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วารสารสหวิทยาการฉบับนี้นับเป็นฉบับสุดท้ายของปีแรกของทศวรรษ 2560 

ในรอบสิบปีท่ีผ่านมาสังคมโลกได้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายเหตุการณ์ส�าคัญ ใน

รอบสิบปีประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญถึงสองฉบับ รัฐประหาร 1 ครั้ง มีนายกรัฐมนตรี 6 

ท่าน เลือกตั้งทั่วไปสองครั้ง และไม่มีการเลือกตั้งมายาวนานกว่าหกปีแล้วเช่นกัน ใน

สหรัฐอเมริกาในรอบสิบปีที่ผ่านมามีประธานาธิบดีผิวสีคนแรกและอยู่ในต�าแหน่งสอง

สมัย ขณะเดียวกันการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี 2559 ก็น�าสู่การ

ประกาศนโยบายสดุโต่งทีต่่อต้านผู้อพยพ ความหลากหลายของศาสนาวฒันธรรม และ

แนวทางการส่งเสริมสันติภาพแบบสันติวิธีดูจะถูกมองข้ามอย่างเด่นชัด ในสหราช

อาณาจักรพรรคแรงงานพ่ายแพ้การเลอืกต้ังสองครัง้ติดต่อกนัพร้อมกบัการท�าประชามติ

ออกจากสหภาพยุโรปพร้อมกับแนวทางการยกเลิกรัฐสวัสดิการของพรรคอนุรักษ์นิยม

น�าโดย เทเรซา เมย์ ขณะเดียวกันกระแสการก่อการร้ายเปลี่ยนผ่านจากขบวนการจัด

ตั้งสู่นักสู้อิสระโจมตีอย่างไร้ทิศทาง จากเป้าหมายมุ่งเป้าประเทศตะวันตกท่ีสนับสนุน

สงครามขยายสูป่ระเทศท่ีสนบัสนนุหลกัการสทิธมินษุยชนอย่างเคร่งครดัอย่างนอร์เวย์ 

สวีเดน ฟินแลนด์ ในช่วงสบิปีทีผ่่านมา เสมอืนหนึง่ว่าโลกก�าลงัเผชญิกับ “ภาวะวกิฤต”ิ 

จนกลายเป็น “สภาพปกติ” ที่เราคุ้นชินจนมิอาจตั้งค�าถามกับมันได้

 Wendy Brown นักทฤษฎีการเมืองชาวอเมริกันได้ระบุในหนังสือ Undoing 

the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2559 ว่า 

“ภูมิปัญญาในสังคมมนุษย์ที่เคยกล่าวถึง ความเสมอภาคในสังคม เสรีภาพ การพัฒนา

โลกกลายเป็นสิง่ล้าสมัยมาตรวดัอืน่ถกูน�ามาแทนที ่เช่นความก้าวหน้าของรายได้ ความ

สามารถในการแสวงหาก�าไร การเพ่ิมประสิทธภิาพของเทคโนโลย.ี..ความผดิปกตเิหล่านี้

ถกูท�าให้กลายเป็นเรือ่งปกตทิีม่นษุย์ซึง่ไร้อ�านาจทางการเมอืงไม่สามารถตัง้ค�าถามได้” 

บท
บรรณาธิการ editorial



เราจะเห็นได้ว่าความปกติของสิ่งผิดปกติถูกวางเงื่อนไขจากการขยายอ�านาจของทุน

ควบคู่กับความไร้อ�านาจทางการเมืองในสังคมทุนนิยมเสรีนิยมใหม่

 บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จึงเป็นภาพสะท้อน

ภาวะ “วิกฤติ-ปกติ (Norm-Crisis)” ในเงื่อนไขเศรษฐกิจการเมืองโลกในปัจจุบัน โดย

การเรยีงล�าดบัแสดงถึงการศกึษาทีต่ัง้ค�าถามในสภาพสงัคมปกตทิีส่ลบักบับทความทีช่ี้

ให้เหน็ถงึลักษณะวกิฤติของสงัคม โดยเริม่ต้นจากบทความเรือ่ง ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทาน

ที่ 13 ที่ชี้ให้เห็นถึงทางออกผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร จากนั้นบทความการ

ศึกษาภาพลวงตาภายใต้สังคมเสรีนิยมใหม่ในสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษาภาพสะท้อน

จากภาพยนตร์เรื่อง เกมล่าเกม The Hunger Games ได้ฉายภาพให้เห็นภาพลวงตา

ของสงัคมเสรนียิมใหม่ผ่านการเปลีย่นทกุอย่างให้เป็นมลูค่าทีจ่บัต้องได้ในสงัคมทีอ่�านาจ

ประชาธปิไตยเลอืนหายไป เช่นเดยีวกบับทความการสถาปนาอดุมการณ์ “การกลบัมา

พัฒนาชาติ” ในโครงการ พสวท.ที่ชี้ให้เห็นถึงกระแส “การท�าให้เป็นวิทยาศาสตร์”  

ในฐานะองค์ความรู้สูงสุดที่มิอาจต้ังค�าถามได้ในรัฐไทย จากนั้นบทความเรื่องความ

สัมพันธ์ระหว่างการบริหารระดับองค์กรท่ีสนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการรู้

สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร และ 

บทความข้อพิจารณาเกีย่วกบักฎหมายว่าด้วยการดักฟังข้อมูลข่าวสารและการคุม้ครอง

ความเป็นส่วนตวั ซึง่ชีใ้ห้เหน็ถงึความพยายามในการแก้ไขปัญหาทางเทคนคิต่อประเดน็

ปัญหาทางสังคมร่วมสมัย

 สุดท้ายบทความปรัชญาและความส�านึกรู ้ต่อวิกฤติการศึกษาและวิกฤติ

การเมืองไทย และบทความสู่ภววิทยาการสื่อสารของมนุษย์ : กระบวนทัศน์ ได้ฉายให้

เห็นภาพลักษณะวิกฤติที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมปัจจุบันที่อยู่ในเงื่อนไขที่มนุษย์พึงตั้ง

ค�าถามกับสภาพการครอบง�าที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าวารสารสหวิทยาการฉบับนี้จะได้น�าผู้อ่านขบคิดถึงภาวะการบีบอัดระหว่างความ

ปกติและวิกฤติทางสังคมในเวลาเดียวกัน

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์ 3 ประการ คอื 1) เพ่ือศกึษาสภาพปัจจัยด้าน

ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน ในเขตส�านักงาน

ชลประทานที่ 13 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงเหตุผลที่

มีผลต่อประสทิธผิลการปฏิบัตงิานของบุคลากร กรมชลประทาน ในเขตส�านกังาน

ชลประทานที่ 13 [ตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation 

Model)]” และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้างประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มา

จากแบบสอบถามข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ กรมชลประทาน 

ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13 จ�านวน 600 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 

จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน และการวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรม LISREL Version 8.80 แบบ 

Basic Model ยุติธรรมในองค์การในระดับปานกลาง (Indirect Effect or 

IE=0.60) อกีทัง้ได้รบัอทิธพิลทางอ้อมจากปัจจัยด้านความยติุธรรมในองค์การโดย

ส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การในระดับต�่า (Indirect Effect or IE=0.47) โดย

ปัจจัยทั้งสามดังกล่าว สามารถท�านายตัวแปรตามคือประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ได้ร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม ความยุติธรรมใน

องค์การ ความผกูพนัต่อองค์การ และประสทิธผิลการปฏบิติังานของบคุลากร อยู่

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
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ในระดับสงู เมือ่เปรยีบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 2) องค์ประกอบเชิงยนืยนัของปัจจยั

ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแบบจ�าลองฯ เป็นไปตาม

ข้อตกลงทางสถิติ คือ Chi-square = 33.31, df = 38, P-value = 0.6859 และ 

RMSEA = 0.000 และ น�้าหนักองค์ประกอบ ³ 0.70 พบว่า 2.1) ด้านภาวะผู้น�า

เชิงจริยธรรม มี 2 องค์ประกอบส�าคัญ คือ 1) การแสดงการกระท�าเชิงจริยธรรม

ของผูน้�า และ 2) การจดัการและสนบัสนนุให้ผูต้ามแสดงการกระท�าเชงิจริยธรรม 

2.2) ด้านความยุติธรรมในองค์การมี 4 องค์ประกอบส�าคัญ คือ 1) ผลตอบแทน 

2) กระบวนการ 3) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และ4) ระบบ 2.3) ด้านความความ

ผกูพนัต่อองค์การ ม ี3 องค์ประกอบส�าคญั คอื 1) จติใจ 2) คงอยูต่่อองค์การ และ 

3) บรรทดัฐาน และ 2.4) ด้านประสทิธผิลการปฏิบัตงิาน ม ี2 องค์ประกอบส�าคญั 

คือ 1) ผลงาน และ 2) คุณลักษณะการปฏิบัติการ และ 3) ประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของบุคลากรได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม และความ

ยุติธรรมในองค์การในระดับต�่า (Direct Effect or DE = 0.15, -0.14)  ในขณะที่

ได้รับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง (Direct Effect or 

DE=0.89) และในขณะเดียวกันยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากภาวะผู้น�าเชิง

จริยธรรม โดยส่งผ่านความยตุธิรรมในองค์การในระดับปานกลาง (Indirect Effect 

or IE=0.60) อกีทัง้ได้รบัอทิธิพลทางอ้อมจากปัจจยัด้านความยติุธรรมในองค์การ

โดยส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การในระดับต�่า (Indirect Effect or IE=0.47)  

โดยปัจจัยทั้งสามดังกล่าวสามารถท�านายตัวแปรตามคือประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของบุคลากรได้ร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05
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Abstract

The objectives of this research were 1) to examine conditions 
of factors related to ethical leadership, organizational justice, 
organizational commitment, and performance effectiveness of the 
Royal Irrigation Department Officers at the Regional Irrigation Office 
13, 2) to conduct confirmatory factor analysis of causal factors 
affecting performance effectiveness of the Royal Irrigation Department 
Officers at the Regional Irrigation Office 13 [according to the Structural 
Equation Model], and 3) to investigate the causal relationship on officers’ 
performance effectiveness according to the Structural Equation 
Model. A questionnaire was used to gather data from 600 government 
officers, permanent employees and government employees working 
at the Royal Irrigation Department Officers at the Regional Irrigation 
Office 13. Statistics applied in the analysis included percentile, mean, 
standard deviation, confirmatory factor analysis and path analysis using 
the base model LISREL Program Version 8.80. It was found that 
1) factors related to ethical leadership, organizational justice, 
organizational commitment and performance effectiveness were 
of high score values when compared with the set criteria. 2) The 
confirmatory factors that affected the officers’ performance 
effectiveness according to the statistical model [Chi-square = 33.31, 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
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df = 38, P-value = 0.6859 and RMSEA = 0.000 and factor loading  0.70] 
were 2.1) ethical leadership which comprised 2 confirmatory factors 1) 
an expression of leader’s ethical actions and 2) a support to encourage 
followers’ ethical actions 2.2) organizational justice which comprised 
4 confirmatory factors 1) remuneration, 2) process, 3) interaction 
and 4) system, 2.3) organizational commitment which comprised 
3 confirmatory factors 1) mind, 2) retention in organization, and 
3) weighted norm, and 2.4) performance effectiveness which comprised 
2 confirmatory factors 1) results and 2) practices. 3) Officers’ 
performance effectiveness received a direct effect from ethical 
leadership and organizational justice at a low level (Direct Effect or DE 
= 0.15 and 0.14 respectively), while the direct effect from organizational 
commitment was at a high level (DE = 0.89). Performance effectiveness 
received an indirect effect from ethnical leadership via organizational 
justice at a middle level (Indirect Effect or IE = 0.60) while an indirect 
effect from organizational justice via organizational commitment was 
at a low level (IE = 0.47).  All three factors can 80% predict a dependent 
variable, officers’ performance effectiveness, with a statistical 
significance at the 0.05 level.

[ Keywords ]
Causal Relationship, Ethical Leadership, Organizational 

Commitment, Organizational Justice, Performance Effectiveness of 
Royal Irrigation Department Officers
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บทนำ�

สงัคมในอดตี ปจัจบุัน หรืออนาคต ไม่ว่าสงัคมเลก็ สงัคมใหญ่ ระดับชมุชน 

จนถึงระดับโลก ไม่ว่าองค์กรทางการเมืองหรือองค์กรทางการศึกษาตลอดจน 

เครอืข่ายองค์กรทางธรุกจิย่อมจะต้องมผีูน้�าซึง่จะน�าพาองค์กรประสบความส�าเร็จ

ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย จากหนงัสอืเรือ่งภาวะผูน้�าในองค์กร (Leadership 

Organization) ของ Gary Yolk ปี ค.ศ.2001 ได้กล่าวถึงลักษณะของภาวะผู้น�า

ในหลายลักษณะและอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะคุณลักษณะของผู้น�าท่ีมีภาวะ

ผูน้�าเชงิจรยิธรรม (Ethical Leadership) โดยใช้เกณฑ์ (Criterion) เป็นตัวก�าหนด

ถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้มีภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมและการแสดงพฤติกรรม

ของผู้น�าที่ไร้จริยธรรมเป็นตัวชี้วัด โดยให้ความส�าคัญในการใช้อ�านาจของการใช้

อิทธิพลของผู้น�า (Use of leader power and influence) ซึ่งผู้น�าที่มีภาวะผู้น�า

เชิงจริยธรรมจะไม่ค่อยใช้อ�านาจแต่จะใช้หลักการบริหารผู้ตามในองค์กร ในเรื่อง

ความซื่อสัตย์ (Integrity of leader behavior) ในพฤติกรรมของผู้น�าที่มีภาวะ

ผู้น�าเชิงจริยธรรมจะปฏิบัติในทิศทางท่ีสอดคล้องกับค่านิยมที่น�ามาใช้ในองค์กร 

ส่วนด้านการให้ความร่วมมอืของผูเ้กีย่วข้อง ผูน้�าจะพยายามสร้างความสมดุลและ

ใช้หลักการบูรณาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือ 

  นอกจากนี้ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ผู ้น�าเชิงจริยธรรมจะเติมเต็มความ

ต้องการ ค่านิยมและแนวคิดของผู้ตามเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หากองค์การได้ผู้น�าที่

มีภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมทีด่มีาบริหารจดัการหรอืดแูลองค์การกจ็ะท�าให้องค์การ

เดนิไปข้างหน้าบรรลเุป้าหมายและวสิยัทศัน์ต่อไปได้ และอกีหนึง่ปัจจยัทีจ่ะท�าให้

องค์การบรรลเุป้าหมายกค็อื พนกังานในองค์การซึง่เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยผลกัดัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
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ให้องค์การสามารถด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้และเป็นปัจจัยส�าคัญที่

แสดงถงึความมปีระสทิธภิาพขององค์การ ในขณะทีม่ปัีจจยัด้านความยตุธิรรมใน

องค์การเป็นปัจจยัสนบัสนนุ (Chelladurai, 1999) ความยติุธรรมในองค์การเป็น

ขอบเขตของการรับรู้ วิธีการและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นธรรม แนวคิดของการรับรู้ของ

ความเป็นธรรมเป็นแนวคดิทีจ่�าเป็นส�าหรบัพนกังาน เนือ่งจากมผีลต่อทศันคตแิละ

พฤติกรรมซึ่งจะน�าไปสู่  พฤติกรรมเชิงบวกหรือลบ และประสิทธิภาพการท�างาน 

(Mow day, 1982) ในขณะที ่Rawls (1997) ได้กล่าวถงึความยตุธิรรมในองค์การ

ว่าเป็นหลกัจรยิธรรมทีส่�าคัญในองค์การ ความยตุธิรรมเป็นคณุธรรมประการแรก

ของสถาบนัทางสงัคม ซึง่มรีากฐานแนวคดิทีถ่กูน�ามาอภปิรายเกีย่วกบัการปฏบิติั

อย่างยตุธิรรมขององค์การต่อบคุคลในองค์การ โดยน�าหลกัการของความยตุธิรรม

ในสงัคมมาประยกุต์ใช้กับบคุคลในองค์การให้สอดคล้องกบับรบิทของแต่ละองค์การ 

เช่น การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การสร้างผลการปฏิบัติงาน การประเมิน

ผลการปฏิบตังิาน การปรบัเพิม่หรอืลดค่าตอบแทน การปรับเล่ือนหรือลดต�าแหน่ง

ที่รับผิดชอบของบุคคล เป็นต้น 

ดงันัน้ กระบวนการหรอืวิธีการท่ีองค์การปฏบิตัต่ิอบุคคลในองค์การอาจถกู 

ซกัถามในแง่ของความยติุธรรม เช่น ผลลพัธ์นัน้ได้มาโดยวธิทีีย่ตุธิรรมหรอืไม่ ดงัที่ 

อนัญญา ลัทธิกุล (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การที่จะปฏิบัติต่อคนต้องอาศัย 

หลักในการสร้างขวัญ ก�าลังใจ และความผูกพันในเกิดขึ้นกับหน่วยงาน เพื่อที่จะ

รักษาคนที่มีคุณภาพ ให้อยู่ กับองค์การให้นานที่สุดซึ่งกว่าที่จะได้คนท่ีมีความรู้ 

ความสามารถเข้ามาท�างานในองค์การนั้น จะต้องเสียงบประมาณจ�านวนมาก 

ในการเลอืกสรร การฝึกฝน และการพฒันาให้มคีณุภาพ และเม่ือได้บคุคลเหล่านัน้

มาแล้ว จะท�าอย่างไรให้เขาทุ่มเท แรงกาย แรงใจให้กบัการท�างานในองค์การ ในการ

ท่ีจะท�าให้องค์การบรรลุวัตถุป ระสงค์ตามที่ตั้งไว้ องค์การจะต้องมุ่งรักษาบุคคล

เหล่านี้เพื่อองค์การจะได้รับป ระโยชน์จากบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างมาก จึงจะเห็น

ได้ว่าคนเป็นปัจจัยที่มีส่วนใน ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ดังนั้น 
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เพือ่ประสทิธผิลขององค์การ การสร้างขวญัก�าลงัใจ สร้างคณุภาพชวีติการท�างาน
และความผูกพันให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเพื่อให้องค์การได้บรรลุเป้าหมายและ 
วัตถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ให้เกดิแก่บุคลากรจงึเป็นเรือ่งส�าคญัท่ีทุกองค์การไม่ควร 
ละเลยและควรสนใจเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบุคลากรเป็นจ�านวนมาก และ
ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ โดยมีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ 1) พัฒนาแหล่งน�้า
และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน�้าให้เกิดความสมดุล  2) บริหาร
จดัการน�า้อย่างบูรณาการให้เพยีงพอ ทัว่ถงึ และเป็นธรรม 3) ด�าเนนิการป้องกนั
และบรรเทาภยั อันเกดิจากน�า้ตามภารกจิอย่างเหมาะสม และ 4) เสรมิสร้างการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน�้า และบริหารจัดการน�้า ซึ่งประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานของบคุคลากรจะเป็นปัจจัยส�าคญัทีส่ามารถท�าให้กรมชลประทาน 
ประสบความส�าเร็จตามเป้าประสงค์ และจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยใน
อดีตที่เก่ียวข้องกับกรมชลประทานที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาถึงภาวะผู้น�าเชิง
จริยธรรม ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคคลากรอย่างชัดเจน กอรปกับผู ้วิจัย 
ปฏิบัติงาน ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
ความสมัพนัธ์เชงิเหตผุลประสิทธิผลการปฏิบตังิานของบุคลากร กรมชลประทาน 
ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13 เพื่อน�าผลของการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาด้านบุคลากรต่อไป

● วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาสภาพของปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม ความยุติธรรม

ในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13

2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงเหตุผลที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน ในเขตส�านักงาน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
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ชลประทานที่ 13 [ตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation 

Model)]

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน ในเขตส�านักงาน

ชลประทานที่ 13

● แนำวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง “ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13” ได้

ปรากฏได้ตามตัวแปรแฝง ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

ตัวแปรแฝงด้านภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ใช้แนวคิด

ทฤษฎีภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของ Trevino and Brown (2003) ประกอบด้วย

ตัวแปรเชิงสังเกต (Observed Variable) จ�านวน 2 ตัว คือ 1) การแสดง

การกระท�าเชิงจริยธรรมของผู้น�า และ2) การจัดการและสนับสนุนให้ผู้ตามแสดง

การกระท�าเชิงจริยธรรม 

ตัวแปรแฝงด้านความยุติธรรมในองค์การ (Organization Justice) ใช้

แนวคิดทฤษฎีความยุติธรรมในองค์การของ Sheppard, Lewicki and Minton 

(1992) และ Folger and Cropanzano (1998) ประกอบด้วยตัวแปรเชิงสังเกต 

จ�านวน 4 ตัว คือ  1) ด้านผลตอบแทน 2) ด้านกระบวนการ 3) ด้านการมี

ปฏิสัมพันธ์ 4) ด้านระบบ

ตัวแปรแฝงด้านความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) 

ใช้แนวคดิทฤษฎคีวามผกูพนัในองค์การของ อลัเลน และเมเยอร์ (Allan & Meyer, 

1990) ประกอบด้วยตัวแปรเชิงสังเกต จ�านวน 3 ตัว คือ 1) ด้านจิตใจ 2) ด้าน 

คงอยู่ต่อองค์การ 3) ด้านบรรทัดฐาน
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ตัวแปรแฝงท่ีด ้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Operational 

Effectiveness) ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือส�านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 

3 กันยายน 2552 ประกอบด้วยตัวแปรเชิงสังเกต จ�านวน 2 ตัว คือ 1) ด้าน

ผลงาน 2) ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 แบบจ�ำลองเต็มรูปแบบ (Full Path Model)

● วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นบุคลากร กรมชลประทาน ในเขต

ส�านักงานชลประทานที่ 13 จ�านวน 1,432 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น

ตัวแทนของบุคลากร กรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13 จ�านวน 

600 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ�านวน 600 คน 

โดยวธิกีารเลอืกสุม่แบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ซ่ึงก�าหนดขนาด

ด้านจิตใจ ด้านคงอยู่ต่อองค์กร ด้านบรรทัดฐาน

ด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์

ต่อกัน

ด้านระบบ

การแสดงการกระท�า

เชิงจริยธรรมของผู้น�า

การจัดการและสนับสนุน

ให้ผู้ตามแสดงการกระท�า

เชิงจริยรรม

ด้านผลงาน

ด้านคุณลักษณะ

การปฏิบัติงาน

ด้านผูกพัน

ต่อองค์กร

ประสิทธิผล

การปฏิบัติงาน

ความยุติธรรม

ในองค์กร

ภาวะผู้น�า

เชิงจริยธรรม
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กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน (Robert V. Krejcie 

and Earyle W. Morgan. อ้างในธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95

เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างและพฒันาข้ึนจาก

การสังเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีลักษณะ

เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และท�าการตรวจสอบความตรงของ

เครื่องมือ (Validity) โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน เพื่อ

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเน้ือหากบัสิง่ท่ีต้องการศกึษา (Item Objective 

Congruence: IOC) ได้ค่าสมัประสทิธิค์วามสอดคล้องรวมทัง้ฉบบัเป็น 0.83 และ

น�าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้

เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง จ�านวน 40 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า 

(Alpha-reliability Coefficient) ทั้งฉบับเป็น 0.983 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ�านวน (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโครงสร้าง (Confirmatory Structural 

Factor Analysis) และรายงานผลโดยใช้ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบแบบ Completely 

Standardized Solution ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติ

ดงันี ้1) ค่าไคสแควร์ (Chi-square Value) ต้องไม่มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

หรือ P > .05  2) ค่าไคสแควร์ (Chi-square Value) หารด้วยระดับชั้นแห่งความ

อิสระ (Degree of freedom หรือ df) ต้องไม่เกิน 2 หรือ 3 และ 3) ค่า Root 

Mean Square Error of Approximation หรือ RMSEA ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05 

หรือไม่เกิน 0.08 (Kline, 1998; Ullman, 2001; Stieger, 1990) และการ

วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม LISREL Version 8.72 แบบ 

Basic Model 
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● ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 “ศึกษาสภาพของ

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อ

องค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน ในเขต

ส�านกังานชลประทานที ่13” พบว่า ภาพรวมของทกุปัจจยัอยูใ่นระดบัสงูเมือ่เทยีบ

กับเกณฑ์ตั้งไว้ โดยด้านภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ด้านความ

ยุติธรรมในองค์การค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านความผูกพันในองค์การค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.69 และด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน 

ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 “วิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงเหตุผลท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13” กับเกณฑ์ 

Completely Standardized Solution ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป พบว่า

2.1 ด้านภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม  พบว่า ทัง้ 2 องค์ประกอบทีใ่ช้ในการ

ศึกษาเป็นองค์ประกอบส�าคัญเชิงยืนยัน คือ 1) การแสดง

การกระท�าเชงิจรยิธรรมของผูน้�า และ 2) การจดัการและสนบัสนนุ

ให้ผู ้ตามแสดงการกระท�าเชิงจริยธรรมโดยมีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบแบบ Completely Standardized Solution เป็น 0.90 

และ 0.95 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นตามสมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 2.2 ด้านความยุติธรรมในองค์การ พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบที่ใช้

ในการศกึษาเป็นองค์ประกอบส�าคญัเชิงยนืยนั คอื 1) ผลตอบแทน 

2) กระบวนการ 3) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และ 4) ระบบ  โดยมี

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบแบบ Completely Standardized 

Solution เป็น 0.87,0.88,0.86 และ 0.82 ตามล�าดับ ซ่ึงเป็นตาม

สมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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2.3 ด้านความผกูพนัต่อองค์การ พบว่า ทัง้ 3 องค์ประกอบท่ีใช้ในการ

ศึกษาเป็นองค์ประกอบส�าคัญเชิงยืนยัน คือ 1) จิตใจ 2) คงอยู่

ต่อองค์การ 3) บรรทัดฐานโดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบแบบ 

Completely Standardized Solution เป็น 0.89,0.80 และ 

0.87 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นตามสมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

2.4 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน ใน

เขตส�านักงานชลประทานที่ 13 พบว่า ทั้ง 2 องค์ประกอบที่ใช้ใน

การศึกษาครัง้นี ้เป็นองค์ประกอบส�าคญัเชงิยนืยนั ได้แก่ 1) ผลงาน 

2) คุณลักษณะการปฏิบัติการ โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบแบบ 

Completely Standardized Solution เป็น 0.87 และ 0.90 

ตามล�าดับ ซึ่งเป็นตามสมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์

เชิงเหตุผลตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้างประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บคุลากร กรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทานที ่13” พบว่า แบบจ�าลองฯ 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติต่างๆ เป็นไปตามข้อตกลง

ทางสถิติ คือ  Chi-square = 33.31, df = 38, P-value = 0.6859 และ RMSEA 

= 0.000 และจากข้อมูลทางสถิติดังกล่าวสรุปได้ว่า แบบจ�าลองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

มามีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถที่จะ

อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ดังนี้

3.1 ความยุติธรรมในองค์การ ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากภาวะผู้น�า

