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aCommunicative Language Teaching:
Teachers’ Perceptions of Its Implementation
in Thai Higher Education Context
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร: การตระหนักรู้
ของครูผู้สอนต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในบริบท
อุดมศึกษาไทย
อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย1
Orathai Chaiya Jarunthawatchai

Abstract

The purpose of this research was to investigate the
teachers’ perceptions of how to implement and suggestions to
improve the effectiveness of the Communicative Language
Teaching Approach (CLT) in a Thai University context. Findings of
the interview sessions with fifteen English language teachers at the
university level from different parts of Thailand, revealed that the
teachers encountered a number of challenges in applying CLT in
classroom teaching. The results indicated that CLT was not
successfully implemented because it was difficult to organize the

1อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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classroom teaching that corresponded to the principles of CLT. This
was due to three factors: the teachers, the students, and the
assessments. The findings also showed that in applying a western
teaching approach in a new context, some adjustments were made,
and these changes may have resulted in unexpected failures in
language teaching. Thus, a reconceptualization of how English
language is taught and acguired is needed in order to effectively
develop the students’ English communication skills.
Keywords: Communicative Language Teaching (CLT), Teachers’
Perception
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการตระหนั ก รู้ ข องครู ผู้ ส อน
ในการประยุกต์การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ในชั้นเรียนและคาแนะนา
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การสอนด้ ว ยวิ ธี ก ารนี้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ข้ อ มู ล จาก
การสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ ส าขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ในระดั บ อุ ด มศึ กษาจ านวน
15 ท่า น ซึ่ง มาจากภูมิภาคต่า ง ๆ ในประเทศไทย แสดงให้ เห็ นว่ า ครูผู้ สอน
ประสบความยากล าบากในการประยุ ก ต์ ก ารสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร
ในการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้การสอนภาษา
เพื่ อ การสื่ อ สารในห้ อ งเรี ย นไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย
3 ประการ ได้แก่ ครูผู้สอน ผู้เรียน และ การประเมินผล ผลการวิจัยได้แสดง
ให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสอนจากวัฒนธรรมตะวันตกในวัฒนธรรม
ไทยอาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อนามาประยุกต์ใช้จนไม่สามารถทาให้การสอน
เกิดประสิทธิภาพได้อย่างที่คาดหวังไว้ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ
การสอนและการเรี ย นภาษาอั ง กฤษเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น เพื่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะ
การใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

3

คาสาคัญ: การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การตระหนักรู้ของครูผู้สอน
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There is a clear evidence that the Communicative approach
to English language teaching has been implemented throughout the
whole of the Asia Pacific region and beyond, and the driving force
for change seems to be based on the notion that traditional
methods have failed (Javis & Atsitarat, 2004). As Bax (2003) suggests
the Communicative Language Teaching Approach (CLT) should
work no matter what the context. The priority for teachers is to
organize activities promoting communication. Thus the CLT should
work, regardless the context of teaching.

However, Jung & Norton (2002) maintain that not all
innovations can be applied in every context, and the application of
CLT is still controversial in EFL. Thus, Thai EFL teachers who are
required to implement this learner-centered policy may find
themselves challenged in both the environment in which they work
and the new goals they have to achieve. Some scholars have strong
doubts if CLT could be successfully applied in Asian cultures,
particularly, in Thai educational context, where teachers are the
center of classroom teaching (Forman, 2005; Maskhao, 2002).
Since the Communicative approach has been implemented
in Thai language classrooms for a long time, it is a suitable time to
examine the teachers’ view’ on its implementation in the language
teaching in Thai context.

4
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1. What were the challenges in implementing the
Communicative Language Teaching Approach in Thai Higher
Education context?
2. What were the teachers’ views of improving the
application of Communicative Language Teaching Approach
in Thai Higher Education context?
Literature review

This literature review sections looks into the principles of
the Communicative Language Teaching (CLT) approach and
criticisms of its implementation in Asian contexts.
Theoretical background of communicative language teaching
In the early 1970s, the term communicative competence
emerged as an important theoretical construct in explorations of
the relationship of language to society and culture (Berns, 1990).
The communicative approach in language teaching starts from a
theory of language as communication. Its goal is to develop what
Hymes (1972) refers to as “communicative competence.” Mitchell
(1994) maintains that the idea of communicative competence is
especially significant and reflects how communication is
successfully achieved in real life contexts as “the competent
language user not only commands accurately the grammar and
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vocabulary of the chosen target language, but also knows how to
use that linguistic knowledge appropriately in a range of social
situations” (1994, p. 34).
According to the Communicative Language Teaching
approach which is based on the notion of communicative
competence, the learners needs explicit knowledge of “the
linguistic forms, meanings, and functions” (Larsen-Freeman, 2000,
p. 128). To achieve the goal of teaching students to communicate
successfully, Richards and Rodgers offer some basic principles to
organize classroom procedures as follows:
1) Learners learn a language through using it to communicate
2) Authentic and meaningful communication should be the
goal of classroom activities
3) Fluency is an important dimension of communication
4) Communication involves the integration of different
language skills
5) Learning is a process of creative construction and involves
trial and error. (Richards & Rogers, 2001, p. 172)
Mitchell (1994) mentioned that classroom activities are
important in the CLT. They should maximize the opportunities for
learners to creatively use the target language for meaningful
purpose. Mistakes are normal parts of language learning, and
correction of errors are not always immediate. Also, explanation of
grammar may be useful, but not always necessary.
As teachers are important in facilitating communication in
classrooms, Breen & Candlin (1980) suggest that the teachers have
two main significant roles: 1) they have to facilitate the
communication process between all participants in the classroom,

6
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and between these participants and the various activities and texts,
and 2) they have to act as an independent participant within the
learning-teaching group.
For students, they are “communicators” (Larsen-Freeman,
2000, p. 129) and expected to “interact primarily with each other
rather than with the teacher, and correction of errors may be absent
or infrequent learners learn to see that failed communication is a
joint responsibility and not the fault of speaker or listener”
(Richards & Rodgers, 2001, p.166).
As the goal of teaching is for student to learn to communicate
in English as the target language, it seems that traditional
approaches to English language teaching have failed to achieve this
objective. Students could learn the rules to produce accurate
sentences but are unable to use them communicatively outside
classrooms (Widdowson, 1978). The Communicative Language Teaching
seems to be a reaction against the ineffectiveness of traditional
approaches. With an emphasis of students’ learning of forms and
functions as well as implementation of communicative activities in
classrooms, this approach should enable students to become successful
communicators in English language in real contexts.
In Thai Educational context, especially at tertiary level, the
Communicative Language Teaching approach has gained distinctive
status. Since the National Education Act was acted in 1999, the
Communicative Language Teaching has been a prominent approach
to English language teaching as it corresponds to the notion of
learner-centerness with an emphasis on independent learning and
meaningful language learning. As its focus of teaching is facilitating
communication, it is also hoped that this approach would help
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develop Thai students’ English language skills to communicate in
daily and meaningful local contexts successfully (Darasawang,
2007).
Criticisms of the communicative language teaching
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Implementation of CLT in Asian Context is not without
difficulties. According to Littlewood (2007), some of the concerns
affecting the implementation of CLT in East Asia context include
classroom management, avoidance of English, minimal demands
on language competence, incompatibility with public assessment
demands, and conflict with local educational values and traditions.
In Thai education context, research shows that challenges
in application of CLT in English language teaching are also visible.
For example, Jarvis & Atsilarat’s (2004) study shows that there are
constraints in applying the approach in higher education context.
That is the students’ shyness makes it difficult for CLT to be
implemented and their learning styles is fundamentally incompatible
with CLT. This study raises concerns about effectiveness of CLT in Asian
context.
Research methodology

Participants
Participants of this research were 15 lecturers (4 males and
11 females) in English from 9 universities from the North, the NorthEast, the South, and the Central parts of Thailand. Their teaching
experience varies between 5 and 30 years. Two of them achieved
Ph.D. from the UK; the rest obtained M.A. from universities in

8
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Thailand. In reporting the findings, pseudonyms were used to
protect the participant’s identity.
Instrument of data collection
The semi-structure interview was employed to gather data
as they not only provided a structured overall framework but also
allowed for greater flexibility within that, for example, in changing
the order of questions and for more extensive follow-up of
responses (McDonough & McDonough, 1997). This kind of
instrument allowed the researcher to investigate the university
lecturers’ perceptions of the implementation of CLT and their
views on improving the effectiveness of CLT in Thai university
context. It should be noted that the questions asked about the
teaching of English fundamental courses for General Education.
The interview sessions were carried out in Thai and are
audio-recorded. The data then were translated into English by the
researcher. The approximate time spent for each interview session
was between 30 and 60 minutes.
Data analysis
A content analysis of the transcriptions was directed, using
two main themes in line with the interview questions: 1) teachers’
implementation of the CLT in their classrooms; and 2) teachers’
views about improving the effectiveness of CLT in Thai context.
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Findings
The findings were divided into two main parts, challenges
in application of CLT in Thai educational context and suggestions
to improve the use of CLT in classroom teaching.
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Challenges in applying the communicative language teaching in
classrooms
The classroom activities
Most of the interviewees provide the students with various
types of activities to develop English language skills in classes.
Generally, whole-class and pair-work activities are used the most.
The whole-class activities were used when the teachers introduced
the lesson, explained grammar and vocabulary, and when the
students listened to the conversation on tape, and read the stories
(e.g., Suwanlai, Nattapon, Meena, Chartchai). It was also found that
most of the teachers used pair-work activities when the students
did the conversation-drill, role-play, and exchange information-gap
activity (e.g., Suwanlai, Nattapon, Ornprapa, Katareeya, Jintana, and
Intuorn).
Even though most of the teachers realized that group works
were the activities that were the best for helping students to
interact better in classrooms, a few of them regularly implemented
group their activities in their classrooms. Majority of the teachers
reported that they avoid group-work activities because: 1) students
did not like speaking in English with Thai classmates, 2) they were
shy or are afraid of losing face when they use wrong English; so,

10
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they complained or talked in Thai, 3) students were unwilling to
participate in the activities. Some examples of teachers’ concerns
were:
They were afraid of losing face if they used the wrong
choice of words, wrong pronunciation, or incorrect grammar. They
complained every time the teacher asked them to work in group.
(Aunchalee)
They say that all of their friends were Thai, Why did they
have to speak English to each other? (Katareeya)
When tge teacher asked them to work in group, it was
always the same person who did the work. Most of them kept quiet,
or talked about other matters and it did not seem to work at all.
(Meena)
The teachers’ use of target language
Concerning the teachers’ use of the target language in the
classroom, 73% of the teachers mostly spoke Thai in the classroom
as it was much easier for the students to understand the content if
the teachers spoke in Thai. The teachers preferred speaking in Thai
to English when they explained about grammar, vocabulary, and
assignment. They would only speak in English when they focused
on conversation practice.
Only four teachers reported the use of English only in
classrooms. They said that it was a good chance for students to
practice listening-speaking skills and that the students shall have
the opportunity to be exposed to English as much as possible.
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Correction of the students’ mistakes
Regarding the teachers’ corrections of the students’ mistakes
when they spoke English in classes, the findings showed that none
of the interviewees told the students directly when the students
used incorrect English. They did not want to interrupt the students
because they would lose face or confidence. Importantly, the
students might not speak in English again. For example, “I won’t
correct them immediately. I don’t want to interrupt them and
I think they will lose face” (Nattapon).
Another reason for tolerance of mistakes was teachers’
focus on fluency of communication. Some of the teachers said that
if the mistake was about grammar and the message could still be
understood, the teachers did not correct it. That was because they
focused on the meaning of the message, not the language itself.
For instance, “I think it is fine if they use the wrong grammar in
speaking as long as it is understood” (Suwanlai). However, at the
end of the lesson, the teacher will explain or review the correct
use of grammar features again as a whole class.
On the other hand, if the mistake was about the
pronunciation, most of the teachers would correct it. They thought
wrong pronunciation could cause communication breakdown in the
real situations. They maintained that English native speakers could
not understand the message if students mispronounced words.
For example, “my students have the problems with their
pronunciation. I need to correct their pronunciation if it is seriously
incorrect and can make the communication breakdown. I’m afraid
the other students will misunderstand and think that it is correct
English” (Kanjana).

12
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A popular technique to correct the pronunciation mistakes
was teachers reformulate the students’ sentence by repeating the
correct one. For example, “when the students answer my
questions and they speak the wrong pronunciation or incorrect
grammatical sentence, I will repeat their sentence by saying it again,
but in the right version. (Nuntachai), or “I always repeat what they
said by changing the students’ wrong sentences into the right
sentences” (Natcha).
Assessments
Despite the fact that teachers attempt to organize
communicative activities for students to practice language skills in
classes, all of the interviewees reported that the main assessments
were the mid-term and the final examinations. The average marks
for these two exams varied between 50 and 90% of the total scores.
They also revealed that they allocated 5-10% of the marks for
students’ attendance. Moreover, all of them reported that they had
the small tests (quizzes) which were marked between 5 and 30%.
However, some of them allocate between 10 and 20% for the
assignments which might include presentations, role-plays, written
works, home works, or external reading assignments.
The teachers reveal that the assessment relies too much
on the paper examinations which were mostly multiple choice
options. Thus, the students could guess the answers. They claim
that this kind of examination did not really test if the students had
developed their language skill. It did not tell whether the students
were able to use English to communicate. Two teachers added that
they had to cover all the contents in the textbook in order to
ensure that the students can pass the paper examination which
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made the teachers concentrated less on the students’ use of
English for communication (Nuntachai and Nattapon).
Suggestions to improve the application of the communicative
language teaching approach in the Thai university context
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According to the interviews, the suggestions to improve the
implementation of the Communicative Language Teaching in Thai
universities context could be classified into three main areas, i.e.
teachers, students, and assessments.
First, four teachers suggested that there should be training
for the teachers in order to promote their attitudes, understanding,
and the way to implement Communicative Language Teaching
(Chartchai, Teera, Aunchalee and Kanjana). In order to encourage
the students’ interactions, some teachers suggested that the
teachers should be active, imaginative, be able to create the
positive atmosphere, and use English as much as possible in the
classroom (Katareeya, Nuntachai, Suwimon and Tanya). Besides, the
teachers should not rely on the textbook too much. Three of them
mentioned the adaptation of activities in the textbook to be more
relevant and meaningful in the Thai context (Intuorn, Rujira and
Nattapon). This could stimulate the students to be more active in
the activities because they know what they are learning or talking
about.
In addition, the students should have positive attitudes
toward learning English. One teacher said that “They will put more
effort into learning English if they think learning English is useful.”
(Aunchalee). Besides, the students should have the opportunities
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to use English to communicate in real- situations. Some teachers
suggested that the students should have the opportunities to meet
and talk with the native-speaker every semester (Intuorn, Nattapon
and Jintana). One teacher added that the students should have the
chance to use English to communicate with other non-native
speakers such as Japanese students, Malaysian students, or Chinese
students (Nuntachai).
A related point to the students was the class size. The
teachers suggested that in each class, there should be less than 30
students. It would be much easier for the teachers to manage the
communicative activities in the classrooms. If there were too many
students, the teachers could only give them a lecture. They would
not have enough time to give attention or listen to every student.
Thus, the language learning process was less successful than it
should be.
The third suggestion is about the assessments. The
assessments should support the principles of the CLT. The teachers
thought that the assessment in the syllabus should encourage the
test of all language skills. Thus, in the learning process, the teachers
should equally focus on all language skills in order to ensure that
the students can use all language skills for the examination. Two of
the teachers asserted that “the assessment has to be changed, the
focus should be shifted from the focus on the receptive skills to
more productive skills” (Nattapon and Intuorn).
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Despite the benefits of group activities, only a few teachers
employed group activities regularly in their classrooms because of
students’ unfavorable reactions. This may be the impact of Asian
culture on learning English as a foreign language learning as Berns
(1990) states that “the fear of ‘losing face’ has been given as the
explanation” (1990, p.76) why some of Asian students reluctantly
participate in this kind of speaking activity.
Moreover, too many students in a class is another significant
factor that makes the most of teachers reluctant to use group work
activity. They explained that they could not force the students to
work in groups in a large class size, and it was difficult to check each
student’s understanding. This issue has long been a problem in Thai
classrooms as Wongsothorn et. al. (2002) state, a large class size
was one of the major problems which made the English teaching
and learning process inefficient.
The teachers’ tolerance of students’ mistakes in communication
activities was because they did not want to interrupt the students’
communication process. The teachers reviewed grammar, vocabulary,
and pronunciation related to the mistakes during the activities at the end
of the lesson. This corresponds to what Mitchell (1994) and Candlin (1980)
suggest in organizing activities, i.e. teachers should facilitate and maximize
opportunities for students to use English as a mean of communication in
classroom activities.
However, using too much Thai in classrooms does not seem
to benefit students because students should expose to the use of
English in English language classes. As Littlewood (1981) mentions,
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“The use of the learners’ mother tongue in this aspect of their work
may often be a necessary decision, in the interests of organizing the
lessons clearly and efficiently. However, it also means sacrificing
valuable opportunities for well-motivated foreign language use.
In addition, it tends to devalue the foreign language as a vehicle for
communication” (1981, p. 45).
Since the assessments relied too much on the multiple
choice paper examination, they did not test if the students had
developed their language skill and did not reflect the development
of language skills that teachers developed through communicative
activities. Heaton (1988) points out that the inadequacy of the
multiple-choice test is due to the limited relationship these test
have to real-life communication. We were seldom confronted with
the situations where communication occurs through the choice of
one items out of three or four. Therefore, the assessments needs
to be expanded beyond the multiple-choice format and reflect
students’ development of productive skills, for example, the tests
on how the students speak or write by using what they have learnt
should be incorporated.
In brief, this study revealed that the difficulties in
development of students’ language learning were based on
problems related to teachers, students, and the assessment. These
findings correspond Noom-ura’s (2013) research into teachers’
views on English language teaching problems in Thailand. She
concluded that the English language teaching problems involved
the teachers, students, and assessment. However, the most serious
concern was students’ lacks of opportunities in practicing the
language as this situation may result in students’ lack of confidence
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in using the language for communication. This situation was
challenging for English language education in Thailand. If we need
to improve the ELT in Thailand, the local contexts of teaching,
including the curriculum, teachers, and learners are needed to be
taken into consideration as Hayes (2010) suggests, improving the
English language teaching in Thailand requires thorough understanding
of local contexts of teaching.
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Pedagogical implications

The findings of this study seem to agree with Jung &
Norton’s (2002) warnings that not all teaching approaches can be
successfully applied in every context. The Communicative Language
Teaching is not fully utilized to develop students’ English language
skills for communication in Thai educational context because of a
number of factors.
These problems should lead to the reconceptualization of
how English language should be taught in Thailand. Most importantly,
the teachers should be strategically trained how to implement the
CLT in local Thai context. Students should also be aware that
English language is not a subject of study, rather it is the language
that is used as a mean for communication; thus, language practice
is significant. Lastly, the assessments need to be changed and they
should correspond to the principles of the Communicative Language
Teaching.
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The findings reveal that Communicative Language Teaching
(CLT) is not implemented successfully in the Thai classroom. There
are certain problems as follows: the teachers do not speak English
in the classroom, the large class size and teachers’ reluctance to
use English in class, students’ unwillingness to participate in
communication activities, and the assessments which rely too
much on the paper based examinations. These problems demand
solutions which need hands from many parties such as the Ministry
of Education, the University administrators, and, most importantly,
the students.
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การเปลี่ยนผ่านระบบการสื่อสารที่สะท้อนแนวคิด
a นโยบายสาธารณะของรัฐ
Transitional Communication Systems
that Reflects the Public Policy of the
State
บุญญาบารมี สว่างวงศ์1
Boonyabaramee Swangwong

บทคัดย่อ

บทความนี้ วิ เ คราะห์ น โยบายสาธารณะด้ า นการโทรคมนาคม
ภายในประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารประเทศที่สะท้อนแนวคิดภายใต้
รัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ไ ด้ออกนโยบายกาหนด
ให้รัฐวิสาหกิจจานวน 2 แห่ง คืนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และคลื่นความถี่
ย่าน 1800 MHz ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารความถี่
วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดการแข่งขันการประมูลคลื่นความถี่อย่างเสรีและ
เป็นธรรม โดยพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและให้ บริการด้านสื่อสารจาก
ภาครัฐสู่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายความคุ้มค่า
ในอั ต ราค่ า บริ ก ารที่ เ ป็ น ธรรมโดยมี แนวทางลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม
การสร้า งโอกาสส่ ง เสริม ความเท่ า เที ย มให้ แ ก่ป ระชาชนพร้ อมทั้ ง เชื่ อมโยง
1อาจารย์

ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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โครงสร้า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ด้ ว ยการขยายบริการอิ น เทอร์เน็ ต
บนความเร็วสูงที่ครอบคลุมพื้นที่ในระดับหมู่บ้านและชุมชน

คาสาคัญ: นโยบายสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน
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The public policy aspects of telecommunications within the
country during of the transitional under the government's National
Council for Peace and Order to the policy require enterprises
number two waves. The frequency spectrum in the 900 MHz and
1800 MHz for The Broadcasting Commission and the National
Telecommunications Commission (NBTC) the management of radio
frequencies the agency responsible for the telecommunications
business performance and the competitive spectrum auction are
free and fair. A developing by channels access to data services, the
state sector people to have a easy money in the rate at the fair
and the communication from the guidelines are the disparity of
social networking to promote equal to the public create the
opportunity along with the associated Technology Infrastructure
signed with the Internet service provider on a high-speed coverage
area in the village level and the community.
Keywords: Public policy, Infrastructure
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จากการเปลี ่ย นแปลงสถานการณ์โ ลกและการออกนโยบาย
สาธารณะด้า นโทรคมนาคมของภาครัฐ ที่เ ป็น ไปเพื่อ การพัฒ นาโครงสร้า ง
ขั ้น พื ้น ฐาน ด้า นโทรคมนาคมของประเทศ จึง เป็น เรื ่อ งส าคัญ ส าหรับ
เศรษฐกิจในโลกแห่ง อนาคตของประเทศไทย โดยรัฐ บาลได้แถลงนโยบาย
ต่อ รัฐ สภาเมื่อวัน ที่ 12 กัน ยายน 2557 ซึ่ง ได้กล่า วถึง โลกแห่ง อนาคตคือ
โลกของดิจิทัล โดยรัฐได้วางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ได้อ ย่า งจริง จัง ประกอบกับ สภาวะการแข่ง ขัน เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย ซึ่ง แต่เดิม มีรัฐ วิส าหกิจ ของรัฐ จานวน 2 แห่ง
ที ่เ ป็น เจ้า ของสัม ปทานคลื ่น ความถี่ย ่า น 900 MHz และคืน คลื ่น ความถี ่
ย่า น 1800 MHz คือ บริษ ัท ทีโ อที จ ากัด (มหาชน) และบริษ ัท กสท.
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ที่อยู่ในการกากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (กสทช.) ภายใต้แ นวคิด นี้ รัฐ บาลคณะรัก ษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้ออกนโยบายกาหนดให้บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) คืน คลื่นความถี่
ย่า น 900 MHz ของ บริษัท ทีโ อที จากัด (มหาชน) และคลื่น ความถี่ย่า น
1800 MHz ของบริษ ัท กสท.โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) ให้แ ก่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคม
แห่ง ชาติ (กสทช.) ซึ่ง เป็น หน่ว ยงานที่จัด ตั้ง ขึ้น ตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัด สรรคลื่น ความถี่และกากับ กิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทั ศ น์และ
กิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีห น้า ที ่ใ นการบริห ารความถี่ว ิท ยุ
เพื่อ กิจ การโทรคมนาคมและกากับ ดูแ ลการประกอบกิจ การโทรคมนาคม
ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดการแข่งขัน อย่างเสรี ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนเป็นสาคัญ
จากการที ่ร ัฐ บาลได้น าคลื ่น ความถี ่ข องรัฐ วิส าหกิจ ทั ้ง 2 แห่ง
ดัง กล่า วออกมาเพื ่อ การประมูล คลื ่น นั ้น ก็จ ะท า ให้ป ระชาชนในฐานะ
ผู้บ ริโ ภคได้เข้า ถึง เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่า งสะดวกยิ่ง ขึ้น อีกทั้ง เป็น การนา
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รายได้เข้า รัฐ และเป็น การกระตุ้น ด้า นเศรษฐกิจ โดยมีแนวคิดที่จ ะส่ง เสริม
ให้ท ุก ภาคส่ว นได้เ ข้า ร่ ว มแข่ง ขัน อย่า งเสรีแ ละเป็น ธรรม รัฐ บาลจึง มี
ความจาเป็น ที่ต้องเร่ง รัด พัฒ นาประเทศไทยให้ ก้า วสู่เ ศรษฐกิจ และสัง คม
ในระบบดิจิทัล โดยเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และความเท่า เทีย ม
ทางสัง คมนวัต กรรมดิจิทัล เพื่อการรองรับ กับ การเข้า สู่ป ระชาคมอาเซีย น
ที ่น าไปสู ่ค วามมั ่ง คั ่ง อย่า งยั ่ง ยืน อัน เป็น การพลิก โ ฉมด้า นเศรษฐกิจ ของ
ประเทศพร้อ มกับ การยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ทางสัง คมของประชาชนให้ดี
ยิ่งขึ้นไป
ความหมายของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

การนานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการดาเนิน งานของ
รัฐบาลให้ประสบความสาเร็จตามวัต ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงจาเป็น
ที ่จ ะต้อ งมีน โยบายเกิด ขึ ้น ก่อ นแล้ว จึง มีก ารน านโยบายไปปฏิบ ัต ิ
ให้เ กิด ผลลัพ ธ์ออกมา (Pressman & Widavsky, 1973) ได้เ น้น ว่า การนา
นโยบายไปปฏิบ ัต ินั ้น หมายถึง กระบวน การด าเนิน งานของรัฐ บาล
ให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องมีนโยบาย
เกิด ขึ ้น ก่อ นแล้ว จึง มีก ารน านโยบายไปปฏิบ ัต ิใ ห้เ กิด ผลลัพ ธ์อ อกมา
กาหนดการตัด สิน ใจ กาหนดนโยบายที ่ไ ด้ก ระท าไว้ ซึ ่ง จะอยู ่ใ นรูป ของ
กฎหมาย ค าพิพ ากษาของศาล ค าสั ่ง ของรัฐ บาลหรือ คณะรัฐ มนตรี
เพื่อนาไปปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จโดยมีกระบวนการ ซึ่งประกอบด้ว ย
ขั้นตอน คือ การพิจารณาผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย การยินยอม
ปฏิบัติตามของผู้ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของ
ผู้ตัดสินใจกาหนดนโยบายและหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ
ดังนั้น การนานโยบายจึงหมายถึงการแปลงวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ใ นนโยบายซึ ่ง อาจเป็น กฎหมายค าสั ่ง ของรัฐ บาลหรือ คณะรัฐ มนตรี
ให้เ ป็น แนวทาง/ แผนงาน/ โครงการ/ กิจ กรรม/ ที ่เ ป็น รูป ธรรม
ประกอบด้วยการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ การวางแผนโครงการ การออกแบบ
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องค์ก าร การดาเนิน งานให้เ ป็น ไปตามแนวทาง การดาเนิน งานโครงการ
ที่กาหนดไว้เพื่อให้การดาเนินการนั้น ๆ สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ปัญ หาการนานโยบายไปปฏิบัติเป็น สิ่ง เดีย วกัน กับ ความล้ม เหลว
ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
ลัก ษณะที่หนึ่ง การนานโยบายไปปฏิบัติที่ไ ม่ป ระสบความสาเร็จ
(Unsuccessful implementation) และการไม่มีการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Non-implementation) การนานโยบายไปปฏิบัติไ ม่ป ระสบผลสาเร็จ นั้น
หมายถึง นโยบายที่ไ ม่ ก่อให้เกิด ผลลัพ ธ์ดัง ที่ตั้ง ใจ บางทีเ ป็น เพราะปัจ จัย
ต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งในการนานโยบายไปปฏิบัติไ ม่ป ระสานงานสอดคล้อ ง
จนทาให้ไ ม่มีป ระสิท ธิผ ลหรื อ ความพยายามในการน านโยบายไปปฏิบ ัต ิ
ทั ้ง ไม่ส ามารถแก้ไ ขปัญ หาอุป สรรคเพื ่อ ท าให้ก ารน านโยบายไปปฏิบ ัต ิ
มีประสิทธิผล
ลักษณะที่สอง คือ ไม่มีการนานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การนา
นโยบายไปปฏิบัติไ ม่ป ระสบผลสาเร็จ เกิด ขึ้น เมื่อ นโยบายได้นาไปปฏิบั ต ิ
อย่างเต็ม ที่แ ล้ว แต่ส ภาพแวดล้อมภายนอกไม่เอื้ออานวยจึ ง ทาให้น โยบาย
ล้มเหลวในการนาไปสู่ผลลัพธ์ ที่ตั้งใจ
การติด ต่อ สื ่อ สารเป็น ปัจ จัย หนึ ่ง ที ่ท าให้เ กิด การประสานงาน
เพื ่อ น านโยบายไปปฏิบ ัต ิ โดยทั ่ว ไปมัก ไม่ม ีก ารติด ต่อ สื ่อ สารที ่ส มบูร ณ์
แม้ระบบสารสนเทศอาจจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ แต่มิ ได้ให้หลักประกัน
ว่าคาสั่งของผู้ส่งข้อมูลจะมีการนาไปปฏิบัติต ามที่กาหนดหรืออย่างที่เข้าใจ
ทั ้ง นี ้เ นื ่อ งจากการประสานงานจะสัม พัน ธ์กับ การใช้อ านาจส่ว นตัว ของ
ผู ้ที ่เ กี่ย วข้อ ง ซึ ่ง จะส่ง ผลต่อ การน านโยบายไปปฏิบ ัต ิ การประส านงาน
จึง ไม่ใ ช่เ ป็น เพีย งการติด ต่อ สื ่อ สารกัน ด้ว ยข้อ มูล หรือ การจัด โครงสร้า ง
การบริหารที่เหมาะสมเท่านั้น
ในการนานโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่างนั้นมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน
ได้แ ก่ ขั้น ตอนระดับ มหภาคและขั้น ตอนระดับ จุล ภาค (วรเดช จัน ทรศร ,
2542, หน้า 35-47)
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1) ขั้นตอนระดับมหภาค
รัฐ ชาติส ่ว นใหญ่เ น้น รูป แบบรัฐ บาลที ่ม ีก ารใช้อ านาจอธิป ไตย
แบบรวมอานาจ โดยการนานโยบายไปปฏิบัติจึงรวมอานาจรัฐไว้ที่หน่ วยงาน
ระดับ ชาติห รือ ระดับ มหภาค โดยมีบ ทบาทการเป็น ผู ้ค วบคุม การแปลง
นโยบายให้เป็นแนวทาง/ แผนงาน/ โครงการ โดยใช้องค์การแบบราชการ
ที ่ม ีส ายบัง คับ บัญ ชาหลายขั้น ตอนแบ่ง อ านาจลดหลั ่น กัน ลงไป แต่ก าร
ควบคุม และอานาจการตัด สิ น ใจยัง อยู่ที่ห น่ว ยงานระดับ ชาติ ใ นการแปลง
นโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติในระดับมหภาคนั้น มี 2 ขั้นตอน
1) ขั้นการแปลงนโยบายให้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการ
เมื ่อ การเมือ งระดับ ชาติ ซึ ่ง ได้แ ก่ รัฐ สภาและคณะรัฐ มนตรี ไ ด้
ก าหนดขอบเขตของการน านโยบายไปปฏิบ ัต ิใ นลัก ษณะของกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบัง คับสาหรับเป็นแนวทาง
นานโยบายไปปฏิบัติแล้ว จะจัด สรรงบประมาณให้แก่แนวทาง/ แผนงาน/
โครงการ และพิจารณาหน่วยงานที่รับ ผิด ชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะไปแปลงนโยบายดังกล่าวออกมาให้หน่วยราชการ
ส่ว นภูม ิภ าคหรือ ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น น าไปปฏิบ ัต ิ โดยฝ่า ยการเมือ ง
จะต้อ งสนับ สนุน ด้า นทรัพ ยากรทั ้ง ด้า นการเงิน บุค ลากร วัส ดุอ ุป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ดิน สถานที่ทาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Vepa,
1974; Edwards, 1978)
2) ขั้นตอนระดับจุลภาค
ขั้น ตอนนี ้ส ามารถปรับ เปลี ่ย นวิธ ีก ารปฏิบ ัต ิง านของหน่ว ยงาน
ของตนเพื ่อ ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายที ่ส ่ว นกลางก าหนดและหลัง จาก
ที ่ไ ด้ม ีก ารปรับ เปลี ่ย นอย่า งใดอย่า งหนึ ่ง ไปแล้ว ก็อ าจจะส่ง ผลกระทบ
ที ่ต ามมาคือ หน่ว ยงานในระดับ ภูม ิภ าคหรือ ในระดับ ท้อ งถิ ่น ยอมรับ
และถือ เอาแนวทางนโยบายนี ้เ ป็น ส่ว นหนึ ่ง ของภารกิจ ประจ าวัน
ได้อย่างต่อเนื่อง
จาก “คาแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง แถลงต่อ รัฐ สภา เมื ่อ วัน ที่ 12 กัน ยายน 2557 รัฐ บาลได้ว างรากฐาน
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เศรษฐกิจ ดิจิทัล ให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง โดยมีเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบ
คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ที่พัฒนาภารกิจ
บทบาทอานาจหน้า ที่ต ามพระราชบั ญ ญัติป รับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 หมวด 10 มาตรา 24 ได้ระบุว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีอานาจหน้า ที่เกี่ย วกับ การวางแผน ส่ง เสริม พัฒ นาและ
ดาเนิน การทางกิจกรรมเกี่ย วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
อุตุนิยมวิทยา การสถิติ และภารกิจราชการอื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายกาหนดให้
เป็น อานาจหน้า ที่ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
ชื่อ ย่อ ICT โดยเน้น เฉพาะด้า นโทรคมนาคมเป็น หลัก เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความจาเป็นต่อชีวิตประจาวั นของประชาชนทุก
คนเป็นอย่า งยิ่ง รัฐ บาลจึงต้องเร่งรัด พัฒ นาประเทศให้ก้า วสู่ เศรษฐกิจและ
สัง คมดิจ ิทัล (Digital Thailand) ด้ว ยการเพิ่ม ขีด ความสามารถทางด้า น
เศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคมด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อนาไปสู่ความ
มั ่ง คั ่ง อย่า งยั ่ง ยืน โดยเป็น การพลิก โฉมด้า นเศรษฐกิจ สัง คมและเป็น การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
จากบทบาทหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
พบว่า กระแสของ Internet of Everything ได้กลายเป็น วาระแห่ง ชาติใ น
หลายประเทศ ส่ง ผลให้ทุกประเทศให้ความสาคัญ ในการพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
Information and Communication Technology หรือกระทรวง ICT จึงกาหนด
แนวทางการขับเคลื่ อน Digital Thailand เพื่อรองรั บและให้ บริการ ซึ่งหมายถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับแต่การสร้าง การนามา
วิเคราะห์ การประมวลผล การรับและการส่งข้อมูล การจัดเก็บและนาไปใช้งานใหม่
เทคโนโลยี เหล่ านี้ คื อ คอมพิ ว เตอร์ ที่ ประกอบด้ วยส่ วนอุ ปกรณ์ (Hardware)
ส่ วนค าสั่ ง (Software) ส่ว นข้อ มูล (Data) และระบบการสื ่อ สารต่า ง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูลดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ
ทั้งที่มีสายและไร้สาย (ความหมายตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งสามารถอธิบายขอบข่าย
ภารกิจของงานแยกตามตัวอักษรได้ ดังนี้
“I” Information
สารสนเทศ การน าข้อ มูล ที ่เ ก็บ รวบรวมไว้ม าผ่า นกระบวนการ
เพื่อให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจมีภาระหน้าที่ให้ความสาคัญ
กับความปลอดภัยของข่าวสารข้อมูลบนเครือข่ายโดยอยู่ในศีลธรรมอันดีและ
ไม่ก ระทบต่อ ความมั ่น คงของประเทศ จัด ตั ้ง กองทุน การส่ง เสริม ธุร กิจ
เป็น การเฉพาะ โดยให้สิท ธิพิเ ศษในด้า นการจัด หาเงิน ทุน หรือ ร่ว มลงทุน
พร้อมเป็นแหล่ง กลางของข้อมูล ออนไลน์ จัด ให้มีองค์กรที่แลกเปลี่ย นและ
วิเคราะห์ข้อมูล ข่า วสารของธุรกิจ พร้อมให้การสนับ สนุน และส่ง เสริม ให้มี
การวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันเครือข่ายสารสนเทศในสถาบันการศึกษา
และเผยแพร่ข้อมูลให้กับกลุ่มธุรกิจ
“C” Communication
การสื่อสาร ขอบข่ายงาน คือการจัดให้มี โครงสร้างพื้ นฐาน ด้า นการ
สื่อสารทั้งในและระหว่างประเทศที่เพียงพอในต้นทุนที่แข่งขันได้กับประเทศ
ในกลุ่มผู้นาในภูมิภาค มีเป้าหมายให้ประชากรมากกว่าร้อยละ 70 สามารถ
เข้า ถึง อิน เตอร์เน็ต ได้ เพิ่ม ห้องสมุด ไอที เพิ่ม อัต ราความสามารถในการใช้
ICT ของประชากรให้ไ ด้ถึง ร้อยละ 60 เนื่องจากเป็น พื้น ฐานต่อทักษะของ
ประชาชนในสัง คมเศรษฐกิจ องค์ค วามรู้ การกาหนดให้อัต ราค่า บริก าร
ในการเข้า ถึง ข้อ มูล สารสนเทศขั้น ต้น ที่เ หมาะสมกับ ประชาชน ส่ว นใหญ่
ทั้งการสร้างเครือข่ายภายในระหว่างหน่ว ยงานของรัฐ โดยมีโครงสร้างการ
เชื่อมต่อตามโครงสร้างระบบราชการ
“T” Technology
เทคโนโลยีรวมคา 2 คา คือ Technique หมายถึง วิธีการที่มีการพัฒ นา
และสามารถนาไปใช้ได้ และ Logic หมายถึง ความมีเหตุมีผลที่เป็นที่ยอมรับ
รวมกันหมายถึงวิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลาดับอย่างมีรูปแบบและเป็นขั้นตอน
เพื ่อ ท าให้เ กิด ประสิท ธิภ าพในด้า นความเร็ว ลัก ษณะงานคือ สร้า งกรอบ
กฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนสร้างนวั ตกรรมใหม่และการผลิตภายในประเทศ
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สร้างความตระหนักถึงของ ICT ลดความเสี่ยงในการป้องกันความปลอดภัย
ของข้อมูล สนับสนุนบทบาทภาคเอกชน โดยเฉพาะ SME โดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ
รายย่อย เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ร่วมมือกับประเทศคู่ค้ า เพื่อให้
สามารถทางานร่วมกันได้ และมีความปลอดภัยในระบบ ส่งเสริมให้มีการผลิต
ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารจึ งก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อน Digital Thailand ไว้ 4 เป้าหมาย คือ
ภาครัฐ
ภาครัฐได้มีการปรับเปลี่ยนการทางานและบริการภาครัฐด้วยระบบ
ดิจ ิท ัล สมบูร ณ์แ บบโดยกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่อ สาร
ได้ป รับ เปลี่ย นการทางานบริก ารภาครัฐ โดยบูร ณาการโครงสร้า งพื้น ฐาน
ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศภาครัฐเพื่อใช้ป ระโยชน์ร่วมกัน ลดความซ้าซ้อน
ประหยัดงบประมาณรัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการภาครัฐเพื่อประชาชนผ่าน 3 ช่องทาง คือ
1) ผ่านเว็บ ไซต์ http://www.egov.go.th/ การให้บริการรัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ http//www.data.go.th การเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ และ
http://www.info.go.th/ บริการคู่มือประชาชน
2) ผ่า นอุป กรณ์สื ่อ สารด้ว ยโมบายแอปพลิเ คชัน (Government
Application Center GAC) คือศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นของภาครัฐ ซึ่งเป็น
แหล่งรวบรวมแอปพลิเคชั่น เพื่อสะดวกในการค้น หาและการเข้าถึง บริการ
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Service, m-Service) ได้ท ุก ที ่ ทุก เวลา จากอุป กรณ์
เคลื่อนที่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
3) ผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ จุดบริการประชาชน (Smart-KIOSK:
S-KIOSK) จะเป็น แนวทางส าคัญ ประการหนึ ่ง ในการขยายการบริก าร
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องภาครัฐ ไปสู ่ป ระชาชนได้อ ย่า งทั ่ว ถึง เพื ่อ ลดช่อ งว่า ง
ในสังคมดิจิทัล Government Kiosk เป็นการให้บริการแบบ Self-Service
โดยมีโครงการนาร่องที่ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ศูนย์ G-Point
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ประจ าห้า งสรรพสิน ค้า เซ็น ทรัล เวิล ด์ และห้า งสรรพสิน ค้า เซ็น ทรัล
(ศาลายา) จัง หวัด นครปฐมและรวมถึง Government Smart Box คือ
ช่อ งทางการเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสารที่เ ป็น ประโยชน์ต่อประชาชนในท้อ งถิ่น
(สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2558)
ภาคเศรษฐกิจ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวทันเวทีโลก
1) ด้วยการส่งเสริมมาตรการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสิ ทธิประโยชน์
ให้กับ ผู้ป ระกอบการ โดยมีการคัด เลือกผู้ป ระกอบการเข้า ร่ว มในเว็บ ไซต์
thaiemarket.com
2) พัฒนาระบบ e-directory ที่รับรองความมีตัวตนในโลกออนไลน์
ของผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้มีจานวนกว่า 800 กิจการ รวมสินค้ากว่า 5,000
รายการ ที่อยู่ในเว็บไซต์ www.thaiemarket.com
3) ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
การกาหนดมาตรการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ มาตรฐานความมั่น คงปลอดภัย
การคุ ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คลส่ง ผลให้ภ าคเศรษฐกิจ ของไทยเติบ โต
สร้า งมูล ค่า เพิ ่ม มีม ูล ค่า กว่า 2.1 ล้า นล้า นบาท สูง ที ่ส ุด ในกลุ ่ม ประเทศ
อาเซีย น (ผลสารวจมูล ค่าตลาดธุรกิจ e-Commerce) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก
การประชุม สหประชาชาติว ่า ด้ว ยการค้า และการพัฒ นา (The United
Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)
ภาคสังคม
1) มุ่ง ลดความเหลื่อมล้า สร้า งโอกาสและส่ง เสริม ความเท่า เทีย ม
ให้แ ก่ป ระชาชน ด้ว ยการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้น ฐานด้า นเทคโนโลยีดิจิทัล
ขยายบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็ว สูง ครอบคลุม พื้นที่ในระดับ หมู่บ้า นและ
ชุมชน
2) สร้า งโอกาสการท าธุร กิจ แก่ช ุม ชนผ่า นศูน ย์ก ารเรีย นรู ้ ICT
ชุม ชน รวมทั้ง ปรับ เปลี่ย นโมเดลศูน ย์ก ารเรีย นรู้ ICT ของชุม ชนเป็น ศู น ย์
ดิจิทัล ชุมชน โครงการนาร่อง 600 แห่ง สามารถสร้า งโอกาสในการเข้า ถึง
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และนาไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านศูนย์ ICT ชุมชนกว่า
200,000 คน
3) โครงการพัฒ นาประสิท ธิภาพเพื่อเตือนภัย พิบัติ อุตุนิย มวิท ยา
เช่น จัด ทาแอปพลิเ คชั ่น สภาพอากาศ Thai Weather และพัฒ นาระบบ
เรดาร์ตรวจอากาศ สามารถตรวจวัดและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า ครอบคลุมถึง
ระดับตาบลเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยในระดับท้องถิ่น
4) มีศูน ย์บ ริการด้า น ICT และเทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ ตลอดจนจัดฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับคนพิการและ
ด้อยโอกาส
ภาคบุคลากร
1) ได้พ ัฒ นาบุค ลากรด้า นเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ในทุก ระดับ เช่น
การฝึก อบรมเพื ่อ พัฒ นาศัก ยภาพผู ้ด ูแ ลศูน ย์ก ารเรีย นรู ้ ICT ชุม ชน
ทั่วประเทศ
2) การพัฒ นาบุค ลากรซอฟต์แ วร์ข องประเทศไทยให้มีม าตรฐาน
ในระดับสากล และตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
3) การพัฒ นาผู ้ป ระกอบการให้ไ ด้ม าตรฐาน CMMI และ ISO
29110
4) การอบรมผู ้ป ระกอบการด้า นสิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีจ าก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
5) โครงการอบรมการทา e-Commerce
6) หลักสูตรการอบรมประจาปีสาหรับผู้บริหาร ICT ระดับสูงภาครัฐ
7) หลักสูตรด้า น Digital Government Capability เพื่อ เป็นการ
ยกระดับและสร้างความพร้อมเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล เช่น ระบบงานภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ ลดสาเนากระดาษในการให้บริก ารประชาชน และในอนาคต
อัน ใกล้นี้ กระทรวงฯ ได้ว างโครงการนาร่องเพื่อขับ เคลื่อนด้วยการบริการ
แอปพลิเ คชัน ตัว ใหม่ คือ ระบบภาษีไ ปไหน ( Thailand Government
Spending) เพื่อการรับรู้ การมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ว่ารัฐบาลนาเงิน
ภาษีของประชาชนไปใช้ในเรื่องใดบ้าง ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสาร (Government
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News: G-News) เพื ่อ แจ้ง ข้อ มูล ข่า วสารหรือ มาตรการต่า ง ๆ จากรัฐ ที ่มี
ความถูก ต้อ ง ฉับ ไว และเชื ่อ ถือ ได้ไ ปสู ่ป ระชาชนโดยตรงการเร่ง ขยาย
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมชุมชน 10,000 แห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งต่อ
ยอดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลชุมชน และ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ (ตชด.)
จะเห็น ได้ว ่า บทบาทหน้า ที ่แ ละความรับ ผิด ชอบของกระทรว ง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่อ สารนั ้น มีค วามส าคัญ และหลากหลาย
จึง เป็น กระทรวงที ่ม ี ห น้า ที ่ร องรับ ภารกิจ ดัง กล่า ว จากกรณีนี้จ ึง เกิด เป็น
คาถามในประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็น แรก ในปัจ จุบ ัน มีผู ้ใ ห้บ ริก ารที ่โ ดดเด่น และเป็น เ จ้า ตลาด
ประกอบด้วยบริษัทใดบ้าง ที่มาของบริษัทที่มาประมูลนั้นมีความเป็นมา
อย่า งไรและมีก ระบวนการในการประมูล อย่า งไรบ้า ง ที ่บ ่ง บอกถึง
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
ส าหรับ การให้บ ริก ารของผู ้ใ ห้บ ริก ารเครือ ข่า ยต่า ง ๆ ที ่ม ีค ลื ่น
ความถี่ที่มีใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน มีดั งนี้
ค่ายบริษัท AIS (เอไอเอส) ในฐานะผู้ให้บริการจะมีและใช้คลื่นความถี่ คือ
TH GSM ระบบ 2G และ 3G
จะใช้คลื่นความถี่ 900 MHz
AIS ในส่วนของระบบ 3G
จะใช้คลื่นความถี่ 2100 MHz
ค่ายบริษัท DTAC (ดีแทค) ในฐานะผู้ให้บริการจะมีและใช้คลื่นความถี่ คือ
TH DTAC ถ้าเป็นระบบ 2G
จะใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz
ระบบ 3G
จะใช้คลื่นความถี่ 850 MHz
DTAC TriNet ระบบ 3G
จะใช้คลื่นความถี่ 2100 MHz
ค่ายบริษัท TRUEMOVE (ทรูมูฟ) ในฐานะผู้ให้บริการจะมีและใช้คลื่นความถี่ คือ
TRUE ระบบ 2G
ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz
ระบบ 3G
ใช้คลื่นความถี่ 850 MHz
TH 3G+ ระบบ 3G
ใช้คลื่นความถี่ 850 MHz
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จากประเด็น เมื่อ รัฐ บาลได้ว างนโยบาย ให้ห น่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ
จ านวน 2 แห่ง คืน คลื ่ น ความถี ่ม าให้ร ัฐ เพื ่อ รัฐ จะได้น าการเปลี ่ย นผ่า น
ด้านนโยบายสาธารณะเพื่อนาคลื่นความถี่ดังกล่าวออกประมูลคลื่นความถี่
กรณีพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังใช้คลื่นความถี่ระบบ 2G และคลื่นความถี่
ระบบ 3G กัน อยู่ จะท าอย่า งไรให้ส ัญ ญาณอิน เตอร์เ นตแรงขึ้น สามารถ
ดาวน์โ หลดข้อมูล ได้เร็ว ขึ้น ดูภาพยนตร์ หรือฟัง เพลงไม่ต้องรอดาวน์โ หลด
นานเหมือ นแต่ก ่อ น และส่ง ผลให้ค วามสุข ของคนไทยก็จ ะเพิ ่ ม มากขึ ้น
ดัง นั ้น รัฐ บาลจึง เปิด การประมูล คลื ่น ความถี ่ ด ัง กล่า วในช่ว งกลางเดือ น
ธัน วาคม 2558 ถือ ได้ว่า เป็น การประมูล คลื่น ความถี่ระบบ 4G เพื่อ ให้ไ ด้
การครอบครองคลื ่น ความถี ่ที ่ม ีร าคาการประมูล สูง ที ่ส ุด ในโลกและ
การที่บ ริษัท ต่า ง ๆ ยอมทุ่ม ทุน เป็น จานวนเงิน มหาศาลนั้น ก็เพื่อให้ไ ด้คลื่น
ความถี่ระบบ 4G นั้นมาครอบครอง โดยภาพรวมนั้นพบว่า ตลาดผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่กาลังจะเข้ามาในตลาดโดยเฉพาะกลุ่ม บริษัท แจส โม
บาย บรอดแบรนด์ จากัด ที่ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคมมายาวนานในยุค เดีย วกัน กับ บริษ ัท ยูไ นเต็ด คอมมูน ิเ กชั ่น
อิน ดัส ตรี จากัด (มหาชน) หรือ ในชื่อบริษัท ยูค อม และบริษัท ล็อกซเล่ย์
จากัด (มหาชน) แต่กระแสเศรษฐกิจได้ทรุดตัวลงไป ต่อมาได้ขยับตัวขึ้นมา
ให้เ ราได้รู้จ ัก กัน ในชื ่อ 3 BB (บริษ ัท ฟิก ซ์ บรอดแบรนด์ อิน เตอร์เ นต)
ปัจจุบัน มีส่วนแบ่งการตลาดในอันดับที่ 2 และจากการที่ได้เคยวางโครงข่าย
การให้บ ริการเพื่อ การแข่ง ขัน กับ เจ้า ตลาดเดิม ทั้ง 3 รายนั้น ไม่น่า จะเป็น
ปัญหา ดังนั้น การได้ใบอนุญาตของเจ้า ของที่ 4 ในชื่อ บริษัท แจส โมบาย
บรอดแบรนด์ จากัด ที่มีแผนวางจุดติดตั้ง สัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)/
ฮอตสปอต (Hotspot)/ อีก กว่า หนึ ่ง แสนจุด ทั ่ว ประเทศทั ้ง ยัง มีขุม กาลัง
การลงทุนโดยระดมเงินทุนได้จากหลายช่องทางคือสามารถจะเข้าระดมทุน
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ได้ท ัน ทีใ นการเข้า ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยได้ โดยมีร ะเบีย บ
กาหนดให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมกาหนดไว้
อีกประเด็นหนึ่ง คือ การที่ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้
เงิน กู้รวมถึง การออกหนัง สือรับ รองการค้าประกัน และได้รับ การสนับ สนุน
อุป กรณ์โ ครงข่า ยจากบริษัท หัว เหว่ย จากัด ที ่เ ป็น บริษ ัท ผู ้ผ ลิต อุป กรณ์
โดยตรงและสามารถผ่อนชาระค่าอุปกรณ์ได้ ทั้งยังมีกองทุน Jasif ที่มีมูลค่า
ถึง 55,000 ล้า นบาท ที่กู้เ พิ่ม ได้อีก จ านวน 3 เท่า เพื่อ นามาซื ้อ อุป กรณ์
โครงข่ายและทรัพย์สินต่าง ๆ
อีกเหตุผลที่สาคั ญของการก้าวเข้ามาของบริษั ท แจส คือ พบว่าปัญหา
หลักของลูกค้าที่ผู้ใช้บริการมีการจาหน่ายราคาการใช้ระบบอินเตอร์เนตค่อนข้าง
ราคาสูงและใช้งานได้น้อยเพียง 3 - 4 GB แต่ผู้ใช้บริการต้องซื้อชั่วโมงการใช้
เครือข่ายในอัตราหลายร้อยบาท เมื่อใช้ไปเพียงเดือนกว่า สัญญาณอิน เตอร์เนต
หมดจึงต้องเติมเงินเพิ่มถึงจะใช้ อินเตอร์เนตต่อไปได้
ดัง นั ้น บริษ ัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จ ากัด จึง มีน โยบาย
ให้ลูกค้าได้ใช้งานได้นานกว่าในราคาที่เหมาะสมกว่า ปัจ จุบัน ฐานลูกค้า เก่า
ที่ใช้ 3 BB มีอยู่ 1 ล้านครัวเรือน หากเฉลี่ยในบ้านมีจานวน 4 คน ก็จะทาให้
มีตัวเลขการใช้ตามเป้าหมายไม่ต่าว่า 6-8 ล้านคน โดยทั้งนี้บริษัท แจส โมบาย
บรอดแบรนด์ จากัด จะจัดรายการให้บริการในราคาที่เหมาะสมและให้ความ
คุ้มค่ากับผู้บริโภคได้มากกว่า
ส่ว นบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ
บริษัท ดีแทค เป็น เจ้า เก่า ที่ยัง ครองตลาดด้า นการสื่อสารและมีระบบ 2G,
3G และ 4G รองรับ อยู ่ใ นอัต ราส่ว นถึง 35-40 % การใช้ร ะบบดีแ ทค
ในระบบ 4G มีใ ช้ไ ด้ทั ้ง ในกรุง เทพฯ ปริม ณฑล และอีก กว่า 40 จัง หวัด
ทั่วประเทศพร้อมจะขยายออกไปอีก 2,200 สถานี ภายในไตรมาสแรก ของ
ปี 2559 นี้ ในประเด็น นี้แม้บ ริษัท ดีแทค จะยัง ไม่ไ ด้เ สีย อะไรไป แต่ใ นปี
2561 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กสทช.) ก็จะต้องเรียกคลื่นความถี่นี้คืน ทั้งนี้เนื่องจากการหมดอายุสัมปทาน
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การที่จะเปิดประมูลใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz
และ 900 MHz ย่า นละสองใบ โดยผู้ป ระมูล จะเริ่ม เคาะราคาคลื่น ความถี่
ย่าน 1800 MHz ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และคลื่นความถี่ย่าน 900
MHz ในวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2558 โดยรูป แบบการประมูล มีชื ่อ สั ้น ๆ ว่า
SMRA หรือ Simultaneous Multiple-Round Auction Simultaneous
Ascending Bid Auction ซึ่งเป็นวิธีการเคาะราคาแบบเดียวกับที่ใช้ในการประมูล
2.1 GHz ของประเทศไทยเมื ่อ ปี พ.ศ. 2555 แต่เ นื ่อ งจากลัก ษณะและ
จ านวนของชุด คลื ่น ความถี ่ ใ นการประมูล คราวนี ้น ้อ ยกว่า ของ 2.1 GHz
การเคาะราคาของการประมูล 1800 MHz และ 900 MHz ในการประมูล
ผู้ป ระมูล ต้องเสนอราคาเป็นรอบ ๆ โดยเริ่ม เคาะราคาจาก “ราคาประมูล
รอบแรก” ถ้ามีผู้เสนอราคาที่มากกว่าจานวนใบอนุญาต ผู้ประมูลจะต้องไล่
ราคาขึ้น ไปเป็น รอบ ๆ แต่เ มื ่อ ราคานั ้น สูง ขึ ้น แน่น อนว่า ต้อ งมีผู ้ป ระมูล
บางรายจะไม่สู้ราคาต่อการประมูลจะจบลงเมื่อเหลือผู้ประมูลเพียงสองราย
เท่า กับ จ านวนใบอนุญ าต ทั ้ง นี ้ ไ ม่ม ีก ารจ ากัด จ านวนรอบในการประมูล
ผู้ป ระมูล จะต้อ งสู้ร าคากัน ไปจนกว่า จะยอม เช่น ตัว อย่า งการเคาะราคา
ในการประมูล ช่ว งความถี่ 900 MHz สมมติว่า มีผู้เ ข้า ร่ว มประมูล มีจานวน
4 ราย ได้แ ก่ ผู้ป ระมูล A B C และ D แข่ง ขัน ประมูล คลื่น ความถี่ 2 ชุด
เรียกว่าชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ซึ่งจะเรียกว่า “ชุดคลื่นความถี่” เมื่อการประมูล
นั้นสิ้นสุดลงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. ก็จะออกใบอนุญาตตามชุดคลื่นความถี่ท่ีผู้ช นะ
การประมูลได้
ดัง นั้น การที่ไ ด้สัม ปทานระบบ 4G ช่ว งความถี่ 900 MHz มานั้น
ก็เปรียบเสมือนการเข้าเซ้งกิจการใหม่ของนักลงทุนหากเราเซ้งกิจการมาด้วย
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ส่ว นราคาที่สูง ก็ย่อมต้ องขายของหรือให้บ ริการแก่ลูกค้า ในราคาที่แพงขึ้น
เป็นธรรมดา แต่กับการที่ได้สัมปทานในการจัดการประมูลคลื่นความถี่ระบบ
4G กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสินค้าหรือการบริการที่บริษัทหรือนักลงทุน
ได้ล งทุน ไปนั้น มีใ ช้อ ยู ่ใ นตลาดการสื่อ สารอยู ่แ ล้ว เช่น บริษัท AIS และ
บริษัท D-TAC ฉะนั้น หากจะขายสินค้าหรือการบริการในราคาที่สูงเกินไป
ผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อสิน ค้านั้นเลยและจะไปซื้อสินค้าเจ้าอื่นดีกว่า จึงเป็นกลไก
ทางการตลาดที่ช่วยควบคุมราคาของสิน ค้า และการบริการจากบริษัท หรือ
นายทุน ทั ้ง หลายไม่ใ ห้เ อารัด เอาเปรีย บกับ ประชาชนผู ้บ ริโ ภค ดัง นั ้น จึง
หมายความว่า มีค วามเป็นไปได้น้อยมาก ที่ ป ระชาชนจะได้ใช้คลื่นความถี่
ระบบ 4G ในราคาที่สูง ตามต้น ทุน จากกรณีนี้ห ากบริษัท JAS และบริษัท
TRUE ที่ให้บ ริการต่า ง ๆ ในราคาที่แพงเราก็ใช้ของบริษัท AIS หรือ บริษัท
D-TAC จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่บริษัทที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่ระบบ 4G
อย่างบริษัท JAS และบริษัท TRUE จะสามารถตั้งราคาที่สูง ได้ตามอาเภอใจ
จากตัวอย่างข้างต้นที่ยกมานั้นจะทาให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
บริษัท JAS และบริษัท TRUE ที่ช นะการประมูล คลื่น ความถี่ 4G ถือ ได้ว่า
เป็น น้องใหม่ว งการสื่อสารและยัง ต้องหาวิธีการแย่ง ลูกค้า จากเจ้า ถิ่นอย่า ง
บริษ ัท AIS และบริษ ัท D-TAC ซึ ่ง ในการนี ้บ ริษ ัท JAS และบริษ ัท TRUE
จะใช้กลยุทธ์อะไรมาแย่งชิง ส่วนแบ่งลูกค้าจากเจ้าถิ่นอย่างบริษัท AIS และ
บริษัท D-TAC ในเวทีของวงการสื่อสาร นอกจากกลไกทางการตลาดที่กล่าว
มาแล้ว คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การ
โทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กสทช.) เป็น หน่ว ยงานของรัฐ ที ่จ ะท าหน้า ที ่
คอยตรวจสอบการดาเนิ น ธุรกิจ การสื่อสารของบริษัท เอกชนที่ไ ด้สัม ปทาน
คลื่น ความถี่ต่า ง ๆ ไม่ให้เอารัด เอาเปรีย บผู้บ ริโ ภคหรือผูกขาดราคาสิน ค้า
และบริการแต่เพีย งผู้เดีย วเท่า นั้น ฉะนั้น การที่ป ระชาชนในฐานะผู้บริโ ภค
ทุกคนกลัว ว่า จะต้องได้ใช้การบริการที่แพง จึง เป็น อัน ตกไปทั้ง บริษัท JAS
และบริษัท TRUE
สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าการที่มีบริษัท JAS และบริษัท TRUE ได้ก้า ว
เข้ามาร่วมวงการตลาดสื่อสารในฐานะประชาชนผู้บริโภค จะมีข้อได้เปรียบ
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มากกว่าเพราะเราไม่จาเป็ นต้องใช้บริการค่ายโทรศัพท์แค่ 2 ค่าย คือ บริษัท
AIS และบริษ ัท D-TAC เท่า นั ้น จึง เป็น ผลดีต ่อ เราในฐานะประชาชน
ผู ้บ ริโ ภคอย่า งมาก ด้ว ยอานาจในการต่อ รองสิน ค้า หรือ บริก ารของเรา
ในตลาดการสื่อสารก็มีมากขึ้นด้วย ซึ่งสรุปว่าการที่มีบริษัท JAS และบริษัท
TRUE เข้ามาในวงการตลาดสื่อสารก็คือการเพิ่มช่องทางเลือกให้ เราในฐานะ
ผู ้บ ริโ ภคได้อ ีก 2 ช่อ งทางซึ ่ง ในครั ้ง ก่อ นเรามีแ ต่ค ่า ยบริษ ัท AIS และ
ค่ายบริษัท D-TAC ต่อไปก็เราก็จะมีค่า ยบริษัท JAS และค่ายบริษัท TRUE
เพิ่ม เข้า มาเป็น 4 ค่า ย 4 ตัว เลือกในการเลือกใช้บ ริก ารโทรศัพ ท์เ คลื่อนที่
ต่อไป
ผลดีป ระการต่อ มา รัฐ ก็จ ะมี ร ายได้ที ่ม ากมายมหาศาลในเวลา
อัน รวดเร็ว จากผู ้ช นะการประมูล รัฐ ก็ม ีง บประมาณที ่จ ะมาช่ว ยเหลือ
ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้ม ากขึ้น เช่น การติดตั้งโครงข่าย การขยายช่อง
การบริการไปยัง ชุม ชนและในท้อ งถิ่น ต่า ง ๆ ได้ครอบคลุม เพื่อ การเข้า ถึง
การให้บ ริก ารจากภาครัฐ ได้ม ากยิ่ง ขึ้ น การลดดอกเบี้ย เงิน กู้ การลดภาษี
การช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ ทาให้ความเป็นอยู่และความสะดวกสบายของ
ประชาชนดีขึ้น เหล่านี้ล้ว นได้รับ ผลมาจากการที่ภาครัฐ ในฐานะผู้บริหาร
จัด การนโยบายสาธารณะที่ส ามารถสรรหางบประมาณเข้า รัฐ ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพอย่าง เช่น การประมูลคลื่นความถี่ระบบ 4G อย่างนี้ เป็นต้น
ประเด็น ทาไมรัฐ บาลชุด คสช. จึง เร่ง รัด ให้มีเ ปิด การประมูล ระบบ 4G
คลื่นความถี่ 900 MHz

