณ จะได้รับผลกระทบต้องเปลี่ยนปรัชญาการบริหารจัดสรรปันส่วน รวมถึงการกาหนดสมรรถนะที่
ตรงกับกลไกใหม่
10) ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ระบบนิเวศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ได้แก่ โรงพยาบาล บุคลากร เทคโนโลยี
การแพทย์ Robot อุปกรณ์การวัด Certification Data center ครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆในโรงพยาบาล
Smart healthcare อาหารผู้ป่วยเฉพาะทาง ฯลฯ ปัจจุบันต่างคนต่างทาขาดเอกภาพและการใช้ประโยชน์
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ร่วมกัน เช่น Big data ประวัติผู้ป่วย อัตลักษณ์ ความเห็นแพทย์ การส่งต่อผู้ป่วย โปรแกรมนัดหมายทั้งหลาย
การประสานการให้บริการ ฯลฯ แต่ละโรงพยาบาลก็มีโปรแกรมพัฒนากันเองมาก
6.2 มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศเศรษฐกิจ ยุค 4.0
1 ) มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ควรประสานการรวบรวมข้ อ มู ล ก าลั ง คนขององค์ ก รหลั ก ได้ แ ก่ กระทรวงอุ ต สาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ รวมถึงองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อร่ว มกันสร้าง
เอกภาพข้อมูลกาลังคนและพัฒนาแผนแม่บทเกี่ยวกับสมรรถนะกาลังคนและมาตรฐานตาแหน่งที่ต้องปรับใหม่
ร่วมกัน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมาก มีผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากไม่
ต่ ากว่ า 400,000 คน ต้ อ งเปลี่ ย นปรั ช ญาการบริ ห ารจั ด สรรปั น ส่ ว นทรั พ ยากรเพื่ อ ลดต้ น ทุ น แต่ เ พิ่ ม
ประสบการณ์และสมรรถนะ ด้วยการทดลองระบบอาสาแบ่งปันหมุนเวียนในตะกร้ากลางในบางกรณีเพื่อ
แลกเปลี่ ย นและเพิ่ ม เติ ม ประสบการณ์ ไ ม่ ถู ก จ ากั ด ขี ด ความ สามารถและมุ ม มองเฉพาะอาณาเขตเก่ า ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากร เทคโนโลยี Software และ KM ระบบการจัดการยานยนต์สมัยใหม่
2) ) มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ต้องมีการปรับสมรรถนะและคุณสมลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกับระบบ
sensor
อัตโนมัติและเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ทเพื่อเพิ่มคุณค่าแก่ผู้บริโภค จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบ
นิเวศใหม่ เปลี่ยนดุลยภาพเกมส์การแข่งขันแบบเดิม โดยร่วมกับพันธมิตรทา Co creation สร้างความต้องการ
จากตลาดเฉพาะเจาะจงร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายทางตรง สาหรับกลุ่มผู้ใช้ที่มีมวลมากผลิตตามแบบอย่างที่ตก
ลงเฉพาะรูปแบบ เพื่อหลบจากตลาดแข่งขันราคา จาเป็นต้องปรับโครงสร้างกาลังคนของอุตสาหกรรมนี้จานวน
ไม่น้อยกว่า 23,177 คน ส่วนใหญ่ยังมีสมรรถนะล้าหลังอยู่มาก ให้มีความสามารถในการคิดและพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะทาง ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทาง (Niche market) แยก
ตลาดจากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ทั่วไป อาทิ พัฒนาอุปกรณ์เพื่อการเกษตรหรือการแปรูป
อาหารสาหรับอุตสาหกรรมในไทย ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาล เป็นต้น การปรับโครงสร้างทักษะกาลังคนใน
อุตสาหกรรมนี้ จาเป็นต้องส่งบุคลากรไปร่วมทางานจริงในต่างประเทศยก ระดับกลุ่มเป้าหมายที่มีพื้นฐานไปต่อ
ยอดทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มทักษะอิเล็คทรอนิกส์บ้านหม้อ เพื่อเป็นเมล็ดพันธ์นาการเปลี่ยนแปลง และ
ดึงบุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาทางานเพื่อการถ่ายทอดทักษะเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
3) มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศน์ระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และสุขภาพ
ควรสร้างข้อเสนอคุณค่าใหม่ด้วยการสร้างนวัตกรรมและปันส่วนประโยชน์ใหม่ เพื่อเสริมจุดแข็งของ
ระบบนิเวศธุรกิจ การบริหารจัดสรรปันส่วนทรัพยากรเพื่อลดต้นทุนและสร้างเอกภาพและจุดแข็งการจัดการ
เป็นเครือข่ายร่วมกันด้วยการ sharing เครื่องมืออุปกรณ์ Technology แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ KM
และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เกลี่ยประโยชน์ห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันอย่างครบวงจรทั้งธุรกิจท่องเที่ยวขาเข้าและ
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ขาออก การเตรียมกาลังคนจาเป็นต้องพิจารณากลไกระบบนิเวศการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สร้าง
ส่วนผสมของทักษะใหม่ตามรูปแบบความต้องการในการบริการของการท่องเที่ยว เช่น ถ้าMedical Tour ทั้ง
การแพทย์และทันตกรรมมีจานวนนักท่องเที่ยวเพื่อมารักษาสุขภาพประมาณ 2-3 ล้านคน ยังเป็นบริการเชิงรับ
มิได้บริหารเชิงรุกครบวงจร รวมถึง โรงพยาบาล สถาบันเสริมความงาม การแพทย์แผนไทย นวดไทย สปา
โรงแรม รีสอร์ท ร้านจาหน่ายสินค้าของชาร่วยต่างๆ การประกันภัย พาหนะการเดินทาง ผู้ให้บริการระบบ
อินเตอร์/ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยว/ระบบ GPS ฯลฯ ต้องผสมผสานทักษะเพื่อการทาบริการเชิงรุก
หลากหลายรูปแบบมีแผนแม่บทการพัฒนากาลังและทา retraining เป็นหลัก
4 ) มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
เป็นความจาเป็นที่ต้องมีการปรับกลไกระบบนิเวศ สร้างเงื่อนไขแห่งกระบวนการ ความสัมพันธ์
กติกา การจัดระเบียบผลประโยชน์ และเข้าไปร่วมพัฒนาสมรรถนะใหม่ๆภายใต้ความร่วมมือในระบบเครือข่าย
เพื่อให้มีการบูรณาการการพัฒนาทักษะร่วมกัน ควรสร้างข้อเสนอคุณค่าใหม่ด้วยการสร้างนวัตกรรมและปัน
ส่วนประโยชน์ใหม่ เพื่อเสริมจุดแข็งของระบบนิเวศธุรกิจ การบริหารจัดสรรปันส่วนทรัพยากรเพื่อลดต้นทุน
และสร้างเอกภาพและจุดแข็งการจัดการเป็นเครือข่ายร่วมกันด้วยการ
sharing
เครื่องมืออุปกรณ์
Technology แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ KM และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เกลี่ยประโยชน์ห่วงโซ่มูลค่า
ร่วมกันอย่างครบวงจร
5) ) มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
หากคิดที่จะเป็นครัวของโลก ควรช่วย SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูปให้ยืนได้อย่างมั่นคง จาเป็นต้อง
ทาให้ ป ลาเล็ กเข้มแข็ง เปลี่ ย นปลาเล็ กเป็ นปลาไว เปลี่ ยนปรัช ญาสร้างข้อเสนอคุณค่าใหม่ด้ว ยการสร้ า ง
นวัตกรรมและปันส่วนประโยชน์ใหม่ เพื่อปรับดุลยภาพของระบบนิเวศ การบริหารจัดสรรปันส่วนทรัพยากร
เพื่อลดต้นทุนและสร้างเอกภาพการจัดการเป็นเครือข่ายร่วมกัน เช่น รวมตัวสร้างตลาดใหม่ผ่านเทคโนโลยี ใช้
sharing ห้องเย็น Warehouse technology แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ KM และมาตรฐานการจัดการ
ต่างๆ เกลี่ยประโยชน์ห่วงโซ่มูลค่าใหม่ร่วมกัน กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดประชารัฐ ได้สร้างความ
ร่วมมือกับ สถาบันอาหาร บริษัทสิงห์ คอร์ปอเรชั่นจากัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียม
จัดตั้งนิคมภายใต้โครงการเวิลด์ ฟูด วัลเลย์ ไทยแลนด์ เป็นคลัสเตอร์ผู้ผลิตอาหารที่ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า
และสร้างแบรนด์พัฒนาเป็นเมืองนวัต กรรมอาหารอนาคตครบวงจรแห่งแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียน โดย
ตั้งเป้าจะทาให้เกิดโครงการในลักษณะนี้ไม่ต่ากว่า 5 แห่ง ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ขึ้นอยู่กับเอกชนที่จะจะเข้าร่วม
พัฒนาว่าจะไปลงทุนที่ไหน เปิดกว้างให้เอกชนรายอื่นเข้ามาร่วมกันพัฒนาโครงการ จาเป็นต้องประสานกับ
องค์กรเครือข่ายภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างเอกภาพข้อมูลกาลังคนและพัฒนาแผนแม่บทเกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะตาแหน่งใหม่ๆภายใต้แผนบูรณาการในรูปของโครงการร่วมกัน
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6) มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
จาเป็นต้องปรับกลไก สร้างทางลั ดและส่วนผสมผู้มีส่วนได้เสียใหม่ เริ่มจากปลายน้า คือสร้างความ
ชัดเจนและจัดทาแผนความต้องการสั่งซื้อให้ชัดเจน ในส่วนกลางน้าต้องดึงกลุ่มที่มีศักยภาพทั้งจากภายนอก
ภายในประเทศ มาร่วมพัฒนาไปพร้อมกับการศึกษาเป็นรูปแบบโครงการจากสถานการณ์จริง พัฒนาไปเรียน
ไปและเป็นทักษะเชิงกลุ่มเพื่อให้เกิดการผสมผสานขีดความสามารถมิใช่รายบุคคลแบบเดิม เนื่องจากยากและ
ช้าไม่ทันการใช้งาน ในส่วนต้นน้าที่เป็นทรัพยากรทั้งผู้ประกอบการ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
พัส ดุ โรงงาน งบประมาณ ต้องเปลี่ ย นปรั ช ญาการบริห ารจัดสรรปันส่ ว นทรัพยากรเพื่ อลดต้นทุนแต่เพิ่ม
ประสบการณ์และสมรรถนะ ด้วยการทดลองระบบอาสาแบ่งปันหมุนเวียนในตะกร้ากลางในบางกรณี เพื่อ
แลกเปลี่ ย นและเพิ่ ม เติ ม ประสบ การณ์ ไม่ ถู ก จ ากั ด ขี ด ความสามารถและมุ ม มองเฉพาะอาณาเขตเก่าๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากร เทคโนโลยี Software และ KM ระบบการจัดการหุ่นยนต์ที่ตรงกับกลไกใหม่
ร่วมกัน ควรใช้การจัดเตรียมกาลังคนในรูปแบบเป็นทีม ใช้การรวมคนที่มีทักษะคนละด้านมาร่วมทางานกันเป็น
โครงการๆ จึงจะทันต่อความต้องการเพื่อลดการสั่งเข้าที่มีราคาแพง และทาให้เสียดุลย์การค้าในปัจจุบัน
7) ) มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ในส่วนที่เกี่ยวกับการบินจาเป็นพัฒนาทักษะสมรรถนะตามมาตรฐานนานาชาติของ ICAO ประสาน
การรวบรวมข้อมูลกาลังคนกับสานักงานการบินพลเรือน (CAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คุมและออกกฏระเบียบ
การบินในไทย จาเป็นต้องสร้างร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อให้บรรลุต ามเกณฑ์ต่างๆที่เป็นสากลเท่านั้น ส่วน
บุคลากรโลจิสติกส์ต้องประสานองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเอกภาพข้อมูลกาลังคนและ
พัฒนาแผนแม่บทเกี่ยวกับสมรรถนะตาแหน่งร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานขับรถและพาหนะการขนส่ง
ต่างๆซึ่งมีจานวนมากและยังขาดมาตรฐานของสมรรถนะที่เหมาะสม รวมถึง ขั้นตอนการจัดทาระบบมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อสงเสริมใหเกิดการ สร้างสมรรถนะกาลังแรงงานใหไดมาตรฐานสากลและสรางให
เกิดความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ต้องเปลี่ยนปรัชญาการบริหารจัดสรรปันส่วนทรัพยากรเพื่อลด
ต้นทุนและสร้างเอกภาพการจั ดการเป็นเครือข่ายร่วมกันด้ว ยการทดลองระบบอาสาแบ่งปันหมุนเวี ยนใน
ตะกร้ากลางเพื่อแลกเปลี่ยน และเพิ่ม เติมประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากร ฐานข้อมูลและมาตรฐาน
การจัดการต่างๆ
8 ) มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
ต้องเปลี่ยนปรัชญาสร้างข้อเสนอคุณค่าใหม่ด้วยการปรับดุลยภาพของระบบนิเวศระหว่างประเทศ
ต้นน้าร่วมกันสร้างนวัตกรรม เกลี่ยประโยชน์ห่วงโซ่มูลค่าใหม่ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมนี้มีจุดประสงค์ที่ต้องการเกื้อกูลการเกษตรซึ่งต้องใช้ต้นสูง นาของแพงมาสนับสนุนของถูก ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนว่าใครคือผู้ได้ประโยชน์มากกว่า พอเปลี่ยนโหมดการเดินทางจากล้อไปราง
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อาจจะมีผลกระทบรถในกรุงเทพจะหายไปอย่างน้อย 25 % รถที่จะวิ่งผ่านเมืองจะน้อยลง ส่งผลให้การใช้รถทั้ง
น้ามันดีเซลและเบนซินลดลงพอสมควร
9) มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมดิจิตอล
เป็นความจาเป็นที่ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกพยากรณ์ระบบนิเวศทางธุรกิจและตัวแบบธุรกิจ
ใหม่ รวมถึงผลกระทบในแต่ละธุรกิจของเทคโนโลยีในรายละเอียดก่อนที่จะเป็นทาสเมืองขึ้นหรือถูกไล่ล่าเป็น
อาณานิคมทางเศรษฐกิจดิจิทัลจากเจ้าของเทคโนโลยีที่เน้นรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์มากกว่า
ปัจจุบันหลายร้อยหรือหลายพันเท่า
10) มิติใหม่การจัดการระบบนิเวศน์อตุ สาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
จาเป็นต้องร่วมกันสร้างเอกภาพข้อมูลกาลังคนและพัฒนาแผนแม่บทเกี่ยวกับสมรรถนะและสายทาง
อาชีพสาหรับเทคโนโลยีการแพทย์และมาตรฐานตาแหน่งเฉพาะทางขึ้นมาสาหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริการ
โรงพยาบาลโดยตรง มิใช่เทคโนโลยีทั่วไปอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลควรให้ฐานข้อมูลเชื่อมกันให้
หมด ออกแบบชั้นความลับ ในปัจจุบันคนไทยทาได้มีอยู่หลายอย่าง แต่ยังไม่มีการทดสอบ ทาให้เขาดความ
เชื่อมั่นในการนาไปขยายผล ควรทาโครงการส่งเสริมที่ได้มาตรฐานสากลร่วมกันเพื่อทดแทนการส่งเข้าระบบ
และอุปกรณ์
7. สรุป
แนวโน้มและผลกระทบของ Disruptive technologies ที่มีต่อระบบนิเวศน์ในคลัสเตอร์เศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรม S curve ในยุค 4.0 มีความแตกต่างกัน อุตสาหกรรมการบิน การแพทย์ครบวงจร การ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการแปรูปอาหาร ได้รับผลกระทบไม่มากนักเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยอยู่
เดิมจึ งมีความพร้ อมและปรั บ ตัว ได้เร็ ว อุตสาหกรรมยานยนต์ส มัยใหม่ เชื้อเพลิ งชีว ภาพและเคมีชีว ภาพ
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีมากการปรับตัวและความพร้อม
ของระบบนิเวศน์มีรองลงมา ส่วนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ ได้รับผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์มากมีความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวน้อยสุด
มิติใหม่ในการจัดการระบบนิเวศน์ของคลัสเตอร์เศรษฐกิจจาเป็นต้องมีการปรับกลไกและรูปแบบการ
จัดการในแต่ละระยะขององค์ประกอบวัฎจักรอุตสาหกรรม การจัดการคลัสเตอร์ในส่วนของปลายน้าของวัฎ
จักร ยังขาดการวิจัยทาความเข้าใจบริบทของลูกค้าให้ชัดเจนว่า จะกาหนดกลุ่มเป้าหมายว่าที่ชัดเจนว่าคือใคร
ตลาดมีความต้องการเฉพาะอย่างไร ลาธารแห่งความต้องการจะมีความยั่งยืนได้อย่างไร ในส่วนกลางน้า
จาเป็นต้องสร้างนวัตกรรมจากความต้องการที่มี ลักษณะ outside in ร่วมกับ inside out ปัจจุบันเน้นการใช้
inside out ด้านเดียว ทาให้ไม่ตอบโจทย์ลาธารแห่งความต้องการของลูกค้า ในส่วนต้นน้าที่เป็นทรัพยากรการ
ผลิตทั้งผู้ประกอบการ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ โรงงาน งบประมาณ ต้องเปลี่ยนปรัชญา
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การบริหารจัดสรรแบ่งปันที่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการผลิต ด้วยการทดลอง
ระบบอาสาแบ่งปัน หมุนเวียนในตะกร้ากลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากร เทคโนโลยี Software และ KM
ต่างๆ ให้ผู้ประกอบการต้นน้าและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันและรังสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน (Co
creation)

132

บรรณานุกรม
Chapin, F. Stuart . and Team. (2002) . Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology . New York,
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
Christensen, Clayton M. (2013) . Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,
Christensen, Clayton M. ; Rayno, Michael E. (2003) . The Innovator's Solution: Creating and
Sustaining Successful Growth Boston : Harvard Business Review Press,
Chows, Nicharee (2558) . “มอง Startup Ecosystem ในสิงคโปร์” สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 จาก
https://techsauce.co/startup/startup-ecosystem-in-sg/
Lorimer, Chris. (2017). “Riding the Curve.” สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 จาก
https://www.linkedin.com/pulse/riding-curve- .
Moore, James (2006). "Business ecosystems and the view from the firm". The Antitrust
Bulletin. 51, 1 (Spring): 31.
กระทรวงอุตสาหกรรม, (2559) .ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) .2559.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พลเอก. “คากล่าวเปิดการประชุม และปฐกถาพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี.” ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม
2560 สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 จาก
http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/Speech_Gov.pdf
สุวิทย์ เมษินทรีย์.(2560). อุตสาหกรรม 4.0 จุดเปลี่ยนประเทศไทย ยั่งยืน สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
จาก https://www.mmthailand.com
สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2559) . ประเทศไทย 4.0 สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 จาก
https://www.facebook.com/drsuvitpage/
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. (2558). “คาบรรยายพิเศษ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทย”. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 จาก
http://tasme.or.th/article_inside.php?article_id=23
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (2559). แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. 2560-2564). หน้า 7-9))
สานักงานเลขาธิการัฐสภา (ม.ป.ป.) คลัสเตอร์ : การรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อการแข่งขัน สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2560 จาก http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/dec2558-3.pdf

133

การศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสาเร็จของอาชีวศึก ษาไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดร. จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

การศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสาเร็จของอาชีวศึกษาไทย
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดร. จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของอาชีวศึกษา 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยสาเร็จที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 3) แนวทาง
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาของอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การวิจัย
ครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในสังกัดของ
สถาบันอาชีวศึกษาของไทย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มประชากรเป้าหมายในงานวิจัยนี้
ประกอบด้ว ย 5 กลุ่ ม ได้แก่ 1) ผู้ บ ริ ห ารวิทยาลั ยอาชีวศึกษา 2) บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย 3)
นักเรียนอาชีวศึกษา 4) ผู้ประกอบการ และ 5) ผู้ปกครอง จานวน 120 คน ร่วมกับการค้นคว้าหนังสือ/ตารา/
วารสาร/ผลงานวิจัย/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง/ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต (Secondary Data) เพื่อนามา
ประมวลกลั่นกรองเรียบเรียงข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์
จากผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรค มาจากหลายภาคส่วนทั้งส่วนของการกาหนดนโยบาย ผู้นา
นโยบายไปปฏิบัติ (ผู้บริหาร) บุคลากรทางการศึกษา (ครู -อาจารย์) กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง รวมทั้งกลุ่ม
ผู้ประกอบการ และปัญหาสาคัญด้านอื่น ๆ ปัจจัยสาเร็จที่ส่งผลในการพัฒนา คือ กลุ่มกาหนดนโยบายต้องให้
ความสาคัญกับนโยบายระยะยาวและมีความรู้จริงเกี่ยวกับอาชีวศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาต้องซื่อสัตย์ มี
วิสัยทัศน์ และมุ่งพัฒนา กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา (ครู-อาจารย์) ต้องตรงสายงาน เข้าใจสถานการณ์ของโลก
ในยุ ค ปั จ จุ บั น รวมถึ ง ต้ อ งพั ฒ นาด้ า นภาษาอั ง กฤษ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น
อาชีวศึกษา รวมถึงเน้นการส่งบุคลากรและอุปกรณ์ฝึกที่ทันสมัยเข้ามาช่วยดาเนินการเรียนการสอน กลุ่ม
ผู้ปกครองต้องร่วมมือกับสถานศึกษา ด้านค่านิยม และภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา และกลุ่มนักเรียนต้องให้
ความร่วมมือในการสร้างภาพลักษณ์ เน้นจริยธรรม คุณธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็น “อาชีวะ”
ของตน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับผู้กาหนดนโยบายไปถึง
นักเรียน/นักศึกษา
คาสาคัญ: ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยสาเร็จ การอาชีวศึกษา ประชาคมอาเซียน
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A Study of Problems, Obstacles and Success Factors in Thai Vocational Education into
the ASEAN
Dr. Chulaporn Kobjaiklang
ABSTRACT
The objectives of this study were to determine 1) the problems and obstacles of
Vocational educational, 2) the success factors that affect the operation of Vocational
education to support the implementation into the ASEAN Community and, 3) to find a
solutions of problems and obstacles in the Vocational education develop for support into the
ASEAN Community and make suggestions for the associated various sectors. This research uses
Qualitative, study in Vocational institutions under the jurisdiction of Office of Vocational
Education Commission in Thailand. The target population consists of 5 groups: 1) Vocational
college administrators 2) College education personnel 3) Vocational students 4) entrepreneurs
and 5) parents totally 120 persons. Together with the documentary research from books /
textbooks / journals / research / publications related to the Internet (Secondary Data) to be
processed, screened, compiled, and analyzed.
The results of the study showed that the problems and obstacles came from many
sectors including the policy sector, Vocational educational manager (Executives), educational
personnel (Teacher), student group, parent group and entrepreneurial group. The success
factors in the development were come from policies makers must prioritize long-term policies
and have real knowledge about Vocational education system. The Vocational educational
manager (Executives) must be honest, have a vision and focus on development institution.
Educational personnel (Teacher) group must be in straight line, to understand the current
world situation and including the development of English language. Entrepreneurs must
cooperate with Vocational institutes. Including the emphasis on the delivery of specialist
personnel and advanced training equipment to support Vocational teach. Parents group must
collaborate with schools on the values and image of Vocational education. And the students
group had to cooperate in creating a moral image, ethics and pride in their "Vocational
education". Developmental approaches need to work together in all relevant sectors, from
Policy-makers to students.
Keywords: Problems, Obstacles, Success Factors, Vocational Education, ASEAN
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1. บทนา
จากแผนการก่อตั้งประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสั นติภ าพในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อันนามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม วัตถุประสงค์หลักที่กาหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (the ASEAN Declaration) หนึ่งในเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ได้เน้น ด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และ
ด้านการบริหาร การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคมผ่านการบรรจุ
การศึกษาในทุกภาคส่วนมีความสาคัญมาก การศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกสาคัญเพื่อขับเคลื่ อนและเชื่อมโยง
อาเซียนให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ซึ่งให้ความสาคัญของการพัฒนามนุษย์ การจัดการศึกษาใน
อาเซียนเป็นรากฐานสาคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชาติสมาชิก (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.:10)
“อาชีวศึกษา” เป็นการศึกษาที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด
นโยบาย ที่เน้นการผลิตกาลังคนให้มีความรู้ ประกอบอาชีพได้หลากหลาย สร้างกาลังคนที่มีทักษะเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายทั้งระยะสั้น และระยะยาว
ซึ่งได้กาหนดไว้หลายประการเกี่ยวกับการเพิ่มจานวนผู้เรียน และยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาให้ทันสมัย
โดยมีนโยบายสาคัญ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม ด้านการขยายความร่วมมือในรูปแบบ
ทวิภาคีให้มากขึ้น ด้านการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการจัดหลักสูตร
ทักษะอาชีพควบคู่ไปกับหลักสูตรสามัญ ด้านการส่งเสริมให้ได้ค่าตอบแทนตามสมรรถนะวิชาชีพ การส่งเสริม
การวิจัยและนวัตกรรม ร่วมและเร่งผลิตกาลังให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตที่มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
เร่งปรับภาพลักษณ์อาชีวะ สร้างคุณค่า ให้คนอาชีวะ ยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ ในภาคอาชีวศึกษา
ให้มากขึ้น และขยายโอกาสเรื่องทุนการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนั้นในภาค
ส่วนของอาชีวศึกษาต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะฝีมือไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และภาค
การเกษตร โดยต้องผลิตคนให้มีการศึกษาเพื่อนาไปประกอบอาชีพได้ทันที เรียนต้องจบมีงานทา มีรายได้ มี
งานรองรับชัดเจน ตอบสนองกับสภาวะเศรษฐกิจของชาติในปัจจุบันรวมไปถึงการผลิตบุคลากรสู่เวทีระหว่าง
ประเทศด้วย เป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาต้องตอบโจทย์สังคมได้ว่าจะผลิตกาลังคนอย่างไรจึงจะตรงกับ
ความต้องการ และทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ปัจจัยแห่งความสาเร็จคือการ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดการขยายผลผลิตของประเทศ
(สานักคณะกรรมการอาชีวะศึกษา, 2559)
ดังนั้ น บทบาทส าคัญ ต่อระบบการศึ กษาของไทยในส่ ว นของอาชี ว ะ เป็ นปัจ จัย ส าคั ญที่ ส่ งผลต่ อ
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ การทราบปัญหา อุปสรรค สามารถร่วมกันหาแนวทางการร่วมมือทุกภาคส่วน
ได้อย่างเหมาะสม และการศึกษาปัจจัยสาเร็จของการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเป็นสิ่งจาเป็น ที่จะต้องศึกษาทั้งเรื่องของภาพรวมด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการศึกษาของอาชีวศึกษาในทุกระดับให้มีความพร้อม ซึ่ง
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จะส่ งผลให้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ ไทยเป็นผู้นาด้าน
อาชีวศึกษาของกลุ่มประเทศในอาเซียน (ASEAN)
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของอาชีวศึกษาในสังกัดของสถาบันอาชีวศึกษาของไทย สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยสาเร็จที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2.3 แนวทางส่ งเสริ ม และพัฒ นาศั กยภาพทางการศึก ษาของการอาชีว ศึ กษาไทยเพื่ อสร้ างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในอาเซียน
3. วิธีการศึกษา
วิธีดาเนินการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัย
แบบ Grounded Theory (Creswell, 2013) และศึกษาจากเอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา จากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตด้ า นประชากรและตั ว อย่ า ง ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Selection)
จานวน 120 คน ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา จานวน 30 คน 2) บุคลากร
ทางการศึกษาของวิทยาลัย จานวน 35 คน 3) นักเรียนอาชีวศึกษา จานวน 25 คน 4) ผู้ประกอบการ จานวน
15 คน และ 5) ผู้ปกครอง จานวน 15 คน
เครื่ อ งมื อ ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ( In-Depth
Interview) และการประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยก่อนการเก็บข้อมูลจริงผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ทดลองเก็บข้อมูล (Pilot Test) ก่อนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง ร่วมกับการค้นคว้าหนังสือ/ตารา/วารสาร/
ผลงานวิจัย/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง/ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต (Secondary Data) เพื่อนามาประมวล
กลั่นกรองเรียบเรียงข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบเครื่องมือ
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) การตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ต รวจสอบโดย การตรวจสอบข้ อมู ล แบบสามเส้ า
(Triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช , 2557: 129-130) ทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จาก
ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร และใช้วิเคราะห์เชิงบรรยาย
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4. ผลการศึกษา
4.1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของอาชีวศึกษาในสังกัดของสถาบันอาชีวศึกษาของไทย สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ด้านปัญหา/อุปสรรค(ทางตรง) ของอาชีวศึกษา จากผู้กาหนดนโยบาย ผู้นานโยบายไปปฏิบัติ
(ผู้บริหาร) บุคลากรทางการศึกษา (ครู-อาจารย์) และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา
ปัญหา/อุปสรรค(ทางตรง)
ผู้กาหนดนโยบาย
1. จากแนวนโยบายของภาครัฐในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาขาดช่วง
ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการพัฒนาด้านบุคลากรทาง
การศึกษา
2. การเปลี่ยนนโยบายบ่อย จากภาคการเมือง
3. ผู้กาหนดนโยบายขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาชีวะ
4. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เหมาะสม

บุคลากรทางการศึกษา (ครู-อาจารย์)
1. ไม่ตรงสายงานที่สอน ส่งผลให้ขาดความเชี่ยวชาญ
2. ยึดติดในวุฒิ “ครู” ควรใช้บุคลากรเฉพาะทางสอน
3. ขาดการประชาสัมพันธ์ ติดต่อกับผู้ประกอบการ
4. ขาดความรู้ดา้ นการทาการตลาด เพื่อเผยแพร่งาน
5. ยังไม่สามารถต่อยอดงานวิจัยทีม่ ีอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
6. ยังมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร
7. ขาดการติดตามสถานการณ์โลกและสถานการณ์
ประชาคมอาเซียน
8. ภาระการสอนมากเกินไป
9. ช่องว่างระหว่างวัยของกลุ่มครูกลุ่มเดิมกับครูกลุ่มใหม่
(New Generations)

ที่มา: จากการศึกษา

ผู้นานโยบายไปปฏิบัติ (ผู้บริหาร)
1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ขาดการเน้นด้านกาพัฒนา
2. ผู้บริหารมีงานได้รับมอบหมายจากส่วนกลางมากไป
3. ผู้บริหารบางส่วนขาดความซื่อสัตย์ ไม่เสียสละ
มาดารงตาแหน่งเพื่อก้าวสูต่ าแหน่งระดับที่สูงขึ้น
4. ผู้บริหารไม่ได้พานักหรือเป็นคนท้องถิ่น
5. ผู้บริหารมาจากสายอื่นขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
อาชีวศึกษาอย่างแท้จริง
6. ผู้บริหารขาดการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนสถาบัน
ออกพบประชาชน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ ฯลฯ
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา
1. ขาดความความตั้งใจ เรียนเพื่อให้มีที่เรียน
2. ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ภาพลักษณ์ของอาชีวะส่งผลให้ขาดความภูมิใจในหน้าที่
ของตน
4. ขาดการปลูกฝัง เรื่องระเบียบ วินัย ความซื่อสัตว์ในช่วง
ก่อนเข้าอาชีวะ
5. ขาดความภูมิใจในการศึกษาสายอาชีวะ
6. เป็นเด็กที่มีฐานะค่อนข้างยากจน
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ตารางที่ 2 ด้านปัญหา/อุปสรรคของอาชีวศึกษา(ทางอ้อม) โดยศึกษาจากผู้ปกครอง และผู้ประกอบการด้าน
อื่นๆ ที่พบ
ปัญหา/อุปสรรค(ทางอ้อม)
ผู้ปกครอง
ผู้ประกอบการ
1. ด้านค่านิยมของ “อาชีวะ” และ “สายสามัญ” ผู้ปกครอง 1. ขาดความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่
ส่วนใหญ่นิยมให้บุตรหลานเรียนสายสามัญมากกว่า
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะจริงในพื้นที่
2. ขาดความร่วมมือส่งเสริม “งานสายอาชีพ”
2. ขาดการร่วมให้ความรู้ด้านอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
3. ขาดการร่วมส่งเสริมให้ลูกหลานอาศัยในท้องถิ่นและ
ทันสมัย และร่วมกันพัฒนาด้านนวัตกรรม
พัฒนาท้องถิ่น
3. ขาดการส่งเสริมโดยการส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4. ขาดความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดูแลเด็ก และ
ที่มาจากผู้ประกอบการมาให้ฝึกในสถาบันอาชีวศึกษา
บุตรหลานในเรื่องการปลูกฝัง ระเบียบวินัย ความ
4. ขาดความร่วมมือในส่วนของ งบประมาณด้าน
ซื่อสัตย์ ความมีมารยาทจากการประกอบ สัมมาอาชีวะ
ทุนการศึกษา ที่พัก และสถานที่ฝึกงาน
5. ฐานะยากจนถึงจะส่งลูกหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษา
6. ระบบการศึกษาที่ผ่านมาของไทยให้ความสาคัญด้าน
การศึกษาในอุดมศึกษามากกว่าอาชีวศึกษา
ปัญหาอุปสรรคด้านอื่นๆ ที่พบ
1. ด้านการคัดเลือกเด็กที่เข้าศึกษาต่อ อาชีวศึกษาขาดโอกาสในการได้เด็กที่มีคณ
ุ ภาพ
2. อุปกรณ์การเรียนไม่ทันสมัย
3. โปรแกรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ
4. ขาดการประยุกต์ใช้ R&D (Research and Development)
5. ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ ระดับติดต่อสื่อสาร
6. ขาดความรอบรูเ้ รื่องกลุม่ ประเทศอาเซียน
7. ด้านการประชาสัมพันธ์ว่าเรียนแล้วดีอย่างไร

ที่มา: จากการศึกษา
5. สรุปผลและอภิปรายผล
5.1 ด้านปัญหา/อุปสรรคของอาชีวศึกษาจากการศึกษาพบว่า ด้านปัญหา/อุปสรรคของอาชีวศึกษา
จากการศึกษาพบว่า มาจากหลายส่วน ประกอบด้วยปัญหา/อุปสรรคทางตรงและปัญหาอุปสรรคทางอ้อม
ปัญหา/อุปสรรคทางตรงมาจาก ผู้กาหนดนโยบาย ผู้นานโยบายไปปฏิบัติ (ผู้บริหาร) บุคลากรทางการศึกษา
(ครู-อาจารย์) และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา และปัญหา/อุปสรรคทางอ้อม มาจากผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ
และยังพบปัญหา/อุปสรรคในด้าต่างๆ ที่ส่งผลต่ออาชีวศึกษาดังนี้
1. ด้านปัญหา/อุปสรรคของอาชีวศึกษาทางตรง ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรคที่มาจากผู้กาหนด
นโยบาย ผู้นานโยบายไปปฏิบัติ (ผู้บริหาร) บุคลากรทางการศึกษา (ครู-อาจารย์) และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา
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1.1 จากผู้กาหนดนโยบาย เห็นได้ชัดมากในส่วนของการกาหนดนโยบายซึ่งมาจากผู้กาหนด
นโยบายที่ขาดความต่อเนื่ องในด้านการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตลอดเวลาที่ส่ งผลมาจากภาค
การเมืองที่ไม่เสถียรภาพ รวมถึงส่วนของการจัดสรรด้านงบประมาณจากส่วนกลางที่ไม่แน่นอน
1.2 ผู้ น านโยบายไปปฏิ บั ติ (ผู้ บ ริ ห าร) บทบาทส าคั ญ ของผู้ น านโยบายไปปฏิ บั ติ ข อง
อาชีว ศึกษา คือวิสั ย ทัศน์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ าวิสั ยทั ศน์ ข องผู้ บ ริห ารยั ง ขาดในส่ ว นของกาเน้น พั ฒ นา
สถาบันการศึกษาของตน อาจเป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารมีงานที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางมากเกินไป
รวมถึงผู้บริหารบางส่วนขาดความซื่อสัตย์ ไม่เสียสละ บางท่านมาดารงตาแหน่งเพื่อเป็นเส้นทางก้าวสู่ตาแหน่ง
ระดับที่สูงขึ้น ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้พานั กหรือเป็นคนท้องถิ่น ผู้บริหารมาจากสายอื่นขาดความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านอาชีวะ และผู้บริหารขาดการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนสถาบันออกพบประชาชน ผู้ปกครอง
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นความจาเป็นในเรื่องของภาคบริการสังคมและด้านความซื่อสัตย์
1.3 บุคลากรทางการศึกษา (ครู -อาจารย์) จากการศึกษาพบปัญหา/อุปสรรคหลักของ ครูอาจารย์สายอาชีวศึกษา คือไม่ตรงสายงานที่สอนส่งผลให้ขาดความเชี่ยวชาญ รวมถึงการยึดติดในวุฒิ “ครู”
ส่ ง ผลให้ ปิ ด โอกาสได้ บุ ค ลากรเฉพาะทางสอน ครู - อาจารย์ ข าดการความรู้ แ ละเทคนิ ค ต่ า งๆ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ กับสถาบั นการศึกษาของตน ขาดการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการส่ งผลให้ เ ด็ก
นักเรียนขาดโอกาสในการได้รับการฝึ กงานในสถานที่ที่สร้างโอกาสก้าวหน้าให้ กับนักเรียน-นักศึกษา ขาด
ความรู้ ด้านการทาการตลาด เพื่อเผยแพร่ งาน ส่ ว นใหญ่ยังไม่ส ามารถต่อยอดงานวิจัยที่มีอยู่ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ยังพบว่าบุคลากรทางการศึกษายังมีปัญหาด้านภาษาอั งกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร ยังขาดการติดตาม
สถานการณ์โลกและสถานการณ์ประชาคมอาเซียน อาจจะมาจากการที่กลุ่มบุคลากรทางการศึกษามีภาระการ
สอนมากเกินไป และช่องว่างระหว่างวัยของกลุ่มครูกลุ่มเดิมกับครูกลุ่มใหม่ (New Generations)
1.4 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา พบปัญหา/อุปสรรคทางตรงของกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา คือ
การขาดความความตั้งใจ เรียนเพื่อให้มีที่เรียน ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของอาชีวะ
ส่งผลให้ขาดความภูมิใจในหน้าที่ของตน ขาดการปลูกฝัง เรื่องระเบียบ วินัย ความซื่อสัตว์ในช่วงก่อนเข้า
อาชีวะ ขาดความภูมิใจในการศึกษาสายอาชีวะ และเด็กนักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีฐานะค่อนข้าง
ยากจนจึงขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองจากสื่อต่างๆ ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถศึกษาหาความรู้
ในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน
2. ด้านปัญหา/อุปสรรคทางอ้อม ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรคที่มาจาก ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ
และปัญหา/อุปสรรคอื่นๆ ดังนี้
2.1. ผู้ปกครอง ในส่วนของผู้ปกครองอุปสรรคมาจากค่านิยมของการศึกษา “สายอาชีวะ”
และ “สายสามัญ” ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมให้บุตรหลานเรียนสายสามัญมากกว่า อาจมีความเชื่อว่าเรียนสาย
สามัญแล้วบุตรหลานมีอนาคตมากกว่าเรียนสายอาชีวะ การขาดความร่วมมือส่งเสริม “งานสายอาชีพ” อาจ
เนื่ อ งมาจากทางสถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานอาชี ว ศึ ก ษาขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ผู้ ป กครองได้ ท ราบถึ ง
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ความสาคัญในการด้านอาชีวศึกษา การขาดความร่วมมือในการส่งเสริม ให้ลูกหลานอาศัยในท้องถิ่นและพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นเรื่องสาคัญที่ครอบครัวต้องวางรากฐานให้เด็กรักถิ่นฐานบ้านเกิดและต้องการกลับมาพัฒนาถิ่นฐาน
บ้านเกิดของตน ผู้ปกครองยังขาดความร่ว มมือกับสถานศึกษาในการดูแลเด็ก และบุตรหลานในเรื่องการ
ปลูกฝัง ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความมีมารยาทจากการประกอบสัมมาอาชีวะ ในส่วนผู้ปกครองส่วนใหญ่
ต้องใช้เวลาในการประกอบสัมาอาชีพของแต่ละครอบครัวส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้านเวลาระหว่าง
เด็กกับผู้ปกครอง รวมถึงความเชื่อว่าผู้ปกครองหรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนเท่านั้นถึงจะส่งลูกหลานเข้า
เรียนอาชีวศึกษา และปัจจุบันระบบการศึกษาที่ผ่านมาของไทยให้ความสาคัญด้านการศึกษาในอุดมศึกษา
มากกว่าอาชีวศึกษา ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องของการพัฒนาอาชีวศึกษา
2.2 ด้านผู้ประกอบการ เป็นปัจจัยสาคัญที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนและพัฒนา
ระบบการศึกษาของอาชีวะ จากอุปสรรคที่พบจากการศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความร่วมมือ
กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะจริงในพื้นที่ ขาดการร่วมให้ความรู้ด้านอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่ทันสมัย และร่วมกันพัฒนาด้านนวัตกรรม การขาดการส่งเสริมโดยการส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มา
จากผู้ประกอบการมาให้ฝึกในสถาบันอาชีวศึกษา ขาดความร่วมมือในส่วนของ งบประมาณด้านทุนการศึกษา
ที่ พั ก และสถานที่ ฝึ ก งานซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ ต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ทั้ ง จากสถานศึ ก ษาและภาคส่ ว นของ
ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ต้องให้ความสาคัญในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่และ
ผู้ประกอบการให้เกิดความร่วมมือทั้งสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงผู้ประกอบการระดับประเทศ
มักจะเปิดสถาบันเป็นของตนเองโอกาสจะรับเด็กอาชีวะข้างนอกเข้ามาฝึกงานค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กที่อยู่ห่างไกลในส่วนนี้ควรให้ความสาคัญ
2.3 ปัญหาอุปสรรคด้านอื่นๆ ในภาพรวมที่ส่งผลกับอาชีวศึกษา คือ ด้านการคัดเลือกเด็กที่
เข้าศึกษาต่อ อาชีวศึกษาขาดโอกาสในการได้เด็กที่มีคุณภาพ เนื่องจากขาดการสนับสนุนและส่งต่อในช่วง เด็ก
ที่จะเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือการเรียนต่ อจากมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเรียนต่ออีก 3
ปี เทียบเท่าวุฒิมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาที่ 6) ดังนั้นเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษามักเรียนต่อเนื่องจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยนโยบายพิจารณาการให้งบสนับสนุนรายหัวเฉลี่ยของเด็กนักเรียน ซึ่ง
โรงเรียนไหนมีจานวนเด็กนักเรียนมากจะได้งบประมาณจานวนมาก ส่วนใหญ่ระบบการศึกษาระดับมัธยมจะไม่
ค่อยส่งต่อให้เด็กมาเรีย นสายอาชีว ะ จะสนับสนุนให้เรียนมัธยมปลายต่อ ในส่วนของอุปกรณ์การเรียนไม่
ทันสมัย โปรแกรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจซึ่งส่ งผลมาจากปริมาณของอาจารย์ผู้ส อนมีจากัด การใช้
บุคลากรที่สอนไม่ตรงสายงาน และการขาดความต่อเนื่องในนโยบาย ขาดการประยุกต์ใช้ R&D (Research
and Development) ปัญหาด้านภาษาอังกฤษระดับติดต่อสื่อสารของกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ขาดความ
รอบรู้เรื่องกลุ่มประเทศอาเซียนของทั้งกลุ่มบุคลากรด้านการศึกษาและกลุ่มกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา และยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงอาชีวศึกษาว่าเรียนแล้วดีอย่างไร
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จากประเด็นข้างต้นทั้งด้านปัญหาและอุปสรรคของการอาชีวศึกษาที่จะสามารถพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาในอนาคตมีความจาเป็นต้องมองรอบด้าน ทั้ง ผู้กาหนดนโยบาย ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ นักเรียน/
นักศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา
5.2 ปัจจัยสาเร็จทางการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พบว่า มีความเกี่ยวเนื่องมาจากด้านปัญหาและอุปสรรค หากสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
สามารถหาปัจจัยสาเร็จพบ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาอย่า งยั่งยืน จากการศึกษาพบปัจจัย
สาเร็จของอาชีวศึกษามาจาก กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย กลุ่มผู้นานโยบายไปปฏิบัติ (ผู้บริหาร) กลุ่มบุคลากรทาง
การศึกษา (ครู-อาจารย์) กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มผู้ประกอบการ
1. กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย ระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
กาหนดนโยบายด้านอาชีวศึกษา ต้องมีวิสัยทัศน์ในการกาหนดนโยบาย และต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บ่อยครั้งเพราะจะส่งผลต่อผู้นานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายต้องเป็นนโยบายระยะยาว ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
นักการเมือง นโยบายต้องสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ต้องมีการตรวจสอบงบประมาณ และติดตามผล และเน้น
ด้านการศึกษาวิเคราะห์และทาวิจัยก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละสถาบัน
2. กลุ่มผู้นานโยบายไปปฏิบัติ (ผู้บริหาร) ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ในภาพรวม มีวิสัยทัศน์
มุ่งเน้นด้านการพัฒนา ให้ความสาคัญด้านงานวิจัยและพัฒนา สิ่ งที่สาคัญที่สุด คือสามารถนาเอาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาในสถาบันการศึกษาของตนไปต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตผล ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาต้อง
จัดสรรเวลาในการออกพบประชาชนและผู้ปกครองในพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสาคัญของอาชีวศึกษาและ
ส่งบุตรหลานเข้าระบบเพิ่มมากขึ้น สิ่ งสาคัญ คือต้องซื่อสัตย์ เสียสละ ไม่มาเพียงเพื่อก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งบริหาร
เท่านั้นต้องมาเพื่อพัฒนา และที่สาคัญที่สุดผู้บริหารควรมีที่พานักหรือเป็นคนท้องถิ่นเดียวกับสถานศึ กษา
เพราะจะส่งต่อถึงความตั้งใจในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง
3. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา (ครู-อาจารย์) ครู/อาจารย์ ต้องตรงสายงานที่สอน ไม่ควร
กาหนดหรือหยึดติดในวุฒิ “ครู” หากสอนวิชาเฉพาะทาง ควรใช้บุคลากรเฉพาะทางมาสอน บุคลากรทางการ
ศึกษาต้องมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ด้านทาการตลาด บุคลากร
ทางการศึกษาต้องสามารถต่อยอดงานวิจัยที่มีอยู่ได้ ต้องได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ต้องมีความเข้าใจ
รอบด้านในเรื่องของสถานการณ์โลก และต้องทันสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. กลุ่มนักเรียน ต้องมีความตั้งใจ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเน้นด้าน คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ และความภาคภูมิใจในความเป็น “อาชีวะ” ของตนเอง ยึดมั่นในการตอบแทนประเทศชาติ
ต้องการพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นที่ต้องการกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง และเน้นให้เด็กกลับมาพัฒนาถิ่นกาเนิด
สร้างภาพลักษณ์ให้ระบบอาชีวศึกษาใหม่ “New Image of Vocational Education”
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5. กลุ่มผู้ปกครอง เปลี่ยนค่านิยมของ “สายอาชีวะ” และ “สายสามัญ” ต้องร่วมกัน
ส่งเสริม งานสายอาชีพ และร่วมส่งเสริมให้ ลูกหลานอาศัยอยู่และพัฒนาท้องถิ่นไปด้วยกัน ร่วมกับสถาบันใน
การดูแลเด็ก และบุตรหลานใน เรื่องการ ปลูกฝัง ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความมีมารยาทสังคม และความ
ตรงต่อเวลา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ดึงความรู้ที่กลุ่มผู้ปกครองมีมาร่วมพัฒนาและร่วมสอนกับครู
6. กลุ่มผู้ประกอบการ ต้องให้ความร่วมมือกับอาชีวศึกษาในการพัฒนาประเทศ เพื่อช่วย
ผลักดันและส่งเสริมทักษะให้กับเด็กอาชีวะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงาน ให้ความรู้ด้านอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่ทันสมัย ส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานของผู้ประกอบการมาให้ฝึกในสถาบันอาชีวศึกษา ปีละ 1-2
สนับสนุนด้านงบประมาณด้านทุนการศึกษา ที่พัก และสถานที่ฝึกงาน
ในการผลักดันให้อาชีวศึกษาของไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และยั่ งยืนต้องอาศัยความร่วมมือ
ในทุกภาคส่วน มุ่งเน้นความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย 4 นโยบาย
10 ยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558)
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ภาพที่ 1 ปัจจัยสาเร็จที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มผู้นำนโยบำยไปปฏิบัติ (ผู้บริหำร)
กลุ่มผู้กำหนดนโยบำย
1. ระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ต้องมีวิสัยทัศน์ในการกาหนดนโยบาย และ
ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง
2. นโยบายต้องเป็ นนโยบายระยะยาว ไม่เปลี่ยน ตาม
นักการเมือง
3. นโยบายต้องสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
4. ต้องมีการตรวจสอบงบประมาณ และติดตามผล
5. เน้นด้านการศึกษาวิเคราะห์ และทาวิจยั ก่อนที่จะ
จัดสรรงบประมาณให้กบั แต่ละสถาบัน

