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บทความทัศนะ ข้อคิดเห็น ภาพที่ปรากฏ ในวารสารเล่มนี้
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ

ไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ

ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียน
และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การตีพิมพ์ชื่อต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
และวิทยาลัยสหวิทยาการโดยตรง

และเป็นลายลักษณ์อักษร
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บทบรรณาธิการ
 บทความของวารสารสหวิทยาการ ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (ตุลาคม 2557-
มีนาคม 2558) เล่มนี้เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความหลากหลายและสะท้อนองค์
ความรูเ้ชงิสหวทิยาการโดยวาสารสหวทิยาการ มเีจตจ�านงค์เพือ่เผยแพร่องค์ความ 
รู้ทางวิชาการสู่สังคมให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจ และเพื่อเป็น
แหล่งในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่าง ๆ  
 บทความที่น�าเสนอในวารสารสหวิทยาการ ฉบับนี้มีทั้งสิ้นแปดบทความ  
โดยเริ่มสามบทความแรกในเชิงของการสือ่สารผา่นสือ่สิง่พิมพ์และภาพยนต ์จาก
การศกึษาของ ปัณวฒัน์ ผ่องจติ เรือ่งการสร้างภาพการรบัรูใ้หม่ของคนไร้บ้านบน
พื้นที่สื่อหนังสือพิมพ์ อุษณา สุขเสมา เรื่อง อัตลักษณ์และการเล่าเรื่องใน
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นของพิกซาร์สตูดิโอ และ คงภัทร์ บุณยะมาน เรื่อง สื่อสาร
การเมอืงและสงัคมผ่านภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองค�า  ส่วนบทความทีส่ี่ถงึหกเป็น
บทความที่ศึกษาเชิงสังคมสงเคราะห์ ของ  ถิระอิทธิ์ วงษ์ลิขิตเลิศ เรื่องทัศนะต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจสายตรวจในสถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน กองบังคับการ
ต�ารวจนครบาล 7 ณฏัฐณชิา  ชวนประเสรฐิ เรือ่ง ปัญหาอปุสรรคของเครอืข่าย
ยตุธิรรมชมุชน ในการไกล่เกลีย่ระงบัข้อพพิาท กรณศีกึษาเจ้าหน้าทีไ่กล่เกลีย่ของ
ศนูย์ยตุธิรรมชมุชน อ�าเภอโคกส�าโรง จงัหวดัลพบรุ ีและ ณชินนัท์ ไฝจนัทร์  เรือ่ง 
ทัศนะของผู้ที่เก่ียวข้องต่อแนวทางการแก้ไขการโจรกรรมทรัพย์สินของกรม
ทางหลวง กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 35 นอกจากนี้ บทความสองเรื่อง
สุดท้ายศึกษาเชิงเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ โดย แก้วดอกไม้  ไขสวัสดี เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว กรณศีกึษา: การพฒันาเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสรมิ
การลงทุน ของแขวงจ�าปาสัก และ มาลินี คุ้มสุภา เรื่อง Siam Avoids coloniza-
tion, Bangkok is in Exchange
 บรรณาธกิารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าวารสารเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ในการแลก
เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์
2558
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การสร้างภาพการรับรู้ใหม่ของคนไร้บ้านบนพื้น
ที่สื่อหนังสือพิมพ์

The Study of the New Perception for the Homeless
on the Newspaper

ปัณวัฒน์ ผ่องจิต1 
Pannawat Pongjit

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม2 
Wilaiwan Jongwilaikasaem

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัเรือ่ง การสร้างภาพการรบัรูใ้หม่บนพืน้ทีสื่อ่หนงัสอืพมิพ์ มวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อศึกษาลักษณะการประกอบสร้างภาพเหมารวมคนไร้บ้านที่ปรากฏบน
หนงัสือพมิพ์ และเพือ่ศึกษาการรบัรูข้องผูร้บัสารทีม่ต่ีอคนไร้บ้านทัง้ก่อนและหลงั
การมปีฏสิมัพนัธ์ร่วมกนั โดยท�าการศกึษาภายใต้กรอบแนวคดิภาพเหมารวมและ
สื่อกับการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์ โดยจะท�าการ
วิเคราะห์ภายใต้กรอบตารางการศึกษาและบันทึกข้อมูลลงไป ส่วนที่สองเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) หลังจากนั้นผู้วิจัยจะน�าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป และน�าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา
 ผลการศึกษาส่วนแรกพบว่าหนังสือพิมพ์มีการใช้ค�าว่า “คนเร่ร่อน หรือ 
เรร่อ่น” มากทีส่ดุในการใชพ้าดหวัขา่ว และเนื้อขา่ว เนื้อขา่วมีการบรรยายถึงการ
แต่งกายของคนไร้บ้านว่ามีลักษณะ สกปรก มีกลิ่นเหม็น ลักษณะมอมแมม แต่ง
ตัวมอซอ มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมค่อนข้างก้าวร้าวและติดสุราอย่างหนัก  
สถานท่ีใช้พกัอาศัยของคนไร้บ้าน ได้แก่ ศาลาพกัผูโ้ดยสารและรถประจ�าทาง ป้าย
รถเมล์ สะพานลอย ใต้ทางด่วนและวัด การประกอบอาชีพท่ีพบมากสุด คือ 
มจิฉาชพี และถดัมาได้แก่ คนเก็บขยะ เกบ็ของเก่าขาย ขายบรกิาร ส่วนทีส่องพบ
ว่า จนิตนาการภาพของผูร้บัสารทีม่ต่ีอคนไร้บ้านเป็นตามแบบฉบบัท่ีหนงัสือพมิพ์
ได้สร้างเอาไว้ โดยมองคนไร้บ้านในเชิงลบ แต่เมื่อได้มีปฎิสัมพันธ์กับคนไร้บ้าน 
จงึได้เหน็ภาพของคนไร้บ้านทีแ่ตกต่างออกไปจากหนงัสือพมิพ์ท่ีได้ท�าการน�าเสนอ 
ท�าให้รูว่้าคนไร้บ้านมทีัง้คนดีและไม่ดีเหมอืนกับคนในสงัคม และผูร้บัสารคิดว่าสือ่
หนงัสอืพมิพ์มผีลต่อการรบัรูภ้าพคนไร้บ้านเป็นอย่างมาก เพราะหนงัสือพมิพ์เป็น
สื่อมวลชนท่ีมีหน้าที่ในการน�าเสนอข่าวสาร ท�าให้ผู้รับสารคิดว่าข่าวท่ีตนเองได้
อ่านนั้นเป็นเรื่องจริง
 ดังนัน้ภาพของคนไร้บ้านในแบบฉบบัของหนงัสือพมิพ์นัน้ “คนเร่ร่อน” จะ
ต้องสวมใส่เสื้อผ้าเก่าๆที่มีกลิ่นเหม็น ชอบดื่มเหล้า เอะอะเสียงดังโวยวาย สร้าง
ความร�าคาญให้กับคนทั่วไป นอนหลับตามที่รอรถเมล์หรือศาลารอรถประจ�าทาง 
มีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อย ขี้เกียจไม่ยอมท�างาน เป็นที่น่ากลัวและอันตรายต่อ
สงัคม ซึง่เมือ่ผูร้บัสารอ่านข่าวเหล่านีบ่้อยๆหรอืได้รบัข้อมลูในรปูแบบซ�า้ๆอยูเ่ป็น
ประจ�า ผูร้บัสารก็จะเกิดการเหมารวมทนัทว่ีา คนไร้บ้านจะต้องเป็นไปตามแบบฉบบัที่ 
หนงัสือพมิพ์ได้ประกอบสร้างขึน้มา และเกิดการหวาดระแวงเมือ่ต้องเข้าใกล้กับกลุม่คนไร้บ้าน
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ค�าส�าคญั : คนไร้บ้าน, ภาพเหมารวม, สือ่กบัการประกอบสร้างความเป็นจรงิทางสังคม

Abstract
 The purposes of the research study were to investigate characterization 
of image construction of overall image of homeless people appearing on 
newspaper and to explore the perception of the audiences on homeless 
people for both before and after interacting with homeless people.  This 
study was conducted under the concept of stereotypes and the theory of 
media and social construction of reality by the collection of the qualitative 
data. The first section contained the analysis of the news contents on 
newspaper by following the study schedule and recording the data. The 
second section was in-depth interview, specifically semi-constructed interview. 
 The result of the study revealed that the newspaper constructed 
the image perception of the homeless people as the followings. The head-
line wording and the content wording used the word vagrant most of the 
time. The images of homeless people constructed by newspaper were 
described that homeless people wore old, stingy, and dirty clothes. Their 
personality and behavior were violent and alcoholic. Their sheltering in-
cluded passenger shelters, bus stops, flyover, under the toll ways, and 
temples. Their occupations were criminals, garbage collectors, garbage 
sellers, and prostitutes. The result in the second part was shown that the 
imagination of receivers to homeless people is according to information 
which appearances on the newspaper. They found that the information 
from newspaper does not exactly true. The homeless people does not quite 
different from us. It has a good or bad people as well. Newspaper were 
created the negative attitude to reader-response to homeless people with-
out the fact.
 Thus, according to the newspaper, the overall images of homeless 
people became the vagrants or hobos who wore old and stingy clothes. 
They often had alcohols, made loud noises, and annoyed people around 
them. They slept at bus stops or passenger shelters. They were lazy to do 
any work but stealing from others. They were frightening and dangerous 
for the society. When audiences read this type of news frequently, the 
audiences then created the stereotypes in such a way that all homeless 
people behave that way as the newspapers described. People would feel 
uneasy, scared, or suspicious when interacting with homeless people.

Keywords: homeless people, stereotypes, media and social construction 
of reality
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บทน�า
 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาชายเร่ร่อนไร้ บ้าน 2 คน ย่านพาหุรัด ได้ตกเป็น
เหยื่อความรุนแรงของแก๊งเด็กวัยรุ่น โดยวิธีการที่เด็กกลุ่มนี้ท�า คือ เทน�้ามันราด
และจุดไฟเผา ระหว่างที่พวกเขานอนหลับอยู่ ท�าให้ชายเร่ร่อนไร้บ้าน ทั้งสองคน
ได้รบับาดเจบ็มแีผลไหม้ท่ีหลงั เมือ่เราลงพืน้ท่ีไปเพือ่สอบถามเหตกุารณ์ทีเ่กิดใน
ครั้งนั้น และพยายามถามถึงว่าจะด�าเนินคดีต่อกลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือไม่ ค�าตอบของ
พวกเขาคือ “ไปแจ้งความก็แค่นั้น ต�ารวจเขาไม่สนใจพวกผมหรอก และผมคงมา
นอนตรงนี้ไม่ได้อีก” (ข่าวสดออนไลน์, 2557)  
 เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง คนไร้บ้านต่างตกเป็นเหยื่อของคน
เมอืงเพยีงเพราะพวกเขาเหล่านัน้ “ต่าง” จากคนท่ัวไป ในขณะท่ีสงัคมพยายามจะ
ก�าจดัให้กลุม่คนเหล่านีห้มดไปจากสงัคม หรอืพยายามแก้ปัญหาด้วยการผลกัดัน
ให้เข้าไปอยูใ่นสถานสงเคราะห์ บ้านพกั หรอืตามมลูนธิต่ิาง ๆ โดยไม่ค�านงึถงึสิง่
ทีแ่ท้จรงิแล้วว่า ส่ิงทีพ่วกเขาต้องการคืออะไร จากเหตกุารณ์ข่าวข้างต้นมกีารแชร์
อย่างแพร่หลายบนเฟซบุ๊ค (Facebook) หลายคนมองว่าเป็นการกระท�าที่รุนแรง 
และไม่สมควรให้อภยั แต่ไม่มใีครนกึถงึว่าเราควรจะแก้ไขกับปัญหาเหล่านีอ้ย่างไร 
หรือคนพวกนี้ควรจะอยู่อย่างไรเพี่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
 จากผลส�ารวจของมลูนธิอิสิรชน ร่วมกับบ้านมติรไมตร ีกระทรวงการพฒันา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงสถานการณ์ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ 
หรอื ไร้บ้าน ปี พ.ศ. 2556 พบว่าจ�านวนคนไร้บ้านเพิม่มากขึน้จากทีพ่บในปี พ.ศ. 
2555 จ�านวน 2,856 คน เพิม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 284 คน ร่วมเป็น 3,140 
คน  ดังนัน้ในปัจจบุนัเราสามารถพบเหน็คนไร้บ้านท่ีออกมาใช้ชวีติในท่ีสาธารณะ
มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงกลางคนืทีเ่ราเห็นเขาก�าลงันอนหลบัตามสถานทีต่่างๆ 
เช่น สนามหลวง คลองหลอด เป็นต้น 
 เมื่อกล่าวถึงค�าว่า “คนไร้บ้าน” ผู้ศึกษาพยายามนึกภาพว่าคนเหล่านี้มี
ลักษณะทางกายภาพอย่างไร ท�าไมผู้วิจัยถึงสามารถนึกถึงภาพคนไร้บ้านและ
สามารถพดูได้อย่างชดัเจนว่าคนไร้บ้านนัน้เนือ้ตวัมอมแมม ใส่เสือ้ผ้าขาดๆ เก่าๆ 
ผมยาวรุงรัง มีปัญหาสุขภาพจิต ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คุ้ยขยะ ใช้ชีวิตในที่
สาธารณะโดยไม่แคร์สายตาคนอื่น เป็นต้น อาจเป็นเพราะผู้วิจัยเคยพบเจอคนไร้
บ้านบนท้องถนนมาก่อน จงึสามารถอธบิายได้ อีกทัง้เกิดจาก “สือ่” ท่ีเป็นตวัก่อให้ 
เกิดมโนทัศน์ภาพคนไร้บ้านได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการรับรู้ของคนทั่วไปเกี่ยวกับ
คนไร้บ้านมกัจะรูจ้กัภาพคนไร้บ้านผ่านส่ือ โดยเฉพาะสือ่หนงัสือพมิพ์ ซึง่น้อยคน
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นกัทีจ่ะรูจ้กัหรอืมปีระสบการณ์ตรงเก่ียวกบัคนไร้บ้าน และคนส่วนใหญ่ท่ีรบัรูภ้าพ
ของคนไร้บ้านมักจะมีการเหมารวมภาพคนไร้บ้านว่ามีลักษณะเหมือนดังที่กล่าว
ไว้ข้างต้น
 เรามกัจะพบเจอค�าทีใ่ช้เรยีกคนไร้บ้านอย่างหลากหลาย โดยเริม่ตัง้แต่ค�า
ว่า “คนจรจัด” ซึ่งเป็นค�าที่ค่อนข้างลดทอนค่าความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มนี้เป็น
อย่างมาก จากนั้นมีการใช้ค�าว่า “คนเร่ร่อน” เข้ามาแทนที่ แต่นั่นก็ยังคงเป็นค�าที่
พูดถึงคนกลุ่มนี้ในเชิงลบเช่นเดียวกัน จนในช่วงหลังได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ค�า
ว่า “คนไร้บ้าน” ถงึแม้ว่าค�านีจ้ะไม่ได้มคีวามหมายในเชงิบวกซึง่เป็นค�าท่ีดูกลางๆ 
แต่ก็สามารถรับรู้ได้ว่าคนกลุ่มนี้ไร้บ้านและต้องการที่พักอาศัย เพื่อที่ตนเองจะได้
ไม่ไร้บ้าน ซึง่แตกต่างจากสองค�าแรกท่ีไม่สามารถรบัรูไ้ด้ว่าเขาคอืใครและต้องการ
อะไร ในปัจจุบันมีการสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาโดยมูลนิธิอิสรชน เพื่อใช้เรียกคน
กลุ่มนี้ ซึ่งคือค�าว่า “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ3” โดยเรามักจะพบค�าว่า “คนไร้บ้าน” 
บนสื่อ ซึ่งมักจะใช้ค�านี้เป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้ หรือบางทีอาจจะใช้ค�าว่า “คน
เร่ร่อน” หรือแม้กระทั่งค�าว่า “คนจรจัด” เห็นได้จากค�าพาดหัวข่าวที่ว่า “กทม.ตี
ทะเบียนคนจรจัดสนามหลวง” (มติชนรายวัน, 2544 อ้างใน บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 
2546) 
 การน�าเสนอภาพตัวแทนที่ปรากฏบนส่ือหนังสือพิมพ์นั้นมีอยู่ค่อนข้าง
หลากหลาย อาทิ การศึกษาเรื่อง ภาพแทน ผู้ดี ผู้ร้ายจากข่าวการชุมนุมทางการ
เมอืงในหนงัสอืพมิพ์ไทย โดยผลการศึกษาพบว่าหนงัสือพมิพ์นัน้ใช้วธิกีารน�าเสนอ
ผ่านทางถ้อยค�า อปุลกัษณ์ รปูประโยค อ้างค�ากล่าวและมลูบท ท�าให้เหน็ถงึกลวธิี
ทางภาษากับการน�าเสนอภาพแทน ผูดี้ ผูร้้าย ให้กบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัและผูช้มุนมุ 
หรือ การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพตัวแทนของนักโทษและ
การประหารชวีติในหนงัสอืพมิพ์รายวนั ผลการวจิยัพบว่า การวเิคราะห์โครงสร้าง
ความหมายระดับมหภาคพบว่าหนังสือพิมพ์รายวันไทยมุ่ง เสนอว่านักโทษ
ประหารท�าผดิร้ายแรงจงึต้องชดใช้ด้วยการถกูประหารชีวติ กลวธิทีางภาษาเหล่า
นี้ได้ส่ือภาพตัวแทนของ “นักโทษประหาร” ว่านักโทษประหารเป็นผู้กระท�าผิด
กฎหมาย นักโทษประหารเป็นผู้มีจิตใจโหดเหี้ยม นักโทษประหารเป็นผู้ขาดศีล
ธรรม นักโทษประหารเป็นผู้ที่สังคมไม่ต้องการ นักโทษประหารเป็นผู้กระท�าผิด

3แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม ได้แก่ คนไร้บ้าน, คนเร่ร่อน, เด็กเร่ร่อน/ครอบครัวเร่ร่อน, ผู้ติดสุรา, ผู้ป่วยข้าง

ถนน, พนักงานบริการ, ผู้พ้นโทษ, คนจนเมือง, คนใช้ที่สาธารณะหลับนอนชั่วคราว, คนเร่ร่อนไร้บ้าน, ผู้มี

ความหลากหลายทางเพศ, ชาวต่างชาติตกยาก, ครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้าน 
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ซ�้าซากไม่เกรงกลัวกฎหมาย นักโทษประหารเป็นผู้ก่อกรรมชั่ว เป็นต้น
หนงัสอืพมิพ์เป็นสือ่สิง่พมิพ์ทีม่ลีกัษณะการน�าเสนอข่าวสารท่ีทันต่อเหตกุารณ์บ้าน
เมืองในปัจจุบัน น�าเสนอข้อมูลที่เป็นจริงต่อผู้อ่าน จึงท�าให้ผู้อ่านคิดว่าสิ่งที่ตนรับ
หรอือ่านนัน้เป็นเรือ่งจรงิ อีกทัง้สือ่ประเภทอืน่ๆก็ได้หยบิยกประเด็นข่าว หรอืภาพ
ตัวแทนที่สื่อหนังสือพิมพ์น�าเสนอมานั้นไปต่อยอดให้กับสื่อมวลชนแขนงอื่น เช่น 
สื่อโทรทัศน์ ได้แก่ ละคร ข่าว สารคดี เกมส์โชว์ ฯลฯ หรือสื่อวิทยุที่น�าข่าวจาก
หน้าหนังสือพิมพ์รายวันมาอ่านให้ผู้ฟังในทุกๆเช้า เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดอาจสรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์ ถือว่าเป็นสื่อกลางใน
การเชื่อมระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความหมาย ซึ่งหนังสือพิมพ์
มอี�านาจในการประกอบสร้างภาพคนไร้บ้าน แล้วสือ่ออกมายงัผูร้บัสาร ผูร้บัสารก็
จะตคีวามตามทีเ่ห็นบนหน้าหนงัสือพมิพ์ตามท่ีเนือ้ข่าวได้น�าเสนอ ด้วยสาเหตนุีผู้้
วิจัยจึงอยากจะศึกษาว่าหนังสือพิมพ์มีการการสร้างภาพเหมารวมคนไร้บ้าน
อย่างไร โดยจะศึกษาการใช้ค�าทีพ่าดหวัข่าว ค�าท่ีใช้ในการเขยีนข่าวทีใ่ช้เรยีกกลุม่
คนไร้บ้าน รวมไปถงึการเขยีนข่าวบรรยายลกัษณะต่างๆของกลุม่คนไร้บ้าน ได้แก่ 
การแต่งกายและลักษณะภายนอก ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของคนไร้บ้าน 
สถานที่ใช้พักอาศัยของคนไร้บ้าน การประกอบอาชีพ การใช้ภาพข่าวในการเล่า
เรื่อง และอีกส่วนศึกษาถึงการรับรู้ของผู้รับสาร4ที่มีต่อคนไร้บ้านทั้งก่อนและหลัง
การมปีฏสิมัพนัธ์ร่วมกับคนไร้บ้าน เพือ่ทีจ่ะศกึษาว่าผูร้บัสารมจีนิตนาภาพการรบั
รู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านก่อนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนไร้บ้านเป็นอย่างไร รับรู้ภาพคน
ไร้บ้านมาจากไหน และหลงัจากท่ีมปีฏสัิมพนัธ์ร่วมกันแล้วสิง่ท่ีได้รบัจากโลกความ
จริงมีความเหมือนหรือแตกต่างจากโลกแห่งจินตนาการอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพือ่ศึกษาลกัษณะการประกอบสร้างภาพเหมารวมคนไร้บ้านทีป่รากฏ
ในหนังสือพิมพ์
  2. เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้รับสารที่มีต่อคนไร้บ้านทั้งก่อนและหลังการ 
มีปฎิสัมพันธ์ร่วมกับคนไร้บ้าน 

4ไม่จ�าเป็นต้องรบัสารจากสือ่หนงัสือพมิพ์เพยีงอย่างเดียว แต่สามารถรบัรูภ้าพคนไร้บ้านจากสือ่ประเภทอืน่ๆได้
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แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดภาพเหมารวม 
  Lippmann (1922), อ้างถึงใน ตรีเดช ไชยหา, 2552 ได้อธิบายถึง
คณุลกัษณะของภาพเหมารวมไว้ว่า 1. เป็นส่ิงทีไ่ม่สลบัซบัซ้อน 2. โดยมากมกัเป็น
เรือ่งทีเ่ข้าใจผดิ 3. เป็นประสบการณ์โดยอ้อมเชือ่ตามกนัมามากกว่าทีจ่ะได้รบัโดย
ประสบการณ์ตรง 4. ยากต่อการปรับเปลี่ยนโดยประสบการณ์ใหม่ อีกทั้งยังได้
กล่าวเสรมิว่า ภาพเหมารวม (stereotypes)  คือภาพท่ีอยูใ่นหวัของเรา ได้แก่ การ
ทีต่วัเราได้มคีวามคิด ความเชือ่ร่วมกันเกีย่วกับคณุสมบตัขิองบคุคล ลกัษณะของ
บคุคลท่ีมกัจะเกิดขึน้บ่อยๆ หรอืพฤตกิรรมท่ีแสดงบ่อยๆของกลุม่คนเหล่านัน้ และ
น�าความเชื่อเหล่านั้นมาใช้ในการตัดสินคุณสมบัติของสมาชิกในกลุ่ม
 หากถึงแม้ในทั่วไปแล้วภาพเหมารวมจะเป็นความคิดท่ีเกี่ยวกับการ
ประเมนิค่าสมาชกิกลุม่ในทางลบแต่ก็ยงัคงมบ้ีางเช่นกันท่ีเป็นไปในทางบวก ดังเช่น 
ที่เราจะพบว่าในขณะที่เราไม่ชอบสมาชิกของกลุ่มอื่นนั้น เราอาจจะประเมินค่า
สมาชิกในกลุ่มของเราเองในทางบวกก็ได้ ซึ่งในทั้งสองกรณีการประเมินนั้นไม่ได้
เก่ียวข้องลกัษณะเฉพาะปัจเจกบคุคล แต่ขึน้อยูกั่บการเป็นสมาชกิของกลุม่ทีบ่คุคล
นั้นเป็นสมาชิกอยู่
 ดังนัน้ภาพเหมารวมจงึเป็นทัศนคตทิีโ่น้มน้าวให้เราเกิดความรูสึ้กท่ีดีหรอื
ไม่ดีต่อกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ซึง่เป็นการตดัสนิกลุม่คนดังกล่าวไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีเราจะ
รู้จักพวกเขาอย่างแท้จริง ท�าให้เกิดการตัดสินใจ หรือทัศนิคติที่ไม่เป็นธรรม 
ไม่ค�านงึถงึความเป็นจรงิ และมกัมภีาพแบบฉบบัในทางลบเป็นส่วนใหญ่ เหมอืน
ที่คนทั่วไปตัดสินและมองว่าคนไร้บ้านจะต้องเป็นกลุ่มคนที่น่ากลัว และเหมารวม
มองกลุ่มคนไร้บ้านไปในเชิงลบ ซึ่งภาพเหมารวมนั้นอาจก่อให้เกิดการแบ่งพรรค
แบ่งพวก เนือ่งจากภาพเหมารวมนีจ้ะเกดิขึน้เมือ่มกีารรบัรู ้ซึง่อาจเป็นการรบัรูจ้าก
ประสบการณ์ตรงเพยีงส่วนหนึง่หรอืจากประสบการณ์ผ่านส่ือ แล้วท�าให้เกิดภาพ
เหมารวมต่อบคุคลตามประสบการณ์นัน้ ซึง่อาจไม่ตรงกบัความเป็นจรงิในสงัคมก็
เป็นได้

แนวคิดสื่อกับการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม
 กาญจนา  แก้วเทพ (2553, น. 243) อธิบายการสร้างความเป็นจริงทาง
สังคมไว้ว่า “มนุษย์เรามีโลกแวดล้อมรอบตัวอยู่ 2 ระดับ ระดับแรกคือ โลกทาง
กายภาพ (Physical world) ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น พื้นดิน ท้องฟ้า แม่น�้า 
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ต้นไม้ ฯลฯ และระดับที่สองคือ โลกทางสังคม (Social world) ซึ่งเกิดจากการ
ประกอบสร้าง (construct) ของสงัคม โลกทางสงัคมนีย่้อมมคีวามหมายทีแ่ตกต่าง
กันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละยุคสมัย”
 ดงันั้นโลกจึงมีบางกรณทีีโ่ลกทางกายภาพนั้นมลีักษณะเปน็แบบเดมิ แต่
การตคีวามของคนแต่ละกลุม่ต่างกันไป เช่น นาย ก. และนาย ข. พบเจอคนไร้บ้าน
นอนอยูร่มิถนนเหมอืนกนั แต่ทว่าเนือ่งจากโลกทางสงัคมของนาย ก. และนาย ข. 
แตกต่างกัน เช่น นาย ก. เป็นนกัธรุกิจ เมือ่พบเจอจงึคนไร้บ้านจงึหลกีเลีย่ง ด้วย
เกรงว่าจะเป็นอันตราย และมองว่าคนเหล่านี้แตกต่างจากสังคมที่ตนอยู่ ซึ่งแตก
ต่างจากนาย ข. ทีต่นเองท�างานอยูม่ลูนธิิช่วยเหลอืสงัคม เมือ่พบเจอคนไร้บ้าน จงึ
ตัดสินใจเข้าไปพูดคุย สอบถาม เรื่องราวจากคนไร้บ้าน เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะ
สงัคมของนาย ก. และนาย ข. แตกต่างกัน จงึท�าให้ปฏกิิรยิาหรอืแนวความคิดของ
ทั้งสองคนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
 เมือ่น�ามาอธบิายกบัสือ่มวลชน เช่น หนงัสอืพมิพ์ นัน่กห็มายความว่าทุก
สิง่ทกุอย่างท่ีปรากฎอยูบ่นหน้าหนงัสอืพมิพ์ ก็คือ โลกทีถ่กูประกอบสร้างขึน้ เป็น
โลกแห่งสัญลักษณ์ที่เราอาจเรียกได้ว่า โลกหนังสือพิมพ์ ในขณะที่การรับรู้ความ
หมายของ ความเป็นจริงในโลกทางสังคม หรือโลกแห่งสัญลักษณ์นั้น มนุษย์เรา
จะรบัรู ้ความเป็นจรงิ เพยีงบางส่วนของโลกแห่งความเป็นจรงิ แล้วน�ามาสร้างขึน้
เป็น คลงัแห่งความรูท้างสังคม (stock of social knowledge) เมือ่ใดก็ตามทีเ่ราได้
รับความเปน็จรงิอนัใหมเ่ขา้มา เรากจ็ะมาเปดิดคูลังแห่งความรูท้างสงัคมนี ้ท�าให้ 
มนษุย์สามารถเข้าใจความหมายของความเป็นจรงิอนัใหม่นัน้ได้ทันที “ความเป็นจรงิ” 
ทีเ่กิดขึน้ในสมองการรบัรูข้องมนษุย์ ก็คอื ความเป็นจรงิทางสงัคม (Social reality) นัน่เอง   
                        
แนวคิดคนไร้บ้าน
 คนไร้บ้าน หรอืคนเร่ร่อน ในความหมายของ บญุเลศิ วเิศษปรชีา (2546) 
หมายถึง ผู้ที่หลับนอนตามที่สาธารณะ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างท่ีเรียกว่าบ้าน หรือเพิง
กระต๊อบใดๆ อาจจะมีแหล่งที่นอนประจ�า กึ่งประจ�า หรือไม่ประจ�าก็ได้ อาจจะ
เร่ร่อนถาวรหรือเร่ร่อนตามฤดูกาลก็ได้ โดยล�าดับความส�าคัญกับผู้ที่หลับนอนใน
ทีส่าธารณะมากกว่า 1 เดือน ไม่ใช่ผูท่ี้หลบันอนตามทีส่าธารณะชัว่คราวไม่เกิน 1 
สัปดาห์
 ค�าว่า “คนไร้บ้าน” หรือ “คนเร่ร่อน” อาจเทียบเคียงได้กับค�าว่า “Home-
less” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายกว้างแคบต่างกัน แต่ความหมายใน
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ทางสงัคมวทิยาท่ีใช้ร่วมกันคอื หมายถงึ ผูท้ีไ่ม่มช่ีองทางปกตทิีจ่ะเข้าถงึท่ีอยูอ่าศัย
ตามแบบแผน (conventional dwelling) หรอืกล่าวให้เข้าใจง่ายคือ ไม่สามารถเป็น
เจ้าของหรอืเช่าท่ีอยูอ่าศัยตามแบบแผนได้ ได้แก่ อพาร์ทเม้น บ้าน ผูท้ีเ่ช่าห้องใน
ที่อาศัยส่วนตัว หรือตามที่พักหลับนอนที่มีความสะดวกสบายเหมาะสม ในต่าง
ประเทศคนไร้บ้านไม่เพยีงหมายถงึผูท่ี้นอนแต่ตามสาธารณะ สวนสาธารณะ พืน้ท่ี
ว่างใต้สะพาน ตกึร้าง รมิทางเท้า หน้าประตอูาคารส�านกึงาน เท่านัน้ ยงัรวมถงึผู้
ทีอ่าศัยอยูใ่นท่ีพกัพงิ (shelter) หรอื ผูใ้ช้บรกิารอาคารซึง่ทางราชการจดัให้ส�าหรบั
คนไร้บ้านด้วย (Rossi, 1989, pp. 10-11) (Wright, 1989, p. 19)
 การสื่อข่าวของส่ือมวลชนไทยที่เกี่ยวกับคนไร้บ้าน โดยส่วนใหญ่จะน�า
เสนอข่าวของคนไร้บ้านในลกัษณะผวิเผนิ ไม่ได้ให้ข้อมลูเชงิลกึถงึปัญหาทีแ่ท้จรงิ
ว่าเกิดจากอะไร เพยีงแค่กล่าวถงึปัญหาโครงสร้างของสงัคม เศรษฐกจิ แต่ก็ไม่ได้
ท�าให้ผู้อ่านสามารถตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ได้อย่างจริงจัง ภาพลักษณ์ของคน
ไร้บ้านบนสือ่มวลชนท่ัวไป จงึมลีกัษณะคล้ายคลงึกัน อนัได้แก่ การพดูถงึลกัษณะ
ทางกายภาพของคนไร้บ้านว่ามลีกัษณะอย่างไร ลกัษณะชวีติความเป็นอยูเ่ป็นเช่น
ไร รวมไปถึงพฤติกรรม นิสัยว่าเป็นเช่นไร เมื่อผู้รับสารได้รับสารหรือข้อมูลที่สื่อ
น�าเสนอนั้น ก็จะท�าให้เกิดเป็นภาพที่ติดอยู่ในหัวว่าคนไร้บ้านจะต้องเป็นลักษณะ
อย่างที่สื่อกล่าวมา และรับรู้ข้อมูลเพียงจากสื่อว่าคนไร้บ้านต้องมีเพียงลักษณะที่
สื่อในน�าเสนอขึ้นเท่านั้น

วิธีการด�าเนินวิจัย
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์จาก
หนงัสอืพมิพ์ โดยจะท�าการวเิคราะห์ภายใต้กรอบตารางการศกึษาท่ีท�าการแบ่งจ�าแนก 
ประเภทและบนัทกึข้อมลูลงไป ซึง่แบ่งเป็น การใช้ค�าบนพาดหัวข่าว การใช้ค�าใน
เนือ้ข่าว การบรรยายลกัษณะการแต่งกาย ลกัษณะนสิยัและพฤตกิรรม ทีอ่ยูอ่าศยั 
การประกอบอาชพี และการน�าเสนอภาพข่าว ส่วนท่ีสองเป็นการสัมภาษณ์เชงิลกึ 
(In-depth interview) โดยใช้แบบสอบถามกึ่งเชิงโครงสร้างในการสัมภาษณ์ หลัง
จากนัน้จะน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์เพือ่หาข้อสรปุ และน�าเสนอข้อมลูโดยการพรรณนา
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างส่วนแรก ได้แก่ ประชากรประเภท
หนังสือพิมพ์ โดยผู้วิจัยจะท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงภายใต้เกณฑ์
ดังนี้ 
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  เกณฑ์ข้อที่ 1 เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน
  เกณฑ์ข้อที่ 2 เป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยมและสามารถ 
 อ่านได้ในทุกระดับชั้น
  เกณฑ์ข้อที่ 3  มีการน�าเสนอข่าวสารครบทุกรอบด้าน
  เกณฑ์ข้อที่ 4  มียอดจ�าหน่ายสูงสุด และมียอดตีพิมพ์มาที่สุด 
 ในสองอันดับแรกของประเทศ
 จากเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้นจะพบว่าหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัและหนงัสอืพมิพ์เดลิ
นวิส์มคีณุสมบตัคิรบถ้วนทกุประการ โดยผูว้จิยัจะท�าการศกึษาหนงัสอืพมิพ์ทัง้ 2 
ส�านักพิมพ์ ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี ( ฉบับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 - 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557) โดยจะท�าการศึกษาข่าวทุกประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
คนไร้บ้าน โดยสาเหตทุีเ่ลอืกศึกษาเป็นเวลาย้อนหลงั 5 ปีนัน้ เพือ่ให้เหน็ถงึความ
หลากหลายของข่าวว่ามกีารน�าเสนอข่าวทีเ่ก่ียวข้องกับคนไร้บ้านในประเภทใดบ้าง 
ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ท�าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการน�าเสนอข่าวของ 2 ส�านักพิมพ์ 
แต่เป็นศึกษาถึงการน�าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ส�านักพิมพ์
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างส่วนที่สอง ได้แก่ ประชากรประเภท
บคุคล โดยเป็นผูร้บัสารทีม่ปีฎิสมัพนัธ์กับคนไร้บ้าน ในส่วนนีผู้ว้จิยัจะแบ่งออกเป็น 
2 กลุม่ ทัง้นีป้ระชากรในส่วนนีไ้ม่จ�าเป็นต้องเป็นผูอ่้านหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัและเดลิ
นิวส์ 

   กลุม่แรก คือกลุม่ทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัคนไร้บ้านในฐานะคนนอก 
กล่าวคือ บุคคลที่ไม่ได้ใช้ชีวิตประจ�าวันร่วมกับคนไร้บ้าน แต่มีปฎิสัมพันธ์ในการ
ให้ความช่วยเหลอื โดยใช้วธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์การ
ตัดสินดังนี้
  เกณฑ์ข้อที่ 1 เป็นมูลนิธิที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือเป็น 
 หน่วยงานของรฐัท่ีไม่ใช่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิท่ีอยูใ่นกรงุเพทมหานคร
  เกณฑ์ขอ้ท่ี 2  เป็นมลูนธิท่ีิได้ร่วมมอืกับภาครฐัในการแก้ปัญหา 
 คนไร้บ้าน
  เกณฑ์ข้อท่ี 3 เป็นมลูนธิทิีล่งสู่สนามจรงิ ในการส�ารวจ พบปะพดูคยุ  
  เกณฑ์ข้อที่ 4   ให้ความช่วยเหลือแก่คนไร้บ้านทุกๆ กลุ่ม 
  เกณฑ์ข้อที่ 5   มีผลงานที่เห็นเด่นชัดอยู่ตลอดเวลา
 จากคุณสมบัติดังกล่าวจะพบว่ามีอยู่ 3 หน่วยงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
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ทุกประการ ซึ่งได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิอิสรชน และส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) โดยผูว้จิยัจะท�าการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง
ทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งได้แก่
  1. นายสิทธิพล ชูประจง หัวหน้าโครงการ Food For Friend  
 มูลนิธิกระจกเงา 
   2. นายนที สรวารี เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน 
   3. ดร. ประกาศิต กายะสทิธิ ์ผูอ้�านวยการส�านกัสนบัสนนุสุขภาวะ 
 ประชากรกลุม่เฉพาะ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)
   4. นายอนสุรณ์ อ�าไพศร ีนกัวชิาการบรหิารโครงการกลุม่ประชากรคน 
 ไร้บ้าน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  กลุ่มสอง คือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับคนไร้บ้านในฐานะคนใน กล่าวคือ 
บุคคลที่ใช้ชีวิตประจ�าวันร่วมกับคนไร้บ้าน หรืออาจจะเคยป็นคนไร้บ้านมาก่อน 
โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ คนกวาดถนน จ�านวน 1 คน แม่ค้าขายผลไม้ จ�านวน 1 
คน  โดยท�าการเลอืกสัมภาษณ์ในเขตพระนคร5 และบคุคลท่ีเคยเป็นคนไร้บ้านมา
ก่อน จ�านวน 2 คน 
ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การ
สบืค้นข่าวทีเ่ก่ียวข้องกับ คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนจรจดั คนไร้ท่ีอยูอ่าศยั ซึง่ผูว้จิยั
ใช้ค�าดังกล่าวมาท�าการสืบค้นจากกฤตภาคข่าวออนไลน์ (News Clipping online) 
ซึ่งเป็นการตัดข่าวหนังสือพิมพ์ภายในประเทศและให้บริการในรูปแบบออนไลน์ 
ทัง้นีผู้ว้จิยัท�าการสืบค้นจากฐานข้อมลู ไอคิวนวิส์คลปิ (IQNewsClip6) ซึง่ผลจาก
การสืบค้นข่าวท่ีมีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ “คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนจรจัด” จาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ในตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 
2557) พบว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องจ�านวนทั้งหมด 138 ข่าว โดยแบ่งเป็นไทยรัฐ 78 
ข่าว และ เดลินิวส์ 60 ข่าว 

5จากผลการส�ารวจของมูลนิธิอิสรชนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจ�าปี 
พ.ศ. 2556 พบว่ามีจ�านวนคนไร้บ้านในเขตพระนครมากที่สุด โดยมีจ�านวนทั้งหมด 556 คน
6www.iqnewclip.com จัดท�าโดยบ ริษัท อินโฟเควสท์ จ�ากัด โดยที่ระบบจะท�าการค้นหาเนื้อข่าวทั้งหมด 
โดยการใช้ค�า หรือ วลี โดยไม่ใช่ค้นหาแค่เพียงหัวข่าวเท่านั้น
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ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาจากหนังสือพิมพ์
 1) การใช้ค�าเรียกบุคคลหรือกลุ่มคนไร้บ้าน
  1.1) การใช้ค�าเรยีกบุคคลหรอืกลุม่คนไร้บ้านบนพาดหัวข่าว
       ค�าที่ใช้ในการพาดหัวข่าว                 จ�านวน
 คนเร่ร่อน หรือ เร่ร่อน 49 หัวข่าว
 คนจรจัด 4 หัวข่าว
 คนไร้บ้าน 3 หัวข่าว
 คนไร้ที่พึ่ง  1 หัวข่าว
 ไม่ปรากฏค�าใดๆ 81 หัวข่าว

 จากผลการวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ส�านักพิมพ์ ใช้ค�าว่า “คนเร่ร่อน 
หรือ เร่ร่อน” มากที่สุด รวมเป็นจ�านวน 49 หัวข่าว รองลงมาได้แก่ค�าว่า “คนจร
จัด” จ�านวน 4 หัวข่าว ถัดมาคือค�าว่า “คนไร้บ้าน” ค้นพบอยู่ที่ 3 หัวข่าว และ
สดุท้ายค�าว่า “คนไร้ท่ีพึง่” พบจ�านวน 1 หวัข่าว และไม่ปรากฏค�าใดๆท่ีบ่งบอกถงึ
กลุ่มคนไร้บ้านอีก 81 ข่าว แต่เนื้อหาข่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้าน
 สรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์ยังคงมีการใช้ค�าว่า “คนเร่ร่อน หรือ เร่ร่อน” อยู่ 
ซึง่เป็นวาทกรรมท่ีเปลีย่นถ่ายมาจากค�าว่า “คนจรจดั” ในอดีต ถงึแม้ว่าในปัจจบุนั
มีการการสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างภาพคนไร้บ้านให้มีค่าความเป็น
มนุษย์มากขึ้น แต่สื่อยังคงใช้ค�าว่า “คนเร่ร่อน” มากกว่าที่จะใช้ค�าว่า ”คนไร้บ้าน” 
  1.2) การใช้ค�าเรียกบุคคลหรือกลุ่มคนไร้บ้านในเนื้อข่าว
  
                     ค�าที่ใช้ในเนื้อข่าว                   จ�านวน
 คนเร่ร่อน หรือ เร่ร่อน 113 ข่าว
 คนจรจัด 20 ข่าว
 คนไร้บ้าน 18 ข่าว
 ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ 4 ข่าว
 คนไร้ที่พึ่ง  2 ข่าว
 อิสระชน 1 ข่าว

 จากตารางเมื่อท�าการรวมข่าวทั้งหมดแล้ว จะพบว่ามีการใช้ค�าที่กล่าวถึง
บคุคลหรอืกลุม่คนไร้บ้านอยู ่158 ข่าว ซึง่สงัเกตได้ว่าไม่ตรงกับจ�านวนข่าวทีผู่ว้จิยั
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ได้กล่าวถึงในข้างต้นไว้ว่า ในการสืบค้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลิ
นิวส์นั้นมีข่าวท่ีเก่ียวข้องกับคนไร้บ้านจ�านวนทั้งส้ิน 138 ข่าว ซึ่งผู้วิจัยต้องขอ
อธิบายว่าในจ�านวน 138 ข่าวนี้ ในแต่ละข่าวจะมีการใช้ค�าท่ีกล่าวถึงบุคคลหรือ
กลุ่มคนไร้บ้านมากกว่า 1 ค�า หรือ 2 ค�า ขึ้นไป จึงท�าให้ผลการสืบค�าค้นที่ใช้ใน
เนื้อข่าวมีมากกว่าผลการสืบค้นข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านนั่นเอง 

 2) ภาพของคนไร้บ้านที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสร้างขึ้น
  2.1) การแต่งกายและลักษณะภายนอก
  จากผลการวิจัยพบว่าการอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายของคนไร้บ้าน
ของ 2 ส�านกัพมิพ์นัน้มกีารบรรยายถงึการแต่งกายเหมอืนกับคนท่ัวไปในสังคมคือ
สวมเส้ือและกางเกง แต่ลักษณะของเส้ือผ้าอาจจะเก่า และในบางรายก็ไม่สวม
รองเท้า แต่นอกเหนือจากนั้นในการน�าเสนอข่าวมักจะมีค�าขยายเพิ่มขึ้นมาหลัง
จากอธบิายลกัษณะของเสือ้ผ้าเสรมิอกีว่า “สกปรก มกีลิน่เหมน็หรอืกลิน่เหมน็คลุง้ 
ลกัษณะมอมแมม แต่งตวัมอซอ” ซึง่เป็นการน�าเสนอภาพคนไร้บ้านว่าเป็นกลุม่คน
ที่ไม่น่าเข้าใกล้ เมื่อท�าการพิจารณาจากค�าขยายท้ังหมดแล้ว จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า ค�าขยายเหล่านั้นเป็นค�าขยายในเชิงลบ หรือจะกล่าวอีกนัยว่าเป็นค�า
ขยายถึงส่ิงท่ีน่ารังเกียจ ซึ่งการแต่งกายถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะท�าให้บุคคลหรือ
คนๆนัน้ดูน่าเชือ่ถอื เพราะการแต่งกายถอืว่าเป็นสิง่แรกทีค่นท่ัวไปจะมองเหน็ก่อน 
ผูว้จิยัสงัเกตได้ว่า หากหนงัสอืพมิพ์น�าเสนอการแต่งกายของคนไร้บ้านในด้านลบ
นั้น ผู้อ่านก็อาจจะมองเห็นภาพลบตาม และเกิดอคติกับคนไร้บ้านได้เช่นกัน 
เนื่องจากมีการผลิตซ�้าถึงลักษณะการแต่งกายของคนไร้บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีสือ่กับการประกอบสร้างความเป็นจรงิทางสังคม กาญจนา แก้วเทพ (2553) 
กล่าวว่า เนือ้หาท่ีถกูใช้สร้างคลงัความรูข้องคนในสงัคมมลีกัษณะคล้ายกัน เรือ่งท่ี
น�าเสนอมักจะเป็นเรื่องเดียวกัน มาจากแหล่งข่าวเดียวกัน อีกทั้งยังมีข้อสรุป
คล้ายคลงึกนั ด้วยลกัษณะเช่นนีท้�าให้เกิดแบบแผนท่ีเป็นไปในทางเดียวกัน ทีเ่รยีก
ว่ามีอคติเชิงโครงสร้าง (Structural bias) 
  2.2) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของคนไร้บ้าน
    จากผลการวิจัยข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ส�านักพิมพ์ ผู้วิจัยพบว่ามี
การบรรยายลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของคนไร้บ้านไว้อย่างชัดเจน พฤติกรรม
ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของคนไร้บ้านคอืชอบด่ืมสรุา ส่งเสียงเอะอะรบกวนชาวบ้าน 
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สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านทั่วไป มีการขอเงินจากคนทั่วไปเพื่อน�าเงินที่
ได้ไปซือ้สรุามาด่ืม รวมไปถงึการตดิสารระเหย ใช้ท่ีสาธารณะในการหลบันอนโดย
ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ อกีทัง้ยงัขบัถ่ายหนกัและเบา ส่งกลิน่รบกวนคนทีอ่ยูใ่นละแวกนัน้ 
นั่งพูดเพียงล�าพัง มีอาการป่วยทางจิตที่สามารถจะท�าอันตรายต่อผู้อื่นได้ ดังนั้น
เมื่อพฤติกรรมของคนไร้บ้านได้น�าเสนอออกมาในด้านลบนั้น ผู้อ่านก็อาจจะมอง
คนไร้บ้านไปในด้านลบเช่นกัน ถึงแม้ว่าสิ่งที่คนไร้บ้านกระท�านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จรงิ แต่สือ่ก็ควรท่ีจะมกีารรายงานข่าวทีน่�าเสนอในรปูแบบสร้างความเข้าใจให้กับ
ผูอ่้านว่าท�าไมคนไร้บ้านถงึมพีฤตกิรรมอย่างนี ้มสีาเหตมุาจากอะไร เพือ่ทีจ่ะให้ผู้
อ่านมองภาพคนไร้บ้านในอีกมิติ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงค�าว่าคนไร้บ้านคนทั่วไปก็จะ
นกึถงึภาพของคนไร้บ้านทีช่อบด่ืมสุราแล้วเกดิการเหมารวมว่าคนไร้บ้านทกุคนจะ
ต้องดื่มหรือติดสุรา 
  2.3) สถานที่ใช้พักอาศัยของคนไร้บ้าน
  จากผลการวิจัยข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ส�านักพิมพ์พบว่า สถานที่อันที่ซึ่ง
คนไร้บ้านใช้เป็น “บ้าน” หรอืใช้เป็นทีใ่นการหลบันอนในช่วงเวลากลางคืนนัน้มอียู่
หลายสถานที่ด้วยกัน อันได้แก่ ศาลาพักผู้โดยสารและรถประจ�าทาง ป้ายรถเมล์ 
สะพานลอย ใต้ทางด่วนและวัด ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งสาธารณะที่ทุกคนใน
สงัคมสามารถใช้ร่วมกันได้ สือ่พยายามบอกว่าคนเหล่านีบ้กุรกุพืน้ท่ีสาธารณะและ
ควรก�าจัดให้หมดไป อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยังเป็นภัยต่อคนอื่นๆอีกด้วย ซึ่งเป็นการ
ตอกย�้าภาพของคนไร้บ้านมากขึ้นไปอีกว่า คนกลุ่มนี้น่ากลัว ไม่ควรท่ีจะเข้าใกล้
หรือเดินผ่านไปบริเวณหรือสถานที่นั้นๆ รวมไปถึงมีการใช้ค�าว่า “เสียว!เกิดเหตุ
อาชญากรรม” หรอื “ท�าให้คนรอรถในช่วงกลางคืนเกรงจะไม่ปลอดภยั” จากค�าทัง้
สองยิ่งตอกย�้าหนักขึ้นไปอีกว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถท�าร้ายกับทุกคนได้ สามารถ
ก่อเหตุอาชญากรรมได้ทุกเมื่อ
  2.4) การประกอบอาชีพ 
   จากผลการวิจัยข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ส�านักพิมพ์พบว่า คนไร้
บ้านนัน้มทีัง้ทีป่ระกอบอาชพีและไม่ประกอบอาชพี โดยอาชพีส่วนมากทีพ่บเจอใน
ข่าวนัน้ ได้แก่ มจิฉาชพี กล่าวคอืเป็นการลกัทรพัย์ของผูอ้ืน่มาเป็นของตนเอง ส่วน
อาชีพอื่นๆ ได้แก่ คนเก็บขยะ เก็บของเก่าขาย ขายบริการ และรวมไปถึงไม่
ประกอบอาชีพใดๆ ท�าเพียงแค่ขอเงินหรือขออาหารจากชาวบ้านประทังชีวิตใน
แต่ละวนัเท่านัน้ จากอาชพีทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้ อาชพีส่วนใหญ่ของคนไร้บ้านนัน้ 
เป็นอาชพีขายแรงกาย ขายร่างกาย ซึง่เมือ่เปรยีบเทียบกับอาชพีของคนในสังคม
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แล้วถือว่าเป็นอาชีพที่อยู่ในกลุ่มล่าง7 เป็นอาชีพที่ไม่ยอมรับในสังคม แต่ส�าหรับ
คนไร้บ้านไม่มทีางเลอืกหรอืตวัเลอืกมากนกัทีจ่ะเลอืกงานเพือ่เลีย้งปากเลีย้งท้อง
ของตนเองในแต่ละวัน 
  2.5) การสร้างภาพคนไร้บ้านด้วยภาพข่าว
  จากผลการวิจัยข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ส�านักพิมพ์พบว่า มีอยู่
จ�านวนหลายข่าวที่น�าเสนอภาพคนไร้บ้านออกมาในรูปแบบของภาพข่าว เพื่อให้
ภาพนัน้เล่าเรือ่งแทนตวัหนงัสือ ภาพข่าวท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นภาพถ่ายตามสถาน
ทีต่่างๆท่ีกลุม่คนไร้บ้านได้เข้าไปพกัอาศัย โดยจดุประสงค์ทีน่�าเสนอข่าวคอืต้องการ 
ให้รู้ว่าสถานที่ใดควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ควรมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ
ออกมารบัผดิชอบหรอืออกมาดูแล เพือ่ให้สถานทีดั่งกล่าวดูเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
และไม่สร้างปัญหาให้กับคนในสงัคมหรอืสร้างภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดีต่อประเทศไทย ใน
ขณะทีเ่นือ้ข่าวมลีกัษณะเหมอืนกนัคอืคนไร้บ้านได้เข้าไปท�าการยดึทีใ่นการใช้เป็น
ทีพ่กัผ่อนหรอืนอนหลบั รวมไปถงึการน�าข้าวของไปวางกองไว้จนไม่เป็นทีน่่ามอง
ของคนที่สัญจรไปมา ซึ่งผู้เขียนข่าวพยายามกล่าวถึงปัญหาที่กลุ่มคนไร้บ้านได้
กระท�า และพยายามบอกให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องออกมาดูแลสถานทีดั่งกล่าวเพือ่
ไม่ให้กระทบต่อทัศนียภาพและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ 
1 )  จินตนาการภาพคนไร้บ้านที่มีผ่านสื่อ
 1.1 คนไร้บ้านที่เคยใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ
 จากที่ผู้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์ คนไร้บ้าน ทั้งสองคนนั้น เมื่อถามถึงค�า
ว่าคนไร้บ้านในจนิตนาการของตนเองนัน้ ทัง้สองคนไม่สามารถบรรยายออกมาได้
ว่าคนไร้บ้านคอือะไร สาเหตทุีไ่ม่สามารถจนิตนาการภาพถงึคนไร้บ้านนัน้ได้ เนือ่งจาก 
ทีพ่กัอาศัยทีต่นเองเคยอยูน่ัน้ เป็นชนบท ไม่ใช่สังคมเมอืง จงึเป็นเรือ่งยากทีจ่ะพบ
เจอคนไร้บ้านในชวีติประจ�าวนัได้ อกีทัง้บ้านของตนเองนัน้มฐีานะค่อนข้างยากจน 
จงึไม่มกี�าลงัทีจ่ะซือ้โทรทศัน์หรอืวทิยใุนการตดิตามข่าวสารในขณะนัน้ และยงัต้อง
ช่วยท่ีบ้านท�างานเพือ่แบ่งเบาภาระด้านการเงนิของครอบครวัอกีด้วย ในขณะท่ีอกี
ท่านไม่สามารถนกึภาพได้เช่นกัน เนือ่งจากตนเองหนอีอกจากวดัมาตัง้แต่เด็ก จงึ
ไม่สามารถนึกภาพย้อนกลับไปได้ว่าคนไร้บ้านนั้นคืออะไร มีลักษณะอย่างไร 