การเข้า มามีบ ทบาทการจัด การด้า นโทรคมนาคมในครั้ง นี้ถือเป็น
การเปลี่ย นแปลงการบริห ารจัด การด้า นนโยบายสาธารณะของรัฐ ที่มีต ่อ
ประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะการที่รัฐบาลได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาพบว่าโดยภาพรวมนั้น บ้านเมืองมี
ความสงบสุขเรีย บร้อยอย่า งมาก โดยรัฐได้เน้น บทบาทที่สาคัญคือคุณภาพ
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ชีวิตและความเป็น อยู่ของประชาชนเป็น หลัก นั่น คือการคืน ความสุ ขให้แก่
ประชาชนภายในประเทศ
หลังจากที่ประเทศไทยได้ ตกอยู่ในที่นั่งลาบากมาระยะหนึ่ง ในเรื่อง
เศรษฐกิจ ที ่เ หมือ นจะกระตุ ้น ได้ล าบาก รั ฐ บาลชุด คณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จึง มีการเร่งประมูลคลื่น ความถี่ระบบ 4G เพื่อกอบกู้ฟื้น ฟู
เศรษฐกิจ ให้กับมาอีกครั้ง เพราะมีหนทางเดีย วเท่านั้น ที่จะเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ฟื้นขึ้นมาได้จริง ๆ เนื่องจากการประมูลคลื่นความถี่ระบบ 4G นี้
จะทาให้รัฐบาลมีเม็ดเงินจานวนมหาศาล เพื่อเข้ามาสู่ระบบได้นับแสนล้าน
บาทด้วยวิธีการเปิดประมูลจากภาคเอกชน ทั้งนี้ภาคเอกชนก็จะได้สิทธิถือ
ครองใบอนุญาตคลื่นความถี่ระบบ 4G อีกทั้งยังเป็นการลงทุนการเชื่อมโยง
โครงข่าย 4G และ 5G ในอนาคตด้วย และที่สาคัญเป็นที่ทราบกันดีว่าคลื่น
ความถี่ร ะบบ 4G นั ้น ยัง เป็น เรื่อ งที ่ป ระชาชนในสัง คมต้อ งการอย่า งมาก
เพราะว่า สามารถสร้า งวิถ ีช ีว ิต ที ่ร วดเร็ว ไม่ล ้า สมัย ให้ก ับ ประชาชนและ
เมื ่อ ประเทศไทยได้ม ีค ลื ่น ความถี ่ร ะบบ 4G เข้า มาใช้ง านก็จ ะส่ง ผลดี
ในด้า นการสื ่อ สารที ่ท าให้ป ระชาชนได้รับ ข้อ มูล ในการสื ่อ สารที ่ส ะดวก
รวดเร็ว และพัฒ นาด้า นการสื ่อ สารเพิ ่ม ขึ ้น นั ่น เอง ทั ้ง นี ้โ ดยรัฐ บาล
ได้ม ีน โยบายด้า นโทรคมนาคม เพื ่อ ให้ป ระเทศไทยมีค วามเข้ม แข็ ง และ
ประชาชนได้ดาเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาส
ที่ 2 พ.ศ. 2557 จากการวิเคราะห์ในเรื่องความเชื่อมั่นในการเติบโตของจีดีพี
เทียบกับปีที่แล้ว อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ที่เปรี ยบเทียบกับไตรมาส
แรกปี 2557 นั้น การเติบ โตของจีดีพีเศรษฐกิจ อยู่ ที่ร้อ ยละ 0.4 เติบ โตขึ้น
จากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ในอัตราส่วนการขยายตัว ทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ
0.9 พร้อมมีการสารวจความเชื่อมั่นโดยจากการวิเคราะห์ของนักลงทุนชาว
ไทยและชาวต่างชาติระดับความเชื่อมั่นของการลงทุนเพิ่มขึ้ นจากเดิม 88.4
ขึ้น มาเป็น 89.7 โดยมีผู้ทาแบบสารวจทั้ง หมด 1,147 ราย ซึ่ง คลอบคลุม
42 อุตสาหกรรมหลัก ทาให้สรุปได้ว่าการที่รัฐ บาลชุด คณะรักษาความสงบ
แห่ง ชาติ (คสช.) ได้เข้า มามีบ ทบาทในการแก้ไ ขสถานการณ์จึง ส่ง ผลดีต่อ
นักลงทุนที่เกิดความเชื่อมั่นและกล้าที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
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ดัง นั ้น จึง มั ่น ใจได้ว ่า การเร่ง ประมูล คลื ่น ความถี ่ร ะบบ 4 G
จะสามารถเร่ง กระตุ้น ให้เ ศรษฐกิจ ไทยนั้น ดีขึ้น ได้ โ ดยสามารถขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจ ให้ด ีขึ้น ได้ บทความนี ้จ ึง ต้อ งการชี ้ใ ห้เ ห็น ประโยชน์ข องการที่
ภาครัฐ ได้เ ร่ง การประมูล คลื ่น ความถี ่ร ะบบ 4 G ทั ้ง นี ้ เป็น การกระตุ ้น
เศรษฐกิจได้จริง การที่ประชาชนมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการเร่งการประมูลคลื่น
ความถี ่ร ะบบ 4G จะสามารถเกิด การกระตุ ้น เศรษฐกิจ ได้จ ริง หรือ ไม่
ซึ ่ง เราจะเห็น ได้ว ่า กระบวนการในการประมูล ราคานั ้น ก็ไ ม่ไ ด้แ ตกต่า ง
จากการประมูล ทั ่ว ๆ ไป โดยมีบ ริษ ัท และผู ้ป ระกอบการและนัก ลงทุน
หลายเจ้า มีค วามต้อ งการคลื่น ความถี่ม าเพื ่อ แสวงหาผลกาไร และการที ่
นัก ลงทุน ผู ้ป ระกอบการได้ค ลื ่น ความถี ่ 900 MHz. และ 1800 MHz.
ไปครอบครอง นั้น ก็จ ะส่ง ผลดีต่อ ภาคธุร กิจ ในหลายด้า น ซึ่ง คลื่น ความถี่
เหล่า นี ้จ ะส่ง ผลให้ร ะบบเครือ ข่า ยระบบ 4 G สมบูร ณ์แ บบมากยิ ่ง ขึ ้น
เมื ่อ ระบบอิน เตอร์เ น็ต มีค วามเป็น เสถีย รภาพจะส่ง ผลไปยัง ประชาชน
ในฐานะผู้บ ริโ ภคที่มีความต้องการในการใช้สัญ ญาณอิน เตอร์เน็ต สูง ยิ่ง ขึ้น
นอกจากนี้แล้ว หากฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทได้มีการเพิ่มเสาสัญญาณมาก
ขึ้นก็จะยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เป็นอย่างดีเพราะจะมีประชาชนใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น อีกทั้งคลื่นความถี่ทั้ง 2 คลื่นนั้นเป็นที่หมายปองสาหรับ
ผู้ประกอบโทรคมนาคมอย่างมาก และหากภาครัฐได้ มีการเปิดประมูลคลื่น
ความถี ่ทั ้ง 2 คลื ่น จะท าให้บ ริษ ัท ในฐานะผู ้ป ระกอบการก็จ ะแย่ง กัน
เคาะราคาเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง เครื อ ข่า ยในการพัฒ นาระบบสัญ ญาณที่ดี ต่อ ไป
เมื่อมีการแย่งกันประมูลคลื่นความถี่ ก็จะทาให้ราคายิ่งพุ่งสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ
เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ ก็จะตกมาอยู่ที่รัฐเพราะว่าผู้ที่ชนะการประมูลคลื่น
ความถี่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตการใช้งานเครือข่ายนั่นเอง
กล่า วโดยสรุป เกี่ย วกับ นโยบายสาธารณะของรัฐ ที่ม ีก ารเร่ง รัด
ให้ม ีก ารประมูล คลื ่น ความถี่ใ นรัฐ บาลชุด นี้นั ้น ได้ชี้ใ ห้เ ห็น ได้อ ย่า งชัด เจน
ถึงการที่จะพยายามรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเอาไว้ให้ได้มากที่สุด
เพราะจากอดีตที่ ผ่านมานั้น กระบวนการและวิธีการในการคัดเลือกผู้ท่ีมีสิทธิ
ในการจัด การคลื ่น ความถี ่บ รอดแบนด์ ไ ด้พ ิจ ารณาจากคุณ สมบัต ิห รือ
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ที่เรียกกันว่าระบบ Beauty Contest คือ ทีวีบริการสาธารณะซึ่งใช้วิธีคัด เลือ ก
คุณ สมบัติไ ม่ใช่การประมูล แบบทีวีธุรกิจ และยัง ไม่ไ ด้เป็น ข้อยุติในประเด็น
ด้า นเงื ่อ นไขและกระบวนการต่า ง ๆ ในการคัด เลือ กนั ้น ที ่ส าคัญ จะเป็น
การเปิดโอกาสให้มีการทุจริต คอร์รัปชันได้ในขั้นตอนกระบวนการพิจารณา
คัด เลือ กเพราะมูล ค่า คลื่น สัญ ญาณนั้น มีมูล ค่า การประมูล สูง มาก (อิส ริย ะ
ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2556)
จึงถือได้ว่ามีข้อที่ควรปรับปรุงอยู่มากซึ่งหากมีการทุจริตกันก็จะทา
ให้ประเทศชาติสูญ เสีย จานวนเงินจานวนมหาศาลนี้ไ ป แต่ในการพิจ ารณา
ผู้ที่จะมีสิทธิในการจัดการคลื่นความถี่ ซึ่งเป็นของประเทศชาตินั้น ด้วยวิธีการ
ประมูลจะทาให้เห็นได้ถึงความโปร่งใสและยังช่วยให้ได้เงินจานวนมหาศาล
เข้า มาเป็น งบประมาณของแผ่น ดิน ถือได้ว่า เป็น ความสาเร็จ ที่รัฐ บาลชุด นี้
จะรักษาเอาไว้ให้กับคนไทยทุกคน
ไม่ว่าจะดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นไฟล์ใหญ่ก็ใช้เวลาในการดาวน์โหลด
ไม่น านอีก ต่อ ไป อีก ทั ้ง เมื ่อ มีก ารน าระบบอิน เตอร์เ น็ต ความเร็ว สูง มาใช้
ประชาชนก็สามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่า งง่า ยดาย
ลดการเสียโอกาสในด้านต่าง ๆ และมีความทัดเทียมเสมอภาคระหว่างคนใน
เมืองและคนในชนบทนั่นเอง
ประเด็น ด้า นรายได้จ ากการประมูล คลื ่น ความถี่ที่รัฐ ได้รับ เงิน มหาศาล
มานั้นจะตกไปอยู่ที่ไหน และประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะได้ใช้ประโยชน์
อะไรจากเงินจานวนมหาศาลเหล่านั้น
จากการที่ภาครัฐออกนโยบายสาธารณะซึ่งตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐ
กาหนดไว้จ ึง เป็น มาตรการที่ต ้อ งเกิด ข้อ บัง คับ เพื ่อ ให้ป ระชาชนในฐานะ
ผู้บ ริโ ภคจะต้องได้รับ ประโยชน์สูง สุด ทั้ง ในด้า นการให้บ ริการคุณ ภาพและ
ราคาที ่เ หมาะสม โดยมีก ระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
(กสทช.) เป็นผู้กาหนดในครั้งนี้
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การประมูลระบบ 4G จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของบริษัทที่ชนะการประมูล
และรัฐ บาลเท่า นั้น แต่หมายถึง ประชาชนในฐานะผู้บ ริโ ภคได้เข้ามามีส่ว น
เกี่ยวข้องกับการประมูลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพราะการที่บ ริษัทที่มาลงทุนด้วย
ต้นทุนที่สูงสิ่งที่บริษัทฯ ทุกบริษัทฯ ต้องการคือผลประกอบการที่เรีย กว่า กาไร
นั้นเป็นเป้าหมายแรก บริษัทจะนาสินค้าหรือการบริการใด ๆ มาจาหน่ายให้
เราในฐานะผู้บ ริโ ภคราคาก็ ย่อมสูงตามไปด้วย กลไกของการตลาดสุดท้า ย
แล้ว ผลการประมูลระบบ 4G ที่เรีย กได้ว่า แพงติด อัน ดับต้น ๆ ของโลกนั้น
จะตกอยู่ที่ใคร บริษัทนายทุนที่ชนะการประมูลหรือประชาชนอย่างเรากันแน่
ในการประมูลระบบ 4G คลื่น 900 MHz ครั้งล่า สุดนี้เพราะเหตุใด
การประมูล ระบบ 4G ในครั้ง นี้จึงเป็น ที่ส นใจของประชาชนและได้ผู้ที่ช นะ
การประมูล คือ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จากัด (JAS) ด้ว ยราคา
75,654 ล้า นและบริษ ัท ทรูม ูฟ เอช ยูนิเ วอร์แ ซล คอมมิว นิเ คชั ่น จากัด
(TRUE) ด้วยราคา 76,298 ล้านบาท โดยใช้เวลาต่อสู้กันในการประมูลราคา
กันยาวนานถึง 65 ชั่วโมงกับ 55 นาที (ซึ่งไม่รวมเวลาหยุดพักการประมูล )
มีราคารวมทั้งสิ้น 151,952 ล้านบาท และเราสงสัยหรือไม่ว่าทาไมถึงมีผู้ชนะ
ในการประมูลครั้งนี้ จานวน 2 บริษัท คาตอบก็คือเพราะช่วงสัญญาณ 900
MHz นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงสัญญาณนั่นคือช่วงความถี่ 895-905
MHz คู่ กับ 940-950 MHz และช่ วงที่ 2 คื อ ช่ วงความถี่ 905-915 MHz คู ่ก ับ
950-960 MHz
ด้วยเหตุดังกล่าว การประมูลระบบ 4G ช่วงคลื่นความถี่ 900 MHz
นั้นจึงมีผู้ชนะถึง 2 บริษัท ซึ่งการที่มีช่วงความถี่มาก ๆ ถือว่าเป็นผลดีอ ย่า งยิ ่ง
ต่อประชาชนในฐานะผู้บริโภค เพราะว่า จะมีการเข้า มาแข่งขันกัน ทาธุ รกิจ
เกี่ย วกับ การสื่อ สารมากขึ้น ท าให้ป ระชาชนในฐานะผู้บ ริโ ภคได้ มีสิท ธิจ ะ
เลื อกใช้ ระบบการสื่ อสารได้มากขึ้น ซึ่ งถือว่ าเป็ นประโยชน์ โดยตรงที่ ประชาชน
ในฐานะผู้บริโภคจะได้รับและที่เห็นได้ชัดเจนคือตัวเลขยอดจานวนเงินที่ผู้มาร่วม
ลงทุน ในการมาประมูล คลื่น สัญ ญาณในครั้ง นี้มีจานวนสูง ขึ้น มากด้ว ยแล้ว
จะส่ง ผลกระทบต่ อเราในฐานะประชาชนผู้บ ริโ ภคหรือไม่ ซึ่งตามหลักการ
ประกอบธุรกิจ ทุกประเภทนั้น อะไรก็ต ามที่มีต้น ทุน ที่สูง สิน ค้า หรือบ ริการ
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ที ่บ ริษ ัท ได้น าออกมาจ าหน่า ยนั ้น ย่อ มมีร าคาที ่ส ูง ตามไปด้ว ยเพราะว่า
หลัก การบริห ารแบบธุร กิจ คือ ผลก าไร ซึ ่ง ผลกระทบเรื ่อ งนี ้ห ากน ามา
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึ้นกับประชาชนในฐานะผู้บริโภคหลังจากที่
รัฐบาลได้จัดให้มีการประมูล 4G และราคาของผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนั้น
เสนอราคาที่สูงมากติดอันดับโลกจะมีผลกระทบกับใครบ้าง
ประเด็นนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน หลังจากการประมูล
คลื่นความถี่ 4G จบลง ประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะเข้าใจว่าเมื่อต้นทุนสูง
สิน ค้า หรือการให้บ ริก ารที่ป ระชาชนจะได้รับ ทั้ง ในเรื่อ งประโยชน์ใ นการ
ได้ใช้ของดี ๆ ทั้งความคุ้มค่าราคาจะสูงตามไปด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ จากบทความ
ของหนัง สือ พิม พ์ไ ทยรัฐ ได้มีก ารสัม ภาษณ์แ ละรวบรวมข้อ มูล ๆ ต่า งเพื่อ
ไขข้อข้องใจของประชาชน โดยตอนหนึ่ง ที่ย กตัว อย่า งเกี่ย วกับ ผลกระทบ
ที่จ ะเกิด กับ ประชาชนที ่ใ ช้โ ทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่เ กี่ย วกับ ต้น ทุน ที่สูง มากของ
การประมูลระบบ 4G จากตัวอย่างข้างต้นที่ยกมานั้นจะทาให้เราเห็นภาพได้
ชัด เจนยิ่ง ขึ้น บริษัท JAS และบริษัท TRUE ที่ช นะการประมูล คลื่นความถี่
4G ถือได้ว่า เป็น น้องใหม่ว งการสื่อสารและยังต้องหาวิธีการแย่ง ลูกค้า จาก
เจ้า ถิ ่น อย่า งบริษ ัท AIS และบริษ ัท D-TAC ซึ ่ง ในการนี ้บ ริษ ัท JAS และ
บริษัท TRUE จะใช้กลยุท ธ์อะไรมาแย่ง ชิง ส่ว นแบ่ง ลูกค้าจากเจ้าถิ่ น อย่า ง
บริษัท AIS และบริษัท D-TAC ในเวทีของวงการสื่อสาร
และคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์แ ละ
กิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นหน่ว ยงานของรัฐที่จะทาหน้า ที่
ตรวจสอบการดาเนิ น ธุร กิจ การสื่อ สารของบริษัท เอกชนที่ไ ด้รับ สัม ปทาน
คลื่นความถี่ต่าง ๆ ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภคหรือผูกขาดราคาสินค้า
และบริการแต่เพีย งผู้เดีย ว ฉะนั้น การที่ป ระชาชนในฐานะผู้บ ริโ ภคทุกคน
กลัว ว่า จะต้องได้ใ ช้บ ริก ารที่แ พงจากบริษัท ที่ไ ด้รับ สัม ปทานไปนั้น จึง เป็น
อันตกไป
สรุปแล้ วจะเห็นได้ ว่าการที่ มีบริษัท JAS และบริษัท TRUE ได้ก้าวเข้ า
มาร่วมวงการตลาดสื่อสารในฐานะประชาชนผู้บริโภค จะมีข้อได้เปรีย บมากกว่า
เพราะเราไม่จาเป็น ต้อ งใช้บ ริก ารค่า ยโทรศัพ ท์แค่ 2 ค่า ย คือ บริษัท AIS
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และบริษัท D-TAC เท่า นั้น จึง เป็น ผลดีต่อเราในฐานะประชาชนผู้บ ริโ ภค
อย่างมาก ด้ว ยอานาจในการต่อรองสินค้าหรือบริการของเราในตลาด การ
สื่อสารก็มีมากขึ้นด้วย ซึ่งสรุป ว่า การที่มีบ ริษัท JAS และบริษัท TRUE เข้า
มาในวงการตลาดสื่อสารก็คือการเพิ่มช่องทางเลือกให้เราในฐานะผู้บริโภคได้
อีก 2 ช่องทางซึ่งในครั้งก่อนเรามีแต่ค่ายบริษัท AIS และค่ายบริษัท D-TAC
ต่อ ไปก็เ ราก็จ ะมีค่า ยบริษัท JAS และค่า ยบริษัท TRUE เพิ่ม เข้า มาเป็น 4
ค่าย 4 ตัวเลือกในการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อไป
ผลดีป ระการต่อ มา รัฐ ก็จ ะมีร ายได้ที ่ม ากมายมหาศาลในเวลา
อัน รวดเร็ว จากผู ้ช นะการประมูล รัฐ ก็ม ีง บประมาณที ่จ ะมาช่ว ยเหลือ
ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น การติดตั้งโครงข่าย การขยายช่อง
การบริการไปยัง ชุม ชนและในท้อ งถิ่น ต่า ง ๆ ได้ครอบคลุม เพื่อ การเข้า ถึง
การให้บ ริก ารจากภาครัฐ ได้ม ากยิ่ง ขึ้น การลดดอกเบี้ย เงิน กู้ การลดภาษี
การช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ ทาให้ความเป็นอยู่และความสะดวกสบายของ
ประชาชนดีขึ้น เหล่า นี้ ล้ว นได้รับ ผลมาจากการที่ภาครัฐ ในฐานะผู้บ ริหาร
จัด การนโยบายสาธารณะที่ส ามารถสรรหางบประมาณเข้า รัฐ ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพอย่าง เช่น การประมูลคลื่นความถี่ระบบ 4G อย่างนี้ เป็นต้น
ประเด็นการที่ภาครัฐได้จัดให้มีการเพิ่มความเร็วของระบบการสื่อสารนั้น
จะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่ อประชาชนอย่างไร
ประเด็น การที่รัฐได้จัดให้มีการเพิ่มความเร็วของระบบการสื่อสาร
นั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียต่อประชาชน เพราะปัญหาด้านการใช้ระบบคลื่น
ความถี่ 3G ที่พบ คือ จานวนคลื่นไม่เพียงพอและเจ้าของธุรกิจผู้ลงทุนไม่ได้
ตั ้ง เสารองรับ เพิ ่ม ขึ ้น ทั ้ง นี ้ต ้อ งลงทุน ด้า นวางโครงข่า ยและการปัก เสา
อีก จ านวนมาก จากเหตุผ ลจึง เกิด ปัญ หาความล่า ช้า การส่ง ถ่า ยข้อ มูล
สัญ ญาณโทรศัพ ท์ส ายหลุด บ่อ ยส่ง ผลให้ผู ้ใ ช้บ ริก ารโทรศัพ ท์จ ะต้อ งเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประเทศไทยจึงต้องใช้คลื่น ความถี่ระบบ 3G ที่ล่า ช้า และ
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ขาดประสิ ท ธิ ภ าพประชาชนเสี ย ผลประโยชน์ แต่ บ ริ ษั ท ที่ ล งทุ น ด้า นการ
โทรคมนาคมก็ได้กาไรเหมือนเดิม
ฉะนั้น รัฐบาลชุด คสช. จึงได้มีการวางนโยบายเพื่อกาหนดให้ บริษัท
ทีโอที (TOT) จากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม (CAT) จากัด
(มหาชน) ทั้ง 2 หน่วยงาน คืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของบริษัท กสท.
โทรคมนาคม (CAT) จากัด (มหาชน) และย่านความถี่ 900 MHz ของบริษัท
ทีโ อที (TOT) จากัด (มหาชน) ให้แ ก่ค ณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อนาไปประมูล
คลื่น ความถี่ 4G และจะส่ง ผลดีทาให้ป ระชาชนได้เข้า ถึง เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้ส ะดวกยิ ่ง ขึ ้น ทั ้ง ยัง เป็น การน ารายได้เ ข้า รัฐ ส่ง เสริม ให้ท ุก ภาคส่ว น
ได้เข้า แข่ง ขัน กัน อย่า งเสรีและเป็น ธรรม ซึ่ง การประมูล กัน ในรอบนี้ก็เ พื่อ
ก่อ ให้เ กิด ประโยชน์ส ูง สุด ต่อ ประชาชนและประเทศชาติ การก าหนด
ให้มีการประมูลและให้สัมปทานคลื่นความถี่ 4G แก่บริษัทต่าง ๆ ที่สนใจจึง
เป็น ทางออกทางเดีย วที ่จ ะช่ว ยให้เ พิ ่ม ความเร็ว ของระบบสื ่อ สาร
ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพและผู ้ใ ช้โ ทรศัพ ท์เ คลื ่อ นที ่ไ ด้รับ ประโยชน์ม ากยิ ่ง ขึ ้น
รัฐ บาลได้ย ืน ยัน ว่า การเพิ ่ม ความเร็ว ในระบบการสื่อ สารของไทยถือ เป็น
ต้นแบบของนโยบายสาธารณะที่รัฐจั ดให้ประชาชน โดยที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีโดยตรง
ต่อประชาชนและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอน
นอกจากการเพิ ่ม ความเร็ว ของระบบการสื ่อ สารจะเป็น ผลดี
ต่อการติด ต่อสื่อสารดัง ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังเป็น ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทยของเราด้วย กล่าวคือ การมีผลดีต่อตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเป็น
อย่างมาก เพราะในอดีตในการทาธุรกิจการค้านิยมกันเพี ยงการขายผ่านทาง
หน้า ร้า นเท่า นั ้น ซึ ่ง จะต้อ งใช้เ งิน ลงทุน ที ่ส ูง ไม่ว ่า จะเป็น เรื่อ งการบริห าร
จัดการร้าน ค่าเซ้งห้อง ค่าเช่ าพื้นที่ การจ้างผู้ดูแลหน้าร้าน ค่าบริการรักษา
ความปลอดภัย ค่า บริก ารรักษาความสะอาด อีกทั้ง ข้อ จากัด และระเบีย บ
ของสถานที่ที่มีการเปิด-ปิดเป็นเวลาในการเปิดร้าน ทาเล สถานที่ที่ตั้งร้านค้า
ซึ่งในการตั้งร้านค้า ในอดีต นั้น ส่วนใหญ่จ ะเข้าถึงได้เฉพาะลูกค้า ในพื้น ที่นั้น
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เมื่อความเร็วของระบบการสื่อสารนั้นเร็วขึ้น การซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือ
การทาธุรกรรมออนไลน์ก็จะได้รับอานิสงค์ในส่วนนี้ไปด้วยทาให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม มีอาชีพ สารองมีรายได้พิเศษ พร้อมทั้ง มีตัว เลือกในการทางาน
การดาเนิน ชีวิตได้มากขึ้นล้ว นแล้วแต่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งสิ้น
จากข้อมูลของสานักสถิติแห่งชาติที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-commerce) ในประเทศที่ทาธุรกิจซื้อขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์
มีการดาเนินการอยู่ 3 ประเภท ได้แก่
B2B (Business to business) คื อ การท าธุ รกิ จ ระหว่ า งภาคธุ ร กิ จ
ด้วยกัน
B2C (Business to customer) คือ การทาธุ รกิจระหว่างภาคธุรกิจ
กับผู้บริโภค
B2G (Business to government) คื อ การท าธุ ร กิ จ ระหว่ า งภาค
ธุรกิจกับภาครัฐ
ในการทาธุรกิจ E-commerce นั้น จึงเหมาะสาหรับผู้ประกอบการ
ที่ม ีเ งิน ลงทุน น้อ ยและต้อ งการที ่จ ะลดต้น ทุน เพีย งผู ้ป ระกอบการจัด ท า
เว็บ ไซต์หนึ่ง เว็บ ไซต์ ก็เ ปรีย บเสมือนว่า เรามีร้า นค้า อยู่ทั่ว โลกพร้อมที่เปิด
การค้า ได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง ทุกวัน โดยไม่มีวัน หยุด โดยสามารถเข้า ถึง กลุ่ม
ลูก ค้า ได้โ ดยตรงรวมทั ้ง ให้ค าปรึก ษาและแก้ไ ขปัญ หาได้อ ย่า งรวดเร็ว
การให้บ ริก ารหรือ การสรรหาประเภทของสิน ค้า ว่า สิน ค้า ประเภทไหน
ที่ค วรทาในรูป แบบของ E-commerce คาตอบคือ สิน ค้า ทุก ชนิด สามารถ
จัด ท า E-commerce ได้โ ดยขึ ้น อยู ่ว ่า สิน ค้า ในแต่ล ะชนิด นั ้น จะได้ร ับ
ความนิย มจากผู้บ ริโ ภคมากน้อยแค่ไ หน ซึ่งในการทาธุรกิจ E-commerce
นั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามสิ่งที่สาคัญก็คือต้องรู้ก่อนว่าใคร คือกลุ่มเป้าหมายที่
เป็น ลูก ค้า ของเราและประเภทของสิน ค้า ที่จ ะจาหน่า ยนั้ น เหมาะกับ กลุ ่ม
ลูกค้า กลุ่ม ไหน โดยที่ลูก ค้า กลุ่ม นั้น มีโ อกาสมากน้อยเพีย งใดในการเข้า ถึง
เทคโนโลยี
จากข้อ มูล ของส านัก งานสถิต ิแ ห่ง ชาติใ นปี 2556 ระบุว ่า ตลาด
อีค อมเมิร์ซ ของประเทศไทยเรานั้น มีมูล ค่า 786,014.00 ล้า นบาทและ
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ปีถัดมาปี 2557 มีมูลค่าสูงถึง 2,033,493.4 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า
ในปี 2558 มีแ นวโน้ม เพิ ่ม ขึ ้ น อย่า งต่อ เนื ่อ งและในปี 2559 นี ้ ตลาด
อีค อมเมิร ์ซ ในประเทศไทยจะก้า วกระโดดไปในระดับ ใดนั ้น ขึ ้น อยู ่ก ับ
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
ได้ง่าย
โดยสรุป ประเด็น นี้ เป็น เรื่อ งที ่เ กี่ย วข้อ งกับ การด าเนิน ชีวิต ของ
ประชาชนโดยตรง ปัจ จุบัน จะเห็น ได้จ ากการขายสิน ค้า ออนไลน์นั้น ได้รับ
ความนิย มกัน อย่า งสูง เพราะถือ ว่า เป็น การลงทุน ที ่ส ะดวกย่น ระยะเวลา
มองเห็นรูปภาพชัดเจน มีทั้งขนาด มีราคา มีส่วนลด มีข องแถม ไม่ต้องใช้เงิน
ลงทุนที่สูง จึง เกิด ผู้ประกอบการหน้า ใหม่ม ากมายที่ให้ความสนใจกับตลาด
อีค อมเมิร์ซ มากขึ้น ตามล าดับ ส าหรับ เกมมือ ถือ ที ่เ ป็น ที ่ส นใจของตลาด
การสื่อสารในยุคนี้ ก็เข้ามาแรงแซงทางโค้ง และมีบทบาทมากขึ้น ซึ่ง จะเห็น
ได้ว ่า มีก ารโฆษณาเกี่ย วกับ เกมมือ ถือ ได้ท ยอยออกมาเป็น เรื่อ ง ๆ และ
เป็นตอน ๆ นั่น คือ ปัจจัยหนึ่ง ที่ถือได้ว่า การที่ภาครัฐได้เพิ่ม ความเร็วระบบ
การสื่อสารของไทยนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นระบบการสื่อสารของไทยที่รัฐ
ได้จัด ให้แ ก่ป ระชาชนสู่การเปลี่ย นผ่า นความก้า วหน้า โดยได้รับ ความนิย ม
แบบก้า วกระโดดสามารถผลิต ผู้ป ระกอบการหน้า ใหม่ ที่มีทัก ษะในระบบ
การสื่อสารและตลาดอีคอมเมิร์ซก็จะมีผู้สนใจมากขึ้น ซึ่งเป็นเพราะนโยบาย
ของรัฐบาลที่เปลี่ยนผ่านโดยการเพิ่มความเร็วของระบบการสื่อสาร นับได้ว่า
เป็นอีกหนึ่งผลงานที่รัฐบาลชุดนี้ได้พยายามเร่งผลักดันให้เกิดผลสาเร็จเพื่อ
คุณ ภาพชีว ิต ที ่ด ี เพื ่อ เพิ ่ม ช่ อ งทางการท ามาหากิน ให้กับ ประชาชนและ
ที่สาคัญรัฐบาลชุด นี้ตระหนักถึง บริษัทเอกชนที่ม าลงทุนในสัม ปทานของรัฐ
จะต้อ งทาประโยชน์สูง สุ ด ให้แ ก่ป ระชาชนอย่า งจริง จัง ไม่ใ ช่ห วัง ผลกาไร
สูง สุด โดยมีหน่ว ยงานของรัฐ จะเป็น ผู้กากับ และควบคุม ระบบการบริห าร
จัดการ
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มาบริหารระบบ Internet ตาบลตามแผนจริงหรือไม่
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ซึ่ง ในประเด็น นี้ถือ ได้ว่า กาลัง เป็น ที่ส นใจของประชาชนชาวไทย
ในฐานะผู้บ ริโ ภคในยุคปัจจุบัน ด้ว ยยอดเงิน จานวนมหาศาล ด้วยนโยบาย
ของทางภาครัฐที่ป ระกาศว่าจะทาเพื่อประชาชนมาตลอด ตั้ง แต่เริ่มเข้ามา
บริหารประเทศเราจะมาวิเคราะห์ตามกันไปว่ารัฐจะมี คาตอบนี้อย่างไร เมื่อ
ติดตามกระบวนการทางานของรัฐบาลชุด คสช. นี้เราจะทราบกันดีเกี่ยวกับ
นโยบายของการประมูล ระบบเครือ ข่า ย 4G เมื ่อ ได้จ านวนเงิน จากการ
ประมูล มาแล้ว รัฐ ก็น าเงิน รายได้ด ัง กล่า วนั ้น มาบริห ารจัด การระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อกระจายลงสู่ตาบลและท้ องถิ่นตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการกองทุน วิจ ัย และพัฒ นากิจ การกระจายเสีย งโทรทัศ น์แ ละ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ (USO) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ได้เ ข้า ถึง สาธารณูป โภคขั้น พื้น ฐาน 70,000 หมู่บ้า น ในด้า นโทรคมนาคม
และพบว่าโครงการ USO นี้มีการดาเนินการตามแผนการที่ว างไว้เพราะว่า
มีแ ผนแม่บ ทและได้ว างแผนจัง หวัด ที่ชัด เจน โดยส่ว นใหญ่จ ะมีก ารติด ตั้ง
ที่พื้น ที่ที่มีสัญ ญาณโทรศัพ ท์เคลื่อนที่และสัญ ญาณอิน เตอร์เน็ต การติด ตั้ง
สัญ ญาณเพื ่อ เป็น การปล่อ ยสัญ ญาณให้ป ระ ชาชนได้ใ ช้ก ัน อย่า งทั ่ว ถึง
จะส่งผลดีให้ประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้
การที ่ม ีร ะบบสัญ ญาณอิน เตอร์เ น็ต ก่อ ให้เ กิด การเรีย นรู้ที ่ร วดเร็ว เพราะ
สามารถค้นหาความรู้ผ่า นระบบอิน เตอร์เน็ตนั่นเอง นอกจากนี้ยังลดความ
เลื่อมล้ากันทางสัง คมเมืองและสังคมในชนบทได้อีกด้ว ยอย่า งที่ไ ด้กล่า วไป
แล้ว ว่า โครงการ USO นั ้น ได้ม ีก ารวางแผนไว้แ ล้ว อีก ทั ้ง มีร ะยะเวลา
ตั้ง แต่ปี 2556-2559 ใช้เวลา 5 ปี อย่า งไรก็ต ามโครงการ USO นี้ก็ต้องมี
การดาเนินการต่อไปโดยได้มีโครงการนาร่องโดยการนา 4 โครงการลงพื้ นที่
คลอบคลุมทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่ จัง หวัดหนองคาย และจังหวัดพิษณุโลก
ดังนี้
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1) โครงการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจังหวัดพิษณุโลก
โดยให้มีบริการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USONET) รวม 13 แห่งและติดตั้ง
อิน เตอร์เ น็ต ภายในโรงเรีย น ชุม ชน องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล อนามัย
เป็นต้น ซึ่งคลอบคลุมทั้งหมด 232 แห่ง
2) โครงการให้ มี โ ทรศั พ ท์ ส าธารณะที่ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 51
หมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก
3) โครงการการจัดการด้านโทรศัพท์ส าธารณะที่ทั่วถึง คลอบคลุม
พื้นที่จังหวัดหนองคาย 6 หมู่บ้าน
4) ในจังหวัดหนองคายได้มีการจัดโครงการบริการจัดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็ว สูง ทั้ง หมด 108 แห่ง และมีบ ริการติด ตั้ง ศูน ย์อิน เตอร์เน็ต ชุม ชน
(USONET) ทั ้ง หมด 6 แห่ง พร้อ มกับ การให้บ ริก ารอิน เตอร์เ น็ต ชุม ชน
โรงเรียน อนามัย องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
สรุป ได้ว ่า หากระบบโทรคมนาคมขั ้น พื ้น ฐานหรือ ระบบ 4G นี ้
หากได้ข ยายโครงข่า ยไปยัง ชนบทได้ด ัง ที ่รัฐ บาลมีน โยบายก็จ ะส่ง ผลดี
หลาย ๆ ด้านให้กับประชาชนด้วย ประชาชนนั้นสามารถมีชี วิตความเป็นอยู่
ที่ทันโลกมากขึ้น เพราะการติดต่อสื่อสารไม่สะดุดอีกต่อไป อีกทั้งประชาชน
ที ่อ าศัย อยู ่ใ นชนบทก็จ ะสามารถเพิ ่ม การเรีย นรู ้ไ ด้ด ้ว ยตนเองเนื ่อ งจาก
มีองค์ความรู้มากมายให้ได้ศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ไม่ว่า
จะโหลดข้อมูล ที่เป็น ไฟล์ใหญ่ก็ใช้เวลาในการโหลดไม่น านอีกต่อไป อีกทั้ง
เมื่อมีการนาระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็ว สูงมาใช้ประชาชนก็ส ามารถเข้าใช้
บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย
ลดการเสีย โอกาสและมีค วามทัด เทีย มเสมอภาคระหว่า งประชาชน
ในเมืองและประชาชนในชนบทนั่นเอง
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ประเด็นที่ เกี่ ยวกั บผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นกั บประชาชน หลั งจากการประมูล
คลื่นความถี่ระบบ 4G จบลง
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จากราคาที่ชนะการประมูลในรอบนี้ นั้นมีมูลค่าของตัวเลขที่รัฐจะพึง
ได้มูล ค่า มหาศาล ประชาชนในฐานะผู้ บ ริโ ภคเข้า ใจว่า เมื่อต้น ทุน สูง สิน ค้า
หรือการบริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งในเรื่องประโยชน์ในการได้ใช้ของดี ๆ
ทั้งความคุ้มค่า ส่วนราคาจะสูงตามไปด้วยหรือไม่ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้
มีการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เพื่อไขข้อข้องใจของประชาชนโดย
ตอนหนึ ่ง ที ่ย กตัว อย่า งเกี ่ย วกับ ผลกระทบที ่จ ะเกิด กับ ประชาชนที ่ใ ช้
โทรศัพ ท์เคลื่อนที่มีต้ น ทุน สูง มากคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนจะดีขึ้น หรือมี
ส่งผลกระทบสาหรับประชาชนหรือไม่
จากการตรวจสอบและยืน ยัน จากผู้เ ชี่ย วชาญพบว่า การที่รัฐ บาล
ได้มีโครงการประมูล เครือข่า ย 4G เกิด ขึ้น จะทาให้รัฐบาลมีรายได้มหาศาล
น ารายได้จ ากการประมูล เข้า มาเพื ่อ พัฒ นาระบบพื ้น ฐาน ให้ป ระชาชน
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากระบบเดิม ๆ ที่ผู้ประกอบการ
จะได้กอบโกยเงินจากประชาชนจากการใช้อินเตอร์เน็ตที่ค่อนข้างล่าช้าและ
ไม่เพียงพอโดยผู้ประกอบการก็ไม่ได้กระตือรือร้ นในการติดตั้งเสาสัญญาณ
เพิ ่ม เติม เนื ่อ งจากมีค ่า ใช้จ ่า ยเกิด ขึ ้น ส่ง ผลให้ป ระชาชนต้อ งจ่า ยเงิน
ในจานวนมากแต่กับ ได้ใช้บริการสัญ ญาณที่ไ ม่เต็ม ที่ เมื่อมีการประมูลระบบ
เครือข่า ย 4G เกิด ขึ้น ผู้ที่ไ ด้รับ ผลประโยชน์สูง สุด ก็คือผู้ใช้บ ริการจะได้รับ
บริการสะดวกรวดเร็วและมีราคาค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม
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ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
Problem Relating to the Criminal
Procedure for Child and Juvenile
ณัฐนันท์ ทองทรัพย์1
Nattanan Thongsup
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บทคัดย่อ