กลุ่มนักเรียน
1. มีความตั้งใจ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเน้นด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์ และความ
ภาคภูมิใจในความเป็ น “อาชีวะ” ของตนเอง
2. ยึดมัน่ ในการตอบแทนประเทศชาติ
3. ต้องการพัฒนาอาชีวะ ให้กลับมารุ่ งเรื องอีกครั้ง
และเน้นให้เด็กกลับมาพัฒนาถิ่นกาเนิ ด
4. สร้างภาพลักษณ์ให้อาชีวะ ใหม่ “New Image of
Vocational Education”

ที่มา: จากการศึกษา

1. ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ในภาพรวม
2. ต้องมีวิสยั ทัศน์ มุ่งเน้นด้านการพัฒนา
3. ต้องให้ความสาคัญด้านงานวิจยั และพัฒนา โดยสามารถนา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาต่อยอดให้เกิดเป็ นผลิตผล
4. ต้องออกพบประชาชนและผูป้ กครองในพื้นที่เพื่อกระตุน้ ให้เห็น
ความสาคัญของอาชีวศึกษาและส่งบุตรหลานเข้าระบบเพิ่มมากขึ้น
5. ต้องซื่อสัตย์ เสี ยสละ ไม่มาเพียงเพื่อก้าวขึ้นสู่ ตาแหน่งบริ หารเท่านั้น
ต้องมาเพื่อพัฒนา
6. ควรมีที่พานักหรื อเป็ นคนท้องถิ่นเดียวกับสถานศึกษา

กลุ่มบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ครู -อำจำรย์ )
1. ครู /อาจารย์ ต้องตรงสายงานที่สอน
2. ไม่กาหนดหรื อหยึดติดในวุฒิ “ครู ” หากสอนวิชาเฉพาะทาง

ควรใช้บุคลากรเฉพาะทางมาสอน
3. บุคลากรทางการศึกษาต้องมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์
4. บุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู ้ดา้ นทาการตลาด
5. บุคลากรทางการศึกษาต้องสามารถต่อยอดงานวิจยั ที่มีอยูไ่ ด้
6. ต้องได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
7. ต้องมีความเข้าใจรอบด้านในเรื่ องของสถานการณ์โลก
สถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

ปัจจัยสำเร็จ

กลุ่มผู้ประกอบกำร
1. ให้ความร่ วมมือกับอาชี วศึกษาในการพัฒนาประเทศ

กลุ่มผู้ปกครอง
1. เปลี่ยนค่านิ ยมของ “อาชี วะ” และ “สายสามัญ”

2. ต้องร่ วมกันส่งเสริ ม งานสายอาชี พ และร่ วมส่ งเสริ มให้
ลูกหลานอาศัยอยูแ่ ละพัฒนาท้องถิ่น
3. ร่ วมกับสถาบันในการดูแลเด็ก และบุตรหลานใน เรื่ องการ
ปลูกฝัง ระเบียบวินยั ความซื่อสัตย์ ความมีมารยาทสังคม
และความตรงต่อเวลา
4. เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั เด็ก ร่ วมสอนกับครู

เพื่อช่วยผลักดันและส่ งเสริ มทักษะให้กบั เด็กอาชี วะ
2. เปิ ดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเข้ามาฝึ กงาน
3. ให้ความรู ้ดา้ นอุปกรณ์ เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย
4. ส่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านในงานของผูป้ ระกอบการมา
ให้ฝึกในสถาบันอาชีวศึกษา ปี ละ 1-2
5. สนับสนุนด้านงบประมาณด้านทุนการศึกษา ที่พกั และ

สถานที่ฝึกงาน
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5.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในอาเซียน
ภาพรวมของอาชีวศึกษา 1) ต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ให้กับอาชีวศึกษาทั้งระบบ 2) งบประมาณไม่
ควรแบ่งตามปริมาณเด็ก ควรจัดสรรโดยใช้เกณฑ์ใหม่พิจารณาจากสถานศึกษา 3) กรณีที่พื้นที่ใกล้เคียงกันเปิด
สาขาที่ซ้าซ้อนกัน และมีปริมาณเด็กไม่เหมาะสมกับการลงทุนเปิดสาขานั้น ๆ ควรพิจารณา 4) เน้นสถาบัน
เฉพาะทาง ให้เก่งเป็นด้าน ๆ มากกว่าการเน้นปริมาณควรมุ่งเน้น “คุณภาพ” ดูสถานที่ตั้งเป็นหลัก เช่น เก่ง
เกษตรกรรม ควรอยู่ที่ไหนบ้าง เก่งด้านประมงควรอยู่ที่ไหนบ้าง เก่งด้านอุตสาหกรรมควรตั้งที่ไหนบ้างจัดเป็น
“Cluster” 5) ส่งเสริมให้ใช้สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 6) ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ระดับท้องถิ่น 7) ส่งเสริม MOU กับประเทศที่ต้องการแรงงานทักษะ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ฯลฯ
8) ส่งเสริมอาชีวศึกษาไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอาเซียน เพราะประเทศไทยมีความพร้อมกว่า
ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ มอาเซีย น 9) ต้องต่อยอดด้านนวัตกรรมในแต่ล ะสถาบัน 10) ปรับงบประมาณจาก
ส่วนกลางให้สอดคล้อง ในสายอาชีวศึกษาควรปรับเพิ่ม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และครู -อาจารย์ รวมถึง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจด้านอาชีวะ มากขึ้นเนื่องจากเป็นกาลังสาคัญของชาติ
กลุ่ ม ผู้ ก าหนดนโยบาย 1) พิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการรั บ ครู เ ข้ า บรรจุ 2) การพิ จ ารณา
งบประมาณในสัดส่วน “ค่าหัวเด็ก” ควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 3) ต้องมีความต่อเนื่องของนโยบาย 4) เน้น
ทักษะความชานาญในระยะเร่งด่วนในสาขาที่กาลังขาดแคลนและสาขาที่เป็นกาลังหลักของประเทศ 5) จัดทา
Database ด้านพื้นที่ เน้นโครงการ “ครูกลับบ้านเกิด และคืนครูสู่ห้องเรียน” 6) สวัสดิการครู ความเท่าเทียม
กัน ลดความเหลี่ ย มล้ าในส่ ว นของสายสามั ญและสายอาชีว ศึ กษา 7) ลดภาระงานที่เพิ่มมาจากนโยบาย
ส่วนกลาง ส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ต้องจัดสรรให้เหมาะสม 8) ด้านการวัดมาตรฐานควรจัดให้เหมาะสมกับ
ขนาดของวิ ท ยาลั ย ไม่ ค วรใช้ ม าตรฐานเดี ย วกั น หมด และ 9) จั ด ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ด็ ก เลื อ กเรี ย นสาย
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
กลุ่มผู้บริหาร 1) เน้นในเรื่องของการสร้างเครือข่าย (Networking) ทั้งผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และ
ผู้ปกครอง 2) จัดความเหมาะสมของที่ตั้ง (Location Base) ว่าสถาบันใดเหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียน
การสอนประเภทใดและ เจาะจงความเชี่ยวชาญตามสถาบัน 3) จัดแนะแนวเด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้
ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาสายอาชีวศึกษา 4) ไม่เปลี่ยนผู้บริหารบ่อย เนื่องจากนามาซึ่งการขาด
ความต่อเนื่อง 5) ผู้บริหารควรเป็นคนในพื้นที่ “สร้างความสานึกรักบ้านเกิด” เพื่อให้ได้มาซึ่งนักพัฒนาอย่าง
แท้จริง 6) เน้นสนับสนุน “ครูในสถาบันขึ้นสู่ระดับบริหาร” ไม่ใช่มาจากคนนอกพื้นที่ 7) เน้นการบริหาร
จัดการแบบธรรมมาภิบาล เน้นวิสัยทัศน์ผู้บริหาร และเน้นภาวะผู้นาของผู้บริหาร 8) ผู้บริหารต้องปรับตัวเพื่อ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และก้าวทันเทคโนโลยี (Technology) และต้องมีความสามารถในการนา
นวัตกรรม (Innovation) เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ
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บุคลากรทางการศึกษากลุ่มครู/อาจารย์ 1) แนวทางพัฒนาบุคลากร ครู/อาจารย์ มีความชัดเจน อาจ
จาเป็นต้องใช้ครูที่มีความสามารถในสายสามัญร่วมด้วย 2) ภาษากลาง คือภาษาอังกฤษ ครู/อาจารย์ เป็นกลุ่ม
บุคคลสาคัญต้องได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ครู/อาจารย์
ต้องมีวิสัยทัศน์ ต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร และด้านนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 4)
สร้างเครือข่าย ทั้งในส่วนของบุคลากรในสายวิชาชีพเดียวกัน เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายผู้ปกครอง
5) ศึกษาด้านการทาการตลาด ทั้งในเรื่องของการผลิต การโฆษณา และการขายผลผลิตของนักเรียน/นักศึกษา
อาชีวศึกษาของตน รวมถึงศึกษาเรื่อง “ลิขสิทธิ์” เพื่อดาเนินการให้กับทางสถาบันด้านสิ่งประดิษฐ์
ผู้ประกอบการ ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีวศึกษา โดยให้โอกาสกับนักเรียน/นักศึกษาในการ
ฝึกงาน ให้ความร่วมมือกับผู้บริหาร ครู/อาจารย์ ให้โอกาสสถาบั นอาชีวศึกษาร่วมทา MOU ให้การสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญที่ทางผู้ประกอบการมีอยู่เข้ามาช่วยมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกที่
ทันสมัยกับสถาบันในแต่ละท้องถิ่น
ผู้ปกครอง ร่วมกันปลูกฝัง จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสานึกรักถิ่นเกิดให้กับบุตรหลาน ร่วมกัน
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา และให้ความร่วมมือกับทางสถาบันอาชีวศึกษา
เด็กนักเรียน ต้องมีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ศึกษา ทาหน้าที่ของตนให้ ดีที่สุด และต้องมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น “อาชีวะ” ในกรณีเปิดประชาคมอาเซียน และการอนุญาตให้แรงงานทักษะในหลาย
อาชีพสามารถเคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศต่าง ๆ ได้ ปัจจัยดังกล่าวต้องร่วมกันพิจารณาในทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะการอาชีวศึกษาต้องเร่งผลิตกาลังคนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังดาเนินอยู่ในขณะนี้
5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นเรื่องสาคัญมากสาหรับสถาบันอาชีวศึกษา 1) ควรริเริ่มจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ในทุกภาคของประเทศไทย โดยส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินงานเน้นกระจาย
ความรู้สู่ระดับภูมิภาคที่ยังขาดโอกาสที่ส่งผลมากจากขาดอุปกรณ์ฝึกที่ทันสมัย 2) ประสานความร่วมมือกับ
ภาคประชาสังคมในท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกันสร้างคุณภาพของนักเรียนอาชีวะในพื้นที่ของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับท้องถิ่น 3) ร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพเปิดโอกาสให้นาความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
ทัน สมัย เข้ามาสอน ให้ โ อกาสด้านฝึ กงาน และสิ ทธิในการเข้าร่ว มงานกับองค์กรในอนาคต และ 3) ร่ว ม
พิจารณาการกกระจายอานาจในส่วนการบริหารจัดการให้กับส่วนภูมิภาคเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ดาเนินงาน
2. ด้านบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องมุ่งให้ความสาคัญ คือ 1) ด้านภาษาอังกฤษ 2) การหาตลาด 3)
ความรอบรู้ เรื่ องต่างประเทศ (ASEAN) 4) ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี (Technology) และด้านนวัตกรรม
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(Innovation) 5) ให้ความสาคัญกับการทา R&D (Research and Development) ซึ่งมีความสาคัญอย่างมาก
ในปัจจุบัน 6) ควรให้ความสาคัญเรื่องค่าตอบแทนด้าน เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
3. ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource) เน้ น ความรู้ ด้ า น 1) การจั ด การการเปลี่ ย นแปลง
(Change Management) ในเรื่องการของการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับกลุ่มบุลากรที่
เกี่ยวข้อง 2) กระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ ภูมิใจในสายอาชีพ และในสายงานของตนเอง และ 3) เพิ่ม
ความรู้ ด้านการบริ ห ารทรั พยากรที่มีจ ากัด ด้านที่ตั้ง การบริห ารพื้นที่ วัส ดุส อน เน้นการรวมกลุ่ มพัฒ นา
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการบริหารจัดการเครือข่าย
(Networking Management) ให้ความสาคัญของศิษย์เก่า ทาอย่างไรให้เกิดความสานึกรักในสถาบัน และ
ต้องการกลับมาช่วยเหลือสถาบัน
5.5 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฏี
1. เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาโดยการใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก และ
สัมภาษณ์กลุ่ม ในสถาบันอาชีวศึกษาของส่วนรัฐบาล ควรศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อจะได้ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสาเร็จของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ว่ามีความคล้ายคลึงหรือมีความแตกต่างกันใน
ปัจจัยใดบ้าง
2. ควรศึกษาเจาะลึกในแต่ละ สาขาของอาชีวศึกษา โดยเจาะลึกที่ตลาดแรงงงานทักษะของ
ประเทศไทย ที่กาลังขาดแคลนเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในการเป็นประเทศไทย 4.0
3. ควรศึกษาเปรียบเที ยบกับกลุ่มอาชีวศึกษาที่ร่วมทุนกับต่างประเทศ เช่น สถาบันไทยเยอรมัน สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น และส่วนของอาชีวศึกษาที่องค์กรต่างประเทศสนับสนุนว่าพบปัญหา
อุปสรรคด้านใดบ้าง และปัจจัยสาเร็จของแต่ละสถาบันมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาชีวศึกษาไทยและ
การนาไปประยุกต์ใช้กับสถาบันอาชีวศึกษาของไทย

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2
วัถุประสงค์ของกำรศึกษำ
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1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของอาชีวศึกษาในสังกัดของ
สถาบันอาชีวศึกษาของไทย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ด้ ำนปัญหำ/อุปสรรค
1. ปัญหำ/อุปสรรค(ทำงตรง)
ส่ งผลมาจาก ผูก้ าหนดนโยบาย
ผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิ
(ผูบ้ ริ หาร) บุคลากรทางการ
ศึกษา (ครู -อาจารย์) และกลุ่ม
นักเรี ยนอาชีวศึกษา
2. ปัญหำ/อุปสรรค(ทำงอ้อม)
อาจส่งผลมาจาก ผูป้ กครอง
ผูป้ ระกอบการ และยังพบ
ปั ญหา/อุปสรรคในด้านต่างๆ

2) เพื่อศึกษาปั จจัยสาเร็ จที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานของอาชีวศึกษาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน

3) แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาการศึกษาของ
อาชีวศึกษาเพือ่ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ผลกำรศึกษำ
ปัจจัยสำเร็จของอำชีวศึกษำ
ในการผลักดันให้อาชีวศึกษาของ
ไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน ต้องอาศัยความร่ วมมือใน
ทุกภาคส่ วน ทั้งกลุ่ม
1) ผูก้ าหนดนโยบาย
2) กลุ่มผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิ
(ผูบ้ ริ หาร)
3) กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา
4) กลุ่มนักเรี ยน
5) กลุ่มผูป้ กครอง และ
6) กลุ่มผูป้ ระกอบการ

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรร่ วมมือกับทุกภาคส่ วน และริ เริ่ มจัดตั้งศูนย์ความเป็ นเลิศ
(Excellence Center) ทุกภาคของไทย โดยส่วนกลางเป็ นผูด้ าเนิ นงาน
2. ด้านบุคลากรทางการศึกษาให้ความสาคัญ คือ
1) ด้านภาษาอังกฤษ
2) การแสวงหาตลาด
3) ความรอบรู้เรื่ องต่างประเทศ (ASEAN)
4) ความรอบรู้ดา้ นเทคโนโลยี และด้านนวัตกรรม
5) ให้ความสาคัญกับการทา R&D (Research and Development)
3. ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เน้นความรู้ดา้ น
1) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
2) กระตุน้ ให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3) เพิ่มความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากรที่มีจากัด

เอกสารอ้างอิง
ภาพที่ 2 สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ

แนวทำงส่ งเสริมและพัฒนำศักยภำพของ
สถำบันกำรอำชีวศึกษำไทย
1. ต้องเร่ งสร้างภาพลักษณ์
2. งบประมาณไม่ควรแบ่งตามปริ มาณเด็ก
3. ควรพิจารณา กรณีที่พ้นื ที่ใกล้เคียงกันเปิ ด
สาขาที่ซ้ าซ้อนกัน
4. เน้นสถาบันเฉพาะทาง ให้เก่งเป็ นด้าน ๆ
มากกว่า การเน้นปริ มาณ เก่งด้านอุตสาหกรรม
ควรตั้งที่ไหนบ้างจัดเป็ น “Cluster”
5. ส่ งเสริ มให้ใช้สถานที่ หรื ออุปกรณ์ที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
6. ร่ วมมือกับผูป้ ระกอบการระดับท้องถิ่น
7. ส่งเสริ ม MOU กับประเทศที่ตอ้ งการ
แรงงานทักษะ
8. ส่งเสริ มอาชีวศึกษาไทยให้เป็ นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาของอาเซียน
9. ต้องต่อยอดด้านนวัตกรรมของทุกสถาบัน
10. ปรับงบประมาณจากส่ วนกลางให้สอดรับ
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บทคัดย่อ
ในความพยายามส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยการจ้างทางาน ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ได้มีโครงการรับสมัครผู้พิการเป็นพนักงานเก็บข้อมูล โดยเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการในช่วง
เดือน มิถุนายน 2560 มีผู้สนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของงานเพิ่มเติมเป็นจานวนมาก เพราะเข้าใจว่า
สามารถนาแบบสอบถามกลับไปทาที่บ้านได้ แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ต้อง
มาปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ทาให้สุดท้ายแล้วไม่สามารถรับผู้พิการเข้าทางานได้เลยแม้แต่คนเดียว จากอุปสรรค
สาคัญคือปัญหาด้านการเดินทาง ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการว่าจ้างงาน จึง
จาเป็นที่จะต้องมีปัจจัยเกื้อกูล ที่นอกเหนือการควบคุมของทั้งหน่วยงานที่จะว่าจ้างงาน และผู้พิการ นั่นก็คือ
ควรเร่งรัดการดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 37 ที่
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพื่อกาหนด ลักษณะ หรือการจัดให้มี
อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะ
อื่น ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