เชงิจรยิธรรมในระดบัสงู (Direct Effect or DE=0.96) เมือ่เปรยีบ

เทยีบกับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ โดยภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม สามารถอธบิาย

ความแปรปรวนหรือท�านายตัวแปรตามคือ ความยุติธรรมใน

องค์การ ได้ร้อยละ 71.00 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
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3.2 ความผกูพนัต่อองค์การ ได้รับอทิธพิลทางตรงมาจากภาวะผูน้�าเชงิ

จริยธรรมในระดับต�่า (Direct Effect or DE=0.33) เมื่อเปรียบ

เทียบกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้  และได้รับอิทธิพลทางตรงจากความ

ยุติธรรมในองค์การในระดับปานกลาง (Direct Effect or 

DE=0.53) และในขณะเดยีวกนัยงัได้รบัอทิธพิลทางอ้อมจาก ภาวะ

ผู้น�าเชิงจริยธรรม โดยส่งผ่านความยุติธรรมในองค์การ ในระดับ

ปานกลาง (Indirect Effect or IE=0.50) โดยปัจจัยท้ังสองดัง

กล่าว สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท�านายตัวแปรตามคือ 

ความยุติธรรมในองค์การ ได้ร้อยละ 90.00 อย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

3.3 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน ในเขต

ส�านักงานชลประทานท่ี 13  ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากภาวะ

ผู้น�าเชิงจริยธรรมในระดับต�่า (Direct Effect or DE=0.15) เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ และได้รบัอทิธพิลทางตรงจากความ

ยุติธรรมในองค์การในระดับต�่า (Direct Effect or DE=-0.14) 

และได้รับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง 

(Direct Effect or DE=0.89) และในขณะเดยีวกนัยงัได้รบัอทิธิพล

ทางอ้อมมาจากภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมโดยส่งผ่านความยุติธรรม

ในองค์การ ในระดบัปานกลาง (Indirect Effect or IE=0.60) และ

ความยุติธรรมในองค์การโดยส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การใน

ระดบัต�า่ (Indirect Effect or IE=0.47) โดยปัจจยัทัง้สามดังกล่าว 

สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท�านายตัวแปรตามคือ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังภาพที่ 

2 และตารางที่ 1
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้างประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13

Chi-square = 33.31, df = 38, P-value = 0.6859, RMSEA = 0.000 

ตารางที่ 1  สัมประสิทธิ์เส้นทาง ทางตรง (Direct Effects) ทางอ้อม (Indirect Effects) 
และ รวม (Total Effects) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง

Dep.V. Indep.V R-square F
Path Coefficients

DE IE TE

• ความยุติธรรมในองค์การ 
(OJT)

• ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม(ELD) 0.71 0.35* 0.95* 0.00 0.95

• ความผูกพันต่อองค์การ 
(OCM)

• ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม(ELD)
• ความยุตธิรรมในองค์การ(OJT)

0.90 0.10* 0.33*
0.53*

0.50
0.00

0.83
0.53

• ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(OEF)

• ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม(ELD)
• ความยุติธรรมในองค์การ(OJT)
• ความผูกพันต่อองค์การ(OCM)

0.80 0.18* 0.15*
-0.14*
0.89*

0.60
0.47
0.00

0.75
0.33
0.89

Remark: Dep.V. = Dependent Variable, Indep.V. = Independent Variable,  
 DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect

ด้านจิตใจ ด้านคงอยู่ต่อองค์กร ด้านบรรทัดฐาน

ด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์

ต่อกัน

ด้านระบบ

การแสดงการกระท�า

เชิงจริยธรรมของผู้น�า

การจัดการและสนับสนุน

ให้ผู้ตามแสดงการกระท�า

เชิงจริยรรม

ด้านผลงาน

ด้านคุณลักษณะ

การปฏิบัติงาน

ด้านผูกพัน

ต่อองค์กร

ประสิทธิผล

การปฏิบัติงาน

ความยุติธรรม

ในองค์กร

ภาวะผู้น�า

เชิงจริยธรรม

0.89 0.87

0.890.33

0.15

0.90 0.87

0.95

0.87 0.88 0.86 0.82

0.90
0.96 -0.14

0.8
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● สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศกึษาปัจจยัท่ีมอิีทธพิลต่อประสทิธิผล การปฏิบตังิานของบุคลากร  

กรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป

ผลการวิจัยพบว่า มีข้อที่ควรน�ามาอภิปราย ดังนี้

1. ผลการศกึษาสภาพของปัจจยัด้านภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม ความยตุธิรรม

ในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรมชลประทาน ในเขตส�านกังานชลประทานที ่13 พบว่าแต่ละด้านอยูใ่นระดบัสงู 

1.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม ด้านการแสดงการกระท�าเชิง

จริยธรรมของผู้น�า และด้านการจัดการและสนับสนุนให้ผู้ตาม

แสดงการกระท�าเชงิจรยิธรรม อยูใ่นระดับสงู ซ่ึงหากมองในแต่ละ

ด้านจะพบว่า 1.ด้านการแสดงการกระท�าเชิงจริยธรรมของผู้น�า 

ผู้บริหารให้ความส�าคัญในการรับฟังความคิดเห็นและให้ความ

ส�าคัญต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนด้านการจัดการและสนับสนุนให้

ผู้ตามแสดงการกระท�าเชิงจริยธรรม จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของ

หน่วยงานมีการให้รางวัลยกย่องแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลการ

ปฏิบัติงานและพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรอื่นสูง ซึ่ง

สอดคล้องกับ บราวน์ และเทรวิโน (Brown; & Treviño,2005) 

ในองค์ประกอบที่ 1 เรื่องการแสดงการกระท�าเชิงจริยธรรมของ

ผู้น�า ด้านการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และการค�านึงถึง

ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นหลักในการบริหาร พร้อมทั้งการ

ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมในชีวิตส่วนตัวและการท�างาน และ

ด้านการจัดการและสนับสนุนให้ผู ้ตามแสดงการกระท�าเชิง

จริยธรรมที่ บราวน์ และ เทรวิโน (Brown; & Treviño,2005) 

ก�าหนดประเดน็ทางจรยิธรรมในการท�างานร่วมกบัพนกังาน และ

การเป็นตัวอย่างในการท�าสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมทางจริยธรรมใน
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การท�างานให้กับพนักงานอีกทั้งสอดคล้องกับ สุธาสินี แม้ญาติ 

(2554) ได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้�าเชงิจริยธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดักรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิน่ พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษามพีฤตกิรรมภาวะ

ผู้น�าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับมาก อีกทั้งงานวิจัยของปัทมา แคน

ยุกต์ (2554) ได้ศึกษารูปแบบการเสร้างเสริมภาวะผู ้น�าเชิง

จรยิธรรม ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ วิทยาลยั

พยาบาลเครือข่ายภาคใต้ ผลการศกึษา จากการวเิคราะห์เอกสาร

แนวคิด บทบาท คุณลักษณะและทักษะภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม 

สอดคล้องกับลักษณะภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของปีเตอร์ จินอร์ท

เฮาส์ (Peter G. Northouse,1974) มี 5 ประการ คอื การให้ความ

เคารพผูอ้ืน่ (Respect Others) การบริการผู้อืน่ (Serve Others) 

การแสดงถึงความเท่ียงธรรม (Show Justice) ยืนหยัดความ

ซื่อสัตย์ (Manifest Honesty) และสรรสร้างความเป็นทีมงาน 

(Build Community) พบว่า ค่าเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมภาวะผู้น�า

เชงิจรยิธรรมหลกัการทดลองใช้รปูแบบสร้างเสรมิสงูกว่าก่อนการ

ทดลองใช้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001

1.2 ปัจจัยด้านความยุติธรรมในองค์การ พบว่า อยู่ในระดับสูงทั้ง 4 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลตอบแทน 2) ด้านกระบวนการ 3) ด้าน

ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และ 4) ด้านระบบ หากมองเป็นรายด้านพบว่า

ด้านปฏิสัมพันธ์ต่อกันอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือด้านระบบ เมื่อ

มองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13 ด้านความ

ยตุธิรรมเป็นรายข้อทีอ่ยูใ่นระดบัสงู จะเหน็ได้ว่าด้านผลตอบแทน 

ให้ความส�าคัญกับเงินเดือนและผลตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันมี
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ความเหมาะสมกับต�าแหน่งทักษะประสบการณ์และหน้าที่ความ

รับผิดชอบของบุคลากรและองค์การ แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่

สร้างผลงานท่ีดีจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าบุคคลอื่น ส่วนด้าน

กระบวนการจะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

เป็นไปตามข้อมลูท่ีเป็นจรงิไม่มบิีดเบือน ด้านปฏสิมัพนัธ์ต่อกนันัน้

ผู้บังคับบัญชาจะปกครองและบังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค 

และด้านสุดท้ายคือด้านระบบ ข้อที่ได้ระดับสูงคือ หน่วยงานมี

ระบบการปฏิบัติงานที่เสมอภาคต่อบุคลากร สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ นุชนารถ อยู่ดี (2548) ได้ศึกษา ลักษณะบุคลิกภาพเชิง

รุกแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การที่ส่ง

ผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาองค์การเอกชน

แห่งหนึ่ง พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 4 ด้าน ซึ่ง

ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ ด้านการมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและด้านระบบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล

การปฏบัิตงิานของพนกังานอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิและการรบั

รูค้วามยตุธิรรมในองค์การสามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลการปฏบิตัิ

งานของพนักงานได้ด้วย ส่วนแนวคิดของอดัมส์ (Adams, 1965.

pp.276-299) ซึ่งใช้กรอบทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมในการ

ประเมนิความยตุธิรรม กล่าวว่า สิง่ทีบ่คุคลค�านงึถงึนัน้ไม่ใช่แค่ผล

ตอบแทนที่สูงที่สุดเท่านั้น แต่ยังค�านึงถึงว่าผลลัพธ์น้ันยุติธรรม

หรือไม่ นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการับรู้ความ

ยุติธรรมในด้านผลตอบแทนกับทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ ของ

พนักงาน เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน ความยึด

มั่นในองค์การ และความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การต่อ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2560 – กันยายน 2560)  25



 1.3 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ พบว่า อยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ข้อ 

ได้แก่ ด้านจิตใจ รองลงมาคือ ด้านบรรทัดฐาน และด้านคงอยู่ต่อ

องค์การ ตามล�าดับ ดังนั้นจากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ จึง

สามารถเห็นได้ว่าปัจจัยด้านจิตใจ ระดับสูงบุคลากรเต็มในที่จะ

ท�างานเกินเวลาหากงานยังไม่เสร็จ และเต็มใจท่ีจะทุ่มเทในการ

ท�างานเพื่อให้องค์การประสบความส�าเร็จ ส่วนปัจจัยด้านคงอยู่

ต่อองค์การ บุคลากรยนิดท่ีีจะท�างานในองค์การนีจ้นเกษยีณ และ

สิง่ส�าคญัมากมายในชีวิตจะหยดุชะงกัลงหากตดัสนิใจลาออกตอน

นี้ และหากต้องย้ายออกจากองค์การวิถีชิวิตจะเปล่ียนแปลงไป

มาก รวมท้ังคดิว่าการท�างานในองค์การแห่งนีม้คีวามมัน่คงในชวีติ 

ปัจจัยด้านสุดท้ายคือ ด้านบรรทัดฐาน มองว่าบุคลากรค�านึงถึง

การกระท�าของตนเองทีอ่าจส่งผลกระทบต่อองค์การ และบคุลากร

จะเสนอแนะความคิดเห็น และแนวทางเพื่อปรับปรุงงานในทีม

หรือแผนกอยู่เสมอ ซึ่งจะผลว่าผลการวิจัยนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ 

Sheldon (1971 อ้างถึงใน อารยา  วลัญไชย, 2546) ได้ท�าการ

ศึกษานักวิทยาศาสตร์ซึ่งส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พบ

ว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การนาน จะยิ่งมีความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การมากขึน้เท่านัน้ ทัง้นี ้เพราะระยะเวลาทีท่�างานในองค์การ 

เปรยีบเสมอืนการลงทนุอย่างหนึง่ทีเ่กดิจากการสัง่สมประสบการณ์

และผลประโยชน์ตอบแทนในรปูของรางวลั บ�าเหนจ็ บ�านาญ และ

ผลก�าไร สิ่งเหล่าน้ีล้วน เป็นปัจจัยส�าคัญในการจูงใจ ให้บุคคล

ท�างานอยู่ในองค์การ และสอดคล้องกับ ปิ่นปัท ครุฑพันธ์ (2550, 

น.91) ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชวีติ ความผกูพนั

ต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: กรณี

ศึกษาของกลุ่มบริษัทเคมีแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผลการวิจัยพบ
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ว่า ความผกูพนัต่อองค์การโดยรวม ด้านจติใจ และด้านบรรทดัฐาน 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ 

1.4 ปัจจัยด้านประสิทธผิลการปฏบิตังิาน พบว่าอยูใ่นระดบัสงูทัง้ 2 ข้อ 

ได้แก่ 1) ด้านผลงาน   2) ด้านคณุลกัษณะของการปฏบิติังาน หาก

พิจารณาเป็นรายข้อปัจจัยด้านผลงาน บุคลากรมีผลการปฏิบัติ

งานตรงตามเป้าหมาย ข้อตกลงหรือมาตรฐานงาน และมีผลการ

ปฏิบตังิาน ถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ และประณตี หรอืมคีณุภาพ 

อื่นๆ ด้วย ส่วนปัจจัยด้านคุณลักษณะของการปฏิบัติงาน ท่ีได้

ระดบัสงู คอื มกีารประสานงานและให้ความร่วมมอืกบัผูอ้ืน่เสมอ 

และปฏบิตัตินอยูใ่นกรอบจรรยาบรรณและค่านยิมของหน่วยงาน 

ซึ่งประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน ใน

เขตส�านักงานชลประทานที่ 13 ปัจจัยแต่ด้านผลงาน และด้าน

คุณลักษณะของการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กัน บุคลากรมี

ผลการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมาย ข้อตกลงหรือมาตรฐานงาน 

และมีผลการปฏิบัติงาน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และประณีต 

หรือมีคุณภาพอื่นๆ ด้วย ต้องมีการประสานงานและให้ความ

ร่วมมือกับผู้อื่นเสมอ และปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและ

ค่านิยมของหน่วยงาน 

2. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัของปัจจัยทีม่ผีลต่อประสิทธผิล

การปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13 

[ตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model)] พบว่า ตัวแปร

แฝงด้านภาวะผูน้�าเชงิจริยธรรม พบว่า ทัง้  2 องค์ประกอบท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี้ 

เป็นองค์ประกอบส�าคญัเชงิยนืยนั ได้แก่ 1) การแสดงการกระท�าเชงิจรยิธรรมของ
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ผู้น�า และ 2) การจัดการและสนับสนุนให้ผู้ตามแสดงการกระท�าเชิงจริยธรรม 

ตัวแปรแฝงด้านความยุติธรรมในองค์การ พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบที่ใช้ในการ

ศึกษาครั้งนี้ เป็นองค์ประกอบส�าคัญเชิงยืนยัน ได้แก่ 1) ผลตอบแทน 2) 

กระบวนการ 3) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 5) ระบบ ตัวแปรแฝงด้านความความ

ผูกพันต่อองค์การ พบว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นองค์

ประกอบส�าคัญเชิงยนืยนั ได้แก่ 1) จติใจ 2) คงอยูต่่อองค์การ และ 3) บรรทดัฐาน 

ตัวแปรแฝงด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้ง 2 องค์ประกอบที่ใช้ในการ

ศึกษาครั้งนี้ เป็นองค์ประกอบส�าคัญเชิงยืนยัน ได้แก่ 1) ผลงาน 2) คุณลักษณะ

การปฏิบัติการ สอดคล้องกับ ดวงทิพ พุ่มไม้ (2557) ได้ศึกษาสภาพภาวะผู้น�าเชิง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

สโุขทยั พบว่า สภาพภาวะผูน้�าเชิงจรยิธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โดยรวมผู้บริหารสถานศึกษาการมีภาวะผู้น�า

เชิงจริยธรรม ด้านการครองงานสูงสุด ส่วนด้านการครองคนอยู่ในล�าดับต�่าสุด  

ส่วนแนวทางการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมของบรหิารสถานศกึษาพบว่า  ด้าน

ครองตน คือผู้บริหารสถานศึกษาพูดในสิ่งที่เป็นไปได้เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษา

พดูจรงิท�าจรงิเสมอ และผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ด้านการครองคน ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรง

จูงใจในการท�างาน เมื่อผู้ร่วมงานท�าผิดพลาด ผู้บริหารสถานศึกษาควรท�าใจวาง

เฉยแล้วหาทางแก้ไขช่วยเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้เท่าทันผู้ร่วมงานทุกคน 

ด้านการครองงาน ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค�าปรึกษาหรือนิเทศการเรียนการสอน

ภายในโรงเรยีนอย่างเป็นระบบเป็นธรรม ผู้บริหารสถานศกึษาให้ค�าปรึกษาหารือ

ให้ค�าแนะน�าต่างๆ ได้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่หลกีเลีย่งหรือมอบหมายงานส�าคญั

ให้ผู้อื่นรับผิดชอบ 

และตลุยา เหรยีญทอง (2550) ศกึษาถงึความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ

ยุติธรรมในองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และความเครียดใน

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์28



การท�างาน กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส�านักงานใหญ่ส่วน

กลาง โดยศึกษาการรับรู้ความยุติธรรม 4 ด้าน คือ ด้านผลการตอบแทน ด้านการ

ปฏบิตัใินการก�าหนดผลตอบแทน ด้านปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัระหว่างผูบ้งัคบับัญชากบั

ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านระบบ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีการรับรู้ความ

ยุติธรรมในองค์การอยู่ระดับปานกลางทุกด้าน โดยรับรู้ความยุติธรรมด้านผล

ตอบแทนมากที่สุด และรับรู ้ความยุติธรรมด้านการปฏิบัติในการก�าหนดผล

ตอบแทนน้อยทีส่ดุ พนกังานมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ โดยรวม 

พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้นและ พฤติกรรมความ

ส�านึกในหน้าที่ อยู ่ในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ และ

พฤติกรรมการให้ความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ความยุติธรรมใน

องค์การ ด้านการมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนัระหว่างผูบ้งัคบับัญชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชา มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่วนการรับรู้

ความยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการในการก�าหนดผล

ตอบแทน และด้านระบบ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กรทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

ความเครียดในการท�างาน และความเครียดในการท�างานไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ผลวิจัยที่ได้จะออกมาทางบวก ท้ังยังสอดรับกับ 

Morrison et al (1997 อ้างถงึใน วัชราภรณ์ มสีมบรูณ์, 2549) โดยท�าการส�ารวจ

จากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 307 คน ท�าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าระดับความผูกพันของ

พนกังานในโรงงานทีม่ตี�าแหน่งการท�างานทีส่งูจะมคีวามผกูพนัต่อองค์การสงู และ

มีความตั้งใจที่จะลาออกน้อยกว่าพนักงานในระดับล่างและ  ตัวแปรลักษณะส่วน

บคุคล มีความสมัพันธ์ค่อนข้างสงูต่อความผกูพนัในองค์การ โดยมคีวามน่าเชือ่ถอื 

ความรู้สึกว่าหน่วยงานมีชื่อเสียง ความมีอิสระในการท�างาน อายุ เพศ มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ  
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3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามรูปแบบสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมชลประทาน ในเขตส�านักงานชลประทานที่ 13 พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติ 
ได้รบัอทิธพิลทางตรงมาจากภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม และความยติุธรรมในองค์การ
ในระดับ แต่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง และใน
ขณะเดียวกันยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม โดยส่งผ่าน
ความยุติธรรมในองค์การในระดับปานกลาง และหรือได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
ความยติุธรรมในองค์การโดยส่งผ่านความผกูพนัต่อองค์การในระดบัซึง่สอดคล้อง
กับ อรรณพ  นิยมเดชา (2557) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้บทบาทภาวะผู้น�าเชิง
จรยิธรรม พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ ความผกูพันต่อองค์การ และ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งโดยมีการสื่อสารใน
องค์การเป็นตวัแปรสือ่ พบว่า การรบัรูบ้ทบาทภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมโดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ 1) ด้านความน่าไว้วางใจเชื่อถือได้ ด้านความยุติธรรม ด้านความ
เอาใจใส่ต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา ด้านการตัง้มาตรฐานเชงิจริยธรรม และด้านการเป็น
แบบอย่างพฤตกิรรมจรยิธรรมแก่ผูใ้ต้บังคบับัญชา มคีวามสมัพนัธ์กับผลการปฏบิตัิ
งานของพนักงาน 2) พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การโดยรวมและหลาย
ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลอื ด้านพฤตกิรรมการค�านงึถงึผูอ้ืน่ 
ด้านพฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ ด้านพฤตกิรรมการให้ความช่วยเหลอื และด้าน
พฤตกิรรมความส�านกึในหน้าที ่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลการปฏบิตังิานของพนกังาน 
3) ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านการคงอยูใ่นองค์การและด้านบรรทดัฐานมคีวามสมัพันธ์กบัผลการปฏบิติังาน
ของพนักงาน ส่วนผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติ
งานของพนักงาน 4) การสื่อสารในองค์การโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
สร้างสัมพันธภาพ ด้านการสร้างความเข้าใจ ด้านการสร้างการประสานงาน ด้าน
การสร้างประสทิธภิาพในการท�างาน และด้านการสร้างประสิทธผิลในการท�างาน 

มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
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1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1 ควรมกี�าหนดนโยบายและมาตรฐานการประเมนิผลการปฏบิติังาน

โดยมหีลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานการประเมนิ

ที่ยุติธรรม 

1.2 ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานอย่าง

มีประสทิธภิาพของบคุลากร เพือ่ให้บคุลากรมข้ีอมลูในการปฏบิตัิ

งานอย่างเกิดประสิทธิผล

1.3 ควรก�าหนดนโยบายหรอืการให้ความส�าคญัในพฒันาผูบ้รหิารด้าน

ภาวะผูน้�าเชิงจรยิธรรม และการพัฒนาการบริหารจดัการทีมุ่ง่เน้น

ความยุติธรรมในองค์การ ตลอดจนแนวทางในการสร้างความ

ผูกพันแก่บุคลากรโดยมีการก�าหนดแผนงาน โครงการ และการ

ประเมินผลความส�าเร็จที่ชัดเจน

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้บริหารสู่การปฏิบัติ

2.1. ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิให้มกีารอภิปรายประเดน็ทางจริยธรรมในการ

ท�างานร่วมกนัแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ให้ความส�าคญัต่อกระบวนการ

หรือวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งให้ความส�าคัญต่อ

การปฏิบัติงานโดยใช้ฐานข้อมูลในการตัดสินใจ

2.2 ผู ้บริหารควรสร้างความตระหนักและสร้างขวัญก�าลังใจแก่

บุคลากรเพ่ือให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ และเพ่ือการรักษาให้

บุคลากรคงอยู่กับองค์การ

ข้อเสนอแนะ
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 2.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมุ่งเน้นพัฒนาในการกระบวนการ

ปฏิบัติการ และมุ่งเน้นผลงานเป็นส�าคัญ

3. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

3.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของบุคลากร กรมชลประทานในทุกเขตส�านักงาน เพื่อน�ามา

ประมวลผลการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน เพื่อที่  จะพัฒนา

หรือปรับปรุงให้กรมชลประทานเป็นองค์การชั้นน�าของประเทศ

ต่อไป

3.2 ควรศึกษา ปัจจัย ตัวแปรแฝง และความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตาม

รูปแบบสมการโครงสร้างของกรมชลประทานด้านอื่นๆ ที่อาจส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน

ให้มากยิ่งขึ้น

3.3 ในการศึกษาครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทาน อาจใช้

การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถน�าผลการศึกษาไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้
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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสังคมเสรีนิยมใหม่ใน

สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาผ่านจากงานเขียนและบทความของนักวิชาการใน

สหรัฐอเมริกาที่ได้มีการวิเคราะห์สังคมภายใต้กรอบแนวคิดเสรีนิยมใหม่เปรียบ

เทียบกับภาพยนตร์เรื่อง เกมล่าเกม The Hunger Games

นับต้ังแต่ในช่วงปลายทศวรรษที ่1970 จนถงึปัจจบุนัคนในสงัคมเริม่ตืน่ตวั

กบัลทัธเิสรีนยิมใหม่ เพราะลทัธิดงักล่าวไม่ได้เข้ามาท�าให้วถิชีวีติของคนส่วนใหญ่

ดีขึ้นแต่ท�าให้วิถีชีวิตของผู้คนเกิดความเปราะบาง นอกจากนี้ลัทธิเสรีนิยมใหม่ยัง

ท�าให้เกิดช่องว่างที่เอื้ออ�านวยประโยชน์เพียงกลุ่มชนชั้นน�าในสังคม ดังนั้นสิ่งที่

ลัทธิเสรีนิยมใหม่ที่กล่าวอ้างว่าจะเข้ามาท�าให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตตามความฝัน

แบบอเมริกัน (American Dreams) ที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันและสามารถมี

ชีวิตที่ดีผ่านจากการท�างานหนักและสะสมทุนด้วยตนเองเป็นไปได้ยากขึ้น

การเกิดภาพสะท้อนสังคมท่ีสิ้นหวังในรูปแบบภาพยนตร์แนวกลียุค 

(Dystopia) หลายเรื่อง แต่ภาพยนตร์ที่ผู้เขียนหยิบยกขึ้นมาคือ เรื่องเกมล่าเกม 

หรือ The Hunger Games โดยภาพยนตร์มีการสะท้อนภาพรัฐพาเนม ซึ่งเป็นรัฐ

ทีป่กครองโดยระบอบเผดจ็การและมคีวามเหลือ่มล�า้ของฐานะและโอกาสทีส่งูมาก 

ปัญหาเสียงของประชาชนที่ไม่มีความหมาย เป็นต้น

[ ค�ำส�ำคัญ ]
เสรนิียมใหม่, ความฝันแบบอเมรกินั (American Dream), ความเปราะบาง

ของเสรนียิมใหม่, สงัคมแบบอดุมคตแิบบเสรนียิมใหม่, สังคมแบบกลียคุ (Dystopia)
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Abstract

This article exhibits the studies of Hunger Games-Movies as the 
reflection of American contemporary society.Since the 1970s, the U.S. 
set the Neoliberalism up as the main system and it became the main 
system in an American society. The Neoliberal economic model has 
been spread around the world. Since the application of Neoliberal 
policy, the economic growth dramatically increase but the welfare and 
civic rights evolve in an opposite way. American Dream which played 
significant spirit for American middle class seem unsensible. Hyper 
individualization led to high risk in economic life and obstruct social 
mobility in society.