7จากการจัดช่วงชั้นทางสังคม: เกียรติภูมิของอาชีพต่างๆในสังคมไทย : รายงานผลวิจัย,”  โดย สุภางค์ 
จันทวานิช, 2531: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 1.2  ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนไร้บ้านในฐานะคนนอก
 จากผลการสัมภาษณ์ผูท้ีม่ปีฏสิมัพนัธ์กับคนไร้บ้านในฐานะคนนอกพบว่า 
ในจินตนาการภาพของตนเองเมื่อครั้งอดีต ก่อนที่จะได้รู้จักหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนไร้บ้านมองว่า กลุม่คนไร้บ้านเป็นคนขีเ้กียจ ไม่ท�างาน รกัอิสระ นอนข้างถนน 
แต่งกายสกปรก มีกลิ่นเหม็น ขอเงินจากคนอื่น สามารถสร้างอันตรายให้กับผู้คน
ที่เดินผ่านไปมาได้ ในบางรายอาจประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนทางด้าน
การรบัรูน้ัน้ จะรบัรูภ้าพคนไร้บ้านผ่านสือ่ควบคูไ่ปกับพบเจอด้วยตนเอง แต่ในการ
พบเจอนั้นจะพบในลักษณะผิวเผิน ไม่ได้เข้าไปคลุกคลีโดยตรง 
 ส่วนการพบเจอจากสื่อนั้นส่วนใหญ่จะพบเจอจากสื่อละครและข่าว
โทรทศัน์และหนงัสอืพมิพ์ ส่วนค�าท่ีใช้เรยีกถงึคนไร้บ้านในเมือ่ก่อนนัน้ จะใช้ค�าว่า 
“คนเร่ร่อน และ คนจรจดั” ทัง้นีม้กัจะได้ยนิค�านีม้าจากสือ่และสังคม จงึน�ามาค�าดัง
กล่าวมาใช้เรยีกคนไร้บ้าน ทางด้านการปฏบิตันิัน้เมือ่พบเจอคนไร้บ้าน จะท�าการ
เดินเลีย่งหน ีคิดว่าคนกลุม่นีไ้ม่มตีวัตน รวมไปถงึสังเกตว่าคนกลุม่นีก้�าลงัท�าอะไร
ที่จะส่งผลมายังตนเองหรือไม่
 1.3  ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนไร้บ้านในฐานะคนใน
เมือ่ถามถงึภาพคนไร้บ้านในจนิตนาการของผูท้ีม่ปีฏสิมัพนัธ์กับคนไร้บ้านในฐานะ
คนใน หรือ แม่ค้านั้น ทั้งสองกล่าวว่า คนไร้บ้านในภาพสมัยที่ตนเองยังเป็นเด็ก
นั้น มักแต่งกายสกปรก ผมเผ้ารุงรัง บางคนชอบพูดคนเดียว บางคนก็ท�าร้ายคน
อื่น มีลักษณะทางจิตที่ไม่เหมือนกับคนในสังคมทั่วไป อีกทั้งยังได้รับการตอกย�้า
ภาพคนไร้บ้านจากคนในสถาบนัครอบครวัและสถาบนัการศึกษาว่า เมือ่พบเจอคน
ไร้บ้านให้อยูห่่างเอาไว้ หรอือยูพ่ยายามเกาะกลุม่อยูกั่บคนอืน่ๆ ส่วนค�าทีใ่ช้เรยีก
ถงึกลุม่คนไร้บ้านนัน้ ตนจะเรยีกว่าคนจรจดั เพราะได้ยนิจากคนรอบข้างพดูจงึพดู
ตามไปโดยไม่ได้คิดว่าค�าว่าคนจรจดันัน้จะมนียัอ่ืนแฝงไว้อยูใ่นค�านัน้ ทางด้านการ
รับรู้ภาพของคนไร้บ้านอย่างแรกที่ตนรับรู้ภาพของคนไร้บ้านคือตนเองได้พบเจอ
ตามท้องถนน เพราะตนเองอยูใ่นสังคมเมอืง จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกท่ีจะพบเจอคนกลุม่
นีไ้ด้ง่าย อกีทัง้ได้ยนิคนรอบข้างเล่าถงึพฤตกิรรมคนไร้บ้าน รวมไปถงึการน�าเสนอ
ของสื่อ โดยเฉพาะละครหลังข่าวที่ตนเองนั้นชอบดูเมื่อครั้งยังเด็ก จึงท�าให้มอง
ภาพคนไร้บ้านเป็นอย่างนั้น

2)  การรับรู้ภาพคนไร้บ้านหลังจากที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
 2.1 คนไร้บ้านที่เคยใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ
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 จากผลการสมัภาษณ์คนไร้บ้านพบว่า จากเดิมท่ีตนเองไม่สามารถอธบิาย
ถงึภาพและความหมายของคนไร้บ้านได้ว่าเป็นอย่างไรนัน้ แต่เมือ่ตนเองต้องกลาย
สภาพออกมาใช้ชวีติในพืน้ทีส่าธารณะ ก็สามารถอธบิายภาพตอนท่ีตนเองเคยเป็น
คนไร้บ้านได้อย่างชดัว่ามลีกัษณะอย่างไร ภมูหิลงัท่ีท�าให้ตนเองต้องกลายออกมา
เป็นคนไร้บ้านนั้นสืบเนื่องด้วยที่บ้านมีฐานะยากจน จึงอยากจะแบ่งเบาภาระ จึง
ออกจากบ้านเพือ่เข้ามาหางานในเมอืง แต่สดุท้ายโดนหลอกในไปเป็นลกูเรอืประมง 
อยู ่3 ปี เมือ่ขึน้ฝ่ังก็ไม่รูจ้ะเริม่ต้นชวีติอย่างไรจงึต้องออกมาใช้ชวีติเร่ร่อน ในขณะ
ทีอ่กีคนทนแรงกดดันจากท่ีวดัไม่ไหว หลวงพ่อทีเ่ป็นผูดู้แลตนเองคอยบงัคับให้ตน
เรยีนหนงัสอื แต่ตนหวัไม่ดี จงึตดัสนิใจหนอีอกจากวดั จะเห็นได้ว่าทัง้สองคนมจีดุ
เริ่มต้นของการกลายสภาพมาเป็นคนไร้บ้านที่แตกต่างกัน แต่กลับต้องมาใช้ชีวิต
บนพืน้ทีส่าธารณะเหมอืนกัน ผูใ้ห้ข้อมลูท้ังสองได้พดูถงึสภาพการเป้นอยูข่องคน
ไร้บ้านโดยอ้างอิงจากการเคยใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะไว้ว่า ตนเองนั้นต้องนอน
ข้างถนน หรือนอนตามใต้ทางด่วน ตื่นเช้ามาจะรับประทานอาหารที่วัดและจะ
ท�าการเก็บกักตุนไว้ในมื้อต่อไป หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพื่อเข้าไปหา
อาหารทาน เช่น กิจกรรมชมุนมุของคนเส้ือแดงและกลุม่ชุมนมุเสือ้เหลอืง ทางด้าน
การประกอบอาชพีจะท�าการเก็บขวดขาย เกบ็ดอกไม้8 ไปขายตามหน้าเวทงีานวดั 
อกีทัง้ยงัเล่าถงึภาพทีต่นเองถกูกระท�าจากคนในสังคมอกีว่า เมือ่ต้องออกมาใช้ชวีติ
ในพืน้ท่ีสาธารณะนัน้ ในยามค�า่คนืมกัจะโดนกลุม่เด็กวยัรุน่รงัแกอยูเ่สมอ ด้วยการ
ปาขวดน�้า ปาถุงปัสสาวะหรืออุจาระ ปาหิน และรุนแรงถึงขั้นจุดไฟเผา พร้อมยัง
อธบิายว่าคนไร้บ้านบนพืน้ท่ีสาธารณะนัน้มทีัง้คนดีและไม่ดีปะปนกันไป ซึง่ตนเอง
นัน้อยูใ่นกลุม่คนไร้บ้านทีดี่ มกัชอบช่วยเหลอืสงัคม แต่บางครัง้จะถกูปฏเิสธน�า้ใจ
ด้วยค�าตอบทีว่่า ตวัเหมน็ สกปรก เวลาคนทัว่ไปมองเขานัน้มกัจะมองในลกัษณะ
ทีต่�า่กว่า มองว่าตนเองอนัตรายไม่กล้าเข้าใกล้ สิง่ทีเ่ป็นความบนัเทิงส�าหรบัคนไร้
บ้านคือ หนงักลางแปลง งานวดั เป็นต้น ทางด้านการมปีฏสิมัพนัธ์กับผูอ่ื้นมน้ีอย
มาก และได้รบัความช่วยเหลอืสังคมไม่บ่อย ทางด้านความต้องการของคนไร้บ้าน
คือ บัตรประชาชนเพื่อที่ตนเองจะได้สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้
 จะเห็นได้ว่าคนไร้บ้านท้ังสองคนสามารถอธิบายภาพของคนไร้บ้านได้
อย่างชัดเจน สามารถพดูถงึรายละเอยีดต่างๆได้ค่อนข้างมาก ท�าให้ภาพคนไร้บ้าน
ดูมมีติขิึน้ และใช่เพยีงแต่จะเหน็ภาพของคนไร้บ้านในทางด้านลบ แต่ยงัมเีรือ่งราว
ดีๆที่คนไร้บ้านได้ช่วยเหลือสังคม
8ดอกไม้ท่ีไม่ได้มาตรฐานส�าหรบัในการขายและถกูคดัท้ิง แต่ยงัคงมสีภาพดีอยู ่โดยมกัจะไปเก็บบรเิวณปาก
คลองตลาด ตลาดขายส่งดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่
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 2.2  ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนไร้บ้านในฐานะคนนอก
 จากการสัมภาษณ์พบว่า จากเดิมที่ตนเองมองภาพคนไร้บ้านในเชิงลบ 
เมื่อตนเองได้ท�าการคลุกคลีกับคนไร้บ้านนั้นมีความคิดเปลี่ยนไปจากเดิม มอง
ว่าการท่ีออกมาใช้ชวีติในทีส่าธารณะเป็นเรือ่งของปัจเจกบคุคล ตนเองสามารถพดู
ถึงปัญหาของคนไร้บ้านได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไร โดยก่อนหน้านี้ไม่ทราบถึง
สาเหตทุีแ่ท้จรงิ ซึง่แตกต่างจากภาพทีต่นเองจนิตนาการไว้แต่ก่อน ครัน้เมือ่จะเริม่
ปฏบิตังิานทีต้่องเก่ียวข้องกบักลุม่คนไร้บ้านก็เริม่มกีารศึกษางานอย่างจรงิจงั โดย
ผ่านงานเขยีนของ อาจารย์บญุเลศิ วเิศษปรชีา อกีทัง้เมือ่ตนเองลงไปในพืน้ท่ีนัน้
จะพบว่า คนไร้บ้านมทีัง้กลุม่ทีดี่และกลุม่ท่ีไม่ด ีเหมอืนกบัคนในสงัคม ในบางครัง้
ตนเองก็ยงัได้ข้อคิดดีๆจากคนไร้บ้านมาด�ารงชวีติประจ�าวนั มกีารแสดงความห่วงใย 
ซึ่งกันและกัน ถามไถ่ถึงเรื่องต่างๆ เหมือนกับเป็นเพื่อนคนหนึ่งของตนเอง และ
ไม่ได้มองว่าคนไร้บ้านแปลกหรือแตกต่างเหมือนกับที่เคยมองเหมือนก่อน เมื่อมี
ปฏสัิมพนัธ์ทีดี่แล้วท�าให้ตนเองได้รูว่้าสิง่ท่ีคนกลุม่นีต้้องการได้จากสังคมคือ โอกาส 
และ ความเข้าใจ รวมไปถงึการต้องการมบีตัรประชาชนเพือ่เข้าถงึสวสัดิการต่างๆ
ได้ เช่น การเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นต้น และเริ่มมีการเปลี่ยนค�าเรียก
หันมาใช้ค�าว่า คนไร้บ้านแทน ในขณะท่ีบางท่านมีการสร้างวาทกรรมขึ้นมาใหม่ 
ได้แก่ ผู้ใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะ 
 จะเห็นได้ว่าเมื่อหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน ได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคน
ไร้บ้าน มุมมอง ความคิด ความเชื่อ ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไป เริ่มเห็นมิติของคนไร้
บ้านท่ีหลากหลายขึน้ เหน็ภาพคนไร้บ้านท่ีกว้างขึน้ และสามารถพดูถงึคนไร้บ้าน
ได้เยอะขึน้ ซึง่แต่ก่อนจะพดูถงึคนไร้บ้านในเชงิลบมากกว่าเชิงบวก แต่ในปัจจบุนั
ตนเองก็สามารถที่จะพูดถึงคนไร้บ้านในเชิงบวกได้มากขึ้นเช่นกัน

 2.3  ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนไร้บ้านในฐานะคนใน
 จากการสมัภาษณ์พบว่า แม่ค้าท้ังสองคนเริม่มองคนไร้บ้านเปลีย่นไป แต่
จะเป็นในลักษณะค่อยๆเปลี่ยนเสียมากกว่า โดยค่อยๆซึมซับวิถีการด�าเนินชีวิต
ของคนไร้บ้านผ่านสายตาของตนเอง เนือ่งด้วยบรเิวณทีต่นเองขายของนัน้มคีนไร้
บ้านอยูค่่อนข้างมาก จงึค่อยๆซมึซบัภาพคนไร้บ้านไปอย่างไม่รูต้วั ซึง่คนไร้บ้าน
ทีต่นเองพบเจอในชวีติประจ�าวนันัน้บางคนเหมอืนกบัภาพทีต่นเองจนิตนาการไว้ 
แต่บางคนกไ็ม่เหมอืนกับคนไร้บ้านทีต่นเองจนิตนาการไว้เช่นกัน ตนเองสามารถ
รบัรูว่้าได้คนไร้บ้านบางส่วนมงีานท�า ไม่ได้นอนขีเ้กยีจเพยีงอย่างเดียว ยงัสามารถ
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หาเงินทองได้โดยใช่เพียงแต่จะขออาหารหรือคุ้ยขยะ แต่ตนเองก็ยังเห็นคนกลุ่ม
นัน้เดินเข้าออก เซเว่นอีเลฟเว่น (7-11)  และเมือ่ตัง้แต่ตนเองขายของมานัน้ยงัไม่
เคยพบเจอว่าคนไร้บ้านท�าร้ายหรือสร้างอันตรายให้กับผู้อื่น เพียงแต่ได้ยินว่ามา
มีการทะเลาะกันภายในกลุ่มของคนไร้บ้านเอง หรือมักจะเป็นผู้ถูกกระท�าเสีย
มากกว่าเป็นผูก้ระท�า คนไร้บ้านทีต่นเองรูจ้กันสัิยดีแทบทกุคน อาชพีมหีลากหลาย
กันไป พูดคุยกันในเรื่องต่างๆได้ปกติ จนบางครั้งลืมไปว่าเขาเป็นคนไร้บ้าน
 สงัเกตได้ว่า เมือ่สภาพแวดล้อมท่ีตนเองขายของอยูน่ัน้มคีนไร้บ้านอยูเ่ป็น
จ�านวนมาก ผูใ้ห้ข้อมลูจงึยากทีจ่ะหลกีหนเีหมอืนแต่ก่อน แต่ค่อยๆปรบัตวัเพือ่อยู่
ร่วมกับคนไร้บ้านบนพืน้ท่ีสาธารณะ และเมือ่การใช้ชวีติร่วมกันบนพืน้ท่ีสาธารณะ
กลายเป็นเรือ่งปกตใินแต่ละวนั จงึไม่ใช่เรือ่งยากทีจ่ะท�าการพดูคุยหรอืมปีฏสิมัพนัธ์ด้วย 
และจึงได้ชุดภาพคนไร้บ้านชุดใหม่ที่แตกต่างจากแต่เดิม 

3)  สื่อต่อการน�าเสนอภาพคนไร้บ้านและการรับรู้ของคนในสังคม
 3.1  คนไร้บ้านที่เคยใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า คนไร้บ้านได้ท�าการเรยีกร้องให้ส่ือมกีารน�าเสนอ
ภาพของคนไร้บ้านในลักษณะท่ีเป็นกลาง น�าเสนอในมุมที่แตกต่างไปจากเดิม 
เพราะแท้ที่จริงแล้วคนไร้บ้านมีอยู่หลายกลุ่ม อย่าน�าเสนอแค่เพียงกลุ่มเดียว แต่
ให้ช่วยน�าเสนอถงึมมุอืน่ๆ ทีส่งัคมไม่เคยรบัรู ้คนเหล่านัน้อาจจะไปเจอคนไร้บ้าน
กลุ่มที่ไม่ดี เลยเหมารวมไปว่าคนไร้บ้านนั้น ไม่ใช่คนดี ส่วนทางด้านการรับรู้ของ
คนในสงัคมนัน้ ตนเองมองว่า สงัคมเริม่มกีารรบัรูม้ากขึน้ สงัเกตได้จากของบรจิาค
ทีต่นเองได้ลงไปกับโครงการของมลูนธิกิระจกเงา ซึง่เป็นมลูนธิทิีต่นเองได้ร่วมงาน
ด้วยในปัจจุบัน
3.2  ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนไร้บ้านในฐานะคนนอก
 จากผลการสมัภาษณ์พบว่า ส่ือมผีลต่อการรบัรูข้องคนทัว่ไปเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสื่อมีการผลิตซ�้าอยู่บ่อยๆ ในมุมเดิมๆ มิติเดิมๆ ท�าให้ผู้รับสารตีความ
และเหมารวมไปเลยว่าคนไร้บ้านจะต้องเป็นไปตามท่ีสือ่น�าเสนอ บ่อยครัง้ท่ีส่ือน�า
เสนอข่าวสวนทางกับความเป็นจรงิ ซึง่ตนเองก็อยูใ่นเหตกุารณ์ดังกล่าว แต่ข้อมลู
ที่ออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่ตนเองได้พบเห็น สังเกตได้ว่าสื่อเริ่มมีการใช้ค�าว่า 
“คนจรจดั” ลดลง แต่จะมาใช้ค�าว่า “คนเร่ร่อน และ คนไร้บ้าน” แทน ทางด้านการ
รับรู้ของสังคม มีการมองว่าคนในสังคมเริ่มมีการรับรู้ โดยสังเกตได้จากการท่ีมี
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการและของรับบริจาคจากคนทั่วไป
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 3.3  ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนไร้บ้านในฐานะคนใน
 จากการสัมภาษณ์พบว่า มองว่าส่ือมีผลต่อการรับรู้ของผู้รับสาร โดย
เฉพาะละครที่ตนเองรับชมนั้น มีความเสมือนจริง แต่งกายได้เหมือนจริง ซึ่งเมื่อ
คนเจอคนไร้บ้านในลกัษณะผวิเผนิ และเมือ่มารบัชมถงึพฤตกิรรมอนัก้าวร้าว ก็จะ
มองรวมว่าคนไร้บ้านเป็นคนไม่ดี น่ากลวั จงึอยากให้น�าเสนอในด้านอืน่ทีไ่ม่ใช่ด้าน
นี้ด้านเดียว เพราะตนเองรับรู้ว่าคนไร้บ้านในชีวิตจริงมีมุมชีวิตท่ีมากกว่าการน�า
เสนอของสื่อ ส่วนการรับรู้ทางสังคม ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนไร้บ้านในฐานะคนใน
มองว่า ยงัไม่มกีารรบัรูใ้ดๆ เนือ่งจากตนเองยงัคงเหน็คนไร้บ้านเพิม่มากขึน้ ยงัคง
คุ้ยขยะ หรือนอนตามข้างถนนเหมือนแต่ก่อน

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยในการวิเคราะห์การสร้างการรับรู้ภาพของคนไร้บ้านบน
พื้นที่สื่อหนังสือพิมพ์นั้นในช่วงตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สื่อหนังสือพิมพ์ยัง
คงมีการใช้ค�าหรือวาทกรรมในเชิงลบเพื่อท่ีจะกล่าวถึง “คนไร้บ้าน” โดยยังคงใช้
ค�าว่า “คนเร่ร่อน หรือ เร่ร่อน” อีกทั้งมีการใช้ค�าว่า “คนจรจัด” มากกว่าที่จะใช้ค�า
ว่า “คนไร้บ้าน” ซึง่เป็นทีแ่น่นอนว่า หากสือ่ยงัคงมกีารผลติซ�า้ในการใช้ค�าเรยีกคน
ไร้บ้านด้วย 2 ค�าแรกอยู่ ผู้รับสารก็จะท�าการเก็บสะสมค�าเหล่านั้นไว้ในหัว และ
เมื่อเวลาพบเจอคนกลุ่มนี้เมื่อไหร่ ก็จะท�าการเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “คนเร่ร่อน หรือ 
คนจรจัด” ทันทีอย่างไม่ต้องลังเลซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสื่อกับการประกอบสร้าง
ความเป็นจรงิทางสงัคม กาญจนา แก้วเทพ (2553) กล่าวว่า บรรดาภาษาต่างๆที่
เราใช้พูดกันอยู ่ทุกวันนั้น ล้วนเกิดมาจากสื่อมวลชนเป็นแหล่งใหญ่ ดังนั้น
สื่อมวลชนจึงเป็นตัวสร้างความหมายของโลกทางสังคมโดยผ่านกลไกทางภาษา
 ลกัษณะการประกอบสร้างภาพคนไร้บ้านบนหนงัสือพมิพ์สามารถเห็นภาพ
หรือเอกลักษณ์เฉพาะคนกลุ่มนี้ได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ คนไร้บ้านในแบบฉบับ
ของหนังสือพิมพ์นั้น จะต้องแต่งกายในลักษณะเนื้อตัวมอมแมม สวมใส่เสื้อผ้า
เก่าๆทีม่กีลิน่เหมน็ ชอบด่ืมเหล้า เอะอะเสยีงดังโวยวาย สร้างความร�าคาญให้กบั
คนท่ัวไป มกัจะใช้ป้ายรถเมล์หรอืศาลารอรถประจ�าทางเป็นทีน่อนอยูเ่สมอ มนีสิยั
ชอบลักเล็กขโมยน้อย ขี้เกียจไม่ยอมท�างาน เป็นที่น่ากลัวและอันตรายต่อสังคม 
เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพการน�าเสนอเดิมๆที่หนังสือพิมพ์ยังคงท�าอยู่ที่ เมื่อผู้รับสาร
อ่านข่าวเหล่านี้บ่อยๆหรือได้รับข้อมูลในรูปแบบซ�้าๆอยู่เป็นประจ�า ผู้รับสารก็จะ
เกิดการเหมารวมทนัทว่ีา คนไร้บ้านจะต้องเป็นไปตามแบบฉบบัทีห่นงัสอืพมิพ์ได้
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ประกอบสร้างขึ้นมา และเกิดการหวาดระแวงเมื่อต้องเข้าใกล้กับคนกลุ่มนี้ โดย
กาญจนา แก้วเทพ (2553) กล่าวว่า เนือ้หาท่ีถกูใช้สร้างคลงัความรูข้องคนในสงัคม
มีลักษณะคล้ายกัน เรื่องท่ีน�าเสนอมักจะเป็นเรื่องเดียวกัน มาจากแหล่งข่าว
เดียวกัน อีกทั้งยังมีข้อสรุปคล้ายคลึงกัน ด้วยลักษณะเช่นนี้ท�าให้เกิดแบบแผนที่
เป็นไปในทางเดียวกัน ที่เรียกว่ามีอคติเชิงโครงสร้าง (Structural bias) 
ในปัจจุบันสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้รับสาร มีอ�านาจท่ีจะสร้างความ
หมาย สร้างการรับรู้ใหม่ให้กับผู้รับสาร ดังนั้นเมื่อสื่อมีพลังมากพอที่จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ของผู้รับสารได้ สื่อก็ควรที่จะร่วมมือกันในการที่จะ
น�าเสนอภาพใหม่ๆ มมุมองใหม่ๆ มติใิหม่ๆ ของคนไร้บ้านให้แตกต่างไปจากเดิม 
ทั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลามากพอสมควร แต่ผู้วิจัยเชื่อว่าหากสื่อน�าเสนอภาพที่ต่าง
ไปจากเดิม น�าเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ภาพที่ผู้รับสารเคยเหมารวมคนไร้บ้าน
ไว้ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่ากลัวและอันตรายต่อสังคมก็จะค่อยๆลดลง และคนในสังคม
ก็จะเข้าใจตวัคนไร้บ้านมากขึน้ เข้าใจถงึสาเหตแุละปัญหาทีแ่ท้จรงิของคนไร้บ้าน 
ซึ่งแท้ท่ีจริงแล้วผู้วิจัยเชื่อว่าคนไร้บ้านต้องการแค่เพียงให้คนในสังคมเข้าใจในสิ่ง
ทีพ่วกเขาเป็น ให้ค่าความเป็นคนของเขาเท่ากับทุกคนในสงัคม เท่านีก็้น่าจะเพยีง
พอส�าหรับพวกเขาแล้ว
 ผูว้จิยัตัง้ข้อสงัเกตว่าท�าไมหนงัสอืพมิพ์ถงึสร้างบทบาทให้คนไร้บ้านกลาย
เป็นคนชายขอบ โดยไม่ท�าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางท่ีให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่
สาธารณะชน แต่เป็นการท�างานภายใต้การตอบสนองระบบทนุนยิม โดยผูว้จิยัมอง
ว่าระบบทุนนิยมเริ่มเข้ามามีอ�านาจ มีวิธีการครอบง�าสื่อที่อย่างแบบเนียน อีกทั้ง
ครอบง�ากลุ่มคนที่อยู่ในวิชาชีพสื่อ จรรยาบรรณ ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของส่ือมวลชน จึงค่อยๆเลือนหายไป ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบทุนนิยมนั้น
ช่วยสามารถเลีย้งปากเลีย้งท้องของตนเองและคนในครอบครวัได้ อกีท้ังยงัสามารถ
ท�าให้บรษิทัสามารถอยูร่อดได้ โดยผูม้อี�านาจไม่ว่าจะเป็นกลุม่ผูม้อีทิธพิล พรรคการเมอืง 
นักการเมือง ล้วนแต่มองว่า หนังสือพิมพ์เป็นสินค้า โดยมิได้มองว่าหนังสือพิมพ์
เป็นสื่อกลางที่ท�าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนที่รอบด้านแก่ประชาชน
 สาเหตุที่ท�าให้คนไร้บ้านกลายเป็นคนชายขอบนั้น ผู้วิจัยมองว่าเป็นเรื่อง
ของการจดัระเบยีบทางสังคม ซึง่ในสังคมจะมกีารสร้างบรรทัดฐานทีไ่ม่ได้เป็นทางการ 
แต่จะเป็นที่เข้าใจของทุกคนว่าบรรทัดฐานของสังคมที่ได้รับการยอมรับนั้นเป็น
อย่างไร ซึ่งมาจากการปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน สร้างความสะดวกสบายแก่
สมาชกิในสงัคมในการปฏบิตั ิเพราะจะได้ไม่ต้องคดิหรอืกังวลว่าต้องปฏบิตัอิย่างไร 
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หากมใีครคนหนึง่ไม่ปฏบิตัทิ�าตาม บคุคลนัน้ก็จะถกูนนิทา หวัเราะเยาะ หรอืผลกั
ให้กลายเป็นคนกลุม่น้อยและดันให้ไปขอบสงัคม โดยไม่ให้ยนืร่วมในจดุศนูย์กลาง
ของสงัคม เมือ่เทยีบเคยีงกับคนไร้บ้านนัน้  สาเหตทุีท่�าให้คนไร้บ้านถกูผลกัดันให้
เป็นคนชายขอบ และยังมองว่าคนไร้บ้านเป็นปัญหาของสังคม เนื่องมาจากคนไร้
บ้านมีวิถีชีวิตท่ีผิดแผกแตกแยกไปจากคนในสังคมส่วนใหญ่ ที่มีการสร้าง
บรรทัดฐานและยอมรับในสังคมว่า จะต้องแต่งกายดูสะอาด มีบ้านมีที่พัก มีงาน
ประกอบอาชพี เป็นต้น ซึง่แตกต่างจากคนไร้บ้านทีพ่ยายามขดัขนื ต่อสู้ หรอืแหก
กฎเกณฑ์ทีค่นในสงัคมนัน้ยอมรบัและปฏบิตักัินมายาวนานด้วยการ “ไร้บ้าน” และ
เมือ่ตนเองท�าผดิระเบยีบ ผดิกฎเกณฑ์ในสงัคม แสดงพฤตกิรรมไม่เหมาะสม หรอื
สามารถเป็นอนัตรายต่อคนอืน่ กจ็ะถกูผลกัดันให้กลายไปเป็นคนชายขอบ เพราะ
มองว่าคนกลุม่นีเ้ป็นปัญหาต่อการด�ารงชวีติของเขา ซึง่สามารถสร้างผลกระทบต่อ
ชวีติและทรพัย์สิน อกีทัง้ยงัมกีารแย่งชงิพืน้ทีส่าธารณะไปเป็นของตนเอง คนกลุม่
นี้จึงถูกผลักออกจากสังคม อีกทั้งยังมีการกดทับทางชนช้ันด้วยการเรียกว่า คน
เร่ร่อน หรือ คนจรจัด 
 ท�าไมคนถึงมองว่าคนไร้บ้านคือ “ตัวปัญหา” หรือ “มิจฉาชีพ” เนื่องจาก
สังคมไทยไม่ยอมรับ “คนไร้บ้าน” เป็นคนในสังคม ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือ
ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม โดยผ่านกระบวนการสร้างและการสร้างซ�า้อกีท้ังตอกย�า้
ให้ภาพของคนกลุ่มนี้เป็น “ปัญหาสังคม” โดยสื่อพยายามท�าการนิยามและสร้าง
ภาพของคนไร้บ้านขึ้นมา ว่าคนไร้บ้านเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ สามารถสร้างอันตราย
ให้กับผู้อื่นได้ การน�าเสนอภาพตัวแทนของคนไร้บ้านของสื่อสาธารณะเช่นนี้ ยิ่ง
ตอกย�า้และผลติซ�า้และตอกย�า้ “ความเป็นอืน่” ของคนไร้บ้านให้เกิดขึน้เป็นแนวคิด
ครอบง�าสงัคมไทยให้คนทัว่ไปเชือ่และเข้าใจว่าเป็นจรงิ คนไร้บ้านจงึตกเป็นเหยือ่
ของการถูกนิยามความหมายจากหนังสือพิมพ์ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา 
 ดังนัน้เมือ่คนท่ัวไปพบเหน็คนไร้บ้านก็จะยงัคงมภีาพการรบัรูใ้นแบบเดิม 
ยังคงมีภาพเหมารวมอยู่เหมือนเดิม เพราะคนไร้บ้านได้ถูกสังคมติดป้ายตีตรา 
(Tag) ก�ากับไว้ให้เรยีบร้อยแล้วว่าเป็นกลุม่คนท่ีแตกต่าง สามารถท�าร้ายคนอืน่ ไม่
ควรเข้าใกล้ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคนไร้บ้านมักเป็นฝ่ายที่ถูกกระท�า มากกว่าที่จะเป็น
ฝ่ายกระท�า และในทางกลับกันส่ือก็น�าเสนอภาพคนไร้บ้านในฝ่ายเป็นผู้กระท�า 
มากกว่าผู้ถูกกระท�าในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  
การรบัรูภ้าพของคนไร้บ้านของผูร้บัสารทีมี่ปฏสัิมพันธ์กบัคนไร้บ้านในฐานะ
คนนอกและคนใน
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 จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูทัง้หมด จะพบได้ว่า ผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่คยเป็นคน
ไร้บ้านนัน้  ไม่สามารถพดูถงึภาพของคนไร้บ้านได้ว่าเป็นอย่างไร แต่สามารถพดู
ได้อย่างละเอยีดเมือ่ตนเองต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้าน ในขณะเดียวกนั ผูใ้ห้ข้อมลู
ในฐานะคนนอก สามารถพดูถงึความแตกต่างของคนไร้บ้านได้อย่างชดัเจนทัง้ก่อน
และหลังการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนไร้บ้าน โดยการรับรู้ภาพของคนไร้บ้านนั้น 
ตนเองรับรู้จาก “ชีวิตประจ�าวัน” และ “สื่อ” เมื่อภาพที่ตนเองเห็นจากชีวิตจริงถูก
น�าเสนอด้วยการเล่าผ่านสื่อ ท�าให้ตนเองจ�าภาพคนไร้บ้านจากสื่อว่าเป็นกลุ่มคน
ไม่ดี แต่เมื่อตนเองต้องท�างานร่วมกับคนไร้บ้านนั้นก็พบว่าสิ่งที่ตนเองเคยคิดนั้น
ผิดไปจากเดิม สามารถเข้าใจคนไร้บ้านได้มากกว่าเดิม ซึ่งคล้ายคลึงกับผู้ท่ีมี
ปฏสัิมพนัธ์กับคนไร้บ้านในฐานะคนในท่ีแต่เดิมนัน้ไม่กล้าเข้าใกล้คนไร้บ้านแต่เมือ่
จ�าเป็นต้องใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะร่วมกันกับคนไร้บ้านก็ท�าให้ความจ�าเป็น
ค่อยๆกลายเป็นความเข้าใจคนไร้บ้านในท้ายที่สุด
 ผูว้จิยัพบข้อสังเกตว่า คนไร้บ้านมทีัง้คนดีและคนไม่ดีเหมอืนกับคนเราใน
สงัคม เพยีงแต่ว่าเขาไม่มโีอกาสท่ีจะได้น�าเสนอมติต่ิางๆในชวีติของตนเองให้ผูอ้ืน่
ได้เหน็ เพราะสือ่ยงัคงท�าการตอบสนองระบบทุนนยิมอยู ่และเรือ่งราวในสังคมยงั
คงมปีระเด็นอืน่ๆทีน่่าสนใจและน่าตดิตามมากว่า เพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้อื่น และคนในสังคมยังมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นพวก “ชายขอบ” ท่ีต่างจากคนส่วน
ใหญ่ในสังคม โดยไม่ได้มองในเชิงปัจเจก หรือ การใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองเลือก 
แต่เอาบรรทัดฐานของสังคมไปตัดสินและประทับตราว่าคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคน 
“อันตราย”
 หากน�าคณุลกัษณะ 4 ประการของ Lipmann (1992) ท่ีกล่าวถงึภาพเหมา
รวมว่า  ประการแรก เป็นสิ่งที่ไม่สลับซับซ้อน ประการสอง โดยมากมักเป็นเรื่อง
ทีไ่ม่ถกูต้องหรอืเข้าใจผดิ ประการสาม เป็นประสบการณ์โดยอ้อมหรอืเช่ือตามกัน
มามากกว่าท่ีจะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับโดยตรง ประการ สี่ ยากต่อการปรับ
เปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงประสบการณ์ใหม่ เมือ่น�ามาวเิคราะห์ พบว่า เมือ่ได้สมัผสั
กับคนไร้บ้านหลายคนเริ่มมีทัศนคติท่ีเปลี่ยนไป แต่มีอยู่บ้างท่ีทัศนคตินั้นยังคง
เหมอืนเดิม ยงัเหมารวมว่าคนไร้บ้านสามารถสร้างอนัตรายได้ ท้ังนีเ้ป็นเพราะตน
ยังติดภาพเดิมๆ ติดจากภาพความทรงจ�าเดิมๆที่ตนเองมีอยู่ต่อคนไร้บ้าน 
 กาญจนา แก้วเทพ (2553) กล่าวว่า เนื้อหาที่ถูกใช้สร้างคลังความรู้ของ
คนในสังคมมลีกัษณะคล้ายกนั เรือ่งท่ีน�าเสนอมกัจะเป็นเรือ่งเดียวกนั มาจากแหล่ง
ข่าวเดียวกนั อกีทัง้ยงัมข้ีอสรปุคล้ายคลงึกัน ด้วยลกัษณะเช่นนีท้�าให้เกิดแบบแผน
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ที่เป็นไปในทางเดียวกัน ที่เรียกว่ามีอคติเชิงโครงสร้าง (Structural bias) ซึ่งตรง
ตามทีม่ลูนธิแิละผูป้ระกอบอาชพีในบรเิวณเขตพระนครว่าสือ่มผีลต่อการรบัรูข้อง
คนทัว่ไปเป็นอย่างมาก เนือ่งจากถกูผลติซ�า้อยูบ่่อยครัง้ เนือ่งมาจากละครน�าเสนอ
ได้เหมอืนจรงิ และตนคิดว่าการน�าเสนอข่าวมนัเรือ่งจรงิ เลยท�าให้คิดว่าเป็นอย่าง
นั้น จนท�าให้คนติดตากับภาพเหล่านั้นและมโนทัศน์ว่าเป็นเรื่องจริง
 ท้ายท่ีสุดจะพบว่าภาพท่ีผู้ให้ข้อมูลสามารถจินตนาการถึงคนไร้บ้านได้ 
ส่วนหนึง่ก็มาจากสือ่ โดยเฉพาะสือ่หนงัสือพมิพ์ทีย่งัคงมอีทิธพิลอยูใ่นชวีติประจ�า 
ถงึแม้ในปัจจบุนัสือ่ออนไลน์เริม่มบีทบาทมากขึน้ แต่ปฏเิสธไม่ได้ว่ายงัมคีนหลาย
กลุ่มท่ียังไม่สามารถเข้าถึงส่ือออนไลน์ได้ ด้วยข้อจ�ากัดหลายๆอย่าง แต่ในทาง
กลบักันหนงัสอืพมิพ์สามารถหาได้ง่าย ร้านข้าว ร้านกาแฟ หรอืสถานท่ีให้บรกิาร
ต่างๆแทบจะมหีนงัสอืพมิพ์เพือ่ให้บรกิาร จงึเป็นเหตผุลท่ีว่าท�าไมสือ่หนงัสอืพมิพ์
ถึงยังคงมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย
 สือ่มวลชนแขนงต่างๆ สามารถน�าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการสือ่สารไป
ยังผู้รับสาร เพื่อสร้างภาพการรับรู้ใหม่ให้กับกลุ่มคนไร้บ้านไปในทางที่ดีขึ้น ช่วย
ให้ผู้รับสารสามารถมองเห็นกลุ่มคนไร้บ้านในมิติอื่นๆมากขึ้น รวมไปถึงการปรับ
เปลี่ยนวาทกรรมจาก “คนเร่ร่อน” สู่ค�าว่า “คนไร้บ้าน” ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการปรับ
เปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อของบุคคลนั้น อาจต้องใช้ระยะเวลา
นานพอสมควร แต่หากส่ือมวลชนช่วยกนัน�าเสนอภาพท่ีดีหรอืใช้วาทกรรมทีส่ร้าง
ค่าความเป็นมนุษย์ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้น ก็จะท�าให้ผู้อ่านเริ่มมีการรับรู้ที่ดี
และมองภาพคนไร้บ้านต่างไปจากเดิม และไม่เหมารวมว่าคนไร้บ้านจะต้องเป็นก
ลุ่มคนที่น่ากลัวอีกต่อไป
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาอัตลักษณ์และโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์
แอนเิมชนัขนาดยาวของพกิซาร์สตดิูโอ โดยผ่านการค้นคว้าจากเอกสาร วเิคราะห์
ผ่านภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดยาวรวม 14 เรื่อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
แอนิเมชันจ�านวน 4 คน 
 ผูว้จิยัพบว่าพกิซาร์สตดิูโอนัน้สร้างอตัลกัษณ์ตราสนิค้าขึน้ เพือ่ให้ผูช้มรบั
รูถ้งึอตัลกัษณ์ของภาพยนตร์แอนเิมชนั และสร้างความนยิมในกลุม่ผูช้มทีค่าดหวงั
ในแนวทางภาพยนตร์ที่พิกซาร์สตูดิโอได้สร้างขึ้น โดยการสร้างอัตลักษณ์ตราสิน
ค้านั้น ผู้วิจัยพบตัวแปร 5 ข้อ ได้แก่ 1. การตลาด 2. คนท�างาน 3.สังคมและ
วฒันธรรม 4. ผูร้บัสาร 5. เทคโนโลย ีจากตวัแปรดังกล่าวนีจ้งึส่งผลให้พกิซาร์สตู
ดิโอเลือกสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง
อันเป็นอัตลักษณ์ของพิกซาร์มี6 ข้อ ได้แก่ 1. ตัวละครมักไม่ใช่มนุษย์ หรือไม่
ธรรมดา และเป็นเพศชาย เพือ่สร้างความแปลกใหม่ให้กับผูช้ม และเข้าถงึผูช้มได้
ทุกกลุ่ม 2. โครงเรื่องเน้นอารมณ์ในระหว่างการด�าเนินเรื่อง และจบเรื่องแบบมี
ความสุขบนพื้นฐานของความจริง 3. แก่นเรื่องสะท้อนวิถีชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างคนรอบตัวที่มีอยู่ในสังคมและเป็นอุทาหรณ์และข้อคิดต่อผู้ชม 4. ฉาก
สมจรงิท่ีท�าให้ผูช้มเชือ่ในสถานท่ีนัน้ๆว่ามตีวัตนจรงิและเกิดความรูส้กึร่วม 5.วตัถุ
ประกอบฉากท่ีเป็นกลวธิเีล่นสนกุกบัคนดู เป็นการส่ือสารระหว่างทมีสร้างภาพยนตร์ 
และผูช้ม กลายเป็นวฒันธรรมประจ�าผลงานของพกิซาร์สตดิูโอ และยงัส่งผลให้เกิด
การติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง 6. ปมขัดแย้งคู่ตรงข้ามที่แบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจน 
สะท้อนมุมมองการก้าวผ่านอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเติบโตขึ้นทั้งตัวละครและผู้ชม

ค�าส�าคัญ: อัตลักษณ์, โครงสร้างการเล่าเรื่อง, พิกซาร์สตูดิโอ, คอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน



Journal of Integrated Sciences 35

Abstract
This research is the study of identity and narrative structure in animation 
films of Pixar Studio by documentary research, analysis of 14 animation 
films and interview 4 animation’s specialists for finding the making of 
identity in animation films of Pixar Studio.
The researcher found that Pixar Studio build the brand identity for making 
audience acknowledgement in Animation films’ identity and gain popu-
larity in audiences who expect to see the way which Pixar produces their 
films. There are 5 variables which effect to building Pixar’s brand identi-
ty, namely 1. Marketing 2. The worker 3. Society and culture 4. Receiver 
5. Technology. And because of these variables, Pixar find the way to pro-
duce their own films which analyze the narrative in 6 compositions, name-
ly 1. The characters, mostly, are not human, or are not a common human, 
and are usually a male, in order to create novel content  for the audiences 
and to reach all groups of audiences, 2. The plots that would emphasize 
on emotion aspect along the story and were planned to end happily on a 
practical basis, causing the audiences to have empathy while watching the 
films, 3. The theme of the story that reflects the lifestyle and relationship 
between people, which is to deliver the idea of the things the production 
team experienced to the audiences, 4. The realistic setting which creating 
the whole world, so that the audiences believe that such place truly exist 
and have empathy,  5. The props that are the tricks to play with the audi-
ences, which communicate between the production team and the audienc-
es, becoming the cultures of Pixar Studio’s work, and causing people to 
constantly follow up its works, and 6. The conflict that is clearly divided 
into two sides, reflecting the views of overcoming great obstacles so that 
both the characters and audiences grow up.

Keywords: Identity, Narrative Structure, Pixar Studio, Computer Anima-
tion



วารสารสหวิทยาการ36

บทน�า
 ในปัจจุบัน ธุรกิจแอนิเมชันถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง ดังที่เห็นได้
จากผลส�ารวจมลูค่าดิจทิลัคอนเทนต์ประเทศไทยประจ�าปีพ.ศ. 2556 ประมาณการ
ปี พ.ศ. 2557 และคาดการณ์ปี พ.ศ. 2558 เปิดเผยโดยส�านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่า มูลค่าการบริโภคในสาขา
แอนิเมชันสูงถึง 3,968 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาขาที่มีการบริโภคคอนเทนต์จากต่าง
ประเทศเกินกว่าครึ่งของมูลค่าการบริโภคโดยรวม และในด้านการส่งออกรวมทั้ง
สิน้ 926 ล้านบาท เป็นการส่งออกแอนเิมชนัไปแล้วถงึร้อยละ 81 ส่วนมากเป็นงาน
รบัจ้างผลติ และยงัคาดการณ์อกีว่า สิน้ปี พ.ศ.  2557 จะมอีตัราการเตบิโตร้อยละ 
4 และปี พ.ศ. 2558 น่าจะเติบโตได้มากกว่าร้อยละ 4 (ประชาไท, 2557) 
 หากมองจากผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดยาวที่ได้รับรางวัลออสกา
ร์ สตดิูโอส่วนใหญ่ท่ีได้รบัรางวลัจะมาจากกลุม่ทีอ่ยูใ่นอเมรกิา ไม่ว่าจะเป็น วอลต์ 
ดิสนีย์ ดรีมเวิร์กส และพิกซาร์แอนิเมชันสตูดิโอ ต้นก�าเนิดของภาพยนตร์
แอนิเมชันสามมิติที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส�าคัญในการ
ศึกษาด้านแอนิเมชันผ่านผลงานแอนิเมชันขนาดยาวของสตูดิโอสัญชาติอเมริกัน
โดยเฉพาะพิกซาร์สตูดิโอ สตูดิโอบุกเบิกภาพยนตร์แอนิเมชันสามมิติสร้างจาก
คอมพิวเตอร์ และการันตีความส�าเร็จจากผลงานแอนิเมชันสามมิติขนาดยาวนับ
ตัง้แต่ก่อตัง้สตดิูโอในปี ค.ศ. 1995 จนถงึ ค.ศ. 2013 จ�านวนทัง้สิน้ 14 เรือ่ง รวม
ทั้งรางวัลออสการ์ 27 รางวัล ลูกโลกทองค�า 7 รางวัล และแกรมมี่ถึง 11 รางวัล
 ในงานวจิยันีจ้งึเริม่ต้นจากการศึกษาถงึประวตัคิวามเป็นมาของสตดิูโอ ที่
ไม่เพียงการันตีได้ด้วยรางวัลถึงคุณภาพผลงานจากสตูดิโอ แต่ยังเป็นสตูดิโอต้น
ก�าเนดิภาพยนตร์แอนเิมชนัขนาดยาวสามมติแิห่งแรกของโลก เปิดตวัอย่างโด่งดัง
จากภาพยนตร์เรือ่ง Toy Story (1995) โดยอยูใ่นการควบคุมของสามผูก่้อตัง้ สตี
ฟ จ็อบส์ นายทุนหัวก้าวหน้าจากแอปเปิ้ลผู้ซื้อทีมท�ากราฟฟิกจากลูคัสฟิล์ม เอ็ด 
แคทมลัล์ นกัวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ผูส้นใจในศลิปะการท�าแอนเิมชนั และจอห์น 
แลสแซสเตอร์ แอนเิมเตอร์ไฟแรงหวัสร้างสรรค์จากดิสนย์ี ด้วยช่ือเสียงของท้ังสาม
จึงส่งผลให้สตูดิโอแห่งนี้ประสบความส�าเร็จอย่างก้าวกระโดด จนก้าวมาเป็นสตูดิ
โอแอนเิมชนัอนัดับต้นๆของโลก และควบรวมกจิการกับวอลต์ดิสนย์ีแอนเิมชันสตู
ดิโอ สตูดิโอในต�านานผู้สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ปัจจุบันสตูดิ
โอแห่งนี้ยังคงสร้างผลงานภายใต้ชายคาของดิสนีย์สตูดิโอ ส่วนตัวเอ็ด แคทมัลล์ 
และจอห์น แลสแซสเตอร์ ก็มีส่วนร่วมช่วยบริหารงานของดิสนีย์ร่วมด้วย
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 ภายในสตูดิโอยังมีการท�างานที่น่าสนใจท้ังการสร้างทัศนคติในการติชม
ผลงานเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และการที่ทุกคนทุกระดับมีสิทธิออกความเห็นติ
ชมผลงาน รวมท้ังการสร้างมหาวทิยาลยัพกิซาร์ขึน้ภายในสตดิูโอ สถานทีที่ม่กีาร
เรียนการสอนเฉพาะทางด้านศิลปะให้กับทีมงานทุกระดับในพิกซาร์ได้ขยาย
ขอบเขตความรูข้องตวัเอง รวมทัง้การท�างานภายใต้บรรยากาศสถานทีท่�างานทีม่ี
การออกแบบให้เอือ้ต่อการพบปะพดูคยุกันโดยมจีดุประสงค์เพือ่แลกเปลีย่นความ
คิด และอาจส่งผลให้เกิดความคิดใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
 ด้วยบรรยากาศการท�างานกับทีมสร้างแบบฉบับพิกซาร์ ก่อเกิดเป็นผล
งานภาพยนตร์แอนิเมชันคอมพิวเตอร์สามมิติที่มีลักษณะเฉพาะตัวท่ีโดดเด่นทั้ง
ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนงานภาพให้มีความสมจริง และเป็นสตูดิโอท่ีสร้าง
ซอฟต์แวร์ผลิตผลงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันอย่าง RenderMan รวมไปถึงตัว
ละครอันเป็นท่ีรักและท่ีจดจ�าแก่ผู้คนท่ัวโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของของเล่นที่มี
ชีวิตและรักเจ้าของที่สะท้อนผ่านนายอ�าเภอหนุ่มและหุ่นยนต์นักบินอวกาศ ปลา
การ์ตูนขี้กังวลที่ออกผจญภัยตามหาลูกชาย หรือแม้กระทั่งหนูที่มีความฝันอยาก
เป็นพ่อครัว ล้วนสะท้อนว่าสตูดิโอแห่งนี้สร้างแอนิเมชันที่จับใจผู้ชม
“เคยมีคนสัมภาษณ์ จอห์น แลสเซตเตอร์ว่าเขาคิดว่าอะไรคือปัจจัยความส�าเร็จ 
ของการ์ตนูพกิซาร์ทีท่ี่อืน่ไม่ม ีเขาตอบกลบัมาว่าหวัใจ แอนเิมชนัทีม่หีวัใจหรอืแก่น
ความรู้สึก มันต้องเป็นเรื่องที่คนดูรู้สึกได้ดูแล้วเต็มอิ่มกับสิ่งที่เขาสร้างมา”(ธิดา 
ผลผลิตการพิมพ์, 2558)
 ทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นค�าถามวิจัยด้านอัตลักษณ์และการเล่าเรื่องของพิก
ซาร์สตดิูโอเป็นอย่างไร ผูว้จิยัจงึเลอืกศกึษาจากการท�างานของพกิซาร์สตดูโิอ เพือ่
หาอัตลักษณ์ของสตูดิโอแห่งนี้ และน�ามาเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ภาพยนตร์
แอนเิมชนัท้ัง 14 เรือ่งโดยใช้แนวคดิการเล่าเรือ่ง เสรมิด้วยเทคนคิแอนเิมชนั สัญ
วิทยา และบทสัมภาษณ์จากผู้มีความเกี่ยวข้องกับสายงานทางแอนิเมชันและผู้มี
ผลงานการวจิารณ์ภาพยนตร์แอนเิมชนัของพกิซาร์สตดิูโอจ�านวน4 คน เพือ่หาจดุ
ร่วมที่เหมือนกันในภาพยนตร์แอนิเมชันแต่ละเรื่องของพิกซาร์สตูดิโอ และอัต
ลักษณ์เฉพาะอันโดดเด่นท่ีส่งผลให้ผลงานภาพยนตร์ของพิกซาร์สตูดิโอแตกต่าง
จากสตดิูโอค่ายอืน่ และสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการพฒันาผลงานแอนเิมชนั
ภายในประเทศต่อไป
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แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง“อัตลักษณ์และการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันของพิกซาร์สตูดิ
โอ”เป็นการศึกษาอตัลกัษณ์และโครงสร้างการเล่าเรือ่งในภาพยนตร์แอนเิมชันของ
พิกซาร์สตูดิโอจึงน�าแนวคิดหลักๆอย่าง แนวคิดเก่ียวกับโครงสร้างการเล่าเรื่อง 
และแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตราสินค้า มาใช้ในการวิจัย

1. แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างการเล่าเรื่อง
 เรือ่งเล่า (Narrative) สามารถสรปุความหมายในทางภาพยนตร์ได้เป็น 2 
ความหมาย คือ เรื่องเล่าโดยทั่วไป และลักษณะของภาพยนตร์ประเภทหนึ่ง ใน
ความหมายหลังจึงเป็นเหตุให้เกิดการศึกษาถึงโครงสร้างการเล่าเรื่อง เนื่องด้วย
จากความเป็นลกัษณะของภาพยนตร์ กล่าวได้ว่าย่อมมโีครงสร้างการเล่าเรือ่งเรยีง
ล�าดับต่อเนือ่งกนัอย่างเป็นเหตเุป็นผล และเกิดขึน้โดยมเีวลาและสถานทีเ่ชือ่มโยง
กัน (Brodwell, 1993) และยังมีความคิดสนับสนุนเพิ่มเติมว่า การเล่าเรื่องใน
ภาพยนตร์มีโครงสร้างที่เน้นเนื้อเรื่อง เหตุการณ์ไม่พลิกแพลง เน้นการพัฒนา
อารมณ์ (Pearson, 2001)รวมทั้งเป็นลักษณะของภาพยนตร์กระแสหลักตั้งแต่ใน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันและอนาคต (Cook, 1996)
 เพือ่หาโครงสร้างการเล่าเรือ่ง จงึจ�าเป็นต้องดูทีอ่งค์ประกอบต่างๆประกอบกัน 
ในส่วนขององค์ประกอบการเล่าเรือ่ง กาญจนา แก้วเทพ (2553) สรปุออกมาได้ 6 
หวัข้อ ได้แก่ ตวัละคร โครงเรือ่ง แก่นเรือ่ง ฉาก ของประกอบฉาก และปมขดัแย้ง
 เมือ่วเิคราะห์จากภาพยนตร์แอนเิมชนัขนาดยาวของพกิซาร์สตดิูโอจ�านวน
ทัง้ 14 เรือ่ง แบ่งตามองค์ประกอบการเล่าเรือ่งแล้ว จงึเหน็ถงึลกัษณะทีส่อดคล้อง
กันทัง้ 14 เรือ่งว่า 1. ตวัละครมกัไม่ใช่มนษุย์ หรอืไม่ธรรมดา และเป็นเพศชาย 2. 
โครงเรือ่งเน้นอารมณ์ในระหว่างทาง และวางให้จบอย่างมคีวามสขุบนพืน้ฐานของ
ความจรงิ 3. แก่นเรือ่งทีส่ะท้อนการใช้ชวีติและความสมัพนัธ์ระหว่างคนรอบตวั 4. 
ฉากสมจริงที่เน้นการสร้างโลกทั้งใบ 5. ของประกอบฉากที่เป็นกลวิธีเล่นสนุกกับ
คนดู 6. ปมขัดแย้งคู่ตรงข้ามที่แบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจน กลายเป็นรูปแบบเฉพาะที่
ปรากฏในภาพยนตร์พิกซาร์ทุกเรื่อง

2. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตราสินค้า
 David A. Aaker (1996) กล่าวถงึอตัลกัษณ์ตราสินค้าว่า อัตลกัษณ์ตราสนิ



Journal of Integrated Sciences 39

ค้าเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบหลายๆอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน
กับตราสินค้าหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้น ซึ่งอัตลักษณ์ตราสินค้านี้จะบ่งบอกให้ทราบว่า
สนิค้านีคื้ออะไร และสามารถบอกได้ว่าตราสินค้านีไ้ด้ให้ค�ามัน่สญัญาอะไรไว้กับผู้
บริโภค นอกจากนี้อัตลักษณ์ตราสินค้ายังช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้กับตราสินค้า
กับผูบ้รโิภคเป้าหมายด้วยการเสนอคณุค่าตราสนิค้าแก่ผูบ้รโิภคในด้านต่างๆ เช่น 
ประโยชน์จากหน้าที่ของสินค้า ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก เป็นต้น
 จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรปุได้จากการศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและ
การท�างานของพกิซาร์สตดิูโอจนเห็นถงึตวัตนท่ีโดดเด่นแตกต่างจากสตดิูโออืน่ใน 
3 องค์ประกอบรวมกนั ได้แก่ 1. เทคโนโลยท่ีีช่วยอ�านวยความสะดวกในการสร้าง
ภาพยนตร์คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2. บทภาพยนตร์ท่ีน�าไปสู่ภาพยนตร์ที่ได้รับ
ความนิยม 3. การสร้างทีมท�างานที่สามารถรักษาคุณภาพผลงานภาพยนตร์แอนิ
เมชนัของพกิซาร์ไปได้รุน่สูรุ่น่ ด้วยองค์ประกอบเหล่านีส้ะท้อนออกมาเป็นผลงาน
ภาพยนตร์แอนเิมชนัของพกิซาร์สตดิูโอท่ีท�าให้ผูช้มล้วนคาดหวงัว่าพวกเขาจะได้
เจอองค์ประกอบเหล่านีใ้นภาพยนตร์ และกลายเป็นยดึตดิกับตราสนิค้าของพกิซาร์
ต่อไป