คาสาคัญ: คนพิการ การจ้างงาน

17

อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นนโยบายที่สาคัญไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่เป็น
นโยบายที่ได้รับการผลักดันในระดับนานาชาติ เช่น อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ยุทธศาสตรอินชอน เพื่อทา
สิทธิใหเปนจริง ประกาศทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 (ASEAN Decade of Persons
with Disabilities 2011-2020) ชวงเวลาแหงการสงเสริมการพัฒนางานดานคนพิการแบบบูรณาการใน
อาเซียน (Concept Note and Mobilization Plan of ASEAN Decade for Persons with Disabilities:
The Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN) ซึ่งเสนอโดยประเทศ
ไทย เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ป 2559-2573 ของสหประชาชาติ ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง (No one left behind) รวมทั้งคนพิการดวย นอกจากนั้นยังมีกรอบการ
ดาเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตลอดจนพันธกรณีระหวางประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564: 17)
สาหรับในประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
โดยตรง ดังนี้
มาตรา 27 กาหนดไววา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและไดรับ
การคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ โดย
ไมเปน ธรรมตอบุคคล ไมวาดวยสาเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดทางการเมือง อันไมขัดตอบทบัญญัติแห
งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทาไมได และมาตรการรัฐ ที่กาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุมครอง
หรืออานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ คนดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนกา
รเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรม...
มาตรา 71 กาหนดไววารัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน ครอบครัวอันเป
นองคประกอบพื้นฐานที่สาคัญของสังคม จัดใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริม
และพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวม
ตลอดทั้งสงเสริมและ
พัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน รัฐพึง สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหเปนพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพและ
ความสามารถสูงขึ้น รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร
และผูดอยโอกาส ใหสามารถดารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดัง
กลาว ถูกใชความรุนแรงหรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้งใหการบาบัด ฟนฟู
เยียวยาผูถูกกระทาดังกลาว ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคานึงถึงความจาเปนและความต
องการที่แตกตางกันของเพศ วัย ทั้งนี้เพื่อความเปนธรรม
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นอกจากนี้ ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560 - 2564 ยังมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกยุทธศาสตร์ )กรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564 – 2560: 17(
ในการส่ งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรการหนึ่งที่มีความพยายามผลักดันอย่าง
ต่อเนื่องคือ การจ้างงานคนพิการ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะแม้ไม่มีความพิการ ก็มีโอกาสว่างงานอยู่แล้ว ดัง
จะเห็นได้จากผลการสารวจภาวะการทางานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ซึ่งพบว่า ประเทศไทยมีผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จานวน 55.89 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกาลัง
แรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทางาน 37.89 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทา 37.09 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.73 แสน
คน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.24 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกาลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้ อมทางาน (เช่น แม่บ้าน/
นักเรียน/คนชรา) มีจานวน 18 ล้านคน
แม้ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย จะได้รับการรับรองสิทธิตามกฎหมายโดย
พระราชบัญญัติส งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556 (แผนพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564: 17) แต่เมื่อพิจารณาจาก
สถานการณ์คนพิการในประเทศไทยแล้ว จะเห็นได้ว่าภาระการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยังต้องการการ
ผลักดันอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกมาก
สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย
จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560
จัดทาโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการ 1,802,375 คน (ร้อยละ 2.72 ของประชากรทั้งประเทศ) เป็นเพศชาย 951,199
คน (ร้อยละ 52.77) เพศหญิง 851,176 คน (ร้อยละ 47.23) ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย
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ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560
สาเหตุความพิการแบ่งได้ดังนี้ ภาวะเจ็บป่วยและโรคต่างๆในภายหลัง (ความดันโลหิตสูง/หลอด
เลือดหัวใจตีบ/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) ร้อยละ 32.24 ความพิการแต่กาเนิด ร้อยละ
18.71 อุบัตคิเหตุ ร้อยละ 15.61 พันธุกรรม ร้อยละ 0.45 มากกว่า 1 สาเหตุ ร้อยละ 1.76 แพทย์ไม่ระบุสาเหตุ
ความพิการ ร้อยละ 29.23 ดังแสดงในภาพที่ 2
ภาพที่ 2 สาเหตุความพิการ

ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560
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ประเภทความพิการแบ่งได้ดังนี้ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จานวน 878,888 คน
(ร้อยละ 48.76) ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จานวน 329,437 คน (ร้อยละ18.28) ทางการเห็น จานวน
188,050 คน (ร้อยละ 10.43) ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จานวน 133,361 คน (ร้อยละ 7.40) ทางสติปัญญา
จานวน 125,738 คน (ร้อยละ 6.98) ทางการเรียนรู้ จานวน 10,217 คน (ร้อยละ 0.57) ออทิสติก จานวน
8,345 คน (ร้อยละ 0.46) พิการมากกว่า 1 ประเภท จานวน 117,164 คน (ร้อยละ 6.50) ข้อมูลรอการยืนยัน
จานวน 11,175 คน (ร้อยละ 0.62) ดังแสดงในภาพที่ 3
ภาพที่ 3 ประเภทความพิการ

ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560
คนพิการที่อยู่ในวัยทางาน อายุระหว่าง 15-60 ปี มีจานวน 802,058 คน (ร้อยละ 44.5) คนพิการ
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจานวน 918,407 คน (ร้อยละ 50.96) คนพิการที่มีอายุระหว่าง 22-59 ปี และคนพิการ
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.67
และร้อยละ 51.92 ตามลาดับ คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด – 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการ
ทางสติปัญญามากที่สุด ร้อยละ 23.67 ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 สถานการณ์ประเทศไทย วิเคราะห์ตามอายุและประเภทความพิการ
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ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560
คนพิการไม่ได้รับการศึกษา จานวน 607,960 คน (ร้อยละ 33.73 ของคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคน
พิการ) แบ่งเป็น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จานวน 3,126 คน (ร้อยละ 0.51 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
เป็นผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) จานวน 294,495 คน (ร้อยละ 48.44 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
และเป็นคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจานวน 310,339 คน (ร้อยละ 51.05 ของคนพิการที่ไม่ได้
รับการศึกษา)
คนพิการที่ได้รับการศึกษา จานวน 1,194,415 คน มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด
จานวน 989,347 คน (ร้อยละ 54.9) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จานวน 133,763 คน (ร้อยละ 7.42) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส./ปวท.) จานวน 25,095 คน (ร้อยละ 1.4) ระดับปริญญาตรี จานวน
15,932 คน (ร้อยละ 0.88) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 2,370 คน (ร้อยละ 0.13) คนพิการได้รับการศึกษา
ระดับอนุปริญญาน้อยที่สุด จานวน 2,557 คน (ร้อยละ 0.14) และเป็นคนพิการได้รับการศึกษานอกระบบ
จานวน 25,351 คน (ร้อยละ 1.4) ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การศึกษาคนพิการ
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ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560

คนพิการที่อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15-60 ปี) จานวน 802,058 คน แบ่งเป็น คนพิการในวัยทางานที่
ประกอบอาชีพ จานวน 227,924 คน (ร้อยละ 28.42) คนพิการในวัยทางานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยัง
ไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 455,990 คน (ร้อยละ 56.85) คนพิการในวัยทางานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
(เนื่องจากพิการมาก ช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จานวน 118,144 คน (ร้อยละ 14.73) การประกอบอาชีพของคน
พิการ ได้แก่ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 39.28) เกษตรกรรม (ร้อยละ 39.04) ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ
(ร้อยละ 7.33) ลูกจ้างภาคเอกชน (ร้อยละ 7.21) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 1.2) และประกอบอาชีพอื่นๆ
เช่น หาของป่า เก็บของเก่าขาย (ร้อยละ 5.94) ดังแสดงในภาพที่ 6
ภาพที่ 6 อาชีพคนพิการในวัยทางาน

ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560
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จากสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีคนพิการ 1,802,375 คน
(ร้อยละ 2.72 ของประชากรทั้งประเทศ) สาเหตุความพิการส่วนมากเกิดจากภาวะเจ็บป่วยและโรคต่างๆใน
ภายหลัง (ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) ร้อยละ
32.24 ประเภทความพิการที่มีมากที่สุดคือ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จานวน 878,888 คน
(ร้อยละ 48.76) คนพิการที่อยู่ในวัยทางาน อายุระหว่าง 15-60 ปี มีจานวน 802,058 คน (ร้อยละ 44.5) คน
พิการในวัยทางานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ มีจานวน 455,990 คน (ร้อยละ
56.85) คนพิการไม่ได้รับการศึกษา จานวน 607,960 คน (ร้อยละ 33.73 ของคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคน
พิการ) เป็นคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจานวน 310,339 คน (ร้อยละ 51.05 ของคนพิการที่
ไม่ได้รับการศึกษา) คนพิการที่ได้รับการศึกษา จานวน 1,194,415 คน มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามาก
ที่สุด จานวน 989,347 คน (ร้อยละ 54.9) การประกอบอาชีพของคนพิการส่วนใหญ่ ได้แก่ รับจ้างทั่วไป (ร้อย
ละ 39.28) และเกษตรกรรม (ร้อยละ 39.04)
การจ้างงานคนพิการ
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง คือการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ซึ่งตาม พรบ. กาหนดให้มีการจ้างงานคนพิการ มี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏในมาตราต่างๆ ดังนี้
มาตรา 33 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการหรื อ หน่ ว ยงานของรัฐ ทั้ ง นี้ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงานออก
กฎกระทรวงกาหนดจานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการ
เข้าทางาน
มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทางานตามจานวนที่กาหนด
ตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 24 (5) ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออก
กฎกระทรวงกาหนดจานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนาส่งเข้ากองทุน
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้า หรือ
ส่งเงินไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจานวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทางานหรือส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่งมี
สิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจานวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการหรือเงินที่ส่งเข้ากองทุนแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 หรือนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน
ตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานที่
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จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
มาตรา 37 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพื่อกาหนด ลักษณะ หรือการจัด
ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการ
สาธารณะอื่น ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ สิ่ง
อานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของ
จานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 38 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้าทางานมากกว่าร้อยละหกสิบของ
ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใดมีสิทธิได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ พรบ. ได้นิยามคาสาคัญส่วนหนึ่งไว้ดังนี้
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความ
จาเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกาหนด
“การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคน
พิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทาง
การแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทางานหรือ
ดารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ
“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัด
สวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
มนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับ
ดูแลหรืออุปการะคนพิการ
“ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรที่สาคัญในการดารงชีวิต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
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จะเห็นได้ว่า พรบ. มีเจตนารมณ์ในการระดมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและการให้โอกาสทางสังคมแก่คนพิการคือการให้โอกาสที่ดีที่สุด คือการมีงานทาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ีและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งมาตรการตามกฎหมาย ได้แก่ การกาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 หรือให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่
มิได้รับคนพิการเข้าทางานตามจานวนที่กาหนดตามมาตรา 33 ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 24 (5) หรือเลือก
ดาเนินการตามมาตรา 35 คือหากไม่รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน
ตามมาตรา 34 ให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ ให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่าย
สินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทน
ผลการดาเนินการการจ้างงานคนพิการในภาพรวม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 หน้า 4 ได้รายงานผลการ
ดาเนินการที่ผ่านมาดานการสงเสริมอาชีพและการมีงานทาของคนพิการ ดังนี้
มีคนพิการทางานในสถานประกอบการ จานวนกวา 32,500 คน และทางานในหนวยงานของ
รัฐจานวนกวา 3,846 คน ซึ่งนับวาเปนพัฒนาการที่ดีในเชิงของการสรางโอกาสใหคนพิการได
แสดงศักยภาพ และสังคมไดตระหนักถึงความสามารถของคนพิการที่เปนกาลังสาคัญในการร
วมพัฒนาประเทศ รวมถึงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหกับคนพิการและผูดูแลคน
พิการ ใหบริการ กูยืมเงินคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ จานวน 60,228 ราย โดยไมเสีย
ดอกเบี้ย และไดปรับเพิ่มวงเงินกูยืมเงินทุน ประกอบอาชีพรายบุคคล จากเดิมรายละไมเกิน
40,000 บาท เปนไมเกินรายละ 60,000 บาท และใหมีการพิจารณาเปนรายๆ ไป โดยไมเกิน
120,000 บาทตอราย ทาใหคนพิการมีงานทาและมีรายไดเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวมาก
ยิ่งขึ้น ดานสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ มีการพัฒนาระบบบริการลามภาษามือ สงเสริม
พัฒนาความรูใหกับลามภาษามือ จัดทาหลักสูตรพัฒนาลามภาษามือในระยะสั้นและระยะ
ยาว และสรางความตระหนักรูแกบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการใชภาษามือไทย มีลามภาษามือได
รับการจดแจง จานวน 649 คน จัดบริการผูชวยคนพิการ จานวน 780 คน มีการฝกอบรมให
ความรูผูชวยคนพิการตามหลักสูตรผูชวยคนพิการระดับพื้นฐาน เพื่อใหสามารถดูแลคนพิการ
ในระดับรุนแรงที่มีความประสงคจะขอรับบริการผูชวยคนพิการ รวมถึงไดมีการสงเสริมและ
พัฒนาทักษะคนพิการ โดยใหบริการอุปการะเลี้ยงดูดานปจจัย 4 บริการทางสังคมสงเคราะห
รักษาพยาบาล ฟนฟูปรับสภาพ รางกาย จิตใจ ตามสภาพความพิการ สงเสริมพัฒนาการให
บริการดานการศึกษาและวิชาชีพ ในสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ และศูนยพัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการ สังกัดกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จานวน 22
แหง มีคนพิการกวา 5,191 คน การผลักดันการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
และทุกคนในสังคมเขาถึงและใชประโยชนได ซึ่งมีหนวยงานราชการที่จะตองดาเนินการจัดสิ่ง
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อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการจานวนทั้งสิ้น 43,024 แหง และไดมีการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกไปแลวจานวน 22,259 แหง (คิดเปนรอยละ 51.74) รวมถึงการปรับสภาพแวดล
อมที่อยูอาศัยใหเอื้อตอการดารงชีวิตของคนพิการกวา 10,000 หลัง และไดดาเนินการพัฒนา
และสรางชุมชนตนแบบอารยสถาปตย โดยดาเนินการนารองกวา 33 จังหวัด และมีแผนที่จะ
ดาเนินการใหครอบคลุมทุกจังหวัดในป พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ไดดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อรองรับระบบ คมนาคมขนสงที่เอื้อตอคนพิการ โดยไดมี
การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมรองรับรถโดยสาร
ปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) ชานต่า ประกอบดวย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
สถาบันการศึกษา องคกรคนพิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยดาเนินการศึกษาและสารวจ
เสนทางเดินรถ NGV ชานต่า การปรับปรุงทางลาดทางเดินเทา ปายหยุดรถประจาทาง
จานวน 1,234 แหง
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแหล่งข้อมูล คือเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้า
โพล” วิธีการจัดเก็บข้อมูลใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ร่วมประชุม การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
รวมทั้งจากศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวบรวมได้จากการที่ผู้วิจัยดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์สารวจ
ความคิดเห็น “นิด้าโพล” ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 18 มกราคม 2561 นามาการประมวลผลข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เชิงสาเหตุและผล
การจ้างงานผู้พิการของศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาหรับการจ้างงานผู้พิการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า สถาบันฯ ในปี
พ.ศ.2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้พิการเข้าทางาน สถาบันฯ จึงใช้วิธีการจัดกิจกรรม หรือจัดหาสถานที่ให้ผู้พิการ
สามารถจาหน่ายสินค้าแทน ทั้งนี้ ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการนาร่อง “การจ้างผู้พิการดาเนินการเก็บข้อมูล” ด้วยการจ้างผู้
พิการให้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นสาธารณะ งานวิจัย และการเก็บข้อมูลตัวอย่าง
หลัก (Master Sample)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สารวจความคิดเห็น ”นิด้าโพล“ ครั้งที่ 3/2560 วัน
พฤหัสที่ 3 สิงหาคม 2560 มีวาระที่เกี่ยวข้องคือ วาระที่ 5.4 การปรับปรุงอาคารเสรีไทย สานักงานใหม่ของ
ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
ผู้อานวยการศูนย์ฯ เสนอว่า ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ศูนย์ฯ ย้ายที่ทา
การศูนย์ฯ จากอาคารนิด้าสัมพันธ์ไปอาคารเสรีไทย และบริษัท ทรีพัทธ์ พาวเวอร์ จากัด เป็น
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ผู้รับเหมาปรับปรุงอาคาร เสรีไทย กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายในวันที่ ตุลาคม 14
ประกอบกับศูนย์ฯ ได้มีโครงการนาร่อง 2560“การจ้างงานผู้พิการดาเนินการเก็บข้อมูล” ซึง่
ได้ประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้ อยแล้ว ผู้พิการส่วนใหญ่มีความประสงค์จะทางานอยู่ในพื้ นที่
จังหวัดที่อยู่อาศัยมากกว่าที่จะมาทางานที่ศูนย์ฯ แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคต
และให้อาคารเสรีไทยมีโครงสร้างและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้กองกลางดาเนินการปรั บปรุงทางลาด และห้องน้าสาหรับผู้พิการ
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ศูนย์ ฯ จะจั ดทาป้ ายชื่อศูนย์สารวจความคิดเห็ น “นิด้าโพล” โพลแห่ งแรกของ
ประเทศไทย ไว้หน้าอาคารด้วย เพื่อให้ดูสวยงามทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ...
วาระที่ 5.8 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้พิการดาเนินการเก็บข้อมูล
ผู้อานวยการศูนย์ฯ เสนอว่า ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยการ
กาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้
เป็นของตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้ผู้พิการที่อยู่ในวัย
แรงงานและมีศักยภาพได้มีงานทา มีอาชีพและรายได้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น และเป็นการลดความเหลื่อมล้าในสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์ฯ จึงจัดทาโครงการนา
ร่อง) Pilot Project (“การจ้างผู้พิการดาเนินการเก็บข้อมูล” ด้วยการจ้างผู้พิการให้
ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นสาธารณะ งานวิจัย และการเก็บ
ข้อมูลตัวอย่างหลัก )Master Sampleด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึ่งในโครงการนา (
ร่องนี้ ศูนย์ฯ เน้นในด้านการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้พิการ เพื่อให้หน่วยงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณสมบัติของผู้
พิการที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้พิการได้งานทาที่ตรงกับความรู้
ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงาน บุคคลที่
สนใจโครงการเป็นอย่างมาก แต่ผู้พิการส่วนใหญ่ประสงค์ที่จะทางานอยู่ในพื้นที่มากกว่าเพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ศูนย์ฯ จึงได้ขึ้นทะเบียนผู้
พิการที่สนใจรับงานในแต่ละจังหวัดไว้สาหรับการจ้างงานในอนาคต
ศูนย์ฯ เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 โดยเน้นประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และมูลนิธิต่างๆ กว่า
120 หน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณสมบัติของผู้พิการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้พิการได้งานทาที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของแต่ล ะ
บุคคลโดยมีหน่วยงาน และผู้พิการให้ความสน ใจโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของงาน
เพิ่มเติมประมาณ 15 ราย เพราะเข้าใจว่าสามารถนาแบบสอบถามกลับไปทาที่บ้านได้ แต่เนื่องจากการเก็บ
ข้อมูลของศูนย์ฯ เป็นการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งต้องมาปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ทาให้ผู้พิการไม่สะดวกในการ
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เดินทางทุกวัน ศูนย์ฯ จึงได้ขึ้นทะเบียนผู้พิการที่ได้ส่งใบสมัครไว้จานวน 3 คน สาหรับการจ้างงานในอนาคต
หากมีการเก็บข้อมูลในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ผู้พิการอาศัยอยู่
ภาพที่ 7 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้พิการ

ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ โดยเฉพาะปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้อให้ผู้พิการสามารถเดินทางด้วยตนเอง
ได้สะดวกและปลอดภัย เช่น บริการขนส่งสาธารณะ สัญญาณจราจร ทางเดินเท้า เป็นต้น จะมีส่วนช่วยอย่าง
มากต่อการเพิ่มอัตราการจ้างงานผู้พิการ
การจ้างงานคนพิการจะมีเพิ่มมากขึ้นได้ จาเป็นที่จะต้องทาให้คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
จริง จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ซึ่งก็คือการ
เร่งรัดการดาเนินงานตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 37 ที่กาหนด “ให้
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพื่อกาหนด ลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวย
ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้”
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นโยบายรถยนต์ไฟฟ้า : เพื่อผู้ผลิตหรือผู้บริโภค
ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
บทคัดย่อ