Hunger Games-Movies reflects Neoliberalism’s spectacularity 
in many ways.The article analyzes the construction of neoliberal 
dystopia via three methods; 1.Movie’s content construction  
2.Scenario construction 3. Mode of neoliberal perception from  
the movie

[ Keywords ]
Neoliberalism, Crisis Neoliberalism, American Dream, Dystopia 

scenes, The illusion of Neoliberalism’s society
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บทนำ�

นับตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา เกดิการเปลีย่นแปลงหลายๆ 

ด้านในสังคม แต่จดุเปลีย่นท่ีส�าคญัคอืเรือ่งการเปลีย่นแปลงของระบบทนุนยิมโลก

ที่ต้องเริ่มปรับตัวเปลี่ยนผ่านจากกรอบแนวคิดเดิมที่เรียกว่าเสรีนิยมด้ังเดิม 

(Classic Liberalism) สู่การสถาปนากรอบแนวคิดใหม่ที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่ 

(Neo-Liberalism)

สังคมในแบบฉบับเสรีนิยมใหม่นั้น ภาครัฐมักให้ความส�าคัญกับการขยาย

ตวัของตลาดทนุในระบบเศรษฐกจิและให้ความส�าคญักบัความมัน่คงของประเทศ

เป็นหลัก ส่งผลให้ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของตนเอง อันได้แก่ ทุนการ

ศกึษาระดบัสงู (ระดบัวิทยาลยัข้ึนไป) ค่าประกันสขุภาพ ค่าสาธารณปูโภค เป็นต้น 

(Harvey D., เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, ภัควดี วีระภาสพงษ์, สุรัตน์ โหราชัยกุล, และ

อภิรักษ์ วรรณสาธพ แปล, 2555)  

วถิชีวีติของประชาชนในสงัคมเปลีย่นแปลงไป อ�านาจการต่อรองของชนชัน้

กลางในสังคมลดลง และกลุ่มชนชั้นน�าผู้มีความมั่งคั่ง เช่น นักธุรกิจ กลุ่มนายทุน 

ข้าราชการการเมือง เข้ามามีอิทธิพลในระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เรียกว่า 

ระบบการปกครองแบบ Plutocracy (Brenner M.,2013) กล่าวคอืเป็นระบบการ

ปกครองทีช่นชัน้นายทนุจ�านวนมากทีม่เีงนิทนุมคีวามส�าคญัเพราะนายทนุเหล่านี้

พร้อมทีจ่ะสนับสนุนเงนิทนุให้แก่พรรคการเมอืงใหญ่สองพรรคทีม่กัจะได้รบัเลอืก

เป็นรัฐบาล และเม่ือผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในพรรคการเมอืงเหล่านัน้ได้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานาธบิดน้ัีนจะด�าเนนินโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชนชัน้น�า เช่น ในวิกฤต
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เศรษฐกิจปี 2007-2008 เกิดปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาส่งผลให้

รัฐบาลต้องรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยการช่วยเหลือ

บริษัทและบรรษัทขนาดใหญ่หลายแห่งเพราะถือเป็นภาพรวมใหญ่ที่ส�าคัญของ

ระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยการออกนโยบายยืดหยุ่นส�าหรับการจ้างงาน เพื่อ

ลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น การปลดคนงานออกจากระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ของกจิการให้อยูใ่นระบบเศรษฐกจิได้ แต่เกดิภาวะอตัราการว่างงานสูงขึน้เพราะ

บรษิทัเลกิจ้างพนกังานเป็นจ�านวนมาก เพือ่ลดต้นทนุและเป็นทางเลือกท่ีง่ายท่ีสุด 

เป็นต้น (Stiglitz J.E., สฤณี อาชวานันทกุล แปล, 2556)

ความฝันแบบอเมริกัน (American Dream) เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นผู้คน

ในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มชนชัน้กลางมีความคิดเรื่องการท�างานหนัก การสะสมทุน

จะเป็นหนทางสามารถสร้างความส�าเร็จให้กับชีวิต โดยค่านิยมของความส�าเร็จนี้

จะแปรผนัไปตามความคดิของผูน้�าในแต่ละยคุ และปัจจยัแวดล้อมทีส่ร้างเงือ่นไข

ให้ความฝันแบบอเมรกินัแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่มกัจะออกมาในรูปแบบทีท่�าให้

คนเช่ือในชวีติทีด่กีว่าเกดิได้จากการท�างานหนกั การได้ครอบครองอสังหารมิทรพัย์ 

การจบการศึกษาในระดับสูง เป็นต้น (Polychroniou C.J., 2016) 

ดงันัน้ ความฝันแบบอเมรกินักเ็ป็นเครือ่งมือชิน้ส�าคญัอกีชิน้หนึง่ส�าหรับยคุ

เสรีนิยมใหม่ที่จะชักจูงผู้คนในสังคมให้เข้าสู่ภาพลวงตาของเสรีนิยมใหม่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 คือชนชั้นกลางในสังคมเกิดการ

ตระหนกัมากข้ึนว่าลทัธเิสรนียิมใหม่ไม่ใช่แนวทางทีด่สี�าหรับการแก้ไขปัญหาสังคม

และเศรษฐกิจ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเพิ่มมากขึ้น 

เช่น ปัญหาทางด้านการเมอืงทีร่ะบบประชาธปิไตยได้กลายเป็นระบบ Plutocracy 

และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทีม่เีพยีงกลุม่ชนชัน้น�าซ่ึงเป็นเพยีงส่วนน้อยของสงัคม

ที่ร�่ารวยมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ในประเทศต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายในครัว

เรือนเพิ่มขึ้น
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การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิผูท่ี้ได้รบัผลประโยชน์สงูท่ีสุดไม่ใช่ประชาชน

ทุกคน แต่เป็นเพยีงกลุม่คนจ�านวนหนึง่ทมีโีอกาสท�าการสะสมทุนซ่ึงเป็นเพียงคน

จ�านวน 1 % ในสังคมที่อยู่ในชนชั้นสูง (Stiglitz J. E., สฤณี อาชวานันทกุล แปล, 

2556) ซึ่งการสะสมทุนน้ีท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้และความเหลื่อมล�้าซึ่ง

ปัญหาความเหลื่อมล�้านี้เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดลักษณะสังคมท่ีมีกลุ่มคนท่ีมีฐานะ

ต่างกัน

ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาทีร่ฐับาลละเลย กระทัง่เกดิเหตกุารณ์การประท้วง 

ของกลุม่คนทีว่่างงานและอ้างว่าไม่ได้รบัความยติุธรรมจากรฐับาล (Occupy Wall 

Street) พวกเขาแทนออกมาเรียกร้องแทนกลุ่มคนส่วนใหญ่ของสังคม หรือกลุ่ม

คน 99% เพื่อให้รัฐบาลสนใจกับปัญหาความเหลื่อมล�้าของรายได้และโอกาสที่

เพิม่มากขึน้ เพราะรัฐบาลช่วยเหลอืและสนบัสนนุเพยีงกลุม่ชนชัน้น�าหรอืกลุม่คน 

1% ของสังคมเท่านั้น (Dailey K., 2011)

ปัญหาต่างๆ ท่ีปรากฏข้ึนในสงัคมเริม่ได้รบัความสนใจและถกูถ่ายทอดผ่าน

สือ่ต่างๆ โดยสือ่ทีเ่หน็ชดัเจนและสะท้อนออกมอย่างมีนยัมากทีส่ดุคอื ภาพยนตร์

แนวกลยีคุ (Dystopia) ทีส่ะท้อนภาพปัญหาสงัคมในภาพทีรุ่นแรงกว่าในปัจจุบนั 

เช่น การเกดิสงครามขึน้ การใช้อ�านาจรฐัท่ีมคีวามชอบธรรมในการท�าร้ายและเข่น

ฆ่าประชาชน เป็นต้น ซึ่งภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่มีการเสียดสีสังคมและคาด

การณ์โลกอนาคตทีย่งัใช้ระบบเสรีนยิมใหม่ทีย่งัด�าเนนิอยูใ่นสังคม คือ เกมล่าเกม 

หรือ The Hunger Game เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนภาพรวมสังคมสหรัฐอเมริกา

ทีอ่ยูใ่นรปูแบบสงัคมกลยีคุ (Dystopia) โครงเรือ่งเกีย่วข้องกบัสงัคมในรัฐแห่งหนึง่

ทีป่กครองโดยระบอบเผด็จการใช้ความรนุแรงในการปกครอง และมช่ีองว่างความ

เหลื่อมล�้าของโอกาสและฐานะผู้คนในรัฐเดียวกันท่ีสูงมาก ซ่ึงภาพยนตร์จะน�า

เสนอผ่านจากตัวแสดงที่อยู่ในแต่ละเขตของรัฐพาเนม (Panem)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2560 – กันยายน 2560)  41



นอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องโดยใส่เน้ือหาวิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

ปัจจุบันแต่สะท้อนออกมาให้รุนแรงเพื่อให้ที่จะสื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนกับผู้ชม 

โดยเนือ้หาหลกัทีเ่ป็นตวัสะท้อนภาพชดัเจน คอืการแข่งขนัในเกมทีรั่ฐสร้างขึน้มา 

เพื่อแสดงอ�านาจและความรุนแรง เพื่อให้ประชาชนในรัฐพาเนมเกิดความ

หวาดกลวัและด�าเนนิวถิชีวีติตามกฎกตกิาทีร่ฐับาลตัง้ไว้ โดยเกมดังกล่าวจะจัดข้ึน

ในทุกๆ ปี และผู้เข้าแข่งขันในเกมนี้จะถูกคัดเลือกผ่านจากการจับฉลากและผู้ท่ี

ได้รับเลือกจะถูกเรียกว่าเครื่องบรรณาการ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ

ประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้น�าของรัฐพาเนม นอกจากนี้ยังมีเร่ืองความเหล่ือมล�า้ของ

โอกาสฐานะและรายได้ในแต่ละเขต และการเลอืกปฏบิตัริะหว่างเขตทีย่ากจนและ

ร�่ารวย ซึ่งเนื้อหาที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ล้วนเป็นตัวสะท้อนที่เกิดจากสภาพสังคม

ในสหรัฐอเมริกา

ดังนั้นภาพยนตร์เรื่องเกมล่าเกม หรือThe Hunger Games จึงเป็นภาพ

สะท้อนสงัคมทีด่�าเนนิตามแนวทางเสรนียิมใหม่ทีช่นชัน้น�าเป็นผู้มอี�านาจควบคมุ

และต่อรองกับอ�านาจรฐัได้แต่ประชาชนท่ัวไปไม่มอี�านาจในการต่อรองท�าได้เพยีง

แค่เดินตามทางที่ผู้มีอ�านาจเป็นผู้ก�าหนด 

บทความน้ีจะแบ่งการวเิคราะห์เป็นประเดน็ปัญหาของสงัคมในสหรฐัอเมรกิา

และจะเปรยีบเทยีบกบัเหตกุารณ์ในภาพยนตร์เรือ่ง เกมล่าเกม หรือ The Hunger 

Games ทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นปัญหาที่ 1 เรื่องความเหลื่อมล�้าใน

สหรฐัอเมรกิากับความเหลือ่มล�า้ในรฐัพาเนม ประเดน็ปัญหาที ่2 เรือ่งการผกูขาด

การแข่งขนัแบบธรรมชาติในสหรฐัอเมรกิาและรฐัพาเนม และประเดน็สดุท้าย เรือ่ง

เรื่องเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความหมายในสหรัฐอเมริกากับเสียงของ

ประชาชนในเขตที่ไม่มีความหมาย และมีการสรุปภาพรวมของสหรัฐอเมริกาใน

ช่วงยุคของประธานาธบิดโีอบามาทีย่งัคงความเข้มข้นของอ�านาจทนุตามแบบฉบับ

ลัทธิเสรีนิยมใหม่
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กรอบแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์

กรอบแนวคิดท่ีใช้วิเคราะห์กับบทความน้ีมีท้ังหมด 3 แนวคิด อันได้แก่ 

แนวคิดลัทธิเสรีนิยมใหม่ แนวคิดเรื่องความฝันแบบเอเมริกันหรือ American 

Dream และแนวคิดสุดท้ายจะเป็นแนวคิดสังคมแบบกลียุค (Dystopia) 

สหรัฐอเมริกาได้ด�าเนินตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ท่ีมีหลักการ 3 อย่างที่ส�าคัญ 

ได้แก่ การลดบทบาทของรฐับาลในการก�ากบัดูแล (Deregulation) การให้เสรีภาพ

กับประชาชนในสังคมท้ังการแข่งขัน (Liberalization) และ การแปรรูปกิจการ

ของรัฐให้กลายเป็นของเอกชน (Privatization) หลักการสามอย่างนี้เป็นลักษณะ

ส�าคัญที่ใช้บ่งชี้ถึงลักษณะของสังคมที่ด�าเนินตามลัทธิเสรีนิยมใหม่

นักคิดทีส่นับสนนุลทัธเิสรนียิมใหม่กล่าวอ้างว่าตลาดระดบัโลกทีม่เีสรีภาพ

จะเป็นเครื่องมือชิ้นส�าคัญท่ีท�าให้โลกน่าอยู่ข้ึน และส่วนใหญ่กลุ่มที่สนับสนุน

แนวคิดลัทธิเสรีนิยมใหม่จะเป็นกลุ่มชนช้ันน�าในสังคม เช่น นักการเมือง นัก

ประชาสัมพันธ์ นักลงทุน เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ ดารานักแสดง เป็นต้น โดย

ภาพเสรีภาพของประชาชนแท้ที่จริงแล้วคือ ภาพลวงตาและไม่ใช่ข้อดีของผู้คน

ส่วนใหญ่ในสงัคมประกอบกบัความเชือ่เรือ่งความฝันแบบอเมริกนัท่ีฝังอยูใ่นสงัคม

สหรัฐอเมริกาว่าในสังคมแห่งนี้พวกเขาสามารถเป็นอะไรก็ได้ หรือยกระดับฐานะ

ตนเองได้โดยทีไ่ม่มเีรือ่งเชือ้ชาตแิละชนชัน้มาเป็นตวักดีกนัความพยายามทีจ่ะยก

ระดับชีวิตตนเองให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงท�าให้ผู้คนในสังคมเชื่อมั่นในกรอบของแนวคิด

เรื่องเสรีนิยมใหม่ว่าเป็นแนวคิดที่ท�าให้มนุษย์แสดงศักยภาพเพ่ือการแข่งขันได้

อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีค�าพูดของผู้น�าทางการเมืองที่ใช้ชักจูงให้คนในสังคมยังเชื่อ

ในความฝันแบบอเมริกันอย่างต่อเนื่อง

เสรนิียมใหม่เป็นเพยีงภาพลวงตาให้คนในสงัคมส่วนใหญ่เชือ่ว่าเป็นเสรภีาพ

ทีท่�าให้สังคมสามารถแข่งขนัได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพโดยทีไ่ม่มข้ีอจ�ากดัเรือ่งเชือ้

ชาติและชนชั้น แต่ในความเป็นจริงเสรีนิยมใหม่ได้พันธนาการผู้คนไว้ให้ท�างาน

หนักกว่าช่วงยุคทุนนิยมเสรีนิยมดั้งเดิม เสรีนิยมใหม่ไม่มีการก�ากับกิจการของ
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เอกชนอย่างเข้มงวดและดแูลสวัสดกิารสงัคมให้กบัประชาชนอย่างในยคุก่อนหน้า

น้ี รฐับาลปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามกลไกตลาดเสร ีโดยรัฐจะออกนโยบายหรือ

ก�าหนดกติกาที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชนช้ันน�าโดยเฉพาะในกลุ่มนายทุนเพื่อให้

เกิดภาพรวมความมั่งคั่งของสังคม กระท่ังละท้ิงความเป็นอยู่ของประชาชนส่วน

ใหญ่ทีต้่องการจะบรรลคุวามฝันแบบอเมรกิาและยกระดบัฐานะตนเอง ผูค้นเหล่า

นัน้รบัภาระค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนจะต้องท�างานเพือ่หารายได้รบัผดิชอบค่าใช้จ่าย

ในการดแูลตนเองและครอบครวัเพราะรฐับาลไม่ได้สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในส่วนนีใ้ห้ 

อีกท้ังต้องใช้จ่ายในจ�านวนเงินที่สูงเพราะบริการต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ

และสามารถต่อยอดเป็นโอกาสได้กลายเป็นของเอกชน (Privatization) เช่น 

ประกนัสขุภาพและประกนัชวีติ ค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน ค่าใช้จ่าย

ในสถาบนัการศกึษาของเอกชนทีม่ชีือ่เสยีงและเก่าแก่ (Ivy League) เช่น บราวน์ 

(Brown University) คอเนล (Cornell University) เพนซิวาเนีย (University 

of Pennsylvania) พรินซตัน (Princeton University)  ฮาเวิร์ด (Harvard  

University) เยลล์ (Yale University) เป็นต้น เป็นต้น

ชีวิตของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างถูกบีบคั้นจากสังคมที่ด�าเนินตามลัทธิ

เสรีนิยมใหม่ที่รัฐพยายามสนับสนุนเพราะส่งเสริมให้ประเทศเกิดความมั่งคั่งและ

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่เกื้อหนุนกันระหว่างชนชั้นปกครองหรือวอชิงตันกับ

ชนชั้นนายทุนหรือวอลล์สตรีท (Washington and Wall Street) โครงสร้างเชิง

อ�านาจนี้ท�าให้ภาคการเงินมีอ�านาจมากในสังคมกระทั่งมีอ�านาจต่อรองมากกว่า

ทุกภาคส่วน อันจะน�าไปสู่การเกิดปัญหาสะสมในสังคมมานับตั้งแต่สมัยปลาย

ทศวรรษท่ี 1970 และส่งผลอย่างต่อเนือ่งถึงปัจจบัุน (จติติภทัร พนูข�า. 2556) โดย

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมสามารถวิเคราะห์ได้ 3 กรณีที่เกิดขึ้นชัดเจนคือ ปัญหา

เรือ่งความเหลือ่มล�า้ในสงัคมทีเ่หลือ่มล�า้ในด้านโอกาสและสทิธเิข้าถงึการศกึษาที่

มีอุปสรรคเรื่องฐานะ ซึ่งขัดกับหลักของความฝันแบบอเมริกัน ปัญหาเรื่องการ

แข่งขันที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติ และปัญหาเร่ืองระบบการเมืองที่เสียงของ
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ประชาชนไม่มคีวามหมาย โดยทัง้ 3 ประเด็นปัญหานีผู้้เขยีนได้น�ามาเปรียบเทยีบ

กับภาพสะท้อนในภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games ที่เป็นแนวภาพยนตร์

แบบสังคมกลียุคที่วิพากษ์สังคมเสรีนิยมใหม่ในปัจจุบันว่าเสรีภาพเป็นเพียง

ภาพลวงตาที่ผู้คนในสังคมไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ อีกทั้งยังวิพากษ์

ระบบเสรนิียมใหม่ทีพ่นัธนาการให้ผูค้นในสงัคมต้องแข่งขนัและตค่ีาผูค้นในสงัคม

ให้มีลักษณะทุนมนุษย์ 

ภาพที่ 1 แผนภาพอธิบายการเกิดและลักษณะพิเศษของสังคมเสรีนิยมใหม่ในสหรัฐอเมริกา

● วิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลผ่านจากกรอบแนวความคิดหลัก 3 แนวความคิด ได้แก่ 

แนวคิดเร่ือง American Dream ส่งเสริมความหวังและความฝันในสังคม และ

แนวคิดสงัคม Dystopia ท่ีเป็นภาพสงัคมแบบกลยีคุทีมี่นยัเป็นภาพสะท้อนสงัคม

ในปัจจบุนัทีม่กีารแข่งขันเพือ่ให้ตนกลายเป็นบคุคลทีป่ระสบความส�าเร็จ สุดท้าย

คอืแนวความคิดสงัคมเสรนียิมใหม่ทีใ่ช้วเิคราะห์และอธบิายลกัษณะภาพรวมของ

สังคมในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา
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● การนำ�เสนำอข้อมูล
การน�าเสนอจะน�าเสนอภาพรวมของสังคมเสรีนิยมใหม่ในสหรัฐอเมริกาท่ี

มีความเหลื่อมล�้ากันอย่างชัดเจน และจะน�าเสนอปัญหาความเหลื่อมล�้าดังกล่าว

และผลที่ตามมา โดยจะเปรียบเทียบภาพสะท้อนความเหลื่อมล�้าของชนชั้นใน

สังคมกับการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ผ่านจากภาพยนตร์เร่ือง The Hunger 

Games (2012-2015) ทั้ง 3 ภาค

● วิเคราะห์ภาพสะท้อนำภาพยนำตร์เรื่อง เกมล่าเกม หรือ The Hunger 
Games เปรียบเทียบกับปัญหาสังคมเสรีนำิยมใหม่ในำสหรัฐอเมริกา

ข้อมลูโดยสงัเขปของภาพยนตร์เรือ่งเกมล่าเกม หรอื The Hunger Games

ภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games ถูกสร้างขึ้นผ่านจากนวนิยายแนว

สะท้อนภาพสังคมแบบกลียุค (Dystopia) ที่มีชื่อเสียงทั้งหมด 3 เล่ม โดย ซูซาน 

คอลลนิส์ (Suzan Collins) เนือ้หาของเรือ่งจะเกีย่วข้องกบัรัฐแห่งหนึง่ทีค่ร้ังหนึง่

เคยเกิดสงครามขึ้นภายในรัฐระหว่างเขตที่ 13 และรัฐบาลในเมืองแคปิตอล โดย

ในสงครามครั้งนั้นผู้ที่ปราบกลุ่มกบฏในเขตที่ 13 คือ รัฐบาลในแคปิตอล ดังนั้น

รัฐพาเนมแห่งนี้จึงถูกปกครองโดยรัฐบาลแคปิตอลมาโดยตลอด หากเรียงล�าดับ

ความม่ังค่ังเมืองแคปิตอลเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในรัฐพาเนมเพราะด้วยอ�านาจใน

ทางการเมอืงทีค่วบคมุและก�าหนดโครงสร้างของสงัคมจึงท�าให้แคปิตอลได้รับผล

ประโยชน์ทั้งในเรื่องอ�านาจการปกครองและทรัพยากรจากทุกๆ เขต  การได้รับ

ทรพัยากรเหล่านีจ้ะต้องแลกเปลีย่นมาด้วยค่าตอบแทนทีรั่ฐบาลในแคปิตอลแจก

จ่ายให้แต่ค่าตอบแทนที่ให้ในแต่ละเขตแตกต่างกันตามมูลค่าของทรัพยากร โดย

ส่วนใหญ่จะให้ค่าตอบแทนที่ต�่ากว่ามูลค่าทรพยากรของเเต่ละเขตท่ีส่งมาท่ีเมือง

แคปิตอลได้รบัลกัษณะดงักล่าวส่งผลให้แคปิตอลมีต้นทุนในการซ้ือทรัพยากรท่ีต�า่

ในการน�ามาใช้ในเมอืงจงึยงัผลให้แคปิตอลเป็นเมอืงทีม่คีวามมัง่คัง่ทีสุ่ดในบรรดา 

13 เขต
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นอกจากเรือ่งความมัง่คัง่แล้วรฐับาลในเมอืงแคปิตอลยงัเป็นผู้ทีม่คีวามชอบ

ธรรมในการก�ากับดูแล    ทุกๆ เขตในรัฐพาเนมโดยการใช้กลไกการสร้างอ�านาจ

ของเมืองแคปิตอลที่ควบคุมและก�ากับดูแลให้ทุกเขตให้ตกอยู่ภายใต้การก�ากับ

ดแูล ด้วยการสร้างความหวาดกลวั โดยจดัการแข่งขนัเกมล่าเกม (Hunger Game) 

และในทกุๆ ปีจะมีการแข่งขนัเกมนีข้ึน้ ซึง่วธิกีารคดัเลอืกผูเ้ข้าแข่งขนัคอืให้แต่ละ

ครอบครวัทีต้่องการอาหาร ยารักษาโรค หรอืของทีข่าดแคลน ให้น�าชือ่ของสมาชกิ

ในครอบครัวที่อายุระหว่าง 12 -18 ปีมาใส่ในโหลแก้ว และเมื่อวันเก็บเกี่ยวมาถึง

รายชื่อเหล่านี้จะถูกจับขึ้นมาเป็นชายและหญิงอย่างละหนึ่งใบและเรียกผู้ท่ีรับ

เลือกเหล่านี้ว่าบรรณาการของแต่ละเขต 

กตกิาในเกมคือการแข่งขนักนัเอาชวีติรอดในสมรภมูสินามแข่งขนัทีเ่ตม็ไป

ด้วยอันตรายที่มาจากผู้สร้างเกม บรรณาการทั้งหมดจะต้องเอาชีวิตรอดและต้อง

คอยระวงับรรณาการทีเ่ข้าแข่งขนัคนอืน่ๆ ทีพ่ร้อมจะก�าจัดเพ่ือเป็นผู้ชนะเพียงคน

เดยีวในเกม และผูท่ี้เหลอืเป็นคนสดุท้ายในสนามการแข่งขนัทีร่อดชวิีตกลบัไปเล่า

ประสบการณ์ทีร่อดชวีติจากการแข่งขนัเพือ่เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผูค้นในรุน่ต่อ

ไปที่จะเข้ามาแข่งขันในฐานะเครื่องบรรณาการของเขต ซึ่งประธานาธิบดีสโนว์

พยายามท�าให้ภาพความรุนแรงในการแข่งขันกลายเป็นเรื่องปกติและเป็นความ

บันเทิงของชนชั้นสูง

เหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นจากการแข่งขันคร้ังท่ี 74 แคตนิส 

(Katniss) และพต้ีา (Peta) จากเขตที ่12 พวกเขาทัง้คูไ่ด้รบัการสนับสนนุจากเฮมชิ 

(Haymitch) ให้สร้างเรือ่งราวความรกัในการแข่งขันจนกระทัง่คนในแคปิตอลเกดิ

ความเห็นใจและคอยลุ้นให้พวกเขาชนะ เฮมิช (Haymitch) พยายามโน้มน้าวใจ

ผู้สร้างเกมให้คล้อยตามและเชื่อเขาในเรื่องคู่รักจ�าเป็นและท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ได้รับ

ชัยชนะแต่ก่อนที่พวกเขาจะชนะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมีการเปล่ียนแปลงกติกาจาก

เดิมที่เปล่ียนกติกาว่าให้ทั้งคู่ชนะร่วมกัน กลับเปลี่ยนเป็นกติกาแบบด้ังเดิมคือมี

ผูช้นะในสมรภมูสินามแข่งขนันีไ้ด้เพยีงผูเ้ดยีวสร้างความสะเทือนใจให้ผู้ชมอกีคร้ัง 
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แต่ทว่าแคตนสิ (Katniss) เดก็สาวผูม้คีวามกล้าหาญก็หยบิยืน่เบอร่ีพิษให้กบัพีต้า 

(Peta) ชายหนุ่มที่เป็นคู่รักจ�าเป็น 

หลังจากนั้นทั้งคู่เตรียมพร้อมที่จะกินเบอรี่พิษ (Poison Berry) และยอม

ตายไปด้วยกัน การฆ่าตัวตายของทั้งคู่ในมุมมองของคนในแคปิตอลคล้ายกับการ 

กระท�าของคู่รักหวานชื่น (Romantic) แต่ในมุมมองของคนบางเขตการกระท�า

ของแคตนสิคล้ายกบัว่าเป็นท่าทีแข็งข้อต่อประธานาธบิดี สโนว์ (President Snow) 