เครื่องมือและกรอบการวิจัย
งานวจิยัเรือ่ง “อตัลกัษณ์และการเล่าเรือ่งในภาพยนตร์แอนเิมชนัของพกิซาร์สตดิู
โอ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้ง
วธิกีารวเิคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) ผ่านทางหนงัสอื บทความ 
คอลัมน์ในนิตยสาร เป็นต้น วิธีการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ผ่านทาง
ภาพยนตร์แอนเิมชนัเรือ่งยาว 14 เรือ่งของพกิซาร์สตดิูโอ ประกอบการศกึษาจาก
บทความวิจารณ์เพิ่มเติม และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
เพื่อศึกษาเทคนิคทางแอนิเมชัน กระบวนการท�างานแอนิเมชัน ที่ส่งผลถึงอัต
ลักษณ์จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน
 ต่อมาผูว้จิยัเลอืกวเิคราะห์หาโครงสร้างการเล่าเรือ่ง โดยใช้กรอบขององค์
ประกอบการเล่าเรือ่ง ร่วมกับเทคนคิทางแอนเิมชนัและสญัวทิยา วเิคราะห์ด้วยวธิี
การวิเคราะห์ตัวบทผ่านภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดยาวนับตั้งแต่สตูดิโอก่อตั้ง 
ระหว่างปี ค.ศ. 1995 - 2013 จ�านวน 14 เรื่อง และเพื่อเป็นการเช็คความถูกต้อง
ของผลการวิเคราะห์และช่วยน�าความคิดในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ผู้
ท�างานในสายแอนเิมชนัและผ่านการท�างานกับกลุม่แอนเิมชนัต่างประเทศจ�านวน 
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2 คน ได้แก่ คุณวรีภทัร ชนิะนาวนิ แอนเิมเตอร์ผูเ้คยผ่านการฝึกงานท่ีพกิซาร์สตู
ดิโอ เป็นส่วนหนึ่งของทีมแอนิเมเตอร์จากภาพยนตร์ Cloudy with a chance of 
Meatball และปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทแอนิเมชันอย่าง Riff Animation 
Studio และคุณณัฐวุฒิ ใบโพธิ์วงศ์ Modeler และ Creature Designในผลงาน 
ภาพยนตร์ 300 Rise of an Empire, Ninja Turtles, Maleficient และ Noah 
ปัจจุบันท�างานอิสระในต�าแหน่ง Concept Designให้กับ Aaron Sims Company 
และผู้ท�างานสายสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ และมีผลงานวิจารณ์เกี่ยวข้อ
งกับพกิซาร์สตดิูโอ ได้แก่ คุณบษุบา เตชศรสีธุ ีบรรณาธกิารนติยสาร STARPICS 
SPECIAL - PIXAR MANIAและคุณธิดา ผลิตผลการพิมพ์ บรรณาธิการนิตยสาร
ภาพยนตร์ Bioscope นักเขียน และนักวิจารณ์อิสระ

สรุปผลการวิจัย
 ผู้วิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ว่า เพื่อศึกษากระบวนการในการ
สร้างอัตลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชันของพิกซาร์สตูดิโอได้ดังนี้
 ในการศึกษาเพื่อหากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชัน
ของพกิซาร์สตดิูโอ ผูว้จิยัค้นพบว่าตวัพกิซาร์สตดิูโอมแีนวทางการสร้างอัตลกัษณ์
ตราสินค้าที่ท�าให้ผู้ชมเกิดความเชื่อมั่นในภาพยนตร์ของพิกซาร์สตูดิโอ จึงส่งผล
ให้ภาพยนตร์เกิดความนยิมมาจนถงึปัจจบุนั เมือ่ศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมา และ
การท�างานของพิกซาร์สตูดิโอ ผู้วิจัยจึงพบว่า มีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปรที่ส่งผล
ให้เกิดอัตลักษณ์ตราสินค้าของพิกซาร์สตูดิโอ ได้แก่
 1. การตลาด สังเกตได้จากการเลือกสร้างตัวละครหลักเป็นตัวละครชาย
เพือ่การเข้าถงึกลุม่ผูช้มครอบคลมุ และส่งผลให้ภาพยนตร์สามารถดึงดูดกลุม่ผูช้ม
ได้ทุกกลุ่ม ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นภาพยนตร์ส�าหรับกลุ่มคนประเภทใดชัดเจน
ภาพยนตร์แอนิเมชันที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเช่นนี้จึงสามารถสร้างรายได้
มหาศาลจากกลุม่ผูช้มจ�านวนมากทีไ่ม่เพยีงส่งผลแค่ในสหรฐัอเมรกิา แต่ยสัามารถ 
ดึงดูดผู้คนได้ทั่วโลก
 2. คนท�างาน โดยปกตแิล้ว การสร้างเรือ่งใดๆก็ตามขึน้บอกเล่า มกัน�ามา
จากเรือ่งราวรอบตวั หรอืเคยประสบพบเจอ เพือ่ท�าให้ผูช้มรูสึ้กร่วม หรอืเข้าถงึได้
ง่าย เช่นเดียวกันกับการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์แอนิเมชันของพิกซาร์ท่ีสะท้อน
ผ่านกลุ่มคนท�างานภายในสตูดิโอ ด้วยกลุ่มท�างานส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชาย จึงส่งผล
ให้น�าเรื่องราวที่ผู้ชายสนใจสะท้อนผ่านตัวละครเพศชายมาน�าเสนอ
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 3. เชิงสังคมวัฒนธรรม ด้วยความเป็นสตูดิโอทางฝั่งอเมริกา จึงสะท้อน
ความเชื่อด้านสังคมและวัฒนธรรมของคนอเมริกันออกมา ผ่านการบอกเล่าเรื่อง
ราวการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบตัว ครอบครัว รวมไปถึงการพิสูจน์
ตัวเอง
 4. ผูร้บัสาร จากการสร้างเรือ่งราวแอนเิมชนัท่ีเข้าถงึผูช้ม ผูช้มรูสึ้กมส่ีวน
ร่วมกับเนือ้เรือ่งท่ีเมือ่ดูแล้วรูส้กึจบัใจนัน้ ส่งผลให้ไม่ว่าเรือ่งใดเข้าฉายของพกิซาร์ 
กลุม่ผูช้มย่อมคาดหวงัว่าจะได้ชมภาพยนตร์ทีท่�าให้ประทับใจดังเช่นท่ีผ่านมา และ
เมือ่ทมีงานพกิซาร์สามารถรกัษาระดบัทีผู่ช้มคาดหวงัได้ พวกเขาก็ยงัคงรกัษาฐาน
กลุ่มผู้ชม รวมทั้งเพิ่มกลุ่มผู้ชมให้มากขึ้นตามไปด้วย
 5. เทคโนโลยี พิกซาร์สตูดิโอเด่นเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์
แอนเิมชนัเป็นอย่างมาก เนือ่งจากจดุเริม่ต้นของกลุม่ทมีวจิยัด้านคอมพวิเตอร์ ส่ง
ผลให้พวกเขาช่วยกันคิดค้นเทคโนโลยีท่ีจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการสร้าง
ภาพยนตร์แอนเิมชนัมาโดยตลอด และการพฒันาดังกล่าวท�าให้พวกเขาได้เปรยีบ
สตูดิโอแอนิเมชันอื่นๆ ทั้งการเป็นสตูดิโอบุกเบิก และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  
 ด้วยตัวแปรดังท่ีกล่าวมานั้น ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าที่
สะท้อนผ่านภาพยนตร์แอนิเมชันจนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่องที่
โดดเด่น 6 ประการ ดังนี้
 1.ตวัละครมกัไม่ใช่มนษุย์ หรอืไม่ธรรมดา และเป็นเพศชาย โดยปกตแิล้ว
ภาพยนตร์แอนเิมชนัท่ัวไปจะมตีวัละครหลกัเป็นมนษุย์เสียส่วนใหญ่ แต่พกิซาร์
เลือกน�าเสนอตัวละครออกมาเป็นสัตว์บ้าง หุ่นยนตร์บ้าง ของเล่นบ้าง ด้วยความ
คิดที่ว่าพวกเขาจะไม่สร้างตัวละครที่สามารถใช้คนเล่นได้จริง หรือสร้างเป็น
ภาพยนตร์ปกติทั่วไปได้ 
 2. โครงเรือ่งเน้นอารมณ์ในระหว่างทาง และวางให้จบอย่างมคีวามสุขบน
พื้นฐานของความจริง ที่พิกซาร ์ไมว่า่เรื่องราวโทนได้ล้วนเนน้อารมณ ์ท�าให้ผูช้ม
เกิดความรู ้สึกร่วมในขณะบอกเล่าเรื่อง เล่นกับความรู ้สึกของตัวละครและ
เหตกุารณ์พลกิผนัตลอดทาง และสุดท้ายเลอืกจบให้คาดไม่ถงึด้วยมมุมองท่ีมคีวาม
สุขแต่เน้นให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 
 3. แก่นเรื่องที่สะท้อนการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบตัวที่
เป็นการส่งต่อข้อคิดให้กับผู้ชมในส่ิงท่ีทีมสร้างภาพยนตร์มีประสบการณ์ร่วมหรือ
ประสบพบเจอน�ามาบอกเล่า เรือ่งใกล้ตวัผูค้นมกัให้ความสนใจ และรูส้กึร่วมได้ง่าย
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กว่า พิกซาร์เลยเลือกหยิบประเด็นนี้ และน�าเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตเป็นหลัก
 4. ฉากสมจรงิทีเ่น้นการสร้างโลกทัง้ใบ เพือ่ให้ผูช้มเชือ่ในสถานทีน่ัน้ๆว่า
มตีวัตนจรงิ นอกจากนัน้ยงัช่วยสนบัสนนุตวัละครให้เกิดความสมจรงิมากขึน้ ด้วย
การสร้างงานเทคโนโลยีเอง ท�าให้พิกซาร์มีศักยภาพในการเป็นผู้น�าในการสร้าง
แอนเิมชนัสมจรงิมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ทัง้ยงัใส่ใจในรายละเอยีดเลก็น้อยผ่าน
ฉากที่สามารถสนับสนุนตัวละครให้ผู้ชมเชื่อได้ว่าตัวละครก�าลังมีชีวิตอยู่ ณ โลก
ใบนั้น ไม่ใช่เพียงเรื่องแต่งขึ้นตามจินตนาการ
 5. ของประกอบฉากท่ีเป็นกลวธีิเล่นสนกุกับคนดู ซึง่สามารถพบเจอสิง่ของ
ทีเ่ป็นด่ังสญัลกัษณ์จากเรือ่งต่างๆแทรกเข้าไปในฉากของภาพยนตร์เรือ่งอืน่ เรยีก
กันว่า Easter Egg เป็นการสือ่สารระหว่างทมีสร้างภาพยนตร์และผูช้ม กลายเป็น
วฒันธรรมประจ�าผลงานของพกิซาร์สตดิูโอ และยงัส่งผลให้เกิดการตดิตามผลงาน
อย่างต่อเนือ่ง กลายเป็นประเด็นพดูคยุกันระหว่างกลุม่ผูช้ืน่ชอบภาพยนตร์แอนเิม
ชันของพิกซาร์
 6. ปมขัดแย้งคู่ตรงข้ามที่แบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจน สะท้อนมุมมองการก้าว
ผ่านอุปสรรคทีย่ิง่ใหญ่ เพือ่เตบิโตขึน้ทัง้ตวัละครและผูช้ม โดยสอดแทรกผ่านตวั
ละครหลักท่ีหากสังเกตตามหลักสัญวิทยาแล้วจะรู้ได้ว่าตัวละครเหล่านั้นเป็น
ตวัแทนฝ่ังหนึง่ และมตีวัละครหลกัอกีตวัสะท้อนภาพตรงข้าม เช่น ของเล่นใน Toy 
Story ที่มีรูปลักษณ์เก่า และใหม่ เป็นการพูดถึงอุดมการณ์ในสองขั้วและวิพากษ์
วิจารณ์ต่อผู้ชมถึงความส�าคัญระหว่างของเก่าและใหม่

อภิปรายลการวิจัย
 จากสรปุผลการวจิยั สามารถเหน็ถงึแนวทางของการสร้างภาพยนตร์ของ
พิกซาร์สตูดิโอที่เป็นการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าเพื่อให้ผู้ชมจดจ�า และคาดหวัง
ถึงผลงานภาพยนตร์ต่อไปว่าพวกเขาจะได้รับชมแนวทางดังที่ผ่านมา จากเหตุที่
ต้องสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าขึ้นมานั้น เมื่อศึกษาจากแนวคิดการศึกษากลุ่ม
ภาพยนตร์ แนวทางในการศึกษาช่วงเริม่ต้นนัน้คือการศกึษาท่ีตวัผูก้�ากบั หรอืการ
ศึกษาประพนัธกร ในช่วงยคุนัน้ ผูก้�ากับจะมอีทิธพิลมากในการสร้างภาพยนตร์ 
และส่งผลถึงแนวทางภาพยนตร์ท่ีผู้ชมสามารถคาดเดาได้ แต่ต่อมามีผู้ค้านใน
ทฤษฎีดังกล่าว เพราะมองว่าต่อมาเมื่อผู้ก�ากับเริ่มอยู่ในระบบสตูดิโอภายในฮอล
ลีวูด ย่อมถูกควบคุมด้วยระบบนายทุน ส่งผลให้พวกเขาสนใจในการสร้าง
ภาพยนตร์เฉพาะแนวที่ได้รับความนิยม หรือมั่นใจได้ว่าจะประสบความส�าเร็จใน
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ด้านรายได้ จึงกลายเป็นการศึกษาตระกูลภาพยนตร์ และด้วยปัจจุบันที่ระบบสตู
ดิโอเข้ามามบีทบาทอย่างมาก เห็นได้จากตลาดแอนเิมชนัปัจจบุนั ภาพยนตร์ทีไ่ด้
รบัรางวลัมกัวนเวยีนในกลุม่สตดิูโอแอนเิมชนัค่ายใหญ่ ดงัเช่นพกิซาร์ ดรมีเวร์ิกส 
ดิสนีย์ ดังนั้นการพิจารณาการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องประยุกต์ทั้งทฤษฎีประพันธกร 
และตระกูลภาพยนตร์ จากการศึกษาการท�างานภายในพิกซาร์สตูดิโอ จะเห็นได้
ว่าเหล่าทีมงานพยายามสร้างบรรยากาศการท�างานให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์
งานไปในทางเดียวกันเช่นเดียวกับทฤษฎีประพันธกร แต่ก็ไม่ได้สร้างกรอบที่
เฉพาะเจาะจง เหล่าผู้ก�ากับที่หลากหลายภายในพิกซาร์ยังสามารถมีแนวทาง
เฉพาะของตนเองเช่นเดียวกับตระกูลภาพยนตร์ได้ สิ่งที่พิกซาร์ท�าให้ทีมงานเดิน
ไปในทิศทางเดียวกันนั้น ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เกิดจากการเปิดโอกาสให้
เหล่าทมีงานมโีอกาสพบปะสงัสรรค์พดูคุยกันมากขึน้ มโีอกาสแลกเปลีย่นความคิด 
และยังให้สิทธิด้านการวิจารณ์งานกันเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นมาตรฐานงานที่
ทกุคนจ�าเป็นต้องยอมรบัเสยีก่อน แต่ละความคิดเหน็จงึสามารถน�ามาพฒันาต่อย
อดเป็นภาพยนตร์ได้ รวมทัง้การมสีถาบนัอย่างมหาวทิยาลยัพกิซาร์ กเ็ป็นสถาบนั
ที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ทีมงานมีทักษะที่เป็นประโยชน์กับสตูดิโอ จึงกลายเป็น
ส่วนเสริมให้มาตรฐานงานพัฒนามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ด้วยการลงทุนสร้าง
ภาพยนตร์แอนิเมชันในแต่ละเรื่องใช้ค่าใช้จ่ายสูง พวกเขาจึงจ�าเป็นต้องรักษา
แนวทางภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมไว้ เพื่อให้สามารถขายภาพยนตร์ของพวก
เขาได้ในกลุ่มผู้ชมวงกว้าง และน�ามาเป็นทุนสร้างภาพยนตร์ พัฒนาเทคโนโลยี
ต่อๆไป ท้ังยังสามารถแข่งขันและเป็นผู้น�าด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันในตลาด
แอนิเมชันระดับโลกที่การแข่งขันสูงไว้ได้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย
เนือ่งด้วยผูว้จิยัได้ศกึษาเก่ียวกับผลงานแอนเิมชนัฝ่ังญีปุ่น่ร่วมด้วย จงึมคีวามเห็น
ว่า หากน�างานวิจัยระหว่างแอนิเมชันฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกมาวิเคราะห์
ความแตกต่างจะส่งผลให้เหน็แนวทางทีส่ะท้อนความเชือ่ และทศันคตขิองทัง้สอง
ฝ่ังได้ และเป็นอกีแนวทางหนึง่ในการศึกษาผลงานแอนเิมชนัทีไ่ด้รบัความนยิมว่า
สามารถเป็นไปในทิศทางใดได้บ้าง
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษารปูแบบ
การเล่าเรือ่ง สัญญะทางด้านการเมอืงและสังคมของภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัรางวลัปาล์ม
ทองค�า ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 ผู้วิจัยท�าการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเล่า
เรื่อง สัญญะ ทางด้านการเมืองและสังคมของภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า 
ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 โดยเลอืกกลุม่ตวัอย่างเป็นภาพยนตร์ จ�านวน 3 เรือ่ง 
มาวิเคราะห์และน�ามาอภิปรายผลในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์
 ผลการวิจัยพบว่า ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�า ทั้ง 3 เรื่อง จะมี
การสือ่สารการเมอืงและสงัคมผ่านโครงสร้างการเล่าเรือ่งและสัญญะทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยภาพยนตร์เรือ่ง  The Pianist มกีารสือ่สารการเมอืงและสงัคมใน
ประเด็นด้านชนชัน้, ดนตร,ี การเมอืง (สงคราม) ส่วนภาพยนตร์เรือ่ง Fahrenheit 
9/11 มีการสื่อสารการเมืองและสังคมในประเด็น Freedom of Speech,สังคม-
การเมอืง, การปิดบงัอ�าพรางข้อมลู และภาพยนตร์ลงุบญุมรีะลกึชาต ิมกีารสือ่สาร
การเมืองและสังคมในประเด็น ด้านความเชื่อ-วัฒนธรรม, สังคม, การเมือง ซึ่ง
ภาพยนตร์ทัง้ 3 เรือ่ง มรีปูแบบการสือ่สารการเมอืงและสงัคมท่ีเป็นข้อขดัแย้ง ตรง
ข้ามตามหลกัการทฤษฏกีารปฏบิตัทิางการเมอืงแบบคู่ตรงกันข้าม (Binary oppo-
sition)และรูปแบบการเล่าเรื่องทางการเมืองและสังคมที่ท�าหน้าที่สื่อสารการเมือง
จากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติ 
 นอกจากนี ้รางวลัปาล์มทองค�ายงัช่วยกระตุน้และสนบัสนนุให้ภาพยนตร์
ที่ได้รับรางวัลถูกสื่อสารด้านการเมืองและสังคมในอีกทางหนึ่ง โดยจากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึกับผูเ้ชีย่วชาญด้านภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองค�าในประเทศไทย
พบว่า ภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัรางวลัปาล์มทองค�าส่วนใหญ่จะถกูส่ือมวลชนเช่ือมโยงกับ
ประเด็นด้านการเมอืงและสงัคมในระดับนานาชาตใินปีทีภ่าพยนตร์เรือ่งนัน้ ๆ ได้
รบัรางวลั เพราะรางวลัปาล์มทองค�าเป็นรางวลัทางภาพยนตร์ได้รบัความสนใจและ
การยอมรับจากนานาชาติและมีความเป็นสากลสูง

ค�าส�าคัญ : การเมือง,สื่อสารการเมืองและสังคม, ภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า, 
สัญญะ
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 Abstract
 
        This current study was conducted in qualitative research by aiming 
to investigate the narrative patterns, political and social semiotics of films 
that obtained the Golden Palm award during the year of 2002-2011.  In 
this study, three films, which received the Golden Palm award, were se-
lected to be analyzed and discussed in descriptive analysis.

  The finding revealed that in those three films, they conveyed the  
politics and social communication through narrative structure and semi-
otics in both direct and indirect ways.  In the first film, The Pianist, it 
conveyed the political and social issue through classes, music, and politics 
(war). In the second film, Fahrenheit 9/11, the freedom of speech, social 
politics, and information concealment were conveyed while the third film, 
Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, the culture belief, social 
and politics were done so.These three films had a conflict in the political 
and social communication opposed to the binary opposition theory and 
the narrative patterns in politics and society which function in conveying 
the politics from nation to international.
 
 Additionally, obtaining the Golden Palm award will stimulate and 
contribute the films to illustrate the political and social issues.  It was 
found form the in-dept interview of movie critics about the Golden Palm 
award in Thailand that, mostly, the films that obtained the award, the press 
will get them involved with the international political and social issues 
during the year of receiving since the Golden Palm award gets accepted 
and gains attention internationally.

Keywords: Politcs,Politcal and Society Communication,Palme d’Or 
Movies,symbol 
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บทน�า
 ปัจจบุนั ภาพยนตร์คือสือ่ ท่ีคนมกัดูเพราะความบนัเทิงเป็นหลกั โดยกาญจนา             
แก้วเทพ (2542) กล่าวถงึคุณลกัษณะของส่ือภาพยนตร์เอาไว้ว่า ภาพยนตร์เป็น
สื่อชนิดหนึ่งท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อมอบความบันเทิงให้แก่ผู้ชมเป็นหลัก โดยได้ผสม
องค์ประกอบทางศิลปะที่มีอยู่แล้วในสังคมจากศิลปะแขนงอื่นๆมารวมกัน เช่น 
วธิกีารเล่าเรือ่งแบบนวนยิาย การแสดงละครเวทเีพลงและดนตรจีากเพลงพืน้บ้าน  
เป็นต้น ท�าให้ภาพยนตร์ได้รับฉายานามว่าศิลปะแขนงที่เจ็ด  
 อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านนึงของคุณลักษณะของภาพยนตร์ ก็เป็นสื่อที่
สร้างอทิธพิลและโน้มน้าวใจต่อคนดูให้เกดิความเชือ่ หรอืคล้อยตามได้มากทีส่ดุ
ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป เช่นสร้างความบันเทิงให้คนดูมีความสุข หรือ สร้างภาพ
ความหดหู่เพือ่ท�าให้คนดูเกิดอาการเศร้าตาม ซึง่ภาพยนตร์บางเรือ่งอาจมสัีญญะ
บางอย่างแฝงไว้ที่ทางค่ายผู้ผลิตหรือผู้ก�ากับต้องการส่ือสารท้ังทางตรงหรือทาง
อ้อมเพื่อเปลี่ยนความคดิหรือสรา้งทศันคติในเรื่องทีต่อ้งการสือ่สารเพื่อส่งถึงคนดู
โดยตรง 
 ผูว้จัิย ชืน่ชอบการดูภาพยนตร์ และในช่วงทีผู่ว้จิยัศกึษาในระดับปรญิญา
ตร ีชัน้ปีการศึกษาท่ี 3 พ.ศ.2553 ผูว้จิยัมโีอกาสเรยีนวชิาวเิคราะห์ภาพยนตร์ ซึง่
ในชั้นเรียนนั้นได้มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่อาจารย์ผู้สอนน�ามาสอนเพื่อเป็นกรณี
ศึกษาแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่ีอาจารย์ได้ให้การบ้านในชั้นเรียนโดยให้หาสัญญะใน
ภาพยนตร์ทีอ่าจารย์จะน�ามาฉายเป็นกรณศีกึษาโดยให้ศกึษาวเิคราะห์ภาพยนตร์
เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติซึ่งเป็นภาพยนตร์ได้รับรางวัลปาล์มทองค�าจากเทศกาล
ภาพยนตร์เมอืงคานส์ในปี 2553 อาจารย์ทีส่อนผูว้จิยักล่าวว่าภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ด้
รบัการยอมรบัจากนานาชาตแิละผูก้�ากับภาพยนตร์ในวงการภาพยนตร์ระดับโลก
หลายท่านซึง่หลงัจากชมภาพยนตร์เรือ่งนีเ้สรจ็ในชัน้เรยีนเพือ่นทีเ่รยีนในห้องกับ
ผู้วิจัย หลายคนได้ให้ความเห็นกับผู้วิจัยว่าดูแล้วเข้าใจยาก แต่ส�าหรับผู้วิจัยมอง 
ภาพยนตร์เรือ่งต่างจากคนอืน่ผูว้จิยัคิดว่าภาพยนตร์เรือ่งนีม้กีารเล่าเรือ่งท่ีต่างจาก
ภาพยนตร์ท่ัวๆไปแต่น่าสนใจตรงท่ีการเล่าเรือ่งของภาพยนตร์เรือ่งนีม้เีอกลกัษณ์
เฉพาะตัวและอาจมีสัญญะแอบแฝงแต่ก็ขึ้นอยู่กับการทัศนะของผู้ดูซึ่งภาพยนตร์ 
1 เรื่องอาจมีการตีความที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลไม่มีผิด
หรอืถกูอย่างชดัเจนโดยอภชิาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกลุ (2553) ผูก้�ากับภาพยนตร์เรือ่ง
ลงุบญุมรีะลกึชาตไิด้ให้สมัภาษณ์กับเวบ็ไซต์ฮอลลวีูด้รพีอร์ทเตอร์ว่า “ภาพยนตร์
มันควรเปิดกว้างต่อการตีความหลายๆ รูปแบบ เพราะเราเข้าหามันด้วยพื้นเพที่
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ต่างกัน” ซึง่ผูว้จิยัก็เหน็ด้วยกับความเหน็ดังกล่าว นอกจากผูว้จิยัสนใจภาพยนตร์
เรื่องนี้ว่าจะมีนัยยะใดแฝงบ้าง ต้องการสื่อสารอะไรถึงคนดู ผู้วิจัยยังสนใจอีกว่า
ท�าไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้รับการยอมรับจากวงการภาพยนตร์ระดับนานาชาติ 
นอกจากนี้ ภาพยนตร์ เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ยังถ่ายทอดแง่มุมความเป็น
วัฒนธรรมไทย โดย ชัชรพล เพ็ญโฉม (2553) กล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ “ขาย
ความเป็นไทย” ได้อย่างน่าชืน่ชม  โดยค�าว่า “ขาย” หมายถงึการทีก่รรมการและ
ผูช้มชาวต่างชาตไิด้มโีอกาสเข้าถงึ “Thai-ness” หรอื “ความเป็นไทย”  แม้แต่ ทิม 
เบอร์ตัน ผู้ก�ากับชื่อดัง ถึงกับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า “มันเหมือนความฝันอัน
สวยงามแสนประหลาด ที่คุณไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักหรอก” (อ้างอิงจาก www.in-
dywired.com)รวมทัง้ เบนซิโิอ เดล โทโร ดาราเจ้าบทบาทได้ให้ความเหน็ว่า “ลงุ
บญุม”ี ท�าให้พวกเขาเข้าใจประเด็นเรือ่งความตายจากมมุมองใหม่แบบตะวนัออก 
ทีว่่า “เป็นไทย” นัน้มองจากการถ่ายทอดเนือ้ความของเรือ่งผ่านการระลกึชาตขิอง
ลุงบุญมี ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด, เรื่องชาติที่แล้ว-ชาตินี้-ชาติหน้า, 
เรือ่งภตูผ,ี ความเชือ่เรือ่งกรรม (ลงุบญุมเีชือ่ว่าตนเคยยงิคอมมวินสิต์ตายไปหลาย
คนจึงต้องมารับกรรมในชาตินี้) ฯลฯ ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระบบความ
เชื่อแบบไทย” ทั้งยังมีค�าวิจารณ์จากนักวิจารณ์ต่างประเทศจากเว็บไซต์ Slant 
Magazine  แมตต์ โนลเลอร์(2553) ได้กล่าวว่า ‘ลุงบุญมีระลึกชาติ’ ไม่ใช่แค่หนัง
ที่ดีที่สุดในเทศกาล แต่มันท�าให้หนังเรื่องอื่นๆ ในสายประกวด ที่แม้จะเป็นหนังดี  
ดูลวกๆ ขี้เกียจๆ และกลวงๆ ไปเลย
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์บางเรื่องมีประเดน็ที่สื่อสาร
ให้คนดูได้รบัรูม้ากกว่าความบนัเทิง เช่น ประเด็นทางสงัคม วฒันธรรม โดยก�าจร 
หลุยยะพงศ์ (2556) ได้กล่าวถึง “ในความหมายของภาพยนตร์ว่าเป็นเสมือน
กระจกที่สะท้อนความเป็นไปในสังคม ภาพยนตร์ถูกบรรจุด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
สังคม อาจจะเป็นข้อเท็จจริง (Fact) ทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรืออาจเป็นมุมมอง
ทางสังคมจากผู้ผลิต” โดยภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างช่ือเสียงในแก่ประเทศไทยเป็น
อย่างมากเพราะได้รับรางวัลปาล์มทองค�า จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ใน
ปี พ.ศ.2553 และถอืเป็นภาพยนตร์ท่ีถกูกล่าวขวญัถงึมากทีส่ดุเรือ่งหนึง่ในเทศกาล 
ภาพยนตร์เมืองคานส์ประจ�าปี 2553 (มติชนออนไลน์, 2553) 
 ซึง่รางวลัปาล์มทองค�าถกูใช้ในเทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2498 เป็นรางวลัท่ีอยูคู่่กบัเทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์ประเทศฝรัง่เศสมาโดย
ตลอด โดยเทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์นบัได้ว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์ทีเ่ก่าแก่ 
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มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์นั้นเป็นระดับ “ปรมาจารย์” ในวงการ
ศิลปะภาพยนตร์ท้ังส้ิน และรางวัลสูงสุดของเทศกาลนี้คือ รางวัลปาล์มทองค�า 
(อ้างอิงจาก www.cannes.com) 
 โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมาภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�าหลายเรื่อง
และมปีระเด็นทีน่่าสนใจเก่ียวกับประเด็นทางการเมอืงและสังคม เช่น ปี พ.ศ. 2545 
ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�า คือเรื่อง The Pianist  ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่
สร้างจากเหตกุารณ์จรงิของนกัดนตรรีะดับโลกชาวโปแลนด์เช้ือสายยวิทีต้่องเผชิญ
ความยากล�าบากในช่วงทีป่ระเทศโปแลนด์ถกูเยอรมนัยดึครองจนแทบเอาชวีติไม่
รอดในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกกรณีคือในวันที่ 11 กันยายน ปี พ.ศ.2544 เกิด
เหตุการณ์ท่ีประเทศสหรัฐถูกก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์หรือ
เหตุการณ์ 9/11  ซึ่งพอถึงปี พ.ศ. 2547 ได้มีภาพยนตร์ เรื่อง Fahrenheit 9/11 
ซึง่เป็นภาพยนตร์สารคดีท่ีเปิดเผยอกีมมุหนึง่ของประเทศอเมรกิาว่าท�าไม ประเทศ
อเมริกาถึงได้เป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งและการก่อการร้าย รวมถึงแฉให้
เห็นถึง ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจอร์จ บุชกับบิน ลาเด็น โดยภาพยนตร์
เรือ่งนีไ้ด้มปีระเด็นทีส่ร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากกบัชาวสหรฐั แต่ในอีกด้าน
หนึง่ส�าหรบัผลตอบรบัด้านการวจิารณ์กลบัได้กระแสตอบรบัดีมากจากนกัวจิารณ์
รวมถึงได้รับรางวัลปาล์มทองค�า ในปี พ.ศ.2547 หรือในปี 2542 เกิดเหตุ
ฆาตกรรมหมูใ่นโรงเรยีน Columbine ประเทศอเมรกิา ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้มี
ภาพยนตร์เรื่อง Elephant ที่มีประเด็นสะท้อนเรื่องจริงของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน
ประเทศอเมริกา และสร้างมาจากเหตุการณ์จริง คือเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ใน
โรงเรยีน Columbine  ซึง่ภาพยนตร์เรือ่งนีก็้ได้รบัรางวลัปาล์มทองค�าเช่นกัน  ส่วน
เรือ่งลงุบญุมรีะลกึชาตทิีไ่ด้รบัรางวลันีใ้นฐานะตวัแทนประเทศไทยก็เสมอืนเป็นกระบอก 
เสียงที่วงการภาพยนตร์นานาชาติยอมรับ รวมทั้งท�าให้ทางสื่อต่างชาติอย่างนาย 
Joe Nathan (2553) ผูส้ือ่ข่าวของเวบ็ไซต์ฮอลลวีูด้รพีอร์ทเตอร์กล่าวว่าภาพยนตร์
เรื่องลุงบุญมีระลึกชาตินั้นมีประเด็นทางการเมืองในประเทศไทย (สถานการณ์
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี 2553) ณ ขณะนั้นแฝงไปในภาพยนตร์
ด้วยหรอืไม่ แม้นายอภชิาตพิงษ์ วรีะเศรษฐกุล (ผูก้�ากบั) จะกล่าวว่าเรือ่งการเมอืง
ไม่ได้มีสิ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงทางการเมืองกับภาพยนตร์ของเขาแต่หลายฉากใน
ภาพยนตร์ก็ถกูสือ่ ตคีวามทางการเมอืงได้และภาพยนตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับการเมอืง
ไม่จ�าเป็นต้องมนีกัการเมอืงหรอืสงครามปรากฏในนัน้ (ณฐัพงษ์ รจุอมรชยั, 2556)
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ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องสัญญะทางการเมืองและ
สังคมท่ีถกูสือ่สารผ่านภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองค�า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 ปีจนถงึ
ปัจจุบันโดยเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกช่วงเวลาดังกล่าวเพราะมีเหตุการณ์ทางการเมือง
และสังคมที่อาจจะส่งผลต่อรางวัลปาล์มทองค�า เช่น เหตุฆาตกรรมหมู่โรงเรียน 
Columbine ในปี 2542, เหตกุารณ์ 9/11 ในปี 2544 เหตกุารณ์ ท้ัง 2 เรือ่งถกูสร้าง
เป็นภาพยนตร์และถูกส่ือสารเข้ากับการเมืองและสังคมสู่คนดูรวมทั้งได้รับรางวัล
ปาล์มทองค�าท้ัง 2 เรื่อง โดยผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องสัญญะ
การเมืองและสังคม จากภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่                    
1. The Pianist ได้รับรางวัลปาล์มทองค�า ปี พ.ศ.2545 จากประเทศโปแลนด์ 
2.Fahrenheit 9/11 ได้รบัรางวลัปาล์มทองค�า ปี พ.ศ.2547 จากประเทศอเมรกิา3. 
ลุงบุญมีระลึกชาติ ได้รับรางวัลปาล์มทองค�าปี พ.ศ.2553 จากประเทศไทย  
นอกจากนีผู้ว้จิยัต้องการศึกษาว่าท้ังภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองค�า 3 เรือ่งนัน้มรีปู
แบบการเล่าเรื่องหรือการถ่ายทอดการสื่อสารเชิงสัญญะทางทางเมืองและสังคม
ของภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองอย่างไร เนือ่งจากภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองค�า 
ทั้ง 3 เรื่องนั้น เป็นภาพยนตร์ที่มีที่มีผู้สร้างมาจากคนละทวีปเสมือนเป็นตัวแทน
ของแต่ละโซนทวปี ท้ังยงัมเีนือ้หาท่ีเป็นเหมอืนสถานะทีบ่นัทกึประวตัศิาสตร์ระดับ
ประเทศและนานาชาต ิโดยผูว้จิยัตัง้ข้อสังเกต ว่า ภาพยนตร์ทัง้ 3 เรือ่งนัน้ต้องการ
จะสือ่ประเด็นทางการเมอืงสังคมแบบใดถงึคนดู ทัง้นีเ้พราะรากเหง้าของปัญหา
ทางการเมืองของภาพยนตร์แต่ละเรื่องท่ียกมาวิจัยนั้นมีท่ีไปท่ีมาที่แตกต่างกัน
อย่างมาก ด้วยพืน้เพการเข้าใจสงัคม วฒันธรรมทางการเมอืง วธิคิีดการสือ่สารใน
การให้ความหมายของการเมอืงภายในภาพยนตร์ และการซ่อนแนวคิดหรอืสญัญะ
ทางการเมืองที่เสียดสีสังคม สิ่งต่างๆเหล่านี้คือประเด็นที่น่าสนใจจนท�าให้ผู้วิจัย
ต้องการท่ีจะท�าความเข้าใจและต้องการน�าเสนอถึงข้อค้นพบที่มีความหมายต่อ
ความเข้าใจในการสื่อสารผ่านภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า
 อย่างไรก็ตามการวิจัยสื่อสารการเมืองและสังคมผ่านภาพยนตร์รางวัล
ปาล์มทองค�า แม้ผู้วิจัยจะศึกษาและวิเคราะห์ผ่านแนวคิดและทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ
ทางวิชาการ แต่ผลการวิจัย จะเป็นไปตามทัศนคติของผู้วิจัยที่อยู่ภายใต้กรอบ
แนวคดิ ซึง่ในเชงิผลวจิยัของงานวจิยัเชงิคุณภาพนี ้ท่ีมกีารวเิคราะห์เนือ้หาอาจท�า
ผลการวิจัยอาจไม่ตรงกับทัศนคติของผู้อ่านงานวิจัยนี้บางท่านได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการเล่าเรื่อง สัญญะด้านการเมืองและสังคมของ
ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�า 
 2. เพื่อศึกษาว่าภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�ามีการสื่อสารทางการเมือง
และสังคมอย่างไร

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเรื่อง สัญญะวิทยา
 ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร (2545)  นิยามว่า สัญญะ หมายถึง พาหะที่จะ
บรรทุกความหมายไปยังที่ต่างๆ และที่ส�าคัญสัญญะต้องมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่
สามารถจบัต้องได้ เช่น วตัถ ุหรอื เสียง เป็นต้น สิง่เหล่านีเ้รยีกว่า “ตวัหมาย”  เมือ่
ผู้รับสารเห็น  หรือได้ยินก็จะท�าให้นึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในความเป็นจริง ที่ผู้รับสาร
ได้ผ่านการเรียนรู้ หรือมีประสบการณ์ การแปลเป็นความหมายต่างๆ นี้เรียกว่า 
“ตัวหมายถึง” ซึ่งหมายความว่าความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันของตัวหมาย และ
ตัวหมายถึงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากการก�าหนดความ
หมายของแต่สงัคม  และในแต่ละวฒันธรรม แต่ละยคุสมยัย่อมมกีารก�าหนดความ
หมายท่ีแตกต่างกันออกไปนอกจากนีสั้ญญะยงัไม่ได้หมายถงึแค่เพยีงภาษาเท่านัน้ 
แต่สัญญะคืออะไรก็ได้ ที่ก่อให้เกิดความหมายโดยการเทียบเคียงให้เห็นถึงความ
แตกต่างไปจากสิ่งอื่น และคนในสังคมยอมรับหรือเข้าใจ
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ และ ชาย  สัญญาวิวัฒน์ (2551) กล่าวว่า 
สญัลกัษณ์มคีวามส�าคัญต่อมนษุย์ เพราะมนษุย์ใช้สัญลกัษณ์เป็นสือ่กลางท�าความ
เข้าใจซึ่งกันและกันท�าให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นกลุ่มก้อนและสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองได้ โดยในแต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรม สิ่งของ
อย่างหนึ่งอาจมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน เช่น หมู อาจหมายถึง
สัตว์ชนิดหนึ่งที่มนุษย์น�ามารับประทานเป็นอาหาร หรืออาจจะหมายถึง อ้วน 
หรือ ง่าย  ก็ได้  ในขณะที่วัฒนธรรมของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะมองว่า
หมไูม่ใช่สตัว์ท่ีมนษุย์สามารถน�ามารบัประทานได้ และได้บางสงัคมหมอูาจจะเป็น
สัญลักษณ์ของส่ิงท่ีใช้หมั่นหมาย ก็ได้ ดังนั้นในการท�าความเข้าใจสัญลักษณ์ที่
ปรากฏอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากวัฒนธรรมของตนเอง จึงต้องมีการ
ท�าความเข้าใจบริบทและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆด้วย
 กาญจนา  แก้วเทพ (2542) ได้แบ่งประเภทของความหมายท่ีอยูใ่นสญัญะ
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ทุกอย่างว่ามี 2 ความหมาย ดังนี้
 ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) หรือความหมายโดยตรง 
หมายถงึ ความหมายทีเ่ข้าใจกันตามตวัอกัษร  เป็นความหมายทีเ่ชือ่มโยงความ
สัมพนัธ์ระดับแรกระหว่างตวัหมาย และตวัหมายถงึ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจตรงกัน  
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป หรือเป็นความหมายที่ระบุในพจนานุกรม
 ความหมายโดยนัย (Connotative  meaning) คือ ความหมายทางอ้อมที่
เกิดจากการตกลงของกลุ่มหรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เป็นความ
หมายท่ีถกูสร้างให้เชือ่มโยงลงไปอีกชัน้หนึง่ การทีจ่ะถอดความหมายโดยนยัออก
มาได้นั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง เพราะจะท�าให้เข้าใจ
ความหมายได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
 ทางด้าน โรลองด์ บาร์ธส์ (Roland Barthes) นักสัญญวิทยาที่ส�าคัญคน
หนึง่ ได้พฒันาแนวคิดของกระบวนการสร้างความหมายของสญัญะให้มมีติมิากขึน้  
ด้วยการแบ่งระดับของกระบวนการสร้างความหมายออกมาเป็น 2 ระดับคอื  ความ
หมายโดยตรง (Denotative  Meaning) และความหมายโดยนยัแฝง (Connotative  
Meaning)โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) เป็นความหมายจากที่
ชัดเจนจากตัวหมายโดยตรงไม่ต้องอาศัยการตีความก็สามารถเข้าใจได้เนื่องจาก
เป็นทีย่อมรบักันโดยทัว่ไป  ด้วยความท่ีส่ือภาพยนตร์สามารถจ�าลองวตัถใุนความ
เป็นจริงได้ใกล้เคียงอย่างมากจึงท�าให้การส่ือความหมายของตัวสัญญะในระดับ
ความหมายตรงได้อย่างชัดเจน
 2. ความหมายโดยนยัแฝง (Connovative Meaning) เป็นความหมายจาก
อตัวสัิย (Subjective) หรอืตคีวามจากอารมณ์  ความรูส้กึ  ประสบการณ์  หรอืค่า
นิยมของบุคคลการตีความในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางวัฒนธรรม  
อคติ  และบริบททางสังคมของบุคคลนั้นเป็นหลัก  ท�าให้แต่ละบุคคลมีความรู้สึก
ต่อตวัหมายต่างกัน เนือ่งจากภาพยนตร์เป็นผลผลติของวฒันธรรม ดังนัน้วฒันธรรม 
จึงทรงอิทธิพลต่อองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตร์อาทิ แสง สี หรือ เสียง
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการวิเคราะห์มุมมองทางการเมือง
ทีแ่ฝงอยูใ่นภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองค�า จ�าเป็นต้องต้องศกึษาโครงสร้างสญัญะ
ที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างของตัวบทภาพยนตร์ ซึ่งมี
องค์ประกอบย่อย ๆ เช่น ตัวละคร ฉาก แสง สี เสียง ซึ่งล้วนมีความหมายทั้งสิ้น 
ทัง้ในตวัของบรบิทภาพยนตร์ยงัมคีวามหมายโดยอรรถ ซึง่คือความหมายทีต่วับท
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ต้องการสือ่ตรง ๆ ต่อคนดู และมคีวามหมายโดยนยัซึง่กคื็อความหมายโดยอ้อมๆ 
ทีต้่องอาศัยการถอดความหมายจากบรบิท ซึง่หากท�าความเข้าใจในองค์ประกอบ 
ทางสัญญะที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ จะสามารถวิเคราะห์สัญญะทางการเมืองที่แฝง 
อยู่ในภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�าได้อย่างชัดเจน

แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์
 กุหลาบ  มลัลกิะมาศ (2540) ได้เสนอแนวทางการวเิคราะห์ภาพยนตร์เอา
ไว้ว่าโครงสร้างการเล่าเรือ่งในภาพยนตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 องค์ประกอบ
ทีส่�าคัญ ได้แก่ โครงเรือ่ง (Plot), แก่นเรือ่ง (Theme), ความขดัแย้ง(Conflict), ตวั
ละคร (Character),ฉาก (Setting),สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) และมุมมองในการ
เล่าเรื่อง (Point of view) ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด  
 โครงเรื่อง (Plot) คือ ล�าดับ หรือทิศทางของการด�าเนินเรื่อง ที่มีการ
ก�าหนดเอาไว้เป็นกรอบของเหตกุารณ์ทัง้หมดในเรือ่งทีด่�าเนนิตัง้แต่ต้นจนจบ เป็น
ล�าดับเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมของตัวละคร หรือเป็นการด�าเนินกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง
 แก่นเรือ่ง (Theme) คือ ความคิดหลกัในการด�าเนนิเรือ่งซึง่เป็นองค์ประกอบ 
ทีส่�าคัญในการเล่าเรือ่งเพือ่ให้มคีวามเข้าใจถงึแก่นความคิดหลกัของผูเ้ล่า อาจเป็น
แก่นเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก ศีลธรรม เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เรื่อง
อ�านาจ เป็นต้น ซึ่งแก่นเรื่องจะมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างที่ต้องการน�า
เสนอ
 ความขดัแย้ง (Conflict) ความขดัแย้งเป็นองค์ประกอบส�าคญัอย่างหนึง่
ของเรื่อง ที่สร้างปมปัญหาให้กับตัวละคร เพื่อหาหนทางแก้ปัญหา ความขัดแย้ง
จะท�าให้เหน็พฒันาการของเหตกุารณ์ และพฤตกิรรมของตวัละคร ความส�าคัญของ
ความขดัแย้งทีม่ต่ีอโครงเรือ่งคอื เป็นสิง่ท่ีท�าให้เรือ่งราวด�าเนนิไปอย่างมทีศิทาง หาก
เรื่องใดมีความขัดแย้งที่สมเหตุผลมีที่มาที่ไปแน่นอน เรื่องราวนั้นๆก็จะด�าเนินไป
อย่างน่าเชื่อถือ  
 ตัวละคร (Character) ตัวละคร  หมายถึง  ผู้ท�าหน้าที่เดินเนื้อหาพาเรื่อง
ราวไปสู่จดุจบของเรือ่ง ซึง่อาจเป็นได้ท้ัง ทีเ่ป็นมนษุย์และท่ี ไม่ใช่มนษุย์ อาจเป็น
สัตว์ หรือสิ่งของก็ได้  
 ฉาก (Setting) คือ การถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน และเหตุการณ์
ต่างๆจะเกิดขึน้โดยปราศจากสถานทีม่ไิด้ ดังนัน้ฉากจงึมคีวามส�าคญัเพราะท�าให้
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มีสถานที่รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่อง นอกจากนี้ฉากยังมีความส�าคัญในแง่
ที่สามารถบ่งบอกความหมายบางอย่างของเรื่องมีอิทธิพลต่อความคิด หรือการก
ระท�าของตวัละครได้อีกด้วย เพราะตวัละครท่ีมต้ีนก�าเนดิ หรอือาศยัอยูใ่นสถานที่
ต่างกัน ก็ย่อมมีบุคลิกและทัศนคติที่แตกต่างกัน  
 สญัลกัษณ์พเิศษ (Symbol) ลกัษณะการเล่าเรือ่งในภาพยนตร์มกัมกีารใช้
สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) เพื่อสื่อความหมายอยู่เสมอ ส�าหรับสัญลักษณ์พิเศษ
ในภาพยนตร์ที่ใช้ในการสื่อความหมายนั้นประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ทางภาพ 
และสัญลักษณ์ทางเสียง
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) มุมมองในการเล่าเรื่อง คือ การ
มองเหตกุารณ์  การเข้าใจพฤตกิรรมของตวัละครตวัใด ตวัหนึง่ หรอืหมายถงึ การ
ที่ผู้เล่ามองเหตุการณ์จากวงในใกล้ชิด หรือจากวงนอกในระยะห่างๆ ซึ่งแต่ละ
จดุยนืมคีวามน่าเชือ่ถอืแตกต่างกัน จดุยนืในการเล่าเรือ่งมคีวามส�าคญัต่อการเล่า
เรื่องอย่างยิ่งเพราะจุดยืนจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชม และมีผลต่อการชักจูง
อารมณ์ของผู้เสพเรื่องเล่า มุมมองในการเล่าเรื่องแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. เล่า
เรือ่งจากจดุยนืบคุคลทีห่นึง่ (The first-Person Narrator) 2. เล่าเรือ่งจากบคุคลที่
สาม (The Third-Person Narrator) 3. การเล่าเรื่องจากจุดยืนที่เป็นกลาง (The 
Objective Narrator) 4. การเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient Narrator) 
ทัง้นี ้บางนยิามในแนวคิดโครงสร้างการเล่าเรือ่ง ยงัมอีงค์ประกอบ ท่ีส�าคัญในการ
วิเคราะห์ภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า เพิ่มเติม อีก 2 หัวข้อ ดังนี้
 ขอบเขตในการเปิดเผยเรื่องราว (Range of Story Information)  คือ สิ่ง
ที่ติดตามมากจากมุมมองในการเล่าเรื่องคือ  ขอบเขตในการเปิดเผยเรื่องราว 
(Range of Story Information) ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้สร้างภาพยนตร์ตัดสินใจเลือก
ลกัษณะในการเปิดเผยข้อมลูเพือ่ให้ผูช้มเกดิความสนใจและตดิตามเรือ่งราวอย่าง
ได้อรรถรสมากขึน้ โดย เดวดิ  บอร์ดเวล (David Brodwell, 2008 : 89-90) ได้แบ่ง
การเปิดเผยเรือ่งราวดงันี ้1.Unrestricted narration เป็นการเปิดเผยข้อมลูให้ผูช้ม
ได้รบัรูม้ากกว่าตวัละครหลกัของเรือ่ง โดยเฉพาะภาพยนตร์ประเภทสบืสวนสอบสวน 
ที่มักให้ผู้ชมทราบข้อมูลบางอย่างเพื่อให้คิดตามการชิงไหวชิงพริบของตัวละคร
หลกักับตวัละครท่ีอยูฝ่่ายตรงข้าม 2. Restricted  narration เป็นการจ�ากดัการรบั
รูข้้อมลูของผูช้มเท่าท่ีตวัละครหลกัทราบ  เพือ่ให้เกิดความสงสยัใคร่รู ้ และยงัผล
ให้เกิดความประหลาดใจเมื่อความจริงเปิดเผยออกมา
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 เวลาและพืน้ท่ี (Time and Space)  ไชยรตัน์  เจรญิสนิโอฬาร (2549) น�า
เสนอแนวคิดของทฤษฏีวิพากษ์ว่าด้วยเวลาและพื้นท่ีไว้อย่างน่าสนใจ โดยยก
แนวคดิของ เดอเลดิซ์และกตัตาร ี(Deleuze and Guattari) ท่ีว่าด้วยการแบ่งแยก
ในสังคมมนุษย์หรือ Segmentarity นั้นมีความซับซ้อนและหลายมิติ ทั้งเรื่องของ
เขตแดน ชนชั้น ตลอดจนวิถีชีวิตประจ�าวันของมนุษย์อันส่งผลให้ชีวิตของ 
มนุษย์อยู่ในโลกของการจัดล�าดับชั้นสูงต�่าเพื่อผลของการควบคุม อันท�าให้เกิด
สภาวการณ์แบบแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ที่เรียกว่า “การก�าลังจะเกิด/การก�าลังจะ
เป็น” ท่ีท�าให้เรื่องของมิติเวลาไม่สามารถน�ามาพิจารณาแบบเส้นตรงคืออดีต
ปัจจุบันและอนาคตเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป ซึ่งสภาวการณ์ “การก�าลังจะเกิด
การก�าลงัจะเป็น” นีไ้ด้กลายเป็นพืน้ท่ีรวมของสรรพสิง่ (a block of coexistence)  
นอกจากนี้ยังเป็นส่ิงที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ระลึกได้หรือมองเห็นได้อีกต่อไป 
(imperceptible) ส�าหรับเรื่องของพื้นที่นั้น สภาวการณ์ “การก�าลังจะเกิด/การ
ก�าลังจะเป็น” ก่อให้เกิดพื้นท่ีระหว่างสรรพสิ่งหรือ พื้นท่ีของความก�้าก่ึง (the 
in-between) ทีไ่ม่สามารถก�าหนดให้เกิดภาพท่ีสมบรณ์ูลงตวัได้ แต่เป็นพืน้ทีท่ี่
สลายเส้นแบ่งต่างๆทีด่�ารงอยูท่ีเ่รยีกว่า “ตวัตนอันปราศจากรปู” (a body without 
organ) หรอื “วตัถไุร้ตวัตน (incorporeal materiality)” ก่อให้เกดิเป็นตวัตนเข้มข้น
อันมีที่มาจากพื้นที่หลายมิติ ได้กลายเป็นตัวตนที่ต่อต้านขัดขืนพลังการครอบง�า
จากภายนอกได้และมลีกัษณะทีล่ืน่ไหลไม่ตกอยูใ่นการควบคุมของรหสัหรอืกลไก
ที่รัฐสร้างขึ้นอันท�าให้ตัวตนลักษณะนี้สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ และพร้อม
เปลี่ยนแปลงตนเองได้เสมอ (ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2549;30-31) 

วิธีการด�าเนินวิจัย
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual 
Analysis) ที่เลือกศึกษาเฉพาะภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�า ในปี พ.ศ.
2545-2554 ทัง้หมด 3 เรือ่ง โดยศึกษาจากบลเูรย์ภาพยนตร์ ดีวดีีภาพยนตร์ วซีดีี
ภาพยนตร์ รวมทั้งบทความ วารสาร และงานวิจัย ท�าให้การวิเคราะห์นั้นเป็นรูป
แบบของการวจิยัเอกสาร (Documentary research) โดยมกีารเรยีบเรยีงบรรยาย
แบบพรรณนา (Descriptive analysis) ทั้งนี้ยังมีการเพิ่มเติมในส่วนของการ
สัมภาษณ์ผู้ก�ากับภาพยนตร์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพื่อน�าข้อมูลมา
วิเคราะห์ประมวลผล แล้วน�าเสนอในรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด คือ ภาพยนตร์ที่
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ได้รบัรางวลัปาล์มทองค�า ในปี พ.ศ. 2545-2554 แต่ผูว้จิยัเลอืกศกึษากลุม่ตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดกลุ่มตัวอย่างเป็นภาพยนตร์
รางวลัปาล์มทองค�าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545-2554 ทัง้หมด 3 เรือ่งได้แก่ 1. The Pianist  
2. Fahrenheit 9/11 3.ลุงบุญมีระลึกชาติ โดยหลักการในการเลือกภาพยนตร์มา
ใช้ในงานวิจัย คือ ได้มาจากแนวคิด Structure of Feeling ของ Williams (1961) 
เนือ่งจากแนวคดิ Structure of Feeling เป็นแนวคดิท่ีว่าการมค่ีานยิมหรอืลกัษณะ
เฉพาะร่วมกันในสงัคมนัน้ ๆ ดังนัน้ จงึท�าให้เหตผุลในการเลอืกภาพยนตร์ทัง้ 3 เรือ่ง
นัน้ ใช้หลกัการในการเลอืกจากแนวคดิ Structure of Feeling เนือ่งด้วยภาพยนตร์
ทั้ง 3 เรื่องนั้น เป็นภาพยนตร์ปาล์มทองค�าที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�าเหมือนกัน 
มีเนื้อหาที่แฝงสัญญะทางการเมืองสังคมที่แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับแต่ละชาติ
ของประเทศนั้น ๆ เหมือนกัน
 การวิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์ทั้งหมดที่น�ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
จะน�ามาวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็นวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่องของภาพยนตร์
รางวัลปาล์มทองค�าโดยใช้แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์,ทฤษฎี
วิเคราะห์ภาพยนตร์และการวิเคราะห์สัญญะทางการเมืองและสังคมโดยใช้ทฤษฎี
สัญญะ
 การวเิคราะห์ในส่วนของรปูแบบและโครงสร้างการเล่าเรือ่งของภาพยนตร์
นั้นจะใช้แนวคิดโครงการสร้างการเล่าเรื่องโดยศึกษาถึงโครงเรื่อง ความขัดแย้ง 
บคุลกิตวัละครโดยแบ่งเพศชายและหญงิ และจะศึกษาท้ังตวัละครเอก ตวัละครร้าย 
แก่นความคิด ฉาก สัญลกัษณ์พเิศษ มมุมองการเล่าเรือ่ง ขอบเขตในการเปิดเผย
เรื่องราว  และเวลาและพื้นที่ของภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า
 การวิเคราะห์ในส่วนของสัญญะทางการเมืองและสังคมจะใช้แนวคิด
กระบวนการสร้างความหมายของสัญญะโดยวิเคราะห์หาสัญญะจากความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยแฝงจากภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า
 ในส่วนของการสัมภาษณ์ ในเรือ่งการวเิคราะห์รปูแบบการเล่าเรือ่ง สญัญะ
ทางการเมืองและสังคมที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ปาล์มทองค�า จะถอดเทปบันทึก
ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัมภาษณ์ผู้ก�ากับ 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจารณ์ทางด้านภาพยนตร์นอกกระแส 2 คน ได้แก่คุณก้อง 
ฤทธิ์ดี และ คุณธิดา ผลิตผลการพิมพ์ แล้วจึงน�าข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นประเด็น 
 นอกจากนี้ผู้ศึกษาจะน�าข้อมูลต่างๆ ที่ได้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
ภาพยนตร์เมอืงคานส์และรางวลัปาล์มทองค�า มาศึกษาวเิคราะห์เพือ่เป็นข้อมลูเพิม่
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เตมิท่ีจะสนบัสนนุรปูแบบการเล่าเรือ่ง สัญญะด้านการเมอืงและสังคมของภาพยนตร์ 
รางวัลปาล์มทองค�า
 โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาตามหัวข้อที่ได้วางไว้ ประกอบ
กับหาข้อมูลโดยใช้หัวข้อ ลักษณะเดียวกันจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์ 2 ท่าน ได้แก่ คุณก้อง  ฤทธิดี์ และ คณุธดิา ผลติผลการพมิพ์  ซึง่เลอืก
มาแบบเจาะจง เพราะความเชีย่วชาญทางด้านภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองค�า โดย 
2 ท่านนีจ้ะตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืจากการวเิคราะห์ภาพยนตร์ในหัวข้อเบือ้งต้น 
จากนั้นจึงน�าผลท้ัง 2 ส่วนไปวิเคราะห์หาลักษณะรูปแบบการเล่าเรื่อง สัญญะ
ทางการเมอืงและสงัคม ท่ีถกูส่ือสารผ่านภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองค�า จากนัน้จงึ
สรุปผลและอภิปรายผลออกมาในรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
 ผูว้จิยัได้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดังนี ้1. วเิคราะห์ตวับทและโครงสร้าง
การเล่าเรื่องของภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า  2. วิเคราะห์สัญญะทางการเมือง
และสังคมของภาพยนตร์โดยใช้กระบวนการสร้างความหมายของสัญญะตามวิธี
การวิจัยที่ได้ก�าหนดมา 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่องในภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า
1.1แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ เรื่อง The Pianist
 โครงเรื่อง (Plot)   The Pianist สะท้อนความหวังที่มนุษย์เราไม่เคยสิ้น
สุด ในการที่มีชีวิตรอดท่ามกลางสงครามของตัวละครชาวยิวในเรื่องนับแต่ต้นจน
จบ ในภาพยนตร์จะเหน็การย้ายถิน่ฐานของสปิลมนัน์จากบ้านของเขาในเขตชมุชน
ชาวยวิทีก่ลายเป็นเขตกักกัน(Ghetto)  ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ รอดพ้นหวดุหวดิจาก
การถูกส่งไปยังค่ายกักกัน จนกระท่ังใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ทเม้นท์ท่ีท�าได้แต่เฝ้าดู 
และเอาใจช่วยการลุกขึ้นสู้ของเพื่อนนักโทษชาวยิวต่อกองทัพนาซี ในวันที่ 19 
เมษายน 1943 (พ.ศ. 2486) จนกระทั่งสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของนาซีในวัน
ที ่16 พฤษภาคม ปีเดยีวกัน มนัเป็นเวลาเพยีงหนึง่ปีก่อนทีช่าวโปแลนด์จะก่อการ
ลกุขึน้สูต้ามอย่างชาวยวิ ท่ีสปิลมนัน์ก็รอดชวีติจากเหตกุารณ์ล้างเมอืงดังกล่าวมา
ด้วย 
 แก่นความคิด (Theme)  ภาพยนตร์เรื่อง The Pianist แสดงให้เห็นถึง
การมีชีวิตรอดและความหวังที่จะได้กลับ ไปเล่นเปียโนอีกครั้งของสปิลมันน์ ผ่าน
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เรื่องราวการด�าเนินเรื่องที่พบเจอความโหดร้ายของสงคราม การถูกกีดกันทาง
ชนชั้น จุดหักเหของชีวิตที่พบเจอเรื่องราวทั้งจุดสูงสุดและจุดต�่าสุดของชีวิต 