การจั บ กุ ม เด็ ก หรื อ เยาวชนตามพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิ ธี พิจ ารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 หลักการ
จับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิดกับการจับกุมเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทา
ความผิด มีข้อแตกต่างกันในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีอานาจ
จับกุมเยาวชนได้โดยไม่มีหมายจับ หรือคาสั่งศาลในกรณีที่ต้องด้วยข้อยกเว้น
ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 78 (2) (3) และ (4)
แต่การจับกุมเด็กไม่อาจนาข้ อยกเว้นดังกล่าวไปใช้ได้เพราะพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้ามมิให้จับกุมเด็กซึ่งต้อง
หาว่ากระทาความผิด เว้นแต่เด็กนั้นได้กระทาความผิดซึ่งหน้าหรือมีหมายจับ
หรือค าสั่ ง ของศาลเท่า นั้ น พระราชบั ญ ญั ติศาลเยาวชนและครอบครัว และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
สิทธิ สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งกระบวนการพิจารณา
คดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 2553 ยังให้สิทธิเด็ก
ที่ ส าคั ญ ในกระบวนการจั บ และสอบสวนเป็ น อย่ า งมาก กล่ า วคื อ การให้

1อาจารย์

ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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หลั กประกันว่ า เด็กจะมีสิ ท ธิ ที่จ ะไม่ถูกลิด รอนสิ ท ธิ เสรีภาพโดยไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายหรือโดยพลการ การจั บกุม คุม ขังหรือจ าคุกเด็ กจะต้องเป็ นไปตาม
กฎหมายและจะใช้ ม าตรการสุ ด ท้ า ยเท่ า ที่ จ าเป็ น ให้ มี ร ะยะเวลาที่ สิ้ น สุ ด
อย่างเหมาะสมและจะต้องปฏิบัติต่อเด็กโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนให้แตกต่างจากผู้ใหญ่
คาสาคัญ: เด็ก เยาวชน การดาเนินคดีอาญา การจับ
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Abstract

The arrest of the child and youth under the Juvenile act
and Juvenile and Family Procedure Act 2010 (B.E. 2553) is different
to arrest the children who find the offender to arrest youth who
find the offender. There are differences in the administrative or
police authority to arrest without warrant youth. Or court order in
case of need, with the exception under the Code of Criminal
Procedure, Article 78 (2) (3) and (4), but the arrest of children may
be exceptions to such use because the Juvenile act and Juvenile
and Family Procedure Act 2553 Section 66, paragraph one
prescribe. It is prohibited to arrest children who need that offense.
Unless the child has committed an offense, or who have a warrant
or court order only. Juvenile Act and the Juvenile and Family
Procedure Act in 2553 to protect the rights and freedoms of the
child or youth is increasing. By focusing on the protection of rights.
Welfare and how to treat children. Youth, including the trial of
Juvenile and Family Court. To comply with the Constitution The
Convention on the Rights of the Child Juvenile Act 2553 also
provides that the rights of children in the process. Arrested and
questioned a lot is to ensure that children have the right not to be
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deprived of liberty by unlawful or arbitrary. The arrest, detention or
imprisonment of a child shall be in accordance with the law and
take the necessary measures to end the period ended appropriately
and to treat children with regard to human dignity. For the benefit
of children and young people are different from adults.
Keywords: Child, Juvenile, Criminal procedure, Arresting
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บทนา

เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของสังคมมีคุณค่า
ต่อการพัฒนาการและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมและความสมบูรณ์
ในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต แต่ยังเป็นผู้ขาดประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งเป็น
บุคคลที่มีความอ่อนแอทั้งในด้านกายภาพ วัยวุฒิ โดยวุฒิ ภาวะของเด็กและ
เยาวชนนั้ น มีค วามแตกต่า งจากผู้ ใหญ่ ทั้ ง ด้า นการเรียนรู้ ด้ านอารมณ์และ
พฤติ ก รรม ความรู้ สึ ก ผิ ด ชอบชั่ ว ดี อี ก ทั้ ง ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้เด็กและเยาวชนรับค่านิยมและวัฒนธรรมจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นด้วยสภาวการณ์เช่นนี้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเข้ามาเกี่ยวข้อง
กั บ การกระท าความผิ ด กฎหมาย การปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก และเยาวชนจึ ง เป็ น
เรื่องสาคัญและมีความละเอียดอ่อนและต้องคานึงถึงการปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างแท้จริง มีสิทธิที่จะได้รับ
การดู แ ลและการช่ ว ยเหลื อ เป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
ที่ ก ลมกลื น และสมบู ร ณ์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ ติ บ โตในสิ่ ง แวดล้ อ มของครอบครั ว
ในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรัก และความเข้าใจ ซึ่งสิทธิเด็กนั้นย่อม
ได้ รั บ การคุ้ ม ครองทั้ ง ปวงจากสถาบั น ของรั ฐ และเอกชน หน่ ว ยงานทั้ ง
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็ น ล าดั บ แรกกระบวนการยุ ติ ธ รรมส าหรับ เด็ ก ละเยาวชนเกิ ด จึ ง เกิด จาก
แนวคิดที่สังคมมองว่าเด็กเป็นผู้มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ ถูกครอบงาทาง
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ความคิ ด จากบุ ค คลอื่ น ได้ ง่ า ยกว่ า ผู้ ใ หญ่ ก ฎหมายจึ ง มุ่ ง เน้ น เ กี่ ย วกั บ
การให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วได้ รั บ การรั บ รองสิ ท ธิ ข องเด็ ก ไว้ ใ นการด าเนิ น
กระบวนการยุติธรรมที่รัฐต้องปฏิบัติต่อเด็กอย่างมีมาตรฐานที่ดีและเพื่อปกป้อง
คุ้ ม ครองเด็ ก อั น ปรากฏอยู่ ใ นแนวคิ ด การรั บ รองสิ ท ธิ ข องเด็ ก ในกระบวน
การยุ ติ ธ รรมตามกฎอั น เป็ น มาตรฐานขั้ น ต่ าของสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ย
การบริหารงานยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนหรือกฎแห่งกรุงปักกิ่งและสิทธิของ
เด็กยังได้รับการประกันตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the
right of the child) ทุกขัน้ ตอนของการดาเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนต้อง
ได้รับความคุ้มครองในสิทธิขั้นพื้นฐานอย่ างเต็มที่ (อภิรดี โพธิ์พร้อม, 2555,
หน้า 5) เพื่อให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ อนุ สัญญาเด็กจึงต้ องมีการกาหนด
หลักเกณฑ์การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไว้เป็น
พิเศษแตกต่างจากคดีธรรมดาทั่วไปเพื่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวครอบคลุมทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ พระราชบัญญั ติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิ ธีพิจ ารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้กาหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัว
มี อานาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาหรือมี คาสั่ ง ในคดี ซึ่ ง เด็ กและเยาวชนต้ องหาว่ า
กระทาความผิดทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือความผิดตามพระราชบัญ ญัติอื่น ๆ คดีอาญาที่ โอนมาจากศาลธรรมดา
ในกรณีที่จาเลยอายุยังไม่เกิน 20 ปีบริบรูณ์ เนื่องจากศาลที่พิจารณาคดีนั้น
ได้พิจารณาโดยคานึงถึงร่างกาย สติปัญญา สุขภาพ ภาวะแห่งจิตและนิสัยแล้ว
เห็ น ว่ า บุ ค คลนั้ น ยั ง มี ส ภาพเช่ น เดี ย วกั น เด็ ก และเยาวชน คดี ค รอบครั ว
คดี คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภาพและคดี อื่น ที่ มี กฎหมายบั ญ ญั ติ ให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่
ของศาลเยาวชนและครอบครัวคดีอาญาที่มีข้อ หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทา
ความผิดให้ถอื อายุเด็กหรือเยาวชนนั้นในวันที่การกระทาความผิดได้เกิดขึ้น
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ได้ให้ความหมาย คาว่า “เด็ก”
หมายถึงบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปีบริบรูณ์ และคาว่า “เยาวชน” หมายถึง คาว่า
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“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุ 15 ปีบริ บรูณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
และได้อธิบายหลักการจับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิดกับการจับกุม
เยาวชนซึ่ ง ต้ อ งหาว่ า กระท าความผิ ด มี ข้ อ แตกต่ า งกั น ในกรณี ที่ พ นั ก งาน
ฝ่ า ยปกครองหรื อ ต ารวจมี อ านาจจั บ กุ ม เยาวชนได้ โ ดยไม่ มี ห มายจั บ หรื อ
ค าสั่ ง ศาลในกรณี ที่ ต้ อ งด้ ว ยข้ อ ยกเว้ น ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา มาตรา 78 (2) (3) และ (4) แต่การจับกุมเด็กไม่อาจนาข้อยกเว้น
ดั ง กล่ า วไปใช้ ไ ด้ เ พราะพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2553 มาตรา 66 วรรคหนึ่ ง
บั ญ ญั ติ ไ ว้ ชั ด เจนว่ า ห้ า มมิ ใ ห้ จั บ กุ ม เด็ ก ซึ่ ง ต้ อ งหาว่ า กระท าความผิ ด
เว้ น แต่ เด็ กนั้ น ได้ กระท าความผิ ด ซึ่ ง หน้ า หรือมี หมายจั บ หรือคาสั่ ง ของศาล
เท่านั้น
หากการออกหมายจับจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือ
เยาวชนอย่างรุนแรงโดยไม่จาเป็น ให้พยายามเลี่ยงการออกหมายจับ โดยใช้วิธี
ติดตามตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นด้วยวิธีอื่นก่อน การจับกุมและควบคุมเด็กและ
เยาวชนต้องกระทาโดยละมุนละม่อมโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
ไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน นอกจากนั้นห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับกุม
เด็กหรือเยาวชนหรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือยินยอม
ให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิด
เว้ น แต่ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการสอบสวน การสอบสวนต้ องกระท าในสถานที่
ที่เหมาะสมโดยไม่เลื อกปฏิบั ติและไม่ป ะปนกับ ผู้ ต้อ งหาอื่น หรือมีบุ คคลอื่ น
ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา เป็นการนาทางเลือกอื่นมา
ใช้แทนการดาเนินคดีตามช่องทางปกติ เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายหรือชุมชนมีส่วน
ร่ ว มในการจั ด ท าแผนแก้ ไ ขบ าบั ด ฟื้ น ฟู เ ด็ ก ในกรณี ที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชน
ส านึ ก ในการกระท าก่ อ นฟ้ องคดี เ มื่ อ คานึ ง ถึ ง อายุ ประวั ติ ความประพฤติ
สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่ง
การกระทาความผิดแล้ว หากผู้อานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือ
เยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องให้จัดทาแผนแก้ไขบาบัด
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ฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็ก
หรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสีย หายแก่ผู้ เสี ย หายหรือ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคมแล้วเสนอความเห็นประกอบแผน
แก้ไขบาบั ดฟื้นฟูต่อพนั กงานอัยการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้การจัดทาแผนแก้ไ ข
บาบั ด ฟื้ นฟู ต้ องได้รับ ความยิ น ยอมจากผู้ เสี ย หายและเด็ กหรือเยาวชนด้ ว ย
หากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเด็กหรือเยาวชนแล้วเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้พนั กงานอัยการ
เห็นชอบกับแผนดั งกล่าวและให้มี การดาเนินการตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้น ฟู
ดังกล่าวได้ทันที
พร้อมทั้งให้รายงานให้ศาลทราบในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาล
ว่ากระบวนการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาล
พิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร การพิจารณาคดีในศาลที่มีอานาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวให้กระทาเป็นการลับ และเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
เท่านั้นมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดีได้ ทั้งมีอานาจใช้วิธีการสาหรับเด็กและ
เยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยการเปลี่ยน
โทษจาคุกหรือกักกัน เป็นการส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรม
ในสถานที่ ที่ ก าหนดไว้ ห รื อ สถานที่ อื่ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายและศาล
เห็นสมควร ตามเวลาที่ศาลกาหนดแต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุ
ครบ 24 ปี บ ริ บู ร ณ์ หรื อ การเปลี่ ย นโทษปรั บ เป็ น การคุ ม ความประพฤติ
การที่เด็กกระทาความผิดอาจเกิดจากบิดามารดาปล่อยปะละเลยหรือบุคคลอื่น
ชักจูงหรือส่งเสริมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3)
กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็ก (บุคคลที่มี
อายุ ยั ง ไม่ เ กิ น 15 ปี บ ริ บู ร ณ์ ) ประพฤติ ต นไม่ ส มควรหรื อ น่ า จะท าให้ เ ด็ ก
มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทาความผิด ผู้ฝ่าฝ่าฝืนต้องรับผิดทางอาญา
จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่ นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ดังนั้น
บิดามารดาหรือบุคคลอื่นใดอาจต้องรับโทษทางอาญาหากฝ่าฝืนกฎหมายโดย
ยินยอมให้เด็กกระทาความผิด (สราวุธ เบญจกุล, 2555)
ปัญหาการจับกุมเด็กในคดีอาญา
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ในกรณีการจับเด็กหรือผู้ใหญ่โดยไม่มีหมายจับนั้นมีความแตกต่างกัน
เช่ น การจั บ เด็ กโดยไม่ มี หมายจั บ มี เหตุ เดี ย ว คือ ต้ องเป็ น ความผิ ด ซึ่ ง หน้ า
ส่ ว นการจั บ ผู้ ใ หญ่ โ ดยไม่ มี ห มายจั บ นั้ น มี 4 เหตุ ต ามมาตรา 78 ประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา จึง เห็ นได้ว่า ในการออกหมายจั บเด็กและ
เยาวชนให้ศาลคานึกถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะ
ในเรื่องอายุ เพศ และอนาคตของเด็กหรือเยาวชนที่พึงได้รับการพัฒนาและ
ปกป้องคุ้มครอง หากการออกหมายจับจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของ
เด็กหรือเยาวชนอย่างรุนแรงโดยไม่จาเป็นให้พยายามเลี่ยงการออกหมายจับ
โดยใช้วิธีติดตามตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นด้วยวิธีอื่นก่อน การจับกุมและควบคุม
เด็ ก และเยาวชนต้ อ งกระท าโดยละมุ น ละม่ อ ม โดยค านึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษย์ และไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะห้ามมิให้
เจ้าพนักงานผู้จับกุมเด็กหรือเยาวชนหรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาต
ให้ มี ห รื อ ยิ น ยอมให้ มี ก ารถ่ า ยภาพหรื อ บั น ทึ ก ภาพเด็ ก หรื อ เยาวชนซึ่ ง
ต้องหาว่ากระทาความผิด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้มีหลักการในเรื่องการตรวจสอบการจับกุมเพื่อ
เป็นหลักประกันแก่เด็กหรือเยาวชน ซึ่งสอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ที่ ว่ า จะไม่ มี เด็ กคนใดถู กลิ ด รอนเสรี ภาพโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายหรื อ โดย
พลการ การจั บ กุ ม กั ก ขั ง หรื อ จ าคุ ก เด็ ก จะต้ อ งเป็ น ไปตามกฎหมายและ
ใช้ ม าตรการสุ ด ท้ า ยเท่ า นั้น และให้ มี ระยะเวลาที่ สั้น ที่ สุ ด อย่ า งเหมาะสมซึ่ ง
การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการในการปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก หรื อ เยาวชนภายหลั ง
การจับกุม คือ เมื่อมีการจับเด็กหรือเยาวชนให้พนักงานสอบสวนส่งเด็กหรือ
เยาวชนไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อตรวจสอบการจับกุมว่าเป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าศาลตรวจสอบว่าเป็นการจับกุมโดยไม่ชอบศาล
ก็ไม่สามารถดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ ศาลต้องมีคาสั่งปล่อยเด็กหรือ
เยาวชนนั้นไป
แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และ
วิธี พิ จารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4 คาว่า “เด็ ก ”
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หมายถึง บุคคลอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ และคาว่า “เยาวชน” หมายถึง บุคคล
อายุเกิน 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และมาตรา 66 บัญญัติว่า ห้ามมิให้
จับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิด เว้นแต่เด็กนั้นได้กระทาความผิดอาญา
ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและหลักในการถือ
เกณฑ์อายุเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพ ากษาของศาลเยาวชน
และครอบครั ว นั้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2553 มาตรา 5 บั ญ ญั ติ ว่ า
“คดี อ าญาที่ มี ข้ อ หาว่ า เด็ กหรื อเยาวชนกระท าความผิ ด ให้ ถืออายุ เด็ กหรื อ
เยาวชนนั้น ในวั นที่การกระทาความผิดได้ เกิดขึ้น ” ซึ่งเป็ นบทบัญญัติ สาคัญ
ที่กาหนดเกณฑ์ อายุของเด็กหรือเยาวชนที่มี ข้อหาว่ ากระทาความผิ ดอาญา
ว่ า จะอยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลเยาวชนและครอบครั ว โดย
ให้ ถื อวั น ที่ การกระท าความผิ ด เกิ ด ขึ้ น คาว่ า “วั น ที่ ก ารกระท าความผิ ด ได้
เกิดขึ้น” หมายถึงวันที่เด็กหรือเยาวชนนั้นได้เริ่มลงมือกระทาการที่กฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิดในทางอาญา
ดั ง นั้ น หากเด็ ก กระท าความผิ ด ในขณะที่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 15 ปี หรื อ
เยาวชนกระท าความผิ ด ขณะที่ มี อายุ เ กิน 15 ปี บ ริบ รู ณ์ แต่ ยั ง ไม่ ถึง 18 ปี
บริบูรณ์ ซึ่งหากต่อมามีการจับกุมเด็กในขณะที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบรูณ์ หรือ
จับ กุม เยาวชน ในขณะที่ มีอายุ เกิน 15 ปีบ ริบ รูณ์ แต่ ยัง ไม่ถึง 18 ปี บริบรูณ์
ย่ อ มอยู่ ใ นเงื่ อ นไขที่ ศ าลจะต้ อ งตรวจสอบการจั บ กุ ม เด็ ก หรื อ เยาวชน
แต่ ถ้า หากผู้ ต้ องหาที่ เป็ น เด็ กหรือเยาวชนถูก จั บ กุม อายุ เกิน 18 ปี บ ริบ รูณ์
หรืออายุ 20 ปี ซึ่งถือว่ามิใช่เป็นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนตามความหมาย
ของคาว่า เด็กหรือเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จึงเห็นว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์
ในการที่ศาลจะตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
มาตรา 73
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กฎหมายเด็กมุ่งเน้นเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและ
วิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครั ว เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญอนุสัญญาเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะที่แตกต่าง
จากผู้ใหญ่ทั้งด้านการเรียนรู้ ด้านอารมณ์และพฤติกรรมความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
มีประสบการณ์ในการดารงชีวิตน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้
เด็ ก และเยาวชนกระท าความผิ ด ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์
การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไว้เป็นพิเศษแตกต่าง
จากคดีธรรมดาทั่วไปเพื่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลมี อ านาจสั่ ง ควบคุ ม ตั ว ผู้ ต้ อ งหาในชั้ น สอบสวน โดย
เมื่อมีการจับกุมเด็กหรือเยาวชนได้แล้วพนักงานสอบสวนจะต้องนาตัวเด็กหรือ
เยาวชนไปยั ง สถานพิ นิ จ และผู้ อ านวยการสถานพิ นิ จ จะเป็ น ผู้ พิ จ ารณา
ว่ า จะควบคุ ม เด็ ก หรื อ เยาวชนหรื อ ไม่ ดั ง นั้ น บทบั ญ ญั ติ ต ามมาตรา 73
วรรคสาม จึงไม่ขัดแย้งกับการตีความโดยถืออายุของผู้ ต้องหาในขณะจับกุม
ดังความเห็นแรกและสามารถบังคับใช้ได้ในกรณีที่มีการจับกุมบุคคลที่กระทา
ความผิ ด ในขณะที่ เ ป็ น เด็ ก หรื อ เยาวชน แต่ ใ นขณะจั บ กุ ม มี อ ายุ พ้ น เกณฑ์
เยาวชนไปแล้ว โดยพนักงานสอบสวนจะต้องนาตัวมาส่งศาลเพื่อให้พิจารณา
ว่ า จะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ตั ว ผู้ ถู ก จั บ กุ ม ดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ ง
ตรวจสอบการจับกุม
เห็ น ได้ ว่ า บทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งเขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครั ว
เกี่ยวกับคดีอาญาจะแตกต่างกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาที่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ มิ ใ ช่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนอย่ า งสิ้ น เชิ ง
เพราะเจตนารมณ์ในการฟ้องคดีอาญาต่อเด็กและเยาวชนต้องการคุ้มครอง
สิ ท ธิ เด็ กและเยาวชนและมาตรา 73 ให้ ศ าลตรวจสอบการจั บ กุม เด็ ก หรื อ
เยาวชนว่ า เป็ น ไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมายหรื อไม่ นั้ น จึ ง มี ปั ญ หาว่ า ในกรณี
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เจ้าพนักงานตารวจจับกุมเด็กหรือเยาวชนว่าซึ่งกระทาความผิดในท้องที่อื่น
ซึ่งไม่ใช่ท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติ การจะนาตัวเด็กหรื อเยาวชน
ไปตรวจสอบการจับกุมที่ศาลใด ต้องปฏิบัติตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553 อย่า งเคร่ง ครัด ที่ว่ าเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญา
แล้วจะต้องมีการฟ้องคดีอาญาต่อเด็กและเยาวชนในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชน
มีถิ่นที่อยู่ปกติเป็นหลัก แต่ถ้าเพื่อประโยชน์แก่เด็กหรือเยาวชน ให้ศาลแห่ง
ท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนกระทาความผิดมีอานาจรับพิจารณาคดีด้วย
ในกรณีนี้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้กาหนดถือเป็นข้อปฏิบัติกันทุกศาล
โดยให้ พ นั กงานสอบสวนเป็ น ผู้ ยื่ น ค าร้ องตรวจสอบการจั บ ตามแบบขอซึ่ ง
มี ข้ อ ความรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั น เวลาที่ จั บ เด็ ก หรื อ เยาวชนที่ ถู ก จั บ
ข้อกล่าวหากาหนดเวลาในการส่งตัวและรายละเอียดของการจับการปฏิบัติของ
เจ้าพนักงานผู้จับต่อเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยศาล
จะต้องตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชน หากเด็กหรือเยาวชนโต้แย้ง
ก็จะมีการไต่สวนพยานหลักฐาน โดยมีประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณา คือ
(1) เด็กหรือเยาวชนนั้นเป็นบุคคลตามหมายจับหรือผู้ ต้องหาว่า
กระทาความผิดจริงหรือไม่
(2) การจับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
(3) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต่อเด็กหรือเยาวชนชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่
โดยหากเด็กหรือเยาวชนนั้นไม่ใช่ผู้ต้องหาว่ากระทาความผิดหรือไม่ใช่
บุคคลตามหมายจับหรือการจับนั้ นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลต้องปล่อยตัวเด็ก
หรือเยาวชนไป แต่ในกรณีถ้าศาลเห็นว่าการจับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่กรณีที่เจ้าพนักงานผู้ จับปฏิบัติต่อเด็กโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎหมาย
ไม่ได้ให้อานาจศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาไป
ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกาที่ 1220/ 2496 และที่ 1361/ 2496 วินิจฉัย
ท านองเดี ย วกั น ว่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลคดี เ ด็ ก และเยาวชน
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พ.ศ. 2496 มาตรา 8 (1) บัญญัติให้ศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอานาจพิจารณา
พิ พ ากษาคดี อาญาเฉพาะที่ มี ข้ อหาว่ า เด็ กและเยาวชนกระท าอั น กฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิดเท่านั้น คือ จาเลยต้องมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ในขณะ
ที่ยื่ นฟ้ องมิ ใช่ ถืออายุของจ าเลยในขณะกระท าความผิด เป็น เกณฑ์ ถ้าขณะ
ที่ฟ้องคดีจาเลยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรือกว่านั้นขึ้นไปจาเลยก็มิใช้ “เยาวชน”
ตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนฯ ศาลคดีเด็ก
และเยาวชนจึงไม่มีอานาจพิจารณาพิพากษา
การจับกุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคดีเด็กและเยาวชน
และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ด็ ก และเยาวชน พ.ศ. 2553 มี ห ลั ก การที่ มุ่ ง มั่ น
ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการจับกุมต้องกระทาโดยละมุน
ละม่ อมค านึง ถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ป ระจานเด็กหรือเยาวชนห้ ามใช้
วิธีการควบคุมเกินกว่าจาเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือเพื่อความปลอดภัย
ของเด็กและเยาวชนมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชนไม่ว่ากรณีใด
เว้นแต่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อป้องกันการหลบหนีเพื่อ
ความปลอดภัย ของเด็กและเยาวชนและแจ้ งและให้ สิทธิ ต่าง ๆ แก่เด็ กและ
เยาวชน อาทิเช่น การแจ้งสิทธิ์ แจ้งข้อกล่าวหา และให้การติดต่อกับบิดามารดา
ผู้ปกครอง หรือผู้แทนองค์กรเด็กหรือเยาวชนซึ่งเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับตัว
เด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ หรือเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดมาปรากฏ
ตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวน หรือมีผู้นาตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตัวต่อ
พนักงานสอบสวน
ในการปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก หรื อ เยาวชนที่ ต้ อ งหาว่ า กระท าความผิ ด
เจ้ า พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต ารวจจะต้ อ งด าเนิ น การตามกฎหมาย
อย่ า งเคร่ ง ครั ด คื อ เมื่ อ จั บ กุ ม เด็ ก หรื อ เยาวชนได้ แ ล้ ว และน าตั ว ไปถึ ง ที่
ทาการของพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานสอบสวนที่รับตัวเด็กหรือเยาวชน
ไว้ ต้ อ งรี บ แจ้ ง การจั บ กุ ม ให้ ผู้ อ านวยการสถานพิ นิ จ และบิ ด ามารดาหรื อ
ผู้ ป กครอง หรื อ ผู้ ที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนอาศั ย อยู่ ด้ ว ย ทราบในโอกาสแรก
ที่จะกระทาได้และพนักงานสอบสวนจะต้องถามปากคาเด็กหรือเยาวชนเพียง
เพื่อทราบว่าชื่ออะไร นามสกุลอะไร อายุเท่าไร อยู่กับใคร และที่ไหน เป็นต้น
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ให้ เ สร็ จ ภายใน 24 ชั่ ว โมง แล้ ว ส่ ง ตั ว เด็ ก หรื อ เยาวชนนั้ น ไปยั ง ศาลเพื่ อ
ตรวจสอบการจับกุม และตามมาตรา 73 ให้ศาลตรวจสอบ 1) ผู้ที่ถูกจับเป็น
เด็กหรือเยาวชนหรือไม่ 2) การจับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ชอบด้วย
กฎหมายศาลต้องปล่อยตัวไป 3) ถ้าเด็กหรือเยาวชนยังไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย
ให้ ศ าลแต่ ง ตั้ ง ให้ และ 4) อาจมอบตั ว เด็ ก หรื อ เยาวชนให้ บุ ค คลที่ ร ะบุ ไ ว้
ไปควบคุมดูแลระหว่างการดาเนินคดี
กรณี ก ารกระท าของเด็ ก หรื อ เยาวชนมี ลั ก ษณะหรื อ พฤติ ก ารณ์
ที่ อาจเป็ น ภั ย ต่ อบุ คคลอื่ น อย่ า งร้า ยแรงหรือมี เหตุ ส มควรประการอื่ น ตาม
มาตรา 73 วรรคสอง ศาลอาจมีคาสั่งให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ในสถาน
พินิจ หรือ ในสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควร ถ้า
เยาวชนอายุตั้ งแต่ 18 ปีบ ริบูรณ์ขึ้นไป มี ลักษณะหรือพฤติการณ์ที่อาจเป็ น
อันตรายต่อบุคคลอื่น หรือมีอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์แล้วตามมาตรา 73 วรรค
สาม ศาลอาจมี ค าสั่ ง ให้ ค วบคุม ไว้ ใ นเรือ นจ าหรื อสถานที่ อื่ น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การมอบตัวเด็กหรือ เยาวชนให้แก่ผู้ดูแลตาม
วรรคหนึ่ ง หรื อ การปล่ อ ยชั่ ว คราว ถ้ า ปรากฏต่ อ ศาลว่ า เด็ ก หรื อ เยาวชน
มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเข้ า รั บ การบ าบั ด รัก ษา หรือ รั บ ค าปรึ ก ษาแนะน า หรื อ
เข้าร่วมกิจกรรมบาบัดใด ๆ ศาลมีอานาจกาหนดมาตรการเช่นว่านั้นด้วยก็ได้
และก่อนจะสั่งควบคุมเด็กหรือเยาวชนที่เป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยทุกครั้งให้ศาล
สอบถามเด็กหรือเยาวชน หรือที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนนั้นว่าจะ
คัดค้านประการใดหรือไม่ และอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือ พนักงานอัยการ
มาชี้แจงความจาเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนเพื่อประกอบการ
พิจารณาคดีก็ได้ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสาคัญ
แต่อย่างไรก็ดีการดาเนินกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
ที่ให้การคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นเหมือนดาบสองคมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานและพนักงานสอบสวนในการดาเนินคดีอาญาสาหรับเด็กและ
เยาวชนได้ เนื่องมาจากการดาเนินกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
ดังกล่าวมีขั้นตอนจานวนมากจาเป็นต้องใช้บุคลากร งบประมาณ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและศักยภาพของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งยังมีปัญหาความล่าช้า
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ในการดาเนินการอาจไม่ทันตามที่กฎหมายบัญญัติ จนบางครั้งส่งผลต่อการ
ดาเนินคดีทางอาญาสาหรับเด็กและเยาวชนเบี่ยงเบนมิได้เข้าสู่กระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมของศาลเยาวชนและครอบครั ว ทั้ ง ยั ง พบปั ญ หาว่ า แม้ มี ก ารแก้ไ ข
กฎหมายเยาวชนและครอบครัว และการด าเนิ นกระบวนพิจ ารณาคดี อาญา
ส าหรับ เด็ กและเยาวชนแล้ ว ก็ต าม แต่ ความไม่ พ ร้ อมของระเบี ย บขั้น ตอน
การปฏิบัติและความไม่เข้าใจของการบังคับกฎหมาย อาจส่งผลต่อประสิทธิ
ภาพของการดาเนินคดีอาญาในกรณีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทาผิดด้วย
การคุ้มครองสิทธิของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ในปั จ จุ บั น สั ง คมไทย จะพบปั ญ หาเกิ ด อาชญากรรมโดยเด็ ก และ
เยาวชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งปัญหาทางเพศ ปัญหาการลักทรัพย์ ปัญหายาเสพติด
ปัญหาการแข่งรถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะ และปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ
ที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและมาตรการรีบด่วนในการขจัดปัญหาอาชญากรรม
ดังกล่าว แต่เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาสาหรับเด็กและ
เยาวชนมีขั้นตอน วิธีการ และหลักการที่มุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง
จนอาจท าให้ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมที่ เ กิ ด จากเด็ ก หรื อ
เยาวชน หรื อ เกิด จากการให้ เ ด็ กและเยาวชนเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการกระท า
ความผิด ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ดังกล่าวได้
สั ง คมจึ ง ควรตระหนั กและให้ ความส าคัญ ต่ อ การปกป้ องคุ้ม ครอง
การพัฒนาการและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ จึงปรากฏ
ชัดอยู่ในเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน (Convention
on the right of the child) และกฎอั น เป็ น มาตรฐานขั้ น ต่ า แห่ ง องค์ ก าร
สหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยการบริหารงานยุ ติธ รรมเกี่ย วแก่คดี เด็ กและเยาวชน
(กฎแห่ ง กรุ ง ปั ก กิ่ ง ) ซึ่ ง ประเทศไทยได้ ล งนามรั บ รองสิ ท ธิ สั ญ ญาดั ง กล่ า ว
ว่าเด็กและเยาวชน (ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิต, 2555, หน้า 2) มีสิทธิ 4 ประการ คือ
(1) สิทธิที่จะมีชีวิตรอด
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(2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
(3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนารอบด้าน
(4) สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
การรั บ รองและการได้ ค วามคุ้ม ครองเด็ ก และเยาวชนในกระบวน
การยุติธรรมปรากฏอยู่ในทุก ๆ รัฐและยิ่งทวีความสาคัญขึ้นเรื่อย ๆ ดังปรากฏ
อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยที่ได้ลงนามไว้ในปี พ.ศ. 2535
และยังอยู่ในรูปของมติที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ เช่น กฎปักกิ่ง
ที่ได้รับการยอมรับเมื่อปี พ.ศ. 2528 และกฎแห่งกรุงริยาร์คที่ได้รับการยอมรับ
เมื่อปี พ.ศ. 2533 ซึ่งมีรายละเอียดในการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนไม่ให้มี
การละเมิดเด็กในกระบวนการยุติธรรม ดังที่สหประชาชาติกาหนดแนวทางให้
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมส าหรั บ เด็ ก ไว้
3 ขั้นตอนดังนี้ (อุษฎี ปัญญา, 2555, หน้า 57-58)
1) ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนก่อนที่มีการพิจารณาคดีในศาล สิทธิเด็ก
ที่ได้ รับ การคุ้ม ครอง คือ สิ ทธิ ที่จะได้ รับ การปฏิบัติ จากพนั กงานที่ เกี่ยวข้อง
อย่างมีมนุษยธรรม
2) ขั้นตอนระหว่างการพิจารณาคดีในศาลสิทธิเด็กที่ได้รับการคุ้มครอง
ในขั้นตอนการพิจารณาคดีในศาลตั้งอยู่บนหลักว่า การดาเนินคดีนั้นต้องเป็นไป
อย่างยุติธรรมและเป็นธรรมสาหรับเด็ก และที่สาคัญต้องเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่
เด็ก
3) ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยเป็ น ขั้ น ตอนหลั ง ค าพิ พ ากษาของศาล สิ ท ธิ เ ด็ ก
ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กหลังคาพิพากษา
พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว 2553 ยั ง ให้ สิ ท ธิ เ ด็ ก
ที่สาคัญในกระบวนการจับและสอบสวนเป็นอย่างมาก กล่าวคือการให้หลักประกัน
ว่าเด็กจะมีสิทธิที่จะไม่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดย
พลการ การจับกุมคุมขังหรือจาคุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและจะใช้
มาตรการสุดท้ายเท่าที่จาเป็นให้มีระยะเวลาที่สิ้นสุดอย่างเหมาะสมและจะต้อง
ปฏิบัติต่อเด็กโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
และเยาวชนให้แตกต่างจากผู้ใหญ่ เด็กมีสิทธิติดต่อกับครอบครัวโดยพลัน ได้รับ
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การพิจารณาโดยพลันส่งผลให้การดาเนินการกับเด็กในขั้นจับกุมและสอบสวน
แตกต่างไปจากกฎหมายเดิมที่การจับกุมเด็กและเยาวชนจะต้องนาไปส่งศาล
เยาวชนและครอบครัวในทันที เพื่อตรวจสอบการจับว่าเป็น ไปด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ถ้าจับไม่ชอบก็ไม่สามารถดาเนินการกับเด็กและเยาวชนได้ ศาลต้อง
ปล่อยตั วเด็กและเยาวชนนั้น ไปทั้ งยั งให้เด็กที่ ถูกจับ อาจได้รับ การปล่อยตั ว
ชั่ ว คราวให้ อ ยู่ ในความดู แลของบิ ด ามารดามากกว่ า การถูกคุม ขัง เช่ น เดิ ม มี
มาตรฐานการรวบรวมที่ ต้ อ งกระท าในสถานที่ อั น เหมาะสม ไม่ ป ะปนกั บ
ผู้ต้องหาอื่นหรือมีการประจานเด็ก ต้องให้สิทธิเด็ก มีหรือมีการสั่งสอนที่เข้าได้
ง่ายโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเด็กมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม
กฎหมายอย่างเต็มที่
นอกจากนั้นในปัจจุบันสังคมไทย มักจะพบปัญหาเกิดอาชญากรรม
โดยเด็ ก และเยาวชนเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ปั ญ หาทางเพศ ปั ญ หาการลั ก ทรั พ ย์
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการแข่งรถจั กรยานยนต์ในที่สาธารณะ และปัญหา
อาชญากรรมอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและมาตรการรีบด่วนในการขจัด
ปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว แต่เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญา
สาหรับเด็ กและเยาวชนมีขั้นตอนวิ ธีการและหลักการที่ มุ่งคุ้มครองเด็ กและ
เยาวชนเป็นอย่างยิ่ง จนอาจทาให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่เกิดจากเด็กหรือเยาวชน หรือเกิดจากการให้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือ
ในการกระทาความผิด ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมดังกล่าวได้
การด าเนิ น คดี อ าญาส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด ให้ มี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความสมดุลกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ตลอดจนที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมเพราะเด็กถือเป็นทรัพยากร
ของชาติในอนาคต หากได้รับป้องและการดูแลที่ดีย่อมเติบโตเป็นทรัพยากร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ค่ า ต่ อประเทศชาติ เนื่ องจากเด็ กยั ง เป็ น ผู้ ข าด
ประสบการณ์ชีวิตรวมทั้งความรู้สึกผิดชอบไม่สมบูรณ์ การปฎิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนจึงเป็นเรื่องสาคัญและมีความละเอียดอ่อน โดยต้องคานึงถึงการปฎิบัติ
ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
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กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนเกิดจากแนวคิดที่สังคมมองว่าเด็ก
เป็นผู้มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ ถูกครอบงาทางความคิดจากบุคคลอื่นได้ง่าย
กว่าผู้ใหญ่กฎหมายจึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพและ
วิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาเด็กให้เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งด้าน
การเรียนรู้ ด้านอารมณ์และพฤติกรรม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีประสบการณ์
ในการดารงชีวิตน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เด็ กและเยาวชน
กระทาความผิด ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์ การดาเนินกระบวน
พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากคดีธรรมดา
ทั่วไปเพื่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
ในการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทาความผิดเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจจะต้องดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด คือเมื่อ
จับกุมเด็กหรือเยาวชนได้แล้ วและนาตัวไปถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน
แล้ ว พนั กงานสอบสวนที่ รับ ตั ว เด็ ก หรือเยาวชนไว้ ต้ องรีบ แจ้ ง การจั บ กุม ให้
ผู้อานวยการสถานพินิจและบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วยทราบในโอกาสแรกที่จะกระทาได้ และพนักงานสอบสวนจะต้อง
ถามปากค าเด็ กหรือเยาวชนเพียงเพื่อทราบว่าชื่ ออะไร นามสกุลอะไร อายุ
เท่าไร อยู่กับใคร และที่ไหน เป็นต้น ให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง แล้วส่งตัวเด็ก
หรือเยาวชนนั้นไปยังศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม และตามมาตรา 73 ให้ศาล
ตรวจสอบ 1) ผู้ ที่ ถู ก จั บ เป็ น เด็ ก หรื อ เยาวชนหรื อ ไม่ 2) การจั บ ชอบด้ ว ย
กฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลต้องปล่อยตัวไป 3) ถ้าเด็กหรือ
เยาวชนยังไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย ให้ศาลแต่งตั้งให้ และ 4) อาจมอบตัวเด็กหรือ
เยาวชนให้บุคคลที่ระบุไว้ไปควบคุมดูแลระหว่างการดาเนินคดี
กรณีการกระทาของเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะหรือพฤติการณ์ที่อาจ
เป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอื่น ตามมาตรา 73
วรรคสอง ศาลอาจมีคาสั่งให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ในสถานพินิจ หรือ
ในสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควร ถ้าเยาวชนอายุ
ตั้ง แต่ 18 ปี บ ริบู รณ์ขึ้น ไป มีลั กษณะหรือพฤติ การณ์ ที่ อาจเป็ น อั นตรายต่ อ
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บุคคลอื่น หรือมีอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์แล้วตามมาตรา 73 วรรคสาม ศาลอาจมี
คาสั่งให้ควบคุมไว้ในเรือนจาหรือสถานที่อื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา การมอบตั ว เด็ ก หรื อ เยาวชนให้ แ ก่ ผู้ ดู แ ลตามวรรคหนึ่ ง หรื อ
การปล่อยชั่วคราว ถ้าปรากฏต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนมีความจาเป็นต้องเข้า
รับการบาบัดรักษา หรือรับคาปรึกษาแนะนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมบาบัดใด ๆ
ศาลมีอานาจกาหนดมาตรการเช่นว่านั้นด้วยก็ได้และก่อนจะสั่งควบคุมเด็กหรือ
เยาวชนที่เป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยทุกครั้งให้ศาลสอบถามเด็กหรือเยาวชน หรือ
ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนนั้นว่าจะคัดค้านประการใดหรือไม่ และ
อาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงความจาเป็น หรืออาจ
เรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนเพื่อประกอบการพิจารณาคดีก็ได้ โดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสาคัญ
ซึ่งในการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนนั้นในเบื้องต้นจะต้องกระทาโดย
(1) ไม่ชักช้าเพื่อทราบชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ สถานที่
เกิด และอาชีพของเด็กหรือเยาวชน ตลอดถึงชื่อตัว ชื่อสกุล และรายละเอียด
เกี่ยวกับบิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่
ด้วย
(2) แจ้งข้อหาให้บุคคลดังกล่าวทราบ
(3) แจ้งผู้อานวยการสถานพินิจที่เด็กและเยาวชนอยู่ในเขตอานาจเพื่อ
ดาเนินการตามมาตรา 82
(4) พนักงานสอบสวนจะต้องนาตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับไปศาลเพื่อ
ตรวจสอบการจับกุมทันที นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นไปถึงสถานที่ทาการ
ของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง
(5) กรณีเด็กหรือเยาวชนนั้นมีบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือ
องค์การซึ่งเด็ก หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย และบุคคลหรือองค์การดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่ายังสามารถปกครองดูแลเด็กหรือเยาวชนนั้นได้ ตามมาตรา 72 วรรค
สอง พนั ก งานสอบสวนอาจมอบเด็ ก หรื อ เยาวชนให้ แ ก่ บุ ค คลดั ง กล่ า วไป
ปกครองดูแ ล และสั่ ง ให้ น าตัว เด็กหรือเยาวชนไปยัง ศาลภายใน 24 ชั่ว โมง
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นั บ แต่ เ วลาที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนไปถึ ง ที่ ท าการของพนั ก งานสอบสวนภาย
หลังถูกจับ
(6) เมื่อเด็กหรือเยาวชนมาอยู่ต่อหน้าศาล ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง
ให้ศาลตรวจสอบว่า 1) เป็นเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิดหรือไม่
2) การจั บ และการปฏิบั ติ ต่ อเด็ กและเยาวชนเป็ น ไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
หรื อ ไม่ ถ้ า การจั บ เป็ น ไปโดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมายให้ ศ าลปล่ อ ยตั ว เด็ ก หรื อ
เยาวชนไป 3) กรณีเด็ กหรือเยาวชนไม่มีที่ปรึกษากฎหมายให้ศาลแต่งตั้งให้
4) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน ศาลอาจมีคาสั่งให้มอบตัวเด็ก
หรือเยาวชนให้บุคคลหรือองค์การดังกล่าวแล้ว หรือบุคคลหรือองค์การที่ศาล
เห็นสมควรเป็นผู้ดูแลเด็กหรือเยาวชนในระหว่างการดาเนินคดี โดยให้มีหน้าที่
นาตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปพบพนักงานสอบสวนหรือ พนักงานคุมประพฤติ
หรือศาลแล้วแต่กรณี
(7) การสอบสวน ตามมาตรา 75 ให้กระทาในสถานที่ ที่เหมาะสมโดย
ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ปะปนกับผู้ต้องหาอื่น หรือบุคคลอื่นและต้องใช้ภาษา
ที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจได้ง่ายในการแจ้งข้อหาหรือการสอบปากคา
จะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนอยู่ด้วยทุกครั้งและต้องแจ้งด้วย
ว่าเด็กหรือเยาวชนมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ คาให้การที่ให้อาจใช้เป็น
พยานในการพิ จ ารณาคดี ไ ด้ นอกจากนี้ ตามมาตรา 76 ห้ า มเจ้ า พนั ก งาน
ผู้จับกุมหรือพนักงานสอบสวนจัดให้มี หรืออนุญาตให้มี หรือยินยอมให้มีการ
ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทาความผิดเว้นแต่เพื่อ
ประโยชน์ในการสอบสวน
(8) การสอบสวน ตามกฎหมาย (มาตรา 77 และ 78 วรรคหนึ่ ง )
ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวน แม้ว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของ
เด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับกุมก็ตามและให้รีบดาเนินการสอบสวนให้เสร็จ และส่ง
สานวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้อง
เด็กหรือเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัวภายใน 30 วันนับแต่วันที่เด็ก
หรือ เยาวชนนั้ น ถูกจั บ กุม อย่ า งไรก็ ดี ถ้า เป็ น ที่ ป รากฏชั ด ว่ า ในขณะกระท า
ความผิดเด็กมีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ ให้ดาเนินการตามมาตรา 77 วรรคหนึ่ง
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พระราชบั ญ ญั ติ คดี เ ด็ ก และเยาวชน และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ด็ ก และ
เยาวชน พ.ศ. 2553 มี ห ลั ก การที่ มุ่ ง มั่ น ในการคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
โดยเฉพาะการจับกุมต้องกระทาโดยละมุนละม่อม คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ไม่ประจานเด็กหรือเยาวชน ห้ามใช้วิธีการควบคุมเกินกว่าจาเป็นเพื่อ
ป้องกันการหลบหนี หรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน มิให้ใช้เครื่อง
พันธนาการแก่เด็กและเยาวชนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อป้องกันการหลบหนีเพื่อความปลอดภัยของเด็กและ
เยาวชน และแจ้งและให้สิทธิต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน อาทิเช่น การแจ้งสิทธิ
แจ้งข้อกล่าวหา และให้การติดต่อกับบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนองค์กร
เด็กหรือเยาวชนจึงเห็นได้ว่าการจับกุมเด็กและเยาวชนเป็นวิธีการที่ศาลมุ่งให้
ความคุ้มครองต่อสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งคุมครองถึงความรู้สึก
นึ กคิ ด และการเยี ย วยาต่ อการเจริญ เติ บ โตของเด็ ก โดยวิ ธี การจั บ กุม และ
การปฏิ บั ติ ใ นการจั บ กุ ม เด็ ก และเยาวชนเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ข้อเสนอแนะ
1) ควรให้มีการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
สาหรับเด็กและเยาวชนตั้งแต่เจ้าพนักงานตารวจผู้จับกุม พนักงานสอบสวน
สถานพิ นิ จ และคุ้ม ครองเด็ กและเยาวชน และศาลเยาวชนและครอบครั ว
ให้ ตระหนักต่อความรับ ผิ ดชอบที่มี ต่อสัง คมและปรับทั ศนคติ ในการท างาน
ในการให้บริการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งเป็นการกระทาเพื่อช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้กลับ
ตนเป็นคนดี
2) การที่ กฎหมายกาหนดให้มีการตรวจสอบการจับกุม ทุกกรณีที่มี
การจับกุมนั้น น่าจะเป็นบทบัญญัติที่ให้การคุ้มครองสิทธิมากเกินความจาเป็น
ซึ่งจะเป็นภาระแก่เจ้ าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมากเกินไปจนอาจทาให้มีการเบี่ยงเบน
การจั บ กุ ม หรื อ ละเลยการจั บ กุ ม ซึ่ ง หากเป็ น เช่ น นั้ น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
การแก้ไขปัญหาการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างมาก เพราะเด็ก
และเยาวชนจะไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
สังคมในภาพรวมจึงควรที่จะให้มีการตรวจสอบการจับกุมเฉพาะกรณีที่มีโทษ
ในอัต ราสู ง กว่ า คือ คดี ที่ มีโ ทษจ าคุกอย่ า งสู ง เกิน สามปี หรือกรณี ที่เด็ กหรือ
เยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองโต้แย้ง หรือคัดค้านการจับกุมเท่านั้น
3) จากการที่บทบัญญัติของกฎหมายบังคับให้จัดหาที่ปรึกษากฎหมาย
ให้ แ ก่เด็กหรือเยาวชนที่ ต้ องหาว่ า กระท าความผิ ด ทุกคดี โ ดยไม่ มี ข้อยกเว้ น
จึงควรให้ศาลใช้ดุลพินิจในการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชน
เฉพาะความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกินสามปี
เอกสารอ้างอิง

ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิต. (2555). การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก. เอกสารประกอบ
คาบรรยาย การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว.
สราวุธ เบญจกุล. (2555). กฎหมายใหม่กับการกระทาความผิดของเด็กและ
เยาวชน. เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 17, 2559,
จาก http://www.matichon.co.th
อภิรดี โพธิ์พร้อม. (2555). การเข้าถึงกระบวนยุตธิ รรมสาหรับเด็ก
และเยาวชน: หนทางสู่ความเป็นธรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน.
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์, 6(1), 107-115.

วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

วา
รส
าร
พิก
ุล

อุษฎี ปัญญา และคนอื่น ๆ. (2555). สิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม.
ในหนังสือสิทธิเด็กในฐานะ ปัจจัยสาคัญต้องการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทย เอกสารเผยแพร่สโมสรไลออนส์สากลภาค 310
ประเทศไทย.
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การเปรียบเทียบการอ่านเอาความตามตัวอักษร
และการอ่านเอาความแบบอนุมานของนักเรียน
อายุ 9 – 10 ปี โรงเรียนวัดพราหมณี
A Comparison of Literal and Inferential
Comprehension Reading of Students
Aged 9 – 10, from Wat Prammanee School
ปริชาติ สุทธิเจษฎาโรจน์1
Parichart Sutthijetsadarot

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบการอ่านเอาความตาม
ตัวอักษรกับการอ่านเอาความแบบอนุมาน เพื่อศึกษาว่าเด็กไทยวัย 9–10 ปี
ในปัจจุบัน มีความคิดเชื่อมโยงซึ่งทาให้สามารถเข้าใจข้อความที่อ่านในลักษณะ
เอาความแบบอนุมานได้หรือไม่ กลุ่ม ตัวอย่ างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 อายุ ร ะหว่ า ง 9–10 ปี โรงเรี ย นวั ด พราหมณี จ านวน 20 คน โดย
ใช้ แ บบทดสอบการอ่ า นเอาความตามตั ว อั ก ษรและแบบทดสอบการอ่ า น
เอาความแบบอนุมาน จากการวิเคราะห์ทางสถิติ t-test พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบการอ่ า นเอาความตามตั ว อั ก ษรและการอ่ า นเอาความ
แบบอนุม าน มีความแตกต่า งกัน โดยคะแนนทดสอบการอ่า นเอาความตาม
ตั ว อั ก ษรมากกว่ า คะแนนทดสอบการอ่ า นเอาความแบบอนุ ม านอย่ า งมี

1อาจารย์

ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .01 ในขณะที่ ก ารกระจายของคะแนนการอ่ า น
ทั้งสองแบบนั้นแตกต่างกันไม่มาก
คาสาคัญ: กระบวนการพัฒนาทางพุทธิปัญญา ความคิดเชื่อมโยง การอ่านเอาความ
ตามตัวอักษร การอ่านเอาความแบบอนุมาน
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The aim of this research was to compare the levels of reading
comprehension of Thai students between literal and inferential
comprehension reading, and to examine whether Thai students aged 9–
10, had associative thinking which led to understanding in inferential
comprehension reading. Literal and inferential comprehension reading
tests were given to 20 students aged 9 – 10. The result showed that the
difference in levels of reading comprehension between literal and
inferential comprehension reading was statistically significant.
However, standard deviation showed similarities across both types
of reading.
Keywords: Cognitive development, Associative thinking, Literal
comprehension reading, Inferential comprehension reading
บทนา

ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุค ที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเทคโนโลยี
การสื่ อสาร การแพทย์ หรือแม้ กระทั่ ง อาหารในประเทศไทยเองก็ส ามารถ
สังเกตเห็นได้ว่าสิ่งที่หลายคนเรียกว่าความเจริญต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ กระจุกตัว
อยู่เพียงในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ๆ อีกต่อไป แต่ได้แทรกซึมเข้าไปในหลาย
ส่วนของประเทศ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงพัฒนาการ
ของเด็ ก ทั้ ง สิ้ น ที่ ส ามารถเห็ น ได้ ชั ด ได้ แ ก่ พั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกายและ
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ทางด้านจิตวิทยา ร่างกายและจิตใจของเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้น แต่ในแง่
ของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางด้า นพุทธิ ปัญญาหรือการมีความคิดนั้ น
เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นและวัดได้ยากกว่า
นักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในด้านของการศึกษากระบวนการพัฒนา
ทางพุ ท ธิ ปั ญ ญาหรื อ การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พั ฒ นาการในแง่ ค วามสามารถ
กระบวนการและโครงสร้ า งของการรั บ รู้ และความเข้ า ใจ คือ ชอง ปี อ าเจ
(Piaget, 1952) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาความคิดของเด็ก ตั้งแต่วัยแรกเกิดและ
ได้ เ สนอว่ า กระบวนการพั ฒ นาทางพุ ท ธิ ปั ญ ญาดั ง กล่ า วแบ่ ง ออกเป็ น ขั้ น
มี ด้ ว ยกั น 4 ขั้น หลั ก ๆ ได้ แ ก่ ขั้ น เคลื่ อนไหว–รั บ รู้ (Sensorimotor stage)
ระยะเด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง สองขวบ ขั้ น ปฏิ บั ติ ก่ อ นปฏิ บั ติ ก าร (Pre–operation
stage) อยู่ในช่วงวัย 2 ถึงประมาณ 6-7 ปี ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม (Concrete
operational stage) อยู่ ในช่ ว งวั ย ประมาณ 6-7 ปี ไปจนถึง 11-12 ปี และ
ขั้นสุดท้ายเริ่มตั้งแต่อายุ 11-12 ปี ไปจนถึงอายุ 16 ปี เรียกว่าขั้นปฏิบัติการ
(Formal operational stage) ซึ่งเป็นระยะที่เด็กมีความสามารถในการคิดเป็น
เหตุเป็นผลและสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ เด็กสามารถเชื่อมโยงความคิดหนึ่งกับ
ความคิดอีกอย่างหนึ่งได้
จากแนวความคิดของปีอาเจ เด็กในวัย 9-10 ปี ยังไม่สามารถคิดในสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมและไม่สามารถเชื่อมโยงความคิดหนึ่ งกับอีกความคิดหนึ่ง ได้
ดังนั้นการที่จะศึกษาว่าเด็กในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทาง
พุทธิปัญญาไปมากน้อยเพียงใด การทดสอบการมีความคิดเชื่อมโยงของเด็ก จึง
อาจพิ สูจน์ ได้ว่ า แนวโน้ม ของการเปลี่ ยนแปลงเป็นเช่นไร ซึ่ง ภาษาเป็ นตัว ที่
แสดงออกถึงความคิดและการอ่านเป็นทักษะทางภาษาหนึ่งที่สามารถใช้ทดสอบ
ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการอ่านนั้นเป็นการอ่าน
เพื่ อที่ จะให้ เกิ ดความเข้ าใจในเนื้ อหาที่ อ่ าน ความเข้า ใจในการอ่ าน (Reading
comprehension) ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับ ราชบัณฑิตยสถาน
(2553, หน้า 373-374) และ Richards, Platt & Platt (1993, pp. 306-307)
ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านออกเป็น 4 ระดับได้แก่ การอ่านเอาความ
ตามตัวอักษร การอ่า นเอาความแบบอนุมาน การอ่านเอาความแบบวิจารณ์
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และการอ่านเอาความเพื่ออรรถรส โดยระดับที่สามารถนาไปใช้ทดสอบการมี
ความคิดเชื่อมโยงได้ดีที่สุดคือ การอ่านเอาความแบบอนุมาน เนื่องจากผู้อ่าน
จะต้ องเข้า ใจความหมายแฝงโดยใช้ ป ระสบการณ์ และการตี ค วามโดยการ
อนุมาน
ที่ผ่านมาได้มีผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับการมีความคิดเชื่อมโยงของเด็กไทย
อาทิ ข้อบ่ ง ชี้ แ สดงภาวะด้ อยด้ า น “ความคิด เชื่ อมโยง” ของนั กศึกษาไทย
(พิณทิพย์, 2552) ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นปัญหาการอ่านวิเคราะห์
ความของนักศึกษา ซึ่ง จาเป็นต้องใช้ความคิดเชื่อมโยง พบว่ามีผู้ที่มีข้อด้อย
ในการใช้ความคิดเชื่อมโยงถึงร้อยละ 61 ในขณะที่งานวิจัยอื่น ๆ เช่น การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีผลการเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ โดยใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (อัศวิน, 2551) การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการ
อ่านเพื่ อจั บใจความสาคัญ (เชษฐธวั ช , 2547) จะเห็น ว่ าส่ วนมากผู้วิ จัย เน้ น
ศึกษาการพัฒนาการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาชุดฝึกการอ่า นหรือวิ ธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยั งไม่มี ผู้
ศึกษาเกี่ยวกับที่มาของความสามารถในการอ่านเอาความของเด็ก ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาการมีความคิดเชื่อมโยงของเด็กในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทางพุทธิปัญญาของเด็กหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบการอ่านเอาความตามตัวอักษรกับการอ่านเอาความ
แบบอนุมาน
2. เพื่อศึกษาว่าเด็กวัย 9-10 ปี ในปัจจุบัน มีความคิดเชื่อมโยงซึ่งทาให้
สามารถเข้าใจข้อความที่อ่านในลักษณะเอาความแบบอนุมานได้หรือไม่
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การอ่าน (Reading) และความเข้าใจ (Comprehension)
การอ่ า นสามารถพิ จ ารณาได้ ใ นหลายลั ก ษณะ ได้ แ ก่ พิ จ ารณา
ในลั ก ษณะของกระบวนการท างานของสมอง หรื อ ลั ก ษณะของจิ ต วิ ท ยา
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะกล่าวถึงในที่นี้ การอ่านเป็นการรับรู้
ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ (A written text) เพื่อที่จะเข้าใจเนื้อหา การอ่านและ
ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน ถึงแม้บางคนอาจกล่าวว่าในการอ่าน
เราไม่จาเป็นจะต้องเข้าใจสิ่งที่เราอ่านทุกครั้งก็ได้ อย่างไรก็ดี การอ่านส่วนใหญ่
มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของข้อความที่อ่านนั่นเอง
Smith (1978, p. 87) ได้กล่าวถึงพื้นฐานของความเข้าใจว่ามาจาก
การคาดการณ์ (Prediction) ซึ่งกระทาได้โดยการใช้สิ่งที่เรารู้มาก่อนอยู่แล้ว
เกี่ยวกับโลก ใช้แนวความคิดหรือข้อสรุปที่มีอยู่ หรือก็คือการตีความเหตุการณ์
ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับแนวความคิดของเราที่มีอยู่แล้ว ส่วนในแง่ของการเข้าใจ
ภาษานั้ น Oakhill (1994, p. 3452) ได้แสดงให้ เห็ นถึง ความแตกต่างในการ
เข้าใจภาษาระหว่างภาษาเขียน และภาษาพูด ว่าภาษาเขียนไม่มีสิ่งที่จะบอก
เป็ น นั ย ซึ่ ง เป็ น ตั ว ช่ ว ยในการเข้ า ใจ เช่ น ท านองเสี ย ง ท่ า ทาง สี หน้ า ฯลฯ
ซึ่งเกิดขึ้นในการปฏิสัมพันธ์ที่ใช้ภาษาพูด
นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ พ ยายามอธิ บ ายรู ป แบบของการอ่ า น
ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่สัมพันธ์กับความเข้าใจ เช่น Underwood & Batt
(1996, p. 20) ได้แบ่งระดับของการอ่านออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Surface
level representation เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มองเห็นเชื่อมโยงกับคลังศัพท์
และความรู้ทางไวยากรณ์ต่อมาเป็นระดับ propositional textbase หมายถึง
ความเข้าใจข้อความเกิดจากการวิเคราะห์ทางความหมาย (Semantic analysis)
ในการอ่ านบางครั้ง ใช้ ม าถึงเพี ย งระดั บ 2 ก็เพีย งพอที่ จ ะท าให้ ผู้ อ่า นเข้า ใจ
เนื้อหาของข้อความที่อ่านได้แต่หลายครั้งผู้อ่า นจาเป็นจะต้องมาถึงระดับที่ 3
นั่ น คื อ Interpretative level ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ก ารอนุ ม าน (Inferencing)
เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจและยังมีการแบ่งระดับความเข้าใจของการอ่านออกเป็น
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3 ระดับ ได้แก่ ระดับตามตัวอักษร (Literal) เป็น ข้อเท็จ จริง หรือรายละเอีย ด
ที่กล่าวถึงในข้อความ ความเข้าใจในการอ่านจะเป็นระดับเบื้องต้น การจะทดสอบ
ความเข้ า ใจการอ่ า นในการอ่ า นระดั บ นี้ มั ก จะใช้ ข้ อ สอบที่ เ ป็ น ปรนั ย เช่ น
ข้อสอบที่มีตัวเลือก หรือคาถามที่เว้นช่องว่างให้เติม เป็นต้น และคาถามสาหรับ
การทดสอบความคิดในระดับนี้ได้แก่ “ใคร” “อะไร” “เมื่อไหร่” และ “ที่ไหน”
ระดั บ ต่ อ มาได้ แ ก่ ระดั บ ตี ค วาม (Interpretive) เป็ น การบ่ ง ชี้ ต้ อ งอาศั ย
การอนุมาน การใช้ความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่และใช้ข้อมูลใหม่นั้นเชื่อมโยง
ไปกับข้อมูลเดิมใช้การคาดการณ์อย่างมีเหตุผล การทดสอบความเข้าใจการอ่าน
ในระดั บนี้ มั กใช้ ข้ อสอบปรนั ย เป็ นค าถามแบบปลายเปิ ด ใช้ ค าถามประเภท
“ท าไม” “เป็ นเช่ นไร” “หากว่ า” หรื อ “อย่ างไร” ระดั บ สุ ด ท้ า ยเป็ น ระดั บ
ประยุกต์ (Applied) เป็นการนาสิ่งที่ กล่าวตามตัวอั กษรหรือ สิ่งที่ได้ จากการ
อนุมาน ตีความมาขยายหรือประยุกต์แนวความคิ ดไปใช้กับสถานการณ์อื่น ๆ
หรื อ กล่ า วว่ า ในระดั บ นี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ (Analyzing) สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล
(Synthesizing) และนาไปประยุกต์ (Applying) กับข้อมูลอื่น
นอกจากนี้ ราชบัณฑิตยสถาน (2553, หน้า 373-374) และ Richards,
Platt & Platt (1993, pp. 306-307) ยังได้แบ่ง การอ่านออกเป็น 2 ประเภท
คื อ การอ่ า นออกเสี ย ง (Oral reading) คื อ การฝึ กอ่ า นออกเสี ย งให้ ถูกต้ อ ง
ซึ่งสามารถทาได้ถึงแม้ปราศจากความเข้าใจในเนื้อหาก็ตาม และการอ่านในใจ
(Silent reading) คื อ การอ่ า นเอาเรื่ อ งหรื อ การอ่ า นเอาความ (Reading
comprehension) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) การอ่ า นเอาความตามตั ว อั กษร (Literal comprehension) คือ
การอ่านเพื่อความเข้าใจและจาข้อความหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเรื่องที่อ่าน
2) การอ่ า นเอาความแบบอนุ ม าน (Inferential comprehension)
คือ การอ่านเพื่อความเข้าใจความหมายแฝงโดยใช้ประสบการณ์และการตีความ
ของผู้อ่านโดยการอนุมาน
3) การอ่านเอาความแบบวิจารณ์ (Critical comprehension) หรือ
การอ่านความแบบประเมิน (Evaluative comprehension) คือ การอ่านเพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ที่ได้จากสิ่งที่อ่านกับความรู้และค่านิยมของผู้ประเมิน
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4) การอ่านเอาความเพื่ออรรถรส (Appreciative comprehension)
คือ การอ่านเพื่อให้ได้อารมณ์และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
การวิจัยในครั้งนี้ ได้นาการอ่านเอาความตามตัวอักษร และการอ่าน
เอาความแบบอนุมานมาใช้ในการเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาว่าเด็กอายุระหว่าง
9-10 ปีในปัจจุบัน มีความคิดเชื่อมโยงแล้วหรือไม่ เนื่องจากการอ่านเอาความ
แบบอนุมานต้องใช้ความคิดเชื่อมโยง ผู้อ่านจึงจะสามารถเข้าใจความหมายของ
ข้ อ ความที่ อ่ า นได้ ใ นการเรี ย นรู้ นั้ น การอนุ ม านเป็ น กระบวนการที่ ไ ด้ ม า
ซึ่งสมมติฐ าน แนวความคิด หรือข้อวิ นิจฉัย โดยอิง ความรู้ แนวคิ ด หรือข้อ
วินิจฉัยอื่น ๆ ดังนั้นข้อความการอ่านเอาความแบบอนุมานจึงสามารถนามาใช้
เป็นเครื่องมือในการทดสอบการมีความคิดเชื่อมโยงของเด็กได้ ส่วนการอ่าน
เอาความตามตัวอักษรจะเป็นแบบทดสอบที่นามาใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่า
การอ่ า นเอาความตามตั ว อั กษรนั้ น ข้อมู ล จะอยู่ ในเรื่องที่ อ่า นอย่ า งชั ด แจ้ ง
(Explicitly) ผู้อ่านที่มีความรู้ทางภาษาไม่ว่าจะเป็นคาศัพท์ ไวยากรณ์ต่าง ๆ
ก็จะสามารถเข้าใจเรื่องได้
กระบวนการพัฒนาทางพุทธิปัญญา (Cognitive Development)

ดัง ที่ ได้ กล่า วไปแล้ว ว่ า ปี อาเจเป็ นนั กวิช าการที่มี ความสาคัญและ
เป็นที่ยอมรับอย่างมากในการศึ กษากระบวนการพัฒนาทางพุทธิปัญญาและ
จากลักษณะของการอ่านที่กล่าวไปแล้วข้างต้นทาให้เห็นว่าภาษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาเขียนนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นการพัฒนาทางด้านความคิด และ
การเข้า ใจของมนุ ษ ย์ ไ ด้ เนื่ อ งจากการอ่ า นในลั กษณะที่ ต้ อ งใช้ การอนุ ม าน
จะต้องอาศัยการเชื่อมโยงความคิด
ความสนใจของปี อ าเจในการศึ ก ษาพั ฒ นาการของเด็ ก มาจาก
ความสนใจในชีววิทยาและปรัชญาสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการกาเนิดและ
พัฒ นาการของความรู้ (Epistemology) ปีอาเจได้ ศึกษาจากลู กของเขาเอง
3 คน และได้แบ่งกระบวนการพัฒนาทางพุทธิปัญญาของเด็กออกเป็นขั้น ๆ
โดยปีอาเจไม่ได้ให้ความสาคัญนักเกี่ยวกับช่วงอายุว่าต้องเป็นตัวเลขที่ แน่นอน
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แต่กล่าวว่าเด็กจะพัฒนาเป็นขั้นดังกล่าว โดยเราไม่สามารถสอนเด็กให้คิดหรือ
ทาอย่างในขั้นที่สูงกว่าได้ คือให้ความสาคัญกับการเป็นไปตามลาดับขั้นมากกว่า
(Garnham & Oakhill, 1995, pp. 292-293) ขั้น ของการพั ฒ นาการคิด แบ่ ง
ออกได้เป็น 4 ขั้นหลัก ๆ ได้แก่
1) ขั้ น เคลื่ อนไหว-รั บ รู้ (Sensorimotor stage) เป็ น ระยะของเด็ ก
ช่วงแรกเกิดถึงประมาณ 2 ขวบ ซึ่งมีขั้นแบ่งย่อยออกไปอีก 6 ขั้น ภาพรวมของ
ขั้ น นี้ การพั ฒ นาของเด็ กจะมาจากการสั ม ผั ส ทางกายภาพทั้ ง หลายกับ วั ต ถุ
ต่าง ๆ ในระยะแรกเกิดจะเป็นเพียงการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นในเบื้องต้น เช่น
การกานิ้ว การดูด เด็กทารกจะค่อย ๆ ปรับตัวและเริ่มคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิด
จากการกระทาของตนต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าหากว่า การกระทานั้นทาให้ เกิดผล
ที่พึงพอใจเด็กจะกระทาสิ่งนั้นซ้า ๆ และเมื่อถึงอายุประมาณ 1 ปี การกระทา
ซ้า ๆ ดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น อาจจะตีวัตถุแรงขึ้น เป็นต้น ซึ่งการ
กระทาดังกล่าวชี้เห็นว่าเด็กไม่ได้ทาเพียงเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอีกต่อไป
แต่เด็กเริ่มมีจุดมุ่งหมายในการกระทา เด็กทารกจะยังไม่เข้าใจว่าวัตถุต่าง ๆ
ยังคงอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏให้เห็นปีอาเจเรียกสิ่งนี้ว่า Object permanence
จนกว่าจะถึงอายุ 8-12 เดือนที่ เด็กเริ่ม หาสิ่งของที่หายไป ซึ่งบ่งบอกว่าเด็ ก
เชื่อว่าวัตถุยังคงอยู่และเมื่อถึงปลายของขั้นนี้ เด็กจะเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับรูป
แทนให้เห็น
2) ขั้นก่อนปฏิบัติการ (Pre–operational stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงวัย
ตั้ ง แต่ ป ระมาณ 2 ขวบไปจนถึ ง 6-7 ขวบ เด็ ก สามารถคิ ด ถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่
ตรงหน้าได้ ความสามารถนี้เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะทางด้ านรูป
แทนอื่น ๆ ได้แก่ ภาษา มโนภาพ และการวาดภาพ แต่เด็กจะใช้ทักษะด้านรูป
แทนนี้จากมุมมองของตนเองเท่านั้น ปีอาเจใช้ คาว่า Egocentric เพื่ออธิบาย
ลักษณะความคิดของเด็กในขั้นนี้ นอกจากนี้เด็ กยังไม่สามารถมองเห็นการแปร
สภาพหรือลักษณะที่กลับกัน และไม่สามารถพิจารณามิติข องวัตถุได้มากกว่า
หนึ่งมิติ คือพิจารณาได้เพียงมุมมองเดียว
3) ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม (Concrete operational stage) อยู่ในอายุ
ระหว่างประมาณ 6-7 ปีไปจนถึงประมาณ 11-12 ปี เด็กเริ่มมีความคิดเป็นเหตุ

วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

85

วา
รส
าร
พิก
ุล

เป็นผล แต่ยังคงมีข้อจากัดในการคิดและให้เหตุผล เด็กยังคิดตามได้เพี ยงครั้ง
ละหนึ่ ง ประโยค คื อ ยั ง มี ลั ก ษณะมุ ม มองที่ ค ล้ า ยกั บ เด็ ก ในขั้ น ก่ อนปฏิ บั ติ
การอยู่แต่เด็กในขั้นปฏิบัติการรูปธรรมสามารถเข้าใจในลักษณะประเภทและ
ประเภทย่อยลักษณะการรวมสภาพและการเรียงลาดับ
4) ขั้นปฏิ บั ติ การ (Formal operational stage) ระยะนี้ เริ่ มตั้ งแต่ อายุ
11-12 ปี ไปจนถึงอายุ 16 ปี ในช่วงนี้เด็กสามารถเข้าใจการแปรสภาพการเชื่อมโยง
ความคิดหนึ่งกับความคิดหนึ่ง เด็กพัฒนาความสามารถในการแสดงความคิดของ
ตนเอง สามารถคิดพิจารณาถึงผลที่จะออกมาได้อย่างมีเหตุผล และเชื่อมโยงผล
ที่ออกมากับเหตุการณ์อื่น ๆ ได้ เด็กเข้าใจกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน และความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนรวมได้
ในการวิจัยครั้งนี้ จึงใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 9-10 ปี เนื่องจาก
ตามแนวความคิดของปีอาเจ เด็กในวัย 9-10 ปี ยั ง ไม่ ส ามารถคิด ในสิ่ ง ที่ เป็ น
นามธรรมและไม่สามารถเชื่อมโยงความคิดหนึ่งกับอีกความคิดหนึ่งได้
วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อายุระหว่าง 9-10 ปี โรงเรียนวัดพราหมณี จานวน 23 คน โดยในจานวนนี้ได้
ใช้นักเรียน 3 คนสาหรับการทดสอบแบบทดสอบ จานวนนักเรียนที่ใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีจานวน 20 คน การทดสอบใช้เวลา 2 ชั่วโมง ที่โรงเรียนวัดพราหมณี
วันที่ 15 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2558
เครื่องมือวิจัย
1) แบบทดสอบการอ่ า นเอาความตามตั ว อั กษร และแบบทดสอบ
การอ่านเอาความแบบอนุมาน
ใช้ ข้อความที่ มีลั กษณะของการอ่ า นเอาความตามตัว อั กษรจากสื่ อ
ต่าง ๆ เช่น หนังสือ และนิตยสาร จานวนทั้งสิ้น 5 ข้อความ โดยให้มีข้อความ
ในลักษณะต่าง ๆ คละกัน ได้แก่ ข้อความที่ให้ข้อมูลโดยทั่วไป ข้อความที่เป็น
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การสื่ อ ความคิ ด อารมณ์ และข้ อ ความโน้ ม น้ า วจิ ต ใจ ในขณะที่ ข้ อ ความ
ที่มีลักษณะของการอ่านเอาความแบบอนุมานนั้น มีจานวน 5 ข้อความ โดย
ผู้วิจัยเป็น ผู้เขียนขึ้น และบางส่วนได้ดัด แปลงมา (ได้อ้างอิงไว้ท้ายข้อความ)
รวมข้อความที่ใช้ทดสอบทั้งสิ้น 10 ข้อความ
จากนั้ นสร้างคาถามจากข้อความแต่ล ะข้อความในลักษณะคาถาม
ปลายเปิด โดยสร้างจากลักษณะของการถามของการคิดในแต่ละระดับ คาถาม
มีจานวนทั้งหมดชุดละ 15 ประเด็น รวมทั้งหมดเป็น 30 ประเด็น
หลังจากสร้างคาถามแล้วนาแบบทดสอบทั้งสองชุดไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาและทดสอบความยากโดยตรวจสอบความยากทั้งฉบับกับ
นั กเรีย นจ านวน 3 คน ได้ คะแนนเฉลี่ ย 14.8 จาก 30 ซึ่ ง ถื อว่ า มี ค วามยาก
ปานกลางก่อนจะนาไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
2) เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบ
สร้างเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้การให้คะแนนในลักษณะอิงประเด็น
(Content–based) คือ ตั้ง คาถามโดยแบ่ ง เป็ นประเด็น และให้คะแนนตาม
ประเด็นนั้น ๆ ซึ่งผู้วิจัยจะไม่เน้นการใช้ภาษาด้านโครงสร้างไวยากรณ์ หรือ
การสะกดคาแต่จะเน้นการเสนอความคิดให้ตรงประเด็น
เกณฑ์การให้คะแนนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2 คะแนน สาหรับคาตอบที่ตรงประเด็น
1 คะแนน สาหรับคาตอบที่คลาดเคลื่อนไปจากประเด็นบ้าง
แต่พอจับประเด็นได้
0 คะแนน สาหรับคาตอบที่ผิดประเด็นไปอย่างสิ้นเชิง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หากั บ แบบทดสอบ แล้ ว น า
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นทั้งสองชุดไปตรวจสอบความยากทั้งฉบับกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 3 คน
2) นาแบบทดสอบการอ่านเอาความตามตัวอักษร และแบบทดสอบ
การอ่ านเอาความแบบอนุม านให้กลุ่ม ตัว อย่ า งทั้ ง 20 คนทา โดยในวั นแรก
ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งท าแบบทดสอบการอ่ า นเอาความตามตั ว อั ก ษรเป็ น เวลา
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1 ชั่วโมง และวันหลังให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบการอ่านเอาความแบบ
อนุมานเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเช่นกัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารทดสอบค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (T-test แบบ Independent)
ผลการวิจัย