ดังนั้นการกระท�าของแคตนิส (Katniss) กลายเป็นการจุดไฟแห่งความหวังให้กับ

ผูค้นในแต่ละเขตทีพ่ร้อมจะลกุขึน้ต่อสูก้บัระบบเพือ่เปลีย่นแปลงน�าไปสูก่ารล้มล้าง

ระบบและโครงสร้างทางการเมืองของประธานาธิบดีสโนว์ (President Snow)  

ในการแข่งขันครั้งที่ 75 เกิดจากการที่หลายๆ เขตเริ่มแข็งข้อต่ออ�านาจของ และ

สงครามที่เกิดขึ้นก็ท�าให้เกิดการสูญเสียของหลายชีวิตในรัฐพาเนม

ภาพที่ 1 แผนภาพอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแสดงในภาพยนตร์เรื่องเกมล่าเกม 
หรือ The Hunger Games
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2. เปรียบเทียบตัวแสดงกับแนวคิดเสรีนิยมใหม่

ตัวแสดง ลักษณะนิสัยตัวแสดง รูปธรรมใน
สังคมเสรีนิยมใหม่

Katniss Everdeen ยอมท�าทุกอย่างเพื่อคนที่รัก ภาพสะท้อนตัวแทนประชาชน 

ที่อยู่ในชนชั้นกลางถึงล่างและ

ต้องต่อสู้ในสังคมเสรีนิยมใหม่

Peta  Mellak ปรับตัวกับทุกสถานการณ์ ภาพสะท้อนกลุ ่มชนชั้นกลาง 

ที่มีการเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่

ระบบเสรีนิยมใหม่

Gale  Hawthorne เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ภาพสะท้อนการต่อต้านอ�านาจ

นิยม ระบบเสรีนิยมใหม่

Haymitch  Abernathy ช่วยเหลือผู ้ที่ตกอยู ่ในภาวะ

ยากล�าบากแต่ไม่สามารถช่วย

ได้ทุกคน

ภาพสะท้อนกลุม่คนหรอืองค์กร

ช่วยเหลอืทีไ่ม่สามารถแก้ปัญหา

สังคมเสรีนิยมใหม่

President Coriolanus Snow ผู้น�าจากกลุ่มชนช้ันน�าที่ใส่ใจ

เพียงผลประโยชน์ของกลุ ่ม

ชนชั้นน�าในแคปิตอล

ภาพสะท้อนชนชั้นน�า อ�านาจ

นิยม ลัทธิเสรีนิยมใหม่

The careers ผู้ชนะในเกมล่าเกมที่ผูกขาด

การชนะมาโดยตลอด

ภาพสะท้อนกลุม่คนในอดุมคตทิี่

เป็นรูปธรรมในสังคมเสรีนิยม

ใหม่

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์จุดเด่นของตัวแสดงในกรอบเสรีนิยมใหม่ 
(รูปภาพจาก www.imdb.com) 
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● สภาพปัญหาในำสังคมที่สะท้อนำในำภาพยนำตร์
ปัญหาความเหลื่อมล�้าที่ผู้คนในเมืองแคปิตอลและผู้คนในเขต

สาเหตขุองความเหลือ่มล�า้เกดิจากการใช้อ�านาจอนัชอบธรรมในทางมชิอบ

เพือ่บรหิารและกระจายทรพัยากรภายในรฐัพาเนมอย่างไม่เป็นธรรม การแจกจ่าย

ทรพัยากรทีก่ระจกุตวัอยูเ่พยีงแค่เมอืงแคปิตอลจงึท�าให้ผู้คนในเมอืงแคปิตอลทีม่ี

ความมั่งคั่งมากที่สุดในรัฐพาเนมรวมถึงการได้รับผลประโยชน์และสิทธิพิเศษ

ส�าหรบัเขตทีใ่ห้ผลประโยชน์อนัน่าพงึพอใจกบัเมอืงแคปิตอล ถงึแม้ว่าจะมบีางเขต

ที่ได้รับผลประโยชน์และสิทธิพิเศษจากประธานาธิบดีสโนว์ (President Snow) 

แต่ทุกๆ เขตยกเว้นเมืองแคปิตอลยังคงต้องส่งบรรณาการหนุ่มสาว อย่างละ 1 คู่ 

เพื่อเข้าแข่งขันเกมล่าเกมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและไม่คิดก่อการกบฏ

เหมือนในอดีตที่เขตที่ 13 ได้กระท�าการ 

ส่วนในเขตทีไ่ม่มทีรพัยากรทีเ่ป็นผลประโยชน์อนัน่าพงึใจของผูค้นในเมอืง

แคปิตอลจะถูกละเลยในการดูแลและให้สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์จึงท�าให้เขต

ที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์เหล่าน้ีต้องต่อสู้ดิ้นรนในการด�ารงชีพให้อยู่

รอดและต้องเสีย่งเสนอชือ่ลกูหลานใส่ลงในโหลแก้วทีจ่ะถกูจับฉลากรับเลือกเป็น

บรรณาการแข่งขันในเกมล่าเกม โดยการเสี่ยงนี้เกิดขึ้นเพื่อเเลกกับอาหาร หรือ

ของที่จ�าเป็นแก่การประทังชีวิตของตนและครอบครัว ในบางครั้งของที่จ�าเป็น 

แก่การด�ารงชีพเหล่านั้นมีไม่เพียงพอต่อจ�านวนคนในเขตท่ีต้องการอันน�าสู่ภาวะ

อดอยาก (Simmons A.M., 2013)

ภาพความเหลือ่มล�้าในฐานะทีแ่ตกตา่งกันเหน็ได้จากในภาพยนตร์หลายๆ 

ฉาก เช่น ครั้งแรกที่แคตนิส  (Katniss) และพีต้า (Peta) ได้โดยสารขบวนรถไฟที่

หรูหราที่มารับตัวทั้งคู่เพื่อเดินทางไปยังเมืองแคปิตอลเพื่อแข่งขันเกมล่าเกม เขา

และเธอต่างก็ประหลาดใจที่ได้เห็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์และการประดับตกแต่ง

บนขบวนรถไฟที่หรูหราซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองไม่เคยพบเจอในชีวิตประจ�าวันท่ีอยู่ใน

เขตที่ 12
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นอกจากนีภ้าพความเลือ่มล�า้ท่ีเกดิข้ึนในงานเลีย้งในเมอืงแคปิตอลพวกเขา

รบัประทานอาหารแบบกนิทิง้กนิขว้าง แตกต่างจากในเขตท่ีขนมปังเพียงก้อนเดียว

สามารถเเบ่งทานกันได้ท้ังครอบครวั เป็นต้น ความแตกต่างทางทัง้ทีเ่ป็นรฐัเดยีวกนั

ใช้กฎหมายเดยีวกนั กฎทีว่่าคอืห้ามฝึกการต่อสู ้ห้ามล่าสัตว์ ห้ามฝึกใช้อาวธุ หรือ

ห้ามมีอาวุธในครอบครอง แต่ในเขตที่ 1 และ 2 กับมีการฝึกการต่อสู้การใช้อาวุธ 

โดยในเขต 1และ2 มีการฝึกนักสู้เพื่อเข้าแข่งขันในเกมล่าเกมโดยเฉพาะที่เรียกว่า

กลุ่มอาชพี ดงันัน้จะเห็นได้ว่าปัญหาความเหลือ่มล�า้ของฐานะกบัรายได้และโอกาส

คนในรฐัพาเนมทีอ่ยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนันัน้มสีาเหตุมาจากการใช้อ�านาจโดย มิ

ชอบของประธานาธิบดีสโนว์ (President Snow) ที่อ�านวยผลประโยชน์และสิทธิ

พิเศษให้เพียงส่วนที่เป็นผลประโยชน์ต่อเขาและเมืองแคปิตอลเท่านั้น

การผูกขาดการเป็นผู้ชนะเพียงไม่กี่เขต

ภาพการผูกขาดผู้ชนะในรัฐพาเนมมีเพียงไม่กี่เขตที่เป็นผู้ชนะแบบผูกขาด

ซึง่หนึง่ในลกัษณะของผูช้นะคอืเป็นผูท่ี้มาจากสงัคมท่ีมัง่ค่ัง ได้รบัโอกาสเข้าถงึการ

ฝึกฝนและทักษะการเอาชีวิตรอดในป่าหรือการเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาติ 

ดงันัน้ผูช้นะส่วนใหญ่จงึเป็นผูช้นะทีม่าจากเขตทีม่ผีลประโยชน์กบัรัฐบาลท่ีน�าโดย 

ประธานาธิบดีสโนว์จึงถูกละเว้นการฝึกฝนการต่อสู้ได้เพราะในรัฐพาเนมการมี

อาวุธและการฝึกฝนการต่อสู้เป็นเรื่องผิดกฎหมาย และจะต้องเป็นเขตที่มีความ

มั่งคั่งพอสมควรเพราะในกาเข้าแข่งขันจะต้องได้รับเงินจากผู้สนับสนุนในการส่ง

อาหาร น�า้ ยารกัษาโรค อปุกรณ์ทีจ่�าเป็นรวมไปถงึอาวธุส่งให้กบักลุ่มผู้เล่นในเกม 

ซ่ึงผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ได้ของเหล่านี้มักจะมีผู้สนับสนุนจากในเขตเดียวกันเป็นผู้

บริจาคเงินเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันที่มาจากเขตตนเองยังอยู่รอดและเป็นผู้ชนะให้ได้ 

(Hoerl K., 2016.)
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เสียงของประชาชนในเขตที่ไม่มีความหมาย

รัฐพาเนมถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการท่ีมีชนชั้นน�าในสังคมเป็น

ผู้ปกครอง ตัวแทนของผู้ปกครองแบบเผด็จการอ�านาจนิยมคือคือประธานาธิบดี

สโนว์ (President Snow)  การปกครองโดยกลุ่มชนชั้นน�าเพียงหยิบมือเดียวของ

สังคมที่สามารถก�าหนดกติกาและกฎหมายให้เป็นประโยชน์และสนับสนุนกลุ่ม

ชนชั้นน�าด้วยกัน เกิดขึ้นในสังคมของรัฐพาเนม เห็นได้ชัดเจนเรื่องการคัดเลือก

เครื่องบรรณาการที่รัฐบาลจากแคปิตอลเป็นผู้สร้างกฎนี้ข้ึนมาเพื่อป้องกันการ

ต่อต้านหรอืกระด้างกระเดือ่งของผูค้นในแต่ละเขตไม่ให้ก่อกบฏเพือ่ล้มล้างอ�านาจ

ของกลุ่มชนชั้นน�า และการท่ีรัฐจัดการแข่งขันเกมล่าเกมเพ่ือเป็นการสร้างความ

บนัเทงิและความพงึพอใจให้กับกลุม่ชนช้ันน�าซึง่ไม่ได้ใส่ใจถงึชวีติของผูเ้ข้าแข่งขนั

ที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐพาเนมเช่นเดียวกับกลุ่มชนช้ันน�าในแคปิตอล ทั้งหมดนี้

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการท่ีรัฐให้ความส�าคัญกับกลุ่มชนชั้นน�ามากกว่าจน

กระทั่งละเลยคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และความสุขของประชาชนในแต่ละ

เขต ท้ังทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ของรฐัพาเนมก�าลงัเผชญิกบัปัญหาเรือ่งคณุภาพชวิีต 

เช่น ภาวะอดอยาก แรงงานเสี่ยง แต่รัฐบาลเพิกเฉยและยิ่งท�าให้ชีวิตของผู้คนใน

เขตต้องเสีย่งอนัตรายมากข้ึนจากการแข่งขันเกมล่าเกมทีถู่กจดัขึน้ (Hoerl K., 2016.)

● การเปรียบเทียบประเด็นำปัญหาที่เกิดจากเสรีนำิยมใหม่ในำสหรัฐอเมริกา
 กับเนำื้อหาในำภาพยนำตร์เรื่อง เกมล่าเกม หรือ The Hunger Games

จากปัญหาทั้ง 3 ประเด็นที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจน

ของปัญหาท่ีเกดิขึน้ในสงัคมเสรนียิมใหม่อกีด้วย ผูเ้ขียนได้น�าปัญหาทัง้ 3 ประเด็น

ที่เกิดข้ึนในภาพยนตร์มาเปรียบเทียบเป็นภาพสะท้อนของสังคมเสรีนิยมใหม่ใน

สหรัฐอเมริกา ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ประเด็นปัญหาที ่1
เรือ่งความเหลือ่มล�้าในสหรัฐอเมริกากับความเหลือ่มล�้าในรัฐพาเนม

ความเหลื่อมล�้าของรายได้และฐานะ

ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้าเกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลายาวนาน นับตั้งแต่

สหรัฐอเมริกาเริ่มใช้แนวคิดเสรีนิยมใหม่ช่องว่างของความเหลื่อมล�้าก็เร่ิมขยาย

กว้างขึน้ สงัเกตได้จากค่าเฉลีย่รายได้ต่อปีของประเทศสหรฐัอเมรกิาทีแ่สดงให้เห็น

ว่าระหว่างคนส่วนใหญ่ในประเทศ และกลุ่มชนชั้นน�า ผู้จัดการธนาคาร เจ้าของ

บรรษัทเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางรายได้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

สาเหตขุองปัญหาความเหล่ือมล�า้ทางรายได้และฐานะเกดิมาจากการสะสม

ทุนของกลุ่มชนชั้นน�าผ่านจากการท�าธุรกิจและแข่งขันกันอย่างเสรีในตลาด โดย

การแข่งขนัดงักล่าวกลุม่ชนชัน้น�ามคีวามได้เปรยีบเพราะมต้ีนทุนท่ีเพียงพอในการ

ลงทุนเพื่อให้ได้ผลก�าไรอีกทั้งยังมีรัฐบาลคอยสนับสนุนและช่วยเหลือ หน้าที่ของ

รฐับาลในการสนบัสนนุและช่วยเหลอืคือรับหน้าทีเ่ป็นกรรมการตดัสนิและก�าหนด

กตกิาให้ผูเ้ล่นปฏบิตัติาม  และกฎกตกิาส่วนใหญ่ล้วนแต่เข้าข้างกลุ่มชนชัน้น�าทัง้

สิน้ ยกตวัอย่างเช่น การจ่ายภาษผีลได้จากเงนิลงทนุในมูลค่าทตี�า่กว่าคนทีท่�างาน

ที่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาด้วยข้อกล่าวอ้างที่ว่าการลงทุนคือการสร้าง

งานให้ผูค้นในสงัคม การจ้างงานแบบสญัญาจ้างชัว่คราวเพือ่ลดค่าใช้จ่ายสวสัดกิาร 

การจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือการไล่คนออกเพื่อให้บริษัทสามารถด�ารงอยู่ต่อ

ไปและแข่งขนักับบรษิทัอืน่ๆ ได้ หรอืแม้กระทัง่การปล่อยเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ส�าหรบั

ธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นต้น (Stiglitz J.E., สฤณี อาชวานันทกุล แปล, 2556)

รัฐบาลมองว่าภาพรวมของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามีความส�าคัญกว่า 

ภาพเล็กๆ ของสังคมจึงท�าให้รัฐไม่ใส่ใจถึงผลประโยชน์ของกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่

ชนชั้นน�า ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอ�านวยผลประโยชน์ให้เพียง
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กลุ่มชนช้ันน�าผู้ที่แข็งแกร่งกว่าในแง่ของเงินทุนและอ�านาจทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

กระทั่งในวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ในปี 2007-2008 เกิดภาวะเศรษฐกิจ

ซบเซาประชาชนเกิดหนี้สินเป็นจ�านวนมากจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ใน

ขณะนัน้อยูใ่นช่วงการหาเสยีงเลอืกตัง้และหนึง่ในผูส้มคัรชงิต�าแหน่งประธานาธบิดี

บารัค โอบามา (Barack Obama) ได้สัญญาว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนใน

สงัคมเชือ่มัน่ได้ว่าจะมชีีวติท่ีดกีว่าท่ีเป็นอยู ่โดยการด�าเนนินโยบายทีเ่ด่นๆ คอืการ

สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มคนที่ชะลอการผ่อนช�าระอสังหาริมทรัพย์เขาก็ได้รับ

ต�าแหน่งประธานาธิบดี 

อย่างไรก็ตามนโยบายที่ออกมาไม่ได้แตกต่างจากอดีต (Stiglitz J.E., สฤณี 

อาชวานันทกุล แปล, 2556) ผลลพัธ์จากนโยบายและการบรหิารไม่ท�าให้ชวีติของ

ประชาชนในสังคมดีขึ้นกว่าเดิมตามที่สัญญาไว้ เป็นไปได้เพียงการรอดพ้นจาก

วิกฤตเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาก็ยังชะลอตัวอยู่ การปลุก

ความเชื่อเรื่องความฝันแบบอเมริกัน (American Dream) ด้วยความหวังที่ว่าให้

ประชาชนสามารถยกระดับชีวิตตนเองและสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเป็นอะไร

โดยทีไ่ม่มีข้อจ�ากัดใดๆ ถกูน�ากลบัมาใช้ในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิครัง้นี ้เป็นไปเพือ่ให้

ผู ้คนเชื่อมั่นและรอดพ้นจากวิกฤตนี้เพื่อเป็นแรงงานให้กับชนชั้นน�าต่อไปได้ 

รฐับาลใช้ความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจกบัประชาชนในสงัคมเพ่ือให้เชือ่มัน่ในความฝัน

แบบอเมริกัน (American Dream) อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้คนในสังคมหันกลับมา

แข่งขันในตลาดงานและท�างานแลกกับผลตอบแทนท่ีมากกว่าคนอื่นเพื่อซื้อ

ความสขุคนืและยกระดบัฐานะให้สามารถเลอืกทางเลอืกในชวีติทีอ่ยากจะเป็นได้

มากขึ้น (ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, 2559)

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์54



การเปรียบเทียบความเหลื่อมล�้าของฐานะและรายได้ของคนในรัฐพาเนมกับ

สหรัฐอเมริกา
หากน�ากรณคีวามเหลือ่มล�า้ทางรายได้และฐานะในสหรฐัอเมรกิามาเปรยีบ

เทยีบกบัภาพสงัคมรฐัพาเนมจะท�าให้เหน็ภาพความเหล่ือมล�า้ท่ีชดัเจนมากข้ึน จะ
เห็นได้ว่าผู้คนในสังคมสหรัฐอเมริกาเปรียบเหมือนผู้คนในรัฐพาเนมที่มีความ
เหลือ่มล�า้กันของฐานะโดยใช้ตวัชีว้ดัจากสภาพแวดล้อมของแต่ละเขตและการแต่ง
กายของตัวแสดงในภาพยนตร์ที่บ่งบอกถึงความเหลื่อมล�า้ที่ชัดเจน ยกตัวอย่าง
เช่น ในเมืองแคปิตอลผู้คนในสังคมจะสนใจเสื้อผ้าร่วมสมัย (Fashion) อาชีพท่ี
เป็นที่นิยมคือ นักออกแบบเพราะคนในแคปิตอลชื่นชอบความหรูหรา เสื้อผ้าที่มี
สสีนัสวยงาม อาคารบ้านเรอืนท่ีมกีารออกแบบอย่างหรหูรา เป็นภาพสะท้อนชวีติ
ของชนชัน้น�าในสหรฐัอเมริกาทีช่ดัเจน และในบางเขตทีม่คีวามได้เปรยีบทางด้าน
ทรัพยากรและมทีรพัยากรบคุคลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมในแคปิตอลมกัจะได้รับ
สทิธทิีด่กีว่าท�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้ทางฐานะและรายได้ในรัฐพาเนม ยกตัวอย่าง
เช่น เขตที่ 1 มีอัญมณีและเพชรพลอยเป็นทรัพยากรหลักจึงท�าให้เป็นที่พึงใจกับ
คนใน แคปิตอลทีช่ืน่ชอบความหรหูราส่งผลให้เขตที ่1 ได้รบัผลประโยชน์ในเรือ่ง
ของเงินทุนที่จะใช้ซื้อหาอาหารและฝึกการต่อสู้ให้กับคนในเขตอย่างผิดกฎหมาย
ได้เพราะมีอ�านาจการต่อรอง เขตท่ี 2 ท่ีจัดหาอาวุธและฝึกฝนทักษะการต่อสู้
ให้ทหาร (Peacekeepers) หรือผู้รักษาความสงบในแต่ละเขตเพื่อป้องกันการ
ก่อกบฏให้กับรัฐบาลแคปิตอลจึงท�าให้แคปิตอลสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็น
แก่ชีวิต เช่น อาหาร ยารักษาโรคและอื่นๆ เขตท่ี 3 จะเป็นกลุ่มคนที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคลในเขตนี้ส�าคัญพอๆ กับเขตที่ 2 เพราะ
ระบบทุกอย่างในรัฐพาเนมเขตที่ 3 นี้เป็นผู้วางระบบจึงท�าให้เขตท่ี 3 ได้รับ
ทรพัยากรทีจ่�าเป็นแก่การด�ารงชวีติอย่างเพยีงพอเช่นกนั (Simmons A.M., 2013)

อย่างไรก็ตามทัง้ 3 เขตน้ียงัคงเป็นเขตทีจ่ะต้องส่งบรรณาการให้กับรฐับาล
เพือ่แสดงออกว่าตนยอมตกอยูใ่ต้อ�านาจของประธานาธบิดสีโนว์ หากเปรยีบเทยีบ
ทัง้ 3 เขตกบัผูค้นในสหรฐัอเมริกา ทัง้ 3 เขตนีอ้ยูใ่นกลุม่คนทีท่�างานทีม่ฝีีมอืเฉพาะ
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ทางหรือท�างานให้กับรัฐบาลโดยตรง เช่น วิศวกร นักการเมือง โปรแกรมเมอร์ 
ทหาร ข้าราชการ นายธนาคาร  เป็นต้น โดยกลุม่อาชพีเหล่านีท้�างานเพ่ือส่งเสริม
ชนช้ันน�าในสังคมเสรนียิมใหม่โดยทีพ่วกเขาอยูภ่ายใต้ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจของ
ชนช้ันน�าเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่ดีกว่าถ้าเทียบกับกลุ่มอาชีพ 
อื่นๆ ในสังคม

ส่วนในเขตที่มีความแตกต่างกับเขตที่ 1,2,3 และ 4 อย่างชัดเจนคือ เขตที่ 
12 เพราะเป็นเขตที่มีทรัพยากรส�าคัญอย่างเดียวคือถ่านหิน แรงงานส่วนใหญ่จะ
ต้องท�าเหมอืงขดุหาถ่านหนิเพือ่ส่งไปเป็นทรพัยากรให้กบัแคปิตอลใช้สอย ในเขต
ไม่มีอาหารล่าสตัว์ไม่ได้ ชือ่ของบตุรหลานในครอบครัว 1 ชือ่ สามารถแลกอาหาร
ได้หนึ่งมื้อ ยิ่งใส่เข้าไปหลายช่ือยิ่งได้รับอาหารมากแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกจับ
ฉลากรับเลือกไปเป็นเครื่องบรรณาการเข้าแข่งขันในเกมล่าเกมก็สูงตามไปด้วย 
ดังนั้นผู ้คนในเขตส่วนใหญ่จึงเผชิญภาวะอดอยาก ทั้งที่อยู ่ในรัฐเดียวกันแต่
ความเหลื่อมล�้าทางฐานะและรายได้สูงมาก หากเปรียบเทียบคนในเขตที่ 12 กับ
ประชาชนในสหรัฐอเมริกากลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์เชิง
อ�านาจของรัฐบาลที่ไม่สามารถต่อรองได้ พวกเขาถูกบังคับให้ต้องท�างานเพื่อให้
ครอบครวัและตวัเองมชีวีติรอดต่อไปในสงัคม และการท�างานของพวกเขากท็�าให้
ทุนนิยมเสรนียิมใหม่เดนิหน้าต่อไปและได้รบัก�าไรหรอืผลตอบแทนทีม่ากกว่าเงิน
เดือนในแต่ละเดือนที่พวกเขาได้

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในหลายๆ เขตเผชิญกับความยากล�าบาก
คล้ายคลึงกับเขตที่ 12 แต่ในภาพยนตร์จะเน้นน�าเสนอภาพในเขตที่ 12 เป็นหลัก
เพราะตัวแสดงที่ใช้ด�าเนินเรื่องอยู่ในเขตที่ 12 อีกทั้งมีภาพความแตกต่างของ
สภาพแวดล้อมและการแต่งกายทีช่ดัเจนระหว่างเมอืงแคปิตอลและเขตที ่12 เมือ่
น�าลักษณะดังกล่าวในภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games มาเปรียบเทียบกับ
ภาพของสังคมสหรัฐอเมริกาในเรื่องของความเหลื่อมล�้าของรายได้และฐานะใน

สังคมที่เป็นภาพชัดเจนมากขึ้น
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ความเหลื่อมล�้าทางด้านโอกาสและการศึกษา

ปัจจบุนัหลายๆ ประเทศทีข่บัเคลือ่นสงัคมด้วยแนวคดิเสรีนยิมใหม่เป็นส่วน

ใหญ่จะมีอัตราการแข่งขันที่สูง นอกจากอัตราการแข่งขันที่สูง และรูปแบบสังคม

ที่กลุ่มชนชั้นน�าเป็นกลุ่มเพียงกลุ่มเล็กๆ ในสังคมที่คอยแสวงหาผลประโยชน์จาก

กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เป็นชนชั้นกลางถึงชนช้ันล่างในสังคม และการแสวงหาผล

ประโยชน์ของชนชั้นน�านี้เป็นตัวที่ท�าให้ความเหลื่อมล�้าในสังคมถ่างกว้างมากข้ึน

ทั้งในเรื่องฐานะและรายได้ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้โอกาสและการเข้าถึงการ

ศึกษามีความเหลื่อมล�้าตามไปด้วย

สหรัฐอเมริกานิยามว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีมี

ทางเลือกทีจ่ะเป็นอะไรกไ็ด้ตามแนวคดิเรือ่งความฝันแบบอเมรกินัในดนิแดนแห่ง

นี้ ในช่วงยุคบุกเบิกดินแดนกลุ่มผู้อพยพที่เป็นคนผิวขาวต่างก็คาดหวังและฝันที่

จะมีชีวิตกว่าโดยสามารถเลือกทางเดินว่าตนเองอยากเป็นอะไรก็ได้และสามารถ

ยกระดบัฐานะตนเองได้โดยไม่มข้ีอจ�ากดัเรือ่งชนช้ันและฐานะอย่างทีอ่ยูใ่นดินแดน

ยุโรป (Maass M., 2013) แต่ในปัจจุบันปัจจัยที่จะท�าให้ประชาชนในสังคมเข้าถึง

ความฝันแบบอเมรกินัท่ีจะเลอืกได้ว่าอยากเป็นอะไรกไ็ด้เริม่ห่างไกลจากความเป็น

จรงิทีจ่ะท�าให้ส�าเร็จ โอกาสหลายอย่างโดยเฉพาะโอกาสในการเข้าถงึการศกึษาที่

ดใีนสถาบนัชัน้น�าทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีง (Ivy League) ถกูกดีกนัด้วยเรือ่งค่าใช้จ่าย