 ตัวละคร (Character)
 - วลาดสิลาฟ สปิลมนัน์ ตวัละครทีเ่ป็นศนูย์กลางของเรือ่งท่ีถ่ายทอดความ
อดอยาก หิวกระหาย และอยากเอาชีวิตรอดท่ามกลางสงคราม ในขณะบางฉาก
แสดงออกความคะนงึหาถงึการเล่นเปียโนทีต่วัเองรกั แต่ท�าไม่ได้เพราะต้องเอา
ชีวิตรอดให้ได้
 - ร้อยเอกวล์ิม โฮเซนเฟลด์ นายทหารเยอรมนั ทีช่่วยสปิลมนัน์ หลงัจาก
แลกเปลี่ยนด้วยการเล่นเปียโนให้ฟัง ให้ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า ข่าวสาร   

 ความขัดแย้ง (Conflict)
  - ระหว่างบคุคล มคีวามขดัแย้งในส่วนนีเ้ป็นความขดัแย้งของบคุคลท้ัง 2 
ระหว่าง สปิลมันน์ กับ ร้อยเอกวิล์ม โฮเซนเฟลด์ นายทหารเยอรมัน ที่ช่วยเหลือ 
สปิลมันน์ หลังจากการเล่นเปียโนให้ ร้อยเอกวิล์ม โฮเซนเฟลด์ ฟัง ความขัดแย้ง
นี้ส่งผลโดยตรงต่อการรอดชวีติของสปลิมันน ์ซึ่งถา้เปน็นายทหารคนอืน่ทีไ่มใ่ช่ 
ร้อยเอกวิล์ม โฮเซนเฟลด์ แล้ว สปิลมันน์อาจจะถูกฆ่าตายไปแล้วก็เป็นได้
  - ภายในจติใจของตนเอง การได้ฟังเสียงเปียโนของ สปิลมนัน์ ท�าให้ ร้อย
เอกวิล์ม โฮเซนเฟลด์ นายทหารเยอรมันถึงกับยอมแหวกกฏของนายทหารที่
ต้องการฆ่าชาวยิวทุกคน ดนตรี คือสื่อกลางของมิตรภาพระหว่างสงครามทาง
ชนชั้นของเยอรมันและยิว รวมทั้งการช่วยเหลือสปิลมันน์อย่างเต็มที่ทั้งอาหาร ที่
อยู ่ข่าวสาร และการไว้ชวีติให้สปิลมนัน์กลบัมาเล่นดนตรไีด้อกีครัง้หลงัสงคามจบลง

 มุมมอง (Point of View) 
 ระหว่างบุคคลทีห่นึง่ The Pianist นัน้เป็นการเดินเรือ่งทีเ่น้นการด�าเนนิ
เรื่องโดยใช้ตัวเอก (สปิลมันน์) เป็นตัวหลักในการเดินเรื่อง โดยเนื้อเรื่องทั้งหมด 
ทั้งฉากเริ่มของภาพยนตร์ ไปจนฉากจบเรื่องนั้นเป็นการเดินเรื่องผ่านตัวเอกของ
เรื่องท้ังหมด ตรงนี้เป็นการส่ือว่าตัวเอกนั้นมีบทบาทกับการเดินเรื่องอย่างมาก 
เพราะตัวเอกของเรื่องเป็นชาวยิวส์ท่ีได้ต้องเอาตัวรอดในสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ 
จึงท�าให้เห็นถึงมุมมองการใช้ชีวิตในฐานะเหยื่อของสงคราม
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 ขอบเขตในการเปิดเผยเรื่องราว (Range of Story information) ใน
ภาพยนตร์เรือ่ง The Pianist นัน้มกีารเปิดเผยข้อมลูให้ผูช้มนัน้ได้รบัรู ้และเป็นการ
ส่ือสารโดยตรง โดยมจีดุหกัเหของเรือ่งในฉากตอนทีท่หารเยอรมนั (ร้อยเอกวล์ิม 
โฮเซนเฟลด์ นายทหารเยอรมนั) พบพระเอกในบ้านร้างหลงัหนึง่ เป็นจดุหกัเหของ
เรือ่งทีท่�าให้ผูช้มตกใจและเกิดการคาดเดาว่าทหารจะท�าอย่างไรกับพระเอกต่อไป 
  เวลาและพืน้ที ่(Time and space) เป็นพืน้ท่ีและเวลาในช่วงปี 1940 ช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ฉากเริ่มต้นที่ประเทศโปแลนด์ และทั้งเรื่องนั้นก็เดินเรื่องใน
ประเทศโปแลนด์เป็นหลกั ภาพยนตร์เรือ่ง The Pianist จงึนบัได้ว่าเป็นภาพยนตร์
เชิงอิงประวัติศาสตร์ อิงชีวประวัติ ที่มีสถานที่จริง บุคคลจริง (สปิลมันน์ กับ ร้อย
เอกวิล์ม โฮเซนเฟลด์ นายทหารเยอรมัน) 

 สัญลักษณ์ (Symbols) 
 - ทางภาพ มีการสื่อด้วยภาพที่มีความสลดหดหู่อย่างมาก เช่น ฉากของ
การสังหารหมู่โดยทหารเยอรมัน 
 - ทางเสียง มีการใช้เสียงหวูดรถไฟเป็นเสียงหลักของเรื่อง ซึ่งหมายถึง
เสียงของความตาย (การขึน้รถไฟของชาวยวิโดยทหารเยอรมนันัน้หมายถงึการน�า
ไปยังค่ายกักกัน ซึ่งหมายถึงสถานที่สุดท้ายก่อนตาย) 

1.2 แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ เรื่อง Fahrenheit 9/11
 โครงเรื่อง (Plot) 
 เป็นเรือ่งราวของท่ีมาของการวนิาศกรรมตกึแฝดทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของโลก
ทุนนิยม World trade center จนท�าให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2544 โดยฝีมอืของผูก่้อการร้าย 19 คนจากกลุม่อสิลามหวัรนุแรงอลักอ
อดิะฮ์ เนือ้เรือ่งเป็นการด�าเนนิเรือ่งไปจนถงึการบรรยายทีม่า ให้ผูช้มร่วมกันหาค�า
ตอบว่า “โอซาม่า บินลาเดน” คือใคร เพราะนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรม
เป็นต้นมา ชือ่ โอซาม่า  บนิลาเดน คอื ชือ่ทีช่าวอเมรกัินและผูค้นท่ัวโลกต่างรู ้และ
ถกูอ้างชือ่นีกั้บอกีหลาย ๆ เหตกุารณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับการก่อการร้ายท่ีเกดิขึน้มาทัว่
โลก ซึง่มกัจะเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้แถบตะวนัออกกลาง โดยช่ือนีก็้ได้ค�าตอบเมือ่ 
Michael Moore (ผู้ก�ากับ/ผู้ด�าเนินเรื่อง) ได้ท�าการสืบค้นข้อมูลหาที่มาได้ว่า “โอ
ซาม่า บินลาเดน” นั่นคือ บุคคลใกล้ชิดเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจกับครอบครัว “บุช” 
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 แก่นความคิด (Theme)
      ภาพรวมของภาพยนตร์เรือ่งนีต้้องการแสดงข้อเทจ็ของความสนทิกนัระหว่าง
ครอบครัว“บินลาเดน” กับ “ครอบครัวบุช” เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร แล้วครอบครัว
ประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิานัน้ท�าไมถงึมคีวามสมัพนัธ์กับครอบครวัของผูก่้อการ
ร้ายได้ จนสดุท้ายส่งผลกระทบเชงิลบต่อประชาชนชาวสหรฐัอเมรกิา ดังเช่น เรือ่ง
ราวทหารที่ถูกส่งไปประเทศอัฟกานิสถาน 

 ความขัดแย้ง (Conflict)
 - ระหว่างบุคคล ครอบครัว “บินลาเดน” กับ “ครอบครัวบุช” มีความ
สมัพนัธ์กันมาอย่างช้านานก่อนการเกิดเหตกุารณ์ 11 กันยา ซึง่ ไมเคิล มวัร์ ก็ตัง้
ประเด็นท่ีว่า แล้วท�าไมถงึไม่มกีารพดูถงึเรือ่งนีม้าก่อนเหตกุารณ์นี ้โดยในภาพยนตร์ 
ไมเคิล มวัร์ภาพยนตร์เปิดโปงความสัมพนัธ์ของ 2 ตระกูลนี ้ทางด้านธรุกิจทีเ่ชือ่ม
โยงต่อเหตุการณ์ วันที่ 11 กันยายน
 - คนกับสังคมภาพยนตร์ Fahrenheit 9/11 แสดงให้เห็นถึงการโจมตีแต่
นายจอร์ช บุช แต่ก็ยังมีฉากท่ีชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งทางสีผิว และสงคราม
ระหว่างชนชั้นท่ีแทรกตัวอยู่ภายในเปลือกของสังคมอเมริกันอีกด้วยคนอเมริกัน  
ดังเช่น ลกูของคนมตี�าแหน่งในสภาครองเกรส ไม่ต้องถกูเกณฑ์ไปท�าสงครามจูโ่จม
ประเทศอัฟกานิสถาน 

 มุมมอง (Point of View) 
  - ผู้บรรยายเรื่องราว ภาพยนตร์ด�าเนินเรื่องโดยใช้ผู้ก�ากับเป็นจุดด�าเนิน
เรือ่งและบรรยาย ถงึเหตกุารณ์และบรรยายเสยีง ถงึแม้ตวัของผูก้�ากบั ไมเคลิ มวั
ร์ จะไม่มส่ีวนเก่ียวกบัการสูญเสยีในครัง้นีแ้ต่ด้วยแนวทางการท�าภาพยนตร์สารคดี
นัน้ ท�าให้ผูก้�ากับต้องมกีารบรรยายเองเพือ่อรรถรสในการสือ่ความหมายของการ
ทุ่มเทเพื่อค้นหาความจริงของเหตุการณ์นี้
  - มุมมองที่เป็นกลางภาพยนตร์ด�าเนินเรื่องที่เน้นการบรรยายด้วยเสียง
ของผู้ก�ากับ ตามรูปแบบภาพยนตร์สารคดีทั่วไปที่เน้นน�าเสนอข้อเท็จจริง

 ขอบเขตในการเปิดเผยเรื่องราว (Rang of Story information)
 ขอบเขตความจรงิของภาพยนตร์เรือ่งนี ้คือ ความสนทิชดิเชือ้ของ ครอบครวั 
“บนิลาเดน” กับ “ครอบครวับชุ” ท่ีมคี�าถามมากมายว่า “ท�าไมครอบครวัประธานาธบิดี 
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สหรัฐอเมริกานั้นถึงมีความสัมพันธ์กับครอบครัวของผู้ก่อการร้ายได้” แล้วท�าไม
เขาถงึยงัเป็นครอบครวัทีเ่ป็นประธานาธบิดีได้ ท�าไมเขาถงึไม่เป็นขบวนการท�าลาย 
ชาติของตัวเองไปได้ด้วยเพราะเขามีความสนิทสนมกับครอบครัวผู้ก่อการร้าย

 เวลาและพื้นที่ (Time and space)
 เวลาและพืน้ทีข่องภาพยนตร์เรือ่งนี ้คอื ช่วงเวลาของความสญูเสยีและการ
สร้างความตื่นตระหนกในความปลอดภัยของชีวิตคนอเมริกัน และพื้นที่ที่สูญเสีย
นัน้คอืจดุศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก (World trade center) โดยการท�าลายพืน้ที่
ส�าคัญด้วยเครื่องบินนั้นนับว่าเป็นการท�าลายความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและ
เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลอเมริกันต้องท�าการปราบขบวนการผู้ก่อการร้ายทั่ว
โลกลงให้ได้ (โดยสามารถสร้างเสียงส่งเสริมสนับสนุนให้ส่งทหารออกไปยังตะวัน 
ออกกลางเพื่อรักษาสันติภาพโลก)

 สัญลักษณ์ (Symbols) 
  - ทางภาพ เป็นภาพจรงิ จากเหตกุารณ์จรงิ ท่ีส่งความหมายได้ให้ผูร้บัสาร
เข้าใจข้อเท็จได้ตรงและสื่อสารให้เข้าใจได้มากกกว่าสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ
  - ทางเสยีง เป็นเสยีงทีม่าจากคลปิเหตกุารณ์จรงิ ๆ (Footage) ทีช่่วยเพิม่
อรรถรสให้ภาพยนตร์รวมทั้งบทสนทนาจากการสัมภาษณ์ ที่โน้มน้าวผู้รับสารให้
คล้อยตามสิ่งที่ไมเคิล มัวร์ต้องการน�าเสนอ

1.3 แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ
  โครงเรือ่ง (Plot) ภาพยนตร์เรือ่งลงุบญุมรีะลกึชาตนิีม้กีารแฝงความเชือ่
ในมมุมองสังคมของชนบทของสังคมไทย แล้วอิงกับวฒันธรรมทางสงัคมภาคอสีาน
ประเทศไทยที่ต้องการสื่อถึงความเชื่อที่เป็นรากฐานของสังคมที่เต็มไปด้วยความ
เชื่อต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับภูติ ผี ปีศาจ เจ้าที่ เวรกรรม การมองเห็นอดีตและ
อนาคต   
  แก่นความคดิ (Theme) แก่นความคดิของภาพยนตร์เรือ่งนี ้เน้นถงึ “การ
หลุดพ้นจากสิ่งยึดติด เพื่อกลับไปหาความบริสุทธิ์ หรือธรรมชาติดั้งเดิมอีกครั้ง” 
โดยที่เน้นการเชื่อมโยง “คน” เข้ากับ “ธรรมชาติ” เปรียบเสมือนว่าคนเรานั้นไม่
สามารถหนีธรรมชาติไปได้พ้น หรืออีกนัยหนึ่งนั้นคือ คนกับธรรมชาตินั้นเป็นสิ่ง
ทีเ่กิดมาคู่กนั เช่น เราเกิดมาจากธรรมชาตขิองการตัง้ครรภ์โดยธรรมชาตหิรอืทาง
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เทคโนโลยีก็ได้ แตโ่ดยสุดท้ายธรรมชาติของมนุษย์คือการได้ด�ารงชีวิตที่เป็นไป
ตามกฎของธรรมชาตคืิอ เกิด แก่ เจบ็ ตาย เป็นเรือ่ง “ธรรมชาต”ิ  ค�าว่า “ระลกึ
ชาติ” เมื่อมองในมุมนี้ก็คือ การย้อนกลับไปหารากเหง้าหรือต้นก�าเนิดของมนุษย์
  ตัวละคร (Character)ภาพยนตร์เรือ่งลงุบญุมรีะลกึชาต ิมตีวัละครท่ีเป็น
ผลีงิ ปลาดุก (ทีส่ามารถร่วมรกักับคนได้) หรอืแม้กระท่ังผเีมยีของลงุบญุมเีองด้วย 
โดยทุกตัวละครนั้นมีบทบาทในการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในตัวเอง ดังนี้ 
  - ลุงบุญมีลุงบุญมีเสมือนเป็นตัวแทนของผู้คนในชาติท่ียังคงด�ารงคงอยู่
ผ่านการสญูเสยีพีน้่องร่วมชาตไิปในเหตกุารณ์ทางการเมอืงหลายครัง้ซึง่ยงัไม่เคย
ได้รบัการช�าระคลีค่ลาย กล่าวคือ คนตายนัน้ยงัไม่ได้ความเป็นธรรม จงึได้มาเวยีน
ว่ายให้ลุงบุญมีได้พบและสัมผัสเห็น
  - ผีลิง คือ ลูกชาย (บุญส่ง) ของลุงบุญมีที่ตายไปนานแล้ว เข้ามาท�า
หน้าท่ีในการส่ือความหมายในเรื่องที่หายสาบสูญไปนานแล้วกลับมาในร่างของผี
ลงิตาแดงก�า่ เปรยีบเทียบได้กบัว่าบญุส่งนัน้ได้หายไปในป่า กลบัมาอีกครัง้คือได้
กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปเสียแล้ว ในตัวละครนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตุว่าเป็นการให้
สัญญะที่แจ้งว่าบุญส่งได้หายตัวเข้าไปในป่า เปรียบเสมือนกับชาวบ้านท่ัวไปถูก
กล่าวหาว่าเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์เลยต้องหนีเข้าป่าไป พอกลับออกมาก็กลาย
เป็นตัวประหลาดของสังคมไปโดยปริยาย เปรียบได้กับบุญส่งท่ีก่อนเข้าไปในป่า
เป็นมนุษย์ แต่พอออกมา ก็กลายเป็นผีลิงนั่นเอง
  - ผีเมียลุงบุญมี คือ เมียของลุงบุญมีที่ตายจากไปนานแล้วกลับมาให้ลุง
บญุมพีบเจอในตอนท่ีลงุบญุมใีกล้จะตายเสมอืนกับว่าเป็นการสือ่สารอย่างเป็นนยั
ยะว่า คนใกล้ตายนัน้จะได้พบเจอ กับคนท่ีเรารกัได้ ผ่านการสือ่สารในรปูแบบของ
การระลกึชาตหิรอืระลกึถงึอดีตของตนเองทีเ่คยท�ากรรมอะไรไว้ในชาตท่ีิแล้วหรอื
ชาตนิี ้หรอือาจจะกล่าวได้อีกนยัหนึง่ว่า ความตายนัน้ท�าให้เราได้เข้าใกล้คนท่ีตาย
มากขึน้ไปได้อกีขัน้ และท�าให้เรานัน้เข้าใจความตายได้มากขึน้ เปรยีบดังว่าความ
ตายนัน้อยูใ่กล้เรามากไม่ว่าเราจะอยูท่ี่ไหน ร�า่รวยหรอืยากจน มยีศหรอืไร้ศักด์ิ เรา
ล้วนหนีความตายไม่ได้นั่นคือ ธรรมชาติของชีวิต
  - เจ้าหญิงสูงศักด์ิเป็นเจ้าหญิงที่มีความสัมพันธ์กับบ่าวรับใช้คนหนึ่ง 
เป็นการแสดง สัญญะถึงความต้องการของคนนั้นไม่มีแบ่งแยกชนชั้น หรือความ
สงูต�า่ของวรรณะทางสงัคม ในภาพยนตร์นีไ้ด้แสดงถงึฉากการร่วมรกัของเจ้าหญิง
กับปลาดุกทีน่�า้ตก มนียัยะทีแ่สดงถงึความต้องการของมนษุย์นัน้ไม่มแีบ่งแยกกับ
สิ่งมีชีวิตใด ๆ สะท้อนความเสื่อมโทรมของสังคมในปัจจุบัน ที่มีการรักร่วมเพศ 
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การร่วมรกักับสตัว์เลีย้งหรอืกับบคุคลท่ีไม่สมควรล่วงละเมดิเช่นบคุคลในครอบครวั  
 ความขัดแย้ง (Conflict)
  - ระหว่างบุคคล มีความขัดแย้งของตัวละครที่มีการตัดบทไปมาระหว่าง
ชาตปัิจจบุนัและอดีตชาต ิท�าให้การส่ือความหมายนัน้เป็นการสือ่ความหมายของ
การให้ความหมายในรปูแบบ “มติคู่ิขนาน” ทีม่คีวามหมายเป็นนยัแฝงว่า “การกระ
ท�าในชาตก่ิอนส่งผลถงึชาตนิี”้ กล่าวคือมเีนือ้หาทีเ่ก่ียวข้องกับศาสนาพทุธทีก่ล่าว
ถึงเรื่องเวรกรรมจากการกระท�า 
  - คนกับธรรมชาติ  ไม่มีความขัดแย้ง แต่เป็นไปในรูปแบบของการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครทั้งหมดกับ “ธรรมชาติ”
  มุมมอง (Point of View) 
  - ระหว่างบคุคลทีห่นึง่  ในภาพยนตร์เรือ่งนีม่กีารใช้บคุคลที ่1 ถงึ 4 คนใน
การเล่าเรือ่งทีม่ปีระเด็นของ ตวัละครละประเด็น คือ 1) ลงุบญุม ี2) ผลีงิ 3) ผเีมยี
ลุงบุญมี 4) เจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ โดยทั้ง 4 ตัวละครนั้นได้มีเนื้อหาที่มีที่ไปที่มาเป็น
ของตนเอง เสมือนการเล่าเรื่อง 4 เรื่อง 4 มุมมองผ่านการเรื่องราวของลุงบุญมี 
โดยตัวละครท้ัง 4 นั้นต้องมาย้อนอดีต ระลึกชาติของตนเองผ่านการเดินทางของ
ลุงบุญมี
  ขอบเขตในการเปิดเผยเรื่องราว (Rang of Story information) 
ขอบเขตของภาพยนตร์เรือ่งนีคื้อขอบเขตของความเชือ่ ความศรทัธาในการชดใช้
กรรมของการกระท�าของคนเมื่อชาติก่อนจนส่งให้มาชดใช้กรรมในชาตินี้ด้วย
อาการเจบ็ป่วยหรอืการเป็นสตัว์ประหลาด ซึง่สิง่เหล่านีล้้วนเป็นผลกรรมจากการ
สร้างไว้เมือ่ชาตก่ิอน ภาพยนตร์เรือ่งลงุบญุมรีะลกึชาต ิพยายามจะสร้างสญัญะให้
เห็นถึงการกระท�าของมนุษย์นั้นมีการกระท�าบาปกรรมต่าง ๆ มากมาย แต่เมื่อ
สุดท้ายเมือ่ใกล้ตายหรอืรูว่้าตนเองนัน้ใกล้สิน้อายขุยัด้วยโรคภยั จงึท�าให้คนเรานัน้
ระลกึขึน้ได้ว่าเราเคยได้กระท�าบาปหรอืกรรมอะไรไว้บ้างเมือ่ปางก่อน แสดงให้เหน็
ถึงความเชื่อในแก่นของศาสนาพุทธว่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธที่คนในชาติ
นั้นให้ความส�าคัญและเคารพกฏของธรรมชาติเรื่องเวรกรรม
  เวลาและพืน้ที ่(Time and space) ในภาพยนตร์มกีารใช้สถานท่ีเป็นตวั
ต้นเรื่องอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง และพื้นที่ นั้นคือจุดเริ่มต้นของการระลึกชาติของ
แต่ละตวัละครอย่างเด่นชดั โดยความสมัพนัธ์ของเวลาและพืน้ทีน่ัน้เป็นสิง่ทีเ่ดินคู่
กับไปเสมอืนเส้นขนาน โดยพืน้ทีน่ัน้เป็นตวัตัง้ให้เวลาเดินทางไปและกลบัได้ผ่าน
การขบัเคลือ่นของมนษุย์ท่ีขบัเคลือ่นการเล่าเรือ่งผ่านกาลและเวลาทัง้ในอดีตและ
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ปัจจบุนั ท้ังนีพ้ืน้ท่ีในเรือ่งอยูใ่นภาคอีสาน นอกจากเป็นพืน้ทีบ้่านเกดิของผูก้�ากับ 
อาจจะยังมองได้ว่าผู้ก�ากับจงใจใช้พื้นที่นี้ส่ือว่า อีสานมีความเป็นไทยในมุมมอง
และทัศนคติของคนทั่วไปซึ่งเสมือนเป็นส่วนที่สนับสนุนเรื่องความเชื่อ การระลึก
ชาติในภาพยนตร์
 สัญลักษณ์ (Symbols) 
 - ทางภาพ มกีารส่ือสารอย่างมากมายทัง้ฉากป่าเขาธรรมชาต ิผ ีการร่วม
รกัของคนกับสตัว์ (เจ้าหญงิกบัปลาดุก) ภาพในภาพยนตร์เรือ่งลงุบญุมรีะลกึชาติ
แฝงไปด้วยสัญลักษณ์ของการสื่อสารโดยนัยแฝงเพื่อต้องการให้เกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ตีความจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้รับสาร
 - ทางเสียง ใช้การสร้างเสียงท่ีสอดคล้องกับฉากของธรรมชาติ ป่าเขา 
น�้าตก เพื่อให้ผู้ชมนั้นเข้าถึงจิตวิญญาณของธรรมชาติและเนื้อเรื่องที่เต็มไปด้วย
กลิน่ไอของธรรมชาตทิีช่่วยสร้างบรรยากาศในการเข้าถงึบทบาทของตวัละครนัน้ ๆ
ในประเด็นเกี่ยวกับภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองค�า ทั้ง 3 เรื่อง ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่าน โดยคุณธิดา ผลิตผลการพิมพ์ ได้แสดงความเห็นว่าคุณธิดา 
แสดงความคิดเห็นว่า “ภาพยนตร์ทัง้ 3 เรือ่งนีม้จีดุร่วมส�าคญัมากข้อหนึง่คือ เป็น
ภาพยนตร์ซึ่งพูดถึงสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่มีผลกระทบโดยตรง
หรือเก่ียวข้องโดยตรงกับความเชื่อ/วิถีชีวิต/ประสบการณ์/ความทรงจ�าของตัวผู้
ก�ากับเอง ตัวภาพยนตร์จึงมีสถานะเป็นทั้งบันทึกประวัติศาสตร์ และบันทึกความ
ทรงจ�าที่ผู้ก�ากับมีต่อสังคมและการเมือง (ซึ่งแตกต่างกันท้ังสถานท่ีและยุคสมัย) 
ไปด้วยพร้อม ๆ กัน”

ส่วนที ่2. วิเคราะห์สัญญะทางการเมืองและสังคมของภาพยนตร์โดยใช้กระบวน 
การสร้างความหมายของสัญญะ
   จากการวจิยัภาพยนตร์รางวลัปาล์มผ่านการวเิคราะห์โครงสร้างการเล่า
เรื่องและแนวคิดกระบวนการสร้างความหมายของสัญญะ ในด้านการเมืองและ
สงัคม ผูว้จิยัสามารถแบ่งเป็นประเด็นจากการสงัเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าว
ของภาพยนตร์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยของแต่ละเรื่องได้ดังนี้
 เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ เป็น
ภาพยนตร์ทมีรีปูแบบการสือ่ความหมายโดยนยัแฝง (Connotative Meaning) เพือ่
ต้องการให้ผูร้บัสารได้สัมผสักับความเชือ่ในรปูแบบต่าง ๆ ของสงัคมชาวบ้านต่าง
จงัหวดัท่ีมคีวามเชือ่ในเรือ่งการเวยีนว่ายตายเกิด หรอืการเกิดใหม่  การระลกึชาติ 
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ซึ่งการส่ือในรูปแบบนี้เป็นการเล่นกับจินตนาการเพื่อให้เกิดการคาดเดาของผู้ชม 
ท�าให้ภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ มีความน่าสนใจและมีการหักมุมทางด้าน
การคาดเดาอย่างมาก เช่น ฉากลงิผนีัน้ มคีวามสงสยัว่าท�าไมต้องเป็นลงิ ท�าไมไม่
เป็นสัตว์อื่น ๆ ซึ่งคาดว่าการใช้ลิงเป็นส่ือกลางนั้น น่าจะมีปัจจัยมาจากสภาพ
แวดล้อมโดยรวมของภาพยนตร์ทีม่ ีฉาก (Setting) เป็นฉากเชงินามธรรมทีห่มาย
ถงึความเงยีบสงบของหมูบ้่านในชนบททีม่สีภาพเป็นแนวป่ารก เพือ่ให้สอดคล้อง
กับป่าจึงต้องมีสัตว์เป็นส่ือกลางเพื่อสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมในนิยามของ
ภาพยนตร์
 โดยจากผลการวจิยั พบประเด็นด้านการเมอืงและสงัคมจากการวเิคราะห์
โครงสร้างการเล่าเรื่องและแนวคิดกระบวนการสร้างความหมายของสัญญะใน
ภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ดังนี้
 ประเดน็ด้านสังคม สงัคมทีพ่บในภาพยนตร์เรือ่งลงุบญุมรีะลกึชาต ิเป็น
รากฐานท่ีมาจากศาสนาและความเชื่อแบบไทยเพราะฉะนั้นสังคมในภาพยนตร์
เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติจะเป็นสังคมที่เป็นการแสดงถึงสังคมของชาวบ้านในสังคม
ชนบทไทย เรื่องความเชื่อ การด่ืมน�้าสมุนไพรแก้โรคต่าง ๆ โดยความเชื่อนั้น 
ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ท�าให้จิตของคนเรานั้นแกร่งขึ้นได้ และท�าให้มีแรงรักษา
ตนเองได้เมื่อสภาวะของจิตใจที่ดีมากขึ้น 
 นอกจากนี้ ในเรื่องความเชื่อที่ถูกสื่อสารผ่านภาพยนตร์นั้นคือ ความเชื่อ
ในสงัคมไทยท่ีมรีากฐานมาจากศาสนา ซึง่ในทีน่ีคื้อ ศาสนาพทุธทีม่หีลกัความเช่ือ
ทีว่่า “ท�าดีได้ดี ท�าชัว่ได้ชัว่” และเป็นการแสดงสัญญะว่าภาพยนตร์เรือ่งนีส้ร้างโดย
คนไทยและองิความเชือ่ของศาสนาประชาตอิย่างศาสนาพทุธ สะท้อนมาในรปูแบบ
ของการระลึกชาติของตัวละครตัวหนึ่ง (ลุงบุญมี) และน�ามาซึ่งการระลึกชาติของ
ตัวละครอีกหลายตัวที่แฝงไปด้วยนัยยะทางการเมือง ชนชั้นปกครองและชนชั้นที่
ต�า่กว่า (เจ้าหญงิกบับ่าวรบัใช้) ว่ามคีวามรกักันได้ถงึแม้จะต่างชนช้ันกันมาก โดย
ความรกันัน้สามารถท�าลายก�าแพงทางชนชัน้ได้ ไม่เว้นแม่แต่คนกับปลาดุก (สัตว์
เดรัจฉาน) 
 ในอกีประเด็นท่ีพบในสังคมของภาพยนตร์เรือ่งลงุบญุมรีะลกึชาต ิคอืเรือ่ง
ของวัฒนธรรมที่เห็นในภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติซึ่งเป็นรูปแบบการด�ารง
ชีวิตที่เป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน ความเช่ือนั้นคือตัวขับ
เคลือ่นรปูแบบของวฒันธรรม เช่น วฒันธรรมการไหว้ การกิน การด่ืมน�า้สมนุไพร 
ทกุสิง่นัน้คือ วฒันธรรมของความเชือ่ท่ีส่งถ่ายมาจากอดีตให้กับสงัคมปัจจบุนั และ
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ความเชื่อนั้นเสริมสร้างรูปแบบวัฒนธรรมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ที่เห็นชัดใน
ภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ
 ประเด็นด้านการเมือง ภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติสอดแทรก
การเมอืงเข้ามาในเนือ้หาของการระลกึชาตผ่ิานลงุบญุซ่งเป็นตวัเอกของเรือ่ง ทัง้นี้
เพราะว่าลงุบญุมเีชือ่ว่าอาการเจบ็ป่วยของตนเองนัน้เกดิจากการกระท�าบาปไว้เมือ่
อดีตชาติที่ตนเองเคยท�าไว้ ในที่นี้เป็นการสอดแทรกว่าการเป็นคอมมิวนิสต์หรือ
การต่อต้านคอมมิวนิสต์เมื่อครั้งหนึ่งของประเทศไทยนั้นมีผู้คนที่ต้องกลายเป็น
คอมมิวนิสต์เพราะว่าไม่เข้ากับทางรัฐบาลเลยต้องกลายเป็นคอมมิวนิสต์และไม่มี
ทีต่รงกลางให้เลอืก รวมทัง้การกล่าวถงึชนชัน้ทีโ่ดนพาดพงิคือชนชัน้ปกครองทีม่ี
อ�านาจ กับชนชั้นถูกปกครอง (เจ้าหญิงกับบ่าวรับใช้) โดยสามารถมีความรักกัน
ได้ถงึแม้ว่าในอดีตนัน้การกร�าเช่นนัน้จะต้องโทษอาญากต็าม แฝงความหมายอย่าง
มีนัยยะว่าความรักมิอาจกัดก้ันความรักของมนุษย์ทุกผู้ชนไปได้แม้กระท้ังชนชั้น
ปกครองกับไพร่
เรื่อง: The Pianist 
 The Pianist (สงคราม ความหวงั บลัลงัค์ เกียรตยิศ) เป็นการเล่าเรือ่งของ 
นักเปียโนชาวโปแลนด์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นยิว (Jews) ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ส่วน
ผสมระหว่างโชค ความสามารถ การตัดสินใจบนเงื่อนไขที่กดดัน และการดิ้นรน
เอาชวีติรอดจนถงึทีส่ดุ ตลอดจนความช่วยเหลอืจากนายทหารเยอรมนัทีม่ใีจเป็น
ธรรม สร้างผลลัพธ์ท้ายสุดให้เขารอดชีวิตมาได้
 จากผลการวิจยั พบประเดน็ด้านการเมืองและสังคมจากการวิเคราะห์ 
โครงสร้างการเล่าเรือ่งและแนวคดิกระบวนการสร้างความหมายของสัญญะ
ในภาพยนตร์เรื่อง The Pianist ดังนี้ 
 ประเดน็ด้านสังคม  ประเด็นทางสังคมท่ีถกูสือ่สารอย่างชัดเจนในภาพยนตร์ 
เรื่องนี้ คือ เรื่องของชนชั้น โดยการอ้างชนชั้นที่บริสุทธิ์ของเยอรมันน�ามาซึ่งการ
สังหารหมู่ชาวยิวจ�านวนหลายล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น นับได้ว่า
เป็นการสงัหารหมูท่ีม่คีวามโหดร้ายมากทีสุ่ดในโลกครัง้หนึง่ในหน้าประวตัศิาสตร์ 
ในด้านนี้คือความจริงท่ีถูกแฝงไว้ในภาพยนตร์เรื่อง The Pianist ซึ่งอ้างอิงจาก
ประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
 ประเดน็ด้านการเมือง สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นสาเหตหุลกัของการเดิน
เรือ่งในภาพยนตร์เรือ่ง The Pianist เพราะ “สงคราม” เป็นต้นเหตท่ีุท�าให้สปิลมนัน์ 
(ตวัเอกของเรือ่ง) ต้องพบเจอเหตกุารณ์ต่าง ๆ มากมายจนเกือบจะเอาชวีติไม่รอด 
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ถ้าไม่มไีหวพรบิในการเอาตวัรอดและฝีมอือนัยอดเยีย่มในฐานะนกัเปียโนมอือาชีพ 
ตวัเอกของเรือ่ง “สปิลมนัน์” อาจจะไม่สามารถเอาตวัรอดจากสงครามล้างเผ่าพนัธุ์
ใน ครั้งนี้ได้

เรื่อง: Fahrenheit 9/11
  จากผลการวิจยั พบประเดน็ด้านการเมืองและสังคมจากการวเิคราะห์ 
โครงสร้างการเล่าเรือ่งและแนวคดิกระบวนการสร้างความหมายของสัญญะ
ในภาพยนตร์เรื่อง Fahrenheit 9/11 ดังนี้
 ประเดน็ด้านการเมือง ประเดน็ทางด้านการเมืองในภาพยนตร์เรือ่งนี้ 
แสดงให้เหน็ผ่านสัญญะทางด้านบทเรือ่ง โดยผูวิ้จยัพบว่าภาพยนตร์เรือ่งนีพ้ยายาม 
จะส่ือสารว่า สหรฐัอเมรกิา เป็นประเทศศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจของโลกยคุ
ใหม่ นอกจากนั้นก็ยังเป็นจุดศูนย์กลางของความเกลียดชังและการก่อการร้าย  
และภาพยนตร์เรือ่ง Fahrenheit 9/11 ก็ได้แฉให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างตระ
กูลบชุและบนิ ลาเด็น ซึง่ได้พาดพงิถงึสาเหตทุีท่�าให้ ทัง้คู่ได้กลายเป็นศตัรกัูน ชาว
อเมรกัินผูส้นบัสนนุบชุนัน้ ล้วนแต่ไม่พอใจกับการแฉประเด็นครัง้นี ้ถงึกับกล่าวหา
ชาวอเมรกัินทีช่มภาพยนตร์เรือ่งนีว่้าเป็น “พวกขายชาต”ิ แต่ผูร้บัชมภาพยนยตร์
เรื่องนี้หลายกลุ่ม ก็ให้คนอเมริกันที่ไม่เห็นด้วย เปิดใจเพื่อเปิดมุมมองและความรู้
ทาง การเมอืงใหม่ ๆ เพราะคนเหล่านีเ้ชือ่ว่า ภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ด้ระบถุงึสิทธอิย่าง
หนึ่งที่ชาวอเมริกันมี นั่นก็คือ เสรีภาพทางการพูด (Freedom of Speech) ซึ่งผู้
ก�ากับ/ผูเ้ล่าเรือ่ง ไมเคิล มวัร์ ได้ตัง้ใจทีจ่ะน�าเสนอภาพยนตร์สารคดีท่ีกล่าวถงึผูน้�า
ประเทศเรื่องนี้ว่ามีส่วนท�าให้ชาวอเมริกันนั้นต้องเสี่ยงชีวิตจากการใช้ชีวิตใน
ประเทศของตนเองจากเหตุการณ์ 11 กันยา เพราะเนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
ก่อการร้ายนัน้แล้ว ยงัเป็นการเสีย่งต่อการใช้งบประมาณในการก่อสงครามเพือ่ข้อ
อ้างในการรักษาสันติภาพของโลก โดยที่จัดฉากให้รัฐบาลอเมริกานั้นรับบทเป็น
ต�ารวจของโลกในการจู่โจมผู้ก่อการร้ายซึ่งคือ ประเทศอัฟกานิสถาน
 นอกจากนี้ เอกลักษณ์ในภาพยนตร์ของไมเคิล มัวร์ (ผู้ก�ากับ) จะเน้น
ส่ือสารงานในรปูแบบของการค้นหาความจรงิผ่านกระบวนการพดูตามหลกัการพดู
แบบเสรภีาพท่ีประชาชนสามารถพดูได้จากบทภาพยนตร์จะเป็นการอ้างอิงการให้
ความจริงผ่านท่ีสาธารณะท�าให้ประชาชนนั้นเกิดความคิดในการตั้งข้อสงสัยกับ
รฐับาล อาทเิช่น การโกงผลเลอืกตัง้ก่อนเข้าเป็นประธานาธบิดีของ บชุ ซึง่สะท้อน
มาในความไม่พอใจของประชาชนในวันเข้ารับต�าแหน่งของบุช การท�าหน้าที่ของ 
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บชุ การสานผลประโยชน์ของคนในรฐับาลกับกลุม่คาร์ลไลน์ (บนิลาเด็น) ซึง่ไมเคิล 
มัวร์ตั้งข้อสังเกตุเชิงโน้มน้าวให้ผู้รับสารคิดเอาเอง ว่าสุดท้ายการรับต�าแหน่ง
ของบชุนัน้หมายถงึการเข้ามาเป็นใบเบกิทางให้กับธรุกิจของตน (พ่อ) กับกลุม่บนิ
ลาเด็นหรือไม่
 ประเด็นด้านสังคม ในภาพยนตร์เรื่องนี้สื่อสารว่ารูปแบบสังคมของ
อเมริกานั้นเป็นสังคมที่ให้อิสระกับผู้คนในชาติเป็นอย่างมากสะท้อนจากบท
ภาพยนตร์เรือ่งนีแ้สดงให้เหน็ถงึประชาชนในประเทศนัน้สามารถท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับมาตรการต่างๆของทางภาครัฐได้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นการปกป้อง
สทิธขิองตนเองดังทีก่ฎหมายได้กล่าวไว้ ซึง่ภาพยนตร์เรือ่งนีม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะเปิด
เผยความจรงิของเหตกุารณ์ 11 กันยา โดยตัง้ค�าถามกบัผูร้บัชมว่าแท้จรงิแล้ว
ประเทศอเมรกิาก�าลงัต่อสู้กับตนเองหรอืว่าต่อสู้กับศัตรภูายนอก ดังนัน้ภาพยนตร์
เรื่องนี้จึงมีของการซ่อนสัญญะทางด้านการเมืองกับเรื่องความสัมพันธ์ของการ
ประสานผลประโยชน์ทางการเงินของบุคคลในรัฐบาลอเมริกากับอ้างอิงการก่อ
วินาศกรรม เพราะการท�าสงครามคือการสร้างรายได้ของบุคคลที่มีฝ่ายเกี่ยวข้อง

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัยการสื่อสารการเมืองและสังคมของภาพยนตร์รางวัล
ปาล์มทองค�า ทัง้ 3 เรือ่ง ผูว้จิยัพบว่าภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองค�าท้ัง 3 เรือ่งนัน้
มกีระบวนการสือ่สารทางการเมอืงเชงิสัญญะในภาพยนตร์ ซึง่ผลของการวจิยัเป็น
ไปตามทฤษฏกีารปฏบิตัทิางการเมอืงแบบคู่ตรงกันข้าม (Binary opppsition) ทีม่ี
ความขัดแย้งในด้านการส่ือสารความหมายทางการเมือง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง 
The Pianist นัน้มกีารส่ือสญัญะทางการเมอืงทีม่กีารสือ่สารทางการเมอืงในมมุมอง
ของคูต่รงข้ามระหว่าง ดนตร ี(เปียโน) ตวัแทนของความรกั ความสนัต ิกบัสงคราม 
(ความโหดร้าย การพลัดพราก) ที่มีความย้อนแย้งภายในบทบาท หน้าที่ ของตัว
ละครและบทบาทในภาพยนตร์ ความย้อนแย้งทีต่รงข้ามกันนัน้มนียัยะท่ีพยายาม
สื่อสารถึงความตรงข้ามของการเมืองที่มีความตรงข้ามในรูปแบบของ ดนตรี และ
สงคราม
 ภาพยนตร์เรือ่ง 9/11 Fahrenheit มกีารส่ือสารทางการเมอืงในรปูแบบของ
คู่ตรงข้ามระหว่าง “ความจริง” และ “การปกปิดความจริง” ความจริงในนัยยะของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้คือความจริงท่ีถูกปกปิดในด้านของความสัมพันธ์ของผู้มีอ�านาจ
ในรัฐบาลกับกลุ่มที่สร้างผลประโยชน์ให้กับบุคคลในรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ความ
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สมัพนัธ์ทีม่คีวามขดัแย้งภายใน นัน้ส่งผลกระทบต่อชวีติและทรพัย์สินชาวอเมรกัิน
ทีไ่ม่ทราบข้อเทจ็จรงิ จนกระท่ังมกีารสร้างภาพยนตร์เรือ่งนีข้ึน้มาความจรงินัน้จงึ
สร้างกระบวนความคิดให้กับประชาชนอเมริกาในความน่าเชื่อถือของบุคคลใน
รัฐบาล
 ในส่วนของภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ มีการสื่อสารทางการเมือง
ที่มีความเป็นคู ่ตรงข้าม ในเรื่องมุมมองของ ความเชื่อ (ไสยศาสตร์) และ
วทิยาศาสตร์ เนือ่งด้วย”แก่นความคดิ” ของภาพยนตร์เรือ่งนีน้ัน้มกีารสือ่สารไปใน
ทศิทางของความเชือ่ในระบบชมุชนของชนบทแห่งหนึง่ในประเทศไทยทีย่งัมคีวาม
เชื่อในเรื่องเวรกรรม อาการเจ็บป่วยในปัจจุบันที่เป็นเหตุมาจากกรรมในชาติปาง
ก่อน หรือการะระลึกชาติได้ ซึ่งในทางวทิยาศาสตรน์ั้นยังไม่สามารถหาเหตผุลใน
เรื่องดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้การสื่อสารทางการเมืองในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นยังมีการ
สื่อสารความหมายในรูปแบบของเส้ียวหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตที่เมื่ออดีตของ
ประเทศไทยที่มีการเคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์ในภาคอีสานของ
ประเทศไทย
 จะเหน็ได้ว่าภาพยนตร์ ท้ัง 3 เรือ่ง มรีปูแบบการสือ่สารการเมอืงและสงัคม
ที่เป็นข้อขัดแย้ง ตรงข้ามกันอย่างชัดเจนตามหลักการทฤษฏีการปฏิบัติทางการ
เมืองแบบคู่ตรงกันข้าม
 ดังนั้น จากผลการวิจัยทั้งหมด ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าภาพยนตร์ที่ได้รับ
รางวัลปาล์มทองค�า ในรอบ 10 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2555) มักจะมีการสื่อสาร
ทางเนือ้หา สญัญะทางทัง้ตรงและทางอ้อม ในประเด็นด้านการเมอืงและสังคม ตาม
แต่ที่ผู้เล่าซึ่งก็คือผู้สร้างหรือผู้ก�ากับเป็นคนเล่าเรื่อง โดยจากภาพยนตร์ปาล์ม
ทองค�า 3 เรื่องที่ผู้วิจัยศึกษา จะเห็นได้ว่าผู้ก�ากับจะมีอ�านาจในการเล่าเรื่อง ให้
สือ่สารตามในสิง่ทีต่นเองตอ้งการเพื่อสือ่ถึงประเดน็ทางการเมืองผา่นรูปแบบการ
เล่าเรื่องและสัญญะทางทั้งตรงและทางอ้อม ซึ่งประเด็นด้านการเมืองและสังคมที่
ถกูส่ือสารออกมา ก็แล้วแต่รปูแบบการเล่าเรือ่งของผูก้�ากับแต่ละคน อย่างไรก็ตาม
ประเด็นด้านการเมอืงและสังคม ไม่เพยีงแต่ถกูสือ่สารผ่านทางภาพยนตร์รางวลั
ปาล์มทองค�า ถึงผู้รับสาร (คนดู) เท่านั้น แต่รางวัลปาล์มทองค�ายังช่วยกระตุ้น
เป็นกระบอกเสยีงและสนบัสนนุให้ภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัรางวลัถกูสือ่สารด้านการเมอืง
และสงัคมออกสู่ระดับสากล  ท้ังนีจ้ากการวจิยัและสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท�าให้ทราบ
ว่ารางวลัปาล์มทองค�าเป็นรางวลัทีส่ื่อมวลชนโลกในหลาย ๆ แขนง ให้ความสนใจ
เพราะเป็นรางวลัท่ีได้รบัการยอมรบัจากนานาชาตแิละมคีวามเป็นสากลสงู รวมท้ัง
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ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ มักจะถูกเชื่อมโยงจากสื่อมวลชนในประเด็นด้าน
การเมอืงและสงัคมตามมาหลงัจากภาพยนตร์ได้รบัรางวลัตามแต่ละกรณหีรอืตาม
เหตุการณ์ทางการเมืองในปีที่ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ได้รับรางวัล ถึงแม้จะมีไม่มี
หลกัฐานว่าภาพยนตร์รางวลัปาล์มทองค�าตัง้ใจส่ือสารด้านการเมอืงและสงัคม อกี
นยัหนึง่พบว่าสญัญะจากภาพยนตร์ทัง้ 3 เรือ่ง มรีปูแบบและกระบวนการน�าเสนอ
ที่ท�าให้ภาพยนตร์สร้างประเด็นที่ท�าให้ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงในวงการ
การเมืองระดับสากล

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย
 จากการวิจัยเรื่องส่ือสารการเมืองและสังคมผ่านภาพยนตร์รางวัลปาล์ม
ทองค�า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้
 1.ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยในรูปแบบอื่นของภาพยนตร์รางวัล
ปาล์มทองค�า เช่น ด้านสื่อสารการตลาด เป็นต้น เพื่อจะทราบแง่มุมภาพยนตร์ที่
ได้รับรางวัลปาล์มทองค�าในแนวทางธุรกิจ
 2.ควรมกีารศึกษาประเด็นทางด้านสือ่สารการเมอืงและสงัคมในภาพยนตร์
รางวัลอื่นๆที่เป็นภาพยนตร์รางวัลระดับโลกเช่นเดียวกับภาพยนตร์รางวัลปาล์ม
ทองค�าในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ภาพยนตร์รางวัลหมีทองค�า ซึ่งถือเป็น
รางวัลภาพยนตร์สูงสุดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินที่เป็นเทศกาล
ภาพยนตร์ระดับโลก เพือ่จะได้ทราบแนวทางประเด็นสือ่สารการเมอืงและสงัคมใน
ภาพยนตร์รางวัลโลกอ่ืนๆว่ามีแนวทางส่ือสารรูปแบบใดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้
สนใจภาพยนตร์รางวัลระดับโลกและเป็นแนวทางให้คนท�าภาพยนตร์ศึกษษ
ตัวอย่างภาพยนตร์ที่ต้องการสื่อสารด้านการเมืองและสังคมในระดับสากล
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บทคัดย่อ 
 สถานตี�ารวจนครบาลบางยีข่นัมกีารจดัเจ้าหน้าทีต่�ารวจสายตรวจออกเป็น 
3 รปูแบบ คือ สายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจกัรยานยนต์ และสายตรวจเดินเท้า 
เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกับพืน้ท่ีรบัผดิชอบและมคีวามรวดเรว็ในการเข้าระงบัเหตุ 
ซึง่เจ้าหน้าทีต่�ารวจในภาพรวมมคีวามสมคัรใจในการปฏบิตัหิน้าทีส่ายตรวจและมี
ความพร้อมของอปุกรณ์ทีจ่�าเป็น คอื อาวธุปืน กุญแจมอื และวทิยสุือ่สาร นอกจาก
นี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจะต้องมีทักษะทางยุทธวิธีและความรู้ของกฎหมาย ดัง
นัน้ เพือ่ให้การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจสายตรวจมปีระสทิธภิาพ    จงึต้อง
มีการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการ 
วางแผน ด้านการรายงาน ด้านการสัง่การ และด้านการประสานงาน มวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติ แนวคิด แนวทาง เพื่อน�าไปพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข 
ส่วนท่ีบกพร่องท่ีส่งผลต่อทศันะปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสิทธภิาพ 
วิธีการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ประกอบด้วย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน จากกลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจ ในสถานี
ต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน จ�านวน 142 คน มาวิเคราะห์ ท�าให้ทราบว่าการปฏิบัติ
หน้าท่ีของต�ารวจสายตรวจต้องมกีารวางแผนการปฏบิตัหิน้าท่ีเสมอ โดยผูบ้งัคับ
บัญชาจะเป็นผู้มอบนโยบายทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร ทั้งจะต้องมีการ
รายงานให้ทราบผลของการปฏบิตัหิน้าที ่ไปจนถงึการยอมรบัการส่ังการตามอ�านาจ 
หน้าท่ีประกอบกับความร่วมมอืกนัและหากมกีารน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรบัใช้ 
เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการสร้าง
มวลชนสัมพันธ์กับประชาชนจะท�าให้ได้รับรู้ข้อมูล รับทราบปัญหา เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององค์กร ท�าให้ประชาชนเกดิความรูส้กึอบอุน่ ปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพย์สินต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สายตรวจ (patrol)

ค�าส�าคัญ : เจ้าหน้าท่ีต�ารวจสายตรวจ, การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม, 
ประสิทธิภาพ
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Abstract
 Bang Yikhan Police Station is organized a patrol into three themes: 
Cars patrol, Motorcycle patrol and Foot patrol in order to eligible to an 
area of responsibility and a quick-access emergency. The overall of the 
patrol officers have willingness to perform their duties and the availabil-
ity of equipment necessary situation such as firearms, handcuffs and radio 
communication. In addition the patrol officers have to be tactical skills 
and knowledge of law to ensure for the effective operations so that they 
have studied the concepts including the factors of the performance effi-
ciency. In crime prevention is divided into four areas: the planning, the 
report, the command and the coordination that aims to understand the 
concepts and the guidelines to conduce to the development or the im-
provement and the defects that affect the perceived factors of the perfor-
mance of the duties efficiency. The study by a questionnaire created as a 
tool to collect data. The statistics used in the analysis include the percent-
age, mean and standard deviation of the population studied. 142 of the 
patrol officers in the Bang Yikhan Police Station were analyzed and indi-
cated that their duties always requires planning by supervisors who will 
provide a policy both verbal and written forms. Afterwards, they will have 
to report the effect of the duties including the cooperation and the accep-
tance of the command of the authority. Using the advanced technologies 
also has encouraged them to do their duties effectively. Moreover, creat-
ing public relations with people will get to know the information and 
know the problems. This creates a positive image of the organization to 
make public has a feelings warm and the security of life and property to 
performance of the patrol officer.