วา
รส
าร
พิก
ุล

ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการอ่านเอาความตาม
ตัวอักษร และคะแนนการอ่านเอาความแบบอนุมานของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ทดลอง
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการอ่าน
กลุ่มตัวอย่าง (n = 20)

X

S2

การอ่านเอาความตามตัวอักษร
การอ่านเอาความแบบอนุมาน

15.8
9

17.33 4.16
29.47 5.43

S

T
4.44*

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบการอ่านเอาความตาม
ตั ว อั ก ษรและการอ่ า นเอาความแบบอนุ ม านต่ า งกั น ค่ อ นข้ า งมาก ส่ ว น
การกระจายของคะแนนการอ่านทั้งสองแบบนั้นแตกต่างกันไม่มาก คะแนน
ทดสอบการอ่านเอาความตามตัวอักษรและคะแนนทดสอบการอ่านเอาความ
แบบอนุมานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการอ่านเอาความ
ตามตัวอักษรกับการอ่านเอาความแบบอนุมาน เพื่อศึกษาว่าเด็กวัย 9-10 ปี
ในปัจจุบันมีความคิดเชื่อมโยงซึ่งทาให้สามารถเข้าใจข้อความที่อ่านในลักษณะ
เอาความแบบอนุมานได้หรือไม่ โดยผู้วิจัยใช้ข้อความในลักษณะของการอ่าน
เอาความแบบอนุมานเป็นตัวทดสอบการมีความคิดเชื่อมโยง และพุทธิปัญญา
เนื่องจากลักษณะของการอ่านเอาความแบบอนุมานนั้น ผู้ที่อ่านจะเข้าใจเนื้อหา
ของข้อความได้ก็ต่อเมื่อผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงความคิดในข้อความกับแนวความคิด
ข้อสรุป หรือประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่และสรุปเป็นคาตอบได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 จานวน 20 คน มีอายุระหว่าง 9-10 ปี ผู้วิจัยได้เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ
ดัง กล่ า วเนื่ องจากตามแนวคิด เกี่ย วกับ กระบวนการพัฒ นาทางพุ ท ธิ ปั ญ ญา
ของปิอาเจดังที่ได้กล่าวไว้ในรายละเอียดแล้วว่าเป็นวัยที่อยู่ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม
ที่ เ ด็ ก ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ งการเชื่ อ มโยงความคิ ด หนึ่ ง กั บ อี ก ความคิ ด หนึ่ ง
เป็นขั้นก่อนการมีความคิดเชื่อมโยง จากการตรวจแบบทดสอบการอ่านเอา
ความทั้งสองชุด คะแนนทดสอบการอ่านเอาความตามตัวอักษรมากกว่าคะแนน
ทดสอบการอ่านเอาความแบบอนุมานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อย่ า งไรก็ ดี จ ากการตรวจสอบคะแนนทดสอบการอ่ า นทั้ ง สองชุ ด
พบว่าเด็กเริ่มพัฒนาการมีความคิดเชื่อมโยงแล้ว เด็กสามารถทาคะแนนเฉลี่ย
ในแบบทดสอบการอ่านเอาความแบบอนุมานได้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30
คะแนน ซึ่ ง ดู เ หมื อ นว่ า เป็ น ผลคะแนนเฉลี่ ย ที่ ต่ า แต่ ห ากน าคะแนนนี้
ไปเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบการอ่านเอาความตามตัวอักษร
ซึ่งนักเรียนทาคะแนนเฉลี่ยได้ 15.8 คะแนนแล้ว จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
การอ่านเอาความแบบอนุมานไม่ได้ต่าเกินไปนัก และหากดู คะแนนสูงสุดของ
การอ่านแต่ละประเภทนั้นมีความใกล้เคียงกันมาก ได้แก่ 25 และ 22 ตามลาดับ
และมีนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยจากการอ่านทั้งสองประเภทเกิน ร้อยละ 50
เพียง 6 คน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 คน คือ มีนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย

วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

89

วา
รส
าร
พิก
ุล

เกิ น ครึ่ ง เพี ย งร้ อ ยละ 30 เท่ า นั้ น คะแนนเฉลี่ ย จากการทดสดสอบ
การอ่ า นเอาความทั้ ง สองประเภทอาจสะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง ปั ญ หาด้ า นทั กษะ
การใช้ภาษาของเด็ก โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการเขียน
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเป็ น รายบุ ค คลพบว่ า เด็ ก ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ช่ ว ง
คะแนนอยู่ ใ นช่ ว งเดี ย วกั น และเด็ ก ที่ ไ ด้ ค ะแนนทดสอบการอ่ า นเอาความ
ตามตัวอักษรสูงไม่จาเป็นว่าจะได้คะแนนทดสอบการอ่านเอาความแบบอนุมาน
สูงมีนักเรียนเพียง 1 คนที่ได้คะแนนสูงสุด
ในการทดสอบการอ่านเอาความทั้งสองประเภทจากผลการทดสอบ
การอ่านเอาความทั้งสองรูปแบบดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทาให้ทราบว่าเด็กช่วงอายุ
9-10 ปี ในปั จ จุ บั น เริ่ม มี การพั ฒ นาทางพุ ท ธิ ปั ญ ญาในด้ า นการมี ค วามคิ ด
เชื่อมโยงแล้ว ซึ่งถ้าหากเด็กได้รับการเอาใจใส่ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ได้พัฒนา
ทางด้านการคิด และการแสดงออกทางด้านความคิ ดอย่างเต็มที่ ก็จะส่งผลดี
ต่อการพัฒนาทางการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ของเด็ก ในทางกลับกันผลการศึกษา
ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านทักษะภาษาของเด็ก โดยเฉพาะทักษะการอ่าน
และการเขียนซึ่งเห็นได้ว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่า ซึ่งสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา
ในด้ า นการท าความเข้า ใจในการอ่ า นมี ไ ด้ ห ลายระดั บ Oakhill (1994, pp.
3453-3454) ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า ปั ญ หานี้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ตั้ ง แต่ จ ากระดั บ ค า คื อ
การที่ผู้อ่านรู้คาศัพท์น้อยหรืออาจเกิดขึ้นในระดับประโยคหรือข้อความที่เด็ก
ไม่สามารถเขียนประโยคในรูปแบบโครงสร้างต่าง ๆ และการขาดความสามารถ
ในการใช้การอนุมาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ทาให้เห็นว่าเด็ก
ในวัย 9-10 เริ่ม มีการพัฒนาทางพุทธิ ปัญญาในด้ านการมีความคิดเชื่อมโยง
พร้อมที่จะพัฒนาการมีความคิดต่อไปได้
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ความต้องการของนักศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ
a นักศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Students’ Requirements toward Students’
Quality Development and Physical Factors
of Faculty of Education, Kamphaeng Phet
Rajabhat University
อานนท์ ปลื้มเนตร1
Arnon Pleumnett
ยุภาดี ปณะราช2
Yupadee Panarach

บทคัดย่อ

การวิ จั ย นี้มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่อรับ ทราบความต้ องการของนั กศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในด้านกิจกรรมสร้างคุณภาพ
นั ก ศึ ก ษาและด้ า นปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ทางกายภาพ โดยศึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 365 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ผลความพึ ง พอใจและความต้ องการให้ มี ก ารพั ฒ นา
เพิ่มมากขึ้นของนักศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ข้อที่มีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความพอเพียงและประโยชน์ของกิจกรรมการเพิ่มทักษะ
1บุคลากรสายสนับสนุน
2รองศาสตราจารย์,

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ดร. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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และความรู้ เช่ น การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการต่ า ง ๆ
2) ผลความพึงพอใจและความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นของนักศึกษา
ด้านปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ 1) ด้านการเรียนข้อที่มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ความสะอาดและการถ่ายเทอากาศของห้องเรียน 2) ด้านการจัด
กิจกรรมข้อที่มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพและการใช้งานได้ดี
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุของห้องจัดกิจกรรม เช่น รอยต่อ พื้นผิว การเดินสายไฟ
3) ด้านสวัสดิการสาหรับนักศึกษาข้อที่มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ความร่มรื่นและสะอาดบริเวณโดยรอบคณะ
คาสาคัญ: ความต้องการของนักศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ

Abstract
The aim of this study was to acknowledge the requirement
of students in the Faculty of Education, Kamphaengphet Rajabhat
University, in term of activities that enhance students’ competence
and physical factors. The study used a quantitative research design
method using 365 questionnaires. The data was analyzed using
mean, standard deviation and content analysis. The finding revealed that
students’ overall satisfaction toward their competence development was
average. (The most freguent positile student response cited the activities
that enhanced their knowledge and ability such as woskshops and
academic seminars.) In term of the physical factors, the students
were satisfied with their physical environment. The highest mean
was about classroom’s cleanness and ventilation. For activity
arrangement, the students were also satisfied no average but the
most satisfied mean was the condition and security of activity room
such as joint, surface and electric wiring. In term of student welfare,
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the students were average satisfied in a whole. However, they were
mostly satisfied with the clean and shady area around the faculty
building.
Keywords: Students’ requirements toward students’ quality
development, Physical factors
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจั ด บริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมการพั ฒ นา
นักศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งการจัดบริการแก่นักศึกษานั้น
ต้องคานึงถึงความต้องการของนักศึกษา โดยที่ความต้องการนั้น ๆ หากได้รับ
การตอบสนองแล้ ว จะก่ อให้ เ กิด ประโยชน์ และหากไม่ ไ ด้ รับ การตอบสนอง
จะเกิด ผลเสี ย หายตามมาควบคู่ไ ปกั บ ความเป็ น ไปได้ แ ละความเหมาะสม
จากการพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า การจัดบริการ
แก่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการจ าเป็ น ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ส าคั ญ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงควรศึกษาความต้องการ
ของนักศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ
ในด้ า นความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาและ
ปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ นาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการจัดบริการ
ให้ครบสมบูรณ์ตามความเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ แ ล้ ว ยั ง เป็ น การสร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางด้ า นการแข่ ง ขั น
ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
รวมทั้งเป็นการขยายตลาดทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้เพิ่มมากขึ้น
อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น คณะผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความต้ อ งการของ
นักศึกษาด้ านการพั ฒนาคุณภาพนักศึกษาและปัจ จัยเกื้อ หนุ นทางกายภาพ
เพื่อให้ ได้ข้อมู ลเบื้องต้นที่คณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร
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สามารถน าไปใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจเกี่ย วกับ การจั ด บริ การแก่นั ก ศึกษา
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย

วา
รส
าร
พิก
ุล

1. เพื่ อศึ กษาความต้ อ งการด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั กศึ กษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการด้ า นปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ทางกายภาพของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านประชากร ดังนี้
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏกาแพงเพชร ระดั บ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
นั กศึ กษาและปั จ จั ย เกื้อหนุ น ทางกายภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารและ
แบบสอบถามนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557
ขอบเขตด้านตัวแปร
ความต้ องการของนั กศึกษาด้ า นการพั ฒ นาคุณ ภาพนั กศึกษาและ
ปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ คือ ความพอเพียงและประโยชน์ของกิจกรรมเพิ่ม
ทักษะและความรู้ กิจ กรรมการเพิ่ มประสบการณ์ การใช้ ชีวิ ตและจริยธรรม
การได้รับการพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งเสริมทักทะด้านอื่น ข้อมูลข้าวสารต่าง ๆ
ที่ ไ ด้ รั บ จากคณะฯ โอกาสในการเข้ า ศึ ก ษาดู ง าน และปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น
ทางกายภาพด้านการเรียน การจัดกิจกรรม สวัสดิการสาหรับนักศึกษา
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ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ดาเนินงานในปี การศึกษา 2557 ใช้เวลา
1 ปี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 - เดือนพฤษภาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย

วา
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าร
พิก
ุล

ประชากร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏกาแพงเพชร ระดั บ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557 จานวนทั้งสิ้น 4,118 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของ
นักศึกษาด้ านการพั ฒนาคุณภาพนักศึกษาและปัจ จัยเกื้อหนุ นทางกายภาพ
จานวน 365 คน การคัดเลือกตัวอย่างจากประชากร จะพิจารณาความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 โดยใช้สูตรคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการ
ของนักศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรดังนี้
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถามมาตรส่ ว น
ประมาณค่า 3 ระดับ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็น ข้อคาถามแบบ
เลือกตอบชนิดปลายปิด (Close-ended) และแบบเติมคา (Open-ended)
ตอนที่ 2 ความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและปัจจัย
เกื้ อหนุ น ทางกายภาพ แบบมาตรส่ ว นประมาณค่า ชนิ ด 3 ระดั บ (Rating
Scale) (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, 2552)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. ความต้องการของนักศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพนั กศึกษาและ
ปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย

วา
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าร
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ุล

ผลความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจาแนก
รายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ความพอเพียงและประโยชน์ของ
กิจกรรมการเพิ่มทักษะและความรู้ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
เชิงวิชาการต่าง ๆ รองลงมาคือ ความพอเพียงและประโยชน์ของการได้รับ
การพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอื่น ๆ เช่น ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านอื่น ๆ และข้อที่มีความพึงพอใจต่าที่สุด คือ ความพอเพียงของ
การศึกษาดูงานเพื่อประโยชน์ทางการเรียนตามที่คณะ/ โปรแกรมวิชาได้จัด
ให้มีขึ้นและนักศึกษามีความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาจาแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้นสูงที่สุด คือ ความพอเพียงของการศึกษาดูงานเพื่อประโยชน์ทางการเรียน
ตามที่ ค ณะ/ โปรแกรมวิ ช าได้ จั ด ให้ มี ขึ้ น รองลงมาคือ ความพอเพี ย งและ
ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับจากคณะฯ เช่น การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อื่น ๆ และข้อที่มีความต้องการ
ให้ มี ก ารพั ฒ นาเพิ่ ม มากขึ้ น ต่ าที่ สุ ด คื อ ความพอเพี ย งและประโยชน์ ข อง
กิจกรรมการเพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตและจริยธรรม เช่น ค่ายอาสาพัฒนา
ค่ายคุณธรรม การเสวนาต่าง ๆ
ผลความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาด้ า นปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ทางกายภาพ
การเรียน
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นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจาแนก
รายข้อพบว่ า ข้อที่ มีความพึ งพอใจสู งที่ สุด คือ ความสะอาดและการถ่ายเท
อากาศของห้องเรียน รองลงมาคือ ประสิทธิภาพและความเร็วของอินเตอร์เน็ต
และข้ อ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ าที่ สุ ด คื อ อาคารเรี ย นสามารถรองรับ จ านวน
นักศึกษาได้พอเพียงและนักศึกษามีความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกรายข้อพบว่าข้อที่มีความต้องการให้มีการพัฒนา
เพิ่มมากขึ้นสูงที่สุด คือ อาคารเรียนสามารถรองรับจานวนนักศึกษาได้พอเพียง
รองลงมาคือ ความพอเพี ยงและทันสมัยของโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน และ
ข้อที่มีความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นต่าที่สุด คือ ความสว่างของพื้นที่
บริการอ่านหนังสือในคณะตอนกลางคืน
ผลความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาด้ า นปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ทางกายภาพ
การจัดกิจกรรม
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจาแนก
รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด คื อ สภาพและการใช้ ง านได้ ดี
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุของห้องจัดกิจกรรม เช่น รอยต่อ พื้นผิว การเดินสายไฟ
รองลงมาคือ ระบบป้องกันการสู ญหายของทรัพย์สินในห้อง จัดกิจกรรม เช่น
กุ ญ แจประตู หน้ า ต่ า ง เหล็ ก ดั ด และข้ อ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ าที่ สุ ด คื อ
ความพอเพี ย งและใช้ ง านได้ ดี ข องพื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในอาคาร เช่ น
ห้องบรรยาย ห้องชมรม และนักศึกษามีความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้ น ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาจ าแนกรายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี
ความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น สูงที่สุด คือ ความพอเพียงและใช้งาน
ได้ดีของพื้น ที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในอาคาร เช่น ห้องจัดกิจกรรม ห้องชมรม
รองลงมาคือ ความพอเพียงและใช้งานได้ดีของอุปกรณ์การทางานในห้องจัด
กิจกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ และข้อที่มีความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้นต่าที่สุด คือ สภาพและการใช้งานได้ดีปลอดภัยจากอุบัติเหตุของห้องจัด
กิจกรรม เช่น รอยต่อ พื้นผิว การเดินสายไฟ
ผลความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาด้ า นปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ทางกายภาพ
สวัสดิการสาหรับนักศึกษา
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นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจาแนก
รายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ความร่มรื่นและสะอาดบริเวณ
โดยรอบคณะ รองลงมาคือ ความสะอาดและได้มาตรฐานของห้องน้า และข้อที่
มีความพึงพอใจต่าที่สุด คือ ความพอเพียงของจานวนจุดบริการจอดรถ และ
นักศึกษามีความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
จาแนกรายข้อพบว่า ข้อที่ มีความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น สูงที่สุ ด
คือ ความพอเพียงของจานวนจุดบริการจอดรถ รองลงมาคือ ความพอเพียงและ
ได้มาตรฐานของจุดบริการน้าดื่ม และข้อที่มีความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้นต่าที่สุด คือ ความสว่างยามกลางคืนบริเวณโดยรอบคณะ
อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ผลด้ า นการพั ฒ นาคุณ ภาพนั กศึกษา นั กศึกษามี ความพึ ง พอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับ
มาก พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค วามต้ อ งการให้ มี ก ารพั ฒ นาเพิ่ ม มากขึ้ น สู ง ที่ สุ ด คื อ
ความพอเพี ยงของการศึกษาดู งานเพื่ อประโยชน์ ทางการเรียนตามที่ คณะ/
โปรแกรมวิชาได้จัดให้มีขึ้นแสดงว่าคณะฯ ควรมีการพัฒนาเพิ่มกิจกรรมเสริม
หลั ก สู ต รด้ า นการศึ ก ษาดู ง านให้ มี ม ากขึ้ น และปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกั บ
หลั ก สู ต ร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Robert D. Humphrey (1960) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย
เกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่กับความสัมฤทธิ์
ผลในการเรี ย น” โดยแบ่ ง กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาออกเป็ น 12 ประเภท พบว่ า
นักศึ กษามี ความสนใจกิจ กรรมนอกสถานที่ม าก นั กศึกษาชายชอบเข้า ร่ว ม
กิจกรรมมากกว่านักศึกษาหญิงฐานะทางเศรษฐกิจของนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองแผนงาน (2550) ทาการสารวจ
ความคาดหวั งของนิ สิ ตระดั บปริ ญญาตรี ชั้ นปี ที่ 1 ที่ มี ต่ อการให้ บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2549 โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
ที่ เ ป็ น นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 จ านวน 5,055 คน พบว่ า นิ สิ ต มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ การ
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ให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ภาพรวมเป็นรายด้านพบว่านิสิตมีความคาดหวังด้านวิชาการสูงที่สุด เรียงลาดับ
ความคาดหวังของนิสิตจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ความคาดหวังด้าน
วิชาการได้แก่ความคาดหวังให้มีอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และ
สื่อสารให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ความคาดหวังให้มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่ทันสมัย และคาดหวังให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับตลาดแรงงานและมีการศึกษาดูงานเพื่อประโยชน์ทางการเรียนอย่างต่อเนือ่ ง
2. ผลด้ า นปั จ จั ย เกื้อหนุ น ทางกายภาพ นั กศึก ษามี ความพึ ง พอใจ
อยู่ในระดับปานกลางและความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับ
มาก พบว่าข้อที่มีความต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นสูงที่สุด คือ 1) อาคาร
เรียนสามารถรองรับจานวนนักศึกษาได้พอเพียง 2) ความพอเพียงและใช้งานได้
ดี ข องพื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในอาคาร เช่ น ห้ อ งจั ด กิ จ กรรมห้ อ งชมรม
3) ความพอเพียงของจานวนจุดบริการจอดรถแสดงว่าคณะฯ ควรมีการพัฒนา
ในด้ านปั จจั ยเกื้อหนุ นทางกายภายในด้ านของอาคารเรียน ห้ องเรียน ห้ องจั ด
กิจกรรม ห้องชมรม และจุดบริการจอดรถ ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (2551) ทาการสารวจความต้องการจาเป็น
ของนิสิตปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 มีความต้องการการบริการ
สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนได้แก่ ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เป็น wireless ครอบคลุมทุกพื้นที่ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สื่อ และ
อุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ หอพักเฉพาะนิสิตนวัตกรรม โต๊ะเรียนที่สามารถวาง
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ได้ บริการยืมคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
เพื่อการเรียน หนังสื อที่ เพีย งพอและทัน สมั ยรถบริการภายในมหาวิทยาลั ย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลางของมหาวิ ท ยาลั ย และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Sound lab)
สาหรับ ความต้ องการการบริการด้า นกายภาพที่ ส่ งเสริม คุณภาพชีวิ ต ได้ แก่
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องจัดกิจกรรม/ สโมสรนิสิต ห้องชมรม จุดบริการจอด
รถ และทัศนียภาพที่สวยงาม โรงอาหาร ที่สะอาด ร้านอาหาร ที่เพียงพอ และ
มี อาหารที่ มี หลากหลาย ห้ องออกกาลั ง กาย สิ่ ง อานวยความสะดวกต่ า ง ๆ
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ภายในหอพัก เช่น เครื่องทาน้าอุ่นเครื่องปรับอากาศ ตู้กดน้าหยอดเหรียญ และ
สนามกีฬาที่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
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การดาเนินการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา
สภาพแวดล้ อ มทางการศึ ก ษาทั้ ง ในด้ า นความพึ ง พอใจและความต้ อ งการ
ให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นที่มุ่งเน้นให้คณะฯ เพิ่มการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพของนักศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ ซึ่งจะ
เสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมี ก ารเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษา และปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น
ทางกายภาพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เอกสารอ้างอิง
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุน
การดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดกาแพงเพชร
Geographic Information System to
Support the Strategic Issues Operations
of Kamphaeng Phet Province
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง1
Suphatphong Ruthamnong
ปนัดดา พาณิชยพันธุ์2
Panatda Phanitchayaphan

บทคัดย่อ

จังหวัดกาแพงเพชรกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 3 ด้าน ครอบคลุม
ด้าน (1) การผลิตและสินค้าเกษตร การท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ (3) การพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ทั้ ง นี้ ก ารด าเนิ น งานตามแนวทางดั ง กล่ า วก าหนดข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ไว้
ยุทธศาสตร์ละ 15 กลุ่มเรื่อง รวม 45 กลุ่มเรื่อง และถูกจัดเก็บเป็นข้อมูล MIS
การศึกษานี้เป็นการสร้างฐานข้อมู ล GIS เพื่อสนับสนุนงานยุ ทธศาสตร์ของ
จังหวัด โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถรวบรวมและ
จัดทาฐานข้อมูลได้ 58 ชั้นข้อมูล ที่สาคัญ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ประชากร
และแรงงาน พื้นที่ทาการเกษตร ครัวเรือนภาคเกษตรกรรม มูลค่าพืชเศรษฐกิจ
พื้นที่เพาะปลูก การทาประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สถาบัน ตลาด โรงพยาบาล
1, 2อาจารย์

ประจาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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และศูนย์บริการทางสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก พื้นที่น้าท่วมและ
น้าท่วมซ้าซาก พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมและแล้ง เขตความเหมาะสมการใช้ที่ดิน ข้อมูล
กชช. 2ค. และ จปฐ. ผลการฝึ กอบรมการใช้ ข้อมู ล พบว่ า หน่ วยงานราชการ
มี ความพึ งพอใจระดั บมากที่ สุ ด และข้ อมู ลดั งกล่ าวเป็ นข้ อมู ลสนั บสนุ นที่ ดี
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

วา
รส
าร
พิก
ุล

คาสาคัญ: กลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ กาแพงเพชร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
พื้นที่เสี่ยง การจัดการ/ บริหารจัดการ

Abstract

Kamphaeng Phet Province has defined three development
strategies: (1) production and agricultural products, tourism, basic
infrastructure, (2) environmental and resource management, and
(3) quality of life development. The following plan required supporting
information of 15 groups in each strategy, which led to a total of 45
groups. Currently, they have been stored with an MIS database. This
study sought to create a GIS database to support the work of the
provincial strategy wth official government cooperation. To build the
GIS database, we collected 58 layers. The important layers included:
spatial information, population and labor, agricultural areas, agricultural
households, crops/ plantations values, fishery products, OTOP, hospitals,
tourist attraction, hotels, flooded and redundancy flood, flood and
drought risk areas, suitable area for crop, NRD. 2 C. and BMN data.
Training results found that government officials were mostly satisfied,
and the provided data was good for supporting the implementation
strategy of the Province.
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จังหวัดกาแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ ประมาณ
8,510 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 5,319,331.25 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
รวม 3,556,170.14 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 1,367,866.68 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ
ประมาณ 395,294.43 ไร่ ในด้านภูมิประเทศมีแม่น้าปิงไหลผ่านเป็นระยะทาง
ยาวประมาณ 104 กิโ ลเมตร ลั กษณะภู มิ ป ระเทศโดยส่ ว นใหญ่ เป็ น ที่ ราบ
ซึ่ ง มี ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของพื้ น ที่ และติ ด ต่ อ กั น เป็ น พื้ น ที่ ข นาดใหญ่
เหมาะสาหรับการเพาะปลูก มีแม่น้าสายสาคัญคือแม่น้าปิง ไหลผ่านผ่ากลาง
จังหวัดกาแพงเพชร ระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น
2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ภาพรวมแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ พื้นที่
ตอนเหนื อและตอนกลางเป็ น เนิ น เขาเตี้ ย สลั บ ที่ ร าบและที่ ด อน ส่ ว นพื้ น ที่
ทางด้านทิศตะวันออก ทางตอนกลางและทางทิศใต้ เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม
แม่น้าปิง และทางด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนความลาดชันสูงติดกับ
เขตผืนป่าตะวันตกของประเทศ ด้านการปกครองแบ่งออกเป็น 11 อาเภอ 78
ตาบล 939 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตาบล 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 66 แห่ง ใน พ.ศ. 2556
มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด (Gross Provincial Product: GPP) เท่ า กั บ
110,816 ล้านบาท เป็น GPP ภาคการเกษตรเท่ากับ 28,799 ล้านบาท และ
นอกภาคการเกษตรเท่ากับ 82,017 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร
คิ ด เป็ น 140,220 บาท (ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ก าแพงเพชร, 2557)
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และยางพารา ในพ.ศ. 2557 มีมูลค่าพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เท่ากับ
9,102.84 ล้านบาท พื้นที่เพาะปลูก 4,948,266 ไร่ ผลผลิตรวม 4,942,062 ตัน
(สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร, 2557) มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดด
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เด่น ประกอบด้วย อุ ทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ า
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่ ว งก์ น้ าตกคลองลาน น้ าตกคลองน้ าไหล บ่ อน้ าพุ ร้อ น
พระร่ ว ง สิ ริ จิ ต อุ ท ยาน เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เขาสน -เขาสนามเพรี ย ง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถานและศาสนา
ที่ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ก าแพงเพชร วั ด พระแก้ ว
วัดพระธาตุ โบราณสถานเขตทุ่งเศรษฐี วัดพระบรมธาตุเจดียาราม บ้านห้าง
สมั ย ร. 5 วั ด สว่ า งอารมณ์ กาแพงป้ อมทุ่ ง เศรษฐี พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานจั ง หวั ด
กาแพงเพชรเฉลิ ม พระเกีย รติ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด ปราสาท พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รือ นไทย
วัดเสด็จ และเมืองไตรตรึงษ์ และมีแหล่งท่ องเที่ยวประเภทศิลปวั ฒนธรรม
ประเพณีและกิจกรรมประกอบด้วย ตลาดย้อนยุคนครชุม งานนบพระเล่นเพลง
งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกาแพงเพชรและเทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมือง
กาแพงเพชร (สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร, 2557)
จากแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2558 2561) พบว่า จังหวัดกาแพงเพชรกาหนดตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)
ของจังหวัด ไว้ว่า “เมืองเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมแปรรูป ท่องเที่ยวถิ่น
มรดกโลกและธรรมชาติ” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ผู้นาการผลิตและแปรรูปเกษตร
ปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก” มีประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
(1) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต การแปรรูป และการตลาดสิ น ค้ า เกษตร
(2) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วให้ มี คุ ณ ภาพสู่ ส ากล
และ (3) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ อื้ อ ต่ อ การเกษตร การท่ อ งเที่ ย ว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ด้ า นคุณ ภาพการผลิ ต
การแปรรู ป และการตลาดสิ น ค้ า เกษตร พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น ฐาน
การสร้า งรายได้ ของจั ง หวั ด พั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานให้ มี ศักยภาพเอื้ อต่ อ
การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว สังคม ชุมชน และประชาชนมีความอยู่ดี
มีสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(จัง หวัด กาแพงเพชร, 2556) โดยการด าเนิ น การเพื่ อให้ บ รรลุ ยุ ท ธศาสตร์
ดั ง กล่ า วจั ง หวั ด ก าแพงเพชรได้ เสนอแนวทางการรวบรวมข้ อมู ล จ าเป็ น ไว้
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ทั้งหมดยุทธศาสตร์ละ 15 กลุ่มเรื่อง รวมทั้งหมด 45 กลุ่มเรื่อง ซึ่งข้อมูลทั้งหมด
เป็นข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System:
MIS) (จังหวัดกาแพงเพชร, 2557)
ปัจจุบันมีการนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) เข้ามาใช้วางแผน บริหาร และจัดการเชิงพื้นที่อย่างแพร่หลาย
ทั้งรูปแบบ วิธีการ และหน่วยงานที่นาไปใช้ ทั้งด้านจัดการภาครัฐและด้านการวิจัย
เช่น การจัดทาฐานข้อมูล การจัดทาแผนที่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการสร้างแบบจาลองทางด้านสิ่งแวดล้อม
โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทาฐานข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เพื่ อการจัดการเชิงพื้นที่เฉพาะด้านนั้นมีการศึกษา
กันมากเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูง
ในการจัดเก็บ ปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์แสดงได้ทั้งรูปแบบ
ข้อมูลสถิติ แผนที่ และฐานข้อมูล ซึ่งทาให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก
และหลากหลาย ข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์มีจุ ด เด่ นที่ แตกต่า งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ด การคือสามารถแสดงเห็ น ภาพได้ อย่ า งชั ด เจน
แสดงตาแหน่งจริงของสิ่งที่ศึกษาได้ เนื่องจากเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูล
เชิงคุณลักษณะเข้าด้วยกัน ในขณะที่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแสดง
เฉพาะข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะ นอกจากนี้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ยั ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล เชิ ง พื้ น ที่ เพื่ อ สกัด องค์ค วามรู้ ไ ปใช้
ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการและวางแผนยุทธศาสตร์เฉพาะพื้นที่
จึงเป็นที่มาและความสาคัญของการวิจัยนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร 3 ด้าน 45 กลุ่มเรื่อง รวมทั้งวิเ คราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการ เช่น พื้นที่น้าท่วมซ้าซาก พื้นที่
เสี่ยงน้าท่วมและแล้ง พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ และข้อมูลจาก
กชช. 2ค. และ จปฐ. นอกจากนี้ ยั ง มี แ นวทางในการฝึ ก อบรมการใช้ ง าน
โปรแกรม เพื่อเพิ่มความสามารถของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
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1) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร
2) ฝึกอมรมการใช้ฐานข้อมูล ให้กับประชาชนที่สนใจและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1) รวบรวมและจั ด ท าฐานข้อ มู ล ระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร์ เ พื่ อ
สนั บ สนุ น การดาเนิน งานตามประเด็น ยุ ทธศาสตร์จั ง หวั ด กาแพงเพชร โดย
แหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ไ ด้ ม าจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท า
ฐานข้อมูล เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรน้า กรมอุตุนิยมวิทยา สานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
และศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้าภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้แบ่งข้อมูลออกเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปทางด้านกายภาพ สังคม และชีวภาพทั่วไป (2) ข้อมูล
หลั กเพื่อสนั บสนุ นการดาเนิ นงานตามประเด็นยุ ทธศาสตร์จั ง หวั ดกาแพงเพชร
3 ด้ าน 45 กลุ่ มเรื่ อง และ (3) ข้ อมู ลรองหรื อข้ อมู ล อื่ น ๆ เพื่ อใช้ สนั บสนุ น
การดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 58 ชั้นข้อมูล ดังนี้
1.1) ชั้นข้อมูลทั่วไปทางด้านกายภาพ สังคม และชีวภาพ มีทั้งหมด
18 ชั้นข้อมูลประกอบด้วยขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม เส้นทางน้า
แหล่งน้าผิวดิน ลุ่มน้า แบบจาลองความสูงเชิงเลข ภูมิสัณฐาน ทิศด้านลาด
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ความลาดชั น อุ ณหภู มิ ปริ มาณน้ าฝน เนื้ อดิ น ชุ ดดิ น ปริ มาณน้ าท่ า การใช้
ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ป่าไม้ ชั้นคุณภาพลุ่มน้าดิน และสถานที่สาคัญ
1.2) ข้อมูลหลักเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดกาแพงเพชร 3 ด้าน 45 กลุ่มเรื่อง มี 19 ชั้นข้อมูลประกอบด้วยจานวน
ประชากร พื้นที่การเกษตร พื้นที่จาแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ์ ประชากร
และกาลังแรงงานในภาคเกษตร ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม มูลค่าพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต ลักษณะการทาประมง ปริมาณ และมูลค่า
ผลผลิตด้านการประมง ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว รายได้จาก
การขายสิ นค้ า OTOP สถาบันและการรวมกลุ่ มของผู้ประกอบการ ศูนย์ การค้ า
และตลาด โรงพยาบาลและศูนย์บริการทางสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการ
ท่องเที่ยวของราชการและเอกชน จานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว
และโรงแรมและที่พัก
1.3) ข้อมูลรองหรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร มี 21 ชั้นข้อมูลประกอบด้วยพื้นที่น้าท่วม
ปี พ.ศ. 2553-2556 พื้นที่น้าท่วมซ้าซาก พื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วม พื้นที่เสี่ยง ภัยแล้ง
เขตความเหมาะสมการใช้ ที่ ดิ นในการปลู กข้ าว อ้ อย มั นส าปะหลั ง ข้ า วโพด
ยางพารา ข้าว ความเหมาะสมของดินในการปลูกอ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ถั่วเหลือง ยูคาลิปตัส กล้วย พืชผัก ระดับการพัฒนา
ของหมู่บ้านจาก กชช. 2 ค. และตัวชี้วัดที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ของ จปฐ.
2) ฝึกอมรมการใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จั งหวัดกาแพงเพชร ให้กับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประเมินผลการอบรม
ระเบียบวิธีวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
(1) ชุดคอมพิวเตอร์ในการศึกษา
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(2) โปรแกรม ArcGIS Version 9.2 เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ติดตั้งที่ศูนย์
ภูมสิ ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(3) โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็นฟรีแวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(4) โปรแกรมรายงานข้อมูล จปฐ.
(5) โปรแกรมรายงานข้อมูล กชช. 2ค.
(6) ระบบกาหนดตาหน่งบนพื้นโลก (เครื่อง GPS)
(7) แผนที่ฐาน (base map) เพื่อการสารวจ
(8) ภาพถ่ายทางอากาศ (aerial photograph) ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
(9) การจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินการจัดทาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และสารวจชั้นข้อมูลกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
(10) การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลจาเป็นที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทาชั้นข้อมูล GIS ตามขอบเขตเนื้อหา
(2) ชั้ น ข้อมู ล ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์แบบ Shape file จั ด ท า
เป็ นฐานข้ อมู ลในลั กษณะข้อมู ลแผนที่ เฉพาะเรื่อง (Thematic map) โดยการ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมอุตุนิยมวิทยา สานักงาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้าภาคเหนือ
ตอนล่างเป็นต้น พร้อมสารวจข้อมูล ในพื้นที่จริงโดยการออกภาคสนามเพื่อหา
ข้อมูลเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
(3) ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ น้าท่ว มจากการแปลตีความภาพดาวเทีย ม
Radarsat จากสานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(4) ข้อมูล MIS เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดกาแพงเพชร ของสานักงานจังหวัดกาแพงเพชรและหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 113

ขั้นตอนการศึกษา
วิธีการศึกษามีกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และผลผลิต แสดงขั้นตอน
การดาเนินงานสรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และผลผลิต
กิจกรรมรอง

ผลผลิต
(output)

วา
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าร
พิก
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กิจกรรมหลัก
1. ทบทวน
รายละเอียด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
กาแพงเพชร

1. ทบทวนรายละเอียดประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร
2. ทารายการประเด็นชั้นข้อมูระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จาเป็นต้อง
จัดทาตามประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดกาแพงเพชร

เนื้อหาและ
ความเข้าใจ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การวิจัย

2. จัดประชุม
เพื่อวางแผน
ดาเนินการ
ก่อนการจัดทา
ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการดาเนินการจัดทาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และสารวจชัน้
ข้อมูลที่ต้องการกับหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ
2. กาหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดทาฐานข้อมูลในแต่ละ
ชั้นข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัย

ความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างนักวิจัยกับ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ผลผลิต
(output)

1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนที่ฐาน
3. จัดทาแบบรวบรวมข้อมูล
การสารวจภาคสนาม
4. ทารายการข้อมูลที่ต้องปรับแก้
เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบรูณ์และ
เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล
เชิงพื้นที่ทั่วไป

4. รวบรวม
ข้อมูลเชิงพื้นที่
ที่ต้องจัดเก็บ
รวบรวมใหม่

1. วางแผนการจัดเก็บข้อมูลเชิงพืน้ ที่
2. จัดทารายการข้อมูลที่ต้องทา
การสารวจภาคสนาม
3. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพ
เพื่อดาเนินการจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 45 กลุ่มเรื่อง
4. จัดทาแผนที่โซนจัดเก็บ แผนทีฐ่ าน
ภาพถ่ายทางอากาศ และแบบสารวจ
การจัดเก็บข้ อมูล

รายละเอียดข้อมูล
เชิงพื้นที่ โดย
ข้อมูลที่จัดเก็บใหม่
ได้แก่ สถานที่
ท่องเที่ยว
ศูนย์บริการ
ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP ศูนย์การค้า
และตลาด
โรงพยาบาล
โรงแรม
ศูนย์บริการ
สุขภาพ สถานี
ตรวจวัดน้าฝนและ
น้าท่า และสถานที่
สาคัญอื่น ๆ
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3. รวบรวม
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
เพื่อ
การปรับแก้
และสารวจ
ภาคสนาม
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5. ออกสารวจ
ภาคสนาม

1. จัดทาแผนที่โซนสารวจและแบ่ง
โซนสารวจ
2. เตรียมการสารวจ เช่น กาหนด
ช่วงเวลาสารวจ จัดเตรียมแผนที่ฐาน
ผู้สารวจ และแบบสารวจ เป็นต้น
3. ทาการสารวจข้อมูลภาคสนาม
ในพื้นที่จริง จัดเก็บตาแหน่งด้วยเครื่อง
GPS และเก็บรวบรวมรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องด้วยแบบสารวจตาม
ประเด็นกิจกรรมหลักข้อ 3-4
4. บันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาคสนาม
ลงในแบบสารวจ

รายละเอียดข้อมูล
เชิงพื้นที่ตาม
ประเด็นกิจกรรม
หลักข้อ 3-4

1. นาเข้าข้อมูลจากข้อ (5) ยัง
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ArcGIS โดยใช้ค่าพิกัดจากเครื่อง GPS
2. จัดชั้นข้อมูลจากการสารวจ
ภาคสนาม
3. รวบรวมข้อมูล MIS ตามแนวทาง
การวิจัย
4. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพ
เพื่อร่วมจัดทาข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และจัดทาชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จากข้อมูล MIS
6. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
มีความถูกต้องเชิง
ตาแหน่ง เนื้อหา
และมีความเป็น
ปัจจุบัน
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กิจกรรมหลัก

6. จัดทา
ฐานข้อมูล
ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
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กิจกรรมรอง

7. เชื่อมโยง
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กับ
ข้อมูลกชช. 2
ค. และจปฐ.