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่ต่ามาก แต่ก็มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะ
เข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ในที่สุด พัฒนาการในปัจจุบันได้มาถึงจุดที่ค่ายรถยนต์หลักๆของโลกเกือบ
ทุกค่ายได้นาเสนอรถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่การแข่งขันในตลาดรถยนต์ และบางประเทศก็มีการประกาศเป้าหมายที่
จะหยุดการผลิตและการขายรถใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์โดยมีกาหนดเวลาชัดเจน การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้ตลอด
ชีพ (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) ชี้ว่าความได้เปรียบด้านต้นทุนของการใช้ EV จะเหนือกว่า ICEV ใน
อนาคตอันใกล้
รัฐบาลหลายประเทศได้มีนโยบายและมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า อย่างแข็งขัน ในขณะที่
รัฐบาลทยเริ่มมีนโยบายสนับสนุนแล้วเช่นกัน แต่ไม่ชัดเจนว่าจะเน้นหนักในแง่การสนับสนุนการผลิตหรือการ
ใช้ EV มากกว่ากัน บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นประโยชน์และความสาคัญของการส่งเสริมในด้านการใช้ EV
แทนที่จะเน้นความสาคัญในด้านการผลิตเป็นหลักโดยพิจารณาผลประโยชน์โดยรวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม
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1. บทนา
รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในเวลานี้ ได้แก่
1.BEV (Battery Electric Vehicles) คือรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบ็ตเตอรี่ไปหมุนมอเตอร์เพื่อส่ง
กาลังขับเคลื่อน
2.HEV (Hybrid Electric Vehicles) คือรถที่มีทั้งระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเครื่องยนต์
3.PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) คือ HEV ที่มีปลั๊กสาหรับชาร์จประจุไฟฟ้าให้แก่แบ็
ตเตอรี่ (HEVชาร์จแบ็ตเตอรี่ด้วยพลังงานจากเครื่องยนต์)
รถยนต์ที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion
Engine Vehicles: ICEV)
ICEV มีจุดอ่อนที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1.ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงเป็นพิเศษในเมืองต่างๆ โดยเฉพาะในย่านที่มีรถติด
มาก ปัญหานี้ทาให้คุณภาพชีวิตในเมืองลดลง เนื่องจากการสูดอากาศที่เป็นพิษ และก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ จนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
2.เป็นปัจจัยสาคัญของปัญหาโลกร้อน ซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าชเรือนกระจก (GHG: Green House
Gas)
3.เป็นระบบที่ใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เนื่องจากมีประสิทธิภาพของการใช้พลังงานต่า (ประมาณ
ร้ อ ยละ 20 โดยเฉลี่ ย ซึ่ ง หมายความว่ า ในการเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง พลั ง งานที่ ใ ช้ ขั บ เคลื่ อ นรถยนต์ ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์เพียงร้อยละ 20 แต่สูญเสียไปในรูปของความร้อน (Heat Loss) ประมาณร้อยละ 80 (ICEV รุ่น
ใหม่ๆอาจมีประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ30ก็ได้)
BEV ใช้พลั งงานจากแบตเตอรี่ ในการขั บเคลื่ อ นมอเตอร์ ซึ่ งจะส่ ง กาลั ง ไปขับ เคลื่ อ นล้ อรถ โดยมี
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานประมาณร้อยละ 90 จึงมีศักยภาพที่จะแก้ปัญหา 3 ข้อข้างต้น คือ
1.ไม่มีการปล่อยไอเสียจากรถยนต์
2.ประหยัดการใช้พลังงานได้มาก
3.พลังงานไฟฟ้าที่ใช้มีแนวโน้มที่มุ่งไปสู่แหล่งกาเนิดพลังงานที่สะอาด ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลัง
ลมและอื่นๆ ส่วนพลังงานที่ปล่อย GHG มาก เช่น ถ่านหินและน้ามันมีแนวโน้มที่จะถูกใช้ลดลงเมื่อบวกกับ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงกว่าก็ทาให้ BEV จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้มาก
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เมื่อร้อยปีที่แล้ว BEV พ่ายแพ้ในการแข่งขันกับ ICEV เนื่องจากแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่และต้นทุนสูงแต่
เมื่อเทคโนโลยีของแบตเตอรี่มีการพัฒนาจากกลุ่มที่ใช้ตะกั่ว (รุ่นที่ 1) มาเป็นนิเกิล -แคดเมียม (รุ่นที่ 2)
จนถึงกลุ่มลิเซียม-ไออ้อน (Li-ion, รุ่นที่ 3) ในปัจจุบัน BEV ก็กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ ICEV อีกครั้ง
และมีแนวโน้มว่าจะชนะอย่างเด็ดขาดในอนาคต18
อย่ า งไรก็ ต าม ณ ปั จ จุ บั น ต้ น ทุ น ของแบตเตอรี่ ก็ ยั ง สู ง อยู่ ท าให้ BEV มี ร าคาสู ง กว่ า ICEV ที่ มี
คุณลักษณะใกล้เคียงกัน ตลาดของ BEV จึงแคบกว่า ICEV มาก ประมาณกันว่าต้นทุนที่ต่าสุดของแบตเตอรี่
ในปัจจุบันอยู่ที่ 145$/kWh (ตามการเปิดเผยของค่าย General Mortorซึ่งใช้แบตเตอรี่ของ LG-Chem)
ต้นทุนนี้สันนิษฐานกันว่าเป็นต้นทุนของ battery cell และจากการเปิดเผยของ Elon Musk (ค่าย Tesla)
ต้นทุนจะอยู่ที่ 190$/kWh ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นต้นทุนของ battery pack ซึ่งเป็นการนา battery cell
จานวนหลายพันชิ้นมาต่อเข้าวงจรพร้อมกับการเชื่อมสู่ระบบการจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management
System: BMS)ต้นทุนนี้นับว่าต่าลงมามากเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้วที่ประมาณกันว่าต้นทุนแบตเตอรี่ ใน
เวลานั้นจะไม่ต่ากว่า 1,000$/kWh
มีการพยายามประเมินราคา BEV ในส่วนที่แปรผันกับขนาดของแบตเตอรี่พอจะสรุปได้ว่าทุกๆ 1 kWh จะ
ทาให้ราคารถสูงขึ้นราว 300 ถึง 500$2 ดังนั้น BEVที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด 30kWh ถึง 60kWh จะมีราคา
สู ง ขึ้ น ระหว่ า ง 9,000$-15,000$ ถึ ง 18,000$ - 30,000$ รถที่ ใ ช้ แ บตเตอรี่ ข นาด 30kWh จะมี พิ สั ย
ประมาณ 150-180 กม. ส่วนแบตเตอรี่ขนาด 60kWh จะมีพิสัยประมาณ 300-360 กม. พิสัยที่จากัดนี้เป็น
อุปสรรคอีกข้อหนึ่งที่ผู้ขับขี่ BEV จะต้องกังวลในการหาที่ชาร์จประจุเมื่อต้องขับรถเป็นระยะทางไกล
ปัญหาต้นทุนแบตเตอรี่และความกังวลในเรื่องพิสัย (range anxiety)ทาให้เกิดความคิดที่จะพัฒนา
HEV ซึ่งใช้ในแบตเตอรี่ขนาดเล็กสาหรับการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าบวกกับการใช้เครื่องยนต์เพื่อป้อนพลังงาน
ให้กับแบตเตอรี่พร้อมกับสามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ได้ การมีสองระบบในคันเดียวกันแม้ จะทาให้
ต้นทุนสูงขึ้น แต่ก็ไม่เท่ากับการใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ที่ผ่านมา HEV จึงได้รับความนิยมมากกว่า BEV แต่
HEV ก็มีข้อด้อยคือการใช้เครื่องยนต์ทาให้มีการปล่อยไอเสีย (แต่น้อยกว่า ICEV) และประสิทธิภาพของการ
ใช้พลังงานต่ากว่า BEV
รัฐบาลที่ให้ความสาคัญต่อปัญหามลพิษจะพยายามส่งเสริมให้ใช้พลังงานจากไฟฟ้าเป็นหลัก จึงเป็น
ที่มาของ PHEV ซึ่งจะเน้นการชาร์จแบตเตอรี่จากหัวจ่ายแทนที่จะพึ่งพลังงานจากเครื่องยนต์ ระบบของ
ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. (2560). ประเทศไทยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมรถยนต์ , รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติในวาระครบรอบ 62 ปี จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 5 มิถุนายน
2560,100-116
18
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PHEV จะคล้ า ย HEV แต่ มี ป ลั๊ ก ส าหรั บ ชาร์ จ แบตเตอรี่ แ ละเน้ น การขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยมอเตอร์ ม ากกว่ า
เครื่องยนต์ ขนาดแบตเตอรี่จึงมักจะใหญ่กว่าของ HEV แต่เล็กกว่า BEVและราคาก็จะอยู่ระหว่าง HEV กับ
BEV ด้วย
มีการคาดหมายกันว่าต้นทุนแบตเตอรี่จะลดลงเหลือประมาณ 100$/kWh ภายในปี ค.ศ.2025 ซึ่งเป็น
จุ ดที่พลิ กผั น (inflection point) ที่ผู้ บ ริ โ ภคจะนิยมใช้ BEV มากกว่า ICEV โดยไม่ต้องพึ่งการอุดหนุนจาก
รัฐบาล ที่ผ่านมาผู้ผลิตมักจะไม่ค่อยเปิดเผยต้นทุนของแบ็ตเตอรี่ ทาให้ไม่อาจทราบข้อมูลต้นทุนส่วนนี้สาหรับ
EV ณเวลาต่างๆได้อย่างมั่นใจนัก แต่หากค้นดูหลายๆที่ก็จะพบว่ามีการอ้างอิงกันอย่างค่อนข้างกว้างขวางว่า
ต้นทุนแบ็ตเตอรี่นี้อยู่ที่ประมาณ 1,000$/kWh ในปีคศ.2010 และลดลงเหลือประมาณ 200$/kWh ในปีค
ศ.2016 ตามการเปิดเผยของค่ายTesla และGeneral Motor ข้อมูลของสองแหล่งนี้ถือได้ว่าสอดคล้ องกัน
และสอดคล้องกับการประมาณว่าต้นทุนของ battery pack สูงกว่า battery cell ประมาณ 30% ตามข้อมูล
นี้สรุปได้ว่าต้นทุนแบ็ตเตอรี่ได้ลดลงถึง 5เท่าภายในระยะเวลาเพียง6ปี ดังนั้นการที่จะลดลงเหลือ 100$/kWh
ภายในปีคศ.2025 จึงถือได้ว่าเผื่อเวลาให้ค่อนข้างมาก
การเลือกใช้ BEV หรือ ICEV ของผู้บริโภคแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมาย เริ่มจากรสนิยม
ส่วนตัวที่แตกต่างกันไป พฤติกรรมการใช้รถและฐานะทางการเงิน เป็นต้น ในแง่ของกลไกตลาดในภาพรวม
ปัจจัยสาคัญที่เป็นตัวกาหนด inflection point นี้คือ ต้นทุนตลอดอายุของการใช้รถ (Life cycle cost : LCC)
ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ขับขี่ไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องพิสัย (range anxiety) นั่นคือแบ็ตเตอรี่ต้องมีความจุ
มากพอ เช่นทาให้รถวิ่งได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จประจุหนึ่งครั้งและมีสถานีชาร์จประจุกระจาย
ตามเส้นทางที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ การศึกษานี้จึงมุ่ งที่จะวิเคราะห์ ต้นทุนตลอดอายุของการใช้ร ถนี้ ซึ่ง
เรี ย กว่า Life Cycle Cost Analysis (LCCA) โดยพิจารณาเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีรถเล็ ก ซึ่งจะใช้รถเก๋ ง
ส่วนตัวและรถแท็กซี่เป็นตัวแทน และกรณีรถใหญ่ ซึ่งจะใช้รถเมล์เป็นตัวแทน
2. การวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (LCCA) กรณีรถเก๋ง
นับตั้งแต่รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศเป็นต้นมา การกีดกันการนาเข้า
รถยนต์สาเร็จรูปนับเป็นเครื่องมือสาคัญในการคุ้มครองอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ ผลจากนโยบายนี้ทาให้
ปัจจุบันมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยน้อยมาก แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าก็ดูเหมือน
จะเน้นการส่งเสริมการผลิตในประเทศไทยเป็นสาคัญ ทั้งมาตรการภาษีและมาตรการส่งเสริมการลงทุนก็
ออกมาในทิศทางนี้ แต่ก็ยังมองไม่เห็นความชัดเจนว่าจะประสบความสาเร็จอย่างไร ผลจากการส่งเสริมการ
ผลิตในประเทศที่ไม่ประสบความสาเร็จ และมีการกีดกันการนาเข้าทาให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไม่
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สามารถเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย กรุงเทพฯได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก แต่ก็มีปัญหามลพิษ
ทางอากาศอย่างรุนแรง ปัญหานี้นอกจากจะทาลายสุขภาพของประชาชนแล้วก็ยังทาลายศักยภาพการเป็น
เมืองท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ด้วย
นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่อรถยนต์ทั้งหมดสูงที่สุดในโลก เนื่องจากรัฐบาลมี
มาตรการส่งเสริมการใช้ร ถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรัฐบาลนอร์เวย์ไม่ต้องพะวงกั บ การ
คุ้มครองอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ เนื่องจากรถยนต์ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมสาคัญสาหรับนอร์เวย์
ในสหรัฐอเมริกาการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างกันในระหว่างรัฐต่างๆ โดยมีรัฐแคลิฟอร์เนียร์
เป็ น ผู้ น าในการก าหนดมาตรการเข้ ม ข้ น ที่ สุ ด คื อ มาตรการที่ เ รี ย กว่ า Zero Emission Vehicle (ZEV)
Mandate และเป็นรัฐที่จุดชนวนให้ มีการพัฒนาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆทั้ง BEV และ HEV ในปลาย
ทศวรรษ1990 ซึ่งแม้จะส่อเค้าว่าจะล้มเหลวในเวลาต่อมา แต่ในที่สุดก็มีผลให้เกิดบริษัทที่เป็นผู้นาการผลิต
EVของโลกคือ Tesla การส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นเป็นพิเศษสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบBEV
และ PHEVซึ่งเรียกรวมกันว่า Plug-in Electric Vehicles (PEV)โดยมีความเข้มข้นของมาตรการในแต่ล ะรัฐ
แตกต่างกัน ส่วนหนี่งของมาตรการส่งเสริมนี้ได้แก่การให้เงินอุดหนุนทั้งโดยแต่ละรัฐและโดยรัฐบาลกลางด้วย
ตัวอย่างทั้ง 2 ข้อนี้อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของประเทศ 2 กลุ่ม ที่มีมาตรการส่งเสริมการใช้ EV กลุ่ม
แรกคือเป็นประเทศที่ไม่มีอุตสาหกรรมรถยนต์หรือมีเพียงเล็กน้อยจนถือได้ว่าไม่มีนัยสาคัญ รัฐบาลจึงไม่ต้อง
พะวักพะวงสามารถส่งเสริมการใช้ EV ได้อย่างเต็มที่ กลุ่มที่ 2 เป็นประเทศที่อุตสาหกรรมรถยนต์เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รัฐบาลจึงสามารถส่งเสริมการใช้ EV ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการผลิตได้
ประเทศไทยจัดเป็นกลุ่ มที่ 3 ซึ่งนโยบายส่งเสริมการใช้จะขัดแย้งกับการผลิตเพราะอุตสาหกรรม
รถยนต์ในประเทศอยู่ได้โดยต้องพึ่งนโยบายกีดกันการนาเข้า และศักยภาพที่จะผลิต EV ด้วยตนเองให้แข่งขัน
ในตลาดโลกได้ดูจ ะเป็ นไปได้ยากมาก รัฐบาลจึงอยู่ในฐานะล าบากในการที่จะส่ งเสริมการใช้ EV อย่างมี
สัมฤทธิผลโดยไม่ให้กระทบอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม การหาทางเลือกที่เหมาะสมก็เป็น
สิ่งจาเป็น ซึ่งอาจค้นพบทางเลือกที่ดีได้โดยการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง
งานค้นคว้านี้ถือได้ว่าเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อชี้ให้เห็นแง่มุมบางประการ ในการจับประเด็น
นโยบายและแง่มุมในการศึกษาขั้นรายละเอียดต่อไป
การวิเคราะห์ด้วย LCCA นี้จะไม่เป็นประโยชน์ถ้าขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับที่เพียงพอ ซึ่งเราจะ
วิเคราะห์ LCC (Life cycle cost) ของ BEV เปรียบเทียบกับ ICEV ได้ก็ต้องวิเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขว่ามีสถานี
ชาร์จไฟที่สะดวกและเพียงพอ นอกจากนี้การวิเคราะห์ยังมีความยุ่งยากในการเลือกรถรุ่นไหนของค่ายไหนมา
เปรียบเทียบกันระหว่าง BEV กับ ICEV
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เพื่อให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น การศึกษานี้จะไม่เจาะจงรุ่นและค่ายของรถ แต่จะวิเคราะห์จากผลต่าง
ของต้นทุนระหว่าง BEV และ ICEV ที่เกิดจากต้นทุนแบตเตอรี่ ดังนั้นเราจะแบ่งต้นทุนรถเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. glider
2. battery pack
3. ชิ้นส่วนอื่นๆ
1 glider คือ โครงรถที่สมมุติให้เหมือนกัน ตัวอย่าง เช่นเมื่อ Tesla เริ่มผลิตรุ่น Tesla Roadster แต่
ยังไม่มีความชานาญในการผลิตตัวรถก็ใช้ได้ glider ของ Lotus ดังนั้น Tesla Roadster ก็คือ Lotus ที่ถูกถอด
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยนต์ออกหมด และใส่ชิ้นส่วนที่เป็นระบบ BEVเข้าไปแทน ส่วนประกอบหลัก
ของ glider ได้แก่ ตัวถังรถ แซสซีและระบบล้อ เมื่อสมมุติให้เหมือนกันต้นทุนส่วนนี้ก็เท่ากัน
2 battery pack มีเฉพาะใน BEV ใช้เป็น traction battery หมายถึง แบตเตอรี่เพื่อการขับเคลื่ อน
ซึ่งICEV ไม่ต้องมี ต้นทุนส่วนนี้ของ ICEV จึงเป็นศูนย์ ในขณะที่ต้นทุนส่วนนี้ของ BEV อาจสูงถึงครึ่งหนึ่งของ
ราคารถ
3 ชิ้นส่วนอื่นๆ ซึ่งในกรณีของ ICEV คือ เครื่องยนต์และระบบส่งกาลังรวมทั้งถังน้ามันท่อส่งน้ามันและ
ระบบหล่อลื่น ส่วนกรณีของ BEV จะได้แก่ มอเตอร์ระบบส่งกาลังและอุปกรณ์ควบคุม
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วส่วนที่ 3 ของ ICEV มีความซับซ้อนกว่าของ BEV มาก ต้นทุนในส่วนนี้ของ
ICEV จึงน่าจะสูงกว่า แต่ ICEV มีข้อได้เปรียบ 2 ประการ คือ
1. ในปัจจุบันตลาดของ ICEV ใหญ่กว่า BEV เกือบร้อยเท่า 19 ต้นทุนของ ICEVจึงมีการประหยั ดจาก
ขนาด (economies of scale)
2. ผลผลิตสะสมของ ICEV ก็มากกว่า BEV หลายร้อยเท่า20 จึงช่วยให้ต้นทุนลดลงจากผลของการเรียนรู้
(Learning by doing หรือ learning curve effect)
ข้อได้เปรียบของ BEV จากระบบที่ไม่ซับซ้อนมากนี้น่าจะคงอยู่ตลอดไป ส่วนข้อเสียเปรียบจะลดลงใน
อนาคตจากขนาดการผลิตที่มีแนวโน้มโตขึ้นอย่างรวดเร็วและยอดผลิตสะสมที่เพิ่มขึ้นตามมา นั่นคือ ผลจาก
economies of scale และ learning curve effect จะไม่ช่วยให้ ICEV ได้เปรียบ BEV ในอนาคต สรุปได้ว่า
เมื่อถึงจุดหนึ่งต้นทุนในส่วนที่ 3 ของ BEV จะต่ากว่าของ ICEV
19
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สาหรับในช่วงปัจจุบันคาดว่าความได้ เปรียบเสียเปรียบระหว่าง BEV กับ ICEV จะหักล้างกันจนความ
แตกต่างไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้น ผลต่างของราคา BEV กับ ICEV ในกรณีนี้จึงเท่ากับราคาของแบตเตอรี่
แม้เราจะเชื่อว่าต้นทุน battery pack จะเท่ากับ 190$/kWh ตามการเปิดเผยของ Elon Musk แต่
สาหรับผู้ผลิตรายอื่นต้นทุนก็อาจต่างออกไป นอกจากนี้การบวกต้นทุนส่วนนี้เข้าไปในราคารถก็ขึ้นอยู่กับกล
ยุทธ์การตั้งราคาของผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น รถ Tesla S มี options ให้ลูกค้าเลือกตามพิสัยต่างๆ เป็นที่เข้าใจกัน
ว่าลูกค้าที่ให้น้าหนักกับราคามากจะเลือกoption ต่าๆ ลูกค้าที่ให้น้าหนักกับราคาน้อยก็พร้อมที่จะจ่ายในราคา
แพงเพื่อให้ได้ option สูง ดังนั้น Tesla จึงพยายามกดราคา option ต่าของ Tesla S เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าที่
มากพอ และหากาไรเพิ่มจากการตั้งราคาให้ สู งขึ้น มากส าหรับ option ที่สู ง จากการประมาณค่าขนาด
แบตเตอรี่ตามพิสัยที่โฆษณาประกอบกับข้อมูลส่วนต่างราคาเราประมาณได้ว่า Tesla คิดราคาเพิ่มขึ้นประมาณ
500$/kWh ซึ่งเห็นได้ว่าสูงกว่าต้นทุนที่ซื้อแบตเตอรี่มาค่อนข้างมาก
ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเราได้จากการประกาศราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ของNissan Leaf ซึ่งนิสสันตีราคา
แบตเตอรี่เก่า (24 kWh) ไว้ที่ 1000$ เมื่อลูกค้าเอาแบตเตอรี่เก่ามาเปลี่ยนอันใหม่นิสสันคิดค่าเปลี่ยน 5499$
บวกค่าแรง และลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มอีก1000$หากต้องการเป็นเจ้าของแบตเตอรี่เก่าด้วยซึ่งหมายความว่านิสสัน
คิดค่าแบตเตอรี่ใหม่เท่ากับ6499$ เมื่อหารด้วย 24 kWh ก็จะได้ราคาแบตเตอรี่เท่ากับ 271$/kWh
อีกวิธีหนึ่งคือเทียบราคา BEV กับ ICEV เป็นคู่ๆ โดยเลือกให้แต่ละคู่เป็นรถที่มีคุณสมบัติอื่นๆคล้ ายกัน
ต่างกันเพียงการเป็น BEV หรือ ICEV ถ้าให้ผลต่างนี้เท่ากับ D ก็จะได้ค่า D เท่ากับประมาณร้อยละ 30-40 ของ
ราคา BEV โดยวิธีการนี้ เราจะเลือก BEV ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดมาใช้ในการคานวณส่วนเพิ่มของราคารถที่แปร
ผันตามความจุของแบ็ตเตอรี่ (ให้สัญญลักษณ์ของค่านี้คือ b )ได้ดังนี้
1 Nissan Leaf รุ่นที่ใช้แบ็ตเตอรี่ขนาด 40kWh ราคา $30,875
b = 231-308 $/kWh
2 Tesla model 3 เทสล่าไม่เปิดเผยขนาดของแบ็ตเตอรี่ที่ใช้ แต่เดาจากพิสัยที่โฆษณาไว้ก็คาดได้ว่าขนาดของ
แบ็ตเตอรี่น่าจะอยู่ในราว50-60kWh เราจึงประมาณด้วยค่าตรงกลางคือ 55kWh และจากราคา $35,000 จะ
ได้
b = 192-256 $/kWh
3 Chevy Bolt ใช้แบ็ตเตอรี่ขนาด 60kWh ราคา $37,495
b = 187-250 $/kWh
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การประมาณค่า LCC
ถ้าให้ราคารถ BEV สรุปได้ด้วยสมการ
Y = K +bX
โดยที่ Yคือราคาของ BEV
K คือราคาของ ICEV ที่มีรูปลักษณ์เหมือนกัน
X

คือค่าความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้ และ b คือราคาที่เพิ่มขึ้นตามค่าความจุของแบตเตอรี่ โดยที่ b อ้างอิง

จากข้อมูลข้างต้นจะอยู่ระหว่าง 187 ถึง 308 $/kWh
ในเบื้องต้น ภายใต้ภาวะที่ข้อมูลต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และข้อมูลบางอย่างก็ยังไม่ชัดเจน
ค่าตัวแปรและพารามิเตอร์ต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
ในกรณีที่กาหนดขึ้นนี้ ผู้บริโภคที่เลือกใช้ BEV จะต้องจ่ายในราคาสูงขึ้นประมาณ 200-300X ดอลล่าร์
หรือเท่ากับ 6400Xถึง9600X บาท เมื่อคานวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32 บาทต่อดอลล่าร์
ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการเลือกใช้ BEV ตามกรอบการวิเคราะห์นี้คือค่าใช้จ่ายรายปีที่ลดลง
เมื่อเทียบกับการเลือกใช้ ICEV ซึ่งประกอบด้วยค่าพลังงานและค่าบารุงรักษา
กลไกของ BEV มีความซับซ้อนน้อยกว่า ICEV และ มีความเปราะบางน้อยกว่า ICEV ในภาพรวมจึง
เชื่อกันว่าค่าบารุงรักษา BEV น่าจะต่ากว่า ICEV แต่เรายังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้อ้างอิง จึงขอกาหนดใน
เบื้องต้นว่าผลต่างของค่าบารุงรักษาเท่ากับศูนย์
ค่าพลังงานขึ้นอยู่กับระยะทางที่ใช้รถในแต่ละปี ซึ่งจะเลือกมาเป็นตัวอย่าง 2 ค่า ได้แก่
ก.ปีละ 20,000 กม.
ข.ปีละ 40,000 กม.
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของ BEV จากข้อมูลที่หาได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5 ถึง 6 km/kWh
ในที่นี้จึงขอเลือกใช้ค่า 5.5 km/kWh ส่วน ICEV จะขอเลือกใช้ค่า 10 กม./ลิตร (10 km/L) เนื่องจากรถ
แท็กซี่ส่ ว นใหญ่วิ่งในเมือง สภาพรถติดทาให้ สิ้ นเปลื องพลั งงานมากกว่าบนทางหลวง แต่ BEV ไม่สู ญเสี ย
พลังงานในการชะลอหรือหยุดรถ
ค่าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นจะเลือกแบบที่ชาร์จไฟช้าหรือเร็ว (slow charge vs. fast
charge) สถานที่ที่ชาร์จไฟและช่วงวัน (เวลา) ที่ชาร์จไฟ ในการคานวณนี้จะเลือกค่าเฉลี่ยที่ 4฿/kWh ส่วนค่า
น้ามันจะคิดที่ราคา 25 บาท/ลิตร
การเปรียบเทียบต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (LCC) จะต้องคานวณค่าใช้จ่ายในอนาคตมาเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน (present value: PV) ผลการคานวณขึ้นอยู่กับอัตราส่วนลด (r) ถ้าอิงค่า r กับอัตราดอกเบี้ยของ
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ธนาคาร (MRR) ค่า r นี้ จะอยู่ในราวร้อยละ 7-8 ในที่นี้จะเลือก r =.08 (ร้อยละ 8) แต่ถ้าผู้บริโภคใช้เงินตัวเอง
หรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่าก็จะอิ งกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลหรือ
หุ้นกู้ที่มี credit rating สูง ในที่นี้จึงเลือก r=.04 เป็นตัวแทนข้างต่า อายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยทั่ว ไป
มักจะอ้างอิงอายุการใช้งานเท่ากับ 10 ปี ดังนั้นในการวิเคราะห์ LCC นี้ จะกาหนดช่วงอายุใช้งานเท่ากับ 10 ปี
โดยถือว่ามูลค่าซากของรถทั้งสองแบบเมื่อใช้งานครบ 10 ปี นั้นเท่ากัน เพื่อความสะดวกในการคานวณ (และ
เนื่องจากไม่มีข้อมูลค่าของมูลค่าซากที่จะใช้ในการอ้างอิงและคาดว่าผลต่างของมูลค่าซากไม่น่าจะมีนัยสาคัญ)
ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการคานวณในการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (LCCA) ตามกรอบ
ข้อกาหนดต่างๆ ข้างต้น
เริ่มจากผลต่างของราคารถซึ่งเท่ากับ bX โดยที่ b เท่ากับ 7200 บาท/kWh และให้ X=40 kWh
ดังนั้น BEV จะแพงกว่า ICEV =7200X40=288,000 บาท/คัน = D แต่ต้นทุนการใช้งานในแต่ละปีของ BEV
ต่ากว่าของ ICEV ให้ค่าแตกต่างของต้นทุนการใช้งานนี้ = St
คานวณมูลค่าปัจจุบันของ St ตลอดช่วง 10 ปี
โดยสูตร
𝑉𝑉 =