Keywords : Patrol officer, Crime prevention, Efficiency
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บทน�า
 กรงุเทพมหานคร เป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย จงึถอืเป็นจดุศนูย์กลาง
ของการคมนาคมระบบเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา การพานิชย์ สถาบันการเงิน 
หนว่ยงานราชการ โรงงานอตุสาหกรรม และยังมสีถานทีห่ลายแห่งทีส่�าคญัซึ่งจัด
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างชาติ รวมทั้งยังเป็น
ศนูย์รวมของความทนัสมยัของเทคโนโลยแีละระบบการตดิต่อส่ือสาร จงึนบัว่าเป็น
เมืองส�าคัญและมีความเจริญเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ทัง้ทางกายภาพและเทคโนโลย ีเพือ่ให้ทันต่อความเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกยคุ
โลกาภวิฒัน์ กอปรกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจบุนั จงึท�าให้มกีารแข่งขนั
ในหลายด้านอาทิเช่น รายได้ ธรุกิจการค้าการลงทนุ การศกึษา และเพือ่ความอยู่
รอดในสังคมทันต่อกระแสความเจรญิ ท้ังในด้านการศกึษา ค่านยิมด้านวตัถ ุปัจจยั
ส่ีประการ เทคโนโลย ีท�าให้การประกอบอาชพีในถิน่ฐานบ้านเกิดกบัเมอืงหลวงมี
ความแตกต่างท�าให้ผู้คนในแต่ละภูมิภาคของประเทศสนใจที่จะมาแสวงหาความ
ต้องการด้วยปัจจัยหลายอย่างในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงยังมีนักท่องเที่ยวที่
ต้องการเข้ามาเรยีนรูห้าประสบการณ์หรอืท�ากิจกรรม ไปจนถงึประชากรแฝงท่ีเข้า
มาอย่างถูกต้องและแอบลักลอบเข้ามาเพื่อมาเป็นแรงงาน ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้
ประชากรในกรงุเทพมหานครมจี�านวนมากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่จากการวางผงัเมอืงทีไ่ม่
ดีท�าให้เกิดความไม่เป็นระเบยีบเรยีบร้อย เกิดชมุชนแออัด รวมทัง้ผูค้นท่ีมจี�านวน
มาก เหล่านีจ้งึเป็นสาเหตทุ�าให้เกิดปัญหาสงัคมและผลทีต่ามมาอย่างหลกีเลีย่งไม่
ได้ คือ ปัญหาอาชญากรรม
 อาชญากรรม (Crime) หมายถงึ พฤตกิรรมท่ีมกีารกระท�าผดิเกิดขึน้ตัง้แต่
ความผดิเลก็น้อยจนถงึขัน้ร้ายแรงและน่ากลวั จากภาพข่าวอาชญากรรมทีป่รากฏ
ให้รบัรูท้กุวนั โดยผ่านทางส่ือด้านต่างๆ ขณะท่ีบางคนอาจจะมปีระสบการณ์เก่ียว
กับอาชญากรรมด้วยตนเอง หรือรู้จักคุ้นเคยกับผู้กระท�าความผิดและบางคนอาจ
เคยเป็นผูก้ระท�าความผดิเสยีเอง อาชญากรรมจงึเป็นปัญหาส�าคัญประการหนึง่
ของสงัคมท่ีมผีลกระทบต่อความรูส้กึ ไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สิน ไปจนถงึ
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู ้คนและมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงขึ้น 
อาชญากรรมจึงเป็นส่ิงที่กีดก้ันความเจริญท�าลายความสงบสุขและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
 ต�ารวจเป็นผู ้พิทักษ์สันติราษฎร์มีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความผาสุกภายใน
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ประเทศ ปราบปรามผูท่ี้กระท�าความผดิกฎหมายทางอาญา เป็นหน่วยงานแรกของ
กระบวนการยุติธรรม จึงต้องสร้างความอุ่นใจต่อการด�าเนินชีวิตของผู้คน ทั้งยัง
ต้องเป็นผูช่้วยเหลอืและให้บรกิารด้านต่างๆ เป็นผูร้อบรูก้ฎหมาย มคีวามเชีย่วชาญ 
ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พราะมอี�านาจหน้าทีต่ัง้แต่การตรวจค้น สบืสวน สอบสวน และ
จับกุมผู้กระท�าความผิด ซึ่งประสิทธิภาพในการท�างานนั้น ต้องแสดงออกด้วย
ความแน่นอน รวดเรว็ และการปฏบิตัหิน้าทีต้่องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
เพือ่สร้างหลกัประกันให้สงัคมว่าจะได้รบัความคุ้มครอง เพราะการยบัยัง้อาชญากรรม 
หรือป้องกันภัยอย่างรวดเร็วเป็นภารกิจที่ส�าคัญ ต�ารวจสายตรวจจึงถือเป็นงาน
หลักที่ส�าคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในสังคม  
 สถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขันเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกองบังคับการ
ต�ารวจนครบาล 7 (Metropolitan Police Division 7) กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล (Metropolitan Police Bureau) ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ(Royal 
Thai Police Headquarters) มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัในชวีติ
และทรัพย์สินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นท่ีแขวงอรุณ
อมรนิทร์ เขตบางกอกน้อย และแขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั มพีืน้ท่ีรบัผดิชอบโดย 
รวมประมาณ 3.821 ตารางกิโลเมตร มีจ�านวนประชากรประมาณ 92,411 คน 
จ�านวนประชากรแฝงประมาณ 241,000 คน และจ�านวนชุมชนถงึ 10 ชมุชน (อรรถ
วุฒิ นิวาตโสภณ ,2557,น.1) จากสภาพพื้นที่รับผิดชอบเป็นแหล่งชุมชนในเมือง
หลวง สถานตี�ารวจนครบาลบางยีข่นัจงึก�าหนดยทุธศาสตร์และแผนการปฏบิตัเิพือ่
ให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจในสงักดัน�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืเพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน 
ซึง่ภารกิจหน้าทีม่ท้ัีงงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจร 
และงานธรุการ ท�าให้ต้องมกีารแบ่งภารกิจออกไป แต่มเีป้าหมายร่วมกัน คอื การ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
 ดังนัน้ เพือ่ให้สภาพพืน้ทีใ่นเขตรบัผดิชอบเกิดความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย
และเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สถานีต�ารวจนครบาล
บางยี่ขัน จึงได้มีการจัดก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจปฏิบัติหน้าที่ในการ ลงพื้นที่ออก
ตรวจโดยแบ่งมอบภารกจิให้เป็นเจ้าหน้าทีต่�ารวจสายตรวจ 3 ประเภท คอื 1.สาย
ตรวจรถยนต์ 2.สายตรวจรถจกัรยานยนต์ และ 3.สายตรวจเดินเท้า ซึง่การก�าหนด
สายตรวจแต่ละประเภทจะใช้หลกัเกณฑ์ความเหมาะของสภาพพืน้ทีร่วมทัง้ความ
คล่องตัวในขณะออกตรวจและที่ส�าคัญ คือ ความรวดเร็วในการเข้าระงับเหตุหาก
มีการก่ออาชญากรรมขึ้น ต�ารวจสายตรวจจึงถือเป็นภารกิจหลักส�าคัญของการ
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ประเภทความคดี

1) กลุม่คดีอกุฉกรรจ์ (45%)
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
1.2 วางเพลิง
1.3 ปล้นทรัพย์
1.4 ชิงทรัพย์
1.5 เรียกค่าไถ่

รวม
2) กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิต (60%)
2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
2.3 ท�าให้ตายโดยประมาณ
2.4 พยายามฆ่า
2.5 ท�าร้ายร่างกาย
2.6 ข่มขืนกระท�าช�าเรา

รวม
3) กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ (58%)
   3.1 ลักทรัพย์
   3.2 วิ่งราวทรัพย์
   3.3 รีดเอาทรัพย์
   3.4 กรรโชกทรัพย์
   3.5 ชงิทรพัย์ (บาดเจบ็)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ท่ี และในการปฏบิตัหิน้าทีจ่ะต้องมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อท�าให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบรู้สึกอบอุ่นพึงพอใจเกิดความรู้สึกปลอดภัย
ในชวีติทรพัย์สนิให้มากทีส่ดุ แต่อย่างไรกต็ามสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมของ
พื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขันก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องเห็นได้
จากสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ระหว่างปี พ.ศ.2555-2557 ของสถานีต�ารวจนครบาล
บางยี่ขัน ปรากฏดังตาราง 

พ.ศ. 2555
เกิด

3
0
0
3
0
6

1
0
0
0
3
0
4

14
1
0
1
3

เกิด

2
0
1
2
0
5

1
0
0
2
21
4
28

42
1
0
0
4

เกิด

2
0
0
0
0
2

3
0
0
0
22
3
28

38
0
0
0
5

จับ

3
0
0
1
0
4

1
0
0
0
0
0
1

13
1
0
1
2

จับ

1
0
1
1
0
3

1
0
0
2
7
0
10

19
1
0
0
3

จับ

1
0
0
0
0
1

3
0
0
0
7
2
12

27
0
0
0
4
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ตาราง(ต่อ)

ประเภทความคดี

 3.6 ชงิทรพัย์(ไม่บาดเจบ็)
   3.7  ปล้นทรพัย์
   3.8  รบัของโจร
   3.9  ท�าให้เสยีทรพัย์

รวม
4) กลุม่คดีท่ีน่าสนใจ
 4.1 โจรกรรมรถยนต์
 4.2 โจรกรรมรถ
   จักรยานยนต์
 4.3 ลกัทรพัย์เคหสถาน
 4.4 ปล้น-ชงิ รถ TAXI
 4.5 ปล้น-ชงิ รถ จยย.  
   รบัจ้าง
 4.6 ปล้น-ชงิ รถโดยสาร
 4.7 ปล้น-ชงิ ป๊ัมน�า้มนั/
   มนิมิาร์ท
 4.8 ฉ้อโกง
 4.9 ยกัยอก

รวม
5) กลุม่คดีทีร่ฐัเป็นผูเ้สียหาย
   5.1  อาวธุปืน (มทีะเบยีน)
 5.2 อาวธุปืน 
   (ไม่มทีะเบยีน)
   5.3 การพนนั
  5.4 การพนนั(สลากกินรวม)
   5.5  จ�าหน่ายยาเสพตดิ
   5.6  ครอบครองยาเสพตดิ

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557พ.ศ. 2555
เกิด เกิด

1
0
0
1
49

3
5

0
0
0

0
0

4
1
13

21
15

14
5
40
110

เกิด
1
1
1
5
51

1
14

0
0
0

0
0

7
0
22

17
5

2
1
59
137

จับ
2
1
0
1
21

0
5

0
0
0

0
0

7
2
14

24
37

5
15
49
101

จับ
1
0
0
1
25

1
4

0
0
0

0
0

3
1
9

21
15

14
5
40
110

จับ
1
1
1
4
38

0
4

0
0
0

0
0

4
0
8

17
5

2
1
59
137

4
1
0
1
25

2
29

0
0
0

0
0

12
24
67

24
37

5
15
49
101
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ตาราง(ต่อ)

ที่มา : งานยุทธศาสตร์และแผน สถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน

 จากตารางสะท้อนให้เห็นว่ายังมีจ�านวนอาชญากรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องและ
เก่ียวข้องกับการด�าเนนิชวีติของประชาชน ดังท่ี ปรุะชยั เป่ียมสมบรูณ์ (2526,น.9) 
กล่าวว่า “ต�ารวจเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของกระบวนการยตุธิรรม กระบวนการยตุธิรรม
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรัฐบาล รัฐบาลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมแต่ปัญหา
อาชญากรรม คือ ปัญหาสังคม” การป้องกันอาชญากรรมจึงเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกนัของทกุส่วนในสงัคม การพฒันางาน ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
จงึเปลีย่นรปูแบบ คอื มุง่ให้ต�ารวจสายตรวจท�าหน้าทีส่ร้างความสมัพนัธ์กบัประชาชน 
โดยยึดหลักการ “Stop Walk Talk” หรือ “การจอดรถลงเดินและพูดคุย” กับ
ประชาชนในขณะออกปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มากขึน้ ไม่มุง่แต่การออกตรวจผ่านไปเพยีง
อย่างเดียวจะท�าให้ได้รบัทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนอย่างใกล้ชดิและยงัสาน
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างต�ารวจกับประชาชนได้อีกด้วย นอกจากนีย้งัจ�าเป็นต้อง
ศกึษาวจิยัเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏบิตัหิน้าที ่4 ด้าน คือ 
ด้านการวางแผน ด้านการสั่งการ ด้านการรายงาน และด้านการประสานงาน 
เนือ่งจากสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการบรหิารงานสายตรวจไปจนถงึการปฏบิตัิ
งานในภารกิจต่างๆ เพือ่ให้การปฏบิตัภิารกิจเกิดประสิทธภิาพ รวมทัง้ความเอาใจ
ใส่ดูแลของผู้บังคับบัญชา การสร้างขวัญและก�าลังใจให้เจ้าหน้าที่ การจัดสรรงบ
ประมาณวสัดุอปุกรณ์ และการวางแผนการปฏบิตังิานสายตรวจ มส่ีวนส�าคัญมาก
น้อยเพียงใดหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรต่อการปฏิบัติหน้าที่ เหล่านี้จะน�าไปสู่
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจสายตรวจในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ในสถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน ได้ดียิ่งขึ้น 

ประเภทความคดี

5.7  เสพยาเสพตดิ
5.8  ค้าประเวณี
5.9  สถานบรกิาร
5.10มวีตัถหุรอืสิง่ของลามก

รวม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557พ.ศ. 2555
เกิด

1,427
0
0
1

1,659

เกิด
1,347

0
0
2

1,555

เกิด
1,570

0
0
0

1,791

จับ
1,427

0
0
1

1,659

จับ
1,347

0
0
2

1,555

จับ
1,570

0
0
0

1,791
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วัตถุประสงค์
 1.เพือ่ให้ทราบถงึการปฏบิตังิานสายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจกัรยานยนต์ 
และสายตรวจเดินเท้าในสถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน
 2.เพือ่ให้ทราบถงึปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีป้่องกัน
ปราบปรามของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผน ด้านการรายงาน ด้านการสั่งการ และด้านการประสานงาน
 3.เพือ่ให้ทราบถงึแนวคดิ แนวทางในการปรบัปรงุแก้ไข เพือ่น�าไปพฒันา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจ ในสถานีต�ารวจ 
นครบาลบางยี่ขัน

กรอบแนวคิดหรือระเบียบวิธีวิจัย
 การศกึษาวจิยัเก่ียวกบัทศันะต่อปัจจยัท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
หน้าท่ีป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจสายตรวจในสถานี
ต�ารวจนครบาลบางยีข่นั กองบงัคับการต�ารวจนครบาล 7 ในครัง้นีไ้ด้ท�าการศกึษา
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที ่1 ท�าการศึกษาค้นคว้าวจิยัจากเอกสาร (Documentary Study) คอื 
การทบทวนวรรณกรรมหนังสือเอกสาร บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามา
ประกอบการศึกษา 
 ส่วนที่ 2 ท�าการศึกษาวิจัยจากภาคสนาม (Field Study) โดยการใช้
แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เป็นเครือ่งมอื ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ประชากร 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน 
จ�านวน 142 คน 

แนวคิดและทฤษฎี
 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526,น.13) ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นความเชื่อ 
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สิ่งของ การกระท�า สถานการณ์
และอื่นๆ รวมท้ังท่าทีที่แสดงออกท่ีบ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่มีต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง 
ทัศนคติเป็นนามธรรมและเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดการแสดงออกด้านการปฏิบัติ 
แต่ทศันคตมิใิช่แรงจงูใจและแรงขบั หากเป็นสภาพแห่งความพร้อมทีจ่ะตอบโต้และ
แสดงให้ทราบถึงแนวทางของการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งเร้า แนวคิดเกี่ยวกับ
ทัศนคตินี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของบุคคลต่อการท�างานและการแสดงออกของ
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บคุคล ซึง่ปรบัใช้กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจสายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ได้ว่า เจ้าหน้าท่ีต�ารวจต้องเป็นผูม้ปีระสบการณ์และมกีารเรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีข่อง
ตนเอง มีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอพร้อมเผชิญปัญหา
เหตกุารณ์ต่างๆ นอกจากนีย้งัต้องยอมรบักฎเกณฑ์ของการปฏบิตัหิน้าท่ีให้ได้ เช่น 
อ�านาจหน้าที่ตามตัวบทกฎหมาย วินัยของต�ารวจ อุดมคติของต�ารวจ เป็นต้น 
 อทัุย  หริญัโต (2525,น. 81) ยงัได้กล่าวว่า ทศันคตขิองบคุคลนัน้ยงัมกีาร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการอบรม สั่งสอน และสิ่งแวดล้อม ความเจริญทาง
ด้านการศึกษา การส่ือสารและคมนาคม ซึ่งมีผลต่อทัศนคติของคน ท้ังนี้เพราะ
บุคคลมีโอกาสปะทะกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ตลอดเวลา จึงท�าให้บุคคลสามารถ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามความคิดเหน็ได้ เมือ่ทศันคตเิกดิจากการเรยีนรูก็้ย่อม
จะเปลีย่นแปลงไปจากทศิทางหนึง่ไปยงัอกีทิศทางหนึง่ เช่น ดี - ไม่ด ี ถกู - ไม่ถกู  
ชอบ - ไม่ชอบ เป็นต้น จากค�ากล่าวนีท้�าให้เห็นว่า เจ้าหน้าทีต่�ารวจผูป้ฏบิตัหิน้าท่ี
แต่ละคน ย่อมมทีศันคตทิีแ่ตกต่างกัน หากแต่วตัถปุระสงค์ คือ ทศันะคตต่ิอปัจจยั
ด้านใดท่ีส่งผลให้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบรรลผุล  
เอกชยั ก่ีสขุพนัธ์ (2538,น. 25-27) ได้กล่าวถงึแนวคิดของการวางแผนว่าเป็นการ
ก�าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กรเป้าหมายในการท�างาน วัตถุประสงค์ วิธี
การปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน แผนการควบคุม ซึ่งถือได้ว่าการวางแผน
เป็นการคิดและตัดสินใจว่าจะท�าอะไร ท�าอย่างไร ท�าที่ไหน ท�าเมื่อใด ใครเป็นผู้
กระท�า เปรยีบเสมอืนการบรหิารงานสายตรวจตลอดจนการจดัรปูแบบของต�ารวจ
สายตรวจ       
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539,น. 4-5) ได้กล่าวว่าการสั่งการเป็นการน�าการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มาปรับเปลี่ยนเป็นค�าสั่งและค�าแนะน�า เพื่อให้ผู้ใต้บังคับ
บญัชาสามารถน�าไปปฏบิตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ซึง่สามารถปฏบิตัไิด้โดยการ
ปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการต�ารวจให้ปฏิบัติตามเป้าหมายและ
นโยบายของหน่วยงาน 
 สร้อยตระกูล  อรรถมานะ (2541,น. 52), ได้กล่าวถงึ การประสานงานว่า
เป็นการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน กล่าวคือ การส่งเสริมความสามัคคีให้มีการท�างานร่วมกัน 
 และประการสุดท้าย พะยอม วงศ์สารศรี (2531,น. 30) ได้กล่าวถึงการ
รายงาน คือ เป็นการรายงานความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในองค์กร
ให้ทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน ซึ่งในที่นี้กล่าวถึง เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจสามารถ



วารสารสหวิทยาการ84

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม�่าเสมอ ทั้งที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ หรอื การเผยแพร่การปฏบิตังิานให้ประชาชนรบั
ทราบ รวมถึงปัญหาส�าคัญของสังคม 
 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจ สถานีต�ารวจนครบาล
บางยี่ขัน ยังได้มีการน�าทฤษฎีที่เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมมาปรับใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง สุดสงวน  สุธีสร (2547,น.101) ได้กล่าวว่า 
ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรม ได้วางหลกัการว่า ผูก้ระท�าผดิจะยบัยัง้ช่ังใจ ด้วย
เพราะความเสีย่งต่อการถูกลงโทษ (punitive-threat of punishment) หากกระท�า
ผิดในขณะนั้นหรือโอกาสนั้นแล้ว เขาอาจจะถูกจับกุมตัว สถานีต�ารวจนครบาล
บางยี่ขันจึงใช้หลักเกณฑ์อันนี้ ในการจัดต�ารวจสายตรวจออกตรวจพื้นท่ีในการ
ป้องกันอาชญากรรม รวมไปถงึหลกัการในการแก้ไขตวับคุคลและสภาพแวดล้อม
ในชมุชน (corrective) คอื มีการจัดอบรม แนะน�า ตลอดจนการปลูกฝงัแนวความ
คดิของการเป็นพลเมอืงดีแก่เด็กและเยาวชน ประชาชนกลุม่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
จดัโครงการเยาวชนสัมพนัธ์ โครงการอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับยาเสพตดิ การอบรม
ฟ้ืนฟจูติใจและฝึกอาชพีนกัโทษ เป็นต้น นอกจากนีย้งัมุง่จดัสภาพแวดล้อมชมุชน
ให้มคีวามน่าอยูป่ลอดภยัจากอาชญากรรม ได้แก่ ปรบัปรงุ แหล่งสลมั ถางท่ีรกร้าง 
จัดแสงไฟในทางเปลี่ยว การจัดเวรยามตามหมู่บ้าน การติดตั้งตู้แดงตามที่ต่างๆ  
ตลอดจนหลกัการด้านเครือ่งมอืป้องกนัและการจดัตวัอาคารสถานที ่(mechanical) 
เพือ่เป็นการสร้างอปุสรรคให้ยากแก่การกระท�าผดิ โดยการน�าเครือ่งมอือปุกรณ์มา
ช่วยในการป้องกัน เช่น การติดตั้งสัญญาณ เตือนภัยป้องกันการขโมย การติด
ตัง้โทรทศัน์วงจรปิดตามอาคารบ้านเรอืน การปรบัปรงุกุญแจ ประต ูหน้าต่าง  ให้
แขง็แรง การตดิเหลก็ดัดประตหูน้าต่าง  เป็นต้น  นอกจากนีย้งัได้มกีารน�าทฤษฎี
การบังคับใช้กฎหมาย มาใช้ในการปฏิบัติงานของต�ารวจสายตรวจ กล่าวคือ 
ต�ารวจสายตรวจจะต้องปรากฏตัวโดยการแต่งเครื่องแบบและรถต�ารวจสายตรวจ
ต้องมีลักษณะท่ีเด่นชัดสังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อเป็นการข่มขวัญยับยั้งอาชญากร 
ท�าให้ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนรู้สึกว่ามีต�ารวจอยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง เพื่อลด
ช่องหรือตัดโอกาส ส�าหรับผู้ที่ตั้งใจจะละเมิดกฎหมาย รวมไปถึง การน�าแนวทาง
ทฤษฎีต�ารวจชุมชน (Community Policing) ซึ่งทฤษฎี “ชุมชนสัมพันธ์”ได้ขยาย
ความหมายไปถึง “ต�ารวจชุมชนสัมพันธ์” ว่าเป็นโครงการในการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพพจน์ของต�ารวจ และสร้างความคุ้นเคยระหว่างต�ารวจกับชุมชน 
กระตุ้นการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นลักษณะของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
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ต�ารวจกับประชาชน ซึง่ต�ารวจจะมบีทบาทเป็นผูเ้ข้าไปวางแผน คอยสนบัสนนุช่วย
เหลอืและให้ค�าปรกึษาต่างๆ แก่ชมุชนในการป้องกนัปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการร่วมกัน
ท�างานของต�ารวจกับประชาชน เช่น ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 เป็นชุมชน
ตัวอย่างมีการจัดตั้งอาสาสมัครต�ารวจบ้านช่วยดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน, 
ความร่วมมือของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่คอยเป็นหูตาในการ
สังเกตบุคคล สถานท่ี เป็นต้น ซึ่งจากการปฏิบัติเหล่านี้เป็นผลมาจาก กอง
บัญชาการต�ารวจนครบาล ได้มีการก�าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตามแผนของ
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตแิม่บท ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540-2544) ท่ีได้ให้ความส�าคัญ
ต่อการปฏบิตัภิารกิจในด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สินของประชาชนเป็น
อย่างมากไว้ดังนี้

 1. การป้องกันอาชญากรรม
  1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารงานสายตรวจให้มขีดีความสามารถในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อย่างเหมาะสมกับสภาพอาชญากรรม สภาพ
พืน้ท่ี และสภาพเศรษฐกิจ ทีต่กต�า่ในปัจจบุนั ทัง้นี ้การบรหิารงานสายตรวจ จะ
ต้องจดัการอย่างเป็นระบบทัง้ในด้านการเตรยีมการการควบคุมการปฏบิตังิาน และ  
การประเมินผลงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท้องถิ่นข้อมูลอาชญากรรมที่ถูก
ต้องและทันสมัย
  1.2 ก�าหนดรปูแบบและแผนการตรวจให้เหมาะสมกับสถานภาพอาชญากรรม 
สภาพท้องที่โดยเน้นการกระจายก�าลังสายตรวจเข้าไปตรวจตรารักษาความสงบ
เรียบร้อย และป้องกันอาชญากรรมให้ครอบคลุมพื้นที่  อย่างทั่วถึง ปรับปรุงและ
พัฒนาขีดความสามารถ สายตรวจให้เดินทางไปที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตกุารณ์ โดยการปรบัปรงุพฒันาศนูย์วทิยตุ่าง ๆ สร้างความรูค้วามเข้าใจในการ
แจ้งเหตขุองประชาชนและความรูค้วามเข้าใจในการไปยงัท่ีเกิดเหตแุละการปฏบิตัิ 
ณ จุดเกิดเหตุของต�ารวจสายตรวจ
  1.3 เน้นการจัดสายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตราตามย่านชุมชนหนาแน่น 
ย่านธรุกิจ ศูนย์การค้า และสถานท่ีล่อแหลมต่อการประกอบอาชญากรรมเพือ่ตรวจ
ตรารักษาความสงบเรียบร้อยและสร่างความอบอุ่นใจ ให้แก่ประชาชนมากที่สุด
  1.4 จัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ตามทางแยก หรือ จุดส�าคัญที่
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มปีระชาชนสญัจรไปมาเป็นจ�านวนมาก เพือ่เป็นจดุให้บรกิารรบัแจ้ง และให้บรกิาร
ต่าง ๆ แก่ประชาชน อันเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและความอบอุ ่นใจให้กับประชาชนตลอดเวลาโดยครอบคลุมทั่ว
กรุงเทพมหานคร
  1.5 การป้องกันอาชญากรรมท่ีกระท�าต่อ ธนาคาร ร้านทอง สถาบนัการเงนิ 
ร้านค้า และสถานบรกิารน�า้มนัทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง โดยเฉพาะการประทษุร้าย
ต่อทรัพย์ โดยจัดสายตรวจและสมุดตรวจประจ�าจุดให้สายตรวจ สายตรวจจราจร 
และสายสืบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปลงชื่อตรวจ ประสานให้มีการติดตั้งสัญญาณ
เตือนภัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ�า ณ จุด
ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมเหล่านี้
  1.6 ก�าหนดมาตรการร่วมกับโรงเรยีน สถาบนัการศกึษา และหน่วยราชการ 
ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมความประพฤติของเด็กและเยาวชน มิให้เบี่ยงเบนไปใน
ทางที่ผิดกฎหมายมั่วสุมเกี่ยวข้องยาเสพติด ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ก่อความเดือด
ร้อนในรูปแบบต่าง ๆ ต่อสังคมเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนประพฤติ
และปฏิบัติตนเสียหาย อันมีผลต่ออนาคตของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
โดยให้ทกุสถานตี�ารวจและกองก�ากับการ  สวสัดิภาพเดก็และเยาวชนให้ความสนใจ 
และร่วมปฏิบัติมาตรการเหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  1.7 ด�าเนินการตามนโยบายต�ารวจชุมชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วม
มือจากประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างต�ารวจกับประชาชน โดยเน้นโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
เยาวชนสัมพนัธ์เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมส่ีวนร่วมในภารกิจบางส่วนของต�ารวจซึง่
อยูใ่นวสิยัทีเ่ด็ก และเยาวชนจะปฏบิตัไิด้เช่น สมาชกิแจ้งข่าวสารจราจร เพือ่ปลกูฝัง 
และสร้างวนิยัในการจราจรและโครงการต่าง ๆ  ท่ีได้ด�าเนนิการมาแล้วอย่างมปีระสิทธภิาพ
     1.8 ใช้มาตรการสืบสวนหาข่าว รายงานความเคลือ่นไหวพฤตกิารณ์ต่าง ๆ 
อย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่งโดยเฉพาะก่อนเกดิเหต ุเพือ่ป้องกนั ระงบัยบัยัง้เหตทุีจ่ะ
เกิดขึ้น ก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคม
  1.9 ควบคุม ตรวจสอบ รายงานข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และก�ากับดูแล 
สถานบริการให้ปฏิบัติภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ค�าส่ัง นโยบายท่ี
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบริการที่ปล่อยปละละเลย ให้วัย
รุ่นเข้าไปมั่วสุมเสพยาเสตดิทกุพืน้ทีต้่องด�าเนนิการตรวจสอบ ควบคุม และด�าเนนิ
การตามกฎหมายโดยเด็ดขาด
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  1.10 กวดขันปราบปรามจับกุม แหล่งอบายมุขที่ผิดกฎหมายทุกประเภท
อย่างเด็ดขาดและต่อเนือ่ง โดยเฉพาะบ่อนการพนนั ตูม้้าไฟฟ้า หวยปิงปอง จบัยี่
ก่ี ฯลฯ และสถานบรกิารทีฝ่่าฝืนกฎหมายรวมทัง้โชว์ลามกอนาจารจะมใีนพืน้ทีใ่ด
ไม่ได้เด็ดขาด
 2. การปราบปรามอาชญากรรม
  2.1 ให้มาตรการเชงิรกุอย่างเฉยีบขาด ในการปราบปรามอาชญากรรมโดย
เฉพาะคดีอกุฉกรรจ์ และสะเทือนขวญั และคดีทีก่่อให้เกดิความเดือนร้อนอย่าง
รนุแรงต่อความสงบสขุของประชาชน ภายใต้กรอบก�าหนดของตวับทกฎหมายโดย
เคร่งครัด
  2.2 ให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับให้ความสนใจในการไปตรวจที่เกิดเหตุ
โดยฉับพลันทันที ณ ที่เกิดเหตุและมีการเร่งรัดติดตามผล และออกเยี่ยมปลอบ
ขวัญผู้เสียหายหรือเข้าทุกข์เป็นระยะ ๆ
     2.3 มุง่เน้นการสบืสวนจบักุมหลงัเกิดเหต ุให้มคีวามรวดเรว็พลนัเพือ่ให้ได้
ตัวผู้กระท�าผิดมาด�าเนินคดีโดยเร็ว โดยใช้ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัย
ใหม่มาประยุกต์เพื่อให้ได้ตัวผู้กระท�าผิด
     2.4 ปราบปรามกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพลและกลุ่มมือปืน
รับจ้างตลอดจนการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด อาวุธปืน
และอาวุธร้ายแรงทุกประเภท อย่างต่อเนื่องและเด็ดขาดในทุกรูปแบบ
     2.5 ปราบปรามอาชญากรรมท่ีเป็นขบวนการและการกระท�าความผดิของ
คนร้ายข้ามชาติเพื่อหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เข้ามาพักอาศัยอยู่ในห้อง 
เช่น อพาร์ทเมนต์ ห้องชดุคอนโดมเินยีมต่าง ๆ ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ซึง่บคุคลเหล่า
นัน้ส่วนหนึง่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงขึน้ เช่น การโจรกรรม ธนาคาร ร้านทอง การ
บงัคับล่อลวงหญงิเพือ่การค้าประเวณ ีและเน้นการปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกดิ
จากการกระท�าของแรงงานต่างชาติ
     2.6 เร่งรดัปราบปรามการล่วงละเมดิสทิธเิด็ก สตร ีการล่อลวงหญงิและเด็ก 
การบังคับค้าประเวณี และโสเภณีเด็ก โดยให้รวมถึงผู้กระท�าผิดและผู้สนับสนุน
ด้วย
     2.7 ระดมเจ้าหน้าที่ต�ารวจฝ่ายสืบสวนของทุกหน่วย ประสานการปฏิบัติ
เพื่อร่วมมือช่วยเหลือให้การสนับสนุนและประสานข้อมูลข่าวสารจากการสืบสวน
ให้สามารถจับกุมค้นร้ายในคดีต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ๆ อย่างใกล้ชิดและจริงจัง
     2.8 ระดมก�าลงักวาดล้างอาชญากรรมในรปูแบบต่าง ๆ เป็นครัง้คราวตาม
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สถานภาพอาชญากรรม และตามห้วงเวลาท่ีเหมาะสม และในคดีค้างเก่า เน้นการ
ปรบัปรงุเชงิรกุ เพิม่ประสิทธิภาพ ในการตดิตามจบักุม เพือ่กดดันให้ผูต้้องหาตาม
หมายจับถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทุกราย
  2.9 เพิม่มาตรการให้ความคุ้มครองและความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวต่าง
ชาติในขณะท่องเที่ยวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการจัดสายตรวจตรวจตรา
ป้องกันเหตรุ้ายตามแหล่งสถานท่องเทีย่ว รวมท้ังเส้นทางท่ีนกัท่องเท่ียวใช้สญัจร
อยูเ่สมอเพือ่ลดอตัราการเกิดอาชญากรรมตลอดจนการรบกวนในรปูแบบต่าง ๆ ท่ี
สร้างความเดือดร้อนร�าคาญให้แก่นกัท่องเทีย่ว และเน้นการให้ความช่วยเหลอืโดย
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพือ่ให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสรมิการท่อง
เที่ยวของรัฐบาล
     2.10 ก�าจดั ระงบัยบัยัง้ ป้องกันการกระท�าผดิทกุประเภททีก่ระทบกระเทอืน
ต่อเสรภีาพและการด�ารงชพี อย่างสงบสุขในชวีติประจ�าวนัของประชาชน เช่น การ
แข่งขันรถ บนถนนสาธารณะ นักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท รวมท้ังความไม่
ปลอดภัยในที่สาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
  2.11 จัดหาและพัฒนา อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสารท่ีใช้ให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน�าระบบวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมอย่างเหมาะสม
 สถานตี�ารวจบางยีข่นัจงึได้จดัรปูแบบสายตรวจตามแนวทางการปฏบิตัขิองกอง
บัญชาการต�ารวจนครบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 1. สายตรวจรถยนต์ 
     ก�าหนดให้มเีจ้าหน้าท่ีต�ารวจประจ�ารถระดับชัน้สญัญาบตัร ในต�าแหน่ง รอง
สารวตัรป้องกันปราบปราม หรอื ต�าแหน่งอืน่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย จ�านวน 1 คน ท�า
หน้าที่หัวหน้าต�ารวจสายตรวจตามห้วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ในการออกตรวจ
พื้นที่รับผิดชอบ มีรหัสนามเรียกขานทางวิทยุสื่อสารว่า “ 2 - 0 (สองศูนย์) ” เป็น
ผู้บังคับรถยนต์ชนิดกระบะ 2 ตอน สีขาว-ด�า พร้อมกับมีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจชั้น
ประทวน 1 คน ท�าหน้าที่เป็นพลขับ จัดเป็นรถยนต์สายตรวจออกตรวจพื้นที่และ
ในขณะเดียวกันยังเป็นผู้ควบคุมสั่งการ การปฏิบัติสายตรวจประเภทอื่น ๆ เช่น     
การก�าหนดจดุการตัง้จดุตรวจเคลือ่นท่ี (ว.43-4) , การก�าหนดจดุการปฏบิตัภิารกิจ
ถวายความปลอดภัยในการ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิิติ ์พระบรมราชนินีาถฯ และพระบรมวงศานวุงศ์ ทกุพระองค์ รวม
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ทั้งผู้น�าประเทศต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสายตรวจรถยนต์จะเน้นการตรวจพื้นที่บนถนน
สายหลักลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร หรือในพื้นที่ที่รถยนต์
สามารถเข้าถึง เป็นประเภทของสายตรวจที่มีความส�าคัญมาก สามารถตรวจตรา
พื้นที่ได้อย่างดี โดยไม่มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับเรื่อง สภาพ ดิน ฟ้าอากาศสามารถติด
ตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ เช่น วิทยุสื่อสาร สัญญาณไฟ
ไซเรน กรวยยาง รวมท้ังการขนส่งเคลือ่นย้ายตามแต่ภารกจิของสายตรวจได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งยังใช้ในการก้าวสกัดจับคนร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สายตรวจรถจักรยานยนต์
  เป็นการใช้รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซี.ซี. เป็นยานพาหนะมีเจ้า
หน้าทีต่�ารวจสายตรวจระดับชัน้ประทวน 2 นาย เป็นพลขบั 1 นาย และ คูต่รวจ
อกี 1 นาย ในการออกตรวจพืน้ทีล่กัษณะทีเ่ป็น ตรอก ซอยหรอืถนนแคบ ๆ และ
คอยฟังค�าสั่งการจากหัวหน้าสายตรวจตามแต่ละภารกิจซึ่งอาจมีเพิ่มขึ้นกว่าการ
ออกตรวจปกติสายตรวจรถจักรยานยนต์ จึงมีความคล่องตัว ประกอบกับการไล่
ติดตามคนร้ายหากสภาพการจราจรคับค่ังสายตรวจรถจักรยานยนต์จะสามารถ
ท�าได้ดีกว่าสายตรวจรถยนต์ รวมไปถงึการเข้าไปถงึพืน้ท่ีเกดิเหตไุด้รวดเรว็ซึง่ใน
แต่ละเขตพืน้ท่ีรบัผดิชอบของสถานตี�ารวจนครบาลบางยีข่นั จะมกีารแบ่งเขตการ
ตรวจออกเป็นส่วน ๆ ตามความเหมาะสมตามหลกัการพจิารณาแบ่งเขตตรวจ ซึง่
ในปัจจบุนัแบ่งเขตตรวจออกเป็น 4 เขต และมกันยิมจดัสายตรวจรถจกัรยานยนต์
รบัผดิชอบเขตตรวจตามท่ีได้แบ่งไว้นัน้ เขตละ 1 สาย ซึง่หลกัส�าคัญของสายตรวจ
รถจักรยานยนต์ คือ การปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจบ่อยๆ ท�าให้ผู้
กระท�าความผิดเกิดความลังเลใจหากลงมือกระท�าความผิดแล้วอาจถูกจับกุมตัว 
เป็นการเน้นการป้องกันอาชญากรรมและสามารถยบัยัง้อาชญากรรมได้ทนัทหีาก
มีการกระท�าความผิดขึ้น
 3. สายตรวจเดินเท้า
     เป็นการก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจสายตรวจออกตรวจพืน้ท่ีรบัผดิชอบด้วย
วิธีการเดินเท้าเพราะมีความเป็นจ�าเป็นในเรื่องของสถานที่โดยเฉพาะย่าน
ศนูย์การค้า ย่านธรุกจิ สถานขีนส่ง และแหล่งชมุทีม่ปีระชาชนอาศยัอยูอ่ย่างหนา
แน่น ซึง่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจกัรย่านยนต์ไม่สามารถเข้าถงึได้ และ
วธิกีารตรวจพืน้ท่ีด้วยสายตรวจเดินเท้านีม้ปีระโยชน์อย่างมากต่อการป้องกันปราบ
ปรามอาชญากรรม ด้วยวิธีการที่ผู้กระท�าผิดมักจะมีโอกาสลงมือกระท�าเช่น การ
ล้วงกระเป๋า การลักทรัพย์ การลวนลาม เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการตรวจพื้นที่เพื่อ
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สร้างความใกล้ชดิ ความอุน่ใจ ให้กับประชาชนทีพ่บเหน็ พร้อมให้ความช่วยเหลอื
และแนะน�า ตลอดจนบรกิารประชาชนได้อย่างรวดเรว็หวงัผลในการประชาสมัพนัธ์ 
และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 
  ดังนี้ จะเห็นได้ว่า สถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน ได้มีการวางแผนการ
ปฏบิตัหิน้าท่ีรวมไปถงึการน�าแนวคิดและทฤษฎีทีก่ล่าวข้างต้นมาเป็นหลกัประยกุต์
ใช้ ตลอดจนความคิดเหน็ทีไ่ด้รบัจากการศกึษาวจิยัย่อมส่งผลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจสายตรวจ สถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน 
โดยมอีงค์ประกอบส�าคัญ คือ การจดัรปูแบบสายตรวจ วธิกีารปฏบิตัแิละความมุง่
หมายของการตรวจพืน้ทีใ่นการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม ท้ัง 3 ประเภทว่า
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และมีความแตกต่างกันออกไป
อย่างไร นอกจากนี้ยังได้แสดงออกถึงปัจจัยเกี่ยวกับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
สายตรวจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป ้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ซึ่งได้แบ่งออกไว้เป็น 4 ด้าน คือ 1.ด้านการวางแผน 2.ด้านการ
รายงาน 3.ด้านการสั่งการ และ4.ด้านการประสานงาน ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความ
หมายของเนื้อหาไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจ ได้น�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ของตัวเจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจและองค์กร จึงท�าให้เห็นได้ว่าภารกิจ
งานสายตรวจเป็นงานเชงิป้องกันก่อนเหตเุกิดและปราบปรามการกระท�าความผดิ
เมือ่เกิดเหต ุซึง่หากมปีระสทิธภิาพแล้วจะสามารถเป็นเกราะป้องกันอาชญากรรม
ที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน ได้อย่าง
แท้จริง

ผลการศึกษา
 สถานตี�ารวจนครบาลบางยีข่นั มกีารน�าแนวคดิทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องกับการป้องกนั
ปราบปรามอาชญากรรมมาประยุกต์ใช้พร้อมกับมีการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน และได้รบัค�าตอบจากแบบสอบถามท่ีใช้เป็นเครือ่งมอืในการศกึษาวจิยั
ในครั้งนี้ จากกลุ่มประชากรศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจสายตรวจในสถานี
ต�ารวจนคร  บางยีข่นั จ�านวน 142 คน  โดยข้อมลูส่วนบคุคล พบว่า กลุม่ประชากร 
ศกึษา ร้อยละ 35.21 มอีายรุะหว่าง 51 ปี ขึน้ไป ส่วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 78.87 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 45.07 มียศเป็นนายดาบต�ารวจ ร้อยละ 
50.70 ชัน้ยศร้อยต�ารวจตร ีถงึ ร้อยต�ารวจเอก ร้อยละ 26.06 อัตราเงนิเดือนอยูใ่น
ช่วงมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป และมีค่าตอบแทนพิเศษไม่เกิน 3,000 บาทต่อ
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เดือน ซึ่งร้อยละ 61.27 มีอายุราชการมากกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ท�างานในหน้าที่สายตรวจระหว่าง 6 ถึง 10 ปี เคยได้รับการฝึกอบรมด้านการ
ท�างาน   สายตรวจถงึร้อยละ 94.37 และส่วนใหญ่จะปฏบิตัหิน้าท่ีสายตรวจรปูแบบ
สายตรวจรถจักรยานยนต์มากถึงร้อยละ 84.51 ร้อยละ 54.93 มีความสมัครใจใน
การปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ แต่ร้อยละ 35.21 ปฏิบัติเพราะผู้บังคับบัญชาออกค�า
สั่งมอบหมาย ส�าหรับอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ ได้แก่ ยานพาหนะ 
ร้อยละ 96.48 วิทยุสื่อสารและกุญแจมือ ร้อยละ 64.08 ทางราชการจัดหาให้ แต่
อาวธุปืนต้องจดัซือ้เองถงึร้อยละ 59.15 นอกจากนีก้ลุม่ประชากรศกึษายงัได้แสดง
ความคิดเหน็ต่อปัจจยัทัง้ 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านการวางแผน ด้านการรายงาน ด้าน
การสั่งการ และด้านการประสานงาน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
สายตรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึง่ถอืเป็นปัจจยัภายในหน่วยงาน 
โดยให้ความส�าคัญเรียงล�าดับได้ดังนี้         
 1. ด้านการวางแผน พบว่า สถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน มีการก�าหนด
แผนการปฏบิตัใินการด�าเนนิงานไว้ทกุครัง้ โดยผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูท้�าหน้าทีใ่น
การวเิคราะห์ข้อมลู รวมไปถงึการรบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ต้บงัคับบญัชา จากนัน้
จึงมีการจัดท�าแผนการปฏิบัติงาน เพื่อท่ีจะก�าหนดทิศทางการปฏิบัติ และเจ้า
หน้าที่ต�ารวจสายตรวจจะปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้  เช่น แผนการตรวจพื้นที่ใน
เขตรบัผดิชอบ แผนการรบัเสด็จพระราชด�าเนนิ แผนการปิดล้อมตรวจค้นสถานท่ี
หรือบุคคลเป้าหมาย และแผนการเผชิญเหตุต่างๆ เป็นต้น
 2. ด้านการรายงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจ สถานีต�ารวจนครบาล
บางยี่ขัน เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ หรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
อย่างไรจะต้องรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง เช่น การ
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ การรายงานเหตุ รวมไปถึงการรายงานผลการฝึก
อบรม เป็นต้น 
 3. ด้านการสัง่การ พบว่า เจ้าหน้าทีต่�ารวจสายตรวจ ยอมรบัการปฏบิตัติาม
ข้อสัง่การของผูบ้งัคับบญัชา ท่ีมอี�านาจหน้าทีด้่วยความเตม็ใจ เพือ่จะท�าให้ภารกิจนัน้ 
บรรลเุป้าหมาย เช่น การสัง่การเปลีย่นเขตการตรวจ การส่ังการให้เฝ้าระวงัสถานที่ 
เกิดเหตุ  การเรียกรวมก�าลังกรณีมีการชุมนุมของกลุ่มประชาชน หรือ การเข้า
ประจ�าจุดรับเสด็จฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯ เป็นต้น
 4. ด้านการประสานงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจ จะมีการประสาน
งานในกรณทีีม่เีหตทุางคดีเกิดขึน้ หรอื การก้าวสกัดจบัผูก้ระท�าความผดิ เป็นส่วน
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ใหญ่ เนือ่งจากในการปฏบิัติหน้าทีส่ภาวะการปกติจะปฏิบัตติามแผนในเขตตรวจ
รับผิดชอบของตนเอง และมีการรายงานการปฏิบัติทางวิทยุสื่อสารและหลังจาก
เสร็จสิ้นภารกิจเสมอ 
  ในส่วนปัจจยัภายนอกหน่วยงาน พบว่า กลุม่ประชากรศกึษา ร้อยละ 47.89 
มีพื้นที่รับผิดชอบในย่านธุรกิจการค้า รองลงมาร้อยละ 27.46 เป็นแหล่งชุมชน
แออดั ซึง่ ร้อยละ 63.89 เหน็ว่าพืน้ทีท่ีม่อีาชญากรรมสงูสุด คอื พืน้ทีช่มุชนแออดั 
ในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีต่�ารวจกบัคนในชมุชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ มี
ความสมัพนัธ์อนัดีต่อกันถงึร้อยละ 88.03 แต่ด้านการให้ความร่วมมอืกับเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจสายตรวจ ร้อยละ 63.38 เหน็ว่าคนในชมุชนให้ความร่วมมอืบ้างเป็นบางครัง้
เท่านั้น

สรุป
  จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดท�าให้ทราบถงึความคิดเหน็ แนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมทั้งหลักการที่วางไว้เพื่อน�ามาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่
ต�ารวจสายตรวจ สถานตี�ารวจนครบาลบางยีข่นั รวมไปถงึปัจจยัท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพ 
ของการท�างานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการรายงาน ด้านการสั่งการ 
และด้านการประสาน ซึ่งในแต่ละด้านมีความส�าคัญต่างกันออกไป รวมไปถึงวิธี
การจัดรูปแบบสายตรวจให้สอดคล้องกับการปฏิบัติในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานี
ต�ารวจนครบาลบางยีข่นั โดยวตัถปุระสงค์เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายและ แผนของ 
กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้เกิดผล 2 ปัจจัย  คือ 
 1. ปัจจยัภายในหน่วยงานท่ีส่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏบิตัหิน้าท่ีของเจ้า
หน้าท่ีต�ารวจสายตรวจซึง่เริม่จากการคดัเลอืกบคุลากร การบรหิารงาน 4 ด้าน คือ 
ด้านการวางแผน ด้านการรายงาน ด้านการสัง่การ  และด้านการประสานงาน เนือ่ง
มาจากถ้าผูบ้งัคับบญัชาเอาใจใส่ดูแลการปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างใกล้ชดิ มกีารวางแผน
ก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการให้โอกาส มีการพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา ตลอด
จนความพร้อมของอปุกรณ์เครือ่งมอื มงีบประมาณ การสร้างขวญัก�าลงัใจ รวมถงึ
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้จะเป็นส่วนช่วยเสริมศักยภาพให้การปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจมีประสิทธิภาพ
 2.  ปัจจัยภายนอกหน่วยงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจสายตรวจ ได้แก่ สภาพพืน้ท่ี เช่น บ้านเรอืน ถนนหนทาง ชุมชน 
ย่านการค้า รวมไปถงึประชาชนในเขตพืน้ที ่คอืความร่วมมอืของประชาชนในตอบ
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รบัการปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีต่�ารวจ การให้ข้อมลู การแจ้งเบาะแส และความไว้
วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ซึ่งจะมีผลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ข้อเสนอแนะ
 1. ผู้บังคับบัญชาควรมีการก�าหนดกฎเกณฑ์ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ต�ารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน คือ การประเมินผล
การปฏบิตังิานในแต่ละครัง้ เช่น การตดิตามจบักุมคนร้ายคดีอกุฉกรรจ์ , การ
ตดิตามจบักมุคนร้ายตามหมายจบัค้างเก่าได้จ�านวนหลายคน , สามารถตดิตาม
จับกุมผู้กระท�าความผิดหลังเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว หรือ ได้รับค�าชื่นชมยกย่อง
จากประชาชนในพืน้ที ่เป็นต้น เหล่านีส้ามารถน�าไปประกอบการพจิารณาความดี
ความชอบได้ด้วย 
 2. ผู้บังคับบัญชาควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่สายตรวจโดยเฉพาะค่าน�้ามัน ที่จะต้องเติมเพื่อใช้ออกตรวจพื้นที่รับผิด
ชอบ ทัง้ควรเพิม่เงนิเดือน เบีย้เลีย้ง สวสัดิการ เช่น อาหารกลางวนัเพือ่ดูแลเรือ่ง
ปากท้องช่วงกลางวันให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติงาน หรือ อาจให้รางวัลเป็นเงิน
รางวัลแก่ต�ารวจดีเด่นเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจที่มีความ
ประพฤตดิ ีมคีวามขยนั และได้รบัการลงความเหน็จากเพือ่นร่วมงาน รวมทัง้จดัหา
ทีพ่กัอาศัยให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจให้เพยีงพอ ใกล้สถานทีท่�างานเพือ่ อ�านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนเงินออมและ 
สนับสนุนทุนการศึกษาให้ข้าราชการต�ารวจท่ีประสงค์กู้ยืมไปใช้ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม หรือ น�าไปใช้จ่ายโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต�่า 
 3. ผูบ้งัคบับญัชาควรใช้อ�านาจอนัชอบธรรมด้วยความถกูต้องในการปกครอง
ผูใ้ต้บงัคับบญัชา โดยยดึ หลกัคณุธรรมจรยิธรรมและผูใ้ต้บงัคับบญัชาก็จะต้องเชือ่
ฟังค�าส่ังที่ชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องตามครรลองทั้งควรประพฤติตนให้มีศีล
ธรรมไม่ให้ความชัว่และกเิลสครอบง�า ด�ารงตนด้วยความซือ่สัตย์สจุรติ ตามอดุมคต ิ
ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  
 4. หน่วยงาน เช่น กองทะเบียนพล ควรมีการจัดสรรบุคลากรหรืออัตราก�าลัง
ของเจ้าหน้าทีต่�ารวจให้ม ีความเหมาะสมกับปรมิาณงานรวมท้ังจดัการเปิดรบัสมคัร 
บคุคลภายนอกเพือ่เข้ามาเป็นข้าราชการต�ารวจอย่างโปร่งใส มคีวามชดัเจนในด้าน
คุณสมบตัขิองผูส้มคัรรวมไปถงึแสดงให้เหน็ถงึความมเีกยีรต ิความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และในระดับสถานีต�ารวจ ผู้บังคับ
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บญัชาควรจดัสรรข้าราชการต�ารวจให้ปฏบิตัหิน้าท่ีตามความถนดั ซึง่จะช่วยท�าให้
ผลของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการก�าหนด
นโยบาย เช่น การปรบัภมูทิศัน์ของทีท่�าการ หรอื เสนอขอซือ้อปุกรณ์สนบัสนนุที่
มีคุณภาพและทันสมัยเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่แทนการรอเวลาในการจัดซื้อ
 6. ผู้บังคับบัญชาควรมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วย
งานหรอืกับหน่วยงานภายนอก ซึง่จะช่วยสร้างสัมพนัธไมตร ีเช่น การจดัแข่งกีฬา
หรือการจัดการฝึกอบรมให้แก่เด็กในโครงการเยาวชนสัมพันธ์ หรือ โครงการรับ
บริจาคโลหิตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ จัดหาที่ หรือ สร้างเครื่องออก
ก�าลังส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจออกก�าลังกายและแข่งขันกีฬา จะช่วยให้มีความ
พร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 7. ผูบ้งัคับบญัชาควรจดัให้มกีารหมนุเวยีนหน้าทีข่องเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เช่น การ 
เปลีย่นเขตตรวจ ให้ได้รู้จักพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด หรือ มีการหมุนเวียน
สายงาน จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และพิสูจน์ความเหมาะสม
ซึ่งเป็นส่วนช่วยจัดสรรบุคคลากรให้ตรงกับงาน
 8. ผู้บังคับบัญชาต้องมีนโยบายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแน่นอนว่าจะให้ผู้ใต้
บงัคับบญัชาปฏบิตัอิย่างไร เช่น การจดัก�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจเป็นชดุควบคมุฝงู
ชนโดยต้องเป็นเจ้าหน้าทีต่�ารวจอายคุ่อนข้างน้อยและมคีวามแขง็แรงและไม่เลอืก
ตามใจตวัเองในการจะให้ใครต้องปฏบิตั ิเป็นต้น จะได้เป็นบรรทดัฐานของการคัด
เลือก 
 9. สร้างภาพลกัษณ์ขององค์การให้เป็นทีย่อมรบั เช่น จดัเจ้าหน้าทีต่�ารวจเข้า
เยีย่มประชาชนทกุวนัตามชมุชนในเขตรบัผดิชอบเสมอืนการได้ตรวจพืน้ที ่และ
ช่วยให้รบัทราบถงึปัญหาทีแ่ท้จรงิ หรอื การจดัเจ้าหน้าทีต่�ารวจไปสอนวชิาความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติดเบื้องต้น หน้าเสาธงตอนเคารพธงชาติตามโรงเรียน หรือการ
บริการรับแจ้งเหตุนอกสถานที่ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นต้น 
 10. ผูบ้งัคับบญัชาควร จดัให้มกีารฝึกอบรม ฝึกทกัษะ ศกึษาดูงานไม่ว่าภายใน
หน่วยหรอืนอกหน่วยงาน ให้แก่ข้าราชการต�ารวจอยูเ่สมอ โดยใช้งบประมาณทีไ่ด้
มาหรอืทีเ่หลอืจากการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่จะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน อกี
ทั้ง ผู้บังคับบัญชาควรจัดการฝึกอบรม ปลูกจิตส�านึกของการบริการและตระหนัก
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งใช้หลักการ
ของทฤษฎีต�ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมหาความร่วมมือกับ
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ประชาชน เพือ่ให้ได้รบัทราบปัญหา ข้อเทจ็จรงิ ข้อมลูต่างๆ เพือ่ให้มกีารรายงาน
ผลการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความประทับ
ใจ เป็นที่พึ่งของประชาชนในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศและผดุงความยุติธรรมให้คงอยู่ของสังคมด้วยหน้าที่ความรับผิด
ชอบของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
 บทความเรื่อง “ปัญหาอุปสรรคของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการไกล่
เกลีย่ระงบัข้อพพิาท กรณศีกึษา เจ้าหน้าท่ีไกล่เกลีย่ของศนูย์ยตุธิรรมชมุชนอ�าเภอ
โคกส�าโรง จงัหวดัลพบรุ”ี มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาวธิกีารด�าเนนิงานด้านการไกล่
เกลี่ยระงับ ข้อพิพาทโดยชุมชน และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทในชุมชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ�าเภอโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี 
รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โดยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ
 ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ�าเภอ
โคกส�าโรง จงัหวดัลพบรุ ีมปัีญหาอปุสรรคของเครอืข่ายยตุธิรรมชมุชนในการไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาทอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาด้าน
หน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้องเป็นปัญหาระดับมาก รองลงมาคือปัญหาด้านคู่พพิาท
ทีเ่ข้าสูก่ารไกล่เกลีย่  รวมถงึด้านกระบวนการไกล่เกลีย่ ด้านสถานท่ี และด้านเจ้า
หน้าที่ไกล่เกลี่ย ตามล�าดับ โดยทัศนะของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคือ ควรมี
การสนบัสนนุจากหน่วยงานราชการในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง และเจ้าหน้าท่ี
ศนูย์ยตุธิรรมชมุชน ควรชีแ้จงให้คู่พพิาทได้ท�าความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลีย่ 
เพื่อให ้คู ่พิพาทมีความเข ้าใจในกระบวนการมากยิ่งขึ้นอีกทั้งควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รบัทราบข้อมลู เพือ่ให้สามารถเข้าถงึความยตุธิรรม
ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเรว็ นอกจากนีค้วรสร้างบรรยากาศท่ีดีในการไกล่เกลีย่
เพราะจะไม่ท�าให้เกิดบรรยากาศที่ตึงเครียด และเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยควรที่จะเป็น
ผู้ที่มีองค์ความรู้ทักษะในด้านการไกล่เกลี่ยที่มีความเชี่ยวชาญ

ค�าส�าคัญ : ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
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Abstract
 The article titled “Problems of Mediation in Community Justice 
Network : A case study on the Mediation Officers at Khok Samrong Com-
munity  Justice Center of Khok Samrong district , Lopburi Province” has 
the objectives to study on the reconciliation operations by a community; 
to explore the obstacles to the reconciliation by the Justice Center of Khok 
Samrong District, Lopburi Province; and to suggest ways to boost the 
effectiveness in overcoming the obstacles to the reconciliation. This study 
is a survey research work.    
 The findings from the study reveal that the reconciliation officials 
of the Justice Center of Khok Samrong District, Lopburi Province, face 
with obstacles to the reconciliation in the moderate level. The studied 
samples express that the most important obstacle, which is in the high 
level, is the related governmental agencies, followed by the reconciliation 
process, the place and the reconciliation officials, respectively. The offi-
cials’ opinions about ways to overcome the obstacles are the continuous 
supports from governmental agencies for the operations, the Justice Cen-
ter officials’ efforts to explain to the parties of conflicts the reconciliation 
process so that the parties will have better understanding of the process, 
and the public relations campaigns that give to people the information that 
enables them to access to justice in the easy, convenient and quick man-
ner. In addition, it is suggested that good atmospheres must be created 
during the reconciliation process in order to reduce tension between the 
parties of conflicts. Furthermore, reconciliation officials should have 
knowledge, skills and expertise related to reconciliation.      