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเก็บและ
รายงานผลข้อมูล กชช. 2 ค. และจปฐ.
พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรม
2. ทาการสืบค้นข้อมูลตามขอบเขต
เนื้อหา
3. จัดทาฐานข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
4. เชื่อมโยงรายละเอียดข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงคุณลักษณะกับข้อมูลเชิง
พื้นที่ จัดทาเป็นชั้นข้อมูลในลักษณะ
รายตาบล

ชั้นข้อมูลระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
ที่เชื่อมโยงกับ
ข้อมูล กชช. 2 ค.
และจปฐ

8. จัดทาชั้น
ข้อมูลความ
เหมาะสมใน
การปลูกพืช
เศรษฐกิจราย
ชนิด

1. ติดตั้งโปรแกรม Soilview ของกรม
พัฒนาที่ดิน (2558)
2. สืบค้นข้อมูลความเหมาะสมของดิน
ในการปลูกพืช
3. จัดทาชั้นข้อมูลพื้นที่เหมาะสม
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจสาคัญ เช่น
ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง และข้าวโพด

ชั้นข้อมูลพื้นที่
เหมาะสม
ในการปลูกพืช
เศรษฐกิจสาคัญ

วา
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าร
พิก
ุล

กิจกรรมหลัก
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กิจกรรมหลัก

ผลผลิต
(output)

1. ดาวน์โหลดข้อมูลพื้นที่น้าท่วมที่ ชั้นข้อมูลพื้นที่
แปลจากภาพดาวเทียม Radarsat น้าท่วม และพื้นที่
ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
น้าท่วมซ้าซาก
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (2558)
จากเว็บไซต์
http://flood.gistda.or.th/
2. นาเข้าข้อมูล พื้นที่น้าท่วมปี พ.ศ.
2553-2556
3. จัดทาชั้นข้อมูลพื้นที่น้าท่วมในแต่
ละปี
4. ซ้อนทับพื้นที่น้าท่วมในแต่ละปี
เพื่อสร้างชั้นข้อมูลน้าท่วมซ้าซาก

วา
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9. จัดทาชั้น
ข้อมูลพื้นที่น้า
ท่วม และพื้นที่
น้าท่วมซ้าซาก

กิจกรรมรอง

10. จัดทาชั้น
ข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงแล้ง

1. รวบรวมแผนที่และชั้นข้อมูลพืน้ ที่ ชั้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
เสี่ยงน้าท่วมและแล้ง ของ
น้าท่วมและแล้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จากงานวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการปลูกอ้อยและมันสาปะหลัง
พื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร” (สุภาส
พงษ์ รู้ทานอง และ วัลลภ ทองอ่อน,
2553) โดยแผนที่ดังกล่าวจัดทาขึน้
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์
(MCDA)
2. จัดทาแผนที่

118 วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ผลการศึกษา
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การจัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์กาแพงเพชร สามารถรวบรวมและจัดทาชั้นข้อมูลได้ 58 ชั้นข้อมูล
ได้ แ ก่ ชั้ น ข้อ มู ล ทั่ ว ไปทางด้ า นกายภาพ สั ง คม และชี ว ภาพ 18 ชั้ น ข้ อ มู ล
ชั้นข้อมูลหลักเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน
45 กลุ่มเรื่อง 19 ชั้นข้อมูล และชั้นข้อมูลรองหรือข้อมูลอื่น ๆ 21 ชั้นข้อมูล
โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่จากหน่วยงานที่มีหน้าที่
หลักในการจัดเก็บ ฐานข้อมูล MIS เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
การร่วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล การสารวจภาคสนาม
และการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (ตั ว อย่ า งแผนที่ แ ละ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงได้ดังภาพที่ 1-16)
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ขอบเขตการปกครอง
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระดับความสูงของพื้นที่
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เนื้อดิน
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ครัวเรือนภาคเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2557
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

พื้นที่นาท่
้ วม ปี พ.ศ. 2554
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

พื้นที่นาท่
้ วมซ้าซาก
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

พื้นที่เสี่ยงแล้ง
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

พื้นที่เหมาะสมในการปลูกอ้อย
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเหมาะสมของดินในการปลูกอ้อย
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเหมาะสมของดินในการปลูกข้า ว
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ร้อยละของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับสาม
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างแผนที่และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

จานวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
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ผลการจัดฝึกอบรม พบว่า มีหน่วยงานราชการส่งบุคลากรเข้าร่วม
จานวน 14 หน่วยงาน รวม 38 คน ประกอบด้วย สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร
ส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ก าแพงเพชร โครงการชลประทานก าแพงเพชร
สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาก าแพงเพชร ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ก าแพงเพชร
ส านั กงานที่ ดิ น จั ง หวั ด ก าแพงเพชร สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด ก าแพงเพชร
ส านั กงานประมงจั ง หวั ด กาแพงเพชร ส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาแพงเพชร สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร
ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ก าแพงเพชร ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ก าแพงเพชร และ
สานั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จั ง หวั ด กาแพงเพชร การด าเนิ น
กิจกรรมตามเนื้อหาการฝึกอบรม พบว่า (1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความหลากหลาย
ทั้งในด้านทักษะทั่วไปและความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แต่ก็มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมระดับปานกลางถึงดีสามารถปฏิบัติการ
ได้ ต ามขอบเขตเนื้ อ หาที่ ก าหนด (2) ด้ า นการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ในการฝึกอบรม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (3) ด้านการใช้งาน
ฐานข้ อ มู ล พบว่ า ฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
การดาเนินงานหรือสามารถใช้สนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดกาแพงเพชรได้เป็นอย่างดี (4) ด้านข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะให้มี
การฝึ ก อบรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งขยายระยะเวลาในการฝึ ก อบรมและควรให้ มี
การฝึ ก อบรมเฉพาะด้ า นในแต่ ล ะหน่ ว ยงาน และ (5) ด้ า นการติ ด ตามผล
ในการฝึ ก อบรมได้ มี ข้ อ ตกลงร่ ว มให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
เป็นหน่วยงานกลางในการดูแลและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีปัญหา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ข้ อ มู ล (กิ จ กรรมการประชุ ม เพื่ อวางแผนการด าเนิ น
การก่อนจัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการถ่ายทอดความรู้
หลังการจัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงได้ดังภาพที่ 17-18)
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ภาพที่ 17 การประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินการก่อนจัดทาฐานข้อมูลฯ

ที่มา (ภาพถ่ายโดย สุภาสพงษ์ รู้ทานอง)
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ภาพที่ 18 กิจกรรมการฝึ กอบรมการใช้ ฐานข้อมู ลระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร

ที่มา (ภาพถ่ายโดย สุภาสพงษ์ รู้ทานอง)
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1) ควรมี การสนับสนุนให้หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องมี การจั ดเก็บรวบรวม
ข้อมูล อย่างต่อเนื่ องและการเปรียบเทียบข้อมูลหลายช่ วงเวลาจะทาให้เห็ น
แนวโน้ม การพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เพื่อนามาใช้สนับสนุน
การดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
2) ควรมีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถทั้งในระดับเบื้องต้นและระดับสูง ด้านการใช้และการวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่
การใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือสร้างและ
พัฒนาฐานข้อมูลได้ด้วยตนเอง
3) ฐานข้อมู ลระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ที่ จัดท าขึ้น นอกจากจะใช้
ในการน าเสนอและสนั บ สนุ น การด าเนิ น การตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ของ
จั ง หวั ด แล้ ว ยั ง สามารถน าไปใช้ ใ นด้ า นอื่ น ๆ ได้ อี ก ด้ ว ย เช่ น การจั ด การ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินพื้นที่เสี่ยง การจัดการน้า
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
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การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดี
วัดอัมพาพนารามและพื้นที่ใกล้เคียง
ในเขตอาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
History Archaeology of Ampaphanaram
Temple Area Nearby Khlong Khlung
District, Kamphaeng Phet Province
ธีระวัฒน์ แสนคา1
Teerawatt Sankom

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีวัดอัมพา
พนารามและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร ด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ จากการศึกษาพบว่าวัดอัมพาพนารามหรือวัดวังไทร
ชุมชนบ้านวังไทร ตาบลวังไทร อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นวัด
มี พ ระพุ ท ธรูป เก่า แก่แ ละอุ โ บสถที่ ส ร้า งขึ้น ในช่ ว งกลางพุ ท ธศตวรรษที่ 25
บริเวณใกล้เคียงกับวัดอัมพาพนารามและบ้านวังไทรยังมีการพบร่องรอยชุมชน
โบราณและโบราณสถานราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 หลายแห่ง จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ ปรากฏ ทาให้ได้ข้อสันนิษฐานว่าบริเวณนี้
อาจเคยเป็นที่ตั้งชุมชนโบราณเมืองโบราณราชหรือเมืองนาถบุรี เมืองบริวาร
เมืองหนึ่งของเมืองกาแพงเพชร
คาสาคัญ: ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัดอัมพาพนาราม บ้านวังไทร
ชุมชนโบราณ
1อาจารย์

ประจาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์เลย
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This article aims to study history and archaeology of Wat
Ampaphanaram and the area around Khlong Khlung District,
Kamphaeng Phet Province. The study found that Wat Ampaphanaram
or Wat Wangsai in Wangsai community Khlong Khlung District,
Kamphaeng Phet Province, is a temple where has ancient Buddha
images and a church. The church was established during the middle
25 Buddhist era. The area around the temple and Wangsai community
still has meeting centres of the ancient community and many
remains of the 20-21 Buddhist eras. Historical and archaeological
evidencel show the assumption that this area might be the ancient
community “Muang Boran Racha” or “Muang Nathaburi”, a satellite
town of the city of Kamphaeng Phet.
Keywords: History, Archaeology, Ampaphanaram Temple, Wangsai
community, An ancient community
บทนา

ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชรมีการพบร่องรอยชุมชนโบราณหลายแห่ง
ทั้งที่มีคูน้าคันดินล้อมรอบและไม่มีคูน้าคันดินกระจายอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่ง
แม่น้าปิงและลาคลองสาขา เช่น ชุมชนโบราณเมืองกาแพงเพชร ชุมชนโบราณ
เมืองนครชุม ชุมชนโบราณเมืองคณฑี ชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ์ ชุมชนโบราณ
บ้านคลองเมือง ชุมชนโบราณเมืองบางพาน เป็นต้น ซึ่งล้วนมีแต่ความสาคัญต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชร
พื้นที่ราบลุ่มทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งขวาของแม่น้าปิงในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร เป็ นพื้ นที่ ราบลุ่ มที่ ราบเอี ยงมาทางทิ ศตะวั นออกหรื อราบเอี ยง
มาทางแม่น้าปิง เนื่องจากพื้นที่ทางตะวันตกเป็นเขตเทือกเขาสูงรอยต่อระหว่าง
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เทือกเขาถนนธงชัยกับเทือกเขาตะนาวศรี ทาให้มีลาคลองสายสั้น ๆ จานวนมาก
ที่ มี ต้ นน้ าอยู่ ในเขตเทื อกเขา แล้ วไหลตามหุ บเขาลงมาสู่ ที่ ราบและบรรจบกั บ
แม่น้าปิงทางฝั่งตะวันตก เช่น คลองสวนหมาก คลองวังชมพู คลองไพร คลองขลุง
คลองวังหิน คลองแม่ลาด เป็นต้น
บรรดาคลองเหล่านี้ แต่เดิมเคยมีน้ามากในช่วงฤดู ฝน และมีหลาย
คลองที่ ถู ก ใช้ เ ป็ น เส้ น ทางล าเลี ย งไม้ ซุ ง จากการท าป่ า ไม้ ตั้ ง แต่ ช่ ว งปลาย
พุ ท ธศตวรรษที่ 24 จนถึ ง ปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 25 (ประมาณช่ ว งรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7) จึงทาให้มีชุมชนเกิดขึ้นหลายแห่งตามแนว
คลองเหล่านี้จานวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว
แต่ ก่อ นหน้ า ที่ จ ะมี การสั ม ปทานป่ า ไม้ แ ละล่ องซุ ง นั้ น ในช่ ว งพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 21-22 ก็ป รากฏร่องรอยการตั้ง ถิ่นฐานของผู้ คนในบริเวณริมฝั่ ง
คลองต่ าง ๆ นี้แล้ ว ดัง มีการส ารวจพบร่องรอยชุมชนโบราณที่มีคูน้ าคั นดิ น
อยู่ ใ นเขตบ้ า นหั ว ถนน ต าบลหั ว ถนน และเขตบ้ า นแม่ ล าด ต าบลแม่ ล าด
อาเภอคลองขลุง ในเขตบ้านสระตาพรหมและบ้านโคกเลาะ ตาบลดอนแตง
อาเภอขาณุวรลักษบุรี (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552, หน้า 380-382) และซาก
โบราณสถาน-เศษโบราณวัตถุจานวนมากกระจายอยู่ในพื้นที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พื้นที่ราบลุ่มฝั่งตะวันตกของแม่น้าปิงตอนในเขตจังหวัดกาแพงเพชรก็มีร่องรอย
การตั้งถิ่นฐานของผู้คนสมัยโบราณเช่นเดียวกับพื้นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้าปิง
วั ด อั ม พาพนาราม ต าบลวั ง ไทร อ าเภอคลองขลุ ง เป็ น อี กวั ด หนึ่ ง
ที่มีความเก่าแก่และเป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูปเก่าแก่และโบราณวัตถุต่าง ๆ
ที่พบภายในบริเวณวัดและในชุมชนใกล้เคียงไว้จานวนหนึ่ง ซึ่งมีความน่าสนใจ
ไม่ น้ อยส าหรับ การศึกษาประวัติ ศาสตร์ท้องถิ่น จั ง หวั ด กาแพงเพชร เพราะ
ตาแหน่งที่ตั้ งของวัดอัมพาพนารามนั้นไม่ได้อยู่ติดกับแม่น้าปิง แต่อยู่ติดกับ
คลองวังไทรซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้าปิง และตั้งอยู่ห่างจากแม่น้าปิงไปราว
15 กิโลเมตร ท าให้ผู้เขียนเกิดข้อสงสัยว่ า เพราะเหตุใดชุมชนที่อยู่ห่างไกล
แม่น้าใหญ่หรือเส้นทางคมนาคมหลักถึงได้ปรากฏร่องรอยความรุ่งเรืองของ
ชุมชนมาช้านาน อย่างน้อยก็กว่า 100 ปีมาแล้ว
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ดังนั้น ผู้เขียนจึงพยายามที่จะศึกษาและแสดงให้เห็นร่องรอยชุมชน
โบราณ และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ราบลุ่ มฝั่ง
ตะวั น ตกของแม่ น้ าปิ ง ตอนใน ซึ่ ง ยั ง ขาดการส ารวจและศึ ก ษาค้ น คว้ า
เป็นอย่างมาก ผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีวัดอัมพาพนารามและ
พื้นที่ใกล้เคียงในเขตตาบลวังไทร ตาบลหัวถนน ตาบลโพธิ์ทอง ตาบลคลอง
สมบู ร ณ์ อ าเภอคลองขลุ ง จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ซึ่ ง อยู่ ใ นบริ เ วณที่ ร าบลุ่ ม
คลองวั ง ไทร (คลองขลุ ง ) อั น เป็ น ล าคลองสาขาของแม่ น้ าปิ ง เพื่ อเติ ม เต็ ม
ให้ กั บ การศึ กษาประวั ติ ศาสตร์ท้ องถิ่น ของจั ง หวั ด ก าแพงเพชรด้ ว ยวิ ธี การ
ทางประวัติศาสตร์ โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
คาบอกเล่าและหลักฐานทางศิลปสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์โบราณคดีและเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดอัมพาพนาราม

วัดอัมพาพนาราม หรือวัดวังไทร ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร
ตาบลวังไทร อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา (กรมการศาสนา, 2530,
หน้า 575)
ชื่อวัดอัมพาพนารามนั้นมีความหมายว่า อารามป่ามะม่วง มาจากคา
ว่า “อัมพ-” (อาพะ) ซึ่งเป็นภาษาบาลีแปลว่า ต้นมะม่วง (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556, หน้า 1398) น่าจะมีที่มาจากบริเวณที่ตั้งวัดอัมพาพนารามแต่เดิมนั้นต้น
มะม่ ว งมี ม าก (วั น นุ่ ม วงษ์ , ม.ป.ป., หน้ า 5) ขึ้ น อยู่ ใกล้ กั บ คลองที่ ไ หลมา
ทางด้ า นตะวั น ตกของวั ด คลองนี้ มี ชื่ อ ว่ า “คลองวั ง ไทร” ซึ่ ง น่ า จะมาจาก
ตาแหน่งที่ตั้งของชุมชนนั้นอยู่บริเวณ “วัง” หรือตาแหน่งร่องน้าลึกของคลอง
ซึ่ง ในอดี ต นั้ น มี ต้ น ไทรใหญ่ อยู่ หน้ า วั ด ริม ฝั่ ง คลอง จึ ง เป็ น ที่ มาของชื่ อคลอง
วังไทรและบ้านวังไทร (วัน นุ่มวงษ์, ม.ป.ป., หน้า 5) แม้ชื่อวัดอัมพาพนาราม
จะแปลว่า ป่ามะม่วง แต่ปัจจุบันชาวบ้านมักจะเรียกว่า “วัดวังไทร” ตามชื่อ
ของชุมชนบ้านวังไทรซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบบริเวณวัด (พระปลัดอาจินต์ อกิญฺจ
โน, สัมภาษณ์)
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คลองวังไทรเป็นคลองสาขาของแม่น้าปิง ช่ วงปลายคลองที่ ไหลไป
บรรจบกั บ แม่ น้ าปิ ง นั้ น ชาวบ้ า นเรี ย กว่ า “คลองขลุ ง ” ดั ง นั้ น คลองขลุ ง
กับคลองวังไทรก็คือลาคลองเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นที่ลาคลองไหล
ผ่าน คลองวังไทรกาเนิดจากทิวเขาด้านทิศตะวันตกในเขตอาเภอคลองลาน
และอ าเภอปางศิ ล าทอง จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ไหลผ่ า นเขตต าบลวั ง ไทร
ตาบลคลองสมบู รณ์ ตาบลท่าพุ ทรา และตาบลคลองขลุง อาเภอคลองขลุ ง
จังหวัดกาแพงเพชร (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ,
2544, หน้า 11) ไหลมาบรรจบกับแม่น้าปิงทางตอนใต้ของตัวชุมชนคลองขลุง
คลองวังไทรตลอดสายมีความยาวโดยประมาณ 60 กิโลเมตร คลองวังไทรหรือ
คลองขลุงปรากฏชื่อเรียกในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม) ว่า “น้าขลุม” (กรมศิลปากร, 2542, หน้า 518)

ภาพที่ 1 คลองวังไทรหรือคลองขลุงช่วง
ที่ไหลผ่านบริเวณหน้าวัดอัมพาพนาราม
ที่มา (ภาพถ่ายโดย ธีระวัฒน์ แสนคา)

วั ด อั ม พาพนารามไม่ ป รากฏหลั ก ฐานการสร้า งที่ แน่ ชั ด คงเป็ น วั ด
ที่ส ร้า งคู่กัน มากับ ชุ ม ชนบ้ า นวั งไทร ในหนั ง สือประวัติ วั ด ทั่ ว ราชอาณาจั กร
เล่ ม 6 ของกรมการศาสนา กระทรวงศึ กษาธิ การ ตี พิ ม พ์ เ มื่ อ พ.ศ. 2530
ระบุ ว่ า วั ด อั ม พาพนารามสร้ า งขึ้น เป็ น วั ด นั บ ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2425 และได้ รั บ
พระราชทานวิ สุง คามสี มาวัน ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2523 (กรมการศาสนา,
2530, หน้า 575)
ภายในวัดอัมพาพนารามมีการพบร่องรอยความเก่าแก่ของวัดผ่า น
อุโบสถหลังเก่า แม้ว่าจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาหลายครั้ง แต่ก็ยังปรากฏ
หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่น่าสนใจ ตลอดจนโบราณวัตถุ
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ต่ า ง ๆ ที่ มี ก ารพบในอุ โ บสถหลั ง นี้ สามารถก าหนดอายุ ก ารสร้ า งได้ ม าก
พอสมควร ซึ่งปรากฏข้อมูลจากการสารวจภาคสนามและการศึกษาสืบค้นของ
ผู้เขียน ดังนี้
อุโบสถเก่าของวัดอัมพาพนารามสร้างมาตั้งแต่เมื่ อใดนั้นไม่ปรากฏ
หลักฐานแน่ชัด ปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานมาเป็นวิหาร เป็นอาคาร
ขนาด 4 ห้อง ขนาดความกว้างประมาณ 6.80 เมตร ยาวประมาณ 11.50 เมตร
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผนังก่ออิฐถือปูนทุกด้าน เสาอุโบสถและเครื่องบน
ทาด้วยไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนสมัยใหม่ ด้านหน้ามีช่องประตูทางเข้า
อยู่ตรงกลาง 1 ช่อง ด้านหลังมีช่องประตูทางเข้าอยู่ติดกับผนังด้านใต้ 1 ช่อง
มีช่องหน้ าต่า งอยู่ ผนัง ด้านข้าง ข้า งละ 2 ช่อง บานประตู และบานหน้า ต่า ง
ทาด้วยไม้ ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจาลองเป็นพระประธานบนฐาน
ชุกชี มีรอยพระพุทธบาทจาลองและพระพุทธรูปประจาวันปูนปั้นปางต่าง ๆ
ประดิษฐานอยู่ข้างผนังด้านใน
ภาพที่ 2 อุโบสถเก่าวัดอัมพาพนาราม
ก่อนได้รับการบูรณะ
ที่มา (ภาพถ่ายโดย พระปลัดอาจินต์
อกิญฺจโน)

จากการสัมภาษณ์ นายมาก สืบวงษ์รอด มรรคนายก วัดอัมพาพนาราม
ทาให้ทราบว่า แต่เดิมอุโบสถเก่าของวัดอัมพาพนารามเป็นอาคารทรงโปร่ง
เสาและเครื่องบนทาด้วยไม้ หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ผนังทาด้วยไม้ระแนง
เป็นช่องพอป้องกันไม่ให้สุนัขลอดเข้าไปในอาคารได้ ปัจจุบันที่เสาอุโบสถหลังนี้
ยังมีร่องรอยการเข้าไม้ราวเพื่อตีไม้ระแนงทาผนังเหลืออยู่ มีใบเสมาที่ทาด้วย
แผ่นหินปักอยู่ทั้ง 8 ทิศ แต่มีรูปทรงไม่ชัดเจน เป็นแผ่นหินตามธรรมชาติไม่สลัก
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ลวดลาย ผู้นาในการสร้างอุโบสถนั้ นชาวบ้านเชื่อว่าคือ หลวงปู่เพ็ง อดีตเจ้า
อาวาสวัด รูปสาคัญในความทรงจาของชุมชน (มาก สืบวงษ์รอด, สัมภาษณ์)
ส่วนพระประธานในอุโบสถนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่สันนิษฐาน
ว่าน่าจะเป็น “หลวงพ่ออู่ทอง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัดอัมพาพนาราม
ที่ไม่ทราบประวัติหรือที่มาชัดเจน องค์พระสร้างด้วยโลหะสาริด ลงรักปิดทอง
ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 32 เซนติเมตร สูง 41 เซนติเมตร ลักษณะ
พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระโอษฐ์เล็ก เม็ดพระศกมีขนาดเล็กและ
ถี่เหมือนหนามขนุน พระรัศมีเป็นทรงเปลวสั้น ครองจีวรห่มเฉียงแนบพระองค์
พระวรกายค่อนข้างอวบ ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ขัดสมาธิ ราบประทับนั่ง
บนอาสนะ 4 ขา ส่วนฐานทาด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจก กว้าง 48
เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร สามารถถอดแยกออกจากองค์พระได้ สันนิษฐานว่า
ทาขึ้นทีหลังองค์พระ

ภาพที่ 3 หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธรูปเก่าแก่
คู่วัดอัมพาพนาราม สันนิษฐานว่าเคยเป็น
พระประธานในอุโบสถเก่ามาก่อน
ที่มา (ภาพถ่ายโดย ธีระวัฒน์ แสนคา)

ต่อมา อุโบสถได้ชารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาประมาณ พ.ศ. 24812482 พระสงฆ์และชาวบ้านวังไทรได้ร่วมกันบริจาคเงิน ในการบูรณปฏิสังขรณ์
โดยได้ว่าจ้างช่างหนานถึงและช่างหนานต๊ะ ซึ่งเป็นช่างชาวเหนือที่มาแต่งงาน
กับหญิงบ้านวังไทรเป็นช่างในการบูรณปฏิสังขรณ์ ส่วนชาวบ้านก็ช่วยกันปั้นอิฐ
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ขึ้นมาสาหรับก่อผนัง (มาก สืบวงษ์รอด, สัมภาษณ์) จึงทาให้รูปทรงอุโบสถเก่า
จากอาคารทรงโปร่งกลายเป็นอาคารก่ออิฐ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ส่วนหลังคา
เปลี่ยนจากแป้นเกล็ดเป็นกระเบื้องดินเผา
หลังบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถเสร็จได้มีการฉลองสมโภช และเปลี่ยน
พระประธานภายในอุโบสถใหม่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ (พุทธ
ศตวรรษที่ 25) จานวน 3 องค์
พระพุทธรูปองค์กลางซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถสร้างด้วยโลหะ
ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 92 เซนติเมตร
ลักษณะพระพักตร์คล้ายบุคคลจริง พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่า พระรัศมี
เป็นทรงเปลวถอดออกได้ ครองจีวรลายดอกห่มเฉียง ชายสังฆาฏิปลายตัดยาว
จรดพระนาภี ขัดสมาธิราบ ประทับนั่งบนฐานบัว
ที่ ส าคั ญ คื อ ปรากฏข้ อ มู ล จารึ ก การสร้ า งที่ ฐ านด้ า นหน้ า จ านวน
3 บรรทัดมีข้อความว่า “พ่อสินแม่เต๊สร้างไว้ในพระพุทธสาสนาเมื่อ พ.ศ. 2482”
จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า พ่อสินและแม่เต๊ ผู้สร้างพระพุทธรูปดังกล่าวนี้เป็นปู่
และย่าของนายมาก สืบวงษ์รอด ซึ่งในปีที่ฉลองพระพุทธรู ปและอุโบสถนั้น
นานมากมีอายุประมาณ 12 ปี ยังได้มีโอกาสเห็นและจาได้ถึงการถวายพระพุทธรูป
ของปู่และย่าเป็นอย่างดี
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ส่ ว นพระพุ ท ธรู ป อี ก 2 องค์ ที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู่ บ นฐานชุ ก ชี ร่ ว มกั บ
พระประธาน สันนิ ษฐานว่าสร้า งขึ้น พร้อมกับพระประธาน สร้า งด้ว ยโลหะ
ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย องค์แรกขนาดหน้าตักกว้าง 62 เซนติเมตร สูง 88
เซนติเมตร องค์ที่สองขนาดหน้าตักกว้าง 55 เซนติเมตร สูง 76 เซนติเมตร
พระพุ ท ธรู ป ทั้ ง สององค์ มี ลั ก ษณะพระพั ก ตร์ ค่ อ นข้ า งกลม พระขนงโก่ ง
พระเนตรเหลื อบต่ า พระรัศมี เป็ นทรงเปลวถอดออกได้ ครองจี วรลายดอก
ห่มเฉียง ชายสังฆาฏิปลายตัดยาวปิดทับพระนาภี ขัดสมาธิราบ ประทับนั่งบน
ฐานบัวส่วนฐานล่างเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ กางกั้นด้วยฉัตรโลหะปิดทอง
ในปี พ.ศ. 2519 พระครูบาน ปุญฺญโชโต อดีตเจ้าอาวาสได้เริ่มสร้าง
อุ โ บสถหลั ง ใหม่ ขึ้ น และท าการผู ก สี ม าฉลองสมโภชในปี พ.ศ. 2525
ท าให้ อุ โ บสถเก่า ต้ อ งถู กปรับ การใช้ ง านมาเป็ น วิ หาร ซ่ อ มแซมหลั ง คาโดย
ท าการเปลี่ ย นกระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คาจากกระเบื้ อ งดิ น เผาเป็ น กระเบื้ องลอน
สมัยใหม่ มีการนาพระประธานและพระพุทธรูปเก่าต่าง ๆ มาเก็บรักษาไว้ แล้ว
อั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธชิ น ราชจ าลองไปเป็ น พระประธานแทนและมี ก ารปั้ น
พระพุ ทธรูปประจ าวั นปางต่ าง ๆ ขึ้ นประดิ ษฐานไว้ ในอุ โบสถหลั งเก่า เพื่ อ ให้
พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา (ประจวบ พันธุ์พิชัย, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ ยังได้มีการทาการถอนสีมาและขุดลูกนิมิตที่อยู่ใต้ใบเสมา
รอบอาคารทั้ ง 8 ทิ ศขึ้น มาด้ ว ย ลู ก นิ มิ ต ที่ ขุด ขึ้น มานั้ น เป็ น ก้อนหิ น แกรนิ ต
ที่หาได้ไม่ยากในท้องถิ่น เป็นก้อนมน ๆ กลม ๆ ขนาดไม่เท่ากัน เท่าลูกมะพร้าว
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บ้าง เท่าตุ่มใส่น้าดื่ม บ้าง เป็ นลักษณะหินตามธรรมชาติไม่ไ ด้ตกแต่ งรูปทรง
ให้กลมมนเหมือนในปัจจุบัน
ต่อมา สภาพอุโบสถหลังเก่าก็ชารุดทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ ใน พ.ศ. 2553
พระครูกิต ติ ว ชิ รโสภิ ต เจ้ า อาวาสรูป ปั จ จุ บั น จึ ง ได้ ท าการบู รณปฏิสั ง ขรณ์
อุโบสถหลัง เก่า อีกครั้ง เปลี่ยนกระเบื้องหลัง คา ท าฝ้า เพดานด้ ว ยไม้ระแนง
ฉาบปูนทาสีผนังใหม่ ปูพื้นกระเบื้องทั้งในและรอบอาคาร ประดับไม้ฉลุรอบ
ชายคา ก่อกาแพงแก้วล้อมรอบ และทาซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้า และที่สาคัญ
คือ ได้ทาการขุดบริเวณสะดืออุโบสถ หรือบริเวณกึ่งกลางด้านหน้าพระประธาน
ในอุโบสถด้วย ทาให้พบโบราณวัตถุที่น่าสนใจในสะดืออุโบสถ ดังนี้
สิ่งแรก คือ เงินพดด้วงและหอยเบี้ยขนาดเล็กจานวนหนึ่ง ซึ่งน่าจะถูก
นาลงไปฝังไว้เมื่อครั้งที่มีการทาการผูกสีมาอุโบสถหลังนี้ เงินพดด้วงและเงิน
โบราณเหล่ า นี้ เ ป็ น เงิ น ตราที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาใช้ ใ นสมั ย ต้ น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ดังจะเห็นได้
จากตราประทับบนเงินเป็นรูปมงกุฎซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจารัชกาล
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ส่ ว นหอยเบี้ ย ก็ ใ ช้ แ ทนเงิ น ตรา
ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ามาช้านานแล้ว
สิ่งที่สอง คือ ขวดแก้วใส จานวน 2 ขวด ขวดใบแรกมีความสูง 13 เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ก้นขวดยาว 5 เซนติเมตร มีจุกปิดปากขวด ขวดใบที่สอง
อยู่ในสภาพแตกอยู่ภายในหลุม มีเพียงจุกปิดฝาขวดที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับขวดใส่น้าหอม สันนิษฐานว่าเป็นขวดแก้วที่ผลิตและนาเข้า
จากยุโรปในสมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 25)
โบราณวัตถุทั้งสองอย่างน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมผูกสีมาและ
ฝังลูกนิมิตของอุโบสถหลังนี้ในยุคแรก โดยอาจมีผู้ศรัทธานาเงินตราหอยเบี้ย
ดั ง กล่ า วมาบรรจุ ล งในหลุ ม สะดื ออุ โ บสถก่ อนการผู ก สี ม า ส่ ว นขวดแก้ ว ใส
ก็น่าจะใส่น้าหอมหรือของเหลวอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในการสรงลูกนิมิตลูก
เอกกลางอุ โ บสถ เมื่ อตั ด หวายผู กสี ม าแล้ ว จึ ง ถูก ทิ้ ง หรือ ฝั ง ไว้ บ ริเวณสะดื อ
อุโบสถหลังนี้ด้วย
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เมื่อพิจารณาจากรูปทรงอาคารอุโบสถและโบราณวัตถุที่พบ ผู้เขียน
สั นนิ ษฐานว่ า อุ โบสถหลั งนี้ น่ าจะถู กสร้ างขึ้ นในช่ ว งต้ นพุ ท ธศตวรรษที่ 25
(ปลายรัชกาลที่ 4 ถึง ต้นรัชกาลที่ 5) ดังที่มีการพบโบราณวัตถุร่วมสมัยดังกล่าว
อยู่ ใ นหลุ ม สะดื ออุ โ บสถ ซึ่ ง ก็ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อมู ล ในหนั ง สื อประวั ติ วั ด ทั่ ว
ราชอาณาจักร เล่ม 6 ของกรมการศาสนาที่ระบุว่า วัดอัมพาพนารามสร้างขึ้นเป็น
วัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2425 (กรมการศาสนา, 2530, หน้า 575)
ผู้เขียนเชื่อว่าทางราชการน่าจะถือเอาปี พ.ศ. 2425 ซึ่งน่าจะเป็นปีที่มี
การสร้างหรือผูกสีมาอุโบสถหลังนี้เป็นปี ที่สร้างเป็นวัดขึ้นมาก็เป็นได้ เพราะ
ในอดีตเอกสารราชการบางเล่มมักจะกาหนดว่าวัดจะมีการสร้างขึ้นเป็นวัดโดย
สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างอุโบสถและได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา
แล้วเท่านั้น ซึ่งปีพุทธศักราชดังกล่าวก็มีความใกล้เคียงกับอายุของโบราณวัตถุ
ที่ขุดพบในหลุมสะดืออุโบสถด้วย
ด้านหลังอุโบสถเก่าทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวอาคาร
ประมาณ 15-20 เมตร ชาวบ้านเล่าว่า บริเวณดังกล่าวเคยมีพระเจดีย์เก่าตั้งอยู่
เป็นพระเจดีย์ขนาดย่อมฐานสี่เหลี่ยมมีรูปทรงคล้ายปราสาทยอดแหลม มีซุ้ม
เล็ก ๆ สาหรับประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน มีลายปูนปั้นประดับเล็กน้อย
ความสูงประมาณ 3-5 เมตร อยู่ในสภาพชารุด ต่อมาจึงถูกมิจฉาชีพมาทาการ
ขุดที่ฐานและองค์พระเจดีย์ ทาให้พังทลายลง ภายหลังเศษซากอิฐ จึงถูกไถทิ้ง
จนไม่เหลือร่องรอยหลักฐานอะไรในปัจจุบัน (พระครูกิตติวชิรโสภิต, สัมภาษณ์;
มาก สืบวงษ์รอด, สัมภาษณ์) นอกจากความทรงจาของชุมชนเท่านั้น
นอกจากอุโบสถหลังเก่าและโบราณวัต ถุที่เกี่ยวข้องกับอุโบสถแล้ ว
ภายในวัดอัมพาพนารามยังพบเสาหงส์ที่มีหงส์ยอดเสาจานวน 7 เสา หงส์ยอด
เสาเป็ นส่ วนประกอบของเสาหงส์ โดยปลายที่ เป็ นหงส์ ยอดเสาจะใช้ ส าหรั บ
ผูกธงปฏากในช่วงเทศกาลกฐิน หล่อด้วยสาริด ลงรักปิดทองศิลปะรัตนโกสินทร์
(พุท ธศตวรรษที่ 24-25) หั วมี หงอนสลั กลายไทยพลิ้ วลู่ ลม ลาคอยาวระหง
ลาตัวสลักลวดลายเลียนแบบลายของลาแพนหางนกยูงปีกแผ่กว้าง หางสลักลาย
กนกเปลวอย่างอ่อนช้อย สง่า งดงามทั่วลาตัวยืนบนฐานบัวหงายซ้อนกลีบอย่าง
ประณีต (สมชาย ณ นครพนม, บรรณาธิการ, 2557, หน้า 155)
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จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พบภายในบริเวณ
วัดอัมพาพนาราม ทาให้สันนิษฐานเกี่ยวกับอายุการสร้างวั ดแห่งนี้ขึ้นมาเป็น
เบื้ อ งต้ น ได้ ซึ่ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ว่ า วั ด อั ม พาพนารามจะถู ก สร้ า งขึ้ น และ
มี พ ระภิ ก ษุ ม าจ าพรรษาตั้ ง แต่ ช่ ว งปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 24 และต้ น พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 25 ก็ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาและสร้ า งอุ โ บสถเพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบ
สังฆกรรมขึ้น ซึ่งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของชุมชนบ้านวังไทรไปพร้อม ๆ
กันด้วย
ร่องรอยชุมชนโบราณและโบราณสถานในพื้นที่ใกล้เคียงบ้านวังไทร

พื้นที่ บริเวณใกล้ เคียงกั บวัดอั มพาพนารามในเขตตาบลวังไทร ต าบล
หัวถนน ตาบลโพธิ์ทอง ตาบลคลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
ซึ่งถือว่าอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของที่ราบลุ่มซึ่ งมีคลองวังไทรเป็นลาคลองสาคัญ
ได้มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณและซากโบราณสถานหลายแห่ง อาทิ ชุมชน
โบราณบ้านหัวถนน วัดอัมพาพนาราม วัดหนองปรือ วัดพิกุลทอง วัดไทรย้อย
โบราณสถานโคกพระ โบราณสถานต้นโพธิ์ เป็นต้น
1. ชุมชนโบราณบ้านหัวถนน อยู่ในเขตบ้านหัวถนน ตาบลหัวถนน
อาเภอคลองขลุง จากการสารวจทางโบราณคดีของรองศาสตราจารย์ศรีศักร
วัลลิโภดม ได้พบร่องรอยชุมชนโบราณที่มีคูน้าคันดินล้อมรอบ เป็นรูปสี่เหลี่ยม
ขนาดเล็ก ภายในบริเวณส่วนใหญ่กลายเป็นที่นา พบซากวัดที่มีเจดีย์ขนาดเล็ก
แต่ว่าถูกทาลายจนเดาไม่ออกว่าเป็นรูปร่างอะไร พบเศษภาชนะดินเผาเคลือบ
และแบบเผาแกร่งแบบทางสุโขทัยตามผิวดินในบางบริเวณ (ศรีศักร วัลลิโภดม,
2552, หน้า 167)
2. วั ด หนองปรื อ อยู่ ใ นเขตบ้ า นหนองปรื อ ต าบลคลองสมบู ร ณ์
อาเภอคลองขลุง มีการพบก้อนศิลาแลงที่ใช้ทาเป็นส่วนประกอบเสาอาคารและ
เศษอิฐเป็นจานวนมาก ผู้เขียนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฐานวิหาร หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก แต่ไม่ปรากฏขนาดชัดเจนเนื่องจากถูกขุดทาลายเป็นอย่างมาก
และมี ก ารขุ ด พบชิ้ น ส่ ว นศิ ล าแลงที่ เ ป็ น โกลนพระพุ ท ธรู ป ในบริ เ วณซาก
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โบราณสถานนี้หลายชิ้น (พระครูกิตติวชิรโสภิต, สัมภาษณ์ ) ปัจจุบันทางวัดได้
สร้างวิหารครอบทับซากวิหารเดิมแล้ว
3. วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตบ้านหัวถนน ตาบลหัวถนน อาเภอคลอง
ขลุงภายในวัดมีการพบฐานวิหารก่อด้วยอิฐ และใช้ก้อนศิลาแลงเรียงเป็นเสา
อาคาร แต่ปัจจุบันทางวัดได้มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ครอบทับแล้ว
ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อดอกรัก” ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ปูนปั้น แต่เดิมอยู่ในสภาพชารุด โกลนทาด้วยศิลาแลง ปางมารวิชัย ขนาดหน้า
ตักกว้าง 2 เมตร สูง 2.50 เมตร เนื่องจากองค์พระได้รับการซ่อมแซมบูรณะ
ใหม่ทาให้กาหนดอายุทางศิลปะได้ลาบาก แต่จากลักษณะพุทธศิลป์ที่ปรากฏ
ค่อนข้างใกล้เคียงกับศิลปะสุโขทัย สกุลช่างกาแพงเพชร เดิมนั้นประดิษฐานอยู่
กลางทุ่งนาบริเวณบ่อฆ้อง ในเขตบ้านโนนทัน ตาบลหัวถนน ต่อมาชาวบ้าน
จึงอัญเชิญมาเป็นพระประธานในอุโบสถเก่าวัดพิกุลทอง เป็นที่เคารพศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนในละแวกนี้เป็นอย่างมาก มีการจัดงานปิดทองสักการะเป็น
ประจาทุกปี (พระสอาด ภูริปญฺโญ, สัมภาษณ์) ปัจจุบันถูกอัญเชิญมาประดิษฐาน
ไว้ที่วิหารใหม่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาโดยสะดวก

ภาพที่ 5 พระพุทธรูปหลวงพ่อดอกรัก วัดพิกุลทอง
ที่มา (ภาพถ่ายโดย ธีระวัฒน์ แสนคา)

4. วั ด ไทรย้อย เป็ น วั ด ร้า งอยู่ ก ลางป่ า อ้ อย ในเขตต าบลโพธิ์ ท อง
อาเภอคลองขลุง มีการพบก้อนศิลาแลงและเศษอิฐเป็นจานวนมาก สันนิษฐาน
ว่าน่าจะเป็นฐานวิหาร แต่ไม่ปรากฏขนาดชัดเจนเนื่องจากถูกขุดทาลายเป็น
อย่างมาก (พระครูกิตติวชิรโสภิต, สัมภาษณ์)
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5. โบราณสถานโคกพระ ถือเป็นโบราณสถานที่อยู่ใกล้เ คียงกับวัด
อัมพาพนารามมากที่สุด เป็นวัดร้างอยู่กลางทุ่งนาทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของบ้านวังไทร ตาบลวังไทร อาเภอคลองขลุง มีการพบก้อนศิลาแลงและเศษ
อิฐเป็นจานวนมาก แต่เดิมยังปรากฏแนวอิฐซึ่งเป็นผนังอาคารทางด้านทิศเหนือ
หลงเหลื อ อยู่ แต่ ไ ม่ ป รากฏขนาดชั ด เจน (กลี บ ครุ ฑ ธานุ วั ฒ น์ , สั ม ภาษณ์ )
ปัจจุบันพังทลายไปแล้วเนื่องจากถูกขุดทาลายเป็นอย่างมาก และเคยมีการขุด
พบพระพุทธรูปสาริดขนาดหน้าตัก 3 นิ้วและ 5 นิ้วหลายองค์ (พระครูกิตติวชิร
โสภิต, สัมภาษณ์)

ภาพที่ 6 เศษอิฐที่กระจายอยู่ในบริเวณ
โบราณสถานโคกพระ
ที่มา (ภาพถ่ายโดย ธีระวัฒน์ แสนคา)

6. โบราณสถานต้นโพธิ์ เป็นวัดร้างอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของบ้านวังไทร ในเขตบ้านหนองขาม ตาบลวังไทร อาเภอคลองขลุง มีการพบ
ก้อนศิลาแลงและเศษอิฐ เป็นจานวนมาก สันนิษฐานว่าน่า จะเป็นฐานวิหาร
แต่ไม่ปรากฏขนาดชัดเจนเนื่องจากถูกขุดทาลายเป็นอย่างมาก เคยมีการขุดพบ
พระพุท ธรูปสาริดขนาดเล็กที่เรียกว่า “พระกาแพงสามขา” ในบริเวณซาก
โบราณสถานนี้หลายองค์ ภาชนะดินเผาที่ภายในบรรจุเถ้ ากระดูกและเต้าปูน
สาริด และรูปครุฑที่ทาด้วยโลหะขนาดเล็กซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นส่วนประกอบ
ของอาคารหรือโขนเรือด้วย (พระครูกิตติวชิรโสภิต, สัมภาษณ์)
7. โบราณสถานแท่ นพระ อยู่ ในเขตบ้ า นป่ า ขนุ น ต าบลหั ว ถนน
อาเภอคลองขลุง เป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีต้นไม้ปกคลุมทั้งเนิน มีการพบก้อน
ศิลาแลงที่ใช้ทาเป็นส่วนประกอบเสาอาคาร เศษอิฐและเศษกระเบื้องหลังคาดิน
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เผาเป็นจานวนมาก ผู้เขียนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฐานวิหาร หันหน้าไปทางทิศ
ตะวัน ออก แต่ ไม่ ปรากฏขนาดชั ดเจนเนื่ องจากถูกขุด ท าลายเป็น อย่ า งมาก
แต่ เดิ ม เคยมี แ ท่ น พระประธานขนาดใหญ่ อยู่ เหนื อ ฐานวิ หารนี้ ชาวบ้ า นจึ ง
เรีย กว่า “แท่ น พระ” (พระสอาด ภูริป ญฺโ ญ, สั ม ภาษณ์ ) จากการพิ จารณา
ลักษณะของก้อนอิฐที่พบในบริเวณโบราณสถาน ผู้เขียนสันนิษฐานว่ามีการ
สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 20-21
ภาพที่ 7 ชิ้นส่วนเสาศิลาแลง
เศษอิฐและกระเบื้องดินเผาในบริเวณ
โบราณสถานแท่นพระ
ที่มา (ภาพถ่ายโดย ธีระวัฒน์ แสนคา)

การพบร่องรอยชุมชนโบราณ ซากโบราณสถานและร่องรอยการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์ในเขตชุมชนบ้านวังไทรและใกล้เคียง ถือเป็นหลักฐานสาคัญใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ของท้องถิ่นบ้านวังไทร และวัดอัมพาพนาราม
อันจะนาไปสู่การศึกษาสืบค้นเพื่อเติมเต็มให้กับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จังหวัดกาแพงเพชรต่อไป

ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านวั งไทรในกับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเมืองกาแพงเพชร: ข้อสังเกตและข้อสันนิษฐานเบื้องต้น
ในพระไอยการเก่าตาแหน่งนาทหารหัวเมือง ฉบับอยุธยา ที่ตราขึ้น
ประมาณปี พ.ศ. 1997 รั ช กาลสมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถ ระบุ ว่ า เมื อ ง
กาแพงเพชรมีเมืองขึ้นทั้งสิ้น 9 เมือง ได้แก่ เมืองไตรตรึง ษ์ เมืองโบราณราฐ
เมื อ งสพานบุ รี เมื อ งเทพบุ รี เมื อ งนารถบุ รี เมื อ งเชี ย งเงิ น เมื องเชี ย งทอง
เมืองตาก และเมืองโกสาพินิน (ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรีหม่อมราชวงศ์, 2552,
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หน้า 105) ส่วนทาเนียบหัวเมืองครั้งรัชกาลที่ 3 ในจารึกวัดพระเชตุ พนวิมล
มังคลาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งทาขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ระบุว่าเมืองกาแพงเพชรมีเมืองขึ้น
ทั้งสิ้น 5 เมือง ได้แก่ เมืองโกสามพิน เมืองบงการบุรี เมืองโบราณราช เมืองนาถบุรี
และเมืองไตรตรึงษ์ (ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 2544, หน้า 281)
ชุมชนโบราณเมืองตาก (เมืองตากเก่า) ปัจจุบันอยู่ในเขตตาบลเกาะ
ตะเภา อ าเภอบ้ า นตาก จั ง หวั ด ตาก ชุ ม ชนโบราณเมื อ งเชี ย งเงิ น ปั จ จุ บั น
อยู่ในเขตตาบลเชียงเงิน อาเภอเมืองตาก และชุ มชนโบราณเมืองเชียงทอง
ปัจจุบันอยู่ในเขตตาบลเชียงทอง อาเภอวั งเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งภายหลังตั้งแต่
สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา เมืองเชียงเงินและเมืองเชียงทองได้ขึ้นอยู่กับ
เมืองตาก
ชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ์ ปัจจุบันอยู่ในเขตตาบลไตรตรึงษ์ อาเภอเมือง
กาแพงเพชร ยังปรากฏร่องรอยคูน้าคันดิ นและโบราณสถานสาคัญ อยู่จนถึง
ปัจจุบัน (จิตร ภูมิศักดิ์, 2547, หน้า 127-139) ชุมชนโบราณเมืองสพานบุรีและ
เมืองบงการบุรี พลตรีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี สันนิษฐานว่าน่าจะตรงกับ
ชุมชนโบราณเมืองบางพาน (ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรีหม่อมราชวงศ์, 2552, หน้า
105) ซึ่งอยู่ในเขตตาบลเขาคีรีส อาเภอพรานกระต่ าย จังหวัดกาแพงเพชร ยัง
ปรากฏร่องรอยคูน้าคันดินและโบราณสถานสาคัญ บนยอดเขานางทองจนถึง
ปัจจุบัน (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2554, หน้า 1-10) และภายหลังสันนิษฐานน่าจะมี
การอพยพเคลื่อนย้ายมาตั้งชุมชนที่บ้านพรานกระต่าย (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ, 2526, หน้า 44) และชุมชนโบราณเมื องโกสาพินินหรื
อเมืองโกสาพินนั้น สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณเดียวกับชุมชนโบราณบ้าน
คลองเมื อง เขตอาเภอโกสัมพี น คร จั งหวัดกาแพงเพชร (ธีระวัฒน์ แสนคา,
2555, หน้า 91-107)
เมืองที่ยังไม่ปรากฏข้อมูลหรือข้ อสันนิษฐานว่าตั้งอยู่ตาแหน่งใด คือ
เมืองโบราณราชกับเมืองนารถบุรี (นาถบุรี)
จากข้อมูลและหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผู้เขียนมีความเห็นว่าบริเวณชุมชนบ้านวังไทร วัดอัมพาพนาราม ชุมชนโบราณ
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ที่มีคูน้าคันดินที่บ้านหัวถนน และซากโบราณสถานในบริเวณใกล้เคียงในเขต
ที่ราบลุ่มคลองวังไทรตอนกลาง อาจจะเป็นที่ตั้งของเมืองบริวารหรือเมืองขึ้น
เมืองใดเมืองหนึ่งของเมืองกาแพงเพชรที่ยังไม่ปรากฏข้อมูลหรือข้ อสันนิษฐาน
ว่าตั้งอยู่ตาแหน่งใด ระหว่าง “เมืองโบราณราช” กับ “เมืองนาถบุร”ี
เพราะหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในบริเวณบ้านวังไทรและใกล้เคี ยง
ดั ง กล่ า วล้ ว นแต่ แสดงให้ เห็ น ว่ า บริเวณนี้ เคยเป็ น ชุ ม ชนโบราณระดั บ เมื อง
มาก่อน แต่คงเป็นเมืองขนาดเล็ก ดังปรากฏว่ามีร่อยรอยชุมชนโบราณที่มีคูน้า
คัน ดิ น ขนาดเล็ กล้ อมรอบที่ บ้ า นหัว ถนน การที่ จ ะเรียกชุ ม ชนโบราณแห่ ง นี้
ว่าเป็นเมืองขึ้นเมืองหนึ่งของเมืองกาแพงเพชรก็คงไม่ขัดกับหลักฐานทางโบราณคดี
ที่สาคัญคือ จากการศึกษาของรองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม
พบว่ามีแนวคันดินถนนโบราณเชื่อมต่อมาจากเมืองไตรตรึงษ์ไปทางบ้านปากดง
ตัดลงสู่ที่ราบลุ่มลงไปทางใต้ ผ่านลาน้าและที่ลุ่มต่าไปราว 3 กิโลเมตร ก็ค่อย
เลือนหายไป (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552, หน้า 164) ซึ่งแนวคันดินถนนโบราณนี้
ได้ มีลั กษณะชี้ ตรงไปทางชุม ชนโบราณที่บ้ า นหั วถนน ซึ่ง ก็สอดคล้ องกับ ชื่ อ
ชุ ม ชนบ้ า นหั ว ถนนที่ สั น นิ ษ ฐานว่ า บรรพบุ รุ ษ คงตั้ ง ชื่ อ ตามแนวคั น ดิ น ถนน
โบราณดังกล่าวนี้ สาหรับเมืองไตรตรึงษ์นั้นเป็นเมืองขึ้นสาคัญเมืองหนึ่งของ
เมืองกาแพงเพชร และปรากฏชื่ อเมื องร่ว มสมัย กันกับ เมืองโบราณราชและ
เมืองนาถบุรีทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา และต้นกรุงรัตนโกสินทร์
แสดงให้เห็นว่า เมืองไตรตรึงษ์กับชุมชนโบราณที่บ้านหัวถนนตลอดจน
โบราณสถานในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านวังไทรนั้นมีการอยู่อาศัยของผู้คนและ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ร่วมกันหรือร่วมสมัยกัน จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า
ชุมชนโบราณที่บ้านหัวถนนนั้นจะเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณราชหรื อเมืองนาถ
บุรีเมืองใดเมืองหนึ่ง ก่อนที่จะเกิดการทิ้งร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ 22 และ
ภายหลังน่าจะมีการย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ตาแหน่งริมคลองวังไทรแทนตาแหน่ง
ที่ตั้งชุมชนเดิม ซึ่งสภาพคูน้าอาจตื้นเขิน และลาน้าอาจเปลี่ยนทางเดินมาทาง
ที่ตั้งชุมชนบ้า นวังไทร เพราะปรากฏหลักฐานว่าในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25
ลาน้าในบริเวณภูมิภาคนี้มักจะมีการเปลี่ยนทางเดินน้าอยู่บ่อย ๆ เกิดทางน้า
สายใหม่ ส่ ว นสายเก่ า ก็ ตื้ น เขิ น ไปตามกาลเวลา (จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ,
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พระบาทสมเด็จพระ, 2549, หน้า 164-165) และศาสนาต่าง ๆ ที่เคยสร้างไว้
ก็คงชารุดทรุดพังไปในที่สุด เพราะขาดผู้คนดูแลรักษา ภายหลังการกวาดต้อน
เทครัวชาวหัวเมืองเหนือลงไปอยู่กรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2127 ในรัชกาล
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (กรมศิลปากร, 2542, หน้า 287-288) ก็อาจ
ทาให้ชุมชนโบราณดังกล่าวถูกทิ้งร้าง
เมื่ อ บ้ า นเมื อ งสงบก็ ค งมี ผู้ ค นกลั บ ขึ้ น มาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นบริ เ วณ
ใกล้เคียงเมืองเดิม ทั้งเพื่อหาพื้นที่ทาการเพาะปลูก แต่การตั้งชุมชนคงขยับไป
ใกล้ ค ลองวั ง ไทรมากยิ่ ง ขึ้น ทิ้ ง บริ เวณที่ เคยเป็ น ที่ ตั้ ง ชุ ม ชนมาอยู่ พื้ น ที่ ใหม่
แต่ ใ กล้ เ คี ย งกั น เพราะเส้ น ทางน้ าอาจเปลี่ ย นทางเดิ น หรื อ เป็ น แหล่ ง น้ า
มีความอุดมสมบูรณ์กว่า และเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างชุมชนตอนใน
และแหล่งของป่าที่อยู่ทางทิวเขาทางทิศตะวันตกกับชุมชนริมแม่น้าปิงที่อยู่ทาง
ตะวั น ออก ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ชุ ม ชนบ้ า นวั ง ไทรจึ ง เหมาะสมกั บ การตั้ ง ถิ่ น ฐาน
ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็พบว่ามีการทาป่าไม้
และล่ อ งซุ ง ในคลองวั ง ไทร ดั ง ปรากฏหลั ก ฐานในบั น ทึ ก ระยะทางสมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส เสด็ จ ตรวจการคณะสงฆ์
ในมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2456 ว่ามีชาวพม่ามาทาป่าไม้แล้วปลูกเรือนเป็น
หมู่บ้านอยู่แถวปากคลอง แล้วพวกผู้ชายพม่าก็ขึ้นไปตัดไม้ทางานในป่า และใช้
คลองนี้เป็นทางเข็นไม้สักลงมาจากป่าทางตอนใน (สมเด็จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์, 2526, หน้า 117)
แต่การกลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานของผู้คนครั้งใหม่น่าจะยังคงมีการเรียกชือ่
เมื องตามชื่ อเดิ ม ก่ อนที่ จ ะมี ก ารยุ บ เมื องขนาดเล็ ก เป็ น อ าเภอ ต าบลหรื อ
หมู่บ้าน มีการตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่ออาเภอหรือตาบลใหม่ตามตาแหน่งที่ตั้งเมือง
และจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา
จึงมีความเป็นได้ว่า เมืองโบราณราชหรือเมืองนาถบุรี เมืองใด เมืองหนึ่ง
อาจถู ก ลดฐานะลงเป็ น เพี ย งต าบล แล้ ว เปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ เ ป็ น ต าบลวั ง ไทร
ตามตาแหน่งภูมิศาสตร์ที่ตั้งเมืองในขณะนั้นก็เป็นได้ ด้วยชุมชนบ้านวังไทรซึ่ง
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เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ตั้งอยู่ริมคลองวังไทรและมีความเป็นไป
ได้ว่า อาจมีการย้ายตาแหน่งที่ตั้งศูนย์กลางอานาจของเมืองโบราณราชหรื อ
เมื องนาถบุ รี เมืองใดเมืองหนึ่ ง ขยั บ ออกมาอยู่ ริม ฝั่ ง แม่ น้าปิ ง บริเวณบ้ า น
คลองขลุง ซึ่งมีผู้คนส่วนหนึ่งอพยพหนีไข้ชุมจากเมืองขาณุวรลักษบุรีขึ้นมาอยู่
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์,
2526, หน้า 76) และเป็นจุด ที่คลองวังไทรหรือคลองขลุงไหลมาบรรจบกับ
แม่น้าปิงทางฝั่งตะวันตก และอาจเปลี่ยนชื่อเมือง ให้สอดคลองกับชุมชนที่ตั้ง
ศูนย์กลางอานาจเมือง จากชื่อเมืองโบราณราชหรือเมืองนาถบุรีเมืองใดเมื อง
หนึ่งมาเป็นชื่อคลองขลุง และกลายเป็นตัวอาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
ในปัจจุบันก็เป็นได้
แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูลและประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน
เบื้ องต้ นของผู้ เขี ยน จากหลั กฐานประวั ติ ศาสตร์ ที่ มี อยู่ อย่ างค่ อนข้ างจ ากั ด
ยังจาเป็นต้องช่วยกันศึกษาค้นคว้าและขบคิดหาข้อเท็จจริง ทางประวัติศาสตร์
ต่อไป
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากที่ผู้เขียนนาเสนอมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัดอัมพาพนารามถือเป็น
วัดเก่าแก่วัดหนึ่งในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจัง หวัดกาแพงเพชร
ในสมั ยรัต นโกสิ น ทร์ ดั ง ปรากฏหลั กฐานทางประวัติ ศาสตร์และโบราณคดี
ที่พบอยู่ภายในบริเวณวัดและบริเวณชุมชนบ้านวังไทร นอกจากนี้ ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับชุมชนบ้านวังไทรก็ยังมีการพบร่องรอยของชุมชนโบราณ โบราณสถาน
และโบราณวัตถุที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-22 จนทาให้เกิดการสงสัยและ
ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของผู้เขียนว่า บริเวณชุมชนบ้านวังไทรและใกล้เคียงอาจ
เคยเป็นบริเวณที่ตั้ งของชุมชนโบราณเมืองใดเมืองหนึ่ง ระหว่างเมืองโบราณ
ราชกับเมืองนาถบุรี ซึ่งเป็นเมืองบริวารของเมืองกาแพงเพชร ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์
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องค์ความรู้หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของวัดอัมพาพนาราม ชุมชนบ้านวังไทรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้าน
วังไทร ไม่ว่าจะเป็นจากเนื้อหาวิธีการที่ผู้เขียนศึกษา จากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
จากนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ชุมชนบ้านวัง
ไทรควรนาไปต่อยอดการศึกษาและบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่ใช่
ว่าจะยึดเอาความคิดเห็นของผู้เขียนหรือของผู้ใดผู้หนึ่ง มาใช้เสมอไป หากแต่
ท้องถิ่นเองควรนาข้อเสนอเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับความคิดเห็น อื่นให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นอย่างที่ควรจะเป็น
ค าว่ า “บู ร ณาการ” ในปั จ จุ บั น นี้ เ ป็ น ที่ ไ ด้ ยิ น กั น บ่ อยมากทั้ ง จาก
สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหน่วยงานราชการ การบูรณาการคือการประยุกต์
องค์ความรู้ที่มีอยู่แต่เดิมให้เพิ่มคุณค่าและเชื่อมโยงสิ่งอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด องค์ความรู้เกี่ยวกับวัดอัมพาพนารามและชุมชนบ้านวังไทรที่ผู้เขียนได้
รวบรวมและนาเสนอในส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้น ก็สามารถนาองค์ความรู้มา
บูรณาการได้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายทางการศึกษาและการท่องเที่ยวของ
รัฐบาล อันจะเป็นการนามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น มีความมั่นคง
ทางด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมและนารายได้เข้ามาสู่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในอนาคตต่อไป
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อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร. สัมภาษณ์.
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วิเทศสัมพันธ์: กาลเวลาที่ต้อง “ลอกคราบ”
International Relations: Time for Change
ชฎาพร โชติรดาภาณ์1
Chadaporn Chotiradapa
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บทความเรื่องนี้ต้องการวิเคราะห์ถึงภาพฉายของงานวิเทศสัมพันธ์
ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์ บทบาทและภารกิจงานวิเทศ
สัมพันธ์ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและภาวการณ์ในการแข่งขั นทางการศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ์ที่ฉายภาพนักการทูต (Diplomat) จาเป็นต้องทาหน้าที่เป็น
ผู้ประสานงาน เจรจา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ขององค์กร ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นเสาอากาศที่คมชัดเพื่อกระตุ้น
เตือนถึงแนวโน้มและความเคลื่อนไหวต่ าง ๆ ทั้งในเชิงบวกและลบ เพื่อการ
ทางานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นักวิเทศสัมพันธ์จึงคือภาพฉายของผู้ที่ต้อง
รอบรู้ การมีทักษะภาษาและการเจรจาที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งต้องแสดงถึงความเรียนรู้
และสร้างวิธีการทางานใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแสดง
(Actor) ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีอุดมการณ์ และรักความก้าวหน้า
มองการณ์ไกลอย่างมีเป้าหมายและที่สาคัญที่สุด คือ ต้องกล้า “เปลี่ยน” เพื่อ
“ลอกคราบ” เปลือกเก่า ๆ แนวทางเดิม ๆ ไปสู่เปลือกใหม่ ๆ บนพื้นฐานของ
โลกความเป็นจริงในปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับปัจจัยทางการเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม เพื่อเป็น “แสงและความสว่าง” ให้องค์กรต่อไป

คาสาคัญ: วิเทศสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Abstract
1นักวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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The purpose of this academic paper was to review the
concepts of “ International Relations” through the people who are
involved with an international relations path, role and missions of
international relations under the world change and education
competition. An International Relations (IR) staff functions as like a
diplomat who coordinates, negotiates, and builds up collaborations
for the organizations’ development. At the same time, IR acts as a
very clear antenna that reports both positive and negative trends
happening around the world. This will lead the organization going
forward and maintain the same tracks and goals. In addition, an IR
staff has to be knowledgeable and should be skilled in English and
negotiations skill. Moreover, he should be willing to learn new ways
of working to be ready for a changing world, be a diplamat on the
international stage, and possess a progressive mentality. ( The
important thing is dare to do a new thing,) based on the changing
current reality of political, social and cultural factors. This will create
the “lightness and brightness” of an outstanding organization.
Keywords: International relations, International collaborations
บทนา

กระแสความเปลี่ ย นแปลงและภาวการณ์ แ ข่ ง ขั น ด้ า นการศึ ก ษา
ส่ ง ผลต่ อ การก าหนดบทบาทของอุ ด มศึ ก ษาในทุ ก ด้ า น การเปิ ด เสรี ท าง
การศึ ก ษาและการเข้ า สู่ สั ง คมการเรี ย นรู้ (Knowledge - based society)
ทาให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับตัว ตลอดจนการยกระดับคุณภาพหรือ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ให้เป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและ
มั่น คง การเน้ น คุ ณภาพและกิจกรรมที่จ ะพั ฒนาความเข้ม แข็งทางวิช าการ
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มากกว่าตัวเลขของความร่วมมือที่มีเพียงอย่างเดียว สิ่งเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของ
งานวิเทศสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนภารกิจความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ เพื่อนาพาสถาบั นอุดมศึกษาของตน สามารถเข้าสู่การแข่งขัน
ในบทบาทเวทีนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิเทศสัมพันธ์: ภาพฉายนักการทูต (Diplomat)
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งานวิ เทศสัม พั น ธ์ เป็น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ป ระสานงานเกี่ย วกับ
กิจการด้านต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ
และวัฒนธรรมให้เกิดความก้าวหน้าและนามาซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ การดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
จึงต้องเป็นไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การวิจัยหรือ
ทุนการศึกษาในต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องดาเนินการในรูปแบบต่าง ๆ
ร่ว มกับ หน่ ว ยงานและสถาบั น การศึกษาในต่ า งประเทศด้ ว ยความละเอี ย ด
รอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบันการศึกษาของตนเอง สิ่งสาคัญ คือ
การสร้ า งความร่ ว มมื อ เริ่ ม ต้ น นั้ น เป็ น เรื่ อ งง่ า ย แต่ ก ารรั ก ษาและสานต่ อ
ความร่วมมือให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความเข้าใจซึ่งกันและกันนั้น
ยากยิ่งกว่า สิ่งนี้จึงเป็นเสมือนภาพฉายของการเป็นนักการทูตที่จะต้องเจรจา
ผ่านวิธีการในหลากหลายรูปแบบเพื่อรักษาผลประโยชน์และความสัมพันธ์ที่ดี
ร่วมกันอย่างยั่งยืน การทางานจึงต้องมีการเชื่อมโยงกับปัจจัยทางการเมืองและ
สังคมมากขึ้น นักการทูตหรือนักวิเทศสัมพันธ์ต่างก็ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
หรื อผู้ แ ทนเจรจาระหว่ า งรั ฐ กั บ รั ฐ หรือ รัฐ กั บ องค์ กรระหว่ า งประเทศเพื่ อ
ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ เช่นเดียวกับการสนับสนุนข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ฉันมิตร ดังนั้น ภายฉายของนักวิเทศสัมพันธ์ จึงต้องประกอบ
ไปด้วย
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1. รู้เรา เข้าใจเขา ซึ่งหมายความว่า วิเทศสัมพันธ์จาเป็นต้องเข้าใจ
และรู้บริบทตัวเองว่าเราสามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการได้ในระดับใด
เข้าใจเขาว่ามีความโดดเด่นและชานาญสาขาวิชาใด หรือหลักสูตรใดที่สนใจ
2. ภาษาดี แน่ น อนว่ า ภาษาอั ง กฤษเป็ น เรื่องส าคัญ มาก นั กวิ เทศ
สัมพันธ์จาเป็นต้องฟัง เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษกับหน่วยงานและองค์กร
ระหว่างประเทศ ตลอดจนแขกผู้มาเยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับ ตั วได้ ดี และพร้อมที่ จะเรียนรู้สิ่ง ใหม่ การท างานด้ า นวิ เทศ
สัมพันธ์คือการปรับตัวเองเพื่อให้เข้าใจและอยู่ได้ในทุกสภาวะแวดล้อมของแต่
ละประเทศที่เดินทางไปเจรจาความร่วมมือ ขณะเดียวกันต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
องค์ความรู้ วัฒนธรรมและภาษาอื่น ๆ เพื่อเสริมทัพกาลังให้การทางานสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะนักวิเทศสัมพันธ์ก็เสมือนนักการทูต
ที่มีหน้าที่ต้องดูแลผลประโยชน์สูงสุดของชาติ ต้องสามารถโน้มน้าวให้อีกฝ่าย
คิดไปทางเดียวกับเรา หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ Win-Win ทั้งสองฝ่าย
5. รอบรู้ นักวิเทศสัมพันธ์ต้องขวนขวายหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์
จับประเด็นได้ มี ความรู้รอบตัวดี เยี่ ยม ทั นต่ อสถานการณ์ ความเปลี่ ย นแปลง
ในทุกมุมโลก รวมไปถึงการรับ รู้เรื่องราวภายในองค์กรหรือ ในประเทศ ซึ่งทุก ๆ
เรื่ องราวบนโลกใบนี้ ต่ างสามารถส่ งผลกระทบต่ อ สถานการณ์ อื่ น ๆ ได้ เสมอ
การเป็นคนรอบรู้จึงมีความสาคัญมากต่อบทบาทการทาหน้าที่นักวิเทศสัมพันธ์
การทูต (Diplomacy)

การทูต (Diplomacy) เป็นศิลปะและทักษะการเจรจา สนทนา สื่อสาร
รวมถึงการติดต่อธุระต่าง ๆ ระหว่างบุคคลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
ให้เป็นตัวแทนการเจรจาขององค์กรหรือประเทศ
นอกจากนี้ การทูตยังเป็นการแสดงถึงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง
กัน ให้มีความสัมพันธ์ทางด้านต่าง ๆ ที่ประเทศนั้น ๆ มีต่ออีกประเทศหนึ่ง
โดยจะมีข้อตกลงร่วมกันที่เป็นลายลักษณ์อักษร
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เจ้าหน้าที่การทูต หรือ นักการทูต (Diplomat) เป็นบุคคลที่รัฐแต่งตั้ง
ให้ดาเนินกิจการทางการทูตกับรัฐอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศ หน้ าที่หลัก
ของนักการทูต คือ การเป็นผู้แทนเจรจาและปกป้องผลกระโยชน์ ตลอดจน
ปกป้องประเทศนั้น ๆ เช่นเดียวกับการสนับสนุนข้อมูลและความสัมพันธ์ฉัน
มิต ร นั กการทู ต ส่ ว นใหญ่ส าเร็จ การศึกษาระดั บปริญ ญาด้ า นความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย
การใช้ทูต หรือนักการทูต ถือเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศของรัฐ โดยเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการจัดตั้ง
กระทรวงการต่า งประเทศ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการต่ างประเทศ และ
หน่ ว ยงานรั ฐ บาลในรู ป แบบของกระทรวงในสมั ย ปั จ จุ บั น เป็ น เวลาหลาย
ศตวรรษ ในกรณีของประเทศไทย มีการใช้ทูตสื่อสารไปมาระหว่างกษัตริย์ต่อ
กษั ตริย์ตั้ งแต่ส มัย กรุง สุโ ขทั ย ในยุคนั้ น กระทรวงการต่ างประเทศได้ มีการ
สถาปนาขึ้ น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2418 โดยที่พระองค์ได้ทรงจัดตั้งระบบบริหารราชการ
แผ่นดินแบบกระทรวง
ล าดั บ ชั้ น ของนั ก การทู ต อาทิ เอกอั ค รราชทู ต ผู้ แ ทนทางทู ต
อัครราชทูต และอุปทูต ล้วนกาหนดขึ้นโดยกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นมา
ในปี ค.ศ. 1961 ชื่อว่า อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต
ตามธรรมเนียมการทูตสากล ลาดับชั้นของนักการทูตเป็นดังนี้ (Abba,
1998, P. 92)
หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต (Head of Diplomatic Mission) แบ่งเป็น
สามชั้นคือ
1. เอกอัครราชทูต (Ambassador) หรือ เอกอัครสมณทูต (Nuncio)
2. รัฐทูต (Envoy)
3. อัครราชทูต (Minister) หรือ อัครสมณทูต (Internuncio)
4. อุปทูต (Chargé d’affaires)
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต (Diplomatic Staff) ในคณะผู้แทนทางทูตประกอบด้วย
1. อัครราชทูตทีป่ รึกษา (Minister - Counsellor)
2. ผู้ช่วยทูต (Attaché)
3. ที่ปรึกษา (Counsellor)
4. เลขานุการ (Secretary) แบ่งเป็น เลขานุการเอก (First Secretary),
เลขานุการโท (Second Secretary) และ เลขานุการตรี (Third Secretary)
พึงสังเกตว่า คาว่า Minister ในภาษาอังกฤษนั้นมีได้หลายความหมาย
ความหมายที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือ รัฐมนตรี และยังสามารถหมายถึงระดับ
ต าแหน่ ง ทางทู ต ที่ ร องลงมาจากเอกอั ค รราชทู ต ก็ ไ ด้ ในกรณี ห ลั ง สุ ด นี้
ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ ภ าษาไทยก าหนดให้ เ รีย กว่ า "อั ครราชทู ต " ซึ่ ง เป็ น ข้า ราชการ
ประจา มิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกคณะรัฐบาลแต่อย่างใด ตาแหน่งนี้ตามระบบ
ราชการไทยเทียบได้กับรองอธิบดี
ต าแหน่ ง counsellor ซึ่ ง ศั พ ท์ ท างทู ต ภาษาไทยก าหนดให้ เ รี ย กว่ า
ที่ปรึกษา นั้น เป็นชื่อตาแหน่งทางทูตที่เรียกเช่นนั้นเอง ผู้ดารงตาแหน่งเป็น
ข้ า ราชการประจ าที่ ท างานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ต็ ม เวลา มิ ไ ด้ มี ส ถานะเป็ น ผู้ ใ ห้
คาปรึกษาแนะนาหรือเป็นตาแหน่งกิตติมศักดิ์แต่ประการใด ตามระบบราชการ
ไทยพอเที ย บได้ กั บ ข้ า ราชการระดั บ 7 เดิ ม หรื อ นั ก การทู ต ช านาญการ
ในปัจจุบันนี้ เทียบได้กับระดับรองผู้อานวยการกอง (Abba, 1998, p.92)
นั กการทู ตสามารถเปรี ยบเที ยบได้ ว่ ามี ความแตกต่ างจากกงสุ ล หรื อ
ผู้ช่ วยทู ต ซึ่ งเป็ นตัวแทนของรัฐในด้ านการบริหารหลายด้ าน แต่ ไม่มี หน้ าที่ ทาง
การเมืองเช่นเดียวกับนักการทูต
นักการทูตมี หน้า ที่รวบรวมและรายงานข้อมู ลซึ่ง อาจส่ งผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งบ่อยครั้งมักเป็นการแนะนาเกี่ยวกับมาตรการรับมือ
ให้แก่รัฐบาลของประเทศแม่ จากนั้น เมื่อมีนโยบายรับมือออกมาจากรัฐบาล
แล้ว นักการทูตจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการนานโยบายนั้นไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่
การทูตยังมีหน้าที่ในการถ่ายทอด สื่อสารด้วยวิธีการที่เชิญชวนมากที่สุด แสดง
มุ ม มองของรั ฐ บาลประเทศแม่ ใ ห้ แ ก่ รั ฐ บาลประเทศที่ ป ระจ าอยู่ นั้ น เพื่ อ
พยายามโน้มน้าวให้รัฐบาลเหล่านั้นดาเนินการให้เหมาะสมกับผลประโยชน์ของ
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ประเทศแม่ ด้วยวิธีการดังนี้ นักการทูตจึงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวงจร
ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศ ซึ่งเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ทางการทูต มีดังนี้
1. ห้ามผู้ใดกระทาการละเมิดต่อสถานทูต เอกสารราชการ และบุคคล
ในคณะทูต
2. ได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีของท้องถิ่น หรือของเทศบาล
เว้นแต่จะเป็นอากรเฉพาะอย่าง
3. ให้การอานวยความสะดวกแก่การเดินทางในดินแดนของตน
4. บุคคลในคณะทูตได้รับความคุ้มครองทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง
โลกาวิภัตน์ (Globalization)

โลกาวิภัตน์ (Globalization) หมายถึง การแผ่ขยายของสินค้า บริการ
บุคลากร และค่านิยมไปสู่จุดต่าง ๆ ของโลก ซึ่งกระบวนการของโลกาภิวัตน์
น าไปสู่ ป รากฏการณ์ ข องโลกไร้พ รมแดน (Borderless world) ซึ่ ง ท าให้ ตั ว
ขั บ เคลื่ อ นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ (Core driver) ก็ คื อ บุ ค ลากรในชาติ ห รื อ องค์ ก ร
ที่มี ความจ าเป็ นต้ องเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ในการคิด (Paradigm shift) หรือ
ที่ Thomas Friedman เรียกว่า “โลกแบน (The world is flat)” ซึ่งหมายถึง
สภาวะแวดล้อมแห่งการแข่งขันเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ซึ่งทาให้เกิดความ
จาเป็นในการพัฒนาระบบคิด (Mindset) ให้รวดเร็วและเห็นทั้งโลก ซึ่งประเทศ
หรือองค์กรที่มีโครงสร้างระบบปิดหรือไม่เปิดกว้างสู่โลกภายนอกและขาดการ
พัฒนาบุคลากรที่ทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ย่อมนาไปสู่
การล่มสลายหรือตายจากไป
ทัศนคติประชาสังคม
พลวัตที่สาคัญในการนาพาองค์กรหรือประเทศชาติก้าวผ่านปัญหา
ต่าง ๆ ได้ นั่นคือ ทัศนคติของผู้นาองค์กรหรือประเทศ ยกตัวอย่างเช่น Lee
Kuan Yew ผู้นาประเทศสิงค์โปร์ ที่มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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อย่างจริงจัง ทาให้ประชากรสิงค์โปร์ทุกคนสามารถสื่อสารและพูดภาษาอังกฤษ
ได้ อย่ า งดี เยี่ ย ม ซึ่ ง นั่ น เป็ น เครื่องมื อ ส าคัญ ที่ มี ความได้ เปรีย บในการเข้า ถึ ง
ทรัพยากรต่าง ๆ บนโลกใบนี้ ดังนี้ อาจกล่าวสรุปได้ว่า ดัชนีชี้วัดความเจริญของ
ประเทศและองค์กร สิ่งสาคั ญที่สุ ด คือ ทัศนคติของประชาสังคม ที่เราต้อง
ฝึกฝนอย่างจริงจังเพื่อสร้างทรัพยากรคนรุ่นใหม่ที่ไม่จาเป็นต้องอยู่ในกระดอง
ทั ศ นคติ เ ดิ ม ๆ แต่ ต้ อ งรู้ จั ก กระดองสร้า งสรรค์ ใ หม่ ๆ ที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกัน
ระบบระหว่างประเทศ (International System)

ระบบระหว่ างประเทศ (International System) หมายถึง การกระท า
ซึ่งกันและกันของผู้แสดงบทบาทระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิ ด
หรือมีความเชื่อมโยงกันจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากผู้แสดงบทบาท
หนึ่งกระทาสิ่งหนึ่งสิ่ง ใดไป ก็จ ะส่ง ผลกระทบต่ อผู้แสดงบทบาทอื่นทั้ งหมด
และโลกก็ เปรีย บเสมื อนหนึ่ ง ระบบระหว่ า งประเทศ ประกอบด้ ว ยผู้ แ สดง
บทบาททั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ ซึ่งจะว่าไปแล้ว นักวิเทศสัมพันธ์ ก็เปรียบได้กับ
ผู้ แ สดงบทบาทระหว่ า งประเทศ (International actors) ซึ่ ง เป็ น เครื่อ งมื อ
ที่ องค์ กรใช้ ในการด าเนิ น นโยบายต่ า งประเทศ หรือ เครื่ องมื อ ทางการทู ต
(Diplomatic Instrument) ขององค์กร ซึ่งบทบาททูต (Diplomat) เริ่มต้นขึ้น
ครั้ง แรกในศตวรรษที่ 13 โดยรัฐ อิ ต าลี และนครเวนิ สเป็ น ผู้ เริ่มต้ น ด้ ว ยการ
แต่งตั้งผู้แทนของตนให้ประจาอยู่ในนครของอีกฝ่ายหนึ่ง และในศตวรรษที่ 15
รัฐเหล่านั้นก็เริ่มแต่งตั้งทูตของตนไปประจาประเทศต่าง ๆ และสืบทอดแผ่
ขยายไปยัง ประเทศอื่น ๆ มาจนปั จจุบั น ซึ่งบทบาทและหน้าที่ หลั กของทู ต
ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1961 ข้อ 3 ได้ระบุไว้ดังนี้ (ณัชชาภัทร อุ่นตรง
จิตร, 2554)
1) เป็นตัวแทนของรัฐที่แต่งตั้ง
2) ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและชนชาติของตน
3) เจรจากับรัฐที่ตนประจาอยู่
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องค์การระหว่างประเทศ (International Organizations) และตัวแสดง
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นัยสาคัญโดยรวมขององค์การระหว่างประเทศและตัวแสดง (Actor)
ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นั้น ประกอบด้วย 1) รัฐหรือองค์ กร ซึ่ง
เป็นตัวแสดงบทบาทที่มีความสาคัญมากที่สุด และ 2) บุคคลและกลุ่มบุคคล
ระหว่างประเทศ เป็นตัวแสดงที่ต่ากว่ารัฐ แต่ภารกิจนั้นคือ การทาหน้าที่เสมือน
ตั วแทนรัฐ นั้ นเอง (ณั ชชาภัทร อุ่ นตรงจิ ตร, 2554) ซึ่ งปั จจุ บั นความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศมีลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกั นและกันอย่างซับซ้อน บางกรณี
และบางประเด็นไม่สามารถแก้ไขหรือดาเนินให้ประสบความสาเร็จได้โดยลาพัง
เพียงรัฐเดียว แต่ต้องอาศัยกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับสากล
และระดั บ ภู มิ ภาคมาช่ ว ยในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นา แก้ ไ ข หรื อ น าไปสู่
ความสาเร็จร่วมกัน
สิงคโปร์ต้นแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