𝑆1
1+𝑟

+

𝑠2
(1+𝑟)2

𝑠10

+ ⋯ + (1+𝑟)

(V คือมูลค่าปัจจุบัน)
ถ้า V มากกว่า D แสดงว่า BEV คุ้มค่ากว่า ICEV
ถ้าเราให้อัตราการใช้รถในแต่ละปีเท่ากับ 20,000 กม.
อัตราการใช้พลังงานของ BEV เท่ากับ 5.5km/kWh
อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อปีจะเท่ากับ 3,636 kWh
ให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยคือ 4 บาท/kWh
จะได้ค่าไฟฟ้าต่อปีเท่ากับ 14,545 บาท
ส่วนอัตราการใช้พลังงานของ ICEV ให้เท่ากับ 10 กม. ต่อลิตร ณ ราคาลิตรละ 25 บาท
ค่าเชื้อเพลิงของ ICEV ต่อปีจะเท่ากับ 50,000 บาท
ดังนั้น ต้นทุนการใช้พลังงานของ BEV จะต่ากว่า ICEV ปีละ 35,455 บาท (ค่านี้คือ St)
ณ อัตราส่วนลด r = .08
V จะเท่ากับ 241,803 บาท
ซึ่งน้อยกว่า D (288,000 บาท) กรณีนี้ ICEV จะคุ้มค่ากว่า BEV
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เมื่อให้ r = .04
V จะเท่ากับ 287,185 บาท
ก็ยังน้อยกว่า D แต่ก็ต่างกันเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นว่าอัตราส่วนลดยิ่งต่าลง BEV ก็จะมี
แนวโน้มที่จะคุ้มค่ามากขึ้น
ตัวแปรที่จะมีบทบาทสาคัญต่อความคุ้มค่าของ BEV คือ อัตราการใช้งาน เช่นถ้าเราให้อัตราการใช้งาน
สูงขึ้นเท่าตัวเป็น 40,000 กม. ต่อปี ค่า Stจะเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 70,910 บาท ทาให้ค่า V เพิ่มขึ้นเป็น
V = 483,606 บาท ( ณ อัตราส่วนลด .08)
V = 574,370 บาท (ณ อัตราส่วนลด .04)
กรณีนี้ชัดเจนว่าเมื่ออัตราการใช้งานสูงขึ้นมีผลต่อความคุ้มค่าของการใช้ BEV มากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
รถเก๋งที่ถูกใช้งานมากได้แก่ กลุ่มรถแท็กซี่ ซึ่งน่าจะมีอัตราการใช้งานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 40,000
กม. การส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงควรมุ่งที่กลุ่มรถแท็กซี่เป็นอันดับต้นๆ ซึ่งเมืองเสิ่นเจิ้นได้ทา
ไปแล้ว โดยมีสัดส่วนการใช้ EV สูงถึงราวร้อยละ 70 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และทางการเมืองเสิ่นเจิ้น มีเป้าหมาย
จะทาให้รถแท็กซี่ทุกคันเป็น EV ทั้งหมดภายใน 2 ปีข้างหน้า21
หากไม่มีกาแพงภาษี รถ EV ที่เหมาะสมจะใช้เป็นแท็กซี่มีมากมายหลายยี่ห้อในราคาไม่เกิน 1 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับ ICEV ที่ใช้กันอยู่ ค่า D จึงไม่น่าจะเกิน 4 แสนบาท แต่ด้วยกาแพงภาษีทาให้ค่า D อาจสูง
ถึง 1 ล้ านบาท หรื อมากกว่า จึ งไม่จู งใจให้ มีการใช้ BEV ในประเทศไทย เมื่อการใช้ BEV และ PHEV ใน
ประเทศไทยมีน้อย การสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่สิ้นเปลือง การประชาสัมพันธ์ว่ามีการสร้างสถานี
อัดประจุไฟฟ้าในที่ต่างๆซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งจึงไม่ใช่การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง
3. การวิเคราะห์ LCCA กรณีรถเมล์
รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ ขสมก. จัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้า 200 คันในปี พ.ศ.2558 โครงการนี้ได้ดาเนินการ
มาจนมีการกาหนด TOR เรียบร้อยในปี พ.ศ.2560 โดยกาหนดราคากลางไว้ที่คันละ 10 ล้านบาท และค่าซ่อม
ต่อคันเฉลี่ยต่อปีใกล้เคียงกับราคากลางของรถเมล์ NGV เมื่อเทียบราคากลางของรถเมล์ไฟฟ้ากับราคากลาง
ของรถเมล์ NGV ซึ่งกาหนดไว้ที่คันละ 3.5 ล้านบาท ก็จะได้ความแตกต่างราคาอยู่ที่คันละ 6.5 ล้านบาท เมื่อ
เอาราคานี้หารด้วยขนาดของแบตเตอรี่ (250kWh) จะได้ผลต่างราคาที่คิดตามขนาดของแบตเตอรี่เท่ากับ