การลดบทบาทของรัฐบาลในเรื่องการจัดหาสวัสดิการจึงยิ่งท�าให้ชนชั้น

กลางและชนช้ันล่างไม่ได้รับโอกาสการเข้าถึงอุดมคติขั้นพื้นฐานที่คนทั่วไปจะ

สามารถเป็นได้ เช่น การเข้าถึงความฝันแบบอเมริกัน ทั้งที่การศึกษาเป็นพื้นฐาน

ทัว่ไปทีร่ฐับาลจะต้องจดัหาให้เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวติให้ผูค้นในสงัคมมชีวีติทีด่ี

กว่าในอนาคต แต่ปัจจบุนัรฐับาลกลางและรฐับาลในแต่ละมลรัฐเพิกเฉยต่อโอกาส

ท่ีจะเข้าถึงการศึกษาท่ีดีถูกจ�ากัดให้ข้ึนอยู่กับรายได้ ความมั่งคั่งและพ้ืนฐานของ

ครอบครัว รวมถึงตัวชี้วัดเรื่องการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ดีต้ังแต่ระดับ

อนบุาลจนถงึระดับมธัยมศึกษาตอนปลายกเ็ป็นปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้มโีอกาสทางการ
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ศึกษาที่เข้าถึงมหาวิทยาลัยชั้นน�าในสังคม (Stiglitz J. E., สฤณี อาชวานันทกุล 

แปล, 2556) 

นอกจากนี้ การเตรียมตัวเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้น

น�าในสหรัฐอเมริกา พบว่ามีอัตราการแข่งขันท่ีสูงมากและโอกาสที่จะสอบเข้าได้

มักจะอยู่ในมือผู้เรียนที่บ้านมีฐานะทางครอบครัวท่ีอยู่ในระดับชนชั้นกลางถึง

ชนชั้นน�า นั่นเป็นเพราะพวกเขามีเวลาเตรียมพร้อมตัวเองในการสอบแข่งขันเข้า

มากกว่าผู้เรียนที่มีฐานะยากจน เป็นเพราะพวกเขาจะต้องคิดหารายได้เพื่อให้มี

ค่าใช้จ่ายเพียงพอในแต่ละเดือนส�าหรับชีวิตของเขาและครอบครัวที่จะอยู่รอด

ต่อไปในสงัคมจงึท�าให้พวกเขาไม่มีเวลาท่ีจะเตรียมพร้อมสอบแข่งขนัเข้ามหาวทิยาลัย

ช้ันน�า ส่งผลให้การสอบแข่งขันมคีวามเหลือ่มล�า้ของช่องว่างของคะแนนสอบระหว่าง

เดก็ท่ียากจนและเดก็ทีร่�า่รวยในสหรฐัอเมริกาทีถ่่างกว้างข้ึนกว่าเม่ือ 25 ปีที่แล้วถึง

ร้อยละ 30-40 (จาก True Progressivism. 2556 อ้างถึงใน Stiglitz J. E., สฤณี 

อาชวานันทกุล แปล. 2556) สิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดว่าสังคมแบบเสรีนิยมใหม่ท�าให้ผู้คน

ในสังคมมีโอกาสลดลงเพราะด้วยเงื่อนไขเรื่องความเหลื่อมล�้าด้านทรัพย์สินและ

รายได้ที่สูงมากจึงส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้าของโอกาสของผู้คนในสังคม

การเปรียบเทียบความเหลื่อมล�้าทางด้านโอกาสและการศึกษาของผู้คนในรัฐ

พาเนมกับสหรัฐอเมริกา

ประเดน็ความเหลือ่มล�า้เรือ่งโอกาสและการศกึษาทีเ่กิดขึน้ในสหรฐัอเมรกิา

มคีวามชัดเจนว่าเป็นผลพวงจากความเหลือ่มล�า้ของรายได้และฐานะทีไ่ด้กล่าวไป

ก่อนหน้านี้ หากน�าเรื่องความเหลื่อมล�้าของโอกาสและการเข้าถึงการศึกษามา

เปรียบเทียบกับสังคมในรัฐพาเนม เพื่อให้เห็นภาพท่ีชัดเจนอาจเปรียบได้กับการ

แข่งขนัในเกมล่าเกมทีเ่ป็นเกมการแข่งขนัทีเ่อาชวีติเป็นเดมิพนัเพือ่เป็นผูช้นะเพียง

คนเดียวที่เอาชีวิตรอดจากการล่ากันเอง และได้รับรางวัลจากการเป็นผู้ชนะคือ

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม เงินทอง บ้าน อาหาร
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โอกาสในการชนะในเกมล่าเกมนีข้ึน้อยูก่บัความสามารถของทกัษะการต่อสู้ 

ทักษะการใช้ชีวิตในป่า ทักษะการใช้อาวุธและเขตที่มีทักษะเหล่านี้คือเขตที่มี

โอกาสได้รับการฝึกฝนทักษะการต่อสู้ ทักษะการใช้ชีวิตในป่าและทักษะการใช้

อาวธุซึง่ในกลุม่อาชีพ เป็นเขตทีม่โีอกาสได้ฝึกทกัษะการต่อสูแ้ละการใช้อาวธุมาก

ทีส่ดุจนเรยีกได้ว่า เป็นกลุม่อาชพี และโดยส่วนใหญ่เขตที ่1 และ 2 จะอาสาสมคัร

ลงแข่งขันโดยไม่ต้องจับฉลากชื่อเหมือนในเขตอื่นๆ เพราะมีความมั่นใจที่ได้รับ

การฝึกฝนทักษะการต่อสู้และการใช้อาวุธมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีเขตที่ 3 และ 4 

ทีย่งัมีความม่ังค่ังและเป็นประโยชน์กบัเมอืงแคปิตอลโดยในระหว่างทีแ่ข่งเขตเหล่า

นี้ได้รับของบริจาคช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนในเขตตนเองจึงมีโอกาสรอดชีวิต

มากกว่าเขตอื่นๆ ที่ต้องดิ้นรนหาทางรอดในเกมล่าเกม และในวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่

ในเขตอื่นท่ีไม่ใช่เขตที่กล่าวไปข้างต้นนั้นในแต่ละวัน อาหาร ยารักษาโรค ของ

จ�าเป็นเหล่านี้เขตอื่นๆ ไม่เพียงพอต่อประชากร นอกจากจะต้องคิดเรื่องการใช้

ชีวติให้ตนและครอบครวัอยูร่อดแล้ว เขตอืน่ๆ นัน้ไม่มทีรพัยากรทีเ่ป็นทีพ่งึใจหรอื

หรูหราหรอืเป็นประโยชน์ส�าคญัในการครองอ�านาจมากไปกว่า 4 เขตนีท้ีส่ามารถ

ใช้แลกเปลีย่นหรอืต่อรองกบัแคปิตอล จงึท�าให้ไม่มโีอกาสเข้าถงึการฝึกทกัษะการ

ต่อสู้และการใช้อาวุธได้อย่างที่กลุ่มอาชีพในเขตที่มั่งคั่ง

ความเหลือ่มล�า้ของโอกาสทีจ่ะเข้าถงึการฝึกทกัษะต่างๆ เพ่ือให้เป็นผู้ชนะ

ในเกมเป็นผลมาจากความเหลื่อมล�้าของฐานะและรายได้รวมถึงการได้รับการ

สนบัสนนุสวัสดกิารทีด่จีากประธานาธบิดสีโนว์จงึมคีวามพร้อมสามารถเตรยีมตวั

ในการเข้าแข่งขันได้อย่างเต็มที่ และตัวชี้วัดจ�านวนผู้ชนะในแต่ละเขตเป็นส่ิงท่ี

แสดงให้เห็นความเหลื่อมล�้าของโอกาสได้ชัดเจน ในเขตที่ 12 มีผู้ชนะเพียง 3 คน 

คือ เฮมิช (Heymitch) แคตนิส (Katniss) และ พีต้า (Peta) เป็นจ�านวนผู้ชนะที่

น้อยทีส่ดุใน 12 เขตดงันัน้จงึกล่าวได้ว่าเขตที ่12 เป็นเขตท่ียากจนสุดและมโีอกาส

น้อยที่สุด ซึ่งความเหลื่อมล�้าทางโอกาสในรัฐพาเนมเป็นภาพสะท้อนท่ีชัดเจนให้

กับสังคมเสรีนิยมใหม่ในสหรัฐอเมริกากลุ่มคนท่ีได้โอกาสมากกว่าทั้งในการสอบ
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แข่งขนัส�าหรบัการศกึษาในระดบัท่ีสงู การเข้าศกึษาในสถานศกึษาทีดี่มกัจะเป็นก

ลุ่มคนที่มีพื้นฐานครอบครัวท่ีมั่งคั่ง ส่วนกลุ่มคนท่ียากจนไม่โอกาสและพื้นที่ให้

พวกเขามากพอเพราะพืน้ท่ีของพวกเขาคอืการต่อสูก้บัระบบทนุนยิมเสรนียิมใหม่

ที่สร้างเงื่อนไขให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงโอกาสและการศึกษาที่ดีได้

ประเด็นปัญหาที ่2 
เรื่องการผกูขาดการแข่งขนัแบบธรรมชาตใินสหรฐัอเมรกิาและรฐัพาเนม

การผูกขาดโดยธรรมชาติในเรื่องการแข่งขันระหว่างเอกชน

ปัจจุบนัสงัคมสหรฐัอเมรกิาด�าเนนิตามแนวทางเสรนียิมใหม่ทีส่นบัสนนุการ

แข่งขันกันอย่างเสรี (Liberalization) โดยแข่งขันกันภายใต้กรอบของสถาบันที่

ภาครฐัเป็นผูก้�าหนดขึน้มา การแข่งขนัต่างๆ ทีเ่ป็นสิง่ส�าคญัในสงัคมคอืการแข่งขนั

ประมลูสมัปทานการให้บรกิารสาธารณูปโภคกบัประชาชน โดยการแข่งขนัเพือ่ให้

ได้ผลประโยชน์จากสมัปทานเหล่านีเ้กดิขึน้เพือ่ลดความวุ่นวายและการทจุรติ อกี

ทั้งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีผู้ให้บริการสาธารณูปโภคหลายราย เช่น ในกรณี

วิกฤตไฟฟ้าในแคลิฟอร์เนีย (California) ปี 2000 ที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลา

นานท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งในบางพื้นท่ี และปัญหาไฟฟ้าขายปลีกแบบไม่มีการท�า

สัญญาและก�าหนดราคากลาง โดยในช่วงเวลานั้น แคลิฟอร์เนีย (California) ได้

เปิดให้มีการค้าปลกีกระแสไฟฟ้าจากเอกชน แต่กเ็กดิปัญหาการขายกระแสไฟฟ้า

ที่ไม่มีการก�าหนดราคากลางในตลาดท�าให้ราคากระแสไฟฟ้าผันผวนและเกิด

ปัญหาราคากระแสไฟฟ้าสูงมาก (ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง

ชาต,ิ 2544) จึงท�าให้เป็นกรณตีวัอย่างส�าหรบัข้อเสียในๆ การแข่งขนัทีเ่อกชนเข้า

มารับสัมปทานหลายแห่ง ที่น�ามาใช้เป็นข้ออ้างในการผูกขาดการแข่งขันให้มีผู้ที่

ประมลูสมัปทานได้เพยีงเจ้าเดยีวซึง่น�าไปสูก่ารผกูขาดผูท้ีร่บัสมัปทาน และเอกชน

ที่ได้โอกาสในสัมปทานเหล่านั้นมักเป็นกลุ่มชนชั้นน�าที่มีเงินทุนจ�านวนมากและมี
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อ�านาจในตลาดทุน (Wall Street) ท่ีได้รับการสนับสนุนเป็นล�าดับแรกเสมอ 

(Harvey D., เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, ภัควดี วีระภาสพงษ์, สุรัตน์ โหราชัยกุล, และ

อภิรักษ์ วรรณสาธพ แปล. 2555)   

การเปรียบเทียบการผูกขาดเป็นผู้ได้ผลปรโยชน์ในสหรัฐอเมริกา

และการผูกขาดผู้ชนะในการแข่งขัน

การแข่งขนัในรฐัพาเนมคอืการแข่งขนัทีส่ามารถยกระดบัชวีติให้มทีางเลอืก

ท่ีดีกว่าและเลือกได้ว่าจะท�าอะไร แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลของ

ประธานาธบิดสีโนว์ (President Snow) การผกูขาดผูช้นะในเกมล่าเกมมกัจะเป็น

เขตที่ 1, 2, 3 และ 4 เพราะเขตเหล่านี้มักจะเป็นกลุ่มที่ร�่ารวยมากกว่าเขตอื่นๆ 

ซึ่งสามารถเทียบได้กับชนชั้นน�าในสังคมสหรัฐอเมริกาที่มักจะได้เปรียบเพราะ

เป็นกลุม่คนส่วนน้อยในสงัคมท่ีมีเงนิทนุสะสมจ�านวนมากอกีทัง้ได้รบัการสนบัสนนุ

จากรัฐบาลโดยเฉพาะ

ในสหรัฐอเมริการัฐบาลให้ความส�าคัญกับภาคการเงินเป็นอย่างมากนับ

ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมาความเข้มข้นของระบบทุนนิยมเพิ่มมาก

ขึน้ในยคุทีเ่รยีกว่าเสรนียิมใหม่ สทิธต่ิางๆ เช่น ระบบกรรมสทิธิท์ีเ่ข้มแขง็ ทัง้หมด

เป็นการเปิดเสรีภาพอย่างเต็มที่ส�าหรับการลงทุนในตลาดทุนและการลงทุนใน

กิจการต่างๆ โดยที่รัฐบาลเป็นผู้ก�าหนดกรอบกติกามอบเสรีภาพให้กับประชาชน

ทีจ่ะเข้ามาแข่งขนัโดยใช้หลกักฎหมายเป็นตวัควบคมุสังคมท้ังสังคมให้ด�าเนนิตาม

ทางเลอืกทีม่เีสรภีาพภายใต้กรอบของสถาบันซึง่กรอบทีก่�าหนดข้ึนเป็นประโยชน์

ที่เข้าข้างกลุ่มชนชั้นน�าให้แสวงหาผลประโยชน์ได้โดยท่ีมีความชอบธรรมจาก

กฎหมายมาเป็นตัวรับรองสิทธิของกลุ่มชนชั้นน�าเหล่านี้ ลักษณะเช่นนี้คล้ายกับ

ในสงัคมของรฐัพาเนมท่ีมกีระท�าการใดๆ กไ็ด้หรืออยากทีจ่ะเป็นอะไรกไ็ด้ แต่ต้อง

ถูกควบคุมโดยอ�านาจของรัฐบาลประธานาธิบดีสโนว์ (President Snow)
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อีกทั้งยังถูกควบคุมโดยชนชั้นในสังคมที่เป็นตัวก�าหนดว่าตัวเรามีความ

สามารถได้อยูใ่นขดีจ�ากดัเท่าใด โดยทีไ่ม่มอี�านาจต่อรองเหมอืนกบักลุ่มคนชนชัน้

น�าในสงัคม อกีทัง้กลุม่ประชาชนส่วนใหญ่ในรฐัพาเนมกไ็ม่สามารถแข่งขันได้อย่าง

เท่าเทยีมเพราะในแต่ละเขตมฐีานะทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัความมัง่คัง่ท่ีแตกต่างกนัและ

การสนบัสนนุของรฐับาลประธานาธบิดสีโนว์ (President Snow) ท�าให้ภาพสงัคม

การแข่งขันในภาพยนตร์เป็นตัวสะท้อนถึงภาพสังคมว่า จะมีกลุ่มที่มั่งคั่งในสังคม

เพยีงหยบิมือทีผ่กูขาดทีจ่ะได้รบัผลประโยชน์เพียงกลุม่เดยีว เพราะตลาดทนุและ

ทุกอย่างที่เกี่ยวกับทุนเอกชนจัดว่าเป็นส่วนส�าคัญที่สุดในสังคมยุคเสรีนิยมใหม่

และทกุอย่างถกูตค่ีาเป็นทนุและตวัเงนิทัง้หมด (David Harvey, เก่งกจิ กติิเรียงลาภ, 

ภัควดี วีระภาสพงษ์, สุรัตน์ โหราชัยกุล, และอภิรักษ์ วรรณสาธพ แปล. 2555.)

ประเด็นปัญหาที ่3 
เรือ่งเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความหมายในสหรัฐอเมริกา

กับเสียงของประชาชนในเขตทีไ่ม่มีความหมาย

ภายหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาช่วงปี 2007-2008 

เกดิเสยีงสะท้อนของประชาชนมากขึน้ ในเรือ่งการปฏบิติัต่อประชาชนในสังคมที่

ไม่เท่าเทียมกัน การเคลื่อนไหวของกลุ่มประท้วงที่เรียกว่า Occupy Wall street 

เกดิขึน้เพือ่เรยีกร้องความเท่าเทยีม ความโปร่งใสต่อการปฏบิติังานของรัฐ เพราะ

นโยบายส่วนใหญ่ทีร่ฐัใช้เป็นนโยบายทีส่นบัสนนุกลุม่ชนชัน้น�าทีเ่ป็นกลุม่คนเพยีง 

1% ของสงัคมและละเลยกลุม่คน 99% การเคลือ่นไหวดงักล่าวทวคีวามรนุแรงข้ึน

เมื่อมีการใช้ก�าลังเข้าสลายการประท้วง (Dailey K., 2011)

ภาพการประท้วงของประชาชนส่วนใหญ่ท่ีใช้เกณฑ์เรื่องรายได้เป็นตัว

ก�าหนดชื่อเรียกว่า กลุ่มคน 99% ของสังคม ส่วนกลุ่มคน 1% คือกลุ่มชนชั้นน�าที่
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มีรายได้สูงกว่าคน 99% มาก การออกมาประท้วงนี้คือการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล

ไม่ให้ความส�าคัญกับประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศทั้งที่คน 99% เป็นประชาชน

ในรัฐเหมือนกับคน 1% แต่การปฏิบัติของรัฐปฏิบัติได้แตกต่างกัน เช่น การ

สนับสนนุช่วยเหลอืเรือ่งเงนิกูด้อกเบ้ียต�า่ การออกนโยบายยดืหยุน่ต่อการจ้างงาน 

การลดภาษีส�าหรับบริษัทและกิจการด้วยข้ออ้างว่าเป็นการสร้างรายได้ให้คนใน

สงัคม เป็นต้น ส่วนประชาชนส่วนใหญ่ทีเ่ป็นแรงงานให้กบับรษิทัและกจิการเหล่า

น้ีกต้็องยอมรบัในชะตากรรมทีบ่รษิทัจะปลดออกหรอืลดชัว่โมงการท�างาน โดยที่

รัฐไม่มีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนประชาชนเพื่อให้ได้รับความยุติธรรม จึงเป็น

สาเหตุให้เกิดการประท้วง

การเปรียบเทียบเสียงของประชาชนในสหรัฐอเมริกา

กับในเขตที่ไม่มีความหมาย

ประชาชนในสหรฐัอเมรกิาเปรยีบได้กบักลุม่คนส่วนใหญ่ในเขตของรฐัพาเนม

ทีร่ฐัไม่ได้ให้ความส�าคญัมาเป็นระยะเวลายาวนาน ยิง่ไปกว่านัน้รฐัยงัให้ความร่วม

มือกับกลุ่มชนช้ันน�าออกนโยบายสนับสนุนชนช้ันน�าแต่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม

เปรยีบเทยีบเรือ่งการออกนโยบายของรฐับาลสหรัฐอเมริกากบัการก�าหนด

กติกาและกฎของรัฐบาลประธานาธิบดีสโนว์ที่การสนับสนุนชนชั้นน�าโดยการ

จัดการแข่งขันเกมล่าเกมที่ส่งผลให้ชีวิตของผู้คนต้องเกิดความเสี่ยงต่อชีวิต และ

ถกูละเลยการมคีณุภาพชวีติทีด่ทีัง้ทีค่นในเขตเป็นส่วนหนึง่ของรัฐพาเนมเช่นเดียว

กบัประชาชนในสหรัฐอเมรกิาทีถ่กูละเลยต่อคณุภาพชีวติ และความมัน่คงของชวีติ 

ด้วยการที่รัฐบาลในสหรัฐอเมริกาสนับสนุนนโยบายการจ้างงานแบบยืดหยุ่นเพื่อ

ช่วยเหลอืกลุม่นายทนุไม่ต่างจากการท�าลายความมัน่คงของประชาชน รายได้ของ

ประชาชนที่หายไปท�าให้ผู้คนเหล่านั้นเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เพราะไม่มีรายได้มาใช้จ่าย

ต่อรายได้ครัวเรือนที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน อันน�าไปสู่การประท้วงของกลุ่มคน
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ส่วนใหญ่ที่ทนไม่ได้ต่อการกระท�าของรัฐเช่นเดียวกันในแต่ละเขตเร่ิมแสดงท่าที

ต่อต้านรัฐเพราะความไม่พอใจต่อการกระท�าที่รัฐบาลประธานาธิบดีสโนว์ปฏิบัติ

กบัผูค้นในเขตเหมอืนเครือ่งบรรณาการทีเ่ข้าไปแข่งขนัเพือ่คว้าความฝันในอดุมคติ

ที่ไม่สามารถท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้จริงและเครื่องจักรที่เป็นเพียงเครื่องผลิต

ทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยงคนในเมืองแคปิตอล การปฏิบัติที่ไม่เท่าทียมกันของ

ประธานาธบิดสีโนว์ท�าให้ผูค้นเริม่ลกุขึน้ต่อต้านและเรียกร้องความเท่าเทียมกนัใน

สังคมของรัฐพาเนมเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาที่คนส่วนใหญ่ออกมาเรียกร้อง

ต่อการกระท�าของรัฐที่ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างประชาชน 99% กับ

ประชาชน 1%

สหรัฐอเมริกาให้ความส�าคัญกับระบบการเงินและตลาดทุนเป็นหลักนับ

ตั้งแต่ใช้ลัทธิเสรีนิยมใหม่เป็นหลักในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

การเมือง ส่งผลให้ประเทศเกิดการกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมจึงท�าให้

ประเทศมีความเหลื่อมล�้าที่สูงมากประเทศหนึ่ง จากการแสดงรายได้ของผู้คนใน

สงัคมรายได้ของชนชัน้กลางทีอ่ยูใ่นระดบัปานกลางและชนชัน้น�าทีอ่ยูใ่นระดบัสงู 

โดยระดับปานกลางเมื่อปี 2014 อยู่ที่ 791 ดอลล่าห์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ เทียบกับ

ระดับสูงอยู่ที่ 1,898 ดอลล่าห์สหรัฐฯต่อสัปดาห์ (Inequality, 2014) แสดงให้

เห็นถึงความเหล่ือมล�้าของรายได้ระหว่างชนชั้นน�ากับผู้คนทั่วไปในสังคมที่เป็น

ชนช้ันกลางว่ามีระดับรายได้ที่ต่างกันเป็นอย่างมาก โดยในสังคมเสรีนิยมใหม่ที่

ผูค้นต้องรับผดิชอบตนเองโดยท่ีไม่มสีวัสดิการจากรฐับาลท�าให้ประชาชนรับภาระ

ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และแนวคิดเรื่องความฝันแบบอเมริกันมาเป็นตัวชักจูง

ผู้คนในสังคมให้เกิดแรงบันดาลใจในการยกระดับฐานะหรือการมีทางเลือกให้กับ

ชีวิต โดยวิธีที่จะเข้าถึงโอกาสนั้นจ�าเป็นต้องเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงและยิ่ง

บทสรุป

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์64



การเลือกการศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าแก่ (Ivy League) และท�าให้ได้รับ

โอกาสต่างๆ ที่สามารถต่อยอดให้เลือกได้ว่าอยากเป็นอะไรหรืออยากท�าอะไร ซึ่ง

เป็นปัญหาทีท่�าให้ความฝันแบบอเมรกินัเป็นจรงิได้น้อยลงในสังคมเสรีนยิมใหม่นี้

เพราะความเหลื่อมล�้าที่สูงขึ้นของช่องว่างรายได้ ประกอบกับการให้ความส�าคัญ

ของระบบการเงินและตลาดทุนเป็นส�าคัญท�าให้สหรัฐอเมริกาเร่ิมมีความ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ด�าเนินตามหลักการ 1 คนต่อ 1 เสียง ตามแนวทาง

ประชาธิปไตยตามที่ได้อ้างไว้ในเจตนารมณ์ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเสรี

ประชาธิปไตยที่ให้ความส�าคัญกับทุกสิทธิทุกเสียง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจท�าให้สังคมที่มี

ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมน�าสูส่งัคมทีส่ิน้หวงักระทัง่มกีารปลุกความหวงัทีจ่ะท�าให้

ผู้คนในสหรัฐอเมริกากลับมาได้อีกครั้งโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack 

Obama) แต่การหาเสยีงก่อนได้รบัเลอืกและการเข้ามาปฏบิติัการจริงสวนทางกนั

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama) ยังคงด�าเนินการสานต่อความ

สมัพนัธ์กับกลุม่ตลาดทนุ (Wall Street) อกีทัง้เอือ้อ�านวยผลประโยชน์ให้กบัชนชัน้

น�ามาโดยตลอด ความหวงัทีเ่คยให้ไว้ในสงัคมขาดลงกลายเป็นการรวมตวักันออก

มาเรียกร้องทีเ่รยีกว่า Occupy Wall Street ท่ีออกมาประท้วงเรยีกร้องการจดัสรร

ผลประโยชน์ของรัฐที่ไม่เท่าเทียมรัฐช่วยเหลือกลุ่มชนชั้นน�าที่มีอยู่เพียงหยิบมือ

เดียวหรือที่เรียกว่า กลุ่มคน 1% แต่ละเลยการสนับสนุนหรือช่วยเหลือกลุ่มคน 

99% ในสังคม เช่น การลดอัตราภาษีส�าหรับเงินลงทุนเพราะการลงทุนเป็นการ

สร้างงานให้สงัคมแต่เกบ็อตัราภาษรีายได้บคุคลธรรมดาเท่าเดิม อนญุาตให้มกีาร

เลิกจ้างพนักงานได้เพื่อให้กิจการด�าเนินต่อไปอย่างมีเสถียรภาพและแข่งขันใน

ตลาดได้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการอภิปรายถึงการสถาปนาอุดมการณ์ 

“การกลับมาพัฒนาชาติ” ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ซ่ึงด�าเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการ

สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) โดยอาศยัวิธกีารทางประวตัศิาสตร์ และ

ได้ผลการศกึษาว่าอุดมการณ์ “การกลบัมาพฒันาชาต”ิ ได้รบัการสถาปนาขึน้เพือ่

ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทุนเพื่อให้โครงการได้บรรลุจุดประสงค์ของ

การก่อตั้งโครงการ พสวท. กล่าวคือ ผลิตนักวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการขยายตัว

ของภาคอตุสาหกรรมและการปรบัเปลีย่นโครงสร้างทางเศรษฐกจิในช่วงทศวรรษ 

2520 แต่การผลิตซ�้าอุดมการณ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกลับท�าให้บุคคลที่

เกี่ยวข้องกับโครงการไม่สามารถมองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของการบริหารจัด

ทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดลึกซึ้งแต่กลับมองเป็นเพียงความผิด

พลาดของปัจเจกอย่างเดียว

[ ค�ำส�ำคัญ ]
อุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนาชาติ”, โครงการ พสวท., ทุนการศึกษา 

ทางวิทยาศาสตร์
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Abstract

This article aims to debate on the construction of “Coming back 
to develop country” Ideology in Development and Promotion of Science 
and Technology Talents (DPST) program, organized by The Institute 
for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). 
By using historical methods, the study resulted that “Coming back to 
develop country” Ideology had been inculcated to shape scholars’ 
consciousness. The Ideology was (and is) emphasized in order to 
achieve DPST’s purpose, which is to generate a number of scientists 
to serve an expanding industrial sector and economic structural 
adjustment between 1977-1986. However, the stakeholders of 
DPST program consider the problem as only individual mistakes 
while structural conflict in the management of science scholarships 
has been distorted by the consecutive ideological reproduction. 