สิงคโปร์ ไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากเป็นอันดับ 3
ของโลก แต่สิงคโปร์เป็นเมืองที่ “รวยที่สุด การศึกษาดีที่สุด ที่อยู่อาศัยดีที่สุด
สุขภาพดี ที่สุ ดในภูมิภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉียงใต้ ” (Neher, 2002, p. 161)
สิงคโปร์จึงถูกขนานนามว่า “เกาะมหัศจรรย์” ที่สาคัญ พบว่าสิงคโปร์ มีดัชนี
การพัฒนาของมนุษย์ (HDI) สูงเป็นอันดับที่ 27 ของโลก อัตราการรู้หนังสือสูง
ถึง 92.5 เปอร์เซ็นต์ พลเมืองที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีอัตราการรู้หนังสือเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงไม่แปลกที่สิงคโปร์จะเป็นหนึ่งใน “สี่เสือแห่งเอเชีย” (Four
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Asian Tigers) (นอกเหนื อจากฮ่องกง ไต้ หวั นและเกาหลีใต้) ประเทศกาลั ง
พัฒนาที่ใช้แนวทางพัฒนาของตะวันตกได้ประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง (โคริน
เฟื่องเกษม, 2554, หน้า 3-4)
ลักษณะพิเศษของสิงคโปร์ คือ การเป็น “พหุสังคม (Multi - Cultural
Society)” สังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา มีการใช้
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาราชการและมี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อนด้ า นแรงงานและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาทางานในสาขาที่ขาดแคลน โดยจะเห็นว่าประชากรร้อย
ละ 40 เป็นชาวต่างชาติ (โคริน เฟื่องเกษม, 2554, หน้า 4-5)
โดยตัวแปรสาคัญที่ทาให้สิงคโปร์มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของคน
ทั่วโลกนั้นคือผู้นาของประเทศที่อยู่ในอานาจยาวนานและมีขีดความสามารถสูง
(โคริน เฟื่องเกษม, 2554, หน้า 7) ซึ่งพบว่า ในปี ค.ศ. 1965 ที่สิงคโปร์เริ่ม
ก่อตั้งสาธารณรัฐใหม่ ผู้นาประเทศมี ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาภายในประเทศ
เนื่องจากสังคมพหุสังคม ภัยคุกคามจากภายนอกประเทศที่ใหญ่โตกว่า และ
ภายใต้ ส ภาวะที่ ล่ อแหลมต่ อภยั น ตรายเหล่ า นี้ ท าให้ ผู้ น าสิ ง คโปร์มี มุ ม มอง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมองว่า การดาเนินนโยบายต่างประเทศ
เป็นสิ่งสาคัญในการรั กษาความมั่นคงและความอยู่รอดของชาติต่อประเทศ
เล็ ก ๆ ที่ มี อานาจจ ากัด เช่ น สิ ง คโปร์ ซึ่ ง สอดคล้ องกับ ปลั ด กระทรวงการ
ต่ า งประเทศสิ ง คโปร์ ที่ ม องว่ า “นโยบายต่ า งประเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต้ อ ง
ประกอบด้วย เสาอากาศที่กระตุ้นเตือนให้บรรดาผู้กาหนดนโยบายรู้ถึงแนวโน้ม
และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งที่มีผลในเชิงบวกและเชิงลบ สาหรับประเทศ
ที่เล็กและล่อแหลมต่อภยันตรายอย่างเช่นสิงคโปร์ และยังต้องพึ่งพิงการติดต่อ
เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างสูงนั้น ยิ่งจาเป็นต้องปรับเสาอากาศ
ให้คมชัดอยู่ตลอดเวลา” (Ibid, 1980, p. 71)
ดังนั้น จึงเห็นว่า นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ในช่วง 30 ปีแรกจึง
ถูกจัดให้เป็น “นโยบายยุคความอยู่รอด (Survivalist phase)” โดยจะเห็นว่า
ภายใต้ภาวะสงครามและการแข่งขันแบบสองขั้วอานาจระหว่างฝ่ ายโลกเสรี
และฝ่ายโลกคอมมิวนิสติ์ สิงคโปร์ได้ปรับวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยรักษาความอยู่
รอดและสร้างความอยู่ดีกินดีโดยอาศัยระบบดุลแห่งอานาจในภูมิภาค (Regional
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Balance of Power) โดยเชื่ อว่ า การมี มหาอานาจหลาย ๆ ฝ่ ายจากภายนอก
ภูมิภาคมาคานอานาจซึ่งกันและกัน จะก่อให้เกิดเสถียรภาพแก่ประเทศ ที่สาคัญ
ยั งช่ วยประกันความปลอดภั ยและมั่ นคงให้ ประเทศสิ งคโปร์ได้ ขณะเดี ยวกั น
ก็ฉวยโอกาสสร้างความเจริ ญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิ จด้ วยนโยบายต่ า งประเทศ
ในทิศ ทางต่อต้า นคอมมิ ว นิส ต์ ทาให้ส ามารถดึง การลงทุน และเข้า ถึง ตลาด
การค้าเสรีของโลกตะวันตกได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ประเทศบ้านยังอยู่ใน
ภาวะหวาดระแวงเรื่องการลงทุนจากต่างชาติอยู่
จึงเห็นได้ว่า สิงคโปร์สร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติทั้งระดับทวิภาคี
และพหุ ภ าคี โดยใช้ ก ารทู ต และการป้ อ งปราม (Deterrence) ควบคู่ กั น
ซึ่งสิงคโปร์ไม่เน้นนโยบายเชิงรุกหรือมองว่าประเทศอื่นใดเป็นศัตรู แต่เปรียบ
ตัวเองเป็น “กุ้งที่มีพิษ (Poison shrimp)” ซึ่งหมายถึง หากใครคิดจะกินกุ้ง
ก็ต้องตายด้วย (Diane, 1995, p. 170)
การสร้า งความสัม พั น ธ์ ระหว่ า งประเทศแบบนี้ ของสิ ง คโปร์ ท าให้
ประเทศเล็ก ๆ ประเทศนี้ ปลอดภัยจากการรุกรานของประเทศมหาอานาจ
ขณะเดียวกัน สิงคโปร์ก็ยังคงดาเนินนโนบายต่างประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
และเล่นบทบาทอย่างสร้างสรรค์ เน้นการสร้างระบบดุลอานาจภายในภูมิภาค
และคงไว้ซึ่งหลักการไม่แทรกแซงในนโยบายภายในของสมาชิกอาเซียน
การดาเนินนโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์พยายามอธิบายให้โลกได้
รู้ว่า ความสัมพันธ์พิเศษต่าง ๆ ระหว่างสิงคโปร์และประเทศมหาอานาจนั้น
เป็นไปในรูปแบบ “ที่ลึกซึ้งกว่าความเป็นเพื่อนแต่มิได้เป็นพันธมิตร”
ดังนั้น จึงกล่าวสรุปได้ว่า สิงคโปร์พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับประเทศ
ใด ๆ ก็ได้ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและคงไว้ซึ่งความอยู่รอดของประเทศเล็ก ๆ
ที่ ต้ อ งการการปกป้ อ งคุ้ ม ครองจากประเทศที่ ใ หญ่ โ ตและมากด้ ว ยอ านาจ
ขณะเดียวกัน ก็ไม่ทิ้งความกระหายและตัวตนของการเป็นสิงคโปร์ ซึ่งสิงคโปร์
พยายามหลีกเลี่ยง “การทูตด้วยเครื่องกระจายเสียง (Megaphone diplomacy)”
ซึ่งเป็นวิธีการกระจายข่าวในประเด็นที่อ่อนไหวและเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต
ผ่านสื่อมวลชนและการประกาศ หรือวิพากษ์วิจารณ์กันไปมาอย่างเสีย ๆ หาย ๆ
แต่สิงคโปร์เน้นแนวทางความร่วมมือแบบ “เก็บเกี่ยวผลไม้ที่ห้อยต่า ๆ เสียก่อน
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เพื่อให้ประเทศอยู่รอดปลอดภัยได้ในสภาวะที่ล่อแหลมต่อภยันตราย
ผู้นาสิงคโปร์จึ งเห็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและ
พึ่งตนเองให้ได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านการป้องกันประเทศ โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกคนในสังคมได้มีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดเรื่อง “การป้องกันแบบเบ็ดเสร็จ
(Total Defense)” ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (โคริน เฟื่องเกษม, 2554, หน้า
292-304)
1) การป้องกันทางด้านจิตวิทยา โดยมีความจงรักภักดีและผูกพันต่อ
ประเทศและมีความเชื่อมั่นในอนาคตของชาติ
2) การป้องก้นทางด้านสังคม โดยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และ
ท างานร่ว มกัน อย่ า งกลมเกลี ย ว และช่ ว ยเหลื อผู้ ที่ ด้ อยโอกาสกว่ า ตน โดย
ไม่คานึงถึงความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ภาษาหรือศาสนา
3) การป้องกันทางด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยกันรักษาระบบเศรษฐกิจให้
เข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอก และไม่แตกสลายในช่วง
สงครามหรือในช่วงถูกคุกคามจากภัยสงคราม
4) การป้องกันทางด้านพลเรือน โดยจัดการด้านความปลอดภัยและ
สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของชาวสิงคโปร์ได้ในยามที่ประเทศ
ประสบปัญหาสาคัญ ๆ และทาให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตตามปกติธรรมดา
ต่อไปได้
5) การป้องกันทางด้านทหาร โดยการมีกองทัพที่เข้มแข้ง สามารถ
ป้องปรามผู้ที่จะมารุกรานและหากไม่สามารถป้องกันข้าศึก ได้ ก็สามารถต่อสู้
จนมีชัยชนะอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
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นายลี กวน ยิว ผู้ลอกคราบสิงคโปร์สู่กระดองที่ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยิว (Lee Kuan Yew) แปลว่า “แสงและความสว่าง” หรือชื่อ
เต็มว่า แฮรี่ ลี กวน ยิว ซึ่งตั้งโดยปู่ซึ่งชื่นชอบชาวอังกฤษ (Yew, 2000, pp. 25-28)
ลีเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ารวย แต่ครอบครัวก็เริ่มตกต่าลงเนื่องจากวิกฤต
เศรษฐกิจ ทาให้ลีไม่ติดยึดกับความร่ารวยและเริ่มมีบุคลิกภาพที่มุ่งมั่น ลีจบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) และผ่านการ
สอบอาชี พทนายความที่กรุงลอนดอน และเดิน ทางกลั บสิง คโปร์ในปลายปี
1950 และท างานเป็ น ทนายความกว่ า 9 ปี ณ บริ ษั ท เลย์ ค๊ อ คและออง
(Laycock & Ong)ขณะเดี ยวกันก็รับ เป็ นที่ป รึกษาทางกฎหมายของสหภาพ
ต่าง ๆ (Yew, 1998, p. 135)
ลีเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเลขาธิการพรรคกิจประชา (People’s action
party) ในปี ค.ศ 1954-1992 และได้รับการจัดตั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 1959 ทาให้นายลี กวน ยิว เป็นนายรัฐมนตรี คน
แรกของสาธารณรัฐสิงคโปร์และเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่อง 6 วาระ เป็นเวลา 25 ปี
โดยลีลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 1990
ลี เป็ น บุ รุษ ที่มี ลั กษณะของปั ญ ญาชนอย่า งเต็ ม ตั ว รู้ภาษาอั ง กฤษ
อย่างลึกซึ้งและสามารถอภิปรายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยมโดยใช้ภาษาอังกฤษ
(Ibid, 1980, p. 26) ลีเป็นคนทางานหนัก คิดเร็วแต่ไม่รีบตัดสินใจ ช่างคิดและ
มองโลกมองชีวิตอย่างจริงจัง ลีโกรธเคืองกับการทอดทิ้งหน้าที่ การไม่ไว้วางใจ
การฉวยโอกาสและใช้ประโยชน์จากความเชื่อและความศรัทธา (Ibid, 1980,
p. 24) ลีมีความสามารถในการทางานภายใต้ความกดดันได้เป็นเวลายาวนาน
เขาสามารถคาดคะเนพฤติกรรมมนุษย์ โดยมองว่ามนุษย์อ่อนแอและไว้วางใจ
ไม่ได้เสมอไป ทาให้เขากาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม มีวิธี
ป้องกันและเตรียมรับความผิดพลาดและความเสียหายไว้ล่วงหน้าเสมอ ทาให้
กลยุทธ์ของลีบรรลุเป้าหมายและบางครั้งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งลีทางาน
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ใช้หลักการของกฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรม
กับการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
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ลีเป็นผู้มองการณ์ไกล มีสัญชาติญาณ ลีเป็นคนที่รักความหน้าและ
ปรารถนาความสาเร็จอย่า งสมบูรณ์ในชีวิต ซึ่ง ลีสนับ สนุนการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และมักแสวงหาความคิดใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ดังที่กล่าวไว้ว่า “ท่าน
ต้องมีใจเปิดกว้าง และไม่ปล่อยให้อุดมการณ์ ความเชื่อทางศาสนา อคติทาง
สั ง คมหรื อ วั ฒ นธรรม ปิ ด กั้ น การพิ จ ารณาปั ญ หาและหาทางแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งที่เคยเป็นความจริงที่เป็นที่ยอมรับกันมา อาจถูกโต้เถียงได้จากเหตุการณ์
ที่ เกิด ขึ้น จริง จากสภาพความเป็ น จริง ดั ง นั้ น ท่ า นต้ องพร้อมที่ จ ะทบทวน
สมมติฐานเดิม ๆ ของท่าน” (Michael, 2000, pp. 243-245)
อุดมการณ์รักความหน้านิยมของลี มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมของ
ตะวัน ตกที่ส นับ สนุ นให้สั งคมต้ องก้า วไปข้างหน้ าอยู่ต ลอดเวลาและมีความ
จาเป็นที่จะต้องบรรลุความสาเร็จ ซึ่งลีเคยพูดถึง “จิตใจที่ก้าวหน้า (Mentality
of progress)” ว่าหมายถึง “ความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเองเสมอ โดยต้อง
ทาวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และให้ดีน้อยกว่าวันพรุ่งนี้ ” และด้วยหลักการนี้เอง
ที่ ท าให้ เ ขาสามารถน าพาประเทศสิ ง คโปร์ก้ า วผ่ า นและเปลี่ ย นสถานภาพ
หลุดพ้นจากฐานะประเทศโลกที่สาม (Ibid, 1980, p. 244)
ตามความคิดของผู้นาสิงคโปร์นั้นจึงเน้นการทางานหนัก ประหยัด
ซื่อสัตย์ มี ระเบียบวินัย ให้ความสาคัญต่อการศึกษาและการค้าขาย ห่วงใย
เสถียรภาพของครอบครัว (Dianem, Mauzy & Milne, 2002, p. 57)
จะเห็นว่า แนวคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลอย่างมาก
ในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง (Political socialization) การส่งเสริม
ความรักชาติ การคานึงถึงความเป็นพลเมืองร่วมกันที่มีชะตากรรมร่วมกันในพหุ
สังคมที่หลากหลาย การส่งเสริมการปกครองที่ดี (Good governance) ภายใต้
รัฐบาลอานาจนิยมแบบพ่อปกครองลูก (Ibid, 1980, p. 59) ซึ่งเป็นความพยายาม
เปลี่ยนแปลงและนาพาประเทศสิงคโปร์เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม โดยกาหนด
เป้าหมายในเชิงอุดมคติพร้อมกับวิธีการและแนวทางที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์
ผนวก บวกกับความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และอานาจในการชักจูงหรือดลใจ
ให้ประชาชนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกั นเพื่อบรรลุเป้าหมายชาติ
ของผู้นา ดังที่นายลี ได้กล่าวว่า
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“ไม่ ว่ า ท่ า นจะเป็ น คนเชื้ อ สายจี น อิ น เดี ย มาเลย์ ยู เ รเซี ย น หรื อ
ศรี ลั ง กา ก็ ต าม เมื่ อ ใดที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาความอยู่ ร อดของสิ ง คโปร์
ท่านก็ต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ สิงคโปร์จะต้องได้รับ
การปกป้ องและผลประโยชน์ ของชาติ ต้ องได้ รั บ การคุ้ ม ครองเพื่ อ เป็ น ผลดี
สาหรับทุกคน” (Alex Josey. Ibid, 1980, pp. 90-97)
นักวิเทศสัมพันธ์กับภารกิจที่หลากหลาย
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นั กวิ เทศสั ม พั น ธ์ ในสถาบั น อุ ด มศึกษา จึ ง เป็ น ภารกิจ ที่ มี หลายมิ ติ
ภารกิจที่ต้องดึงศักยภาพของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้ให้ออกมาอย่างเต็ม ที่
เพื่อสร้างข้อต่อที่แข็งแกร่งระหว่างการรู้จักโลกกับการนาพาองค์กร ให้สามารถ
ด ารงอยู่ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ซึ่ ง การที่ ง านวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
จะมีวิ วัฒ นาการต่ อไปจนเต็ม ศักยภาพของตั วเองได้ นั้น ต้ องมีคนที่ อุทิ ศตน
ให้กับงานวิเทศสัมพันธ์อย่างยิ่ง ถึงขนาดทะเลาะกับสถาบันได้ด้วยความรัก เมื่อ
เห็นว่าศักยภาพของสถาบันไม่เป็นไปตามที่คิด แล้วตั้งใจแปลการทะเลาะนั้นไป
เป็ น การปฏิ บั ติ เ ชิ ง บวก เราต้ อ งเผยและท าให้ หัว ใจของงานวิ เทศสั ม พั น ธ์
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเข้ ม แข็ ง ในตั ว นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์
นักศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผู้มีวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟู
ศักยภาพที่ยังไม่ถูกใช้งานในตัวมนุษย์และดีเอ็นเอของประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิด
ชีวิตเชิงวิชาการ
หั ว ใจส าคั ญ ของงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละภาพฉายนั ก การทู ต จึ ง
เปรียบเสมือนความสัมพันธ์ของธรรมชาติในระบบนิเวศ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์และความสัมพันธ์มากกว่าจะเป็นสสาร
ที่ แ ยกขาดจากกั น ดั ง ที่ เ จมส์ โอ ฟรี ด แมน (James O. Freedman) อดี ต
อธิ ก ารบดี วิ ท ยาลั ย ดาร์ ท เม้ า ท์ (Dartmouth College) ซึ่ ง เสี ย ชี วิ ต ด้ ว ย
โรคมะเร็งเมื่อปี 2006 ซึ่งเขาได้กล่าวว่า “ชีวิตคือกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเราไม่
อาจเตรียมพร้อมได้อย่างสมบูรณ์พอ” ดังนั้น การเป็นนักวิเทศสัมพันธ์จึงเป็น
กระบวนการเรีย นรู้ที่ต้ องตื่ น ตั วและรู้เท่ า ทัน โลกในทุกขณะเวลาซึ่ ง อาจไม่
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สมบูรณ์แต่ต้องคอยเติมเต็มความรอบรู้และพร้อมกับทุกสถานการณ์ ที่สาคัญ
ต้องนาพาตัวเองออกจากภัยคุกคามจินตนาการ หรือที่ไว้ท์ เฮด (Alfred North
Whitehead) เรีย กว่ า “แนวคิด เฉื่อย” (Inert idea) หรือความรู้ที่ ต ายแล้ ว
ซึ่งก็หมายถึง แนวคิดที่รับบางอย่างเข้ามาในจิตใจโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ
ทดสอบ หรือผนวกเข้าสู่ความรู้ใหม่ การทางานที่มีแนวคิดเฉื่อยไม่ เพียงแต่
ไร้ ป ระโยชน์ เ ท่ า นั้ น แต่ มั น ยั ง เป็ น อั น ตรายต่ อ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู่
ความยิ่ ง ใหญ่ ด้ วย ส่ง ผลทาให้ม นุ ษ ย์กลายเป็น เพี ยงสั ตว์ เศรษฐกิจ (Homo
economics) ในอุดมคติตามหลักเศรษฐศาสตร์ เท่านั้น
การเป็นนักวิเทศสัมพันธ์จึงจาเป็นต้องขยายมุมมองที่มีต่อมนุษย์และ
กระชับความสัม พันธ์ของเราต่ อโลกที่เราอาศัยอยู่รอบด้าน แม้บทบาทและ
หน้ า ที่ ข องงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ จ ะเปรี ย บเสมื อ น “สระน้ าแข็ ง ” ซึ่ ง สระน้ า
ของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นน้าแข็งต่อไปในแง่ของการก้าวช้าต่อความเปลี่ยนแปลง
แต่ การลงมื อทางานอย่า งสร้า งสรรค์เพื่อการเปลี่ ย นแปลง ย่อมสัม พั นธ์ กับ
เป้าหมายที่ท้าทายและภาพฉายที่มีศักยภาพที่จะช่วยละลายน้าแข็งนั้นได้ วิเทศ
สัมพันธ์ถึงกาลเวลาที่ต้องลากคราบแล้ว โดยหลังจากผู้เขียนศึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์เบื้องต้นจากเอกสารต่าง ๆ แล้ว ผู้เขียนยังได้ศึกษา
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ จ ากเอกสารวิ ช าการ งานวิ จั ย
บทความ และประสบการณ์ของผู้เขียนในการปฏิบัติงานด้า นวิเทศสัม พันธ์
ผู้ เขีย นจึ ง ได้ สั ง เคราะห์ แนวทางเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงการปฏิบั ติ ง านด้ า นวิ เทศ
สัมพันธ์ให้เป็นภาพฉายที่ชัดเจนขึ้น ดังนี้
1. การลอกคราบความคิด นั กวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ การท างานด้ า นวิ เทศ
สัมพันธ์ เครื่องมือสาคัญ คือหัวใจที่รักในงาน และความมุ่งมั่น ประกอบกับ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องการผลักดันให้งานวิเทศสัมพันธ์มีความเป็นสากล
และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตัวแสดงบทบาทใดๆ ในโลกนี้
2. การลอกคราบองค์ ค วามรู้ / ข้ อ ความรู้ ที่ เ คยเป็ น อยู่ ใ นอดี ต
โดยเฉพาะการผลิตองค์ความรู้/ ข้อความรู้เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในทุกด้าน เพราะที่ผ่านมาองค์ความรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์ปรากฏผ่าน
ตัวหนัง สือและการเล่ าผ่ านเรื่องราวมี น้อยมาก ท าให้มี การหลงลืม ไม่ใส่ใจ
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ขาดความเข้า ใจจากองค์กรและสั ง คม สุ ด ท้ า ยกลายเป็ น เพี ย งภาพฝั น และ
งานในโลกจิตนาการ ไม่ มีภาพฉายที่ชัดเจน รวมทั้งขาดการพัฒนาสายงาน
ที่จริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๆ ที่เป็นเสาหลักที่สาคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งและการยอมรับแก่องค์กรในระดับนานาชาติ
3. ต้องลอกคราบ “คนทางาน” ที่ไม่ชอบลงมือปฏิบัติให้ลงมือทางาน
อย่ า งจริง จั ง การท างานตามระบบและขั้น ตอนทางราชการถือ เป็ น เรื่อ งดี
แต่ อ าจไม่ ทั น “คนอื่ น ” ในยุ ค ที่ ทุ ก อย่ า งต้ อ งวั ด กั น ที่ “ความเร็ ว ” และ
“ความมุ่ ง มั่ น ” ดั ง นั้ น องค์ ก รที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
จาเป็นต้องบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่รักในสาขาวิชาชีพนักวิเทศสัมพันธ์ รอบรู้ รอบ
ด้าน รอบคอบและรอบโลก
ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า แนวทางการปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ เ ทศ
สั ม พั น ธ์ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และทั น ต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ ความคิดของผู้ปฏิบัติงาน องค์ความรู้ และ
การลงมื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ รวดเร็ ว มุ่ ง มั่ น และรักในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ของตน
อย่างจริงจัง
แนวทางการสร้าง “เปลือก” เพื่อ “คราบใหม่” ของงานวิเทศสัมพันธ์
เราต่างรู้ดีว่าสิ่งมีชีวิตเมื่อมีอายุมากขึ้น ร่างกายจะเจริญเติบโตขยาย
ขนาดใหญ่ ขึ้ น เนื้ อ เยื่ อ ภายในก็จ ะเริ่ ม สร้า งโครงร่ า งใหม่ หรือผิ ว หนั ง ใหม่
โดยเติ บ โตอยู่ ใ ต้ โ ครงร่ า งเดิ ม เรี ย กว่ า การลอกคราบ หรื อ การสลั ด ขน
(Sloughing หรือ Shedding) ซึ่งการลอกคราบเป็นกระบวนการเพื่อที่จะทาให้
สัตว์นั้น ๆ เจริญเติบโตต่อไป นั่นหมายถึง การพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า งานวิเทศ
สัมพันธ์ก็เช่นกันเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิต มีเกิด แก่ เจ็บ และตาย แต่หากมีการ
ดูแลเอาใจใส่และนาไปสู่การลอกคราบไปสู่เปลือกใหม่ ๆ ที่โตขึ้นและแกร่งขึ้น
ก็ ย่ อ มเป็ น “เครื่ อ งมื อ ” เป็ น นั ก การทู ต คนเก่ ง ของการพั ฒ นาและสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เช่นกัน แนวทางในการสร้าง “เปลือก” ต้องมี
ลักษณะดังนี้
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1. จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามเป็ น
เอกภาพและมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ในสายการบังคั บบัญ ชาควรเป็ นผู้อานวยการและมีรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์เป็นตาแหน่งบริหารในระดับนโยบายและแผน
2. “ผู้คน” ในงานวิเทศสัมพันธ์ ต้องมีอุดมการณ์และทัศนคติเดียวกัน
มี วิ ธี ก ารและนโยบายที่ ชั ด เจนจากผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร มี ภ าระงานที่ ชั ด เจน
สอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางที่ จ ะก้ า วต่ อ ไปในอนาคตขององค์ ก รและความเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์ทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมโลก
3. การพั ฒ นาตนเอง บุ คลากรในสายงานวิ เทศสั ม พั น ธ์ ต้ องได้ รั บ
โอกาสเพื่อการพัฒนาตนเองในศาสตร์ที่ต่อเนื่องและมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
สายงานอย่างแท้จริง ซึ่งอดีตสอนให้เราเห็นว่า ผู้ที่ได้รับโอกาสในการพัฒนา
ตนเองยังคง “เงียบ” ในการ “ต่อยอด” หรือ “ถ่ายทอด” ข้อความรู้ในศาสตร์
งานวิเทศสัมพันธ์ ดังนั้น ความรู้ใหม่ที่ได้มาและบังเกิดขึ้นจึงไม่ลุ่มลึกพอสาหรับ
ผู้รับสารรุ่นหลัง
4. องค์กรต้องมีการศึกษาถึงสถานการณ์ของโลก (Global situation)
ว่ า เป็ น อย่ า งไร (How the others do?) ต้ อ งมี ก ารประชุ ม สั ม มนาหาทิ ศ
ทางการก้าวเดินและรับมือ บนพื้นฐานความเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน มิใช่ “ต่างคนต่างทา” มิใช่ สร้างกระแสนิยม ซึ่งสุดท้าย งานวิเทศ
สัมพันธ์ก็กลายเป็นเพียง “สินค้านาเสนอขาย” “กลวง” และ “ถูกละเลย”
ไปในที่สุด
บทสรุป
การท างานในฐานะนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ จึ ง ต้ อ งฉายภาพแห่ ง ความ
กระตือรือร้นต่ อสถานการณ์ โลก ปั จจั ยทางการเมือ งและสั งคม โดยเฉพาะ
ด้ า นการศึ ก ษา ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ คที่ ไ ร้พ รมแดนเปิ ด กว้ า งและมี เสรีม ากขึ้ น
สามารถเชื่ อ มต่ อ รวบยอด และพั ฒ นาในทุ กด้ า นอย่ า งรวดเร็ว การน าพา
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สถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นสากล จึงไม่อาจอยู่นิ่งเพื่อรอใครก็ตามเดิน
เข้ามาและขอลงนามสร้างความร่วมมือหรือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ
ร่ว มกั น อี ก ต่ อ ไป แต่ เ ป็ น “เรา” ที่ ต้ อ งออกไปเลื อ กและค้ น หาสถาบั น ที่ มี
ศักยภาพและพร้อมเป็นมิตรสหายในการสร้างความร่ว มมือทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อมสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติร่วมกัน ทักษะความสามารถใน
การฉายภาพและประสานงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ จึงไม่ใช่การรอ
“คาสั่ง” แต่เพียงอย่างเดียว เหมือนองค์กรราชการในอดีต แต่นักวิเทศสัมพันธ์
ต้องเรียนรู้ที่จะหาแนวทางและลอกคราบเปลือกการทางานใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์
อั น จะท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง “ความร่ว มมื อ ” (Collaborations) และ “มิ ต รภาพ”
(Relationship) ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลที่ยั่งยืนต่อไป
นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ต้ อ งมี หั ว ใจที่ รั ก ความก้ า วหน้ า มองการณ์ ไ กล
มีเป้าหมาย และแสวงหาความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ ทางาน
และมองโลกจากสิ่งที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน มี อุดมการณ์ของความมุ่งมั่นและ
จริงจัง เพื่อเป็น “แสงและความสว่าง” สาหรับการก้าวไปต่อของงานวิเทศ
สัมพันธ์ เพื่อผลัดเปลี่ยนกระดองเป็นเสาอากาศที่คมชัดอยู่ตลอดเวลา
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อาจารย์อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย
อาจารย์ อรทั ยชั ญญา จรู ญธวั ชชั ย ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท
สาขาวิ ชา Applied Linguistics for Language Teaching จาก University of Southampton
สหราชอาณาจั กร และสาขาการสอนภาษาอั งกฤษ จากมหาวิ ทยาลั ยเชียงใหม่
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจาภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Orathai Chaiya Jarunthawatchai obtained her M.A. in Applied
Linguistics for Language Teaching from the University of Southampton,
U.K. and M.Ed. in English Language Teaching from Chiang Mai University.
She is a full-time lecturer for the Department of English, Faculty of
Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus,
Nakhon Pathom, Thailand.

ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
ดร.บุ ญ ญาบารมี สว่ า งวงศ์ ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
สาขาวิ ช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ จากมหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี และปริญ ญาโท
สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ จากมหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี ปั จ จุ บั น ด ารง
ตาแหน่งอาจารย์ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ กาแพงเพชร
Boonyabaramee Sawangwong obtained his Ph.D. (Public
Administration) from Prathumtanee University, Thailand. He is Currently
a lecturer in the Department of Public Administration, Faculty of
Humanities and Social Sciences, Kamphang Phet Rajaphat University,
Thailand
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อาจารย์ณัฐนันท์ ทองทรัพย์
อาจารย์ ณั ฐ นั น ท์ ทองทรัพ ย์ ส าเร็ จ การศึกษาปริญ ญานิ ติ ศาสตร์
บั ณ ฑิ ต และปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
ผ่า นการอบรมอนุ ญาตให้ เป็ น ทนายความ ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2547 ปั จ จุบั น เป็ น
อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี มีความ
สนใจด้ า นการวิจั ย เกี่ย วกับ กฎหมายทรัพ ย์ สิ นและกฎหมายการค้า ระหว่ า ง
ประเทศ
Nattanan Thongsub received her Masters and Bachelor degrees
in Law from Ramkhamhaeng University, Thailand. She is currently a
lecturer and a teacher at Phitsanulok University. Her research interests
involve with studying property law and international commercial law.
อาจารย์ปริชาติ สุทธิเจษฎาโรจน์
อาจารย์ปริชาติ สุทธิเจษฎาโรจน์ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน จั ง หวั ด
นครปฐม มีความสนใจในการวิจัย ด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยา ภาษาศาสตร์
สังคม และการเรียนรู้ภาษาที่สอง
Parichart Sutthijetsadarot graduated in M.A. (Linguistics for
Communication) from Thammasat University, Thailand. She is currently
a lecturer in the English Department, Faculty of Arts and Science,
Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhonpathom,
Thailand. Her research interests involve Psycholinguistics, Sociolinguistics
and Second Language Acquisition.
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รองศาสตาจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ปริญญาโท สาชาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ป ระจ าโปรแกรมวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Yapadee Panarach received her Doctoral degree (Ph.D.) in
Applied Behavioral Science Research from Srinakharinwirot University,
Tea Master for Educational Administration. University, Vongchavalitkul
and Mathematics Education Chulalongkorn University, Thailand. She is
currenty a lecturer in the Mathematics Department, Faculty of
Education, Kamphaengphet Rajabhat University, Thailand.
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นายอานนท์ ปลื้มเนตร สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ปัจจุบัน เป็นบุคลากร
สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Arnon Pleumnett received his Master Degree in Business
Administration from Ramkhamhaeng University Thailand. He currently
holds a supporter personnel for Faculty of Education, Kamphaengphet
Rajabhat University, Thailand.
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อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทานอง ส าเร็จการศึกษาระดั บปริญญาโท จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และกาลัง
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปัจจุบันดารงตาแหน่งอาจารย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร ด้ า นการวิ จั ย มี ค วามสนใจ
เกี่ยวกับการประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการน้า การจัดการภัยธรรมชาติ การจัดการ
ด้านการเกษตร และการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรรม
Suphatphong Ruthamnong obtained his M.Sc. (Geo-Informatics
and Space Technology) from the Narasuan University, Thailand. At
present, he is studying Ph.D. at Suranaree University of Technology. He
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อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคา
อาจารย์ ธี ร ะวั ฒ น์ แสนค า ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
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หลักเกณฑ์และข้อแนะนาสาหรับการเขียนบทความและการส่งต้นฉบับ
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วารสารพิกุล เป็นวารสารที่ตีพิม พ์เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2
ฉบับ : ฉบับ ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)
โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
1. ประเภทของบทความ
1.1 บทความทางวิช าการ เป็น บทความที่เ ขีย นขึ้น ในลัก ษณะ
วิเ คราะห์วิจ ารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการหรือเป็น
บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้แก่บุคคลทั่วไป
1.2 บทความวิ จั ย และบทความวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น บทความที่ มี
รูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ กล่าวคือ มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กาหนดปัญ หาที่ชัด เจนระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอน มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตีความและสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์
2. รูปแบบของบทความ
2.1 ลักษณะโดยทั่วไป ต้นฉบับของบทความควรมีความยาว 15-20
(รวมภาพประกอบ) หน้าขนาดกระดาษ A5 แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด
15 ระยะขอบด้านบน 2.41 ซม.ด้านล่าง 1.70 ซม. ด้านซ้าย 2.41 ซม. ด้านขวา
1.70 ซม. (สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มได้ ที่ เว็ บไซต์ คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ http://huso.kpru.ac.th/)
2.2 ภาษา เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีที่เป็นภาษาอัง กฤษ
ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความ
มายังกองบรรณาธิการ
2.3 ชื่อเรื่อง ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไปชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษต้ น ฉบั บ ให้ พิ ม พ์ ชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทย ตามด้ ว ยภาษาอั ง กฤษ
ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 20 ตัวหนา
2.4 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุชื่อนามสกุลของผู้ เ ขี ย น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุตาแหน่ง หรือคานาหน้าชื่อ แต่ให้
ระบุงานประจาและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ
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2.5 บทคั ด ย่ อ ให้ ม ี ทั ้ ง ภาษาไทยและ ภาษาอั งกฤษ บทคั ด ย่ อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีจานวนคาควรอยู่ระหว่าง 200-250 คา ควรเป็น
บทคั ด ย่ อ ที่ สั้ น ใช้ ค ากระชั บ และให้ ส าระส าคั ญ ตรงประเด็ น ไม่ ค วรเขี ย น
ตามบทคัดย่อตามแบบที่เขียนในงานวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
2.6 คาสาคัญ กาหนดคาสาคัญที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้เป็น
คาค้นในระบบฐานข้อ มูล ที่ผู้ค้น หาบทความสามารถหาได้ง่า ย ให้ร ะบุคา
สาคัญ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
อย่างละไม่เกิน 5 คาสาคัญ
2.7 บทนา อธิ บ ายถึงที่ ม าและความส าคัญ ของปัญ หา กรณี ที่ เ ป็น
บทความวิจ ัย ให้ แ สดงเหตุ ผ ลที่ นาไปสู่ การศึกษาวิ จั ยพร้อมทั้ ง จุ ด มุ่ ง หมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.8 วิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (สาหรับบทความ
วิจัย) ให้อธิบายกระบวนการดาเนินการวิจัยวิธีการศึกษาสิ่งที่นามาศึกษา จานวน
ขนาด ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการศึกษาอธิบายแบบแผนการวิจัย การเลือกตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
2.9 ผลการวิจัย (สาหรับบทความวิจัย) ให้เสนอผลวิจั ยอย่างชัดเจน
ตรงประเด็น ตามลาดับขั้นตอนของการวิจัย โดยต้องมีการแปลความหมายและ
วิเคราะห์ผลที่ค้นพบและสรุปเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ถ้ามี)
2.10 การอภิ ปรายผล การวิพากษ์ วิจารณ์ สรุป และข้อ เสนอแนะ
(สาหรับบทความวิจัย) ให้ชี้แจงผลการวิจัยตามวัต ถุป ระสงค์ สมมติฐาน หรือ
ข้อคาถามวิจัย อภิป รายให้เห็นถึงความสอดคล้องหรือ ขัดแย้งกับผลวิจัยของ
ผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และให้จบด้วยบทสรุป
และข้อเสนอแนะที่จะนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือทิ้งประเด็นคาถามการ
วิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสาหรับการทาวิจัยต่อไป เป็นต้น
2.11 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ให้ระบุสั้น ๆ ถึงผู้ให้การสนับสนุนหรือ
ผู้มีส่วนช่วยทาให้งานวิจัยหรือบทความสาเร็จสมบูรณ์
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3. การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม
ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format)
3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา (In text citation)
ภาษาไทย
(ชื่อ นามสกุล, ปีพ.ศ., หน้า)
ภาษาอังกฤษ (นามสกุล, ปี ค.ศ.)

วา
รส
าร
พิก
ุล

3.1.1 อ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ตารา เอกสาร)
ผู้แต่งคนเดียว
การอ้างอิงให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง
(ภาษาอังกฤษ) ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายจุล ภาค (,)
ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ใส่ ไว้ในวงเล็บท้ายข้อความที่อ้างอิง
เช่น
(ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544, หน้า 57)
- กรณีท่ีสรุปเนื้ อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วน
หนึ่งไม่ต้องระบุ เลขหน้า เช่น
(บุญศักดิ์ แสงระวี, 2546)
- กรณีที่ผู้แต่ง ใช้ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ นาหน้า
ให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ เช่น
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540)
- กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตารวจ ตาแหน่งทางวิชาการ
คาเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็น
(ประเวศ วะสี, 2540)
- การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่อง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้
เขียนชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก เช่น
(ประเวศ วะสี, 2544; 2545)
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ผู้แต่ง 2-3 คน
ให้ลงรายการด้วยชื่อ นามสกุล ของผู้แต่งทั้ง 2-3 คน เช่น
(พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และสุชาติ กิจพิทักษ์, 2545)
(Shah & Ratcliffe, 2003)
(วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, อมรรัตน์ พันธ์งาม และชนาธิป ทุ้ยแป, 2545)
(Kotler, Bowen & Makens, 1999)
Page & Dowling (2002) ได้ให้คาจากัดความของคาว่าการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า………
ผู้แต่งมากกว่า 3 คน
ให้ลงรายการด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้แต่ง คนแรกและตามด้วยคาว่า
“คนอื่น ๆ ” หรือ “et al” ในภาษาอังกฤษ เช่น
(พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคนอื่น ๆ, 2545)
(Shah, et al, 2003)
ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับ
รองลงมา เช่น
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544)
เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ให้ลงชื่อเรื่องแล้วตามด้วยปีทพี่ มิ พ์ และเลขหน้า เช่น
(การค้าชายแดน, 2544, หน้า 15)
ไม่ใช่ผู้เขียน
กรณีเป็นผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการ
ด้วยชื่อ ตามด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ ายว่าเป็ น “ผู้รวบรวม”
“เรียบเรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล” เช่น
(ดวงสมร อรพินท์, บรรณาธิการ, 2546)
(Frase & Rose, editor, 1980)
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3.1.2 อ้างอิงในเนื้อหา จากโสตทัศนวัสดุ
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ผลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
และปีทผี่ ลิต เช่น
(สานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544)
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3.1.3 การอ้างอิงในเนื้อหา จากระบบสารสนเทศออนไลน์ (www.)
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้นข้อมูล เช่น
(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2547)
(Singh, 2002)

3.1.4 การอ้างอิงเสริมความ
ในกรณี ที่ จะอธิ บายหรื อขยายความเนื้ อหาตอนใดตอนหนึ่ งเพื่ อให้
รายละเอียดขยายความเพิ่มเติม ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือตัวเลขยก
(1 2 3 ...) ไว้ท้ายข้อความนั้น และอธิบายหรือขยายความ เพิ่มเติมไว้ในเชิงอรรถ
ท้ายหน้านั้น เช่น
การค้าชายแดนที่มีรอยต่อกับประเทศในกลุ่มลุ่มน้าโขง1 ในปีที่ 2540
ที่ผ่านมา...........................
1การค้ าชายแดนระหว่างประเทศไทยกั บประเทศเพื่ อนบ้ านด้ านจั งหวั ดเชียงรายที่ ผ่านพิ ธีการทาง

ศุลกากร ในปี 2540 มีมูลค่ารวม ทั้งสิ้น 3,306.17 ล้านบาท

3.2 บรรณานุกรม/ เอกสารอ้างอิง
บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี
ที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ มีแบบแผนการลงรายการอ้างอิงโดยใช้
ระบบแบบ American Psychological Association (APA) ดังนี้
ภาษาไทย
ชื่อ นามสกุล./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อเรื่อง./ (ครั้งที่พิมพ์)./ ชื่อเมืองที่พิมพ์:/
//////// สานักพิมพ์.
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ภาษาอังกฤษ
นามสกุล,/ อักษรย่อชื่อแรก./ ตัวอักษรย่อชื่อกลาง./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อเรื่อง./
//////// (ครั้งที่พิมพ์)./ ชื่อเมืองที่พิมพ์:/ สานักพิมพ์.
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3.2.1 การใช้ลงรายการชื่อผู้แต่ง
ผู้แต่งที่เป็นบุคคล
- สาหรับผู้แต่งคนไทย ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล ไม่ว่าผลงานจะเป็นภาษาไทย
หรื อ ภาษาต่ า งประเทศ ไม่ ต้ อ งใส่ ค าน าหน้ า นาม เช่ น นาย นาง นางสาว
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ฯลฯ *ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ ให้คงไว้
และคัน่ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น
แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง.
- สาหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยนามสกุล ตามด้วยตัวอักษร
แรกของชื่อต้น ตามด้วยตัวอักษรแรกของชื่อกลาง (ถ้ามี) คั่นด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) ระหว่างนามสกุล และชื่อต้น เครื่องหมาย (.) และชื่อกลาง เครื่องหมาย
(.) เช่น
Hackett, D. A.
- สาหรับหนังสือที่ผู้แต่งใช้นามย่อ หรือ นามแฝง ให้ใช้ตามที่ปรากฎ
ในหน้าปกใน หากทราบชื่อจริงให้วงเล็บต่อท้าย เช่น
ทมยันตี (วิมล ศิริไพบูลย์)
ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน
- ผู้แต่งที่ปรากฏชื่อเป็นหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
เอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ ให้ลงรายการชื่อหน่วยงาน
ใหญ่ก่อนและตามด้วยหน่วยงานย่อย โดยให้ลงชื่อตามด้วยประเภทหน่วยงาน เช่น
แม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัย. สานักวิชาวิทยาศาสตร์.
มหาดไทย, กระทรวง. กรมการปกครอง.
ไม่ทราบผู้แต่ง
- ให้ลงรายการแรกด้วยชื่อหนังสือหรือชื่อบทความแทน
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3.2.2 การลงรายการปีที่พิมพ์
ให้ใส่ปีที่พิม พ์ล่าสุดที่ปรากฏในหนัง สือในวงเล็บตามหลัง ชื่อผู้แต่ง
และตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) ถ้าหนังสือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ ม.ป.ป.
(ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no date) เช่น
(2446).
(ม.ป.ป.).
(n.d.)
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3.2.3 การลงรายการชื่อหนังสือ ตารา เอกสาร
ให้เขียนตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ ทั้งชื่อเรื่องหลักและ
ชื่อรอง จบข้อความให้ใส่เครื่องหมายจุด (.) และให้ทาตัวเป็นตัวอักษรเข้ม เช่น
ศาสตร์-ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ.

3.2.4 สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์
ให้ระบุเมืองที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ ตามด้วยสานักพิมพ์ หรือ
โรงพิมพ์ หากมีทั้งสานักพิมพ์และโรงพิมพ์ให้ใส่สานักพิมพ์แต่ถ้ามีโรงพิมพ์อย่าง
เดียว ใส่ชื่อโรงพิมพ์ ถ้าไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และสานักพิมพ์ ให้ใส่ว่า ม.ป.ท.
(ไม่ ป รากฏสถานที่ พิ ม พ์ ) หรื อ N.P. (No Place) และ ม.ป.พ. (ไม่ ป รากฏ
ส านั กพิ ม พ์ ) หรือ n.p. (no publisher) หลั ง สถานที่ พิ ม พ์ ให้ ใส่ เครื่องหมาย
มหัพภาคคู่ (:) หลังสานักพิมพ์ให้ใช้เครื่องหมายจุด (.) เช่น
กรุงเทพฯ: นานมีพบั ลิชชิ่ง.
London: Financial Times.
New York: n.p.
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. หรือ ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ N.P.: n.p.
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ตัวอย่างการลงรายการเอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม
1. อ้างอิงจากหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อเรื่อง./ (ครั้งที่พิมพ์)./ เมืองที่พิมพ์:/ สานักพิมพ์.
เช่น
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ศักดา ธนิตกุล. (2544). กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์: ทรัพย์สิน สัญญา
และละเมิด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
Marek, P. (1996). Simulation-based Reliability Assessment
for Structural Engineers/ Pavel Marek, Mialan Gubstar,
Thalia Anagnos. New Delhi: New light.

2. อ้างอิงจากบทความในวารสาร
ชื่อผู้แต่ง./ (ปี,/ เดือน,/ วันที่)./ ชื่อบทความ./ ชื่อวารสาร,/ ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.
เช่น
มลฤดี ใจม่วง. (2555, สิงหาคม 5). มะเร็ง. วารสารหมอชาวบ้าน,
2(112), 21-30.
Bekerian, D. A. (1993, June). In search of the typical eyewitness.
American Psychologist, 48, 574-576.
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3. อ้างอิงจากรายงานการประชุม
ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่ประชุม)./ ชื่อเรือ่ ง./ วันที่ เดือน พ.ศ.(หน้า)./ เมืองที่พิมพ์:
////////สานักพิมพ์.
เช่น
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นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการ
ประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 15. วันที่ 27-28 มิถุนายน
พ.ศ. 2540 (หน้า 19-35). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชี.
Sinlarat, P. (1995). Success and failure of facility in Thai
University. In Somwang Pitiyanuwat, et al. (Eds),
Preparing teachers for all the World’s children:
Proceedings of International Conference, Bangkok.
August 24, 1992 (pp. 217-233). Bangkok: UNICEF.

4. การอ้างอิงจากเว็บไซต์ (WWW.)
ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่เผยแพร่ข้อมูล)./ ชื่อเรื่อง./ เข้าถึงเมื่อ/ เดือน/ วันที่,/ ปีพ.ศ.,
//////// จาก http://www.
เช่น
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้, ศูนย์. (2555). กล้วยไม้. เข้าถึงเมื่อ สิงหาคม 5,
2556, จาก http://www.orchidtropical.com.
Education, Ministry of. (2005,). The Regional Seminar on
Higher Education in Southeast Asian Countries.
Retrieved January 5, 2012, from http:// www.inter.mua.go.th.
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5. อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อคอลัมน์./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อบทความ./ ชื่อหนังสือพิมพ์,/
//////// วันที่/ เดือน/ ปี./ หน้า.
เช่น
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ดิเรก นาชัย. (2556). การเมืองการปกครองของไทยในยุคปัจุบัน. ไทยรัฐ,
20 สิงหาคม 2556. หน้า 5.
Krishman, E. (2007). Rebuilding self-esteem. Bangkok Post,
26 June 2007. pp. 12.

6. อ้างอิงจากจุลสาร
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต./ (ปี)./ ชื่อเรื่อง./ [แผ่นพับ]./ สถานที่พิมพ์:
/////// ผู้แต่งหรือหน่วยงานทีผ่ ลิต.
เช่น

สมาคมผู้สงู อายุตาบลท่าเรือ. (2556). หลักการดูแลสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงวัย. [แผ่นพับ]. กาแพงเพชร: สมาคมผูส้ ูงอายุตาบลท่าเรือ.
Research and Training Center on Independent Living. (1993).
Guidelines for reporting and writing about people
with disabilities. [Brochure]. Lawrence: Research and
Training Center on Independent Living.
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7. การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./ (ปี,/ เดือน/ วันที่)./ ตาแหน่ง./ สัมภาษณ์.
เช่น
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วิทยา นาคสม. (2556, มกราคม 9). นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าพุทรา. สัมภาษณ์.
Page, O. (1991, March 5). President, Austin Peary State
University. Interview.

8. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์/ ปริญญานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อเรื่อง./ วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ชื่อปริญญา
///////สาขาวิชา(ถ้ามี) ชื่อสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ./ เมืองที่พิมพ์:/
///////ชื่อมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบ.
เช่น
สุกัญญา คมสัน. (2540). กลวิธีเผชิญภาวะเครียดและพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น. ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Suppasetseree, S. (2005). The development of an Internetbased instructional system for teaching remedial
English to First-year university students. Ph.D. Thesis
(ELS) Suranaree University of Technology. Nakhon
Ratchasima: Suranaree University of Technology.
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ระเบียบการตีพิมพ์วารสารพิกุล

วา
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าร
พิก
ุล

ตามที่ กองบรรณาธิการวารสารพิกุลได้กาหนดหลักเกณฑ์ สาหรับการ
เขียนบทความและการส่งต้นฉบับ เพื่อเป็นแนวปฏิ บัติสาหรับผู้เขียนแล้วนั้น
เพื่อให้ การพิ จารณาบทความที่ จะตีพิ มพ์ด าเนิน ไปด้ว ยความเรีย บร้อย กอง
บรรณาธิการวารสารพิกุล จึงกาหนดระเบียบการตีพิมพ์วารสารพิกุลไว้ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ หรือ
บทวิจารณ์หนังสือ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่รวมถึง บทความด้าน
การศึกษา เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ เป็นต้น
2. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่าง
การเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
3. ต้องเป็นบทความที่มีรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อแนะนา
สาหรับการเขียนบทความและการส่งต้นฉบับวารสารพิกุล กรณีกองบรรณาธิการ
ได้รับบทความและได้ตรวจสอบพบว่ายังไม่ถูกต้องตามรูปแบบ กองบรรณาธิการ
จะส่งคืนให้ผู้เขียนไปทาการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการตีพิมพ์
4. กรณีที่กองบรรณาธิการเห็นว่าบทความมีความถูกต้องตามรูปแบบ
แล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความนั้นไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อพิ จ ารณากลั่ น กรองและประเมิ นคุณ ภาพตามเกณฑ์ การประเมิ น ที่ กอง
บรรณาธิการกาหนด
5. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
กลั่นกรองและประเมินคุณภาพเสร็จแล้ว หากมีการแก้ไขใด ๆ กองบรรณาธิการจะ
ส่ง บทความนั้น ไปให้ผู้เขีย นดาเนิน การแก้ไ ขให้ถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง หนึ่ง
โดยกาหนดระยะเวลาภายใน 7 วัน
6. กองบรรณาธิการจะตอบรับให้ผู้เขียนทราบภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่กองบรรณาธิการได้รับบทความที่ได้ดาเนินการแก้ไข ตามข้อ 5. เรียบร้อย
แล้ว และกองบรรณาธิการจะตีพิมพ์บทความนั้นในฉบับปัจจุบันหรือฉบับถัดไป
ตามลาดับของการได้รับบทความที่สมบูรณ์
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แบบเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพิกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้าพเจ้า.........................................................ตาแหน่ง...............................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................ชื่อปริญญา..........................................................
สถานที่ทางาน..............................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เลขที.่ .............หมู่ที่..........ซอย..................ถนน..................................
อาเภอ.....................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์...........................โทรสาร...............................E-mail....................................................
ขอเสนอ
( ) บทความวิชาการ
( ) บทความวิจัย
( ) บทความวิทยานิพนธ์
( ) บทวิจารณ์หนังสือ
ชื่อเรื่อง (ไทย)..............................................................................................................................
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ).........................................................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ต้นฉบับบทความ ในรูปแบบเอกสาร จานวน 1 ชุด
2. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความที่เสนอมานี้
( ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
( ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผูร้ ่วมงาน
ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
ลงชื่อ....................................................................
(................................................................)
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ. ...........

วารสารพิกุล ยินดีรับบทความจากท่าน โดยสามารถส่งมาทางไปรษณีย์ถึง บรรณาธิการวารสารพิกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร 62000 หรือส่งบทความออนไลน์ทเี่ ว็บไซต์วารสารพิกุล
http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/ ติดต่อ 055-706-555 ต่อ 3010 มือถือ 086-4489918

E-mail: phikulthong_s@yahoo.com

ใบสมัครสมาชิกวารสารพิกุล
ข้าพเจ้า.........................................................................................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
โทรศัพท์..............................โทรสาร.................................E-mail...............................................
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ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพิกุล
ปีที่....... พ.ศ. ............ อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (2 เล่ม) เป็นเงิน 250 บาท
เล่มที่ 1 พ.ศ. ............ อัตราค่าสมาชิก 1 เล่ม เป็นเงิน 130 บาท
เล่มที่ 2 พ.ศ. ............ อัตราค่าสมาชิก 1 เล่ม เป็นเงิน 130 บาท
โดยข้าพเจ้าได้จัดส่ง
ผ่านบัญชีธนาคาร เลขทีบ่ ัญชี……………………………...................…….............……
ธนาณัติ เลขที่……………........................................................................................
เงินสด ให้กับผู้รับชื่อ..........................................................................................
การจัดส่งใบเสร็จรับเงินในนาม
ข้าพเจ้า
หน่วยงานราชการ/ นิติบุคคล
ชื่อ……….………………………………………………………….........................………………
ทีอ่ ยู่……….…………………………………………………………..…....................................
………………………………….……………………………………………………………………….
การจัดส่งวารสารในนาม…………............……............................……….…….………
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................ผู้สมัครสมาชิก
(................................................)........../ ........
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