21

Steve Hanley,”Shenzhen Completes Switch to Fully Electric Bus Fleet. Electric Taxis Are Next.”, Clean Technica,
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26,000 บาท/kWh (b=26,000) ซึ่งนับว่าสูงมากจนน่าแปลกใจ อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้ถูกระงับไปแล้วด้วย
เหตุ ผ ลว่ า ทางกระทรวงการคลั ง ไม่ ย กเว้ น ภาษี ใ ห้ ส าหรั บ การจั ด ซื้ อ ครั้ ง นี้ ท าให้ ร าคารถเมล์ สู ง ขึ้ น เกิ น
งบประมาณที่กาหนดมาให้ อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้จะคานวณเปรียบเทียบต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของ
รถเมล์ไฟฟ้ากับรถเมล์ NGV ในกรณีที่โครงการนี้สามารถดาเนินการต่อได้โดยได้รับการยกเว้นภาษี ข้อมูลค่า
จัดซื้อสมมุติให้เป็นไปตามที่กาหนดในTOR
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณนี้ประกอบด้วย
1 ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อคัน = 3 บาท/กม.
โดยกาหนดให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 3 บาท/kWh (ต่ากว่ากรณีของรถแท็กซี่เนื่องจากกาหนดให้ชาร์จปรัจุ
ไฟฟ้าในเวลา off peak เป็นหลัก) และให้อัตราการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 1 kWh/กิโลเมตร
2 ค่าเชื้อเพลิงในกรณีรถ NGV = 9 บาท/กม.
(13.5 บาท/กก. ÷1.5 กม./กก.)
โดยกาหนดให้ราคาของ NGV = 13.5 บาทต่อกิโลกรัม และอัตราการใช้เชื้อเพลิงเท่ากับ 1.5 กิโลเมตร
ต่อ NGV 1 กิโลกรัม
และกาหนดให้มีการใช้งานรถเมล์เฉลี่ยปีละ 70,000 กม. (ประมาณ 200กม./วัน คูณปีละ 350 วัน)
ดังนั้น ต้นทุนพลังงานของรถเมล์ NGV จะเท่ากับคันละ 630,000 บาทต่อปี (9บาท/กม.x70,000กม./
ปี)
ส่วนต้นทุนพลังงานของรถเมล์ไฟฟ้า (e-bus) จะเท่ากับคันละ 210,000 บาทต่อปี (3บาท/
กม.x70,000กม./ปี)
การใช้รถเมล์ไฟฟ้าจึงประหยัดต้นทุนพลังงานได้ปีละ 420,000 บาท ต่อคันเมื่อเทียบกับรถเมล์ NGV
แต่ทั้งนี้ต้องแลกกับราคารถเมล์ที่สูงขึ้นคันละ 6,500,000 บาท
เทียบกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในสูตรการคานวณ LCC
คือ D = 6,500,000 (บาท/คัน)
S = 420,000 (บาท/คัน-ปี)
หาค่า V ที่อัตราส่วนลด r = .04 จะได้
V =3,410,000 (บาท/คัน)
V น้อยกว่า D จึงสรุปได้ว่าในกรณีนี้การใช้รถเมล์ไฟฟ้าไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถเมล์ NGV
อย่างไรก็ตามการใช้ e-bus ก็อาจจะคุ้มค่าได้ถ้าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการคานวณเปลี่ยนแปลงไป
เราอาจวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เปรียบเทียบกันโดยแยกพิจารณาผลทีละตัวได้
ดังนี้
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1.การเปลี่ยนค่าอัตราส่วนลด
อัตรา r = .04 นี้ถือได้ว่าต่ามากแล้ว และต่อให้ลดลงจนเป็นศูนย์ก็ยังไม่เพียงพอ
2.ราคารถ
ในตัวอย่างข้างต้น ผลต่างราคารถจะต้องน้อยกว่า 3,410,000 บาท e-bus จึงจะมีความ
คุ้มค่ามากกว่า NGV-bus ดังนั้น ราคาของ e-bus จึงต้องต่ากว่า 7 ล้านบาทต่อคัน
3. อัตราการใช้งาน
ด้วยสภาพรถติดในกทม.การจะเพิ่มอัตราการใช้งานให้เกินวันละ 200 กม.
หรือปีละ 70,000 กม. เป็นไปได้จากัด
4.อัตราค่าไฟฟ้า
การลดค่าไฟฟ้าให้ต่ากว่า 3 บาท/kWh ทาได้จากัด เพราะราคานี้ตั้งอยู่บนข้อสมมุติว่าได้
พยายาม charge ประจุไฟฟ้าในช่วง off-peak ให้มากที่สุดอยู่แล้ว ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องหาทางลด
ต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งคงจะทาได้จากัด
5. ราคาเชื้อเพลิง
ราคา NGV ขึ้นอยู่กับราคาในตลาดโลก ซึ่งราคาในประเทศไม่ควรบิดเบือนกลไกตลาด เมื่อเทียบกับ
ภาวะต้นทุนพลังงานในหลายสิบปีที่ผ่านมาถือได้ว่าราคา NGV ในปัจจุบันค่อนข้างต่า หากราคา NGV สูงขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญก็อาจจะทาให้ e-bus คุ้มค่าได้ ตามผลการคานวณข้างต้นราคา NGV ต้องสูงขึ้นเกือบเท่าตัว
โดยที่อัตราค่าไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้นการใช้ e-bus จึงจะคุ้มค่าซึ่งนับว่าเป็นไปได้ยาก เนื่องจากแนวโน้มการพัฒนาใน
ขณะนี้มุ่งสู่การลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ซึ่งมีผลให้อุปสงค์ต่อเชื้อเพลิงในกลุ่มนี้มีแนวโน้มลดลง
6. ค่าซ่อมบารุง
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกลค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ว่าค่าซ่อมบารุง BEV ควรจะต่ากว่า ICEV
จึงเป็นเรื่องน่าแปลกที่มีการกาหนดค่าซ่อมบารุง e-bus กับ NGV-bus ไว้ใกล้เคียงกันมาก แต่ก็น่าเห็นใจว่า
ข้อมูลจากประสบการณ์จริงในเรื่องนี้ยังมีจากัด หากค่าซ่อมบารุง e-bus ต่ากว่าNGV-bus อย่างมีนัยสาคัญก็
อาจเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุน e-bus ได้บ้าง แต่ปัจจัยนี้โดยลาพังยังไม่เพียงพอ
โดยสรุปแล้วปัจจัยสาคัญที่สุดที่จะทาให้ e-bus คุ้มค่ากว่า NGV-bus ก็คือราคารถ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ลดลงได้ ม ากทั้ ง จากการพั ฒ นาแบตเตอรี่ ใ ห้ มี ต้ น ทุ น ต่ าลงและมี energy density สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง ผลจาก
economies of scale และ learning curve effect เราอาจไม่ ต้ อ งรอให้ ต้ น ทุ น battery ลดลงเหลื อ
100$/kWh ก็ได้ เนื่องจากการใช้รถเมล์มีอัตราการใช้งานค่อนข้างสูง และเนื่องจากค่า b=26,000 บาท/kWh
ถือได้ว่าสูงผิดสังเกต เราจึงอาจลองใช้ค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์กรณีของรถแท็กซี่ (b=9,600 บาท/kWh) มาใช้
กับกรณีของรถเมล์
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ถ้า b = 9,600 บาท/kWh เราจะได้ค่า
D = 3,840,000 บาท/คัน เมื่อเทียบกับค่า V = 3,410,000 บาท/คัน นับว่าใกล้เคียงกัน
ดังนั้น นโยบายที่จะส่งเสริมการใช้ e-bus มีความเป็นไปได้สูง หากรัฐบาลมีความจริงจังในนโยบายใน
ด้านนี้ โดย
1.ทาการศึก ษาแนวทางการจั ดหา e-bus ให้ ล ะเอียดลึ กซึ้ ง มากยิ่ ง ขึ้น มีความเป็นไปได้สู ง ที่ จ ะ
สามารถจัดซื้อ e-bus ตามขนาดที่กาหนดไว้แล้วในราคาไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อคัน ภายในอนาคตอัน
ใกล้ (ไม่น่าจะเกิน 2 ปี) รวมทั้งประมาณการค่าซ่อมบารุงให้แม่นยายิ่งขึ้น
2.ไม่ควรบิดเบือนราคารถด้วยนโยบายภาษี
3.เร่งกระบวนการส่งเสริมและกากับดูแลการให้บริการรถเมล์โดยเอกชนอย่างเหมาะสมและจริงจัง
4. นโยบาย
นโยบายต่อรถยนต์ไฟฟ้าของไทยยังดูไม่ชัดเจนเนื่องจากเป้าหมายนโยบายมีแนวโน้มที่จะเกิด
ผลกระทบที่ขัดแย้งกันดังต่อไปนี้
1. ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมรถยนต์
2. สิทธิและภาระของผู้บริโภค
3. มลพิษบนท้องถนนและภาวะรถติด
4. ผลกระทบต่อคนเดินถนน
5. การประกอบอาชีพข้างถนน
6. ความรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อน
7. การช่วยเหลือคนจน
8. การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จากอดีตที่ผ่านมาการปกป้องอุตสาหกรรมรถยนต์ได้นามาสู่การพัฒนาเครือข่ายการผลิตในประเทศที่
ประเมินกันว่าเข้มแข็งที่สุดในอาเซียน เมื่อพิจารณาจากยอดการผลิตและการส่งออกโดยเปรียบเทียบ โดยมี
คู่แข่งสาคัญได้แก่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย และมีเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ น่าจับตามอง แต่พัฒนาการ
ของอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยขึ้นอยู่กับการต่อรองผลประโยชน์กับผู้ลงทุนจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่คือ
ค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นซึ่งดูจะยังไม่พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะยังต้องการ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนในโรงงานที่มีอยู่เดิม จึงคาดได้ว่าจะมีการกีดกันการนาเข้ารถยนต์ไฟฟ้า
ทั้งด้วยมาตรการภาษีและมาตรการกีดกันที่มิใช้ภาษี ส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สามารถ
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แข่งขันกับต่างประเทศได้ดูจะเป็นไปได้ยาก ดังนั้นโอกาสที่จะได้เห็นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่าง
แพร่หลายจึงดูห่างไกลมาก
ข้อมูลการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศณเวลานี้มี 2 บริษัท ได้แก่ FOMM และ MINE Mobility
ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าแต่ละบริษัทได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนและเทคโนโลยีที่เข้มแข็งเพียงใด หากไม่
คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไป ก็ต้องยอมรั บว่าการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับคู่แข่งใน
ระดับโลกด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งสาหรับผู้ผลิตรถยนต์ของไทย อุปสรรคที่บริษัททั้งสองจะต้อง
เผชิญและแนวทางแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นกรณีศึกษาอย่างยิ่ง
ปัญหามลพิษบนท้องถนนและภาระรถติดเป็นเหตุผลหลักที่ทาให้หลายๆ ประเทศเก็บภาษีรถยนต์ใน
อัตราสูง ประเทศไทยก็อาจอ้างเหตุผลนี้ได้เช่นเดียวกัน แต่ก็มีความลักลั่นคือการเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรา
ต่าสาหรับรถ pick up และการลดภาษีต่อทะเบียนประจาปีสาหรับรถเก่า ทั้งๆ ที่รถเก่าสร้างปัญหามลพิษ
มากกว่ารถใหม่ และมีการปล่อยปละละเลยในการตรวจจับทาให้รถควันดาเกินมาตรฐานมีให้เห็นทั่วไปบนท้อง
ถนน การลดภาษีสรรพสามิตให้แก่รถยนต์ไฟฟ้าเหลือ 2 %ก็ไม่มีความหมายเพราะจากัดให้เฉพาะรถที่ผลิตใน
ประเทศ ซึ่งคาดว่าคงจะต้องอาศัยการกีดกันการนาเข้าจากต่างประเทศซึ่งทาให้ราคารถยนต์ในประเทศสูงขึ้น
ปัญหามลพิษและรถติดเป็นเหตุผลที่ผู้ใช้รถยนต์สมควรจะต้องรับภาระในการชดเชยแก่สังคมด้วยการ
จ่ายภาษี ส่วนอัตราที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไรเป็นเรื่องที่ต้องวิจัยแยกต่างหาก แต่ในที่นี้ก็อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า
ICEV ควรต้องจ่ายภาษีสูงตามปริมาณการปล่อยไอเสียรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดยิ่งปล่อยไปเสียมากยิ่ง
ต้องจ่ายภาษีมากตาม ส่วน BEV ไม่มีการปล่อยไอเสียภาษีในส่วนนี้จึงควรเป็นศูนย์ และหากไม่มีแผนที่จะ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดเจน การกีดกันการนาเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเท่ากับเป็นการจากัดสิทธิผู้บริโภคให้ต้องใช้
ICEV ซึ่งเป็นตัวก่อมลพิษที่สาคัญต่อไป
หลายๆ ประเทศแม้จ ะมีปั ญหารถติดก็ยังเคารพสิ ทธิของคนเดินถนนเหนือผู้ ขับขี่ยวดยาน แต่ใน
ประเทศไทยคนเดินถนนมีสิทธิน้อยที่สุด ทางเท้าก็ถูกแย่งที่จนเดินไม่สะดวกบางครั้งต้องลงไปเดินบนถนนจะ
ข้ามถนนก็ต้องขึ้นสะพานลอยซึ่งลาบากแก่คนที่ร่างกายอ่อนแอ และยังต้องเจอกับไอเสียรถยนต์ซึ่งไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจัง ความตระหนักในปัญหามลพิษในเมืองใหญ่กาลังเป็นที่สนใจมากขึ้น จึงหวังได้ว่าสิทธิของ
คนเดินถนนจะได้รับการคุ้มครองมากขึ้น
ผู้ประกอบอาชีพข้างถนนมีหลายระดับ ตั้งแต่คนหาเช้ากินค่าไปจนถึงเจ้าของร้านค้าที่ร่ารวย แม้
ในทางกฎหมายการประกอบอาชีพโดยรุกล้าที่สาธารณะจะเป็นเรื่องผิด แต่ก็ทากันได้ด้วยเหตุผลหลายอย่าง
เหตุผลที่อ้างได้อย่างภาคภูมิคือเห็นใจคนจน ส่วนเหตุผลที่ซ่อนเร้นคือการรับผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้มี
หน้าที่รักษากฎหมาย อย่างไรก็ตาม นิสัยรอมชอมของคนไทยก็เป็นผลให้คนเดินถนนต้องยอมรับ ความ
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เสียเปรียบ มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นการทุบหม้อข้าวของคนจานวนมาก การจัดระเบียบของ คสช. ก็ทาให้หลาย
สถานที่ดูดีขึ้น และหวังว่าผู้ ถูกกระทบคงจะทามาหากินได้ต่อไปโดยไม่เดือดร้อนมากการจัดการที่ดีอ ย่ า ง
รอมชอมก็อาจเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับเมืองต่างๆ โดยเฉพาะ กทม.ฯ ซึ่งเสน่ห์ของ Street Food เป็นตัวดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และผลของการท่องเที่ยวก็ทาให้ร้านอาหารเหล่านี้แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด หากลดปัญหามลพิษได้ก็จะทาให้เมืองท่องเที่ยวต่างๆ ของไทยได้รับความนิยมอย่างยั่งยืน
อาจสรุปได้ว่า ณปัจจุบัน BEV ยังมีต้นทุนที่เสียเปรียบ ICEV โดยพิจารณาได้จากความนิยมในการซื้อ
BEV ยังต่ากว่า ICEV อยู่มาก แต่พัฒนาการของ BEV ก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทาให้คาดได้ว่า BEV จะมีความ
ได้เปรียบสูงขึ้นเรื่อยๆจนเอาชนะ ICEV ได้โดยไม่ต้องพึ่งแรงสนับสนุนจากรัฐบาลในที่สุด จุดที่ว่านี้จะไปถึงได้
เมื่อไรเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก บางทัศนะก็คาดว่าจะเร็วกว่าปีคศ.2025 บางทัศนะก็คาดว่าต้องใช้เวลานานกว่า
นั้น
ในระหว่างนี้ อุปสงค์ต่อ ICEV อาจจะยังเพิ่มขึ้นตามกาลังซื้อของผู้บริโภค แต่จะถูกรถยนต์ไฟฟ้าแย่ง
ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เมื่อถึงจุดหนึ่ง อุปสงค์ต่อ ICEV จะลดลง จนโรงงานต่างๆต้องทยอยเลิกการ
ผลิต ICEV ไป ระยะปรับตัวของ ICEV คงจะกินเวลานานพอที่จะไม่เกิดความเสียหายรุนแรง อย่างไรก็ ตาม
การสูญเสียผลประโยชน์ของผู้ผลิต ICEV ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องใส่ใจดูแลพอสมควร
ปัญหาที่ยุ่งยากที่สุดคงจะเป็นเรื่องนโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทว่าจะทาให้ เ กิด
โครงสร้างการผลิตในประเทศที่เหมาะสมอย่างไร ประเด็นแรกคือนโยบายส่งเสริมการผลิตจะเป็นอุปสรรคต่อ
การบริโภคมากน้อยเพียงไร ยิ่งตั้งเป้าหมายสูงมาก เช่น ให้มีการผลิตชิ้นส่วนในประเทศทั้งหมด ก็จะยิ่งทาให้
ภาระตกแก่ผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้ประชาชนต้องทนกับปัญหามลพิษบนท้องถนนต่อไป
ในทางตรงข้าม หากเปิดเสรีให้มีการนาเข้าได้โดยไร้การปกป้อง อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่
เริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วก็อาจอยู่ไม่ได้ ทางเลือกที่เหมาะสมต้องอาศัยการศึกษาให้เกิดความชัดเจนว่าการผลิต
ชิ้นส่วนไหนที่ผู้ผลิตในประเทศมีโอกาสแข่งขันได้และส่วนไหนแข่งขันไม่ได้ ตัวอย่ างเช่น การผลิต battery
cell ให้แข่งขันได้ ต้องใช้ทุนและเทคโนโลยีสูงมาก มีผู้ผลิตในโลกเพียงไม่กี่รายที่สามารถผลิต battery cell ที่
มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่าพอที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ ถ้าการนาเข้า battery cell มาผลิต battery pack
ในประเทศสามารถแข่งขันได้ดี รั ฐบาลก็อาจจะเปิดเสรีการนาเข้า battery cell แต่คุ้มครองการผลิต battery
pack ในระดับที่ไม่สร้างภาระมากเกินไป
หากมีการคุ้มครองการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยให้มีการนาเข้าชิ้นส่วนบางอย่างโดยเสรี และ
คุ้มครองการผลิตชิ้นส่วนบางอย่างในประเทศ ต้นทุนรวมก็จะสู งกว่าการเปิดเสรีการนาเข้ารถทั้งคัน ก็จะเป็น
ภาระต่อผู้บริโภคที่ต้องจ่ายในราคาสูงกว่าที่ควร หากรัฐบาลให้น้าหนักแก่ปัญหามลพิษและการประหยัด
พลังงานมากก็อาจหาทางลดภาระของผู้บริโภคด้วยการให้เงินอุดหนุนในรูปแบบต่างๆอย่างที่หลายประเทศทา
ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ การแก้ปัญหามลพิษก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในเมืองและมีส่วนช่วย
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ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งรายได้สาคัญของประเทศ ส่วนการประหยัดพลังงานก็
จะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนาเข้าน้ามัน แต่ก็ต้องคานึงถึงผลต่อโครงสร้างการผลิ ตพลังงานใน
ประเทศซึ่งก็มีปัญหาซับซ้อนของตัวเอง
ในบทความสั้นๆนี้คงไม่สามารถชี้ประเด็นปัญหาที่สลับซับซ้อนเกี่ยวกับนโยบายด้านรถยนต์ไฟฟ้าได้หมด
และไม่อาจตอบคาถามสาคัญทั้งหมดอย่างชัดเจนได้ แต่ก็เป็นความพยายามที่จะชี้ประเด็นที่ผู้เขียนเห็นว่า
สาคัญและเสนอแนะแนวทางวิเคราะห์ที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ และหวังว่าจะมีการศึกษาในเรื่องนี้อย่ าง
กว้างขวางลึกซึ้งมากขึ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายใน
เรื่องนี้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
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การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม: ทัศนะของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง” มีวัตถุประสงค์ 2
ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเลือกตั้งและ การ
ควบคุมการเลือกตั้งเพื่อให้สุจริตเที่ยงธรรม 2) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเลือกตั้งและ การ
ควบคุมการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยทาการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) หน่วยงานที่ ทาหน้าที่
จัดการเลือกตั้งและเครือข่ายที่ทาหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง 2) พรรคการเมือง 3) กลุ่มการเมือง 4) ภาค
ประชาสังคมและนักวิชาการ (องค์กรเอกชนที่ตรวจสอบการเลือกตั้งที่ลงทะเบียน กับ กกต. และอื่น ๆ) 5)
สื่อสารมวลชน และ 6) ประธานกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างทั้งหมด ให้ ความเห็ นตรงกันว่า ถ้าไม่ส ามารถปฏิรูปการเมืองให้ มี การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสาคัญ อย่างจริงจังแล้ว การซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็จะยังคงมีอยู่คู่กับการเมืองไทย ต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสรุปกลยุทธและมาตรการเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งและควบคุม การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีความสุจริตเที่ยงธรรมได้ ดังต่อไปนี้
1. กลยุทธมาตรการเชิงโครงสร้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1) การปรับปรุงหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2) การยกเลิก “คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด”
3) การก าหนดให้ มี “ผู้ ต รวจการการเลื อ กตั้ ง ” เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบการปฏิบัติ ง านของ เจ้ า หน้ า ที่ที่
ดาเนินการเลือกตั้ง และการกระทาความผิดกฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
4) มีมาตรการการคุ้มครองพยาน ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ชี้เบาะแส เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย เลือกตั้ง
5) มีมาตรการการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทาอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
6) มีกลไกและกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขั้ นต้น (Primary
Vote) โดยสมาชิกพรรคการเมือง
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7) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง อานวยความสะดวกในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครและ พรรคการเมือง
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. กลยุทธมาตรการอื่นๆ ที่เป็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง
1) ต้องบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างตรงไปตรงมาและเข้มงวด
2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นลงไปถึงระดับพื้นที่ โดยร่วมมือกับฝ่าย
ปกครอง ส่วนราชการอื่นๆ และภาคประชาชน
3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องให้ความรู้กับประชาชนถึงระดับรากหญ้าอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์
ให้ประชาชนทราบถึงโทษและความเสียหายจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
4) ควรมีการรื้อฟื้นให้มีองค์การภาคประชาสังคมในลักษณะ เช่นเดียวกับ องค์กรกลาง การเลือกตั้งใน
อดีต เพื่อทาหน้าที่เป็นเครือข่ายตรวจสอบการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5) สร้างแนวร่วมกับภาคประชาสังคม เพื่อให้ทาหน้าที่เป็นผู้ชี้เบาะแส การกระทาอันไม่สุจริตหรือ
เที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
6) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของสื่อมวลชนที่จะทาให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริตเที่ยงธรรม
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การศึกษาเรื่องการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการคือ ประการ
แรก เพื่อศึกษาแนวคิด (concepts) เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการและการควบคุมการเลือกตั้งให้มีความสุจริตเที่ยงธรรม ประการที่สอง เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการจัดการและการควบคุมการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
บทความนี้แบ่งการนาเสนอออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) ขอบเขตความหมายของการเลือกตั้ง ที่สุจริต
เที่ยงธรรม 2) วิธีการศึกษา 3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม 4) การเลือกตั้งที่ไม่
สุจริตเที่ยงธรรมในระบบการเมืองไทยและแนวทางการแก้ไข โดยแต่ละหัวข้อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตความหมายของการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม
การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม ตามความเข้าใจของคนโดยทั่วไป หมายถึง การเลือกตั้งที่ไม่มี การซื้อ
สิทธิและขายเสียง ซึ่งเป็นความหมายอย่างแคบ แต่การศึกษาวิจัยนี้ จะใช้ความหมายของการเลือกตั้ง
ที่สุจริตเที่ยงธรรม ในความหมายอย่างกว้าง ตามเจตจานงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งการ
เลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม หมายถึง การเลือกตั้ง ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) เป็นการเลือกตั้งที่มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 22 ซึ่งได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทาหน้าที่
จัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมปราศจากการแทรกแซง
โดยอานาจรัฐ รวมทั้งอานาจของนักการเมืองและอานาจของกลุ่มอิทธิพลอื่นๆ และในกรณีที่มีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่า การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด มิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอานาจ
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นได้
2) เป็นการเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการ
หาเสียงเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
3) เป็นการเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฏหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆที่กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องไม่มีการใช้อานาจรัฐและอานาจเงินในการฝ่าฝืนข้อ
ห้ามต่างๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งขัน
4) เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นเป็น
หน้าที่ของปวงชนชาวไทยดังนั้น หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร ที่ทาให้ตนเองไม่
สามารถไปเลือกตั้งได้ จะต้องเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องเป็นไปโดย
ไม่ตกอยู่ ภายใต้ อานาจการครอบงารวมทั้ง อิทธิพลจากอามิสสินจ้างใดๆ ด้วย
5) เป็นการเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้กับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งผู้หนึ่งผู้ใด ณ หน่วยเลือกตั้งที่กาหนดได้โดยตรง และเป็นการลงคะแนนโดยลับ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา กาหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ตาม
รัฐธรรมนูญ ให้มีหน้าที่จดั การเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเทีย่ งธรรม
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ดังนั้น “การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม” จึงหมายความถึงการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามองค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบหนึ่ง หรือหลายองค์ประกอบร่วมกัน ตามเจตจานงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น นั่นเอง
2. วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยเอกสารทางวิชาการ ตารา หนังสือและกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ ยังเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งสุ่มตัวอย่างมาด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (selective sampling) ร่วมกับวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์
(snowball sampling)
กลุ่ มตัว อย่ างประกอบด้ว ย ตัว แทนจากส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ตัว แทนจากพรรค
การเมื อ ง ตั ว แทนจากกลุ่ ม การเมื อ ง ตั ว แทนจากภาคประชาสั ง คมและนั ก วิ ช าการ และประธาน
คณะกรรมาธิ ก าร วิส ามัญพิจ ารณาร่ างพระราชบั ญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกั บการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาจากเอกสาร
ต่างๆ และการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างโดยที่ประชุมอนุกรรมาธิการด้ านระบบการเลือกตั้งและพรรค
การเมือง ในคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ จ าแนกกลุ่ ม ข้ อ มู ล ออกตามประเด็ น เนื้ อ หา
(content analysis) แล้วนามาเรียบเรียงจัดทาเป็นรายงานผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการการเมือง
และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม ในระบบการเมืองของ
ไทยที่นามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาโดยนักวิชาการไทย ทั้งนี้เพราะลักษณะ
การเลื อกตั้งที่ไม่สุ จริ ตเที่ย งธรรมในระบบการเมืองไทยนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการเลือกตั้งใน
ประเทศ อื่นๆ จากการศึกษาพบว่า แนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม
ในประเทศไทย มีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
แนวคิดและทฤษฎีเชิงพฤติกรรมนี้ เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่มุ่งอธิบายพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ ม
ต่างๆ ที่มีบทบาทหลักอยู่ในระบบการเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่ พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง องค์กรที่รับผิดชอบจัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง สื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย
บทความนี้ จะนาเสนอแนวคิดและทฤษฎีซึ่งอธิบายพฤติกรรมของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับการ
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เลือกตั้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง และสื่อมวลชน โซเชียล
มีเดีย ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม มาเป็นกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้
3.1.1 พฤติกรรมของพรรคการเมือง
กนก วงษ์ตระหง่าน23 อธิบายพฤติกรรมของพรรคการเมืองว่า ส่วนใหญ่คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการคือ 1) โอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งโดยพิจารณาจากชื่อเสียงและฐานเสียงของ
ผู้ ส มัคร 2) การเป็ น ที่ย อมรั บ ของสั งคมโดยพิจารณาจากความประพฤติและอาชีพของผู้ ส มัครรับเลื อกตั้ง
และ 3) ความ พร้ อ มของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ จ ะช่ ว ยตนเองในการเลื อ กตั้ ง โดยพิ จ ารณาจากฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้สมัครว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองในเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการหาเสียงได้มากน้อยเพียงใด
กนก วงษ์ตระหง่าน สรุปแนวทางการต่อสู้ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งว่า มี 5 วิธีได้แก่
1) การใช้ระบบหัวคะแนน โดยหัวคะแนนจะทาหน้าที่ เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้สมัครรับ
เลือกตั้งกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังช่วยทาหน้าที่หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกด้วย และ
หน้าที่ที่สาคัญอีกประการหนึ่งของหัวคะแนนคือ ทาหน้าที่เป็นคนกลางในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้สมัคร รับเลือกตั้งกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2) การซื้อเสียงเลือกตั้งผ่านหัวคะแนน เช่น กานันหรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทาหน้าที่นาเงินจากผู้สมัครรับ
เลือกตั้งไปจ่ายให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยจะมีการกาหนดจานวนเงินที่ใช้ซื้อเสียง นัดหมายเวลาและ
สถานที่ที่จะจ่ายเงิน ในบางกรณี หัวคะแนนนอกจากทาหน้าที่ เป็นผู้จ่ายเงินซื้อเสียงให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลื อกตั้งแล้ ว ยั งอาจเป็ น ผู้ มีอิทธิพลที่ส ามารถใช้วิธีข่ม ขู่คุ กคามความปลอดภัยหรือ การข่มขู่ว่า จะทาร้า ย
ประชาชนที่รับเงินซื้อ เสียงไปแล้ว แต่ไม่ยอมลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินซื้อเสียง ทั้งนี้
พื่อให้ มั่น ใจว่า ประชาชนผู้ มีสิ ทธิเลือกตั้งที่รับเงินไปแล้ว จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการไปลงคะแนน
เลือกตั้งให้กับผู้สมัครที่เป็นผู้จ่าย เงินให้
3) การใช้อาสาสมัครและผู้ ป ฏิบั ติงานของพรรคช่ว ยในการโฆษณาหาเสี ยงเลื อ กตั้ง เช่น การติ ด
โปสเตอร์ การแจกแผ่นใบปลิวหาเสียง และการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น
4) การใช้ผู้นาหรือผู้มีชื่อเสียง เช่น หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค หรือบุคคลที่มีชื่อ
เสียงอื่นๆ ของพรรค ช่วยปรากฏตัวและปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งพร้อมกับผู้สมัคร
5) การนาเสนอนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชน
การศึกษาของ กนก วงษ์ตระหง่าน สะท้อนให้เห็นว่า แนวทางการดาเนินการของพรรคการเมือง ไม่ว่า
จะเป็ น หลั กเกณฑ์ก ารคั ดเลื อกผู้ ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง และวิธีการหาเสี ยงเลื อกตั้งของพรรคการเมื อง “ซึ่ง มี
เป้าหมาย อยู่ที่การเอาชนะการเลือกตั้ง” ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญ ที่ส่งผลทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม
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กนก วงษ์ตระหง่าน, พรรคการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๘๓.
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3.1.2 พฤติกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต24 อธิบายพฤติกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจาแนกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ 1) ตามฐานทางเศรษฐกิจและการหนุนช่วย 2) ตามฐานด้านการเมือง และ
3) ตามฐานสังคมประชากร
ผู้ ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง จ า แ น ก ต า ม ฐ า นด้ า นเ ศ รษ ฐ กิ จแ ละ ก า ร หนุ นช่ ว ย 25 แ บ่ ง อ อ ก ไ ด้
เป็ น 7 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภท “ไร้ เงินและโดดเดี่ยว” 2) ประเภท “เงินน้อยแต่ได้รับการหนุนช่วย”
3) ประเภท “เงิ น น้ อ ยและถู ก ทิ้ ง ” 4) ประเภท “มี เ งิ น พึ่ ง ตนเอง” 5) ประเภท “มี เ งิ น หิ้ ว ลู ก ที ม ”
6) ประเภท “เจ้าบุญทุ่ม” และ 7) ประเภท “มีเงินแต่เกาะชื่อเสียง”
การจาแนกประเภทผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามฐานด้านเศรษฐกิจและการหนุนช่วย สะท้อนถึงพฤติกรรม
ที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในระดับที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จาแนกตามฐานด้านการเมือง26 แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภท
“ผู้สมัคร ส.ส.ผูกขาด” 2) ประเภท ”ผู้สมัครกึ่งผูกขาด” 3) ประเภท “ผู้สมัครแบบชั่วคราว” และ
4) ประเภท “ผู้สมัครหน้าใหม่”
การแบ่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามฐานด้านการเมืองสะท้อนนัยยะว่า การเป็นบุคคลสาคัญใน
พรรคการเมืองมากน้อยเพียงใด ยิ่งมีความสาคัญมากยิ่งมีแนวโน้มจะทุจริตการเลือกตั้งสูง เพราะบุคคลเหล่านี้
เมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว จะยอมแพ้ไม่ได้ การหาเสียงเลือกตั้ง จึงนากลยุทธ์ทุกรูปแบบมาใช้ ถึงแม้ว่า จะ
เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายก็ตาม
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จาแนกตามฐานสังคมประชากร27 แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ 1) ประเภท
“ผู้สมัครถิ่นบ้าน” 2) ประเภท “ผู้สมัครถิ่นจร” 3) ประเภท “ผู้สมัครหลงจร” และ 4) ประะเภท “ผู้สมัครหลง
ถิ่น”
การแบ่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามฐานสังคมประชากร สะท้อนนัยยะว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความ
ผูกพัน กับพื้นที่ที่ตนเองลงสมัครรับเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความผูกพันกับ
พื้นที่ที่ลง สมัครรับเลือกตั้งน้อย ก็มีแนวโน้มที่จะทุจริตการเลือกตั้งสูงกว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีความผูกพัน
กับพื้นที่ที่ลง สมัครรับเลือกตั้งมากกว่า นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีความผูกพันอยู่ในพื้นที่ที่ลงรับ
สมัครเลือกตั้ง มาก ถ้ายังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมาก มีบารมีสูง มีทรัพย์สินเงินทองมากด้วย ก็มีแนวโน้มที่จะทุจริต
24

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ระบบการทุจริตเลือกตั้ง, (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและผลิตตารา สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก),
๒๕๓๗).
25
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘-๒๑.
26 เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๑-๒๕.
27 เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๕-๒๙.
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การเลือกตั้งได้เช่นกัน
3.1.3 พฤติกรรมของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบายพฤติกรรมของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง28 ตามเงื่อนไขทั้ง
ด้านอัตวิสัยและด้านภววิสัยว่า ชนชั้นกลางมีแนวโน้มรับรู้ทางการเมืองมากกว่าชนชั้นล่าง ชนชั้นกลางจึงมี
ความรู้สึกทั้งเบื่อและทั้งอยาก ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ชนชั้นกลางถึงแม้ว่า จะเบื่อหน่าย
ต่อการที่นักการเมืองมีการทะเลาะแย่งชิงตาแหน่งและผลประโยชน์กัน แต่เมื่อพวกเขาเห็นว่า การเมืองกาลัง
จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์บางอย่างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และระบอบ
การปกครองแบบประชาธิป ไตยหรื อเมื่อเกิดทางเลื อกใหม่ทางการเมือง และเป็นทางเลื อกที่ช นชั้นกลาง
ประเมินแล้วว่า จะนาไปสู่การสร้ างสรรค์สั งคมให้ ดียิ่งขึ้นได้ชนชั้นกลางก็จะไม่ลั งเลที่จะเข้ามามีส่ว นร่ ว ม
ทางการเมือง
ด้ว ยเหตุผ ลต่างๆ ดังที่กล่ าวในข้างต้น การมีส่ ว นร่ว มทางการเมื อ งของชนชั้น กลาง จึงขึ้นอยู่ กั บ
จิตสานึกทางการเมืองเป็นสาคัญ ชนชั้นกลางจึงเกี่ยวข้องกับการขายสิทธิ์ขายเสียงค่อนข้างน้อย หรือในบาง
กรณีที่ ชนชั้นกลางอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ชนชั้นกลางก็จะไม่คิดว่าการ
รับเงินมาแล้ วนั้นจะต้องตกเป็นหนี้บุญคุณที่ต้องตอบแทน ด้วยการลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่
จ่ายเงินมาให้ แต่อย่างใด
3.1.4 พฤติกรรมของหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง
หน่วยงานจัดการเลือกตั้ง หรือองค์กรจัดการเลือกตั้ง29 เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการทั้งหมด หรือบางส่วนขององค์ประกอบที่มีความจาเป็น สาหรับการดาเนินการ ของ
การเลื อกตั้งซึ่งการดาเนิ นการดังกล่ าว เป็ นเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การออกเสี ยง
ประชามติ การริเริ่มของประชาชนในการเสนอกฎหมาย และลงคะแนนเสียงถอดถอน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ซึง่
องค์ประกอบของการดาเนินการเลือกตั้งหมายรวมถึง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งระบบ
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมชาติ เจศรีชัย ชี้ให้เห็นว่า การจัดการเลือกตั้งในหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน มีหลายครั้งที่ การ
เลือกตั้งนั้นเป็นที่คลางแคลงใจ ในหมู่ประชาชน จนส่งผลกระทบทาให้เกิด การไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และ
บางครั้งนาไปสู่การประท้วงผลการเลือกตั้งอย่างรุนแรงได้ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ ดังต่อไปนี้
1) กรรมการในองค์กรจัดการเลือกตั้ง มีความไม่เป็นกลาง เพราะถูกครอบงาและแทรกแซง การปฎิบัติ
หน้าที่จากฝ่ายการเมือง ทาให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่พวกของตนเอง ไม่ดาเนินการ
ควบคุมการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่งกาหนดระบบ การตรวจสอบและถ่วงดุล
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑-๔๔.
29
สมชาติ เจศรีชัย, การเมือง-การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน, (กรุงเทพฯ: พี.เพรส, ๒๕๕๙), หน้า ๕๕.
28
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อานาจไว้ ดังนั้นการดารงความเป็นกลางของคณะกรรมการ ในองค์กรจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งการกาหนด
บทลงโทษสาหรับกรรมการในองค์กรจัดการเลือกตั้งที่มีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัคร รับเลือกตั้งและ
พรรคการเมืองอย่างไม่เท่าเทียมกันจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
2) การกาหนดกลไกและระบบในการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานของการจัดการเลือกตั้ง
3) การจัดการเลือกตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วม ใน
กระบวนการจั ดเลื อ กตั้ ง ซึ่งเป็ น จุ ดอ่ อ นที่ ส าคั ญ ที่เ ปิด โอกาสให้ ฝ่ ายการเมื อ งเข้ า มาใช้ อิ ทธิ พ ลครอบง า
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อทาให้การจัดการเลือกตั้ง สามารถดาเนินไปในแนวทางที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมได้โดยง่าย
4) ความอ่อนแอของภาคประชาสังคม ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถ่วงดุลใน กระบวนการ
จัดการเลือกตั้ง
ในอดีตที่ผ่านมา เคยเกิดกรณีการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม อันเนื่องมาจากความไม่เป็น
กลาง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2549 และการเลื อกตั้ง สมาชิกผู้ แทนราษฎรทั่วไป เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2549 ซึ่งมีการนาคดีขึ้นสู่ การ
พิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในคดีนี้ว่า การจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ30 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540)
3.1.5 พฤติกรรมของสื่อสารมวลชน โซเชียลมีเดีย
สุวรรณ สมบัติรักษาสุข 31 สะท้อนภาพการทางานของสื่อตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ที่สังคมมี
ความขัดแย้งกันมากโดยเฉพาะความขัดแย้งดังกล่าว มาจากสาเหตุทางการเมือง ทาให้สี่อทางานยากและ มี
อันตรายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทาข่าวที่อยู่ภ ายใต้ความกดดัน ของกลุ่มการเมืองสีต่างๆ และในช่วงการ
เลือกตั้ง หน่วยงานของรัฐอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการกาหนด แนวทางการรายงาน
ข่าว นอกจากนี้นักการเมืองยังใช้สื่อเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง สื่อจึงไม่ได้ถูกกดดัน จากทุนหรือรัฐเท่านั้น แต่
สื่อยังถูกกดดันจากพรรคการเมือง และกลุ่มมวลชนการเมืองอีกด้วย ด้วยปัจจัยต่างๆดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุทา
ให้สื่อทางานโดยไม่คานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ และข้อบังคับ จริยธรรมที่ได้กาหนดไว้
ภายหลังสิ้นสุดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์32 สรุปภาพรวมของการศึกษา การรายงานข่าวการเลือกตั้งว่า ฟรีทีวี รายงาน
ข่าวเน้นการเมืองในมิติของ “นักการเมือง” มากกว่าการเมืองของ ”ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ” ซึ่งเป็น การตอกย้า
บทบาทของประชาชนให้เป็นเพียง “ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (voter)” เท่านั้น ไม่ได้เน้น บทบาทให้ประชาชน
เป็น “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” บทบาทของประชาชนใน กระบวนการประชาธิปไตยจึงสิ้นสุดที่การ
30