[ Keywords ]
“Coming back to develop country” Ideology, DPST program, 

Science scholarships
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บทนำ�

การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทุนการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร์ของภาครัฐไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักวิชาการทางด้าน

สงัคมศาสตร์-มนษุยศาสตร์ และไม่ค่อยมกีารอภปิรายถกเถยีงเป็นวงกว้างในสงัคม

มาก่อน จนกระทัง่เกดิปัญหากรณีอดตีอาจารย์ทันตแพทย์ของมหาวทิยาลยัมหิดล

ได้หนีทุนการศึกษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลจนส่งผลกระทบต่อผู้ 

ลงชือ่ค�า้ประกนัต้องช�าระเงนิชดใช้ทุนเนือ่งจากผดิสญัญาทนุแทน ท�าให้เกดิเสียง

วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่ระยะหนึ่ง 

ในเวลาต่อมาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้น�าเสนอ

ปัญหาของการบริหารจัดการทุนการศึกษาหลายบทความ เช่น บทความเรื่อง 

“จากกรณหีนทีนุ...สูโ่อกาสปฏริปูการบรหิารทุนการศกึษา” (สถาบนัวจิยัเพือ่การ

พัฒนาประเทศไทย, 2559) นอกจากนี้ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้น�าเสนอ

เนื้อหาในลักษณะเดียวกันผ่านรายการ “คิดยกก�าลังสอง” ซึ่งทางรายการได้ยก

ตัวอย่างปัญหาการจัดการทุนการศึกษาจ�านวน 3 ทุน คือ ทุนกระทรวงวิทยา

ศาสตร์ฯ ทุนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และทุนโครงการ

พัฒนาและส่งเสริมผู ้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(พสวท.) โดยส่วนหน่ึงของรายการได้น�าเสนอแผนภูมิรูปภาพเรื่องปัญหาของทุน 

พสวท. และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู ้คนในโครงการ พสวท. (อานนท์  

ศักดิ์วรวิชญ์, 2559) จนน�ามาสู่การชี้แจงจากทาง TDRI และการแก้ไขข้อมูล

แผนภูมิรูปภาพในเวลาต่อมา (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2559)
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กระแสวิพากษ์วิจารณ์ TDRI ของกลุ่มนักเรียนและอาจารย์ที่ได้รับทุนจาก

โครงการ พสวท. ก่อให้เกิดความคิดในการสื่อสารถึงความส�าคัญของโครงการ 

พสวท. ที่มีต่อประเทศชาติ ตลอดจนถึงความส�าคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

บรสิทุธิ ์(pure science) และ คณติศาสตร์บรสิทุธิ ์(pure mathematics) ในการ

พัฒนาประเทศ จนน�าไปสู่การจัดตั้งเพจเฟซบุ๊กชื่อว่า “DPST Think Tank” ของ

กลุม่นกัเรยีนทนุ พสวท. จ�านวนหนึง่เพือ่สือ่สารข้อมลูของผูไ้ด้รบัทนุ พสวท. ทีถ่กู

ต้องออกสูส่าธารณะ (เฟซบุ๊ก, 2559) แต่กลบัมน้ีอยคนทีต่ระหนกัถงึข้อเสนอแนะ

ของ TDRI ในเรื่องการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการทุน พสวท. ให้เป็นไป

อย่างมปีระสทิธิภาพและสมัพนัธ์กับบรบิททางสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา

ผู้เขียนเสนอว่าส่วนหนึ่งของการไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมได้

เกิดจากการใช้อุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนาชาติ” ในการควบคุมความรู้สึก

นึกคิดของนักเรียนทุน พสวท. ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ให้ทุนการศึกษา 

โดยเป็นอุดมการณ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นว่าเมื่อผู้รับทุน พสวท. ได้ส�าเร็จ

การศกึษาแล้วจะต้องกลบัมาพฒันาชาตโิดยการท�างานชดใช้ทนุและใช้ความรูท้าง

ด้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ทีร่�า่เรยีนมาให้เกดิประโยชน์สูงสุด ซ่ึงความคดิ

เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงเวลาแรกของการ

ก่อตั้งโครงการ พสวท. โดยในบทความจะอภิปรายอยู่ 4 ประเด็น คือ (1) กระแส

ความคิดในการก่อตั้งโครงการ พสวท. และบริบท (2) การสถาปนาอุดมการณ์ 

“การกลับมาพัฒนาชาติ” (3) ผลจากการใช้อุดมการณ์ที่มีต่อโครงการ พสวท. 

และ (4) บทสรุปและข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยมีการค้นคว้าหลักฐานด้านเอกสารที่

เกีย่วข้องกับโครงการ พสวท. เช่น รายงานการวจิยัของ สสวท. นติยสารข่าว สสวท. 

เป็นต้น และน�าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ในบทความ

น้ี โดยบทความนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาพฒันาการของวงการวทิยาศาสตร์

ไทยในอนาคต
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● กระแสความคิดในำการก่อตั้งโครงการ พสวท. และบริบท
ในช่วงต้นทศวรรษที่ 2520 รัฐบาลไทยได้มีการปรับยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาประเทศใหม่จาก “การมุ่งขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ” มาเป็น 

“การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจและการเพ่ิม

ผลผลิต น�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาต ิฉบบัที ่5 ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงราคาน�า้มนัและวกิฤตกิารทางการเงนิ

ของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516-2517 ท�าให้เกิดสภาพเศรษฐกิจผันผวน กล่าวคือ 

เกิดภาวะเงินเฟ้อ อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังมี

ความจ�าเป็นต้องน�าเข้าเชือ้เพลงิ วตัถดุบิ เครือ่งจกัร และสนิค้าทนุจากต่างประเทศ 

ซึง่ส่งผลให้ประเทศไทยขาดดลุการค้า โดยภาครฐัมองว่าประเทศไทยไม่ได้ปรับตัว

ให้เข้ากับการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลก รฐัจงึเริม่ตระหนกัถงึความส�าคญั 

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างก�าลังคนเพื่อช่วยให้ประเทศ

พัฒนาไปสู่ “ประเทศกึ่งอุตสาหกรรม” 

ในปี พ.ศ. 2524 ฝ่ายวิจัยและประเมินผล สสวท. ได้จัดท�าโครงการ

เสาะแสวงหาผูมี้ปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ โดยตพีมิพ์เป็นรปูเล่มในปี พ.ศ. 2525 

การศึกษาช้ินนี้ได้ค้นหาตัวชี้วัดผู้มีปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ จากบทน�าของ

งานวิจัยและในเอกสารบันทึกการประชุมได้พบหลักฐานที่อธิบายความเป็นมา

ของการด�าเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดของภาครัฐดังที่กล่าวไปแล้ว ดังนี้
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“...ส�าหรบัประเทศไทย แม้ว่าจะเป็นประเทศทีอ่ดุมสมบรูณ์ไป

ด้วยทรพัยากรธรรมชาต ิและรฐับาลมนีโยบายเร่งรดัพฒันาประเทศ 

แต่การพฒันาประเทศยงัคงด�าเนนิไปอย่างเชือ่งช้า และไม่สอดคล้อง

กับเป้าหมายที่วางไว้อย่างสมบูรณ์ เหตุผลส�าคัญประการหนึ่งที่ก่อ

ให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวคือ การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถสงูทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีจ่ะคดิหาวธิกีารน�า

เอาทรพัยากรธรรมชาตมิาใช้ได้อย่างเหมาะสมหรือสร้างอตุสาหกรรม

ต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นสินค้าออกของประเทศไทย

ส่วนใหญ่จงึอยูใ่นรปูของวตัถดุบิ และซือ้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ

มาใช้ เนื่องจากการพยายามริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีด้วย

ตนเองยังมีน้อย และไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ประเทศไทย

จึงเสียเปรียบดุลย์การค้ามากข้ึนทุกปีและไม่สามารถพึ่งตนเองได้

ตลอดมา

โดยเหตผุลดังกล่าว ประเทศไทยควรจะริเริม่อย่างจริงจังในการ

เร่งรัดผลิตบุคคลท่ีมีความรู้และมีความสามารถสูงทั้งทางด้าน

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) และทางด้านเทคโนโลยี 

เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันส่วน

ใหญ่มีรากฐานมาจากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี...

บุคคลที่มีความสามารถทางสมองสูง จึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อ

ประเทศชาตใินการสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์แก่มวลมนษุย์

โดยส่วนรวม บุคคลที่มีพลังความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สูง 

หรอืเรยีกว่าปรชีาญาณทางวทิยาศาสตร์นัน้ อาจจะมไิด้แสดงความ

สามารถออกมาให้ประจักษ์ในรูปของการเรียนเก่งวิทยาศาสตร์เก่ง

เป็นพเิศษ เพราะกระบวนการเรียนการสอนในชัน้เรยีน อาจไม่เพยีง

พอที่จะกระตุ้นความสามารถพิเศษท่ีมีอยู่ในตัวผู้เรียนได้ นอกจาก
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นี้ในปัจจุบัน นักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีจ�านวนค่อนข้างมาก ครูจึง

ไม่มีโอกาสสนใจบุคคลที่เรียนเก่งมากนัก จึงเป็นที่น่าเสียดายอย่าง

ยิ่งที่ไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้มีปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์

อย่างเต็มที่...เป็นเหตุให้ประเทศชาติขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ที่มี

ความสามารถพเิศษสงูในการคดิค้นเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อประเทศชาติได้...” (สาขาวิจัยและประเมินผล, 2525, น.1-2)

ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจของประเทศนับเป็นจุดประสงค์แรกเริ่มของการก่อตั้ง โครงการ พสวท. 

ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกับการที่ประเทศไทยเริ่มน�าแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมาใช้

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และ

โรงงานเคมี และการเร่งพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นที่ตั้งของ

แหล่งอตุสาหกรรมหลัก (นคิมอุตสาหกรรมตะวนัออกมาบตาพุด) เช่น อตุสาหกรรม

แยกก๊าซ อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีเป็นต้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่ง

ชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) โดย อนันต์ จันทร์กวี เขียนบทความเรื่อง 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู ้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี” ในหนังสือ 12 ปี สสวท. จะพบหลักฐานที่สัมพันธ์กับบริบทที่กล่าว

ข้างต้น ว่า

“...เมื่อพิจารณาถึงสภาพการตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การพบแหล่งน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ 

การมโีครงการพฒันาอตุสาหกรรมแถบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก หรอื

เมื่อศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ส่วนที่ 

3 เรื่องการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  

พบว่าได้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างพื้นฐานและสมรรถภาพด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสร้างสิง่จงูใจให้เอกชนและรัฐวสิาหกจิ
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น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต...

ตลอดจนกลั่นกรอง ดัดแปลง และพัฒนาเทคโนโลยีมาจากต่าง

ประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้ย่อมชี้ให้

เห็นชัดว่าประเทศไทยต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูง

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยด�าเนินการพัฒนา

ประเทศตามแผนทีว่างไว้...” (สถาบันส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, 2527, น.187)

จะเห็นได้ว่าบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในสมัยนั้นได้เอื้อให้หน่วยงาน

ของภาครัฐก่อตั้งโครงการ พสวท. ขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน

หวักะทปิระกอบอาชพีทางด้านวทิยาศาสตร์แทนอาชพีทางด้านแพทยศาสตร์หรือ

วิศวกรรมศาสตร์ จากค�าให้สัมภาษณ์ของ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา อดีตผู้อ�านวยการ 

สสวท. (พ.ศ. 2540-2544) และอดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

(พ.ศ. 2544-2552) ว่า 

“ยุคนั้นคนที่สอบเข้าเรียนคณะวิทย์ฯจะเลือกล�าดับคณะวิทย์

เป็นล�าดับท้ายๆ แม้ว่าจะเป็นจุฬาฯ หรือมหิดลก็ไม่ได้เด็กท่ีสนใจ

จะมาเรียน และอีกอย่างคือปี 1 ที่จุฬาฯหรือมหิดลคล้ายๆ กับว่า

ปลายเทอมจะเป็นการเรียนแบบกวดวิชา หมายความว่าเรียนไม่ได้

ก็ไปซิ่วหรือเรียนใหม่ก็ได้ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอช่วงปี 3 ปี 4 

จ�านวนนสิติจะลดลงมาก” (ชาตร ีวงษ์แก้ว และคณะ, 2552, น.20) 
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● การสถาปนำาอุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนำาชาติ”
เมื่อมีการก่อตั้งโครงการ พสวท. ข้ึนมาในปี พ.ศ. 2527 ทางโครงการมี

วัตถุประสงค์แรกเริ่มในการส่งเสริมก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ส�าหรับพัฒนา

ประเทศ (สาขาวจิยัและประเมนิผล ฝ่ายประสานงานโครงการ พสวท., 2531, น.2) 

ดังนี้

(1) ให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของคนให้สูงสุดในขณะที่

อยู่ในวัยเรียน

(2) ถ้าอยู่ในวัยท�างานให้ได้มีโอกาสใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ใน

การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

(3) พยายามหาทางส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและ

เอกชนมีบทบาทในการสร้างงานให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษสูงทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีเ่รียนส�าเรจ็การศกึษาระดับชัน้ทีส่ามารถ

ประกอบอาชีพได้แล้ว

โครงการ พสวท. ได้ให้ทนุการศกึษาให้กบันกัเรยีนในระดับชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลายและระดับอดุมศกึษา โดยรบัทนุการศกึษาต่อเนือ่งจนถงึระดบัปรญิญา

เอก และมีสิทธิ์สอบชิงทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ หลังส�าเร็จการศึกษาจะต้อง

ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง สสวท. มองว่าหน่วยงานภาครัฐยัง

ขาดแคลนนกัวทิยาศาสตร์อยู ่(ลดัดาวัลย์ ผดงุทรพัย์, 2535, น.64) และก่อให้เกดิ

การสถาปนาอุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนาชาติ” โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ 

พสวท. รวมถึงนักเรียนทุนของ พสวท. ว่าเมื่อนักเรียนทุนส�าเร็จการศึกษาแล้วจะ

ต้องกลับมาท�างานชดใช้ทุนในหน่วยงานภาครัฐหรือตามที่คณะอนุกรรมการ

โครงการ พสวท. จะให้ความเห็นชอบหรือตามเงื่อนไขของโครงการ พสวท. 

เพือ่พฒันาประเทศชาตติามปรากฏหลกัฐานจากข้อความของนกัเรียนทนุ พสวท. 

คนหนึ่งที่กล่าวว่า
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“...เราเข้าใจกันว่านักเรียนทุน พสวท.ทุกคนได้รับการปลูกฝัง

มาตั้งแต่เด็กให้รักชาติ รักประชาชน เรียนจบแล้วกลับมาท�างาน 

เพื่อประเทศชาติ ผมเข้าใจว่านักเรียนทุน พสวท. ทุกคนเป็นคนก่ง 

มีความสามารถ และมีจิตส�านึกที่ดี…” (piti (นามแฝง), 2548) 

นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานจากส่วนท้ายของบทสัมภาษณ์ ของ รศ.ดร.

พลังพล คงเสรี อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ

ครัง้ยงัเป็นนกัเรยีนทนุโครงการ พสวท. โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั ในนติยสารข่าว 

สสวท. ที่กล่าวถึงเหตุผลของความสนใจในวิชาชีวเคมีไว้ว่า

“...เพราะคดิว่าวชิานี ้[ชวีเคม ี– ผูเ้ขยีน] สามารถท�าประโยชน์

ให้กับประเทศชาตไิด้อย่างมากครับ...” (อรวรรณ อนิทวชิญ, 2531, 

น.52)

และในบทสัมภาษณ์เดียวกัน ผู้สัมภาษณ์ยังทิ้งท้ายไว้อีกว่า

“...เป็นก้าวแรกทีน่กัเรยีนในโครงการ พสวท. ได้รบัการพฒันา
ภายใต้โครงการ พสวท. เพื่อเตรียมที่จะเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์
ซึง่ถือเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีายิง่ ในอนัทีจ่ะพฒันางานด้านวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยใีห้แก่ประเทศชาตต่ิอไป” (เรือ่งเดยีวกนั, 2531, น.52)

นอกจากนี้ปรากฎหลักฐานถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ พสวท. ในเนื้อเพลง 

“ร่วมใจ พสวท.” ดังนี้

“...ร่วมมือมา พัฒนา ความเจริญ ด้วยเราคือ พสวท....” 

(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2528, น.41) 

และยังปรากฎหลักฐานในบทความ “โครงการ พสวท. กับปัญหาสมอง
ไหล” โดย ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์ ว่า
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“...ผู้เขียนหวังว่า นักศึกษา พสวท. ที่จบการศึกษารุ่นต่อๆ ไป 

ในอนาคตจะรักโครงการ พสวท. มากขึน้ และเตม็ใจทีจ่ะเขา้ปฏิบตัิ

งานในหน่วยงานท่ีทางโครงการได้จดัหาไว้ให้แม้เงนิค่าตอบแทนจะ

น้อยไปสักหน่อย แต่ความรู้สึกภูมิที่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยและ

พฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ความเจรญิก้าวหน้าของ

ประเทศชาตน่ิาจะชดเชยกนัได้...” (ลัดดาวัลย์ ผดงุทรพัย์, 2535, น.65)

 เมื่อโครงการ พสวท. การด�าเนินโครงการประสบผลส�าเร็จตามแผนที่
วางไว้ สสวท. คาดหวังผลลัพธ์ตามที่ได้ชี้แจงในนิตยสารข่าว สสวท. ดังนี้

“...หากโครงการนี้ส�าเร็จลง จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีความ
รู้ความสามารถพิเศษ...ที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ ท�าให้ประเทศไม่ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถสูง สามารถท�าการค้นคว้าวิจัย
ทางด้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐานและวิทยาศาสตร์ประยกุต์ทกุแขนง...” 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2527, น.7) 

“...และเมือ่มีอตุสาหกรรมท่ีมัน่คงแล้วทางกระทรวงวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละการพลงังาน จะวางเงือ่นไขให้มนีกัวทิยาศาสตร์ประจ�า

โรงงานอตุสาหกรรม ซึง่จะมเีงนิเดอืนสงูอาชพีหน่ึง” (สถาบนัส่งเสริม

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2528, น.40)

สุดท้ายนี้ ค�าพูดของ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต นักวิทยาศาสตร์ของไทยที่

มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

และคณะกรรมการในหน่วยงานทางด้านวทิยาศาสตร์หลายหน่วยงาน มคีวามคดิ
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เห็นเกี่ยวกับโครงการ พสวท. ซึ่งก็คงจะช่วยเน้นย�้าถึงความส�าคัญของโครงการ 

พสวท. ต่อประเทศชาติ ตามที่ผู้เขียนเสนอไว้ข้างต้นได้อย่างชัดเจน

“ถ้าอยากให้ประเทศไทยจบสิ้นก็จบโครงการ พสวท. ถ้า

ต้องการให้ประเทศไทยพฒันาเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ กต้็อง

มีโครงการ พสวท. ตลอดไป ต้องแก้ทศันคตเิสยีใหม่ว่ามใิช่โครงการ 

5 ปี 10 ปี ต้องเป็นงานประจ�าตลอดไปตราบเท่าที่มีประเทศไทย” 

(อ้างถึงใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, 2549, น.41)

● ผลจากการใช้อุดมการณ์ที่มีต่อโครงการ พสวท. 
หลังจากการก่อตั้งโครงการและมีการปลูกฝังอุดมการณ์ “การกลับมา

พฒันาชาต”ิ ในกลุม่นกัเรยีนทนุรุน่แล้วรุน่เล่า และผลิตบัณฑิต พสวท. ท่ีประกอบ

อาชพีนักวิทยาศาสตร์และนกัวจิยัตามหน่วยงานภาครฐัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ แต่เมือ่เมือ่

พจิารณาจากข้อเสนอของ TDRI ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่ายงัมนีกัเรยีน

ทุนจ�านวนหนึง่ลาออกจากโครงการหรอืใช้เวลานานในการศกึษาท�าให้ส�าเร็จการ

ศึกษาช้าโดยเป็นธรรมชาติของการศึกษาต่อและการท�าวิทยานิพนธ์ในระดับสูง

กว่าปรญิญาตร ีแต่แทนทีน่กัเรยีนทนุและบัณฑิต พสวท. เลอืกทีจ่ะให้ความสนใจ

ในประเด็นอ่ืนๆ เช่น ความส�าคัญของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่มีต่อประเทศชาติ 

เป็นต้น แทนที่จะกลับไปพิจารณาถึงปัญหาของการบริหารจัดการทุนการศึกษา

ของ สสวท. อย่างละเอียด

อย่างไรก็ดีด้วยระยะเวลาอันยาวนานประมาณ 30 ปีของการผลิตซ�้า

อุดมการณ์กลับท�าให้ผู้คนท่ีเกี่ยวข้องกับทุน พสวท. ไม่สามารถหลุดพ้นจากการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้กรอบวิธีคิดที่ได้จากอุดมการณ์ สังเกตได้จากเวลาเกิดกระแส

ปัญหาการหนทีนุโดยไม่ยอมกลบัมาท�างานชดใช้ทุนตามเง่ือนไขของทุนการศกึษา 

ก็จะมีการจัดการปัญหาจากผู้คนที่เกี่ยวข้องโดยการต�าหนิคนที่ท�าผิดสัญญาทุน

การศึกษา จากหลกัฐานค�าพดูของอดตีนกัเรยีนทนุ พสวท. ต่างประเทศทีก่ล่าวใน 

เว็บบอร์ดของนักเรียนทุน พสวท. เมื่อปี พ.ศ. 2548 ว่า 
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“...ผม...เลอืกใช้ทุนและผดิสญัญารบัทนุ แน่นอนว่าผมถูกต่อว่า

มากมายว่าเป็นคนหกัหลงัประเทศชาต ิผมกต้็องยอมรบัความผดิว่า

ผมไม่ได้ค้นพบความสนใจที่แท้จริงของตนจนเมื่อได้สัมผัสงานทาง

ธรุกิจการวจัิยในสหรฐันี ้ผมยอมท่ีจะสละความเชือ่ถอืทีป่ระเทศชาติ

และโครงการมีต่อผม เพื่อที่จะค้นหาหนทางท่ีผมเห็นว่าดีกว่า...” 

(Apobec3g (นามแฝง), 2548) 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลักฐานหนึ่งที่สะท้อนถึงการจ�ากัดและลดทอนวิธีการ

มองปัญหาของการบรหิารจดัการทนุการศกึษาให้เพยีงแค่เป็นเรือ่งของการท�าผดิ

ต่ออุดมการณ์จากเว็บบอร์ดเรื่องเดียวกันที่กล่าวว่า

“ผมว่าประเทศไทยเราต้องการคนมาช่วยพฒันาอกีมาก ขึน้อยู่

กับพวกเรา ชาว พสวท. พร้อมที่จะกลับมาช่วยกันพัฒนาหรือไม่ 

พสวท. เหมือนพ่อแม่ที่ให้การดูแลลูกๆอย่างพวกเรา เฝ้าเอาใจใส่

ส่งเสียให้จบปริญญาเอก โดยหวังว่า ลูกๆจะกลับมาช่วยกันพัฒนา

ประเทศไทยเรานี้ แต่เมื่อลูกๆไม่กลับมาพ่อแม่ก็คงต้องเก็บความ

รู้สึกไว้ข้างใน และหวังว่าสักวันหนึ่งๆลูกๆจะกลับมา ลูกๆ พสวท. 

คงจะไม่ลืมผืนแผ่นดินเกิด ประเทศไทย...” (พสวท. (นามแฝง), 

2548) 

รวมถงึข้อความกล่าวในเชงิต�าหนผิูท่ี้ท�าผดิอดุมการณ์ของโครงการ พสวท. ว่า

“...ถ้าไม่อยากกลับมาท�างานที่บ้านเรา ก็อย่ามารับทุนพสวท.