Keywords: Community Justice Center, Reconciliation   
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บทน�า
 จากทิศทางการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) พระราช
บัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงยุติธรรม ได้ก�าหนดแผนการปฏิบัติงาน
ภายในกระทรวงยตุธิรรมให้สอดคล้องกับ ยทุธศาสตร์ประเทศ โดยจากยทุธศาสตร์
ได้ถ่ายทอดสู่นโยบายรัฐบาล 16+9 ข้อ แผนบริหารราชการแผ่นดิน/ประเด็น
นโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ/แผนงาน สู่การก�าหนดเป้า
หมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และส่วนราชการ อัน
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินการตามล�าดับ  โดยกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบ
หมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบด�าเนินการตามแนวทาง “ระบบยุติธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล�้า” ด้วยการเสริมสร้างให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบยุติธรรมได้
โดยง่าย รวดเรว็ เสมอภาค และประหยดั โดยการกระจายโอกาสการเข้าถงึความ
ยตุธิรรมไปสูร่ะดับจังหวดั และการเสรมิสร้างความเข้มแขง็และความยตุธิรรมระดับ
ชุมชนและหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็นที่ 2 คือการลดความเหลื่อม
ล�้า การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม หรือ 
“ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล�้า (Inclusive Growth)”
 กระทรวงยตุธิรรมจงึได้ก�าหนดให้ส�านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม จดัตัง้
หน่วยงานขึน้มาเพือ่รบัผดิชอบด�าเนนิการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องผ่านค�าส่ัง
ที่ 919/2556 ลงวันที่24 ธันวาคม 2556 โดยให้จัดตั้งกองพัฒนายุติธรรมชุมชน 
เรยีกโดยย่อว่า กยช.  ขึน้มารบัผดิชอบด�าเนนิการตามโครงการพฒันาและส่งเสรมิ
ชุมชน เพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ดังสรุปได้ตามแผนภาพที่ 1 
ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 ทิศทางการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงยุติธรรม
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 ภายหลังจากการท่ีส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้
ด�าเนินการตามโครงการดังกล่าว กองพัฒนายุติธรรมชุมชน จึงได้ท�าการแปลง
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและความเป็น
ธรรมทางสังคม เป็นแผนปฏิบัติงานรวมทั้งการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล อันเป็นไปตามภารกิจของกองพัฒนายุติธรรมชุมชน ซึ่งแผนงานตาม
ภารกิจด้านงานยตุธิรรมชมุชน เป็นภารกจิด้านการสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
ในงานยตุธิรรม โดยกระทรวงยตุธิรรมส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ชมุชนได้รวมตวักนั
เป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เช่น งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น  
 ซึง่ผูศ้กึษาได้ให้ความสนใจไปยงัประเด็นของการไกล่เกลีย่ระงบัข้อพพิาท  
เนือ่งจากเหน็ว่าการผูไ้กล่เกลีย่ข้อพพิาทนัน้ จ�าเป็นจะต้องใช้หลกัหรอืทักษะหลาย
ประการในการไกล่เกลีย่ระหว่างคูข่ดัแย้ง เช่น ทกัษะการฟัง โดยความสามารถใน
การฟังจะมีประสิทธิภาพต�่าลง เมื่อสถานภาพหรือผลประโยชน์ถูกคุกคาม คู่ขัด
แย้งจะหมกมุ่นอยู่กับการคิดปกป้องตัวเองมากกว่าการที่จะรับฟังว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
ก�าลงัพยายามกล่าวหรอืยกประเดน็ ผลก็คือผูไ้กล่เกลีย่หรอืคนกลางอาจจะละเลย
ในส่ิงท่ีอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะพูดหรือมองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทักษะ
การถามค�าถาม การที่จะเรียนรู้เก่ียวกับความขัดแย้ง ผู้ไกล่เกลี่ยต้องตั้งค�าถาม
อย่างระมดัระวงัไม่ให้ค�าถามท�าลายความสมัพนัธ์ท้ังผูไ้กล่เกลีย่เองหรอืแม้กระทัง่
คู่ขัดแย้ง ดังนั้นเวลาตั้งค�าถามควรค�านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวในเรื่องการ
วเิคราะห์ความขดัแย้ง การระมดัระวงัเวลาตัง้ค�าถามจะช่วยให้เราเข้าใจส่ิงทีเ่กิด
ขึ้นได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ว่าการด�าเนินงาน
ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในฐานะที่เป็นเครือข่าย
หลกัของกระทรวงยตุธิรรมนัน้ มปัีญหาอปุสรรคในด้านใดในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
ในชุมชน นอกจากนี้ยังศึกษาในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาการด�าเนนิงาน
ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนท่ีเกิดขึ้นท้ังนี้ก็เพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สอดคล้องกับการด�าเนนิงานตามแนวทาง “ระบบยตุธิรรมเพือ่ลด
ความเหลื่อมล�้า” ท่ีจะท�าให้สามารถกระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมแก่
ประชาชนจากส่วนกลางไปสู่ระดับจังหวัด และชุมชนได้ในที่สุด
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วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาวิธีการด�าเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดย 
  ชุมชน
 2. เพื่อศึกษาอุปสรรคในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนของศูนย์ 
  ยุติธรรมชุมชนอ�าเภอโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแก้ไข 
  ปัญหาอุปสรรคในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 1. แนวคิดยุติธรรมชุมชน
 การมีส่วนร่วมทางสังคมของชุมชนของบุคคลนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ 
สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพ และที่อยู่
อาศัย โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตกต�่าจะเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของชมุชนน้อยกว่าบคุคลท่ีมสีถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจสงู นอกจาก
นัน้แล้วการมแีหล่งอ�านาจและการตดัสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมุชน 
ซึ่งจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือด้านการ
ศกึษา และการเงนิ เป็นสิง่หนึง่ทีแ่สดงถงึสถานภาพทางสังคม แหล่งอ�านาจทัง้สอง
ชนดินีถ้้าผูใ้ดได้ครอบครองหรอืมไีว้ กจ็ะเป็นผูท้ีม่บีทบาทสูงในชมุชน โดยเฉพาะ
ในการมี ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน นอกจากฐานะทาง
เศรษฐกจิและระดับการศกึษาแล้ว คณุลกัษณะทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือ ค่านยิม 
ตลอดจนนสิยั ประเพณใีนชมุชนกอ็าจมผีลต่อการมส่ีวนร่วมของชุมชนเช่นเดียวกัน 
(ประยูร ศรีประสาธน์, 2542:5 อ้างถึงในสุณีย์ กัลป์ยะจิตรและคณะ, 2554 :16)
 2. แนวคิดการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
 การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทต้องมคู่ีกรณตีัง้แต่สองฝ่ายขึน้ไปและมคีนกลางเข้า
มาช่วยเหลือในการเจรจาของคู่กรณี ที่เรียกว่า ผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งแตกต่างจากการ
เจรจาต่อรองทีคู่่กรณทีีเ่ก่ียวข้อตกลงเจรจากันเองโดยไม่มบีคุคลท่ีสามเข้ามาร่วม
ในการเจรจาด้วย ความยนิยอมหรอืความสมคัรใจของคู่กรณ ีเป็นส่ิงทีส่�าคัญท่ีสดุ
ในการด�าเนนิการระงบัข้อพพิาทโดยวธิกีารไกล่เกลีย่ เพราะเรือ่งของการไกล่เกลีย่
เป็นเรือ่งของความสมคัรใจ ซึง่เป็นการสมคัรใจทัง้ในด้านการตกลงใจท่ีจะใช้วธิกีาร
ไกล่เกลีย่เป็นวธิกีารระงบัข้อพพิาท สมคัรใจในการตกลงเลอืกคนกลางมาท�าหน้าที่
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและการยอมรับผลหรือตกลงตามแนวทางที่ไกล่เกลี่ยหรือไม่อาจ
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เป็นความสมัครใจของคู่กรณีที่มีข้อพิพาท ไม่มีผู้ใดสามารถบังคับคู่กรณีได้ แม้
กระท่ังผูไ้กล่เกลีย่เองก็ไม่อาจบงัคบัได้ เนือ่งจากผูไ้กล่เกลีย่ไม่ใช่ศาลหรอืนญุาโต
ตุลาการเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้เกิดแนวคิดการหาทางออกของปัญหาเท่านั้น ไม่ใช่
ผู้ท�าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดแต่อย่างใด ความสมัครใจหรือความยินยอมของคู่กรณีนี้
ต้องมีอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นไกล่เกลี่ยจนกระทั่งการตกลงตามที่ไกล่เกลี่ย หากไม่
ยินยอมหรอืไม่สมัครใจในช่วงใด การไกลเ่กลีย่อาจจ�าตอ้งยกเลิก เมือ่ถึงจดุใดทีคู่่
กรณีไม่เป็นที่พอใจก็สามารถยกเลิกการเจรจาไกล่เกลี่ยได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
ทัง้สิน้ เพราะผลของการตกลงนัน้ต้องเป็นทีพ่อใจของคูก่รณทีกุฝ่าย หากไม่พอใจ
ก็ไม่ต้องยอมรับ
 3. ทฤษฎีความขัดแย้ง
 แนวคิดที่มีข้อสมมุติฐานท่ีว่า พฤติกรรมของสังคมสามารถเข้าใจได้จาก
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ และบุคคลต่างๆ เพราะการแข่งขันกันในการเป็น
เจ้าของทรัพยากรท่ีมีค่าและหายาก มีนักสังคมวิทยาหลายท่านท่ีใช้ทฤษฎีความ
ขัดแย้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่ในที่นี้จะเสนอแนวความคิดของนัก
ทฤษฎีความขัดแย้งที่ส�าคัญ 2 ท่าน ดังนี้
 โคเซอร์เสนอว่า ความขดัแย้งสามารถท�าให้เกิดการแบ่งกลุม่ ลดความเป็น
ปรปักษ์ พัฒนาความซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มในด้านความขัดแย้งและร่วมมือ
และสร้างความแตกแยกกับกลุ่มต่าง เป็นต้น
 ราส์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf,1977:12-13 อ้างถงึในบษุกร เพง็
หาจติต์,2544ซ34-37) เป็นนกัสังคมวทิยาชาวเยอรมนั เสนอว่า ความไม่เท่าเทียม
กันในสังคมนั้น เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิอ�านาจ (Authority) 
กลุม่ทีเ่กิดขึน้ภายในสงัคมสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ กลุม่ท่ีมอี�านาจ
กับกลุม่ทีไ่ม่มอี�านาจ สงัคมจงึเกิดกลุม่แบบไม่สมบรูณ์ (Guise-groups) ของสงัคม
สองฝ่ายท่ีต่างก็มีผลประโยชน์แอบแฝง (Latent interest) อยู่เบื้องหลัง ดังนั้น 
แต่ละฝ่ายจงึต้องพยายามรกัษาประโยชน์ผลประโยชน์ของตนเอาไว้โดยมผีูน้�าท�า
หน้าท่ีในการเจรจาเพื่อปรองดองผลประโยชน์ของกลุ่มที่ครอบง�าและเสนอความ
คดิว่า ความขดัแย้งท่ีเกดิขึน้ ในสังคมเป็นผลมาจากความกดดันภายนอกจากสังคม 
อืน่ๆ และความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในสังคมสามารถควบคุมได้โดยการประนปีระนอม 
ตามแนวคิดของดาห์เรนดอร์ฟ ความขดัแย้งสามารถท�าให้โครงสร้างมกีารเปลีย่น 
แปลงได้ ประเภทของการเปลี่ยน ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง และขนาด
ของการเปลีย่นแปลงขึน้อยูกั่บเงือ่นไขของการเปลีย่นแปลง เช่น อ�านาจของกลุม่ 
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ความกดดันของกลุ่ม
 4. แนวคิดกระบวนการยุตธรรมเชิงสมานฉันท์
 แนวคิดความยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์คอืวธิกีารจดัการกับความขดัแย้งถาม
วถิทีางความยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์ (Restorative Justice Approach) ซึง่ให้ความ
ส�าคัญกับการอยูร่่วมกันอย่างสนัต ิ(Peace) อยูร่่วมกันด้วยความรกั (Love) ความ
เอื้ออาทรกัน และกัน (Caring) และมีความเมตตากรุณาแก่กัน (Mercy) และต้อง
อยู่บนหลักการส�าคัญคือความเสมอภาคการให้เกียรติ (Respect) ซึ่งกันและกัน 
กระบวนการสมานฉนัท์จงึเป็นการระงบัข้อพพิาทในวถิทีางของความยตุธิรรมเชงิ
สมานฉนัท์ท่ีมจีดุเริม่ต้นอยูท่ีค่วามรกั ความเอ้ืออาทร ความกรณุาท่ีมนษุย์พงึมต่ีอ
กัน และด�าเนินการโดยยึดหลักความเสมอภาคการให้เกียรติไม่ว่ากระบวนการนี้
ด�าเนนิการอยูใ่นรปูแบบใดภายใต้แนวคิดเช่นนีเ้ป็นทัง้ปรชัญาแนวคดิและกลวธิใีน
การเยยีวยาสร้างความสามคัคีระหว่างเหยือ่อาชญากรรม ผูก้ระท�าผดิในชุมชนขึน้
ใหม่อกีครัง้ โดยมุง่เน้นให้ความส�าคัญกับการมองอาชญากรรมเป็นเรือ่งของ “ความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคล” (Interpersonal Conflict)
 นติธิร วงศ์ยนื (อ้างในโสภศิ อนิทสโร, 2550:48) ได้อธบิายค�าว่า “Restor-
ative justice” หรอื “กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์” เป็นแนวคิดท่ีได้รบัการ
นิยามขึ้นใหม่ในสังคมโลกและสังคมไทย ซึ่งมีแนวคิดต่าง ๆ ที่เคยใช้กันมาก่อน
หน้านี้ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน และโดยที่นักวิชาการไทยได้น�าค�าศัพท์ภาษา
องักฤษค�าเดียวกันมาให้ความหมายภาษาไทยไม่เหมอืนกันบางค�ามกีารให้ความ
หมายสลับกันและไม่ได้สอดคล้องกับศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตสถาน ที่ได้
ก�าหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ท�าให้เกิดความสับสนและเกิดความเข้าใจที่คลาด
เคลื่อนเมื่อมีการน�ามาสื่อสารกัน
 วิธีการระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมที่หลากหลายมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพือ่แบ่งเบาภาระคดีออกจากระบบงานยตุธิรรมและพยายามใช้
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักให้ น้อยลง โดยกลุ่มแนวคิดดังกล่าวมีการกล่าว
ถึง “เหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหาย” ที่เป็นคู่กรณีหรือคู่พิพาทบางในลักษณะที่
เสริมความคิดในการใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการแต่ยังไม่ให้บท
บาทความส�าคัญมากนัก รวมทั้งยังไม่มีการ กล่าวถึงความส�าคัญของ “ชุมชน”ใน
ฐานะเป็นแหล่งทรพัยากรทีอ่ดุมไปด้วยบคุคลท่ีทรงภมูปัิญญาท้องถิน่ในการระงบั
และประนอมข้อพพิาทเชงิจารตีอย่างไม่เป็นทางการซึง่ทัง้เหยือ่อาชญากรรม และ
ชุมชนนี้เป็นสาระส�าคัญของความส�าเร็จในการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
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ยัง่ยนืต่อไป ขณะทีก่ระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์ในมติขิองแนวคดิเชงิคุณค่า
และเชิงปฏิบัติการต่อไป
 Mark S. Umbreit (นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า, 2548, น.20) ได้เปรียบความ
ยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์ กับกระบวนทศัน์เดิมของกระบวนการยตุธิรรมว่ายตุธิรรม
เชงิสมานฉนัท์ให้ความสนใจในการฟ้ืนฟแูก่เหยือ่และชุมชนทีต่กเป็นเหยือ่มากกว่า
การให้คุณค่าในเรื่องการลงโทษผู้กระท�าความผิด โดยยกระดับความส�าคัญของ
เหยือ่ในกระบวนการยตุธิรรมให้มากขึน้ทัง้การเข้ามามส่ีวนร่วมและการให้บรกิาร
แก่เหยือ่เป็นการแก้วกิฤตของความเป็นตวัแทน (Crisis of Representation) ตาม
กระบวนทัศน์แบบ Modernity เรียกร้องให้ผู้กระท�าผิดแสดงความรับผิดชอบโดย 
ตรงต่อบุคคล หรือชุมชนที่ตกเป็นเหยื่อ โดยการกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการแสดงความรบัผดิชอบของผูก้ระท�าผดิและการให้การช่วยเหลอืสนบัสนนุใน
การตอบสนองความต้องการของเหยื่อและผู้กระท�าผิด ให้ความส�าคัญกับการที่ผู้
กระท�าผิดแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท�าของเขา โดยการชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อผู้เสียหายและชุมชน มากกว่า การลงโทษที่เฉียบขาด อีกทั้งเน้นให้ชุมชน
ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการปรบัพฤตกิรรมของผูก้ระท�าความผดิ เพราะมอง
ว่าอาชญากรรมอยูใ่นบรบิทของสังคมและมคีวามสมัพนัธ์  กบัองค์ประกอบอืน่ของ
สังคม
 5. ทฤษฎีการแก้ปัญหา
 ทฤษฎีการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากผลงานเรื่องนักแก้ปัญหา
ทั่วไป (general problem solver) ของ Ernest & Newell (1969) และ Newell & 
Simon (1972) ซึง่เป็นทฤษฎีการแก้ปัญหาของมนษุย์ (human problem solving) 
ในรปูแบบของโปรแกรมท่ีเป็นสถานการณ์จ�าลอง ผลงานนีช่้วยวางรากฐานกระบวนทศัน์ 
เก่ียวกับการประมวลสารสนเทศส�าหรับศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหา หลักการของ
ทฤษฎีนี้ คือ พฤติกรรมการแก้ปัญหาประกอบด้วย “วิธีการ-ปลายทาง-วิเคราะห์” 
ซึ่งเป็นการน�าปัญหามาแตกออกเป็นองค์ประกอบหรือเป้าหมายย่อยๆ แล้วจึง
จัดการแก้ไขเป้าหมายย่อยๆ เหล่านั้นทีละเรื่อง แนวคิดนี้ตรงกันข้ามกับ Wert-
heimer (1959) นักจิตวิทยาในกลุ่มทฤษฎีเกสตอลต์ ซึ่งท�าการวิจัยเรื่องการแก้
ปัญหาและให้ความส�าคัญด้านความเข้าใจเรื่องโครงสร้างของปัญหา  โดยเชื่อว่า
พฤตกิรรมการแก้ปัญหาท่ีประสบผลส�าเรจ็เป็นเพราะบคุคลผูน้ัน้สามารถมองเหน็
โครงสร้างโดยรวมท้ังหมดของปัญหาหลกัการของทฤษฎีนีค้อื ผูเ้รยีนจะต้องได้รบั
การสนับสนุนให้เกิดการค้นพบธรรมชาติของปัญหาหรือประเด็นหัวข้อที่ต้องการ
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แก้ไข ส่ิงทีเ่ป็นช่องว่าง ความไม่ลงรอยกันหรอืส่ิงรบกวนต่างๆ เป็นสิง่เร้าท่ีส�าคญั
ต่อการเรยีนรู ้การเรยีนการสอนจะต้องอยูบ่นพืน้ฐานของกฎองค์กร ประกอบด้วย 
ความใกล้เคียง การปกปิด ความคล้ายคลึง และความเรียบง่าย
 แนวปฏิบัติพื้นฐานในการแก้ปัญหา
 McNamara (1999) กล่าวว่าวธิกีารแก้ปัญหามหีลากหลายวธิ ีไม่มวีธิกีาร
แก้ปัญหาใดที่จะสามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องได้ แต่มีแนวปฏิบัติพื้นฐานที่สามารถ
น�าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ โดยต้องมีการฝึกใช้เสียก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
จนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ ขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้
 1.  ระบุปัญหา  ขั้นนี้เป็นขั้นที่คนส่วนใหญ่มักจะสับสน กล่าวคือ จะเริ่ม
ด้วยการคดิว่าสิง่นัน้เป็นปัญหา แทนทีจ่ะท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้เสยีก่อนว่าท�าไม
จึงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา การระบุปัญหาต้องอาศัยข้อมูลจากตนเองและผู้อื่น ซึ่ง
ได้มาโดยใช้วิธีการตั้งค�าถาม อาทิ อะไรคือสิ่งที่เห็นว่าเป็นสาเหตุที่ท�าให้คิดว่ามี
ปัญหาเกิดขึ้น  ปัญหาที่ว่านั้นเกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อใด ก�าลัง
เกิดขึน้กบัใคร และท�าไมจงึเกดิขึน้ จากนัน้ให้เขยีนอธบิายว่าสิง่ทีก่�าลงัเกดิในขณะ
นั้น โดยแท้จริงควรจะเป็นอย่างไร ต้องพยายามอธิบายให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 
เขยีนอย่างเจาะจง และครอบคลมุประเด็นว่า อะไร ท่ีไหน อย่างไร กับใคร และท�าไม
 2.  มองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ในขั้นนี้จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้
รบัข้อมลูน�าเข้าจากบคุคลอ่ืนซึง่รบัรูปั้ญหาและจากผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากปัญหา 
การเกบ็ข้อมลูควรท�าเป็นรายบคุคลจะได้ข้อมลูมากกว่า ให้จดบนัทึกสิง่ทีเ่ป็นความ
คดิเหน็ของตนเองและส่ิงท่ีได้ยนิมาจากผูอ่ื้น จากนัน้เขยีนอธบิายสาเหตขุองปัญหา 
ในลกัษณะท่ีว่า อะไรก�าลงัเกิดขึน้ เกิดขึน้ท่ีไหน เมือ่ใด อย่างไร กับใคร และท�าไม
 3.  แจกแจงทางเลือกต่างๆ ส�าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ในขั้นนี้ควร
ให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ยกเว้นในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวให้
ระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ทางเลือกหลายๆ ทาง แล้วน�ามาคัด
กรองเพือ่หาแนวคิดทีดี่ทีสุ่ด การได้มาซึง่ความคิดท่ีหลากหลายนัน้ ต้องระวงัทีจ่ะ
ไม่ตดัสินว่าความคิดเหล่านัน้ดีหรอืไม่ดี ให้จดบนัทึกตามทีไ่ด้ยนิมาเท่านัน้ ทกัษะ
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการจ�าแนกสาเหตขุองปัญหาคือการคิดเชิงระบบ (systems thinking)
 4. เลือกวิธีการแก้ปัญหา ในการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา วิธี
การใดที่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว วิธีการใดที่มีความเป็นจริงมากที่สุดใน
การแก้ปัญหา ได้ส�าเรจ็ ในขณะนีม้ทีรพัยากรส�าหรบัการแก้ปัญหาหรอืไม่จะจดัหา
มาใช้ได้หรือไม่มีเวลาเพียงพอที่จะใช้วิธีการนี้หรือไม่ อะไรคือความเสี่ยงของทาง
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เลือกแต่ละวิธี
 5. วางแผนน�าทางเลอืกในการแก้ปัญหาท่ีเป็นวธิท่ีีดีทีส่ดุไปปฏบิตัหิรอืจดั
ท�าแผนปฏิบัติการ
 6. ดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส�าเร็จ
ซึ่งได้แก่ เห็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นตามตัวบ่งชี้หรือไม่ แผนมีการด�าเนินงาน
ตามตารางท่ีก�าหนดไว้หรอืไม่ ถ้าแผนไม่ได้ด�าเนนิไปตามทีค่าดหวงัไว้ ให้พจิารณาว่า 
แผนมีความเป็นไปได้จริงหรือไม่  มีทรัพยากรเพียงพอที่จะท�าให้แผนส�าเร็จตาม
ก�าหนดการหรอืไม่ ควรมสีิง่อืน่ทีต้่องท�าก่อนส่ิงท่ีก�าหนดไว้แต่เดิมในแผนหรอืไม่
ควรเปลี่ยนแผน
 7. ตรวจสอบว่าปัญหาได้รบัการแก้ไขเรยีบร้อยแล้วหรอืไม่ในขัน้นี ้วธิหีนึง่
ที่ดีที่สุดในการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ คือการก
ลับคืนสู่การปฏิบัติงามตามปกติ แล้วสังเกตสถานการณ์ นอกจากนั้นมีประเด็นที่
ควรพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้ 
  7.1 ควรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้
ขึ้นอีก
  7.2 อะไรคือบทเรียนที่ได้จากการแก้ปัญหาครั้งนี้ ในเชิงความรู้ 
ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ
  7.3 ควรมีการเขียนบันทึกส้ันๆ ถึงเหตุการณ์เด่น ที่เป็นความ
ส�าเร็จในการพยายามแก้ปัญหา และสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้ แล้วน�ามาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้อง
วิธีการศึกษา
 รูปแบบงานวิจัย
 การศึกษาอุปสรรคของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการไกล่เกลี่ยระงับข้อ
พิพาทนั้นเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยเป็นการท�า
แบบสอบถาม (Questionnaires) มาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณ  รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-depth Interview) จากบุคลากรใน
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายยุติธรรมชุมชนส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 
 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
 1. นักวิชาการยุติธรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของ
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี (ส่วนภูมิภาค) และกองพัฒนายุติธรรมชุมชน 
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ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม(ส่วนกลาง) จ�านวน 2 ท่าน
 2. สมาชกิเครอืข่ายยตุธิรรมชมุชน ของศนูย์ยตุธิรรมชมุชนอ�าเภอโคกส�าโรง 
จังหวัดลพบุรี จ�านวน 103 ท่าน
 การเก็บรวยรวมข้อมูล
 1. ประสานความร่วมมือไปยังประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ�าเภอ
โคกส�าโรง  จังหวัดลพบุรี  และกองพัฒนายุติธรรมชุมชน ในการขอเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน�ามาศึกษา
 2.  น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
 3.  ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปแกรม SPSS
 4.  จัดท�าข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ผลการศึกษา
 จากผลการศึกษาพบว่า อุปสรรคของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาท ด้านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ปัญหาอปุสรรคในด้านนีอ้ยูใ่นระดับปานกลาง(x =3.57 , S.D.= .843) โดยมคีวาม
เห็นว่า ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนการด�าเนินงานจากหน่วยงาน
ราชการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.83  รวมถึงไม่ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องอย่างต่อเนือ่ง มค่ีาเฉลีย่ 3.50 และหน่วยงานราชการไม่มกีาร
จดัฝึกอบรมทีเ่พยีงพอ ในการเสรมิสร้างทกัษะการไกล่เกลีย่ให้กบัผูไ้กล่เกลีย่มค่ีา
เฉลี่ย  3.39
 ส่วนปัญหาอปุสรรคของเครอืข่ายยตุธิรรมชุมชนในการไกล่เกลีย่ระงบัข้อ
พิพาท
ด้านคู่พพิาททีเ่ข้าสู่การไกล่เกลีย่ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มปัีญหาอปุสรรคในด้านนี้
อยูใ่นระดับปานกลาง (x=3.25, S.D.= .896) โดยมคีวามเหน็ว่าคู่พพิาทไม่ให้ความ
ร่วมมือในการไกล่เกลี่ย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.27 และคู่พิพาทไม่มีการชี้แจงและ
อธิบายข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมามีค่าเฉลี่ย 3.23
 อีกทั้งด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ปัญหาอุปสรรคในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง (x=3.21, S.D.= .809) โดยมีความ
เห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึง
ขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการไกล่เกลีย่ระงบัข้อพพิาท มค่ีาเฉลีย่สงูสุด 3.39 รวมถงึมี
การแทรกแซงจากนกัการเมอืงหรอืผูม้อี�านาจ มค่ีาเฉลีย่ 3.33 อกีท้ังคู่กรณทีัง้สอง
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ฝ่ายมกัไม่พงึพอใจทีจ่ะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทมค่ีาเฉลีย่ 3.14 ประกอบ 
กับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สามารถท�าให้เกิดความเป็นกันเอง สะดวก 
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.13 และการไกล่เกลี่ยยังไม่สามารถลดความขัดแย้งรวมถึง
รักษามิตรภาพของคู่พิพาทได้มีค่าเฉลี่ย 3.08
 นอกจากนัน้ด้านสถานท่ี กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มปัีญหาอปุสรรคในด้านนี้
อยู่ในระดับปานกลาง (x=3.15 ,S.D.=.759) โดยมีความเห็นว่าบรรยากาศหรือ
สภาพแวดล้อมของห้องไกล่เกลีย่/สถานท่ีไกล่เกลีย่ไม่เอ้ืออ�านวยให้การไกล่เกลีย่
ประสบผลส�าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.23 รวมถึงการเดินทางไปยังห้องไกล่เกลี่ย
สถานท่ีไกล่เกลีย่ไม่มคีวามสะดวกหรอืคล่องตวัมค่ีาเฉลีย่ 3.21 ประกอบกับสถาน
ทีไ่กล่เกลีย่มคีวามเป็นทางการและไม่เป็นสดัส่วน ตัง้อยูใ่นท่ีทีม่ผีูค้นพลกุพล่าน มี
ค่าเฉลี่ย 3.07
 รวมถงึด้านเจ้าหน้าทีไ่กล่เกลีย่ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มปัีญหาอปุสรรคใน
ด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.95, S.D.= .824) โดยมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยยังไม่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการให้การไกล่เกลี่ย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3.18 อกีทัง้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีเกิดขึน้ขณะให้การ
ไกล่เกลีย่ได้ทนัท่วงทมีค่ีาเฉลีย่ 3.01 รวมถงึการใช้ดุลพนิจิในการวนิจิฉยัข้อพพิาท
ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม มค่ีาเฉลีย่ 2.99 และวางตวัไม่เป็นกลางมค่ีาเฉลีย่ 2.60  

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
          1.)  ด้านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 จากการศึกษาพบว่า การประสานงานตดิต่อกับเจ้าหน้าท่ีในด้านต่างๆจาก
ทัง้ส่วนกลางและส่วนจงัหวดัน้อยมาก ท�าให้เกิดความเข้าใจในประเด็นปัญหาหรอื
การด�าเนินงานท่ีไม่ตรงกัน ทางหน่วยงานราชการจึงควรจะมีการประสานงาน
ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้มีการแลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางแก้ไขไปพร้อมกัน 
 2.)  ด้านคู่พิพาทที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ย
 จากการศึกษาพบว่า คูพ่พิาทไม่ให้ความร่วมมอืในการไกล่เกลีย่และไม่มี
การชีแ้จงหรอือธบิายข้อเทจ็จรงิอย่างตรงไปตรงมา อนัเนือ่งมาจากบางครัง้ยงัขาด
ความเชือ่มัน่ในบทบาทของเจ้าหน้าท่ีไกล่เกลีย่ ดังนัน้ทางศูนย์ยตุธิรรมชุมชนควร
ส่งเสรมิในด้านการประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้ โดยมกีารจดัท�าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ 
เพือ่ให้สมาชกิในชมุชนเลง็เหน็ความส�าคัญของการให้ความร่วมมอืในการไกล่เกลีย่ 
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 3.)  ด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
 จากการศึกษาพบว่า ประชาชนไม่เข้าใจถงึขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการไกล่
เกลี่ย อีกทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่พึงพอใจที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พพิาท  เนือ่งจากยงัขาดความเชือ่มัน่ในกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก ดังนัน้เจ้า
หน้าท่ีไกล่เกลี่ยควรพัฒนาทักษะในการไกล่เกลี่ยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง
รวดเรว็เพือ่ลดความขดัแย้งท่ีอาจจะทวคีวามรนุแรงขึน้และท�าให้ประชาชนไม่รูส้กึ
ว่าใช้เวลาโดยเสียเปล่า 
 4.)  ด้านสถานที่
 จากการศึกษาพบว่า  บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของห้องไกล่เกลี่ย 
ไม่เอื้ออ�านวยให้การไกล่เกลี่ยประสบความส�าเร็จ นอกจากนี้การเดินทางมายัง
สถานทีไ่กล่เกลีย่อาจจะมรีะยะทางทีไ่กลเกินไป ซึง่ในกรณดีงักล่าวเจ้าหน้าทีอ่าจ
จะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น และ
การเลือกสถานที่นั้น ไม่ควรมีความเป็นทางการมากเกินไปจนท�าให้คู่พิพาทรู้สึก
ไม่สะดวกใจหรอืไม่ไว้วางใจทีจ่ะกล่าวข้อเท็จจรงิ รวมถงึไม่ให้มผีูค้นเดินพลกุพล่าน 
ให้เกิดความร�าคาญใจแก่คู่พิพาท เพื่อให้คู่พิพาทได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับกระบวน 
การไกล่เกลี่ยจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ 
 5)  ด้านเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
 จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยยังไม่มีความรู้และทักษะที่เพียง
พอในการให้การไกล่เกลีย่ อกีทัง้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าทีเ่กดิ
ขึน้ขณะให้การไกล่เกลีย่ได้ทนัท่วงท ีรวมถงึยงัไม่มคีวามสามารถในการวนิจิฉยัข้อ
พพิาทได้อย่างถกูต้องเหมาะสม ทัง้นีม้าจากการทีเ่จ้าหน้าทีไ่กล่เกลีย่ส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังไม่ได้รับการฝึกอบรมจากส�านักงาน
ยตุธิรรมจงัหวดั ดังนัน้การทีจ่ะท�าให้การด�าเนนิงานด้านการไกล่เกลีย่มปีระสทิธภิาพ 
เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยควรจะได้รับความรู้และทักษะที่เพียงพอในการไกล่เกลี่ยโดย
การอบรมหรอืการดูงาน เพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความเข้าใจในบทบาทและการด�าเนนิ
งานที่ชัดเจน 
 จากการอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์นั้น สามารถสรุปได้ว่า
อปุสรรคของเครอืข่ายยตุธิรรมชมุชนในการไกล่เกลีย่ระงบัข้อพพิาทนัน้ พบว่า การ
ด�าเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยนั้น จะต้องประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้ง
หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภมูภิาค อกีทัง้จะต้องมกีารพฒันาและปรบัปรงุ 
ระบบการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
 1. หน่วยงานหรอืองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง ควรมกีารนเิทศ ตดิตาม และประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงปัญหา
อุปสรรคในการด�าเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการจัดท�าเอกสารสร้างเสริมความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการและขั้นตอนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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ทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางการแก้ไขการโจรกรรม
ทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีศึกษา ทางหลวง

หมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ

Perspective of persons relating to the ap-
proach for addressing theft of property of 

the Department of Highways: the case study 
of  Highway  No. 35 (Thonburi – Paktho)

ณิชนันท์   ไฝจันทร์ 
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บทคัดย่อ 
 ทัศนะของผู้ที่เก่ียวข้องต่อแนวทางการแก้ไขการโจรกรรมทรัพย์สินของ
กรมทางหลวง กรณศึีกษา ทางหลวงหมายเลข 35 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสภาพ
ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินของกรมทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข 35 และ
เพือ่ศกึษาทศันะของผูป้ฏบิตังิานท่ีมต่ีอแนวทางการแก้ไขปัญหาการโจรกรรมทรพั
สินย์ของกรมทางหลวง การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In Depth Interview) เป็นเทคนิคใน
การเก็บข้อมูลมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในกรมทางหลวง 
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการดูแลอ�านวยความปลอดภัยทรัพย์สินกรมทางหลวง จ�านวน 
5 ราย ผลการศึกษาพบว่า สาเหตขุองการเกิดปัญหานัน้ เกดิจากทางหลวงสายนี้
เป็น  ย่านอตุสาหกรรม มพีืน้ท่ีรกร้างอยูเ่ป็นจ�านวนมาก อีกทัง้การตดิตัง้อปุกรณ์
และวสัดุงานทางท่ีไม่ตรงตามมาตรฐาน จงึเป็นจดุเสีย่งอนัก่อให้เกิดปัญหาการโจร
กรรมฯ ส�าหรับทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข จะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรกัษาอปุกรณ์งานทางและทรพัย์สนิสาธารณะ และ น�าหลกัการทาง
ด้านวิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบวัสดแุละอุปกรณ์งานทางเพื่อให้มีต้นการผลิต 
การจดัซือ้จดัจ้างท่ีลดลง ตดิตามการจบักุมและด�าเนนิคดีให้เป็นตวัอย่างและจรงิจงั 
พิจารณาข้อแก้ไขทางกฎหมายใหม่ให้มีความเหมาะสม 

ค�าส�าคัญ  ทางหลวงหมายเลข 35, กรมทางหลวง, โจรกรรมทรัพย์สิน  
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Abstract
 Perspective of persons relating to the approach for addressing theft 
of property of the Department of Highways: the case study of Highway 
No. 35 aims to examine the problem nature relating to theft of property 
of the Department of Highways on Highway No. 35 and to study perspec-
tive of operating staff toward the approach for addressing such problem. 
This study is a Qualitative Research applying In Depth Interview as a 
technique for collecting data. The population selected for this study cov-
ers those operating staffs of the Department of Highways who involve in 
security operation for the property of the Department of highways, total-
ing 5 subjects. Findings from the study suggest that the cause of theft of 
property is that this road locates in industrial zone but there still have 
many waste lands with poor surveillance. Also, shortcomings were also 
found with respect to installation of equipment and material used not in 
accordance with required standards. Those are considered a risk spot for 
theft. With respect to the approach for preventing theft of property on 
Highway No. 35, Campaign should be launched in order to raise public 
awareness of the consequences from stealing property of the Department 
of Highways, particularly, those using the highway. In this regard, engi-
neering principle can be applied in the design of material and equipment 
for highway construction and maintenance purpose while cost of produc-
tion and price can be lowered effectively. It is suggested that specific 
agency should be established for investigation and inquiry works against 
theft of property, for arrest and prosecution. To effectuate this, legislative 
amendment may be required. 

Keywords  Highway No. 35 , Department of Highways, theft of property
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บทน�า
  ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองและท้องถนนเอื้อต่อการเกิด
อาชญากรรมและมแีนวโน้มว่าปัญหานีจ้ะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ซึง่ปัญหาอาชญากรรม 
ได้สร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชน โดยเฉพาะปัญหาประทษุร้ายต่อร่างกายและ
ทรัพย์สินอันเกิดจากปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินในเคหะสถานและสถานท่ี
ราชการทั่วไป ท�าให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของคนใน
สังคม ซึ่งร้อยละ 85 ของอาชญากรรม เป็นการมุ่งประทุษร้ายต่อทรัพย์สินจาก
บุคคลท่ีเป็นผู้ฉวยโอกาสแทนที่จะเป็นอาชญากรรมมืออาชีพ ซึ่งอาชญากรรม
ประเภทนีจ้ะตดัสินใจประกอบอาชญากรรมเมือ่มโีอกาส สถานการณ์ทีเ่อือ้อ�านวย 
ท�าให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จากความเจรญิเตบิโตของชุมชนและถนน
หนทาง จึงท�าให้สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทาง
โดยขาดการวางแผนและการควบคุมที่ดี (ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์,2545)
 กรมทางหลวงเป็นองค์กรหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสังกัดกระทรวง
คมนาคม มคีวามรบัผดิชอบในการก่อสร้างโครงข่ายพืน้ฐานด้านทางหลวง พฒันา
และเชือ่มโยงระบบขนส่ง ระบบโลจสิตกิส์ให้มปีระสิทธภิาพ เพือ่สามารถตอบสนอง
ต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
หน่วยงานนีม้อี�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทางหลวงทัว่ประเทศ ซึง่นอกจากการ
บริการประชาชนผู้ใช้ทางแล้ว การดูแลอ�านวยความปลอดภัยทางถนนยังเป็น
ภารกิจหลกัอกีประการหนึง่ท่ีต้องรบัผดิชอบ เพือ่ให้เกิดความสะดวก ปลอดภยัแก่
ประชาชน ซึ่งมาตรการในการอ�านวยความปลอดภัยนี้ มีหลายประการ เช่น 
ประการแรก การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนทางหลวง ประการที่สอง กิจกรรมงาน
ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ประการท่ีสาม การบ�ารุงและ
ซ่อมแซมงานทาง เป็นต้น โดยผลจากการด�าเนินงานของกรมทางหลวงที่ผ่านมา
พบว่า นอกจากปัญหาด้านงานทางแล้ว ยังมีการโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง ที่ก่อ
ให้เกิดมูลค่าความเสียหายเป็นอย่างมาก จากสถิติการรายงานทรัพย์สินของกรม
ทางหลวงที่ถูกโจรกรรมในปี 2556 พบว่า มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม รวมทั้ง
สิ้น 13,436,447.89 บาท (กรมทางหลวง,2556) และในปี 2557 ที่ผ่านมา พบว่า 
มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม รวมทั้งสิ้น 13,894,789.02 บาท (กรมทางหลวง, 
2557) 
 ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมส่วนใหญ่ อาทิ หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ราวกันอันตราย ไฟไฮแมชพร้อมอุปกรณ์ ไม้ศาลาทางหลวง ฝาตะแกรง
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เหล็ก และป้ายจราจร เป็นต้น ล้วนแต่เป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวงทั้งสิ้น 
นอกจากจะเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างทางแล้ว ยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอ�านวยความ
ปลอดภยัให้แก่ประชาชนผูใ้ชท้างด้วย เมื่ออปุกรณเ์หลา่นีถู้กโจรกรรมสญูหายไป 
จะส่งผลให้เกิดปัญหาอบุตัเิหตกุารจราจรบนทางหลวง เป็นอนัตรายต่อประชาชน
ผู้ใช้ทางอย่างมาก ซึ่งบริเวณถนนในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 35 ประสบปัญหา
มากที่สุด ตั้งแต่ปี 2555 -ปี2557 มีมูลค่าความเสียหายมากถึง 2,593,684 บาท 
(กรมทางหลวง, 2557) โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 1.1 ดังนี้

ภาพที่ 1.1
มูลค่าความเสียหายของทางหลวงหมายเลข 35

 

 จากทีก่ล่าวมานัน้ นบัได้ว่าปัญหาการโจรกรรมทรพัย์สนิ ถอืเป็นความผดิ
ตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นความผิดเก่ียวกับทรัพย์ เช่น ปัญหาการลัก
ทรัพย์ รับซื้อของโจร ทั้งนี้ กรมทางหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่มี
มาตรการในการป้องกันการถูกโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจน 
เนือ่งด้วยข้อจ�ากัดของวศิวกรรมงานทาง จงึมเีพยีงการสอดส่องดูแลของเจ้าหน้าท่ี
ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง และอาศัยความร่วมมอืจากประชาชนผูพ้บเหน็ในการแจ้งเบาะแส
เท่านั้น ท�าให้ไม่สามารถรักษาทรัพย์สินของทางราชการได้ โดยสาเหตุที่แท้จริง
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ของปัญหาดังกล่าวมาจากสภาพแวดล้อมที่มีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ซึ่ง
จากการรายงานทรัพย์สินของกรมทางหลวงที่ถูกโจรกรรมตั้งแต่ปี 2555 - 2557 
พบว่า พื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาอาชญากรรมนั้น เป็นพื้นที่เดิมที่เคยรายงานตามการ
รายงานของส�านกัอ�านวยความปลอดภยั เพยีงแต่เปลีย่นแปลงประเภทของรายการ 
ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมไปเท่านั้น อีกทั้งการขาดมาตราการรักษาความปลอดภัย
ที่เข้มงวด จึงท�าให้ในแต่ละปีกรมทางหลวงต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์หรือทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเฉลี่ยปีละประมาณ 15 - 20 ล้านบาท ก่อให้
เกิดความเสยีหาย สิน้เปลอืงงบประมาณของแผ่นดินทีค่วรน�าไปพฒันาทางหลวง
ต่อไป หากไม่มีมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมแล้ว ปัญหาเหล่านี้ก็จะทวีคูณความ
รุนแรงและมูลค่าความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาทัศนะของผู้ที่เก่ียวข้องต่อแนวทางการ
แก้ไขการโจรกรรมทรพัย์สินของกรมทางหลวง กรณศึีกษา ทางหลวงหมายเลข 35 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบปัญหาจากการโจรกรรมทรัพย์สินมากที่สุด ทางหลวง
สายดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพ เป็นถนน 8 ช่องจราจร บริเวณแสมด�าถึง
สะพานข้ามแม่น�้าท่าจีน ระยะทาง 15 กิโลเมตร หรือที่รู้จักกันในช่ือถนนสาย 
ธนบุรี-ปากท่อ ถือเป็นถนนทางเศรษฐกิจเส้นหนึ่ง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมมากมาย มีแหล่งการท�าประมง และยังเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มคนแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะแสวงหา
ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการถูกโจรกรรมที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมท่ีน�าไปสู่
ปัญหาอาชญากรรม อปุสรรคของรกัษาความปลอดภยัทรพัย์สินกรมทางหลวง ขัน้
ตอนการด�าเนินงานภายหลังเกิดเหตุโจรกรรมเพื่อน�าไปสู่การหาแนวทางและ
มาตรการในการป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการผู้ศึกษาในฐานะประชาชนผู้ใช้ทางด้วย
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ภาพที่ 4.1  แผนผังทางหลวงหมายเลข 35

วัตถุประสงค์  
  1. ศึกษาสภาพปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินของกรมทางหลวง บน
ทางหลวงหมายเลข 35
 2. ศึกษาทัศนะของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
โจรกรรมทรัพย์สินของกรมทางหลวง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. ทฤษฏีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime through 
Environmental Design Theory)
 ทฤษฏนีีม้แีนวคดิผสมผสาน (Synthesis) ระหว่างทฤษฏบีงัคับใช้กฎหมาย

เขตหมวดทางหลวงมหาชัย กม.14+600 (ฝั่งขาออก กรุงเทพ - สมุทรสาคร)

ทางหลัก

      สะพานข้ามทางรถไฟ

  สะพานข้ามแม่น�้าท่าจีน
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ซึง่เป็นแนวคิดรเิริม่ (thesis) และทฤษฏชีมุชนสัมพนัธ์เป็นแนวความคดิแย้ง (an-
tithesis) โดยน�ามาประยุกต์ผสมผสานใช้ร่วมกัน นับเป็นมรรควิธีหรือมาตรการที่
จะน�าไปสูเ่ป้าประสงค์ของการป้องกันอาชญากรรม ซึง่สามารถแยกพจิารณาได้ 2 
ประการ ดังนี้ (Anchorage Police Department, 2008)
 ประการที่ 1 สภาพแวดล้อมรูปธรรม
 1. มาตรการระดับชมุชน การวางแผนเมอืงและชมุชน การตดิตัง้ไฟฟ้าส่อง
สว่าง การออกแบบ อาคาร และการสลักหมายเลขบนทรัพย์สิน
 2. มาตรการระดับบ้านเรอืน ความมัน่คงของประตหูน้าต่างการใช้สญัญาณ
เตือนภัยการใช้อุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้าและอื่น ๆ
 ประการที่ 2 สภาพแวดล้อมนามธรรม
 1. มาตรการเพื่อนบ้านเตือนภัย
 2. มาตรการสายตรวจประชาชน
 3. มาตรการตรวจตราบ้านเรือน
 การจดัการสภาพแวดล้อมในชมุชนเพือ่ป้องกันอาชญากรรมในปัจจบุนัไม่
ได้รบัความสนใจจากหน่วยงานรฐับาลอย่างเพยีงพอ จงึมกัเกิดปัญหาอาชญากรรม
ในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากผังเมืองและชุมชนอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิต
และพฤตกิรรมของพลเมอืงในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่พวกอาชญากรรมมกัอาศัย
ช่วงโอกาสจากสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชญากรรม ดังนัน้ลกัษณะการจดั
สภาพชุมชนก็มีผลต่อการเพิ่มหรือลดอาชญากรรมด้วย
 การจัดสภาพแวดล้อมตามนามธรรม ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการป้องกัน
อาชญากรรมวธิหีนึง่ เพราะเป็นบทบาทและความรบัผดิชอบร่วมกันของชุมชนใน
การสอดส่องดูแลความปลอดภยัภายในชมุชนทีอ่ยูอ่าศัยของตน ตลอดจนแจ้งเหตุ
ด่วนเหตุร้ายแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ซึ่งมาตรการในการป้องกันอาชญากรรม ได้แก่
 1. เพื่อนบ้านเตือนภัย เป็นการรวมตัวของประชาชนโดยมีอาสาสมัครใน
โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย แบ่งกลุ่มพื้นที่กลุ่มรับผิดชอบและเลือกตั้งบุคคลขึ้น
ท�าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน อาสาสมัครจะช่วย
กันสังเกตุสอดส่องและแจ้งพฤติกรรมบุคคล ยานพาหนะ หรือสถานการณ์ท่ีน่า
สงสัยไปยังต�ารวจท้องที่และเพื่อนบ้าน ในการให้ความคุ้มครองครอบครัวและ
ทรัพย์สินจากโจรภัย
 2. สายตรวจประชาชน เป็นโครงการที่น�ามาใช้กับที่พักอาศัย เพราะ
อาชญากรแต่ละประเภทจะฉวยโอกาสประกอบอาชญากรรมได้ง่าย ดังนัน้ มจีดั
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อาสาสมัครหน้าท่ีหมุนเวียนกันรับผิดชอบตรวจตราในเขตพื้นท่ีของตน สังเกตุ
บุคคล ดูแลความเรียบร้อยภายนอกให้แก่สมาชิกในชุมชน ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และความอบอุ่นในชุมชน รวมทั้งเกื้อกูลซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ
 3. ตรวจตราบ้านเรอืน โดยมหีลกัด�าเนนิการคือ เพือ่นบ้านในละแวกบ้าน
ใกล้เคียงจะช่วยเป็นหูเป็นตาแทนกันในระหว่างท่ีเพื่อนบ้านใกล้เคียงเดินทางไป
ธรุกิจ หรอืพกัผ่อนต่างจงัหวดั โดยเฉพาะไม่มคีนดูแลบ้าน ซึง่นอกจากเพือ่นบ้าน
จะเป็นหลักในการช่วยเอาใจใส่ในการดูแลเคหะสถานแล้ว ยังสามารถร้องขอให้
ต�ารวจช่วยตรวจตรา เพื่อส่งเสริมการดูแลของเพื่อนบ้านได้ด้วย

 2. ทฤษฏีการขยายตัวจากจากศูนย์กลางเดียวกัน (Concentric Cir-
cle Theory)
 ทฤษฎีการขยายตัวจากศูนย์กลางเดียวกัน หรือมีอีกชื่อที่เรียกว่า ทฤษฎี   
วงแหวน (Concentric Zone Theory) เออร์เนส ดับบวิ เบอร์เกส (Ernest W. Bur-
gess, 1924) ได้น�าแนวคิดของพาร์กมาพัฒนาในการน�าเสนอทฤษฏีเกีย่วกับการ
เจรญิเตบิโตของเมอืง ซึง่เขากล่าวว่า “ไม่ได้เป็นการเจรญิเตบิโตแบบเป็นแท่งขึน้
ไป แต่เป็นการเจรญิเตบิโตแบบขยายวงกว้างออกไป เป็นการขยายจากข้างในออก
ไปข้างนอก เบอร์เกส กล่าวว่า “แหล่งที่มาของการเจริญเติบโตเกิดขึ้นมาจาก
ใจกลางของตวัเมอืง การเจรญิเตบิโตของภายในของเมอืงเป็นแรงผลกัดันส่งไปยงั
พื้นที่หรือโซนที่อยู่ติดต่อกัน ซึ่งโซนนี้ก็ก�าลังจะส่งแรงผลักดันไปยังโซนถัดไปจึง
เป็นตามทฤษฏีนิเวศวิทยาของพาร์กที่เรียกว่า “ทฤษฏีการรับช่วงต่อ” (Succes-
sion) การพฒันาเมอืงลกัษณะนีเ้ป็นไปตามการเจรญิเตบิโตแบบรศัมวีงกลม หรอื
การเจรญิเตบิโตแบบแผ่ออกจากศูนย์กลาง โดยขยายตวัจากวงรอบในออกไปสู่วง
รอบนอก อธิบายว่า การขยายตัวของเมืองจะมีลักษณะเป็นรูปแบบวงแหวน เป็น
รศัมวีงกลมต่อเนือ่งจากเขตศนูย์กลาง และแบ่งพืน้ทีข่องเมอืงออกเป็น 5 เขต ดังนี้ 
 เขตที่ 1 เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ (The Central Business District: 
C.B.D.) ประกอบด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ โรงแรม ธนาคาร และ
ส�านกังาน ทางเศรษฐกิจ การปกครอง กฎหมาย เป็นต้น เป็นเขตท่ีมคีนหนาแน่น
เวลากลางวนัเพือ่ท�าธรุกิจและงานตามหน่วยงานต่าง ๆ มคีนจ�านวนน้อยท่ีตัง้บ้าน
เรือนอยู่อย่างถาวร เพราะส่วนใหญ่จะเดินทางไปพักอาศัยอยู่ที่เขตรอบนอก
 เขตที่ 2 เป็นเขตศูนย์กลางการขนส่ง (The zone in transition) หรือบาง
ครัง้อาจเรยีกว่าเป็นเขตขายส่งและอุตสาหกรรมเบา (Wholesale and light man-
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ufacturing zone) รวมทั้งเป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรมเก่า ๆ เป็นเขตที่มีปัญหา
สงัคมจ�านวนมาก เช่น มอีตัราของการก่ออาชญากรรมสงู เป็นบรเิวณของกลุม่คน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต�่าที่อพยพมาจากชนบท พักอาศัยอยู่ในบ้านราคาถูกและ
ทรุดโทรมใกล้ ๆ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ท�างาน แต่เมือ่คนกลุม่นีม้ฐีานะทางเศรษฐกิจดีขึน้ ก็จะย้ายออกไปอยูใ่นท่ีแห่งใหม่ 
กรรมสิทธ์ิในการครอบครองที่ดินในเขตนี้จะเป็นของชนชั้นสูงที่ด�าเนินกิจการใน
ลกัษณะของการให้  ผูอ่ื้นเช่า ผูพ้กัอาศัยในเขตนีม้จี�านวนน้อยทีจ่ะมท่ีีดินเป็นของ
ตนเอง
 เขตที่ 3 เป็นเขตที่อยู่อาศัยของกรรมกรและผู้ใช้แรงงาน (The zone of 
workingmens’ homes) ที่ย้ายออกมาจากเขตศูนย์กลางการขนส่ง สภาพที่อยู่
อาศัยของคนในเขตนี้จะมีสภาพดีกว่าคนที่อาศัยอยู่ในเขตศูนย์กลางการขนส่ง 
บ้านเรอืนจะปลกูอยูใ่นระยะห่างกันไม่ชดิตดิกันเหมอืนกับสลมั และเมือ่ครอบครวั
ใดมีฐานะดีขึ้นก็จะย้ายออกไปอยู่ในเขตชนชั้นกลางต่อไป
 เขตท่ี 4 เป็นเขตชนชั้นกลาง (The middle class zone) มีท่ีพักอาศัย
ประเภทห้องชดุ โรงแรม บ้านเด่ียวส�าหรบัครอบครวัเด่ียว ผูอ้าศัยอยูใ่นเขตนีส่้วน
ใหญ่เป็น ชนชัน้กลาง เจ้าของธรุกิจขนาดเลก็ ผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ พ่อค้า และ
รวมถึงชนชั้นผู้บริหารระดับกลาง
 เขตที ่5 เป็นเขตท่ีพกัอาศยัชานเมอืง (The commuters’ zone) มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