31

บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา เทียมจันทร์. คดีเลือกตั้งโมฆะ, (กรุงเทพฯ: มาลาพลัสวัน), หน้า ๑๘.

http://region7.prd.go.th/ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ สืบค้นวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
32
http://www.isranews.org สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
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ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น หลังจากนั้นกระบวนการ ประชาธิปไตยก็ตกเป็นของ “นักการเมือง” แต่เพียง
กลุ่มเดียว
เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดผลการศึกษาของ เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ การศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า
ฟรีทีวี เน้นการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวและความคิดเห็นของนักการเมืองเป็นประเด็นหลัก ถึงแม้ว่า จะมี
ฟรีทีวีบางช่อง แบ่งพื้นที่ให้กับการรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
บ้าง แต่ก็ยังนาเสนอในสัดส่วนที่ยังน้อยกว่า การรายงานความเคลื่อนไหวและความคิดเห็น ของนักการเมือง
นอกจากนี้ ฟรีทีวียังรายงานข่าวที่เน้นพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคมากกว่าพรรคการเมือง ขนาดเล็กอื่นๆ และ
มักจะเน้นข่าวของนักการเมืองในระดับแนวหน้าเช่น หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค และนักการเมืองที่สร้าง
สีสันในแง่ของการเป็นข่าว
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้ให้ความเห็นว่า (อ้างอิง 5 อยู่ตรงนี้) หลายฝ่าย33 มีความเห็นตรงกันว่า สื่อ
อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ จะมีบทบาทสาคัญต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป
กล่าวโดยสรุป แนวคิดและทฤษฎีที่มุ่งอธิบายพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทหลักอยู่ใน
ระบบการเลือกตั้ง มุ่งเน้นที่การศึกษาเพื่ออธิบายให้เห็นว่า พฤติกรรมแบบใดที่ส่งผลทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริต
เที่ยงธรรม
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์34
แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ เป็นแนวคิดและทฤษฎี ที่ชี้ให้เห็นว่า
ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ฝังรากลึกอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ได้ถูกนามาใช้ในระบบการ
เลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองอยู่ในฐานะผู้อุปถัมภ์ ในขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อยู่
ในฐานะผู้รับการอุปถัมภ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในระบบการเลือกตั้งที่ผ่านมาในอดีต มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม
แนวตั้ง กล่าวคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในฐานะผู้อุปถัมภ์ ใช้ระบบหัวคะแนนเป็นตัวกลาง
ส่งผ่านการอุปถัมภ์ไปยังประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในรูปของการจ่ายเงินซื้อเสียง การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
ต่างๆ เมื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้องขอ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในฐานะผู้รับ การอุปถัมภ์ตอบแทน
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ด้วยการลงคะแนนเสียงเลื อกตั้งให้กับผู้สมั ครรับ
เลือกตั้งและพรรคการเมืองนั้น
ปัจจุบันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในระบบการเลือกตั้งของไทย มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม กล่าวคือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ได้คิดว่า ประชาชนอยู่ในฐานะผู้รับการอุปถัมภ์จากผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และพรรคการเมืองแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก็อยู่ในฐานะผู้ให้การอุปถัมภ์แก่
ผู้สมัครรับ เลือกตั้งและพรรคการเมืองด้วย โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับ ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรค
33

การสัมภาษณ์ คุณชวรงค์ ลิมป์ปทั มปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
34
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยใน John L.S. Girling, Thailand: Society and Politics, 1981.
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การเมือง ที่มีนโยบายที่ประชาชนเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งส่งผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรค
การเมืองนั้น ชนะการเลือกตั้งและสามารถเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศได้
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการอุปถัมภ์ที่ถูกนาเข้ามาใช้ประโยชน์ในระบบการเลือกตั้งของไทยโดย สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้การเลือกตั้งในประเทศไทย เป็นไปอย่างไม่
สุจริต เที่ยงธรรม
4. การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมในระบบการเมืองไทยและแนวทางการแก้ไข
4.1 การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมของการเมืองไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
การเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทยคือ การเลือกตั้งเมื่อวันที่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 หลังจากเกิด
เหตุการณ์กบฏบวรเดช พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้แถลงต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลได้
ปราบกบฏเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อบ้านเมืองมีความสงบแล้ว จึงเห็นสมควรจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้น การเลือกตั้ง
ครั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม
ต่อมามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปอีกหลายครั้ง การเลือกตั้งในระยะแรกๆ กระทรวง
มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง โดยมีส่วนราชการอื่นๆ ให้ความร่วมมือสาหรับ
บทบาทในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้น อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้แก่ ตารวจ อัยการและศาลยุติธรรม
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีการจัดตั้งองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีบทบาทในด้านการตรวจสอบและ ถ่วงดุลอานาจให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นองค์กรอิสระที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีบทบาททั้งในด้านการจัดการเลือกตั้งและ
การควบคุมการเลือกตั้ง
การศึกษาวิจัยนี้ จึงใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 เป็นเกณฑ์ในการแบ่งเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบ ลักษณะการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมที่เกิดขึ้น ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย และควบคุมการเลือกตั้งโดย
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เปรียบเทียบกับลักษณะการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม ที่
เกิดขึ้นหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ดาเนินการโดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีหน้าที่และอานาจทั้งการจัดการเลือกตั้งและการควบคุมการเลือกตั้ง
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านการควบคุมการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหน่วยงานหลักในการสืบสวน ไต่สวน เพื่อนาสานวนคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม
ต่อไป
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การเลือกตั้ง”ก่อน”การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
จากการศึกษาพบว่า การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. 2540 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก การใช้อานาจรัฐและอิทธิพลบารมี ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรค
การเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในการแทรกแซงกระบวนการการเลือกตั้ง ซึ่งมักจะเป็นไปอย่างค่อนข้างกว้างขวาง
และเอิกเกริก เช่น 1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ในสมัย
รั ฐ บ า ล จ อ ม พ ล ป . พิ บู ล ส ง ค ร า ม 2 ) ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร ทั่ ว ไ ป เ มื่ อ
วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2512 ในสมั ย รั ฐ บาลจอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร และ 3) การเลื อ กตั้ ง ซ่ อ ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัด ร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ.2524
ในสมั ย รั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรทั่ ว ไป เมื่ อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 ปรากฏว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่สุจริตเที่ยงธรรม มีการทุจริตการ
เลือกตั้งอย่าง เอิกเกริก เช่น การเวียนเทียนลงบัตร การส่งรหัสให้เลือกผู้แทนของตน มีการปักตราพรรค
เสรีมนังคศิลา (พรรครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม) มีรูปหัวไก่สีแดง เป็นเครื่องหมายที่กระเป๋ามองเห็นได้
อย่างชัดเจน
เมื่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเห็นรูปที่กระเป๋าก็จะให้บัตรลงคะแนนกับผู้มาใช้สิทธิ
ทันทีโดยไม่ต้องตรวจ สอบรายชื่อ มีการใช้อานาจรัฐ อย่างเต็มที่ในการทุจริตการเลื อกตั้ง ทาให้นักศึ ก ษา
เดินขบวนประท้วงจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท้ายที่สุดนาไปสู่การปฏิวัติโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ในสมั ย รั ฐ บาลจอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรทั่ ว ไป เมื่ อ
วันที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ปรากฏว่าการเลือกตั้งในครั้งนั้น มีนักการเมืองจากส่วนกลางไปลงสมัคร
รับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการแจกข้าวของ และมีการจัดแสดงมหรสพเพื่อจูงใจ
ให้ชาวบ้านมาลงคะแนนให้ตนเอง เช่น การแจกปลาทูเค็ม การแจกรองเท้าข้างเดียว หากผู้สมัครได้รับเลือกตั้ง
จึงจะแจกรองเท้าข้างที่เหลือ
ต่ อ มาในการเลื อ กตั้ ง ซ่ อ มที่ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ในสมั ย รั ฐ บาลพลเอกเกรี ย งศั ก ดิ์ ชมะนั น ท์ ใน
ปี พ.ศ. 2524 ปรากฏข่าวว่า มีการใช้เงินซื้อเสียง ซึ่งเรียกกันว่า “โรคร้อยเอ็ด” มีการใช้เงินซื้อเสียงกันอย่าง
เอิกเกริก ตั้งแต่นั้นมา “เงิน” เริ่มเป็นปัจจัยสาคัญในการเลือกตั้ง และนักการเมืองเริ่มวางระบบหัวคะแนนเป็น
ฐานเสียงในพื้นที่ เลือกตั้งของตนเอง เพื่อทาหน้าที่ซื้อเสียงให้กับนักการเมือง
การเลือกตั้ง”หลัง”การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
การเลือกตั้งหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
ระบบหัวคะแนน ซึ่งหัวคะแนนมีหน้าที่ช่วยในการหาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมทั้ง
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางในการซื้ อ เสี ย งจากประชาชนผู้ มี สิ ทธิ เลื อ กตั้ ง ให้ กั บ ผู้ ส มั ค รรั บเลื อ กตั้ ง และพรรค
การเมือง ถูกนามาใช้ในเขตเลื อกตั้งต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง นอกจากระบบหัว คะแนนแล้ว ยังมีการใช้
อานาจรัฐเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากฝ่ายที่มีอานาจรัฐอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 เป็นต้นมา ปรากฏเป็นรูปธรรมในลั กษณะของการร้องเรียนและนาไปสู่ ก าร
ดาเนินคดีกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ชนะการเลื อกตั้งในแต่ล ะเขตการเลื อกตั้ง ซึ่งคดีการกระทาผิดกฏห มาย
เกี่ยวกับ การเลือกตั้งจะนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อวินิจฉัยว่าสมควรนาคดีฟ้อง
ไปยังศาล ยุติธรรมหรือไม่
จากการศึกษาพบว่า จานวนคดีการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับการเลื อ กตั้ง ภายใต้รัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 105 คดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การจาแนกคดีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามลักษณะของการกระทาความผิด พบว่า
เป็นการกระทาความผิดดังต่อไปนี้
1) ขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2) กระทาความผิดตามมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซึ่งห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่ น หรือพรรค
การเมืองใด หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่น
ใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(2) ให้ เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดย
อ้อม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
(3) ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
3) กระทาความผิด โดยวิธีการโฆษณา
4) กระทาความผิด ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินการ หรือยินยอม
ให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวในข้างต้น)
5) กระทาความผิดตามมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดจัดยานพาหนะนา ผู้มี
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไปยั ง ที่ เ ลื อ กตั้ ง . เพื่ อ การเลื อ กตั้ ง หรื อ น ากลั บ ไปจากที่ เ ลื อ กตั้ ง โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า โดยสาร
ยานพาหนะหรือค่าจ้าง ซึ่งต้องเสียตามปกติหรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง หรือกลับจาก ที่เลือกตั้ง
เพื่อจูงใจ หรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด (อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมในมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวในข้างต้น)
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6) ผู้กระทาความผิดทั้งหมดสังกัดพรรคการเมือง เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 กาหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง
2. การจาแนกคดีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามภูมิลาเนา ที่ลงสมัครรับ เลือกตั้งของ
ผู้กระทาความผิด
ตารางที่ 1 : จานวนคดีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและที่ถูก พิพากษาว่า มีความผิด จาแนกตาม
ภูมิลาเนาระดับภาค
จานวนคดี
จานวนคดีการกระทาความผิด จานวนคดีที่ถูกพิพากษาว่า
ภูมิลาเนา
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มีความผิด
กรุงเทพมหานคร
5
1
ภาคกลาง
16
2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61
18
ภาคใต้
2
ภาคเหนือ
21
11
รวม
105
32
ข้อมูลจาก สานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จากตารางที่ 1 จานวนคดีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิด ซึ่ง
เกิดขึ้นในช่วงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ตามภูมิลาเนาระดับภาค เรียงตามลาดับจาก มากไปหา
น้อย ดังต่อไปนี้
1) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวนคดี ทั้ ง หมด 61 คดี ถู ก พิ พ ากษาว่ า มี ค วามผิ ด 18 คดี 2 )
ภาคเหนือ จานวนคดีทั้งหมด 21 คดี ถูกพิพากษาว่า มีความผิด 11 คดี 3) ภาคกลาง จานวนคดีทั้งหมด 16
คดี ถูกพิพากษาว่า มีความผิด 2 คดี 4) กรุงเทพมหานคร จานวนคดีทั้งหมด 5 คดี ถูกพิพากษาว่า มีความผิด
1 คดี 5) ภาคใต้ จานวนคดีทั้งหมด 2 คดี ไม่ถูกพิพากษาว่า มีความผิดทั้ง 2 คดี
ในภาพรวมจากจานวนคดีทั้งหมด 105 คดี มีคดีที่ถูกพิ พากษาว่ามีความผิดตามฟ้องเพียง 32 คดี
เท่านั้น คิดเป็นเพียง 30 % ซึ่งค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เนื่องจากพยานในคดีส่วนใหญ่มักจะขอถอนตัวจากคดี ไม่มา
ให้การต่อศาล เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของนักการเมืองผู้ถูกฟ้อง
3. การจาแนกคดีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามภูมิหลังทางการเมืองของ ผู้กระทาความผิด
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ตารางที่ 2 : จานวนคดีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและที่ถูก พิพากษาว่า มีความผิด จาแนกตาม
ภูมิหลังทางการเมืองของ ผู้กระทาความผิด
จ านวนคดี จานวนคดีการกระทาความผิด จานวนคดีที่ถูกพิพากษาว่า
ภูมิหลังทางการเมือง
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มีความผิด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เคยเป็น
79
27
ส.ส. มากกว่า 2 สมัย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งหน้าใหม่
26
12
รวม
105
32
ข้อมูลจาก สานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จากตารางที่ 2 ผู้กระทาความผิด ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
มากกว่า 2 สมัย มีจานวนคดีทั้งหมด 79 คดี ถูกพิพากษาว่า มีความผิด 20 คดี ซึ่งมากกว่าผู้กระทาความผิด
ซึ่งเป็น ผู้สมัครหน้าใหม่ ซึ่งจานวนคดีทั้งหมด 26 คดี ถูกพิพากษาว่า มีความผิด 12 คดี
4. การจาแนกคดีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามความเป็นผู้มีอิทธิพลของผู้กระทาความผิด35
ตารางที่ 3: จานวนคดีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและที่ถูก พิพากษาว่า มีความผิด จาแนกตาม
ความเป็นผู้มีอิทธิพลของผู้กระทาความผิด
จ านวนคดี จานวนคดีการกระทาความผิด จานวนคดีที่ถูกพิพากษาว่า
ความมีอทิ ธิพล
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มีความผิด
ผู้สมัครเป็นผู้มีอิทธิพล
84
23
ผู้สมัครไม่เป็นผู้มีอิทธิพล
21
9
รวม
105
32
ข้อมูลจาก สานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จากตารางที่ 3 ผู้กระทาความผิด ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพล มีจานวนคดีทั้งหมด 84
คดี ถูกพิพากษาว่า มีความผิด 23 คดี ซึ่งมากกว่าผู้กระทาความผิด ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีอิทธิพล ซึ่งจานวนคดีทั้งหมด
21 คดี ถูกพิพากษาว่า มีความผิด 9 คดี

35

ผู้มีอิทธิพล หมายถึง ผูม้ ีอานาจในด้านที่ไม่เป็นทางการ และเป็นผูท้ ี่มีความสามารถให้ผู้อื่นปฏิบัตติ าม โดยการโน้มน้าวชักจูง
เช่น อานาจบารมีที่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนด้วยพฤติกรรมความเชื่อ หรือบุคลิกภาพทางสังคม ที่สอดรับกับ
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เช่น ความเป็นนักเลง ใจถึงพึ่งได้ พูดจริงทาจริง กล้าใช้ความรุนแรง มีฐานะทางเศรษฐกิจใน
ระดับแนวหน้าของชุมชน และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลไกภายนอก ชุมชน เช่น ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ ผู้มีอิทธิพล
จะสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้ทงั้ ในแง่สังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ และมีบทบาททางการเมืองสูงในระดับชุมชน (ที่มา:
สถาบันพระปกเกล้า)
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4.2 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม
จากผลการศึกษาดังกล่าวในข้อ 4.1 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม
มี 8 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
1) ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและ
การควบคุมการเลือกตั้ง
2) การใช้อานาจรัฐแทรกแซงกระบวนการจัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง
3) การใช้เงินซื้อเสียงจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
4) การใช้อานาจบารมีของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง
5) การใช้ระบบหัวคะแนน ซึ่งรวมถึงกานันและผู้ใหญ่บ้านในการช่วยหาเสียง และจ่ายเงินซื้อเสียง
ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
6) การหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฏหมายของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง
7) กระแสสังคมที่ชี้นาไปในทางที่เอื้อต่อการกระทาที่ส่งผลทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม
8) บทบาทของสื่อมวลชนที่ไม่คานึงถึงมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชน
4.3 กลยุทธและมาตราการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม
เพื่อป้องกันและแก้ไขมิให้ปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัยดังกล่าวในข้างต้น ส่งผลกระทบทาให้การเลือกตั้ง
ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้เสนอแนะกลยุทธ์
และมาตรการที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. กลยุทธ์และมาตรการเชิงโครงสร้าง
กลยุทธ์และมาตรการเชิงโครงสร้าง หมายถึง กลยุทธ์และมาตรการที่ถูกนาไปบรรจุไว้เป็นเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 ฉบับแล้ว ซึ่งได้แก่
(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …36
กลยุทธและมาตรการเชิงโครงสร้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีดังต่อไปนี้
1) การปรับปรุงหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีหน้าที่และอานาจเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถจัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
36

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ พรป.ฉบับนี้ยังไม่มผี ลบังคับใช้จึงยังระบุ พ.ศ. ที่แน่นอนไม่ได้
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2) การยกเลิก “คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด” ซึ่งที่ผ่านมาถูกใช้เป็นช่องทางให้นักการเมืองเข้า
มา แทรกแซงการทาหน้าที่และการใช้อานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โดยง่าย
3) การกาหนดให้มี “ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง ” ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่การเลือกตั้ง ให้ทาหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น
ผู้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง รวมทั้งตรวจสอบการกระทาต่างๆที่อาจผิดกฏหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่ อดาเนินการตาม
กฎหมายต่อไป
4) มีมาตรการการคุ้มครองพยาน ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินคดีการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งมีสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น
5) มีมาตรการการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทาอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
6) กาหนดให้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ต้องสื บสวนและไต่ส วนเพื่อสรุปส านวนคดี การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อนาคดียื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรม อย่างไม่ล่าช้า
7) กาหนดให้ศาลยุติธรรม ต้องพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อย่างไม่ล่าช้า
8) กาหนดให้ศาลยุติธรรม เมื่อพิพากษาความผิดทางอาญาของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ทา ผิดกฏหมาย
เลือกตั้งแล้ว สามารถกาหนดความรับผิดทางแพ่งของผู้กระทาความผิดพร้อมไปได้เลย ในกรณีที่การกระทา
ความผิดนั้น ทาให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่
9) มีกลไกและกระบวนการคัดเลือกผู้ส มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขั้นต้น (Primary
Vote) โดยสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งนี้เพื่อให้พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองของประชาชน ที่เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองอย่างแท้จริง ไม่ใช่พรรคการเมืองที่อาศัยประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงให้เท่านั้น
10) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง อานวยความสะดวกในการหาเสียงเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. กลยุทธและมาตรการอื่นๆ
กลยุ ทธและมาตรการอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากกลุ่ มตัว อย่าง นอกเหนือจาก กลยุทธและ
มาตรการเชิงโครงสร้างเพื่อให้การเลือกตั้งมีความสุจริตเที่ยงธรรมแล้ว กลุ่มตัวอย่างยังได้เสนอแนะ กลยุทธ
และมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหลายประการ เพื่อช่วยเสริมให้การดาเนินการตามกลยุทธและ มาตรการเชิง
โครงสร้างมีผลสัมฤทธิมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งอย่างตรงไปตรงมาและเข้มงวด
2) คณะกรรมการการเลื อกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ต้องปฏิบัติหน้าที่ อ ย่าง
เข้มข้นลงไปถึงระดับพื้นที่ โดยร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ส่วนราชการอื่นๆและภาคประชาชน
3) คณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องให้ความรู้กับประชาชนถึง
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ระดับรากหญ้าอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงโทษและความเสียหายจากการซื้อสิทธิขายเสียง
4) รัฐควรให้การส่งเสริมและมีสนับสนุนให้มีองค์การภาคประชาสังคมในลักษณะเช่นเดียวกับ องค์กร
กลางการเลือกตั้งในอดีต เพื่อทาหน้าที่เป็นเครือข่ายตรวจสอบการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5) คณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องสร้างแนวร่วมกับ ภาค
ประชาสังคม เพื่อให้ทาหน้าที่เป็นผู้ชี้เบาะแส การกระทาอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
6) รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของสื่อมวลชนที่จะทาให้การเลือกตั้งมีความสุจริตเที่ยงธรรม
กล่าวโดยสรุป บทความนี้ได้นาเสนอสาระสาคัญซึ่งตอบวัตถุประสงค์การศึกษาได้อย่างครบถ้วนทั้ง 2
ประการคือ 1) การศึกษาแนวคิด (concepts) เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม และรวบรวมความ
คิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการจัดการและการควบคุมการเลือกตั้งให้มีความสุจริตเที่ยงธรรม และ 2) เสนอแนะ
แนวทาง การจัดการและการควบคุมการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
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