ไปเรียนต่อเมืองนอกซิค่ะ ถ้าหาหนทางไปศึกษาต่อเอง แล้วท�างาน

เมืองนอก คงไม่มีใครเขาว่าอะไร...” (ไม่ระบุนาม, 2548) 

จากหลักฐานที่ยกมาข้างทั้งหมด จะเห็นถึงกลไกของอุดมการณ์ท่ีท�าการ

ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทุน พสวท. ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงข้างต้น 
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ซ่ึงสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ได้มองถึงปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างละเอียดแต่

อย่างใด แต่กลับด่วนตัดสินว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของปัจเจกชนโดย

ไม่เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความเป็นมนุษย์ด้วยกัน  

ความพยายามของรฐัในการปรบัเปลีย่นโครงสร้างทางเศรษฐกจิเม่ือช่วงต้น

ทศวรรษ 2520 เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเคลื่อนไหวทางความคิด

ของหน่วยงานภาครัฐทางด้านวิทยาศาสตร์ในการก่อตั้งโครงการทุนรัฐบาลเพื่อ

ผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในขณะนั้น จนน�า

มาสู่การก่อตั้งโครงการ พสวท. ในปี พ.ศ. 2527

ทั้งนี้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการก่อตั้งโครงการได้มีการสถาปนาอุดมการณ์ 

“การกลับมาพัฒนาชาติ” เพื่อควบคุมความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทุนให้กลับมา

ท�างานชดใช้ทุนตามเง่ือนไขของสัญญารับทุนการศึกษา และมีการผลิตซ�้า

อดุมการณ์นีม้าจนถงึปัจจบัุนโดยเหน็ได้จากค�าตอบของกระทูเ้วบ็ไซต์พนัทปิเรือ่ง 

“ขอระบายความรู ้สึกของเด็กทุนวิทยาศาสตร์ทุนหนึ่ง” (Judiciousness 

(นามแฝง), 2559) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แม้ว่าในกระทู้จะไม่ได้เปิด

เผยช่ือของโครงการ แต่ผูอ่้านกพ็อจะรบัรูไ้ด้ว่าผูต้ั้งกระทูต้้องการจะสือ่ถงึโครงการ 

พสวท. ที่จะยังคงพบการแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยความรู ้สึกนึกคิดจาก

อุดมการณ์ดังจะเห็นได้จากการออกมาต�าหนิคนที่มีปัญหาเพียงอย่างเดียว จนน่า

จะสร้างความรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากให้กับผู้ตั้งกระทู้ จนในที่สุดแล้วผู้ตั้งกระทู้

จึงตัดสินใจแก้ไขข้อความในกระทู้โดยเพิ่มเนื้อหาเชิงยอมรับว่าเป็นความผิดของ

ตนแต่เพียงผู้เดียวดังข้อความว่า

บทสรุปและข้อสังเกตเพิ่มเติม
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“หลังจากที่ได้นั่งคิดตกผลึก ตอนนี้ผมก็ได้พบค�าตอบแล้วครับ สอง

วนัมานีผ้มว่างๆ กน็ัง่ดโูทรทัศน์ กม็สีารคดใีนหลวงรชักาลที9่ เหน็พระองค์

ทรงงานพัฒนาประเทศหลายโครงการเลย ไม่เคยเหน็ภาพเพราะองค์ทรง

บ่นว่าเหนื่อย ก็นั่งนึกออกว่าก่อนหน้าที่จะมารับทุน เราก็เคยมีความคิด

ทีพ่ฒันาประเทศด้วยไม่ใช่เหรอ อยากเดนิตามแบบอย่างพระองค์ แต่มนั

หายไปโดยไม่รู้ตัว ที่ผ่านมาเจออะไรมาก็ให้มันผ่านไปแล้วๆกันไป จากนี้

จะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดก็ช่างผมพร้อมเจอ สักวันผมเชื่อว่าส่ิงต่างๆ

เหล่านีมั้นจะดขีึน้ และผมกจ็ะเดนิวงการนีต่้อไปให้สดุทางเพราะถ้ายกเลกิ

กลางคัน สิ่งที่ท�ามาตลอดหลายปีมันก็เท่ากับศูนย์ เราก็ศูนย์ประเทศก็

ศูนย์ การพัฒนาประเทศ ถ้าพวกเด็กทุนอย่างผมไม่ท�าแล้วใครจะมาท�า 

ผมได้โอกาสอยู่ในมือ โอกาสที่จะมาพัฒนา จะได้มากได้น้อยก็ช่างมัน 

ไม่เอามาคิดให้มันเกิดกิเลสในตัวแล้ว ต้องขออภัยท่ีทุกตัวอักษรที่

พิมพ์ออกมาท�าให้บางท่านขุ่นเคืองใจ ขอบคุณส�าหรับค�าติเตียนและ

ค�าสอนต่างๆ ผมถือว่าพวกท่านมีพระคุณกับผมมากๆ เป็นประโยชน์

มากๆ” (Judiciousness (นามแฝง), 2559)

จะเห็นได้ว่าข้อโต้เถียงในกระทู้ข้างต้นไม่สามารถน�าไปสู่ความพยายามใน

การทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ พสวท. ในระยะยาวได้เลยแม้แต่น้อย 

เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวทางความคิดในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของ

รัฐกับการสถาปนาอุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนาชาติ” ของโครงการ พสวท. จึง

มีความสัมพันธ์กันและท�าให้เกิดเป็นวิธีคิดที่ไม่สอดรับกับการเปล่ียนแปลงตาม

กระแสโลกาภิวัตน์ และเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการที่ไม่ตรงกับปัญหาที่เกิด

ขึ้นจริง

อย่างไรก็ตาม ผู ้เขียนมีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งซ่ึงอาจจะชี้

ให้เหน็ได้ว่าโครงการ พสวท. ไม่ใช่โครงการแรกทีส่ถาปนาอดุมการณ์ “การกลบัมา
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พัฒนาชาติ” แต่น่าจะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากการสร้างความหมายของ 

“ชาตไิทย” และ “ความเป็นไทย” ดงัพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั ทีพ่ระราชทานให้กบันกัเรยีนทีเ่ดนิทางไปศกึษาต่อในประเทศแถบยโุรป 

โดยทรงเน้นให้นักเรียนเหล่านั้น “...พึงนึกในใจไว้ว่า เราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่ง  

เราเรียนเพือ่จะเป็นคนไทยทีม่คีวามรูเ้สมอด้วยฝรัง่” (กระทรวงศกึษาธิการ, 2559) 

และน�าความรู้กลับมา “ท�าให้แพร่หลายในหมูช่นชาตเิดยีวกนั” (สายชล สตัยานรุกัษ์, 

2557, น.64) เพราะฉะนัน้การศกึษาพฒันาการของการสถาปนาอดุมการณ์ “การ 

กลบัมาพัฒนาชาต”ิ ในกลุม่นกัเรยีนทุน ควรพจิารณาให้เหน็ถงึความสบืเนือ่งและ

ความเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับบริบทในระยะเวลายาว (Longue durée)

ผู้เขยีนคาดหวงัว่าบทความนีจ้ะช่วยท�าให้สงัคมและนกัวชิาการมองเหน็ถงึ

ความส�าคัญของ การศกึษาวงการวทิยาศาสตร์ไทยในทางสงัคมศาสตร์-มนษุยศาสตร์ 

ตลอดจนการศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัการจดัการวทิยาศาสตร์ของประเทศ

ว่ามีพัฒนาการมาต้ังแต่เมื่อใด และมีนัยทางการเมืองอย่างไร เพื่อให้เกิดการ

ทบทวนแนวทางในการบริหารจดัการทนุการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ในประเทศไทย

ต่อไป 

❈ ❈ ❈
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาการบรหิารระดับองค์กรในการสนบัสนุน

การจัดส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เอื้อต่อมาตรฐานการรู ้สารสนเทศของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 5 แห่งที่ได้จากการ

สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ 120 คนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

ระดับองค์กร การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ

นักศึกษาในประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐาน

การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาทีไ่ด้รบัอทิธิพลจากการบริหารระดับองค์กร รวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารระดับองค์กรมีความเหมาะสมและเพียงพอ

ในระดับมาก ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กร การก�าหนดกลยุทธ์ การสนับสนุน และ

การจัดบุคลากร ส่วนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และ

การรู้สารสนเทศของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงด้านเดียวอยู่ในระดับ

สูงคือการใช้สารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส์กับระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษาในภาพรวมมสีหสมัพนัธ์กัน

อย่างมนียัส�าคญั และผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท้ังสามพบว่าการ

รู ้สารสนเทศของนักศึกษามีสหสัมพันธ์กับการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในด้าน

ทรัพยากรสารสนเทศและบุคลากรสารสนเทศ องค์ประกอบทุกด้านของการ

บริหารระดับองค์กรสัมพันธ์กับการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งด้าน โดย
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เฉพาะด้านการก�าหนดกลยุทธ์สัมพันธ์กับองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของการจัดสื่อ 

การจัดบุคลากรและการควบคุมสัมพันธ์อย่างละ 4 ด้านและการจัดโครงสร้าง

องค์กรและการจดับรกิารสนบัสนนุอย่างละ 3 ด้าน องค์ประกอบแทบทุกด้านของ

การบริหารระดับองค์กรสัมพันธ์กับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ยกเว้นองค์

ประกอบการจัดงบประมาณและการประเมินสารสนเทศ ผลการวิจัยได้ประเด็น

แนวทางในการบริหารระดบัองค์กรของมหาวทิยาลยัเอกชนทีส่นบัสนนุการจดัสือ่

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศึกษา อันจ�าเป็น

ส�าหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

[ ค�ำส�ำคัญ ]
การรู้สารสนเทศ, การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การบริหารองค์กร
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Abstract

Information literacy has been recognized today as an essential 
tool for successful college education as well as lifelong learning. This 
study aimed to ascertain the effect of organizational management in 
support of electronic media implementation on the level of college 
student information literacy standards. Five medium-sized private 
universities in Bangkok Metropolis were randomly selected.   A total of 
120 instructors of the business programs were key respondents that 
reflected their perceptions of organizational management, electronic 
media implementation, and student information literacy.   Data were 
collected by questionnaires and were analyzed by descriptive statistics, 
Pearson correlation.

Findings on organizational management practices showed a high 
level of management performances.  The managerial functions that 
were highly rated included organization structure, strategy, support, 
and staffing whereas the remaining aspects were moderately rated.  
Findings on electronic media implementation showed moderate ratings 
in all aspects.  Findings on student information literacy showed a 
moderate level of achievement, with information usage the only high 
rated aspect.  Multiple correlation analyses showed that each 
component of student information literacy was correlated with at least 
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one aspect of electronic media implementation – with information 
resources and media fascinators as two foremost components. All 
components of organizational management practices – notably 
strategy, staffing, and control – were correlated with at least one aspect 
of electronic media implementation.  Almost all components of 
organizational management practices were associated with some 
standards of student information literacy – with the exception of 
budgeting and evaluation of information sources.  Discussion of 
significant relationships among the components of these three factors 
offered implications for university management practices in support of 
electronic media services with a view to raising the standards of student 
information literacy necessary for college education as well as for 
lifelong learning. 

[ Keywords ]
Information Literacy, Electronic Media Implementation,  

Organizational Management
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บทนำ� 

สภาพการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรู้สารสนเทศแต่เดิมนั้นยัง มีคนเข้า

ถงึได้ไม่มากนกัเพราะสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ยงัไม่มคีวามเจริญก้าวหน้าเท่าท่ีควร ท�าให้

การเข้าถึงสารสนเทศล่าช้า ต้องใช้เวลามากได้ข้อมูลจ�ากัด อาจมีสาเหตุมาจากมี

ฐานข้อมูลน้อย ไม่พบข้อมูลตามท่ีต้องการหรือหาข้อมูลได้ยากไม่ตรงตาม

วตัถปุระสงค์ส�าหรบัผู้สืบค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมลูต่างๆ และขณะสบืค้นอาจ

มีปัญหาในเรื่องอื่นๆ อีกมาก ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว สภาพการจัดสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส์ต้องมคีวามเหมาะสมกบัแต่ละยคุสมยั ตามความเจริญก้าวหน้าของ

สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ แต่ปัจจบุนัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์มบีทบาทท่ีส�าคญัและมคีวามเจริญ

ก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ ตามกาลเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไปซ่ึงส่ืออเิล็กทรอนกิส์มคีวาม

สมัพนัธ์ มอีทิธพิลส่งผลกระทบต่อทกุคนทีจ่ะต้องแสวงหาความรู้ในการเข้าถงึสือ่

อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ รวมทัง้การรูส้ารสนเทศต่างๆ อกีด้วย ท�าให้เกดิความสะดวก

ในการสืบค้น การเข้าถึงข้อมูลได้ตรงความต้องการ อย่างสะดวก รวดเร็วและ 

เข้าถึงได้ง่าย ฐานข้อมูลมีไม่จ�ากัด เป็นจ�านวนมากมายมหาศาล นอกจากนี้ยังไม่

เพียงพอ จึงจ�าเป็นจะต้องมีหน่วยสนับสนุนท่ีจะก่อให้เกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพือ่การรูส้ารสนเทศทีท่นัสมยั ทางด้านอปุกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ 

ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล การเงนิ บุคลากร เป็นต้น ถ้าขาดการสนนัสนนุ ดงักล่าวแล้ว 

อาจก่อให้เกิดปัญหาการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรู้สารสนเทศหรืออื่นๆ ตาม

มา ดังนั้นการบริหารระดับองค์กรในระดับมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ควร 

จะเอือ้อ�านวยต่อการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพ่ือส่งเสริมการพฒันาการรูส้ารสนเทศ

ของนักศึกษา ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญอย่างยิ่งยวดของการบริหารระดับองค์กร 
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ในการสนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชน อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสู่สังคมแห่ง

การเรียนรู้ต่อไป 

● คุณลักษณะการรู้สารสนำเทศ
ส�าหรับหลักการศึกษาองค์ประกอบภายในคุณลักษณะว่าด้วยการรู ้

สารสนเทศโดยรวมเพือ่ใช้ศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั ท�าให้มกีารแสวงค้นหาข้อมลู

จงึพบว่าเกดิมหีน่วยงานตามมาตรฐานว่าด้วยการรูส้ารสนเทศ จดัให้มข้ีอก�าหนด

ตามมาตรฐานส�าหรับการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Standards) ขึ้น

ส�าหรับเป็นยุทธวิธีสู่หลักกระบวนการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลการรู้

สารสนเทศ ซึง่มาตรฐานว่าด้วยการรู้สารสนเทศดงัทีก่ล่าวนี ้จ�าเป็นทัง้หลกัเกณฑ์

เพ่ือใช้ในการประเมินผลของนักศึกษาด้วยว่ามีเทคนิคสาหรับการเข้าใจอย่างไร

เพื่อน�าไปสู่ขีดการรู้สารสนเทศว่าอยู่ในระดับพิกัดใด โดยภาคส่วนสมาคมหรือ

หน่วยงานของวทิยาลยัผสมผสานหลกัการห้องสมดุวจัิยเพ่ือการศกึษาเชงิวชิาการ 

(ACRL,2000; อ้างถงึใน สจุนิ บตุรดสีวุรรณ, 2550) ท�าให้เกิดการจดัตัง้ข้อก�าหนด 

ระบขุอบเขตมาตรฐานทีเ่ชือ่ถอืได้ ซึง่น�าไปสูศ่กัยภาพการรู้ข้อมลูสารสนเทศท่ีเกดิ

ประโยชน์สูงสุดส�าหรับนักศึกษาที่อยู่ระดับอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบที่เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลทีว่่าด้วยการรูส้ารสนเทศ ซ่ึงเป็นเกณฑ์ทีย่อมรบักนัทัว่ไปโดย

ส่วนดงักล่าวนี ้ได้แก่ 1) นกัศกึษามเีทคนคิทีค่ล่องตวัพึงก�าหนดหรือระบโุหมดรูป

ลักษณะช่วงขอบเขตของแหล่งสารสนเทศท่ีอยากได้นั้นด้วยความแม่นย�าชัดเจน 

2) นักศึกษามีศักยภาพเข้าไปถึงฐานข้อมูลศาสตร์สารสนเทศตามเป้าหมายอย่าง

อสิระเสร ีหรอืความประสงค์อย่างสมบรูณ์แบบด้วยสมรรถนะสงูสดุพร้อมบรรลผุล 

3) นักศกึษามเีทคนคิในการประเมนิข้อมลูสารสนเทศท่ีดึงมาผสมกับแหล่งต้นทาง

ของการผลติหรอืจดัท�าศาสตร์สารสนเทศได้แบบความคดิเชงิเหตุผลถกูต้องรอบคอบ 

ครอบคลุมทั้งความถนัดการเชื่อมกันผสมผสานข้อมูลสารสนเทศซ่ึงถูกเลือก
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ไว้เพื่อเข้ากันได้กับโหมดฐานข้อมูลองค์ความรู้พร้อมด้วยรสนิยมความพึงพอใจที่

เหมาะสมส�าหรับตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นอย่างดี 4) นักศึกษาทุก

สภาวะบุคคลที่อยู่รวมกันเป็นสังคมทุกชนชั้นหรือเป็นส่วนหนี่งของสมาชิกใน

รูปแบบชมรม รวมกลุ่มเป็นคลับ สโมสร พรรคทุกรูปแบบ มีโอกาสสร้างศักยภาพ

โดยการใช้ทรพัยากรหรอืสบืค้นสารสนเทศตามความถนดัด้วยสมรรถนะสงูสดุ จึง

บรรลตุามความประสงค์พงึพอใจอย่างเสรี และ 5) นักศกึษารู้เร่ืองดีโดยการเชือ่ม

โยงกันระหว่างการเปล่ียนแปลงกิจกรรมของสภาวะเขตวิทยาเศรษฐกิจจ�าเพาะ

พื้นฐานโดยส่วนรวม กฎข้อบังคับ รวมทุกสังคมชนชั้นมีสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน

ไปตามกาลเวลาของข้อมูลสารสนเทศศาสตร์ท้ังหลาย โดยค�านึงหลักการเชิง

ตรรกะทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งมาตามสภาพเมีอ่เป็นผูใ้ช้หรอืเข้าไปถึงแบบโปร่งใสในด้าน

ศีลธรรมโดยส่วนรวม หรือคุณธรรมรวมข้อก�าหนดกฎหมายที่บัญญัติไว้

ทั้งนี้ในการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดกลาง ซึ่ง

มีพัฒนาการก้าวหน้าภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อ

นักศึกษาความส�าเร็จเบื้องต้นของการพัฒนาอาจวัดได้จากความเพียงพอของงบ

ประมาณตลอดจนความเหมาะสมและทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ 

อาจสะท้อนให้เหน็ได้จากคณุลักษณะและพฤตกิรรมภาคปฏบิติัของนกัศกึษาหรอื

คุณลกัษณะการรูส้ารสนเทศท่ีวดัได้จากตวับ่งชีเ้ป็นไปตามองค์ประกอบมาตรฐาน

สากลที่ว่าด้วยการรู้สารสนเทศข้างต้น ในที่นี้หน่วยสนับสนุนท่ีเอื้อต่อการรู้

สารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการววิฒันาการจัดสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพ่ือการรู้สารสนเทศ

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

พัฒนาให้ก้าวไกล ภายใต้อิทธิพลหลักของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ล�้ายุค ซ่ึงเป็นฐาน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีผลกระทบต่อนักศึกษาตาม

สถานศึกษาต่างๆ การบรรลุผลเบ้ืองต้นส�าหรับการพัฒนาดังกล่าวสามารถที่จะ

กระท�าการตรวจวัดได้จากสภาวะความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณที่มี

ความพอเพียง กันกับความพร้อมโดยไปสู่โหมดท่ีเข้ากันได้กับสภาพทรัพยากร
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สารสนเทศทีม่อียูต้่องน�าสมยัอยูเ่สมอ ซ่ึงอาจมผีลการตอบสนองสะท้อนภาพกลับ

มาให้เห็น ได้อย่างชัดเจนจากการจัดการระดับองค์กร การจัดส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

และการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยความสัมพันธ์ของการ

จัดการระดับองค์กรที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการรู้สารสนเทศของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง สิ่งดังกล่าวนั้นซ่ึงยืนยันได้ว่าหน่วย

สนบัสนนุการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์กบัการจัดสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การรูส้ารสนเทศ

กบัการรูส้ารสนเทศของนักศึกษา ท้ังหมดจงึมคีวามสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัแบบสาม

เส้านั่นเอง 

ปัจจยัการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การรูส้ารสนเทศของนกัศึกษามหาวทิยาลยั

เอกชนขนาดกลางสามารถกล่าวได้ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มนักศึกษามีความถนัดด้านการเข้าถึงองค์
ความรู้ซ่ึงเก่ียวข้องกับคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาทุกระดับขึ้นอยู่
กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งว่าจัดตั้งนโยบายโดยหน้าที่หลักมีข้อก�าหนดที่สังคม
ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
พฒันาการรูศ้าสตร์สารสนเทศให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ทกุคนอย่างมปีระสทิธภิาพ
สู่กิจกรรมของสภาวะวิทยาสารสนเทศตลอดกาลเวลายาวนานของชีวิตและจาก
การศึกษางานวิจัย (Julien & Boon. 2004; Lwoga. 2013) สภาพการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกส่วนแล้วจะต้องมีส่วนที่เป็นการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการรู้สารสนเทศ จ�าเป็นต้องมีการสนับสนุนการรู้สารสนเทศ และ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวมแล้วจะต้องมีการพัฒนาการรู้สารนเทศเพิ่ม
ศักยภาพพัฒนาให้กับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อการศึกษาส�าหรับการเป็นผู้รู้
สารสนเทศโดยรวมด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว สมรรถนะของการรู้สารสนเทศนั้นมี
ความส�าคัญเป็นประโยชน์สูงสุดส�าหรับผู้รู้ ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีความ
ส�าคญัส�าหรบันักศกึษาต่างๆ มหาวิทยาลยัในออสเตรเลีย มาเลเซยี แคนาดา ยเูอส
เอ. และยูเค. ดังนั้นต้องมีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการรู้สารสนเทศที่
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ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาทักษะการรู้สารเทศพร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการรู้
สารสนเทศให้นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับนักศึกษาโดยรวม อันเนื่องมาจากคณาจารย์ผู้ท�าหน้าที่การ
สอนการเรยีน ทีส่�าคัญในการเอือ้อ�านวยให้ความสะดวกและสนบัสนนุ ทรพัยากร
สารสนเทศ รวมทั้งเชิงวิชาการในประเด็นท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 
อิทธิพลดังกล่าวน้ีได้รับการยอมรับในการท�ากิจกรรมทางด้านการรู้สารสนเทศ
ระหว่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรและนักศึกษากับอาจารย์ 

2. การจัดการทรพัยากร องค์ประกอบทีส่�าคญัด้านเงนิลงทนุเป็นทรพัยากร
ที่ท�าใหทุ้กคนสามารถเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพเต็มรูปแบบใน
การด�ารงชีวิตที่เป็นส่วนตัวและอย่างเต็มที่ในสถานท่ีสาธารณะจ�าเป็นต้องมี
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจ�านวนมากให้ประเด็นกบัการบริหาร การจัดบริการและเพิม่
ประสิทธิภาพการเข้าถึงทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ โดยมั่นใจว่าการใช้
ทรพัยากรสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศท่ัวโลกอย่างมปีระสทิธภิาพ ฉะนัน้
สังคมต้องพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศท่ีจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้รู้ ส่วนองค์
ประกอบทีส่�าคญัอกีด้านเป็นบุคลากรจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ส�าหรบัห้องสมดุจ�าเป็น
จะต้องมีบรรณารักษ์เพื่อปรับปรุง พัฒนาการสอนการเรียนของนักศึกษาได้อย่าง
มีศักยภาพ ซึ่งนักศึกษาจะได้องค์ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศจากการสอนการ
เรยีนทีม่หาวทิยาลยัต่างๆ ท�าให้นกัศกึษามทีกัษะพอเพยีงทีไ่ด้รบัข้อมลูสารสนเทศ
และสามารถประเมินข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เป็นผลโดยตรงจาก
บรรณารักษ์หรือผู้จัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีส่วนร่วมด้วย (Julien & Boon. 2004; 
Kasowitz-Scheer & Pasqualoni.2004; สัจจารีย์ ศิริชัย.2552) ดังนั้นการจัด
ทรพัยากรสารสนเทศในทีน่ี ้หมายถงึ การจดัทรัพยากรทางการเงนิ และ บคุลากร
การจัดส่ืออิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งต้องด�าเนินงานเกี่ยวกับหน้าที่สู่แผนพัฒนานักศึกษาให้มีความถนัด
การประเมินศาสตร์สารสนเทศที่ดึงมาได้ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตและเทคนิคการ
เข้าไปถึงสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
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3. การจัดการสอนการเรียน คณาจารย์เข้าใจและรับรู้ว่านักศึกษาต�่ากว่า
ระดบัอดุมศึกษาหรือระดบัล่างโดยส่วนใหญ่มจี�านวนมากไม่ได้รูข้้อมลูสารสนเทศ 
แต่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยถึงชั้นปีสุดท้ายหลังจาก
ปรบัปรงุการสอนการเรยีนในเรือ่งของการรูส้ารสนเทศแล้วนกัศกึษามกีารพฒันา
ทักษะการรู้สารเทศได้องค์ความรู้จากการรู้สารสนเทศ ซ่ึงทางโปรแกรมหรือ
หลักสูตรของคณะได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์จากคณะกรรมการรับรอง
วิทยฐานะเก่ียวกับการศึกษาทางด้านการสอนการเรียนข้อมูลสารสนเทศและ
คณาจารย์กบัการสอนการเรยีนในห้องสมดุให้กบันักศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีเ่รยีน
มาถึงชั้นปีสุดท้ายในด้านทักษะการรู ้สารสนเทศนั้นนักศึกษามีทักษะการรู ้
สารสนเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน (Lwoga. 2013) ดังนั้นอาจารย์ท�าหน้าที่เกี่ยวกับ
การสอนการเรยีนในมหาวทิยาลยัจะได้รบัการสนบัสนนุจากคณะในด้านการสอน
การเรยีน การอ่านข้อมลูสารสนเทศให้กบันกัศกึษา โดยทีบ่ทบาทของบรรณารกัษ์
ก็เอื้ออ�านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพร้อมค�าแนะน�าชี้แนะในการอ่านข้อมูล
สารสนเทศซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษาในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุด (พร
ชุลี อาชวอ�ารุง และคณะ. 2543 (ALA, 1998) 

4. ความร่วมมือหรือพันธมิตร Lwoga (2013) กล่าวถึงความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการสนับสนุนจากคณะกับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์กับคณาจารย์ผู้สอน ซ่ืง
ต้องมีความร่วมมือกันในการบริการข้อมูลสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยที่ฝ่าย
สนับสนุนจากคณะเอื้อความสะดวกด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสอนการ
เรียนข้อมูลสารสนเทศ ส�าหรับหน้าที่ของบรรณารักษ์ให้ค�าแนะน�าปรึกษาในการ
อ่านข้อมูลสารสนเทศเพือ่การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา พร้อมท้ังอาจารย์มคีวาม
เข้าใจและสนใจด้านการรู ้สารสนเทศเพื่อการสอนการเรียนให้กับนักศึกษา 
นอกจากนีแ้ล้วต้องมคีวามร่วมมอืกนัระหว่างทกุมหาวทิยาลัยแต่ละแห่งเป็นโหมด
พันธมิตรกันที่เข้ากันได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

5. กายภาพของโครงสร้างเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงเป็นทัง้โครงสร้างเบือ้ง
ต้นของลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจอยู่ในรูปของการสื่อสารสาขา
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โทรคมนาคม หรืออาจเป็นลักษณะต่างๆ กันของส่ือการเผยแพร่ภาพและ
การกระจายออกทางเสยีงท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ส�าหรบัการผสมผสานกนัด้วย
โหมดเข้ากันได้ตามกาลเวลาของเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ที่ทันยุคสมัยนี้ ที่กล่าวมา
น้ันเป็นการวิวัฒนาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมกับมาตรฐานของหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องกัน (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร. 2558 : ออนไลน์, 
สจัจาร ีศริิชยั.2552) รวมท้ังองค์ประกอบต่างๆ มคีวามสมดุลทีม่หาวิทยาลยัแต่ละ
แห่งจ�าเป็นต้องมีโครงสร้างเบื้องต้นของลักษณะสารสนเทศเพ่ือการวิวัฒนาการ
การรู้ศาสตร์สารสนเทศที่เป็นข้อมูลพร้อมคุณภาพหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์
สูงสุดส�าหรับนักศึกษาทุกรูปแบบ ไปสู่การเป็นบัณฑิตของทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ทั้งคุณค่าอย่างยิ่ง 