 3.ทฤษฏีไร้ระเบียบทางสังคม (Social Disorganization Theory)
 สภาพสังคมของชมุนท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาทัง้ของชมุชนและ
บคุคลท่ีอยูอ่าศยัทัง้นีเ้นือ่งมาจากการเจรญิเตบิโตไปสูก่ารเป็นสงัคมเมอืง (Urban-
ization) จนเป็นเหตใุห้กลไกควบคุมทางสังคมของชมุชนอ่อนแอลงและน�าไปสูก่าร
มอีาชญากรรมสูง (Sampson & Groves, 1989, อ้างถงึใน พรชยั ขนัต ีและคณะ, 
2543, น. 82) ดงันัน้สาเหตขุองพฤตกิรรมตามทฤษฏนีี ้จะมสีาเหตมุาจากการ
เจริญเติบโตของบ้านเมืองซึ่งจะน�าไปสู่สภาพชุมชนท่ีไม่เป็นระเบียบและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุให้ชุมชนนั้นมีอาชญากรรมสูงกว่าชุมชนอื่น
 แนวทางทีน่�าไปสู่การเป็นสังคมเมอืง และการเปลีย่นแปลงในชมุชนทีส่�าคญั 
มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการดังนี้ คือ
 1. การสญูหายสลายหรอืลดน้อยลงของกลไกควบคมุทางสังคม เนือ่งจาก
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จะมีประชาชนอพยพอยู่ในชุมชนมากขึ้นท�าให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนไม่ค่อยรู้กัน 
สภาพสังคมจะมีลักษณะต่างคนต่างอยู่และไม่ยุ่งเกี่ยวกันในที่สุดจะน�าไปสู่ความ
อ่อนแอในกลไกการควบคุมของชุมชนนั้น
 2. การถ่ายทอดวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนจะมีวัฒนธรรม ซึ่งสืบทอดเป็น
เวลานาน เมื่อมีชนกลุ่มใหม่มาอาศัยอยู่ก็จะรับเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่เหล่านี้และ
ถ่ายทอดให้แก่ประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่สืบทอดต่อไป
 3. ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมสิ่งที่ผู้อพยพอยู่ใหม่น�าติดตัวมาด้วยก็คือ 
ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมตลอดจนธรรมเนียมประเพณีซึ่งอาจจะแตกต่าง
จากค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชน ดังนั้นจึงน�าไปสู่ความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 4. ความยากจน เนือ่งผูอ้พยพเข้ามาหาอาชีพใหม่ในเขตเมอืง บคุคลเหล่า
นี้จะมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจค่อนข้างต�่า

วิธีการศึกษา
 รูปแบบงานวิจัย
เป็นการศึกษาเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศ้กึษาเก็บข้อมลูด้วยวธิี
การสมัภาษณ์ (Interview) บคุคลากรท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องในการอ�านวยความปลอดภยั 
ทรพัย์สนิของกรมทางหลวง ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีร่ะดับผูป้ฏบิตักิาร และผูอ้�านวยการ    
ของหน่วยงานกรมทางหลวง
 ขอบเขตการศึกษา
 พื้นที่ทางหลวงหมายเลข 35 มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ ตอนแสมด�า ถึงสะพาน
ข้ามแม่น�้าท่าจีน
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรเป้าหมายทีใ่ช้ในการศึกษานัน้เป็นผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้องกบัการดูแลอ�านวย
ความปลอดภัยทรัพย์สินกรมทางหลวง จ�านวน 5 ราย ได้แก่ ผู้อ�านวยการส�านัก
อ�านวยความปลอดภัยกรมทางหลวง, ผู้ก�ากับการฝ่ายอ�านวยการ กองบังคับการ
ต�ารวจทางหลวง, ผูอ้�านวยการแขวงทางหลวงสมทุรสาคร, วศิวกรโยธา และนาย
ช่างโยธา 
 เทคนิคที่ใช้ในการศึกษา
 ใช้วธิกีารสมัภาษณ์แบบเชงิลกึ (In Depth Interview) ซึง่มลีกัษณะเป็นการ
ถามแบบไม่มโีครงสร้าง แต่จะมแีนวค�าถามคร่าวๆ เพือ่ให้ผูถ้กูสมัภาษณ์สามารถ
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ตอบค�าถามได้อย่างอิสระ และมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการศึกษา มีขั้นตอนการด�าเนินการดังนี้
 1. ใช้การเก็บข้อมลูภาคสนาม (Field Research) ด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
 2. นัดหมายวันเวลาผู้สัมภาษณ์ 
 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในศึกษาเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ์) และตรวจ
สอบความถกูต้องของข้อมลูด้วยการตรวจสอบสามเส้า (Methodological triangu-
lation) 
 4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพื่อจัดท�าข้อเสนอ
แนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้ศึกษาน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท�าการวิเคราะห์ ตามประเด็น
ต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ แล้วน�าทฤษฎีอาชญาวิทยาเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
จากสภาพแวดล้อมมาประยุกต์เพื่อหาแนวทางการป้องกันการโจรกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
 ผลการศึกษา และการอภิปรายผล
   จากผลการศกึษา พบว่า สาเหตขุองการเกิดปัญหาการโจรกรรมทรพัย์สนิ
บนทางหลวงหมายเลข 35 
  1.1 ด้านการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง
   ด้านมาตรฐานการท�างานของเจ้าหน้าท่ี มสีาเหตมุาจากการตดิตัง้
อุปกรณ์และวัสดุงานทางที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน และบางพื้นที่ก็เป็นจุดอับสายตา 
มีการบดบังของต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ซึ่งถือเป็นจุดเส่ียงอันก่อให้เกิดปัญหาการ
โจรกรรมทรพัย์สินของกรมทางหลวง การท่ีอปุกรณ์ตดิตัง้ไม่ได้ตามมาตรฐาน และ
ไม่มกีารสลกัหมายเลขทรพัย์สนิทางหลวง ท�าให้ยากแก่การตดิตามเมือ่เกิดเหตกุารณ์ 
ทีท่รพัย์สินสญูหายขึน้ 
  1.2 ด้านสภาพแวดล้อม
   ถนนสาย 35 นี้เปน็แหล่งโรงงาน ยา่นอุตสาหกรรม ยังคงมีพื้นที่
รกร้างอยูเ่ป็นจ�านวนมาก มกีารตดิตัง้ไฟฟ้าไว้แค่บรเิวณเกาะกลางถนนเพือ่อ�านวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ช้รถเท่านัน้ ไม่ได้ตดิตัง้กล้องวงจรปิด อกีท้ังปล่อยให้บรเิวณใต้
สะพานลอยเป็นพืน้ทีห่ญ้ารก บดบงัการมองเหน็ เนือ่งจากขาดการดูแลรกัษา ซึง่
จะท�าให้อาชญากรอาศัยโอกาสจากจดุเสีย่งนีเ้ป็นช่องทางในการโจรกรรมทรพัย์สิน
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ของกรมทางหลวง เช่น การลักราวสะพานลอย ไม้ศาลาทางหลวง เป็นต้น
  1.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
   การเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรและขยายตวัทางสังคม เนือ่งมา
จากความหลากหลายของชมุชนและผูท่ี้อยูอ่าศัย มทีัง้คนไทยและแรงงานต่างด้าว
ความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม ขนมธรรมเนยีม ประเพณ ีจงึท�าให้เกดิการแบ่ง
แยกกลุม่คนออกจากกนั ขาดความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของคนในสงัคม ท�าให้
ความร่วมมอืหรอืการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชนลดน้อยถอยลงไปด้วย รปูแบบการ
เฝ้าระวงั การดูแลรกัษาความปลอดภยั ขาดความร่วมมอืในการแจ้งเบาะแสกับทาง
ราชการจากคนในชุมชนนั้นๆ เมื่อเกิดปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางขึ้น
 ในส่วนของแนวทางการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินบนทางหลวง
หมายเลข 35 นั้น จากผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการอ�านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง มีความเป็นตรงกันว่า
  2.1 ด้านเครือข่ายการป้องกัน กรมทางหลวง และหน่วยงานใน
ท้องถิน่ต้องร่วมกันก�าหนดแนวทางเพือ่ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพือ่ให้สมาชกิ
ในชมุชน และเครอืข่ายทางหลวงช่วยเหลอืซึง่กันและกัน ต้องมกีารประชาสมัพนัธ์ 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนและผู้ใช้ทางได้ตระหนักในการมีส่วนร่วม
ในสังคม ช่วยกันตรวจตราดูแล ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
  2.2 ด้านสภาพแวดล้อม หลกีเลีย่งการตดิตัง้ทรพัย์สนิหรอืวตัถใุน
งานทางนอกเขตเมืองหรือแยกชุมชน หากจะต้องติดตั้งก็ควรท่ีจะติดตั้งเท่าที่
จ�าเป็นมกีารจดัการสภาพแวดให้เหมาะสม มกีารปรบัปรงุภมูทัิศน์เพือ่มใิห้เป็นช่อง
ว่างแก่ อาชญากร 
  2.3 ด้านวสัดุและอปุกรณ์งานทาง น�าหลกัการทางด้านวศิวกรรม
มาใช้ในการออกแบบวัสดุและอุปกรณ์งานทางเพื่อให้มีต้นการผลิตและการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ลดลง รวมไปถึงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์บางอย่างให้ใกล้พื้นที่ชุมชน เพื่อ
ในประชาชนช่วยตรวจตราและสังเกตุเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจน 
  2.4 ด้านการปฎิบัติงาน ต้องการบูรณาการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับคนในชุมชน ควรเพิ่มความถี่หรือมาตรการในตรวจตราความเรียบร้อย 
อาจจดัตัง้ให้มกีารตรวจตราสายทางในเขตความรบัผดิชอบบนทางหลวงหมายเลข 
35 โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
  2.5 ด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย ควรมมีาตรการทีเ่พิม่ความหวาด
กลัวให้แก่ผู้กระท�าผิด จัดตั้งหน่วยงานส�าหรับสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีการ
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โจรกรรมทรัพย์สินของกรมทางหลวง ติดตามการจับกุมและด�าเนินคดีให้เป็น
ตัวอย่างและจริงจัง พิจารณาข้อแก้ไขทางกฎหมายใหม่ให้มีความเหมาะสม 
  2.6 ด้านเศรษฐกิจและสังคมปัญหาการโจรกรรมอปุกรณ์สร้างทาง
ถือเป็นปัญหาปากท้อง ความยากจนของคนในสังคม ดังนั้นการแก้ไขจึงต้องมอง
ไปถงึระบบเศรษฐกิจของประเทศ ว่าท�าอย่างไรประชาชนถงึจะมคุีณภาพชวีติทีด่ี
ขึ้น
จากผลการศึกษา ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 1. สภาพปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินของกรมทางหลวง บนทางหลวง
หมายเลข 35
 จากการศึกษา พบว่า ทางหลวงหมายเลข 35 เป็นถนนทีม่คีวามเจรญิด้าน
การคมนาคม การขนส่ง และการขยายตวัทางเศรษฐกิจ แต่กลบัมพีืน้ทีชุ่มชนค่อน
ข้างน้อย และเป็นท่ีสนใจของผู้คนที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการท�างาน โดย
เฉพาะแรงงาน  ต่างด้าว ทั้งเข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมาย และลักลอบเข้าเมือง 
ล้วนแต่เป็นปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมทั้งสิ้น ความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม จึงท�าให้เกิดการแบ่งแยกกลุ่มคนออกจากกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีไร้ระเบียบทางสังคม (Social Disorganization Theory) 
ที่ยนืยนัถงึสาเหตกุารเกดิอาชญากรรมว่า สภาพสงัคมของ ชมุชนทีม่กีารเปลีย่นแปล 
งอยูต่ลอดเวลาเนือ่งมาจากการเจรญิเตบิโตไปสู่การเป็นสงัคมเมอืง (Urbanization) 
จนเป็นเหตใุห้กลไกควบคุมทางสงัคมของชมุชนอ่อนแอลงและน�าไปสูอ่าชญากรรม
ที่สูงขึ้น 
 อกีท้ังสภาพแวดล้อมบรเิวณทางหลวงหมายเลข 35 นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอตุสาหกรรมและโกดังเก็บสินค้า มเีจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัของสถาน
ประกอบการต่างๆเท่านั้น ไม่มีบุคคลใดสนใจสภาพแวดล้อมภายนอกบนถนนใน
ยามวิกาล ว่าเกิดปัญหาโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการอย่างไร ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฏีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมเพื่อใช ้ในการป้องกัน
อาชญากรรมรปูธรรม โดยในระดับการจดัสภาพล้อมนามธรรมได้แก่ 1. มาตรการ
เพื่อนบ้านเตือนภัย 2. มาตรการสายตรวจประชาชน 3. มาตรการตรวจตราบ้าน
เรือน ซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่ให้เกิดปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินนั้น มาจากการขาด
ความร่วมมือในระดับชุมชน ที่จะสามารถช่วยกันแจ้งเบาะแสของผู้กระท�าผิดให้
หน่วยงานทางราชการได้รับทราบได้ และขาดความถี่ถ้วนในการตราตรวจสภาพ
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แวดล้อมของผูป้ฏบิตังิาน ท่ีปล่อยปละละเลยให้ภมูทิศัน์บนทางหลวงหมายเลข 35 
เป็นพื้นที่ป่ารก ขาดการดูแล บดบังสายตาของผู้พบเห็น เป็นเหตุให้เกิดการ
ประกอบอาชญากรรมได้ จงึถอืได้ว่าเป็นการยนืยนัตามทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม
จากสภาพแวดล้อม ว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวขาดการจัดสภาพแวดล้อมนามธรรม
 2.  แนวทางการแก้ไขปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินของกรมทางหลวง
 ทัศนะของผู้ที่เก่ียวข้องต่อแนวทางการแก้ไขการโจรกรรมทรัพย์สินของ
กรมทางหลวง พบว่า กรมทางหลวงได้มีการบูรณการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานจากส่วนกลาง คือ ส�านักอ�านวยความปลอดภัย 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค คือ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร, หมวดทางหลวงมหาชัย 
กองก�ากับการต�ารวจทางหลวง และเครอืข่ายระดับชมุชน เพือ่ช่วยกันสอดส่องดูแล
และผูใ้ช้ทาง ตลอดจนประชาชนท่ีอาศัยอยูบ่รเิวณสองข้างทางหลวง มกีารตดิตาม
ฐานข้อมูลอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีการรับซื้อของเก่าตามหาทรัพย์สินที่ถูก
โจรกรรมไป การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความส�าคัญของปัญหาการโจรกรรม
ทรพัย์สิน และการประชาสัมพนัธ์การแจ้งเบาะแสการโจรกรรมมายงัหน่วยงานท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นการยืนยันตามทฤษฏีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพ
แวดล้อม ที่มีแนวคิดผสมผสาน (Synthesis) ระหว่างทฤษฏีบังคับใช้กฎหมายซึ่ง
เป็นแนวคิดรเิริม่ (thesis) และทฤษฏชีมุชนสมัพนัธ์เป็นแนวความคดิแย้ง (antith-
esis) โดยน�ามาประยุกต์ผสมผสานใช้ร่วมกัน นับเป็นมาตรการที่จะน�าไปสู่เป้า
หมายของการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข 35 
 นอกจากนี ้ผลของการศกึษายงั พบว่า ปัญหาดังกล่าวท�าให้กรมทางหลวง
ได้รับหนังสือร้องเรียน และส้ินเปลืองงบประมาณในการบูรณะทรัพย์สินท่ีถูก
โจรกรรมไป จงึมข้ีอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การหลกีเลีย่งการตดิ
ตั้งทรัพย์สินหรือวัตถุในงานทาง นอกเขตเมืองหรือแยกชุมชน ให้ติดตั้งเท่าที่
จ�าเป็น ไม่อยูใ่นบรเิวณอบัสายตาและ ในระดับชมุชน ประชาชนในพืน้ทีใ่กล้เคียง
หรือผู้ใช้ทางควรมีจิตสาธารณะช่วยกันตรวจตราดูแล โดยให้สมาชิกในชุมชนรีบ
แจ้งหน่วยงานในภูมิภาคทันที ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตอลด 24 
ชั่วโมง ติดไว้ในบริเวณที่ตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวก ซึ่งผลการศึกษามี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรพจน์ กรชัยยา (2550) ได้ศึกษาปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมที่อยู ่อาศัยพื้นท่ีสถานี
ต�ารวจนครบาลบางเขต พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สอดคล้อง
กับสภาพสงัคมให้มุง่ไปในทศิทางทีม่คุีณภาพชวีติท่ีดี “งานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม” 
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จะเป็นเครื่องมือในการประสานงานองค์ประกอบท้ังสองส่วนเข้าด้วยกันอย่าง
เหมาะสมแก่ชมุชนนัน้ ๆ การสร้างภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิภาวะส่วนตวัเป็นการจดั
พื้นที่ให้บุคคลแสดงการครอบครองอย่างเด็ดขาด แสดงอาณาเขตส่วนตัวอย่าง
ชัดเจน เช่น การก้ัน บริเวณพื้นที่รอบ ๆ บ้านด้วยการสร้างรั้ว การแบ่งแยก
อาณาเขตด้วยการยกระดับ การเปลีย่นวสัดุ ฯลฯ มกีารก�าหนดจดุควบคมุทางเข้า-
ออกของบคุคลภายนอก ซึง่เป็นการตระหนกัถงึการควบคุมขอบเขตส่วนตวั ขณะ
เดียวกันจ�าเป็นจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดภาวะส่วนตัว ในลักษณะที่บุคคล
สามารถปรบัการเปิดหรอืปิดก้ันตนเองจากการเข้าถงึของบคุคลอืน่ได้ตามต้องการ
ควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากสภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้
แสดงความปฏสิมัพนัธ์ทางสังคมต่อกัน มกีารพดูคยุทักทายกันและท�ากจิกรรมร่วมกัน 
กระตุ้นให้เกิดการรู้จักและร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น ก�าหนด
ต�าแหน่งลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น ศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้น 
 จากการอภปิรายผลการศึกษาตามวตัถปุระสงค์นัน้ สามารถสรปุได้ว่า ข้อ
ค้นพบดังกล่าวยนืยนัตามทฤษฎีไร้ระเบยีบทางสังคม ซึง่มสีาเหตมุาจากการเจรญิ
เติบโตของบ้านเมืองจนน�าไปสู่สภาพชุมชนท่ีไม่เป็นระเบียบเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาเป็นเหตใุห้ชมุชนนัน้มอีาชญากรรมสงูกว่าชมุชนอ่ืน และยงัเป็นไปตามข้อยนื
ยนัตามทฤษฏคีวบคมุอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ท่ีมกีารบรูณาการการท�างาน 
ระว่างเจ้าหน้าทีต่�ารวจผูบ้งัคบัใช้กฎหมายและเครอืข่ายจากภาคประชาชนในการ
ช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในชุมชน เพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน
อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ 
 กรมทางหลวงควรเพิม่เจ้าหน้าทีเ่พือ่ดูแลทรพัย์สนิให้มจี�านวนเพยีงพอ มี
การจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนกัน อีกทั้งการจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดู
และร่วมกันเพิ่มในการแจ้งเบาะแส เช่นระบบ Call Center ระบบ GPRS การติด
ตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และควรพัฒนาพื้นที่ที่รกร้างให้โปร่งโล่งไม่เป็นท่ีล่อ
แหลม 
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนของสาธารณะรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยเน้นการพฒันา
เศรษฐกิจและนโยบายส่งเสรมิการลงทนุของ แขวงจ�าปาสกั ทีม่ท้ัีงโอกาสและผลก
ระทบด้านลบต่อแขวง อกีท้ังยงัศกึษาถงึความพร้อมและไม่พร้อมของแขวง ไม่ว่า
จะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานของแขวง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
มนุษย์ รวมทั้งแนวทางที่เป็นนโยบายรวมของประเทศและนโยบายหรือแนวทาง
การด�าเนินงานของขั้นแขวงในการส่งเสริมการลงทุนท่ีเป็นหัวใจส�าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวง รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย 
โดยการวิเคราะห์จากแนวความคิดที่เป็นหลักการของการเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวของอาเซียน ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC Blueprint)
 ในเรื่องของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว แขวงจ�าปาสักจะมีทั้ง
โอกาสและผลกระทบด้านลบต่อแขวงอย่างเช่น เมือ่มกีารเปิดประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนจะท�าให้มกีารรวมตวัและขยายตวั ในภมูภิาคเพิม่มากขึน้ ซึง่จะมผีลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของแขวงจ�าปาสัก ไม่ว่าจะเป็นการท�าให้โครงสร้างระบบ
เศรษฐกจิของแขวง เปลีย่นแปลงไปตามแนวทางการเปลีย่นเป็นอุตสาหกรรมทีทั่น
สมัยทีละก้าว มีการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
มากขึ้น เช่น การน�าเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยของนักลงทุน ท�าให้มีการผลิตสินค้า
ทีห่ลากหลายชนดิและการบรกิารในหลายรปูแบบมากยิง่ขึน้ ท�าให้ผูบ้รโิภคสามารถ 
เลอืกชือ้สนิค้าและบรกิารท่ีมคุีณภาพดีท่ีมรีาคาถกูลง อย่างไรก็ตามเมือ่มโีอกาสก็
ต้องมีอุปสรรคต่อกับการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในแขวง จ�าปาสัก 
สปป.ลาว โดยเฉพาะเรือ่งสาธารณปูโภคพืน้ฐานท่ียงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการ
ของนักลงทุน อย่างเช่น เส้นทางคมนาคมยังมีน้อย น�้าประปา ไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง 
อีกทั้งยังไม่มีทางออกสู่ทะเลท�าให้การขนส่งสินค้าใช้ต้นทุนมากตามไปด้วย

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุน, แขวงจ�าปาสัก, 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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Abstract
 This study is to analyze the readiness to joint ASEAN’s Social 
Economy of The Lao PDR that focuses on Champasak Province’s Eco-
nomic Development and Investment promotion Policies. The study will 
not only analyze the opportunities and the impaction to but also study the 
readiness and not getting readiness of Champasak Province including of 
studying its infrastructure, natural and human resources development 
project, apart from these, the study will also analyze  the whole guideline 
and policies of the Country and study the details of proceeding of Social 
Economic Development and Investment promotion Policies of the Prov-
ince as well as Nation’s Economic Development policies as a whole. The 
study will analyze theories and principles of producing single marketing 
criteria of ASEAN that has been defined in the AEC Blue Print
 In term of the single market and production base, Champasak will 
be impacted both advantages and disadvantages for instance, when 
becoming AEC members, this will help co-operate and grow in the region 
which surely benefit economy system of Champasak. This means that not 
only making provincial economic structure develop according to 
tendency towards advanced industry it also improves the fundamental of 
economy to be stranger for examples, the advance technology applying 
by investors . This provides the opportunities towards a variety of goods 
and the diversity of service. Those help faculties the customers in terms 
of products consumption and in a reasonable price. However, this not only 
provides the advantages, it also gives us the disadvantages towards the 
foreign investors in Laos especially the faculties such as: roads, water 
supply, electrically insufficient and Laos is Land lock country which leads 
to more investment capital.

Keywords: Economic Development and Investment promotion Policies, 
Champasak Province, ASEAN Economic Community.
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บทน�า
 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ปี ค.ศ. 2015 นี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่สร้างตลาดเดียว และฐานการผลติเดียวทีม่กีารไหลเวยีนของสนิค้า การบรกิาร 
การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานท่ีมีฝีมือ การไหลเวียนทุนที่เสรีมากกว่าเดิม 
สร้างให้อาเซยีนเป็นภมูภิาคทีม่กีารแข่งขนั ด้วยการมนีโยบายทีม่กีารแข่งขนั การ
ปกป้องผูบ้รโิภค การปกป้องทรพัย์สนิทางปัญญา การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ศลุกากร และการค้าผ่านอเิลก็ทรอนกิส์ การพฒันาทีเ่ท่าเทียมกันด้วยการส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การลดความแตกต่างด้านการพัฒนาและการ
เชือ่มโยงเข้ากับเศรษฐกจิสากล บนพืน้ฐานความเป็นกลางของอาเซยีน (กระทรวง
การต่างประเทศ, กรมอาเซียน สปป.ลาว, 2013, น 5) เพื่อให้มีความตกลงด้าน
การลงทุนเต็มรูปแบบ ซึ่งจะต้องมองไปข้างหน้า พร้อมกับปรับปรุงคุณลักษณะ 
บทบัญญัติและข้อผูกพันโดยค�านึงถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ระหว่างประเทศ ซึง่จะช่วยเพิม่ความมัน่ใจต่อผูท้ีจ่ะเข้ามาลงทุนในอาเซยีน ความ
ตกลงเขตการลงทุนอาเซียนเต็มรูปแบบ (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement: ACIA) ซึ่งจะจัดท�าขึ้นโดยอิงความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน และ
ความตกลงคุ้มครองการลงทุนของอาเซียนที่มีอยู่เดิม โดยครอบคลุมการด�าเนิน
งานในด้านต่างๆ ได้แก่ การคุม้ครองการลงทุน การอ�านวยความสะดวกและความ
ร่วมมอื การส่งเสรมิและการสร้างความรบัรูใ้นด้านการลงทนุ การเปิดเสรกีารลงทนุ
เป็นต้น (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554, น 1)
 การพฒันาเศรษฐกิจและการวางนโยบายเพือ่ส่งเสรมิการลงทุนของแขวง 
จ�าปาสัก ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
สปป.ลาวด้วย เพือ่เป็นการเปิดประตสูู่โลกภายนอกของประเทศ รฐับาล สปป.ลาว 
ได้มีแนวความคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนใน สปป.ลาว ซึ่งได้เริ่มจากการ
ประชมุสมชัชาพรรคครัง้ท่ี 4 เมือ่ต้นปี ค.ศ. 1986 ได้กลายเป็นนมิติหมายแห่งการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบการคุ้มครองเศรษฐกิจแบบการวางแผนจากศูนย์กลาง 
(Centrally planned economy) สู่ระบบการคุ้มครองเศรษฐกิจแบบตลาด (Market 
oriented economy) นับแต่นั้นมาเกือบ 20 กว่าปี ในระยะการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจในระยะข้ามผ่านของ สปป.ลาว และอยู่ในช่วง
สานต่ออย่างมุง่มัน่บนเส้นทางก้าวสู่สังคมนยิม อนัเป็นอดุมการณ์อนัสูงสดุของชาติ 
โดยก�าหนดแผนนโยบายเอาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 
ปีของสมัยสภา (ค.ศ. 1985-1990) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
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เศรษฐกิจเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็เร่งปรับ
กฎหมายภายในเพือ่ให้สอดคล้องและเป็นทีย่อมรบัให้แก่นกัลงทนุต่างชาตมิากขึน้ 
และได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของต่างประเทศฉบับแรกในวันที่ 19 
เมษายน ค.ศ. 1988 ท�าให้มนีกัลงทนุต่างประเทศเข้ามาลงทนุใน สปป.ลาวในทกุ
พืน้ท่ี ทุกภาคเศรษฐกิจ ทีไ่ด้อนญุาตให้ลงทนุเพิม่มากขึน้ ซึง่ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 
รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนครั้งแรก มาถึงปี 
ค.ศ. 2004 กฎหมายการส่งเสริมการลงทุนก็ได้ปรับปรุงครั้งที่ 2 และได้แยกออก
เป็นสองกฎหมายคือ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนภายในและกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสรมิการลงทนุตา่งประเทศ ตอ่มาในป ีค.ศ. 2009 กฎหมายวา่ด้วย
การส่งเสริมการลงทุนภายในและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนต่าง
ประเทศ ก็ได้ปรับปรุงแล้วรวมเข้าด้วยกันเป็นกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทนุ เลขท่ี 02/สภช ลงวนัที ่08 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ในการปรบัปรงุกฎหมาย
หลายครัง้ท่ีผ่านมาก็เพือ่ให้ต่างชาตเิกิดความเชือ่มัน่และเพือ่ให้เหมาะสมในทิศทาง
การพัฒนามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�าไป
ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทั้งขั้นส่วนกลางและขั้นท้องถิ่นอย่างเช่น แขวงจ�าปาสัก ให้มี
การก�าหนดนโยบายในการส่งเสรมิการลงทุนของแขวงทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดัง
นั้นในการศึกษาจะมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยความพร้อมต่างๆ ที่เป็นแนวทางในพัฒนาเศรษฐกิจ
กับการส่งเสริมการลงทุนของแขวงจ�าปาสัก สปป.ลาว เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 2) เพือ่วเิคราะห์ถงึผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและการส่งเสริมการลงทุน ของแขวงจ�าปาสัก 
 3) เพือ่ศึกษาหาข้อเสนอแนะแนวทางนโยบายและมาตรการทีเ่หมาะสมต่อ
ภาครัฐในการก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับส่งเสริมการ
ลงทุนของ แขวงจ�าปาสัก ให้ประสบผลส�าเร็จให้ได้มากที่สุด 
2. ความพร้อมในด้านต่างๆ ของแขวงจ�าปาสัก ในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
  แขวงจ�าปาสกัมหีน่วยงานท่ีรบัผดิชอบในการส่งเสรมิการลงทนุ คอืแผนก
แผนการและการลงทุนแขวง โดยท�าหน้าท่ีผลักดันให้มีการลงทุนในแขวงให้มาก
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ขึน้ จากจดุพเิศษท่ีตัง้ทางภมูศิาสตร์และจดุแขง็ท่ีเป็นความสามารถทีซ่่อนอยูข่อง
แขวงจ�าปาสักที่มีอยู่แต่เดิมแล้วนั้นเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะ
ยิ่งสามารถสร้างเงื่อนไขและเป็นก�าลังผลักดันให้แก่การพัฒนา แขวงจ�าปาสัก
เป็นใจกลางในหลายด้านของภาคใต้ สปป.ลาว สามารถเข้าร่วมอย่างจรงิจงัในการ
พฒันาเขตสามเหลีย่มพฒันา กัมพชูา-ลาว-เวยีดนาม (Cambodia-Laos-Vietnam 
Development Triangle Zone: CLV) และสามเหลี่ยมมรกต กัมพูชา-ลาว-ไทย 
(Cambodia-Laos-Thailand Emerald triangle cooperation: CLT) และกรอบการ
ร่วมมอืระหว่างประเทศอืน่ๆเป็นอย่างดี เพือ่สร้างพืน้ฐานรองรบัในการปฏบิตัแิผน
แม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เขตสามเหลี่ยมพัฒนา กัมพูชา-ลาว-
เวียดนาม ให้บรรลุตามแนวทาง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขต
สามเหลีย่มพฒันา CLV ท่ีรฐับาลท้ังสามประเทศก�าหนดไว้นัน้บรรดาโครงการสทิธิ
พเิศษทีก่�าหนดไว้ในแผนแม่บทต้องได้รบัการด�าเนนิการให้เป็นรปูธรรมเพือ่ท�าให้
ประชาชนหลดุพ้นออกจากความทุกข์ยากและมชีวีติทีดี่ขึน้ นอกจากนัน้ยงัมจีดุแขง็
ที่เป็นจุดเด่นที่ส�าคัญของแขวงอีกมากมายได้แก่3   
  1) ทีดิ่นท่ีอุดมสมบรูณ์ยงัมมีากมายสามารถหาได้ และเหมาะสมส�าหรบั
ชาวเกษตรกร และนกัลงทนุด้านการเกษตรเป็นอย่างมากเหมาะสมกับการท�าการ
ผลิตเกษตรอุตสาหกรรม เช่น (1) ที่ดินการเกษตรเขตที่1 เขตพื้นที่ราบสูงบอละ
เวน เมืองปากซอง เขตนี้ส่งเสริมการปลูกกาแฟ พืชปลอดสารพิษ ชาและพืชผล
ไม้ ในเขตราบสูงมีป่าสงวนแห่งชาติและมีอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ (2) ที่ดิน
การเกษตรเขตที่ 2 เป็นจุดเชื่อมต่อพื้นที่ราบสูงบอละเวนและพื้นที่ราบต�่าเหมาะ
แก่การปลกูยางพารา มะม่วงหมิพานต์ พชืผลไม้ ก่อสร้างโรงงานการผลติทางด้าน
เกษตรกรรม (3) ทีดิ่นการเกษตรเขตที3่ เขตเลยีบแม่น�า้โขง ครอบคลมุ 8 ตวัเมอืง 
มุง่เน้นการปลกูข้าว การเลีย้งปลา ปลกูหม่อนเลีย้งไหม การปลกูพชืตระกูลถัว่ (4) 
ทีดิ่นการเกษตรเขตที4่ เขตตวัเมอืงในภาคตะวนัตก มุง่เน้นการเลีย้งสตัว์ ปลกูมนั
ส�าปะหลงั มะม่วงหมิพานต์และสบูด่�าเพือ่การผลติพลงังานทดแทน เป็นต้น (แผนก
แผนการและการลงทุน, แขวงจ�าปาสัก, 2010, น 44)
  2) การท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญจ�านวนมากและโดดเด่น ทาง
ด้านวัฒนธรรมมีจ�านวน 51 แห่ง วัตถุโบราณ ประวัติศาสตร์ มีจ�านวน 49 แห่ง 
และธรรมชาต ิม ี112 แห่ง เช่น วดัพจู�าปาสกั มรดกโลกแห่งท่ีสองของลาว แหล่ง

 3บทความของผูว่้าการจงัหวดั (แขวงจ�าปาสัก) เก่ียวกับการด�าเนนิงานแผนพฒันาเศรษฐกิจ-สังคม เขต

สามเหลี่ยมพัฒนา (CLV) กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ 7 (12/03/2013) ณ เวียงจันทน์
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ท่องเที่ยวน�้าตกคอนพะเพ็งที่ใหญ่ท่ีสุดในเอเซียน กิจการท่องเท่ียวมีท่าทีขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว และยังเปิดกว้างเพื่อรองรับการลงทุนจึงเหมาะแก่การท�าธุรกิจ
ที่พักหลายประเภท อาทิ โรงแรมและรีสอร์ทส�าหรับผู้ต้องการความสะดวกสบาย 
และพักผ่อนในบรรยากาศที่ดี และเกสท์เฮ้าส์ส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
เดินป่า เป็นต้น นอกจากนี้ ธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีมีศักยภาพ 
เนื่องจากแขวงจ�าปาสักยังขาดแคลนร้านอาหารที่มีคุณภาพ (เปี่ยมศักดิ์ คุณากร
ประทีป, 2557, น 158) 
  3) ทรพัยากรธรรมชาตแิละแร่ธาต ุ เช่น  (1) แร่บอกไซด์ ม ี1 จดุอยูท่ี่
เมืองปากซอง มีพื้นที่ 15,000 ตารางกิโลเมตร บริษัททั้งภายในและต่างประเทศ
ได้ท�าการส�ารวจ ในปี ค.ศ. 2008 ได้ท�าการก่อสร้างโรงงาน ปี 2009 เริ่มท�าการ
ขดุค้น ในปี 2010 เริม่ต้นท�าการผลติ ซึง่โครงการนีไ้ด้สร้างงานให้ประชาชนได้ถงึ 
15,000 คน (2) ทองแดงมี 5 จุด อยู่เมืองสุขุมา 2 จุด /เมืองจ�าปาสัก 1 จุด /เมือง
โพนทอง 1 จดุ /เมอืงชะนะสมบนู 1 จดุ ปัจจบุนัก�าลงัด�าเนนิการส�ารวจและก�าหนด
ปริมาณ(3) แร่ดินเหนียวมี 2 จุด คือ เมืองปะทุมพอนและเมืองชะนะสมบูน ก�าลัง
เตรมีการลงทนุเพือ่ขดุค้น (4) แร่เกลอื 1 จดุเมอืงปะทมุพอน (5) แร่แบไรท์ 1 จดุ
เมอืงปะทมุพอน (6) แร่ตะกัว่ 1 จดุเมอืงปะทุมพอน (7) แร่อะเมทิส 1 จดุเมอืงโขง 
ซึง่ถอืได้ว่าเป็นแหล่งท่ีสามารถดึงดูดนกัลงทนุได้เป็นอย่างดี เหมาะสมแก่นกัธรุกจิ
ที่สนใจลงทุนเกี่ยวกับแร่ธาตุเป็นอย่างมาก (แผนกแผนการและการลงทุน, แขวง
จ�าปาสัก, 2010, น 3) 
  4) แขวงจ�าปาสกั เป็นท่ีตัง้ทางภมูศิาสตร์ท่ีเหมาะสมในการด�าเนนิธรุกิจ 
และเป็นตลาดที่ใหญ่ระหว่าง ไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยเป็นการเชื่อมต่อ
แบบ land link ระหว่างแขวง จ�าปาสัก กับ 3 ประเทศถือได้ว่าเป็นเส้นทางคมคม
ที่สะดวกในการขนส่งสินค้า
  5) มด่ีานสากลตรวจคนเข้า-ออกเมอืง 3 แห่งคือ ด่านสากลวงัเต่า-ช่อง
เม็ก (ไทย) ด่านสากลสนามบินปากเซ และด่านสากลหนองนกเขียว-ตราเปรียง
เกรยีน (กัมพชูา) (ก�าลงัศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างเป็นด่านสากล อกีสามด่าน
ระหว่างแขวงจ�าปาสัก-ไทย (สองด่าน) และกัมพูชาอีกหนึ่งด่าน 
  6) มีแรงงานราคาถูกจ�านวนมาก ในปี ค.ศ. 2011-2012 แรงงานใน
เกณฑ์อายุ 14-60 ปี มีจ�านวน 388,026 คน ครอบคลุมถึง 56% ของพลเมืองทั่ว
แขวง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1.8% ในนั้นเป็นแรงงานในด้านกสิกรรม 
271,618 คน ครอบคลุมถึง 70% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 0.4% แรงงาน
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ในด้านอุตสาหกรรม 17,461 คน ครอบคลุม 4.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่ม
ขึ้น 15% แรงงานในด้านบริการ 89,634 คน ครอบคลุม 23.2% เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา เพิม่ขึน้ 5% ส่วนจ�านวนการว่างงานมถีงึ 9,313 คน ครอบคลมุ 2.4% เมือ่
เทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง 0.2% แต่ความพิเศษอยู่ท่ีค่าจ้างแรงงานต�่า (แผนก
แผนการและการลงทุน, แขวงจ�าปาสัก, 2010, น 57) โดยเฉลี่ยที่ก�าหนดไว้ใน
กฎหมายแรงงาน เดือนละ 900,000 กีบ (ประมาณ 3,7004 บาท) หรือวันละ 
30,000กีบ (ประมาณ 120 บาท) เมือ่เทียบกับประเทศในกลุม่อาเซยีนด้วยกันแล้ว
ถือว่าลาวมีค่าแรงขั้นต�่าเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนเลยทีเดียว
จากจดุแขง็ท่ีกล่าวมา แขวงจ�าปาสกัจงึได้มกีารวางแนวทางนโยบายแผนงานและ
มาตรการในการส่งเสริมการลงทุน ในแขวงจ�าปาสัก เพื่อรองรับการลงทุนที่มาก
ขึ้นในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน ดังนี ้(แผนกแผนการและการลงทุน, หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุน, แขวง
จ�าปาสัก, 2013, น 3)
  1. ต้องเพิ่มพูนความเป็นตัวกลางในการดึงดูดการลงทุนให้มากขึ้นบน
พื้นฐานการโฆษณาโดยการชักชวนให้มาลงทุนในการพบปะ-สร้างความสัมพันธ์-
แลกเปลี่ยน กับผู้น�าของประเทศเป้าหมาย  
  2. การเชื้อเชิญนักธุรกิจประเทศเป้าหมายมาเยือนแขวงจ�าปาสัก 
  3. ปรบัปรงุ Website เก่ียวกับการลงทุนของแขวงให้มเีนือ้หาครบถ้วน 
นักลงทุนที่ยื่นเอกสารสามารถติดต่อ และแจ้งตอบทาง Website ได้สะดวกขึ้น
  4. เอาใจใส่สร้างบญัชกีารลงทุน (Investment Calling List)5  เพือ่ดึงดูด
ความสนใจให้แก่นักลงทุน

4อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา: http://www.bol.gov.la/upload_reference/opd/rate/allrate.php (สืบค้นเมื่อ 16 
มิถุนายน  2558)
5บญัชกีารลงทนุ คือหนงัสือทีร่วบรวมเอาบรรดาโครงการในกจิการทัว่ไปและกิจการสมัปทานทีบ่รรดาหน่วย
งานและท้องถิน่เป็นผูด้�าเนนิการค้นคว้าและท�าขึน้โดยอิงตามบรรดาโครงการ หรอืกิจการทีม่จีดุแขง็ทีช้่อนอยู่
และบรูมิสทิธิ ์ซึง่มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของแขวงก็คอืของชาต ิซึง่รฐับาลและองค์การ
ปกครองขั้นแขวงเป็นผู้รับรองเอาเป็นโครงการท่ีมีความต้องการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งภายในและต่าง
ประเทศ เพื่อมาลงทุนและพัฒนาให้โครงการดังกล่าวมีผลก�าไร บัญชีการลงทุนจะไม่รวมโครงการที่ต้องการ
แหล่งทุนและการลงทุนจากรัฐบาล หรือทุนช่วยเหลือ ดังนั้น บัญชีการลงทุนคือ บัญชีที่ประกอบด้วยหลาย
โครงการและกิจการในภาคเศรษฐกจิต่างๆ เพือ่จะน�าเสนอให้แก่นกัลงทุนทัง้ภายในและต่างประเทศท่ีมคีวาม
สนใจเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว เพื่อสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้มีงานท�าและเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวงก็คือของประเทศ
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  5. มีการยกระดับความรู้ความสามารถให้ข้าราชการที่ท�าหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการลงทุน เช่น ความรู้ทางด้านกฎหมาย ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
บริหาร การประเมินผล และภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นเพื่อสามารถให้บริการที่ดี
แก่นักลงทุน
  เนือ่งจากแขวงจ�าปาสกัมคีวามอดุมสมบรูณ์อย่างทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นจน
เป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุนให้มีการลงทุนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันประเทศที่เข้ามาลงทุนใน
แขวงจ�าปาสักมีทั้งหมด 19 ประเทศ ได้แก่ (ไทย เวียดนาม จีน เกาหลี ญี่ปุ่น 
ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย มาเลเซีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เปรู เดนมาร์ก 
นิวซีแลนด์ แคนาดา ฮอลแลนด์ ออสเตรเลีย อิตาลี) ซึ่งประเทศไทยเป็นอันดับ
หนึง่ มทีัง้หมด 52 โครงการ ด้วยมลูค่าการลงทนุทัง้หมด 280 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
ครอบคลุมถึง 37% ของการลงทุนต่างประเทศทั้งหมด รองลงมาคือประเทศ
เวียดนาม มีจ�านวนโครงการทั้งหมด 45 โครงการ ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 
235 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นดับที่สอง ซึ่งภาคเกษตรกรรมครอบคลุม 27% ภาค
อตุสาหกรรม 58% และภาคบรกิาร 15% พร้อมกันนีต้วัเลขเพิม่ขึน้ของมลูค่าการ
อนุญาตลงทุนสามารถด�าเนินการน�าทุนเข้ามาลงทุนตัวจริงได้ถึง 5,004 พันล้าน
กีบ โดยผ่านระบบธนาคาร 162 ล้านดอลลาร์สหรฐั เป็นเงนิสด 135 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เป็นวัตถุ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ได้เพิ่มขึ้นจาก 
10.1% ในปี 2010-2011 มาเป็น 10.6% ในปี 2011-2012 และในปี 2012-2013 
เพิม่ขึน้เป็น 10.9% โดยรวม 3ปีผ่านมาเฉลีย่เพิม่ขึน้ 10.5% ต่อปี โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจค่อยๆ ปรบัเปลีย่นจากเกษตรกรรม ไปสู่อตุสาหกรรมและความทนัสมยั
มากขึน้ โดยสัดส่วนทีค่รอบคลมุในภาคกสิกรรมได้ลดลงจาก 36% ในช่วงปี 2010-
2011 มาเป็น 34.7% ในช่วงปี 2011-2012 และในช่วงปี 2012-2013 ปฏิบัติได้ 
32% ส่วนภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้จาก 30% ในช่วงปี 2010-2011 มาเป็น 31.1% 
ในช่วงปี 2011-2012 และในช่วงปี 2012-2013 เพิม่ขึน้เป็น 32% และในขอบเขต
การบริการคือเพิ่มขึ้นจาก 34% ในช่วงปี 2010-2011 มาเป็น 34.2% ในช่วงปี 
2011-2012 และในช่วงปี 2012-2013 เพิ่มขึ้นเป็น 36% โดยเฉลี่ย โดยรวมแล้ว
เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวงจ�าปาสัก โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่เหน็ได้จากตวัเลขการลงทนุและประเทศ
ท่ีเข้ามาลงทนุมจี�านวนเพิม่ขึน้ อีกทัง้การลงทนุของนกัลงทนุท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศมกีารขยายตวัอย่างเหน็ได้ชดั ซงึเป็นผลมาจากแนวทางนโยบายการ
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ส่งเสรมิการลงทุนของแขวงท�าให้นกัลงทนุมคีวามเช่ือมัน่และกล้าท่ีจะมาลงทุนใน
แขวงมากขึ้นด้วย

3. กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์คอื แนวคดิเรือ่งการบรูณาการ
เศรษฐกิจภูมิภาค (Economics Integration) : “กรณีตลาดเดียว (Single 
Market)”  ในองค์ประกอบของ AEC Blueprint
  จากแนวความคิดริเริ่มของ ดิกซิตและนอร์แมน (Dixit and Norman) ที่
ได้พดูถงึดุลยภาพทีม่กีารบรูณการ (integration equilibrium) ของเศรษฐกิจโลกที่
ตลาดสินค้า และปัจจัยการผลิตทั้งหมดมีราคาเดียวในโลก (single world price) 
จากนั้นแนวคิดดังกล่าวได้เป็นที่ยอมรับและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา
วเิคราะห์การค้าระหว่างประเทศ อาทิ ทฤษฏเีก่ียวกับสมภาพราคาปัจจยัการผลติ
และการทดสอบเกี่ยวกับความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินค้าและ
บริการ ด้วยเหตุนี้ผลงานที่เกี่ยวกับความตกลงการค้าภูมิภาค (regional trade 
agreements) จึ่งได้พยายามพัฒนาขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในส่วนแนวคิดเก่ียวกับ 
“ตลาดเดยีว” (single market) และผู้ทีร่ิเริ่มแนวคดิดงักล่าวกม็าจากสหภาพยุโรป
หรือที่เรียกกันว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรป โดยมีการก่อตั้งขึ้นมาตามสนธิสัญญา
กรงุโรม (Treaty of Rome) ใน ค.ศ.1957 และเน้นการสร้างตลาดร่วมนัน้เอง (สุทธิ
พันธ์ จิราธิวัฒน์, 2554, น 101) 
  ต่อมา สไนเดอร์ เดลเบิร์ต เอ. (Snider, Delbert A.) มีความเห็นว่าใน
การจดัตัง้ตลาดร่วม ในระบบเศรษฐกิจของทกุ ๆ ประเทศสมาชกิจ�าเป็นต้องมกีาร
พึ่งพาอาศัยกัน ด้วยการยกเลิกการใช้มาตรการต่างๆ เช่น ภาษีศุลกากร โควตา 
ข้อจ�ากัดการเคลือ่นย้ายแรงงาน ข้อจ�ากัดการช�าระเงนิ และการควบคุมการเคลือ่น
ย้ายของเงินทุน ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นมาตรการและนโยบายที่เป็นเครื่อง
มือของแต่ละประเทศ ซึ่งเมื่อเป็นตลาดร่วมแล้วทุกประเทศสมาชิกต้องท�าการ
ยกเลิกเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากภายนอก อีกท้ังยัง
เป็นการประสานนโยบายและการหลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้องของนโยบายทาง
ด้านเศรษฐกิจและนโยบายต่างๆ ท่ีปรากฏใน “ตลาดร่วม (Common Market)” (สม
นึก แตงเจริญ, 2538, น 372) 
  ส่วนแนวความคิดในการสร้างตลาดเดียวของยโุรปท่ีเหน็เป็นรปูธรรมนัน้
ได้ริเริ่มมาจากความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มประเทศที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
เดียวกัน กับประเทศที่มีความประสงค์เพียงแต่พัฒนาสถาบันเศรษฐกิจ EC และ
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บรรดาประเทศท่ีมคีวามต้องการอยากให้มกีารวางระเบยีบการใหม่ให้เป็นเอกภาพ
กัน อย่างไรก็ตาม ไม่ถึงปี ค.ศ. 1985 ความไม่เห็นพ้องกันก็สามารถตกลงกันได้ 
(สามารถแก้ไขได้) จนในทีส่ดุก็สามารถผนวกเข้าด้วยกันได้กลายมาเป็น “the Sin-
gle European Act” (SEA) ซึ่งสามารถปฏิบัติการค้าร่วมกันวันที่ 1 กรกฎาคม ปี 
ค.ศ. 1987 เรื่อยมา นอกจากนี้ The SEA ยังได้สร้างนโยบายในจินตนาการใหม่
ซึ่งถือเอาตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสร้างตลาดการค้าเสรีขนานแท้ ในช่วง
ปลายปี ค.ศ. 1992 ด้วยการยดึหลกันโยบายท่ีว่า การเคลือ่นย้าย แรงงาน ทนุ การ
บริการ และสินค้าอย่างเสรี หรือที่เรียกว่านโยบาย “สี่เสรี” “Four Freedom” 
มากกว่าการที่จะเป็นเพียงการจัดฉากสร้างตลาดการค้าเสรีเฉยๆ เหมือนในอดีต
ทีผ่่านมา  The SEA ยงัได้เสนอ หรอืสร้างความเข้มแขง็ให้นโยบายอืน่ๆ อกีหลาย
ประการ ประการต่างเหล่านีป้ระกอบไปด้วย: ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม สร้าง
ความเข้มแข็งให้การปฏิบัติงานการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่
ท�างาน  ส่งเสรมิการพฒันาและการวิจัยเทคโนโลยี  สรา้งความเข้มแข็งใหแ้ก่การ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประเทศสมาชิกท่ีอ่อนแอทางเศรษฐกิจ
สามารถเข้าถึงตลาดการค้าเสรีได้อย่างเต็มรูปแบบรวมถึงให้การรวมมือต่อ
นโยบายทางการเงนิและเศรษฐกิจอิกด้วย (Ali M.El-Agraa, 1997, pp. 114-115)
  แนวความคิดเก่ียวกับการเป็นตลาดเดียวของอาเซียนที่มีบทเรียนที่
ส�าคญัมาจากตลาดร่วมของสหภาพยโุรปนัน้ ในเบือ้งต้นอาเซยีนยงัไม่มกีารกล่าว
ถงึการบรูณการเศรษฐกิจเลย จนในช่วงปี ค.ศ.1990 ท่ีอาเซยีนต้องท�าตามกระแส
ภูมิภาคนิยมที่มาแรง จากการสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียนขึ้น (AFTA) เป้าหมาย
สูงสุดในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ การสร้างให้กลายเป็น “ตลาด
เดียวและฐานการผลิตเดียว” จนสุดท้ายในปี ค.ศ.2007 ได้จัดท�าพิมพ์เขียว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนขึน้ การทีอ่าเซยีนจะสร้างตลาดและฐานการผลติเดียว
หลงัจากท่ีมกีารประกาศเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เป็นเรือ่งทีไ่ม่ง่ายส�าหรบั
ความพร้อมของประเทศสมาชกิ อีกทัง้การทีจ่ะบรูณการเศรษฐกจิกบัตลาดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องยังเป็นเรื่องที่ยากมาก ดังนั้นภารกิจที่จะบรรลุการเป็นตลาดเดียวของ
ภูมิภาคอาเซียนยังต้องมีการเตรียมการอีกมาก
  การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่มแีผนยทุธศาสตร์ภายในปี ค.ศ. 
2015 นี้อาเซียนได้จัดท�าแผนด�าเนินงานทางเศรษฐกิจ หรือ AEC Blueprint 
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของอาเซยีนตามแถลงการณ์บาหล ีฉบบัที ่2 (Bali Concord II) ได้แก่ (กรมเจรจา
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การค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, 2552, น 37)
  1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บรกิาร การลงทนุ และแรงงานมฝีีมอือย่างเสร ีและการเคลือ่นย้ายเงนิทนุอย่างเสรี
มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาส�าคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม
  2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
ซึ่งให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน การคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน)
  3) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยการพฒันา SMEs และการ
เสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการริเริ่มเพื่อการรวม
กลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดช่องว่างการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
  4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบาย
เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกัน
อย่างชัดเจน เช่น การจัดท�าเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ 
เป็นต้นรวมทัง้ส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายในด้านการผลติ/จ�าหน่ายภายในภมูภิาค
ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
  ซึง่ในงานวจิยันีจ้ะใช้กรอบของ AEC Blueprint ในการวเิคราะห์ถงึความ
พร้อม และผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อแขวงจ�าปาสัก สปป.ลาว กับ
การเข้าเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลาย
ปี 2015 นี ้ส�าหรบั สปป.ลาว ยงัมภีารกิจอกีมากมายในการเตรยีมรบัมอืกบัการบู
รณาการของภมูภิาค ดังนัน้จงึต้องเร่งหาว่าปัจจยัอะไรท่ีเป็นจดุแขง็ทีจ่ะท�าให้การ
รวมเป็นตลาดเดียวของ สปป.ลาว ได้รบัผลประโยชน์มากทีส่ดุ เนือ่งจากปัจจยัดัง
กล่าวปันปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ให้ประสบความ
ส�าเรจ็เมือ่อาเซยีนก้าวเข้าสูก่ารเป็น Single Market อย่างเตม็รปูแบบ นอกจากนี้
การวางยุทธศาสตร์รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีความ
ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง
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4. การวิเคราะห์ถึงความพร้อม และผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของแขวงจ�าปาสัก
  การเชือ่มโยงเศรษฐกิจและการร่วมมอืของประเทศต่างๆ ในโลกจะท�าให้
เศรษฐกิจในภูมิภาคและสากลมีการขยายตัวไปในทางบวก โดยเฉพาะ สปป.ลาว 
ได้เข้าเป็นสมาชกิของอาเซยีนและต้องปฏบิตัพินัธะในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(AEC) ในปลายปี ค.ศ.2015 นีจ้ะท�าให้การค้า การลงทนุ และการบรกิารเพิม่มาก
ขึ้น นอกจากนั้นบรรดาองค์กรสากลต่างๆ จะด�าเนินการให้การช่วยเหลือในการ
พฒันาและการน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองโลกมาใช้ เพือ่ยกสถานภาพการ
ผลติ การบรกิารให้เพิม่มากขึน้ทังในด้านปรมิาณและคณุภาพ แต่ในทางตรงกนัข้าม 
สภาพทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคยังไม่มีเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลง
และมีหลายภูมิภาคที่ยังมีข้อพิพาทกัน อีกทั้งข้อขัดแย้งยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่ง
เป็นอปุสรรคต่อสันตภิาพ เสถยีรภาพทางด้านเศรษฐกิจในภมูภิาค การร่วมมอืทาง
ด้านเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นจากการค้าเสรีของประเทศต่างๆ ใน
อาเซียนจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากผลกระทบภายนอกที่
เกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนแล้ว ยงัมผีลกระทบจากภยัธรรมชาต ิอาทิเช่น 
พาย ุภยัแล้ง ภยัหนาว ภยัน�า้ท้วม และโรคระบาด สิง่เหล่านีย้งัจะเป็นอปุสรรคใน
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของแขวงจาสักอีกด้วย จากการวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถสรุปได้ดังนี้
 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
  1.  การเคลือ่นย้ายอย่างเสรขีองสินค้า แขวงจ�าปาสกัมคีวามเหมาะสม
ทางด้านภูมิศาสตร์เหมาะแก่การตั้งเป็นฐานการผลิต เนื่องจากการลดภาษีตาม
พันธกรณี  อาฟตาที่ท�าให้อัตราภาษีในการส่งออกลดลงท�าให้มีผู้สนใจเข้ามาตั้ง
ฐานการผลติในแขวงมากขึน้ ส่งผลท�าให้สินค้าส่งออกมศีกัยภาพในตลาดอาเซยีน
มากขึน้สามารถแข่งขนักับสนิค้าจากนอกอาเซยีนได้เนือ่งจากราคาต�า่ลง แต่ในทาง
ตรงข้ามเนื่องจากผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ 
อีกท้ังการด�าเนินธุรกิจยังเป็นแบบด้ังเดิม เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยังไม่ทันสมัย
ท�าให้สนิค้าทีผ่ลติออกมาไม่ได้มาตรฐานและมคุีณภาพต�า่กว่าคู่แข่งทีย้่ายฐานผลติ
เข้ามาใหม่ท�าให้ผูป้ระกอบการภายในแขวงต้องเจอกับการแข่งขนัทีร่นุแรงมากขึน้
  2.  การเคลือ่นย้ายอย่างเสรด้ีานบรกิาร แขวงจ�าปาสกัมแีหล่งท่องเท่ียว
เป็นจ�านวนมากไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เหมาะสม อยางยิ่งแก่นักลงทุนผู้ที่มีความสนใจจะพัฒนาแหล่งท่อง
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เที่ยวของแขวงให้ดีขึ้น แต่ว่าการเคลื่อนย้ายการบริการอย่างเสรียังเป็นปัญหา
ส�าคัญส�าหรับแขวงจ�าปาสักเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าแขวงจ�าปาสัก ไม่มี
ศกัยภาพในด้านบรกิารเท่าท่ีควรเมือ่เทียบกับประเทศต่างๆ ในอาเซยีน และน่าจะ
เสียประโยชน์ มากที่สุดจากการเปิดเสรีด้านบริการ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์ 
และบริการด้านสุขภาพเมื่อเทียบกับประเทศไทย
  3. การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีด้านการลงทุน การเร่งรัดการเปิดเสรีด้าน
การลงทุนของ AEC จะขจดัอุปสรรคด้านการลงทุนในภมูภิาคช่วยดึงดูดนกัลงทุน
ทั้งในและนอกอาเซียนเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้นรวมท้ังเสริมสร้างบรรยากาศการ
ลงทุนแข่งกบัประเทศนอกภมูภิาคให้มคีวามโดดเด่นทางเศรษฐกิจมากขึน้ (แผนก
แผนการและการลงทนุ, หน่วยงานส่งเสรมิการลงทนุ, แขวงจ�าปาสัก, 2014, น 2)  
อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีด้านการลงทุน แขวงจ�าปาสักยังไม่มีการ
พัฒนาปัจจัยท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การผลิตของ
แรงงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนกัลงทนุ อกีท้ังยงัไม่มกีารปรบัปรงุกฎระเบยีบกฎหมายให้มคีวามทัน
สมัย ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน
  4.  การเคลือ่นย้ายอย่างเสรขีองเงนิทนุ ท�าให้ผูป้ระกอบการผลติและผู้
บรโิภคในแขวงจ�าปาสกั เข้าถงึบรกิารทีดี่ขึน้ในอัตราท่ีถกูลงจากการเปิดเสรใีนภาค
การเงนิ แต่ใน สปป.ลาวคงเป็นไปได้ยากเพราะเป็นธรุกิจเรือ่งการเงนิมคีวามอ่อน
ไหวง่าย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้
  5.  การเคลือ่นย้ายอย่างเสรขีองแรงงานท่ีมฝีีมอื เกดิการแบ่งงานกนัท�า 
เพิม่จ�านวนบคุลากรทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางและพฒันาความรูแ้ละเทคโนโลยี
ทีก้่าวหน้ามากยิง่ขึน้ แต่ในทางตรงกันข้ามการเคลือ่นไหวอย่างเสรขีองแรงงานที่
มฝีีมอื ท�าให้เกิดการเคลือ่นย้ายของแรงงานมฝีีมอืของประเทศต่างๆ เข้ามาท�างาน
ในแขวงจ�าปาสักอาจท�าให้เกิดการว่างงานขึ้นภายในแขวงจ�าปาสัก สปป.ลาว 
เพราะการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรขีองประเทศต่างๆ ในอาเซยีนท่ีมทัีกษะฝีมอืดีกว่า
เข้ามาแข่งขันกันในแขวงจ�าปาสักมากเกินไปท�าให้เกิดความไม่สมดุลทางด้าน
แรงงาน เนื่องจากแรงงานในแขวงจ�าปาสักส่วนมากเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ
 2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
  1. นโยบายการแข่งขนั แขวงจ�าปาสกั สามารถดึงเอาผลประโยชน์และ
บทเรียนจากประเทศต่างๆ ที่ใกล้เคียงเพื่อผลักดันการผลิตให้ขยายตัวในระดับที่
สงูขึน้และมโีอกาสส่งสินค้าออกจ�าหน่ายในตลาดบรรดาประเทศใกล้เคยีง แต่ประเด็น 
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ปัญหาอยูท่ี่สนิค้าทีผ่ลติได้ส่วนใหญ่ใช้อปุกรณ์เครือ่งจกัรเก่า และคุณภาพของการ
ผลิตยังต�่า ไม่สามารถแข่งขันกับบรรดาประเทศในอาเซียนได้
  2. การคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท�าให้มกีารแข่งขนักันมากขึน้สินค้าหลากหลายประเภทจากประเทศต่างๆไหลเข้า
มาในแขวงจ�าปาสัก มากขึ้นท�าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกชื้อสินค้าได้หลากหลาย
และราคาถูกลง แต่มีทั้งสินค้าท่ีได้มาตรฐานและสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและอาจจะ
เป็นผลกระทบด้านลบต่อผูบ้รโิภค เนือ่งจากว่าการคุม้ครองผูบ้รโิภคของ สปป.ลาว 
ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ามากและไม่ได้มาตรฐาน
  3. สทิธทิรพัย์สนิทางปัญญา ผูผ้ลติในท้องถิน่ส่วนมากยงัไม่เข้าใจเก่ียว
กับค�าว่าทรพัย์สนิทางปัญญา จงึท�าให้ไม่มแีนวความคิดท่ีจะจดสทิธบิตัรทรพัย์สิน
ทางปัญญา อย่างเช่น ลขิสทิธิ ์สิทธบิตัร และเครือ่งหมายการค้า อกีทัง้ผูผ้ลติภาค
อุตสาหกรรมยังไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีเครื่องหมายสินค้าได้
  4. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน แขวงจ�าปาสกัจะเป็นเขตเชือ่มเศรษฐกิจ 
ตะวนัออก-ตะวนัตกแห่งท่ีสองของลาว (East West Economic Corridor: EWEC) 
ซึ่งสามารถผลักดันการด�าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจกับต่างประเทศ ร่วมมือทาง
ด้านการพฒันาการท่องเทีย่วกับสากล แต่ปัญหาอปุสรรคอยูท่ี่ระบบโครงสร้างพืน้
ฐานเทคนิคกล่าวคือ ถนน ระบบบ�าบัดน�้าเสียในเขตอุตสาหกรรมยังไม่ได้มีการ
ลงทนุ ท�าให้นกัลงทนุทีเ่ข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมพบกับความล�าบากยุง่ยาก
  5. ด้านภาษ ีสปป.ลาว เป็นประเทศด้อยพฒันาจงึได้รบัสิทธพิเิศษทาง
ภาษ ี(Generalized System of Preference: GSP) จากประเทศพฒันาแล้วหลาย
ประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป และประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ในรายสินค้า
ทีห่ลายๆประเทศ ได้ถกูตดัสิทธพิเิศษทางภาษไีปแล้ว และยงัเป็นการดึงดูดให้นกั
ลงทนุต่างประเทศให้ย้ายฐานการผลติเข้ามา สปป.ลาวมากขึน้ เพือ่เป็นการส่งออก
ไปยังประเทศที่ให้สิทธิพิเศษดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการได้รับประโยชน์จากสิทธิ
พเิศษทางภาษดัีงท่ีได้กล่าวอกีด้วย อกีอย่างหนึง่ สปป.ลาวได้ท�าสญัญาว่าด้วยการ
หลีกเลี้ยงการเก็บภาษีช้อนกับหลายประเทศ เช่น ไทยและเวียดนาม
  6. ด้านพลงังาน ทางด้านพลงังานไฟฟ้าน�า้ตก ถ้าได้มกีารพฒันาอย่าง
จรงิจงัจะสามารถพฒันาแหล่งพลงังานไฟฟ้าน�า้ตกภายในแขวงและสามารถบรกิาร
ได้ 4 แขวงภาคใต้ของลาว และบรรดาเขตภาคกลางของเวียดนามและภาคเหนือ
ของกัมพชูาและในอนาคตจะท�าให้เกิดศนูย์ควบคมุการผลติพลงังานไฟฟ้าทีส่�าคัญ
ให้แก่ 3 ขอบเขตและ 3 ประเทศ
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 3) การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเสมอภาค
  1. สปป.ลาว ให้ความส�าคญักับการพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็นอย่างมากโดยการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัปี 2004 เพือ่เป็นแนวทางให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
จดัท�าแผนยทุธศาสตร์ในการส่งเสรมิ SMEs ฉบบั 5 ปีครัง้ทีห่นึง่ (2006-210) และ
ต่อมาได้ออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบั
ปี 2012 และได้สร้างแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SMEs ฉบับที่สอง (2011-
2015) อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมโย่งกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการใน
การส่งเสรมิและพฒันา SMEs ของอาเซยีนด้วย แต่ปัญหาส�าคัญของ SMEs แขวง
จ�าปาสกัคือใช้แรงงานน้อย ทนุน้อย เครือ่งจกัรรุน่เก่า และเทคนคิไม่ทันสมยั เนือ่ง
มาจากทนุน้อยจงึเป็นการยากท่ีจะขยายโรงงาน เปลีย่นอปุกรณ์เครือ่งจกัรและฝึก
อบรมพนกังาน ให้มเีทคนคิใหม่เพือ่ท�าให้งานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ท้ายทีส่ดุจงึ
ท�าให้ความสามารถในการแข่งขันกับกับต่างประเทศมีน้อยมาก
  2.ลกัษณะพเิศษของแขวงจ�าปาสกั ในการเชือ่มโยงเข้าสู่เศรษฐกิจสากล
และภมูภิาค โดยเฉพาะการเข้าประชาคมอาเซยีนได้เป็นโอกาสทีดี่ เพือ่ให้แขวงมี
การพัฒนาที่รวดเร็วเท่าเทียมกับบรรดาประเทศใกล้เคียงอาทิ ไทย กัมพูชา จีน 
เวียดนาม 
 4) การบูรณการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
  การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ สปป.ลาว จะท�าให้แขวง
จ�าปาสักเป็นที่สนใจของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกหรือนอก
กลุ่ม ซึ่งต้องการเข้ามาลงทุนมากขึ้น อีกทั้ง สปป.ลาว ยังได้ด�าเนินการสร้าง
พันธมิตรนอกภูมิภาค โดยขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาเซียน+3 และอาเซียน+6 (แผนกแผนการและการลงทุน, 
แขวงจ�าปาสัก, 2010, น 60) และเพื่อเป็นการสานต่อด�าเนินนโยบายเปิดกว้าง
ความสัมพันธ์ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ โดยการปฏิบัติยุทธศาสตร์-
ยุทโธบายที่ชัดเจน สร้างสภาพแวดล้อมและโอกาสที่เอื้ออ�านวยเพื่อน�าความ
สัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นแรงผลักดันให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แขวง ซึง่มกีารสร้างความสมัพนัธ์กับประเทศต่างๆ ในภมูภิาคอย่างเช่น เวยีดนาม 
จีน ไทยและกัมพูชา เป็นต้น และท�าให้แขวงจ�าปาสักกลายเป็นใจกลางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและสากล
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 1) สรุป 
  ในการศึกษาถงึความพร้อม และผลกระทบของการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซยีนท่ีมต่ีอการพฒันาเศรษฐกิจและการส่งเสรมิการลงทุนของแขวงจ�าปาสกัที่
ผ่านมา จากนั้นได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เห็นว่าแขวงจ�าปาสัก มีความจ�าเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนี้  
  1) ควรมกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ ทัง้ในด้านแรงงาน เทคโนโลยี 
รวมท้ังการเพิม่ขดีความสามารถในการผลติให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด
โลก เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้  
  2) แขวงจ�าปาสกัต้องมกีารเตรยีมความพร้อมในด้านสาธารณปูโภคและ
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้น
  3) ควรมีการส่งเสริมเพื่อหาตลาดรองรับการส่งออก ปรับปรุงการผลิต
ให้สามารถปฏบิตัติามกฎถิน่ก�าเนดิสินค้าของอาเซยีนได้ รวมถงึการบรหิารจดัการ 
การจดัหาวตัถดิุบราคาถกูและมคีณุภาพดีในแขวงเพือ่เป็นการกระตุน้ให้นกัลงทนุ
มีความสนในมากขึ้น
  4) ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการผลิต (Production Network) เพื่อให้
สามารถสร้าง Economy of Scale เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ไม่ใช่
เฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเท่านั้น
  5) จะต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการผลติการ
ลงทุนในแขวงให้สอดคล้องกับอาเซียน
  จากการศกึษาพบว่า แขวงจ�าปาสักจะได้รบัทัง้โอกาสและอุปสรรคต่อกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการลงทุน อย่างเช่น ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของแขวงจ�าปาสัก ไม่ว่าจะเป็นการท�าให้โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของ
แขวง เปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางการเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น 
มีการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งมากขึ้น เช่น 
การน�าเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยของนักลงทุน ท�าให้มีการผลิตสินค้าที่หลากหลาย
ชนิดและการบริการในหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกช้ือ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่มีราคาถูกลง อย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสก็ต้องมี
อปุสรรคต่อกับการเข้ามาลงทนุของนกัลงทนุต่างประเทศในแขวง จ�าปาสัก สปป.
ลาว โดยเฉพาะเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักลงทุน อย่างเช่น เส้นทางคมนาคมยังมีน้อย น�้าประปา ไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง อีก
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ทัง้ยงัไม่มทีางออกสูท่ะเล ไม่มทีางรถไฟท�าให้การขนส่งสนิค้าได้เฉพาะทางบกโดย
รถบรรทกุ ซึง่เป็นสาเหตทุ�าให้ต้นทนุในการขนส่งสนิค้าเพิม่มากขึน้ นอกจากนีถ้งึ
แม้ว่า สปป.ลาวจะมค่ีาแรงงานต�า่แต่ส่วนมากเป็นแรงงานท่ีไม่มฝีีมอืและมแีรงงาน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากว่าแรงงานส่วนใหญ่จะ
ออกไปท�างานต่างประเทศ อาทิ ประเทศไทย และเวียดนาม

 2) ข้อเสนอแนะ 
  การรวมตวัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนโดยรวมแล้วไม่ใช่การแข่งขนั
กันแต่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันทั้งในด้านการเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขนัในภมูภิาคการพฒันาอย่างเท่าเทียมกัน และการบรูณาการเข้า
กับเศรษฐกิจโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มอ�านาจในการต่อรองของอาเซียน และจะช่วยส่ง
เสริมให้ ทั้งภูมิภาคมีการเติบโตมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่ตามได้ ดังนั้น แขวงจ�าปาสักควรจัดเตรียมมาตรการเพื่อรองรับผลก
ระทบเหล่านัน้ ดังต่อไปนี ้(แผนกแผนการและการลงทนุ, แขวงจ�าปาสัก, 2014, น 1)  
  1) สร้างแขวงจ�าปาสัก ให้มกีารพฒันาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน 
เหมาะสม ท�าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การผลติเกษตรและป่าไม้ เป็นพ้ืนฐานให้
แก่การเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมการผลิต และการบริการท่ีทันสมัย โดยการน�า
เงือ่นไขและจดุแขง็เข้าในการผลติสินค้าเกษตรปลอดสารพษิทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ทีโ่ดด
เด่น เพิ่มการผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันกับตลาดในอาเซียนและตลาดโลก เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจได้
  2) ผลกัดันการพฒันาเศรษฐกิจหลายภาคส่วนโดยถอืเอาเศรษฐกิจของ
รฐัเป็นทีต่ัง้ เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ืออ�านวยให้แก่การลงทุน การด�าเนนิธรุกิจ
ทีเ่สมอภาพโปร่งใสมลีกัษณะแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม ถกูต้องตามระเบยีบกฎหมาย ยก
ระดับการบริการของธนาคาร สถาบันการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปถึงผู้ใช้
บริการอย่างทั่วถึง ด�าเนินการยกระดับคุณภาพการคุ้มครองบริหารของกองทุน
พัฒนาขั้นหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
  3) ด�าเนินการส�ารวจ คุ้มครองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่อง
เที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใน 4 เขตให้มีคุณภาพ ดึงดูดและ
ระดมผูป้ระกอบการลงทุนเข้าในการบรกิารท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานท่ีทันสมยัเพือ่
รับรองนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศและสามารถเช่ือมโยงกับการท่อง
เที่ยวโลก
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  4) ควรเร่งด�าเนนิการส�ารวจ จดัสรร ออกแบบและวางแผนแม่บทในการ
ขุดค้นและน�าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อาทิเช่น พื้น
ดิน ป่าไม้ แหล่งน�้าและแร่ธาตุ เสริมขยายจุดแข็งต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นให้
เกิดผลประโยชน์สงูสดุและปกปักรกัษาความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ
เพื่อป้องกันและลดภาวะโลกร้อน
  5) เพื่อสานต่อการยกระดับการพัฒนาและสร้างทรัพยากรมนุษย์โดย
เฉพาะ การยกระดับความรูข้องข้าราชการของแขวงและเมอืงเพือ่ตอบสนองให้แก่
การยกระดับคุณภาพในการคุ้มครองบรหิารรฐั โดยเน้นการสร้างบคุลากรท่ีเป็นเป้า
หมายหลัก ไปพร้อมๆกันนั้นต้องส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีโอกาสได้เรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ ดึงดูดและเลือกเฟ้นเอาเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับประกันการด�าเนินนโยบายเชื่อมโยง
กับประชาคมอาเซียนและเขตสามเหลี่ยมพัฒนา CLV อย่างเป็นผู้ชี้น�า อบรม
ประชาชนให้มคีณุธรรม เคารพระเบยีบกฎหมาย มคีวามสามคัคี นอกนัน้ต้องเอาใจ
ใส่ปลกูจิตส�านกึให้ทุกคนมคีวามรกัและรูส้ร้างความสวยงามและความสะอาด สร้าง
ตัวเมืองปากเซเป็นตัวเมืองสีเขียวของอาเซียนและให้กลายเป็นใจกลางทางด้าน
การป้องกันชาติป้องกันความสงบทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม-สังคม
ของบรรดาแขวงภาคใต้ ของภูมิภาคและเชื่อมโยงกับสากล
  6) ต้องเร่งพฒันาภาคสังคมอย่างเขม็แขง็ ซึง่รวมทัง้การศึกษา วทิยาศาสตร์ 
และเทคนิค ลดการว่างงาน ลดความยากจน ข่าวสาร วัฒนธรรม วิทยุ โทรทัศน์ 
กีฬา และการรกัษาสขุภาพของพลเมอืงโดยส่งเสรมิคณุภาพของกิจการเคลือ่นไหว
ต่างๆ ของสังคมเพื่อรับประกันให้สังคมมีความเสมอภาค เจริญรุ่งเรืองและบรรลุ
ตัวเลขคาดหมายสหัสวรรษ
  7) เพิม่พนูความสมัพนัธ์ร่วมมอืกบัแขวงต่างๆ ภายในประเทศ บรรดา
แขวงภาคกลาง ภาคใต้ของเวยีดนาม จนี ไทย กัมพชูาและต่างประเทศในภมูภิาค 
เพือ่ผลกัดันความร่วมมอื เพือ่ดึงความช่วยเหลอืจากสากล สมทบเข้าในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
  โดยสรปุ แขวงจ�าปาสัก มเีสถยีรภาพทางด้านการเมอืง สังคมมคีวามสงบ 
เป็นระเบยีบเรยีบร้อย ประชาชนมคีวามสามคัคปีรองดองท�าให้เศรษฐกิจและสงัคม 
มกีารพฒันาและขยายตวัไปตามกลไกเศรษฐกิจตลาด โดยแขวงมจีดุแขง็ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน แร่ธาตุ แหล่งน�้า และป่าไม้เพื่อน�าใช้เข้าในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม นอกจากนัน้ เศรษฐกจิภมูปัิญญาได้มกีารพฒันาอย่าง
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กว้างขวาง อีกทั้งแขวงยังมีความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งเป็นเงื่อนไขอ�านวยความ
สะดวกในการบริการทางผ่านออกสู่บรรดาแขวงต่างๆ และประเทศใกล้เคียงอื่นๆ 
โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจได้รับการปรับปรุงและจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งสร้างเงื่อนไข
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน ไปตามโครงสร้างทางเศรษฐกิจหันไปสู่
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย สปป.ลาว ได้เข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ได้สร้างโอกาสให้แขวงจ�าปาสัก ดึงเอาการลงทุน การค้า และการบริการ
ได้มากขึ้น นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียน เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม ดึงการสนับสนุนและการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาซึ่งจะมีผลดีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของแขวงด้วย
  เนื่องจาก แขวงจ�าปาสักส่วนใหญ่คือเศรษฐกิจธรรมชาติและ การผลิต
เป็นสินค้ายังไม่เพียงพอและหลากหลาย การสร้างกลุ่มการผลิตยังจ�ากัดท�าให้มี
ความแตกต่างระหว่างตัวเมืองกับชนบทแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ความรู้ความสามารถของข้าราชการและเอกชนยังไม่ตอบสนองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน ทุนในการพัฒนามี
จ�ากัด หนี้สินของภาครัฐมีอัตราสูงสมควร ความวุ่นวายในสังคมยังมีอยู่มาก การ
เปลีย่นแปลงทางธรรมชาต ิเช่น ภยัแล้ง ภยัน�า้ท่วม เป็นอปุสรรคอย่างมากต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของแขวง อีกทั้งการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยัง
มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดมาจากประเทศสมาชิกที่เป็นคู่แข่งทางการค้ามากกว่าที่จะ
เป็นคู่ค้า และการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ยังคงประสบปัญหาหรืออาจกล่าวได้
ว่าการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและการลงทุนของแขวงจ�าปาสักได้ 
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Abstract
 Siam has never been a colony of Europe during the period of col-
onization, 1800s-1900s. To avoid British colonization, the Bangkok cap-
ital city subsequently privileged    and welcomed  British settlement in 
exchange for sovereignty. This article aims to answer the questions why 
Bangkok had done what it did.  Who were the British subjects and what 
territories did the British settlements gain in Bangkok. 
 After Siam and Britain negotiated for long duration, the conclu-
sion of the final treaty, the Bowring Treaty came into force. In exchange, 
Siam had to privilege extraterritoriality rights and assign territories for the 
settlement of British and British subjects in Bangkok indefinitely. Regard-
ing the treaty ratification in 1856, the definition of the British subject was 
clearly defined for care and protection. These people were natural born 
British or naturalized British subjects which included Asian colonizers 
known as “Asiatic subjects.” They were identified with certificates and 
passports. Consequently, the beneficial advantages of the treaty really 
attracted many immigrants coming to Bangkok in particular for the pro-
tection of rights and for the issuing of land owners with title deeds. Soon 
later, when new comers settled, they initially asked for road construction 
for trade in Bangkok for supporting commerce within British port net-
works. At the same time, British and British subjects’ communities settled 
naturally. Later Chinese and Indian communities densely settled in the 
south.  From sojourner to settler, as a result of the treaty, British subjects 
finally became the settlers and citizens of Siam. So, it could be said that 
Siam avoided becoming a British colony, but in exchange she traded spe-
cific privileged rights, permitted the settlement of British and its subjects 
in Bangkok.

Keywords: colonization, The Bowring treaty, British subject and Asiatic 
subject
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I  Free Trade in Siam and the Forced Treaty   
 Mercantilism is the economic system assumes that the role of 
state is to maintain the wealth of its kingdom by supporting trade aboard 
in particular, licensed state vessel trade monopolies appeared in Europe 
since the sixteenth to eighteenth century.1 During the late eighteenth cen-
tury, the “free trade” pattern was introduced to replace monopoly trade 
because of the problems from the stakeholders of the licensed British East 
India Company.2  The advocates of free trade were supported by private 
“country” traders who accepted the theories of free trade based on the 
work of Adam Smith. Based on liberal economic ideology, the British 
therefore turned her trade pattern to establish commercial hegemony and 
strategically planned for territorial acquisition and colonial expansion into 
Southeast Asia. This suggests that the British replaced the former model 
of monopoly trade with the so-called new era of “commercial capitalism”.   
 Therefore, the economic domination and territorial acquisition 
were simultaneously used to control the colonies. Then during this period 
Britain was truly the most powerful nation significantly formulating dip-
lomatic trade relations in terms of treaties. Prior to the mid-eighteenth 
century, the significant British policy appeared towards these treaties as 
phenomena. Examples include the profit returned by exporting cotton and 
opium to China, expansion of territorial acquisition in several ports along 
the coast between India and China. Particularly in 1785, British East India 
company increasingly gained commercial interest also focused on the 
cotton and opium trade from India mostly exchanged items including tea, 
silks, and porcelains to China.3 British East India Company finally later 
formulated a possible alternative site for a final free trade and finding a 
real port of free trade.4 
 Extensively, she expanded her influential power to control the 
interests through the conclusion of treaties. Later, Britain’s territorial 
acquisition and economic hegemony emerged together along with the 
expansion on a large scale of threats to some local states.  Almost all 
states in mainland Southeast Asia had been invaded by British dominions 
such as Burma, Singapore, Malay, or concession ports along Malay to 
China. Under these circumstances the clear need of Britain in the second 
half of the nineteenth century was for a sea harbor which would combine 
the advantages of a repair station with a trading center for the Malay 
Archipelago, and at the same time along on the main sea route to China.5 
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These treaty practices appeared firstly in 1786, when Francis Lights, one 
of British company official had negotiated with the Sultan of Kedah for a 
lease of Penang Island, a few miles off the Kedah coast.6 Concerned about 
a secure place in the sphere of maritime trade, and at the same time, de-
cisively exercising a doctrine of non-intervention. Britain avoided 
involving itself in the internal politics of the Malay Peninsula entirely. 
This is evidenced according to the non-intervention policy under Pitt’s 
India Act.7 Accordingly no increased territories in the Malay Peninsula, 
there would be only a place for exporting raw cotton from Bombay to 
China. British found Penang to serve as this harbor which solved the 
naval problem for the defense of British interests in the Indian Ocean  
because it would assist the China trade and provided a port city for the 
trade of the Malay world. Nevertheless, in 1797 there was skepticism 
about Penang’s potential as a naval base. It did not satisfy the needs of 
British interests neither as a trading post nor as a naval base because it 
was too far north to attract trade through the straits or to control the pirate 
infested waters that were too distant from Burma’s teakwood supplies to 
become a shipbuilding center.8

  Therefore, alternatively, Singapore was the choice to replace 
Penang for British Empire.9 At the same time, the Bangkok port of Siam 
that actually traded with China extended to Singapore. This caused the 
Penang Council of Britain to consequently send a diplomatic trade 
mission to Bangkok to negotiate for better conditions of trade. Penang 
with permission from British India letters sent presents expressing 
friendly sentiments to Bangkok.10  Then, when Bangkok invaded Kedah 
in 1818, the Sultan of Kedah had several times prior asked the British 
Company for friendly interference on his behalf with Bangkok. The 
British Company had steadily refused because it feared that it might lead 
to a more direct participation in Malayan affairs.11 However, when the 
Siamese aggressively claimed control over Kedah, this forced the British 
Government to abandon and end the previous policy of avoiding all 
political relations previously set two decades ago.12 The point of non-in-
tervention policy was really unrealistic in terms of the actual situation in 
the Malay world at that time. The threat of Siamese expansion southward 
was real. Siam created disorders and chaos in the Malay lands particularly 
within Penang’s commercial orbit. Hence, British company official, John 
Crawfurd was instructed to go to Bangkok for an important company mission.13
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 The first British mission to Siam was led by John Crawfurd in 
1822.Crawford was largely concerned with resolving the legal status of 
Penang.14  Siam’s policy in the Peninsula took a new turn, one of in-
creased control over existing Malay vassals and of asserting its power 
over hitherto independent Malay rulers. The British Indian Government 
desired two things. The first regarded the belief that trade did not depend 
on special privileges or presence of an agent, but on the freedom of trade.15 
The missions were instructed to refrain from demanding or even hinting 
at the establishment trading factories, exemption from jurisdiction and 
custom imposition, and monopoly of favorite article. Additionally, it was 
the preference to have an official written record of all the concessions 
granted in the form of a letter either from the king to the Governor-Gen-
eral, or from a Siamese minister to Crawfurd himself.16 As a result of 
Crawfurd’s mission was unsuccessful.17

 The second mission of British company began with the mission of 
Henry Burney, which formulated the first Anglo-Siamese treaty known as 
the Burney treaty in 1826.  As mentioned, when Siam claimed sovereign-
ty over the Malay local States these actions would destroy British trade 
in the peninsula. In its reply the Supreme Council of Britain hesitated to 
sanction any attempt to make a formal treaty with Siam by breaking its 
agreement with principle of non- political intervention.18  Significantly, in 
1825, Henry Burney ascertained the Siam’s attitude towards the 
Anglo-Burmese wars and the British conquests resulted in an attempt to 
negotiate eventually for a real commercial treaty. The object of the treaty 
was mainly to counteract the disposition by the Siamese to co-operate 
with the Burmese in the first war and to remove the disquiet occasion to 
the settlement of Penang by the Siamese occupation of the territories.19 

The negotiations proceeded rapidly and Burney presented his first treaty 
draft on March 29th, 1826.  By June 20th he succeeded in concluding the 
first modern treaty of friendship and alliance conclusively engagement 
between Britain and Siam.20 In thirteen articles, item by item, the pledges 
were mutual, the responsibilities equal, and the advantages were the same 
for both parties. A treaty are composed of an explicit denial of extraterri-
toriality, an agreement to trade freely according to the “customs of the 
place,” an explicit denial of any right to rent land or establish factories 
without permission including denial of the right to import opium. In one 
article of a commercial agreement also included with the ban on an export of rice. 
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 This treaty is an equal treatment of subjects. Britain had no objec-
tion whatsoever to the local law or to any conduct of the local authorities. 
On the contrary, Britain placed their subjects in Siam under local law and 
jurisdiction. Treaty stipulated these points. The first is stressed the need 
for free trade to exist in Siam as direct trade on either side allowing buy 
and sell without the intervention of other persons in other countries, but 
they needed to conduct themselves under Siamese Laws. They had to be 
granted permission to reside in Siam and duties could be placed to comply 
with the customs of Siam. The second is the abandonment of royal mo-
nopoly which Siam familiarly and the last is the recognition two kinds 
status of British subjects, European and Asiatic subject who obtained a 
certificate and passport.
 Sir James Brooke instructed the third mission. He was being 
charged with plenipotentiary powers from the Queen of Britain in August 
9th1850.21  To negotiate for ratification of a new Treaty of 1826. Brooke 
showed how Britain desired to strengthen peaceful relations and increase 
trade with Siam. To end drastic revisions of the former treaty were re-
quired and the main points of his proposed treaty were the granting of the 
rights of residence and purchase of land, guarantee of freedom of worship, 
guarantee not to obstruct merchants, and permission to appoint consul 
with extraterritorial rights. His missions composed of asking for drastic 
reforms for the reduction of a measurement duty, removal of the prohibi-
tion to import opium, removal of the ban on the export of rice and also 
demanding free trade in Bangkok or other Siamese ports without any 
intervention. The negotiations were broken off and left an unfavorable 
impression.22  Brooks left Siam on September 28th,1850. 

II  The Bowring Treaty 1855 and the Supplementary Attachment 
1856 
 After several negotiations between Britain and Siam, the final con-
clusion in term of the treaty came to end in 1855 known as the Bowring 
treaty. All the needs of Britain were concluded with the remarkable turn 
in Siam because it was explained as the origin of many preceding changes, 
such as transforming the country to an absolutist state, connecting with 
the world market, moving towards modernization of bureaucracy and 
adapting cultural practices with western culture. One of the significant of 
negotiations was that Britain would abandon its attempts to conquer Siam. 



Journal of Integrated Sciences 159

There were also significant provisions which probably assume that there 
was a concentration of settlements by the British and British subjects in 
Bangkok. The treaty caused the increased settlement of new comers who 
were British subjects of Britain in Bangkok given the privilege of the right 
and certification of   “ land owner.” 
 In the first place before going to examine the above mentioned, It 
is necessary to  examine in details of treaty provisions which privileged 
these subjects of Britain as following. The first privilege of British subject 
is the extraterritorial right appeared in article 1 and 2 upon these clauses:
 “Any disputes arising between Siamese and British subjects 
 shall be heard and determined by the Consul, in conjunction 
	 with	the	proper	Siamese	officers;	and	criminal	offences	
 will be punished, in the case of English offenders, by the Consul, 
 according to English laws, and in the case of Siamese offenders, 
 by their own laws.” 23

The second point is the assigned boundaries to settle only Bangkok  
 and nearby appeared in  Article 4 stated that:
 “British subjects are permitted to trade freely in all the seaports 
 of Siam, but may reside permanently only at Bangkok, or within 
 the limits assigned by this Treaty. British subjects coming to reside 
 at Bangkok may rent land, buy, or built houses, but cannot purchase 
 lands within a circuit of 200 sen  (not more than four miles English)
  from the city walls, until they shall have lived in Siam for 10  
 years, 
 or shall obtain special authority from the Siamese government.” 24

 The treaty addressed the assigned spatial boundaries for British 
subjects to reside in Bangkok with land ownership. This article explicitly 
granted permission for British subjects to reside and to settle down in 
Bangkok or within the limits of assigned boundaries. Granting the right 
to settle down in the country implies granting land ownership to the Brit-
ish and her subjects as well. According to this provision, the Siamese 
government officially permitted the settlement of British and their subjects 
with the certification right on land ownership. As a result, this provision, 
undoubtedly, attracted new comers recently arriving at Bangkok port.  Ad-
ditionally, the third point addressed allowing direct purchases from the 
producer from which they trade directly to the parties without the inter-
ference and fixed import tariff. Article 8 stressed that the details of bene-



วารสารสหวิทยาการ160

ficial conditions on trade between two countries and their subjects and 
fixed import tariff at three percent as well.25

 This Treaty required that trade must be done directly between 
merchants and producers. Most importantly, it set a new requirement for 
opium trade, there will be no tax for the opium traffic and such trade will 
be monopolized by opium farmer. Finally, this Treaty provided room for 
Siam for the case of food shortages. The treaty allowed the Siamese gov-
ernment to prohibit exportation of rice, salt and fish in case of scarcity 
occur in the country. In particular, the British forced Siam to integrate into 
the world economy under formal treaty since 1855, then it can be said that 
since the Treaty took effect, it significantly conditioned the changes in 
urban Bangkok tremendously. This Anglo-Siamese Treaty concerns inter-
national trade. The Treaty fixed import tariff of goods from Britain at 
three percent which was significantly less than other countries. In brief, 
this article of the provisions established significant conditions toward 
Bangkok’s changes toward policies of  extraterritoriality and assigned 
specific boundaries for residing only in Bangkok. British subjects and 
citizens were permitted to trade freely in all the seaports of Siam, but may 
reside permanently only within Bangkok, or within the limits assigned by 
the Treaty. The British subjects coming to reside at Bangkok may rent 
land, buy, or build houses, but cannot purchase lands within a circuit of 
200 sen  (not more than four miles English) from the city walls, until they 
shall have lived in Siam for 10 years, or shall obtain special authority 
from the Siamese government. One year later, Siam and Britain needed 
to negotiate for clear point of understanding after treaty took effect with 
ratification in 1856.  The agreement officially known as the supplemen-
tary attachment of 1856. 
 The attachment also addressed these topics in the articles. The first 
is clear to identify for British subjects under the protection of certificate 
and passport  in article 5. Explicitly marked pillars assigned boundaries 
in practices and by implication, the granting of land ownership as well. 
The Siamese government officially also permitted the settlement of Brit-
ish and their subjects with the certification right on land ownership. Un-
doubtedly, these advantages attracted new comers arriving at Bangkok 
port certainly especially  to  grant an extraterritorial rights for the British 
subjects which all British subjects coming to Siam shall receive  very 
privilege from the Siamese Government full protection and assistance to 
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enable them to reside  and prevention from all insecurity including with 
trade favoritism. 26

III  Who are British Subjects  and how they identify themselves
 Concerned with carefully crafted treaty provisions, Britain found 
that the first thing the British subjects should do when they arrived in 
Bangkok was to present themselves at the Consul in order to obtain a 
certificate and passport for traveling over the assigned bounded territories. 
It is very important to stress that Britain gave significant emphasis on the 
privileges that her subjects would gain from this Treaty including issuing 
passports and certificates for ensured protection. 
 The point of the treaty was very concerned with identifying the 
British subjects using the identification. The Treaty stipulated careful de-
tails of the process to obtain and use passports very clearly in 1855 that:
  “All British subjects intending to reside in Siam shall be registered 
 at the British Consulate. They shall not go out to sea, nor proceed 
 beyond the limits assigned by this Treaty for the residence of British 
 subjects, without a passport from the Siamese authorities, to be 
	 applied	for	by	the	British	Consul;	nor	shall	they	leave	Siam	if	the	
 Siamese authorities show to the British Consul that legitimate objections 
 exist to their quitting the country. But within the limits appointed under 
 the preceding Article, British subjects are at liberty to travel to and from 
 under the protection of a pass, to be furnished them by the British Consul,
	 and	counter-sealed	by	the	proper	Siamese	officer,	stating,	in	the	 
 Siamese character, their names, calling, and description. The 
	 Siamese	officers	at	the	Government	stations	in	the	interior	may	at	 
 any time, call for the production of this pass, and immediately 
	 on	its	being	exhibited,	they	must	allow	the	parties	to	proceed;	but	 
 it will be their duty to detain these persons who, by travelling  
 without a pass from the Consul, render themselves liable to the  
	 suspicion	of	their	being	deserters;	and	such	detention	
 shall be immediately reported to the Consul.”27

 However, the term of British subject was carefully defined partic-
ularly in the meaning of their “Asiatic subject” identify by specifying 
races and monitoring their certificates of renewal for each journey. Again 
in Supplementary attachment of 1856  as following: 
 “All British subjects, without exception, shall be allowed to 
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 participate in this overland trade….  All traders, under British rule, 
 may cross from the British territories of Mergui, Tavoy, Ye, Tenas 
 sarim, Pegu, or other places, 
 by land or by water, to the Siamese territories, and may trade  
 there with facility, on the condition that they shall be provided by  
	 the	 British	 authorities	 with	 proper	 certificates,	 which	 must	 be 
 renewed for each journey.”28

        
 Defining the status of British subjects in Siam originated with the 
Bowring Treaty’s terms of extraterritoriality in 1855. The treaty signifi-
cantly identified Bangkok as a place of the settlement of British subjects. 
They could gain privileged right of the jurisdiction, land holding, and 
fixed tariff of trade. Also, the treaty effectively established a system of 
identifying British subjects through documents in particular certificate and 
passport. 

The British Subject
  In general, treaties between Siam with Britain or western powers 
did not specify which Foreign subjects. They generally use the word “sub-
ject” as in particular  “British subject” which  did not define the word 
“subject” and whom it refers to. 29 Regarding all foreigners are not under 
Siamese jurisdiction, but they must be subject to specific jurisdictions. In 
general, foreigners who are not subjects of such colonial powers must 
generally subject themselves to the local laws. A close scrutiny of any 
such claim of special privilege is, therefore, necessary for the purpose of 
the effective exercise of territorial authority. However, when the right of 
extraterritoriality was first granted there were only a few British subjects 
in country. Their appearances were different from that of the Siamese, so 
they could easily be distinguished. Local authorities had no trouble dif-
ferentiating them. However after the colonization of Britain was extended 
to large neighboring territories of Siam such as Burma and Malay States 
this process of differentiating “subjects” became more complicated. The 
subjects of these countries poured into Siam in large numbers for trading. 
These British subjects began to claim the rights of their colonial masters 
coming to Siam. They claimed to have the same special privileges accord-
ed to British subjects. Subsequently, the process of differentiating British 
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subjects created conflicts and were pursued with great difficulties to the 
Siamese authorities. 
 The former method of distinguishing between the native and alien 
by a mere method of distinguishing by an appearance became practically 
impossible. Local authorities were often unable to tell an alien from a 
Siamese.30They were protected with a level of hierarchy of extraterritori-
ality enforcement. So, it became necessary to know each of the British 
protectorates and their subjects carefully at first. They can be divided into 
four kinds of privileges with British protection. First in the hierarchy are 
natural born subjects. Second naturalized subjects and Asiatic subjects, 
including Chinese who are from British territories. 
 

Natural Born Subjects
  In general, there are no questions about one’s nationality for the 
cases natural born subjects in Siam.31 Britain, as well as some other Eu-
ropean countries, regard a person born of foreign parents within her do-
main as her subjects and she also regards her own subjects all persons 
born of British parents aboard.32 Regarding illegitimate children, their 
nationality generally follows that of their mother.33 In particular the En-
glish law assigns illegitimate children of English women abroad with the 
nationality of the place of birth. This certifies that children born beyond 
the Britain could be admitted as the British subjects. Additionally, the il-
legitimate children of foreigners born in England are British subjects in 
virtue of soil.34That means all English born in Britain are natural born 
subject, but the exceptional implementation was the illegitimate children.

Naturalized subject 
   Naturalization is primarily a personal matter for each individual 
who wishes to divest themselves of his present nationality in favor of a 
new one. But the desire to change his/her nationality cannot generally be 
accomplished without the consent of the government whose nationality 
he/she desires to acquire or the consent of both governments involved. 
Each state has the inherent right to regulate such matters by its own mu-
nicipal laws to suit domestic interests, and to be consistent with the gen-
eral rule of the law of the nation.35 English laws for English subjects were 
based upon such premises until 1870. These principles included indelibil-
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ity of natural allegiance and of the liberty of emigration. “Everyone was 
free to leave his country; but whatever he/she decided. English law pro-
ceeds he/she had the privileges as well as the liabilities, of a “British 
subject”. 36

 In 1870 an Act was passed providing British subjects with the 
rights of becoming naturalized in a foreign state but would lose his/her 
British citizenship. Persons naturalized in a foreign state before the pass-
ing the Act were permitted to make declaration within two years stating 
their wish to remain British subjects.37 As to the legal status of naturalized 
subjects in their new status, many countries, including England, the Unit-
ed States, and Russia received them into their territories with equality on 
par with their natural-born subjects. When they travel to third foreign state 
they will have the same rights there and receive the same protection as 
native born citizen. As to the person naturalized in a colony, an eminent 
English jurist considers person naturalized in a British colony is not di-
vested with the equality of a native born  British subject in a foreign land. 38

Asiatic subject
 There is certainty as to the law according to British law that aliens 
naturalized in British colonies have the privileges of British subjects only 
within the colony in which they are colonized. British subjects who were 
native Asian people called “Asiatic subject” When they went to other 
regions with identification of being British subjects in the order of British 
agreement. That means they were treated under protection of the British 
law on condition of correct identification. Considering this point, John 
Bowring mentioned the treaty provision in 1826 that it should be modified 
to include those of the Malayan peninsula. In particular, Bowring identifies 
Peguans who have since become “our subject” Following this the Bowring 
Treaty concluded in 1855. Article 5, which stressed again the process to 
obtain evidence of identification including certificates and passports. Certainly, 
British government was, at the time, concerned with protecting her subjects 
since the 1820s. Particularly, Britain specified in detail to obtain of certif-
icates and passports in both treaties. Consequently, in the second treaty, 
the Bowring Treaty stipulated the rights pertaining to extraterritoriality is 
significant. The British government recognized their subjects under the 
certified documents very carefully according to the treaty’s provisions.
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The example of British Certificate
 

                   
  

  Figure 1: Certificate of registration for “British Subject” of British  
Consulate in Siam on 8/5/1889 (in the reign of King Chulalongkorn 

Source  : online http://sale23.eurseree.com/cgi-bin/info/agora.cgi 
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British protected person
  It is not only Asiatic subjects who the British government paid 
greater attention to in the Treaty provisions. There are other significant 
actors who Britain also wanted to protect similarly. This group included 
the Chinese. They were protected by British law through registration. 
Chinese persons can be considered as another group which concerned the 
British government. In addition, when the treaty was ratified in 1866, 
certain clauses regarding Asiatic subjects were stressed clearly.40 It can be 
seen that Chinese and Asiatic subjects were the ones whom the British 
government needed to protect. They were already mentioned clearly in 
the Bowring Treaty agreement. Particularly, the protection given to Chi-
nese was specified as a group that was “entitled to his protection”.  The 
protections for Chinese by the British government was developed in re-
lation to the circumstances of war.  Since the first Opium wars between 
Britain and China in 1840-42 that of the conclusion of the Treaty of Nan-
jing. Chinese nationals became subject to the British Crown. This first war 
ceded Hong Kong Island outright to Britain and opened five treaty ports: 
Amoy, Canton, Fuzhou, Ningbo, and Shanghai to foreign consuls, traders, 
and missionaries. The Treaty enforced the adoption of China to most-fa-
vored-nation principle regarding diplomatic agreements with western 
countries. A decade later, the second war occurred in 1856-60, ending 
with the Convention of Beijing. Britain dominated the Southern tip of the 
Kowloon Peninsula. Later the Britain was able to acquire extensions of 
their colonies into Hong Kong and Kowloon through naming them New 
Territories, These territories were leased by China to the British for a 
period of 99 years ending in 1997.    
   However, in general, it should be noted that the Chinese “sub-
jects” of the British Crown were treated separately from the Chinese 
“coolie” in Bangkok. Chinese immigrants who wanted to be a British 
subject had to register at the British consul in Bangkok and apply for their 
own certificates. If they did not register; they could not claim to be the 
British subjects. Therefore, the number of Chinese British subjects were 
less in number than the Chinese “coolie” in general in Bangkok. Instead 
of register as British subjects, Chinese coolie actually registered to be the 
member of their Chinese secret society for the protection. That means 
there were not everyone who emigrated from China or even from the 
treaty ports of China would be the British subjects. Also, British Indian 
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was coming to settle in Bangkok in large numbers at the same time.  After 
India was the colony of the British Empire, the British Indian subjects 
actually came to settle down in Bangkok and own business associated 
with British merchants. They were both British subjects and either or 
British protected person.
 Although the British registration clause was asserted in the Treaty 
the enforcement was not effective. The registration of the British subjects 
at their consulate was made voluntarily. The other mean of identification 
was passports, but they were inadequate. Later on, in 1880 a complaint of 
the difficulties owing to the claim to British protection among those who 
did not possess any identification appeared. The inconvenience was 
caused by the granting of collective passports by the Indian officials to 
Burmese subjects who crossed over to Siam Burmese subjects would 
enter Siam and disperse throughout the country, still laying claim to Brit-
ish protection under the original collective passport. In such circumstanc-
es it became practically impossible for the British consular as well as the 
Siamese authorities to achieve verification in each case.
 Therefore, the Bowring treaty marked the beginning of the change 
of status of British and their subjects in Siam in favor of the local juris-
diction. It may be considered the second stage of extraterritoriality with-
in the kingdom.  It stated local court and local law especially in Article 7 
which provided that the native Indian subjects of Her Majesty entering 
territories in Siam , who are not provided with passports under Article 4, 
shall be liable to the local courts and the local law for offences committed 
by them in Siamese territories.41 By virtue of this treaty the Siamese 
courts in the north, or at Chiengmai have jurisdiction to try and to punish 
British subjects for the crime of dacoit, when it was committed in Siam. 
And the prisoners were legally apprehended in Siam, irrespectively of fact 
that they had passports with them or not. Moreover, Siam actually issued 
collective passport as well. 
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The Example of Passport of British subject in Siam
 

Figure 2: Passport for individual person of British subject in 1899
 Source: N.A.5 Ministry of Foreign Affairs 34.25 passports of British 
Subject (1867-1877) 
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The Example of Collective Passport of British subjects in Siam

 

Figure 2: The example form of Collective passport 1904
Source:  N.A. 5. Ministry of Foreign Affairs 34.55  Asking for travel-
ling passport for Mong Thong La (Burmese British subject) (1904).
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 In summary, the protection of British subjects according to the 
Bowring Treaty provision conditions brought specific identification prac-
tices to use and produced documented identification of their subjects. 
These practices effectively created new types of persons in Bangkok. 
They are the descendants of the British subjects who have arrived and 
reside in Bangkok even today. We should take note of the explicit chang-
es in Bangkok from which these persons who are of mixed of nationalities 
and protected their rights under the colonial power’s power and jurisdic-
tion not Siamese law. Because of a diversity of racial and national identi-
ty confusion and difficulties occurred regularly, especially when conflict 
appeared. In particular the more British and their subjects came to settle 
in Bangkok, the more there were cases of juridical and jurisdiction con-
flicts, and difficulties occurred. 
 Since the Bowring treaty effectively came to term in Siam, the 
documents became the significant form to identify people who were pro-
tected or judged under British law. This was especially the case for British 
or her Asiatic subjects who were conditioned protected and judged under 
consular Court . However, it could be said that the identity of British 
subjects were classified by documents i.e. certificate and passport. The 
level of British protection for her subjects based on a kind of categorized 
protection. Different kind of hierarchical definitions of protection were 
differently concerned such as natural born subject , naturalized subject, 
Asiatic subject, or protected person. After that, significant of the identifi-
cation to the British subject was very seriously based on passport.   Pass-
port became the most significant documents to identify these British and 
Asiatic subject for protection in International court or contracts and agree-
ments for the teak or timber business. Consequently, the development 
process to define exact term of British subject was increasingly complex 
since 1855 to 1906. Thereafter, passports were used to separate British 
subject from Siamese subject and became the model for Siam to issue  
identification for her subjects later in history.  Siam created passport  sys-
tem in country.  
 A form of the Siamese passport bars similarly with a form of Brit-
ish passport. It could be argued that the influence of British instrument in 
controlling her subjects was subsequently brought to benefit Siam. Par-
ticularly, British passports became a model for  the modern Siamese pass-
port.  Such development were clear when Prince Damrong,  Ministry of 
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Interior, adopted passports for Siamese subjects in 1895  and developed 
forms of  Siamese passports very similar to the British subjects’ passport. 
Especially, it was developed to be an identity card later for every Siamese 
subject in 1900.

IV British and British subject residences in Bangkok
 The Treaty 1856 specified both permitted and forbidden boundar-
ies for settlement sitrs. After the Bowring Treaty took effect for six years, 
there were a small number of Europeans and Americans in Bangkok. In 
1862, Bangkok Calendar recorded the numbers of European residents as 
102 and American as 40. That meant at that time, foreigners in Bangkok 
were small in numbers. It is impossible to assume the direct numbers of 
British subjects. Although British subjects were required to register at 
Consul, many did not appear in the official records. Until 1883 the first 
official census of the Bangkok population known as The 1883 Bangkok 
Postal Census Sarabanchi (สารบาญชี). It recorded the names of the resi-
dents (household heads) and their occupations and economic activities, 
social relation of masters and  ethnicity, types of houses, owner or renter 
status, payment of Chinese head tax, and addresses classified by roads, 
irrigation canals, and clustered villages along the river, the departments 
to which household heads were attached, and the title and rank of house-
hold heads. 42 It was published by Department of Post and Telegraph to 
expedite the postal service. To facilitate the mail service, a register of the 
population was needed. To this end, the Postal Census was completed in 
1883. A publication of The Census was divided into four Volumes. Ac-
cording to the Volume 3, it recorded the residences in “roads and lanes” 
(ถนน แลตรอก). This classification covered many residences in the central 
districts, especially along roads as Charoen Krung (เจริญกรุง), Bamrung 
Mueang (บ�ารงุเมอืง), and Fueang Nakhon (เฟ่ืองนคร). 43 The significant of the 
three Volume census showed the data of Bangkok’s Population exactly. It 
helps to see the composition of the population at that time more clearly.  
 The Census indicated the total Households in Bangkok are com-
posed of many nationalities. Save for Siamese, Chinese are outnumbered 
other groups in Bangkok, Khaek (แขก) is second and Westerners third. The 
white European British who lived in Bangkok were included as western-
ers.  The map below shows their residences. 

Map of British subject residences in Bangkok according to Postal 
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census 1883
 

Source: Malinee Khumsupa, “Change in Urban Bangkok 1855-1909: The 
Impact of the       Settlement of The British and Their Subjects”( Ph.D 
Dissertation, Chulalongkorn University,2011)   p. 151. 
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 After that, commercial activities in the 1880s resulted in a high 
price for prime land, which attracted investment. The Privy Purse Bureau 
was a major source of capital for the king. It was the largest land owner 
in Bangkok. Some of its major commercial activities included rentals 
collection from market places and row houses. In this way, the expansion 
in investment of capital was certainly a factor in the physical as well as 
commercial growth of Bangkok. This is how investment by the Privy 
Purse Bureau accommodated and benefited from the growing population. 
44 The Chinese accounted for a significant portion of house rental in Bang-
kok. Almost eight percent of total renters were Chinese. 45 The impact of 
road construction within the city walls and in the main commercial dis-
tricts stimulated the growth of brick shop-houses; construction of shop 
houses played an important part in shaping the landscape of Bangkok. 46 

Therefore, these residences in Bangkok the standard architectural homes 
in Bangkok’s mostly urban population. The most convenient residencies 
in Bangkok were shop houses that were located all around the core city. 
They were also cheaper  than  building  homes on the vacant land plots. 
Chinese, Indians, or Malays probably settled in these shop houses in 
Bangkok.
 Regarding the growing economic activities in Bangkok from the 
1880s onwards, several important developments took place. Above all, 
the international rice trade was developed on a large scale. This was a 
crucial factor in attracting a substantial influx of immigrants. Trade 
brought a range of economic activities to Bangkok, such as rice mills, 
shipping, warehousing, banks, manufacturing production, and distribution 
of imports and exports. Centers of trade and commerce such as Bang Rak 
(บางรัก) and Sampheng (ส�าเพ็ง) was pressured by the growing demand of 
transportation. Then, the growth of trade and business in Bangkok result-
ed in a rise of the price of land. 47

 Noticeably, Europeans and their subjects gradually located their 
communities in the south of the Bangkok’s urban areas i.e. Bang Rak and 
Sampheng. Therefore, in case of British subjects, they were able to settle 
in Bangkok without any difficulty. They were protected with the right to 
hold land and protected from land lost. Additionally, if they wanted to 
settle in Bangkok temporarily, there were a lot of shop houses for rent 
including the small pieces of lands made ready for foreign ownership. 
Therefore, the possibility for British and British subjects consequently 
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settled mainly in the south of the Bangkok’s urban areas.  As a result, the 
south of Bangkok became the appropriate place welcoming new  comers. 

V  Conclusion  
 When the Bowring Treaty took effect, several foreigner privileges 
were negotiated for Siam’s sovereignty. These were mutually beneficial 
terms. The fifth British mission would  end with the  conclusion of official 
Bowring treaty. This article seeks to point out a misunderstanding about 
Britain as the conqueror or threat to Siam. If we reconsider carefully 
through the development of relations, it is found that Britain needed a port 
of Bangkok for the settlement of British subjects to support trade net-
works only.  At the same time, the benefits for the privileges for her sub-
jects included naturalization rights local Siamese subjects.  Consequently, 
such treaty terms helps Siam to avoid becoming a British colony. Then, 
these former British Siam  “ Asiatic” and even British who settled in Siam 
became a part of  the diverse ancestry of the Siamese people in the pres-
ent-day. That means when Siam needed to avoid becoming a colony, she 
needed to open her ports and allowed for the settlement of British and 
British subject.    

………………………………………………………
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