สรปุได้ว่า องค์ประกอบโดยภาพรวมทีเ่หมาะสมเพือ่ให้ความส�าคัญกบัการ
จัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรู้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับ
นักศึกษา ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาสังเคราะห์ส�าหรับใช้เป็นบรรทัดฐานจ�าเพาะแห่ง
การศึกษาตลอดชีวิตท่ีรองรับด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งก�าหนดลู ่ทาง 
ด�าเนินงานเก่ียวกับการจัดการสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยหลกัการแล้วการจดัการสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่คีณุภาพนัน้ขึน้อยู่กบัองค์
ประกอบหลายประการด้วยกันโดยเฉพาะขึ้นอยู่กับการบริหารระดับองค์กรท่ี
สนับสนนุการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ โดยธรรมชาตสิ�าหรับการจัดส่ืออเิล็กทรอนกิส์
ของในมหาวทิยาลยัเอกชนแต่ละแห่ง อาจมกีารจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีแ่ตกต่างกนั
อาจเป็นเพราะผู้บรหิารมอี�านาจในการตดัสนิใจท่ีแตกต่างกนัในการด�าเนนิงาน ถ้า
เป็นเช่นนีแ้ล้วมหาวทิยาลยัเอกชนทกุแห่ง จงึมีความเป็นอสิระต่อกนั ท้ังนีเ้มือ่เป็น
เช่นนี้แล้วจึงท�าให้ สไตล์จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละแห่ง 
ย่อมมีลักษณะการบริหารหรือยุทธวิธีท่ีหลากหลายหรือมีความต่างกันไป ดังนั้น
การจดัการสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ จงึมคีวามสัมพนัธ์ต่อกนักบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา 
ผู้วิจัยจึงมีความจ�าเป็นต้องศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับตัวประกอบการ
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จัดสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การรูส้ารสนเทศ โดยท่ีครอบคลุมตัวประกอบหลายอย่าง
ด้วยกนั (เซอร์โต, พชัน ีนนทศกัด์ิ : 2552 ; อ�านาจ ธีระวนชิ, 2547) เช่น ทรพัยากร 
IT นักบรกิาร การสอนการเรยีน ความร่วมมอืเกือ้หนนุ เครอืข่ายการเข้าถงึ เป็นต้น 
ยทุธวธิกีารจดัสือ่อิเลก็ทรอนกิส์เพือ่การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษานัน้เป็นตัวแปร
ท�าให้ก�าเนิดเกิดคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่มีคุณภาพแห่งการรู้
สารสนเทศของสังคม เมื่อบัณฑิตจบออกไปจะเป็นก�าลังที่ส�าคัญของการพัฒนา
ประเทศ กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าสืบไป

● การบริหารจัดการระดับองค์กรที่สนำับสนำุนำการจัดสื่ออิเล็กทรอนำิกส์ 
โดยธรรมชาติแล้วหลักการบริหารระดับองค์กรของมหาวิทยาลัยเอกชน

แต่ละแห่ง ไม่น่าจะเหมือนกันอาจเป็นเพราะผู้บริหารมีอิทธิพลในการตัดสินใจที่
แตกต่างกัน ถ้าเป็นเช่นนีแ้ล้วมหาวทิยาลัยเอกชนขนาดกลางแต่ละแห่งจงึมคีวาม
เป็นอิสระต่อกันภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว จึงท�าให้สไตล์
การจัดการแต่ละสถาบันย่อมมีลักษณะการบริหารที่หลากหลายหรือมีความต่าง
กัน จึงเป็นไปได้ยาก ที่วิถีทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละ
แห่งนัน้ จะต้องมีนโยบายมุง่เน้นการสนับสนนุ รวมทัง้ปัจจยัสนบัหนนุการบรหิาร
จดัการสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาอย่างยัง่ยนื ดงันัน้การ
บรหิารจดัการระดบัองค์กรทีส่นบัสนนุการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ จึงมผีลกระทบต่อ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษา ผู้วิจัยจึงศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับองค์
ประกอบในการจดัการบรหิารระดบัองค์กรซึง่เกีย่วข้องกบัการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
เพื่อการรู้สารสนเทศกับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ทั้งหมดจึงมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันแบบสามเส้า (Triangulation) ที่เอื้ออ�านวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน
นั่นเอง (เซอร์โต, พัชนี นนทศักดิ์ : 2552 ; อ�านาจ ธีระวนิช, 2547. สุภางค์ จัน
ทวานิช. 2553) (Brid, M. ,2010: McNurlin,et al.,2009: Veen, 2007) ทั้งหมด
น้ีครอบคลมุส่วนประกอบหลายอย่าง กล่าวคอื การจดัการบริหาร การดูแลก�ากบั 
กลยุทธ์ข้อก�าหนด ลักษณะองค์กร การจัดพนักงาน การจัดวัสดุอุปกรณ์ การ
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สนับสนุนเงินทุน และการส่งเสริมบริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในการ
ศึกษาหลักการของ 7s McKinsey สามารถประยุกต์ใช้กรอบในอุดมคติพื้นฐาน
เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรส�าคัญ เนื่องจากเป็นต้วการประสานงานที่มีความส�าคัญยิ่ง
ต่อการบรรลุผลของการบริหารองค์กร โดยท่ีน�าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาเป็น
ข้อก�าหนดขอบเขต สภาพแผนยทุธศาตร์จ�าเพาะเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงุทีส่ดุและ
สภาวะเหมาะสมของประสิทธิภาพโดยรวมต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางนั่นเองสรุปได้ดังนี้

1. การจัดการระดับองค์กร (Administrative function) หมายถึง การ
ก�ากบันโยบายทีก่ระชบัเป็นการระบุไปในทิศทางออกแบบการวางแผนเป็นไปตาม
เป้าหมาย (Goal) ทีเ่ป็นเกณฑ์ไว้ส�าหรบัอ�านาจพลงัภายในการบรหิารอย่างรดักมุ
ที่จะส่งเสริมผลักดันบุคลากรท�างานเพื่อความสอดคล้องกันกับขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ในองค์กรที่มีการการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามส้ดส่วนเพื่อทัน
ยุคก้าวล�้าทันสมัย พร้อมทั้งมีการปรับปรุงด้วยความเหมาะสม ตามภาวะทุกเวลา
ที่พิกัดขนาดของก�าลังอย่างความสมดุล รวมถึงให้มีความพอดีที่สุดไปสู่ผลส�าเร็จ
อย่างมีคุณภาพให้กับการรู้สารสนเทศ ที่ทันตามสถานการณ์ทุกสภาวะ

2. การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting function) หมายถึง ลู่ทางเพื่อการ
เกื้อหนุนเพื่อจัดสรรการเงินหรืองบประมาณสู่การวางแผนทางด้านการจัดการ
บริหารโดยที่สนับสนุนองค์ประกอบข้ันเบ้ืองต้นของคุณลักษณะทางกายภาพทุก
สภาวะของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สภาพอุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งทางด้าน
ซอฟต์แวร์กบัฮาร์ดแวร์ทีท่นัยคุทนัสมยัอยูเ่สมอเพือ่สามารถววิฒันาการยกระดับ
การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้น

3. การจัดทรัพยากรสารสนเทศ (Resources function) หมายถึง การ
มุ่งประเด็น เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะที่เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ทัง้ด้านกระบวนการของระบบทีม่คีณุภาพส�าหรับด�าเนนิการจดัเกบ็รกัษาทีด่ ีเอือ้
อ�านวยบริการ รวมทั้งระบบเผยแพร่ที่ดี กับให้ข้อก�าหนดหลักการกระชับที่ดี 
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4. การจัดบุคลากร (Staffing function) หมายถึง คุณภาพของบุคลากร 
โดยการด�าเนินงานจัดหาพนกังานท่ีมทีัง้ความช�านาญในงาน มพีกิดัความรู้ด ีพร้อม
มภีาระความรบัชอบรบัผดิอย่างเป็นระเบยีบเกีย่วกบังานทีท่�าอย่างไร้ข้อบกพร่อง 
อีกทั้งมีการผลักดันพนักงานพร้อมทั้งช่วยเหลือทุกรูปแบบเก่ียวกับงานที่ท�า 
เกื้อหนุนการเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกคนเพื่อจะได้พัฒนายกระดับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้น 

5. โครงสร้างองค์กร (Organizational structure) หมายถึง การตัดสินใจ 
ที่มีความพร้อมในการสั่งการได้ทันตามสภาวะท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงแนวทางจัดต้ัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างเด่นชัด ซึ่งจะน�าไปสู่มีการเชื่อมโยงกันกับส่วนงาน
ต่างๆ เพือ่ทีส่ามารถประสานงานกนัด้วยอทิธพิลตามหน้าทีเ่ป็นไปอย่างเหมาะสม
กบัสภาวะนัน้ๆ ทีจ่ะววิฒันาการจดัการสือ่อเิล็กทรอนกิส์อย่างเหมาะสม รวมไปถงึ
คุณลักษณะการบริหารงานในการวิวัฒนาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

6. การก�าหนดกลยุทธ์ (Strategy function) หมายถึง การวางต�าแหน่งที่
ก�าหนดกลยุทธ์ตามสภาพต่างๆ ในการสร้างหรือผลิต รูปแบบการจัดเก็บรักษา 
กระบวนการการเผยแพร่ ประมวลการรวบรวม รวมถึงการดูแลเอื้ออ�านวยการ
บริการส�าหรับการเรียนรู้กลยุทธ์ท่ีมีการส่งเสริมการปฏิบัติการงานหรือยุทธวิธีที่
น�าไปสูว่วิฒันาการการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ และยทุธวธิเีกือ้หนนุกันกบัความพร้อม
ร่วมมือร่วมแรงกันด้วยท่ีจ�าต้องวิวัฒนาการจัดการส่ืออิเล็กทรอนิกส์กับภายนอก
ที่หน่วยงานต่างๆ กัน 

7. การควบคุม (Control function) หมายถึง การด�าเนินการวิธีปฏิบัติ
โดยการตัดสินใจก�าหนดการตั้งค่านโยบายและกระตุ้นวางแผนเลือกเฟ้นเฉพาะ
หัวกะทิพร้อมกับมอบอิทธิพลหน้าที่เพื่อดูแลส�าหรับผู้มีภาระความรับผิดชอบ
ตามท่ีถูกก�าหนด รวมท้ังจ�าต้องมีการติดตามผลและท�าการตรวจเช็คดูว่าไร้ข้อ
บกพร่องทางการท�างานที่เกี่ยวกับภาระที่ปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้าสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มีคุณภาพก็จะยกระดับการรู้สารสนเทศ 
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8. การสนับสนุนบริการ (Supportive function) หมายถึง สภาวะการ
สนองตอบรวมทั้งสนับสนุนความประสงค์ทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ พร้อม
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ท่ีเอื้ออ�านวยความคล่องตัว พร้อมสะดวกสืบค้นทุกเวลา 
ส่งเสริมดูแลประคับประคองการสืบค้นเพื่อที่จะเข้าถึงระบบสารสนเทศ เกื้อกูล
กนัด้านระบบเครอืข่ายโดยการเชือ่มโยงสือ่สารกัน รวมถงึอปุถมัภ์การปฏบิติัอบรม
เพื่อที่กระตุ้นการรู้สารสนเทศทุกสภาวะการใช้งานแตกต่างกันไป

ผูว้จิยัจ�าต้องศกึษาเกีย่วกบัอดุมการณ์การจดัการบริหารส่ืออเิล็กทรอนกิส์ 
ของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ซี่งรับผิดชอบตามภาระหน้าที่สนับสนุนการ
รูส้ารสนเทศของนักศึกษา ครอบคลมุถงึการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์การววิฒันาการ
จัดการสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ในแต่ละองค์ประกอบว่ามคีวามสมัพันธ์กบัองค์ ประกอบ
ของคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับใด ซึ่งมีคุณประโยชน์สูงสุด
กับ การจัดการบริหาร การวางระบบ การวางนโยบายส�าหรับ การสอน การเรียน
รู้ ของนักศึกษา รวมไปถึงบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถที่จะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
นั่นเอง

● วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาสภาพการบรหิารระดบัองค์กร การจดัสือ่อเิลก็ทรอนคิส์ และ

การรูส้ารสนเทศของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการรู ้
สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระดับองค์กรกับการจัดส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 
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● กรอบแนำวคิดในำการวิจัย  
ในยุคดิจิตอลนี้เป็นท่ียอมรับกันว่าการรู ้สารสนเทศ (Information 

Literacy) เป็นเครื่องมือส�าคัญในการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบ
ด้วยความสามารถ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการก�าหนดสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ และการค�านึงถึง
จริยธรรมและข้อกฏหมายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางที่มี
ทรัพยากรเพยีงพอย่อมอยูใ่นวสิยัทีจ่ะก�าหนดเป้าหมายส่งเสรมิพฒันาระดบัการรู้
สารสนเทศของนกัศกึษาของตนเอง ด้วยการจัดสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ ให้ห้องสมดุหรอื
ศูนย์วทิยบรกิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิการเกีย่วกบัองค์ประกอบ ทรพัยากร
สารสนเทศ ผู้จัดส่ืออิเลก็ทรอนกิส์ การสอนการเรยีน เครอืข่ายและพนัธมติร และ
โครงสร้างสารสนเทศ การด�าเนินการเกี่ยวกับองค์ประกอบดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อ
การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษามากน้อยเพยีงใด ส่วนหนึง่ย่อมสหสมัพนัธ์กบัสภาพ
การบรหิารระดบัองค์กรของมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการ การ
จัดงบประมาณ การจัดวัสดุอุปกรณ์ การจัดบุคลากร การจัดองค์กร การก�าหนด
กลยุทธ์ การก�ากับควบคุม และการสนับสนุน ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กร การ
บริหารระดับองค์กรดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และน�าไปสู่
การพฒันาการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา อนัเป็นไปตามอทิธพิลของความสมัพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย
สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระดับองค์กร (Zk) ที่สนับสนุนการจัดสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (Xi) กับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา (YJ) ในมหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร
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● ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือในำการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน ซ่ึงสามารถ

ปรับปรุงรับรู ้ถึงความสามารถของนักศึกษาในการรู้สารสนเทศ การจัดส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารระดับองค์กรของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการจัด
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน ซึ่งหมายถึง

อาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนการเรียนมีประสบการณ์สอน สามารถ
รับรู ้ถึงระดับความสามารถของนักศึกษาในการรู ้สารสนเทศจากการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถรับรู้การบริหารระดับองค์กรในการสนับสนุนการ
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จัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ผู้สอน/ผู้แทน ใช้
การสุ ่มเลือกตัวอย่าง รวมจ�านวน 120 คน ผู ้วิจัยได้สุ ่มตัวอย่างประชากร
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ได้จ�านวน 5 แห่งที่มี
คณุลกัษณะครบตามเกณฑ์การคดัเลอืก (สารสนเทศอดุมศึกษา, 2556: ออนไลน์)

เครื่องมือในการวิจัย
ได้สร้างแบบสอบถามเพือ่ศกึษาปัจจยั 3 ประเภททีเ่ป็นตวัแปรส่งผลต่อกนั

ตามสมมติฐานของกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้แก่ การบริหารระดับองค์กร การ
จดัสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา ในอนัทีจ่ะน�าไปสูข้่อสรปุ
ได้ว่า ปัจจัยตัวแปรท้ัง 3 ประการนี้สัมพันธ์ซ่ึงกันและกันหรือไม่ เพียงใด 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอน 1 ข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

ตอน 2 ข้อค�าถามเกี่ยวกับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา

ตอน 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ตอน 4 ข้อค�าถามเกี่ยวกับการบริหารระดับองค์กร 

ตอน 5 ข้อค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการ

พฒันาการบรหิารองค์กรทีส่นบัสนนุการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่

การรู้สารสนเทศของนักศึกษา

แบบสอบถามตอนที่ 2, 3 และ 4 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีการของไลเคิร์ท (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2548) 

ใช้ถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมและความ

เพียงพอของปัจจัยการบริหารระดับองค์กร ปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ

ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา โดยก�าหนดมาตราส่วนระดับคะแนนดังนี้ 

(สราวุธ พรทิพย์ และนลิน เพียรทอง. 2554) 
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5  มีความเหมาะสมและความเพียงพอ มากที่สุด 

4  มีความเหมาะสมและความเพียงพอ มาก 

3  มีความเหมาะสมและความเพียงพอ ปานกลาง 

2  มีความเหมาะสมและความเพียงพอ น้อย 

1  มีความเหมาะสมและความเพียงพอ น้อยที่สุด 

ลักษณะสอบถามหรือแบบข้อค�าถามชุดนี้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความน่าเชื่อถือ (Credibility) มีความเที่ยงตรง 0.94 

● สถิติที่ใช้ในำการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่สถิติขั้นพ้ืนฐาน

หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปร หาค่า 
Validity ของเครื่องมือวิจัย และหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Coefficient 
of Correlation) ตามสูตรของ Pearson โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ที่ระดับ .05 และ .01 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548; สราวุธ พรทิพย์ 
และนลิน เพียรทอง, 2554; ประยูรศรี บุตรแสนคม, 2555)

● ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 หัวข้อตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยคือ ปัจจัยการบริหารระดับองค์กร ปัจจัยการจัดส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับการรู ้สารสนเทศของนักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดสื่อ
อเิลก็ทรอนกิส์กบัระดับการรูส้ารสนเทศของนักศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัย
การบริหารระดับองค์กรกับปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการบริหารระดับองค์กรกับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
ปรากฏผลด้งต่อไปนี้ 
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1. ปัจจัยการบริหารระดับองค์กร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง (3.46) ดังในตารางที่ 1 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
ในระดับสูง คือ การก�ากับควบคุม (3.73) การจัดวัสดุอุปกรณ์ (3.61) และ 
การสนบัสนุน (3.60) ตามล�าดบั ส่วนตัวแปรด้านอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดง 
ให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสามเป็นตัวแปรหลักในการสนับสนุนการด�าเนินงานเกี่ยวกับ
สือ่อิเลก็ทรอนกิส์ ซีง่จะได้แสดงผลการวเิคราะห์ต่อไปว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัปัจจยั
อีกสองด้านอย่างไร 

2. ปัจจัยการจัดส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (3.24) ดังในตารางที่ 2 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า สามตัวแปรน�า
ได้แก่ โครงสร้างสารสนเทศ (3.49) การสอนการเรียน (3.38) และ ผู้จัดสื่อ (3.22) 
จะเห็นได้ว่าตัวแปรในปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิคส์มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าตัวแปร
ในปัจจัยการจัดการระดับองค์กร ซี่งจะได้แสดงผลการวิเคราะห์ต่อไปว่าปัจจัย
ด้านใดมีความสัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างไร 

3. ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (3.46) ดังในตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ตัวแปรท่ีมี 
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ การก�าหนดสารสนเทศ (3.69) การเข้าถึงสารสนเทศ 
(3.63) และการใช้สารสนเทศ (3.57) ตามล�าดับ ส่วนตัวแปรอีกสองด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงให้เหน็ว่าตัวแปรทัง้สามเป็นตวัแปรหลักทีแ่สดงให้เหน็ระดับ
การรู้สารสนเทศของนกัศกึษาทีอ่าจจะได้รบัอทิธพิลจากการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
โดยตรง และจากการบรหิารระดบัองค์กรโดยอ้อม ซีง่จะได้แสดงผลการวเิคราะห์
ต่อไป 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับระดับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษา ในภาพรวมองค์ประกอบแต่ละด้านของระดับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษามีสหสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับปัจจัยการจัดส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งด้าน ดังปรากฏในตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าองค์
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ประกอบด้านทรัพยากรสารสนเทศ (X1) ของปัจจัยการจัดสื่อมีสหสัมพันธ์กับการ
ก�าหนดสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ อย่างมีนัยส�าคัญ 
แม้ว่าจะมีสองค่าท่ีเป็นไปในทิศทางลบก็ตาม ส่วนองค์ประกอบด้านผู้จัดส่ือ
อเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่ป็น Fascinators น้ันสมัพนัธ์กับการใช้สารสนเทศและจรยิธรรม/
ข้อกฏหมาย เป็นที่สังเกตได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสารสนเทศกับการ
ประเมนิสารสนเทศมีค่าสงู (.534) ซีง่เป็นค่าทีส่งัเกตได้ จะได้แสดงผลการวเิคราะห์
ต่อไปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยของปัจจัยการจัดส่ือและระดับ
การรูส้ารสนเทศอย่างมนียัส�าคญันี ้จะเกีย่วข้องกับปัจจยัการบริหารระดบัองค์กร 
หรือไม่อย่างไร 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิารระดับองค์กรกับปัจจยัการจดั
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมองค์ประกอบแต่ละด้านของปัจจัยการจัดสื่อ
อิเลก็ทรอนกิส์มสีหสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญักบัปัจจยัการบริหารระดับองค์กรอย่าง
น้อยหนึ่งด้าน ดังปรากฏในตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าการก�าหนดกลยุทธ์ (Z6) ของ
ปัจจัยการบริหารระดับองค์กรเป็นองค์ประกอบอันดับแรกที่มีสหสัมพันธ์กับองค์
ประกอบครบทั้ง 5 ด้านของปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาคือการ
จัดบุคลากรและการก�ากับดูแลมีสหสัมพันธ์กับองค์ประกอบการจัดส่ือ 4 ด้าน 
การจัดองค์กรและการสนับสนุนมืสหสัมพันธ์กับองค์ประกอบการจัดสื่อ อย่างละ 
3 ด้าน องค์ประกอบท่ีเหลอื คอื การจดังบประมาณและการสนบัสนนุ มสีหสมัพนัธ์
กับปัจจัยการจัดสื่อน้อยด้าน จะได้อภิปรายและตั้งข้อสังเกตในตอนท้ายว่า 
ปัจจัยการบริหารระดับองค์กรมีสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบต่อปัจจัยการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารระดับองค์กรกับระดับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษา ในภาพรวม องค์ประกอบของปัจจัยการบริหารระดับ
องค์กรเกอืบทุกด้านมสีหสมัพนัธ์กับองค์ประกอบของระดับการรู้สารสนเทศ ยกเว้น
ด้านการจัดงบประมาณที่ไม่สัมพันธ์กับเร่ืองใด ในท�านองกลับกัน องค์ประกอบ
ของระดบัการรูส้ารสนเทศแทบทกุด้านมสีหสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญักบัปัจจยัการ
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บรหิารระดบัองค์กรอย่างน้อยหนึง่ด้าน ยกเว้นการประเมนิสารสนเทศทีไ่ม่สมัพนัธ์
กับเรื่องใด ดังปรากฏในตาราง 6 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ 4 ด้านของปัจจัยการ
บรหิารระดบัองค์กร มสีหสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบของระดับการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษา ได้แก่ การจัดวัสดุอุปกรณ์ การจัดองค์กร การก�าหนดกลยุทธ์ และการ
ก�ากับควบคุม หากพิจารณาจากมุมมองของระดับการรู้สารสนเทศ องค์ประกอบ
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการบริหารระดับองค์กรถึง 4 - 5 องค์ประกอบ 
ในตอนท้ายจะอภิปรายผลการวเิคราะห์ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิาร
ระดบัองค์กรและปัจจยัการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์อย่างมนียัส�าคญันีจ้ะเกีย่วข้องกบั
ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาหรือไม่อย่างไร 

ตาราง 1 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการจัดการระดับองค์กร

ปัจจัยการบริหารระดับองค์กร Mean SD ระดับ

การบริหาร (Z
1
) 3.40 .426 ปานกลาง

การจัดงบประมาณ (Z
2
) 3.16 .585 ปานกลาง

การจัดวัสดุอุปกรณ์ (Z
3
) 3.61 .605 มาก

การจัดบุคลากร (Z
4
) 3.43 .931 ปานกลาง

การจัดองค์กร (Z
5
) 3.16 .340 ปานกลาง

การก�าหนดกลยุทธ์ (Z
6
) 3.33 .773 ปานกลาง

การก�ากับดูแล (Z
7
) 3.73 .516 มาก

การสนับสนุน (Z
8
) 3.60 .699 มาก

รวม 3.46 .288 ปานกลาง
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ตาราง 2
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Mean SD ระดับ

ทรัพยากรสารสนเทศ (X
1
) 2.96 .680 ปานกลาง

ผู้จัดสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (X
2
) 3.22 .739 ปานกลาง

การสอนการเรียน (X
3
) 3.38 .583 ปานกลาง

เครือข่ายและพันธมิตร (X
4
) 3.20 .616 ปานกลาง

โครงสร้างสารสนเทศ (X
5
) 3.49 .570 ปานกลาง

รวม 3.24 .394 ปานกลาง

ตาราง 3 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา

ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา Mean SD ระดับ

การก�าหนดสารสนเทศ (Y
1
) 3.69 .631 มาก

การเข้าถึงสารสนเทศ (Y
2
) 3.63 .910 มาก

การประเมินสารสนเทศ (Y
3
) 3.34 .765 ปานกลาง

การใช้สารสนเทศ (Y
4
) 3.57 .917 มาก

จริยธรรมและข้อกฏหมาย (Y
5
) 3.09 .742 ปานกลาง

รวม 3.46 .533 ปานกลาง
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ตาราง 4 
ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการรูส้ารสนเทศของนักศกึษาและปัจจยัการจดัสือ่

ระดับการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษา

ปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ทรัพยากร
สารสนเทศ

(X
1
)

ผู้จัดสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์

(X
2
)

การสอน
การเรียน

(X
3
)

เครือข่าย
พันธมิตร 

(X
4
)

โครงสร้าง
สารสนเทศ

(X
5
)

การก�าหนดสารสนเทศ (Y
1
) -.280*

การเข้าถึงสารสนเทศ (Y
2
) .245* .234*

การประเมินสารสนเทศ (Y
3
) -.323* .534**

การใช้สารสนเทศ (Y
4
) -.326* .444**

จริยธรรมและข้อกฏหมาย(Y
5
) .501**

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตาราง 5
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดสื่อและปัจจัยการบริหารระดับองค์กร

ปัจจัยการบริหาร
ระดับองค์กร

ปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ทรัพยากร
สารสนเทศ

(X
1
)

ผู้จัดสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์

(X
2
)

การสอน
การเรียน

(X
3
)

เครือข่าย
พันธมิตร 

(X
4
)

โครงสร้าง
สารสนเทศ

(X
5
)

การบริหาร (z
1
) -.413**

การจัดงบประมาณ(z
2
) .244* .-.542**

การจัดวัสดุอุปกรณ์(z
3
) -.324*

การจัดบุคลากร (z
4
) .749** .344* ..285* .413**

การจัดองค์กร (z
5
) .497** .330* -.522**

การก�าหนดกลยุทธ์(z
6
) .856** .559** .336* -.418** .312*

การก�ากับดูแล (z
7
) .709** -.588** .532** .275*

การสนับสนุน (z
8
) .328* .358** .305*

*  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 6
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารระดัองค์กร

และระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 

ปัจจัยการบริหาร
ระดับองค์กร 

ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 

การกำาหนด
สารสนเทศ

(Y
1
)

การเข้าถึง
สารสนเทศ

(Y
2
)

การประเมิน
สารสนเทศ

(Y
3
)

การใช้
สารสนเทศ

(Y
4
)

จริยธรรม/ 
ข้อกฏหมาย

(Y
5
)

 การบริหาร (Z
1
) .236*

การจัดสรรงบประมาณ (Z
2
)

การจัดวัสดุอุปกรณ์ (Z
3
) -.374** .602** .585** -.405**

การจัดบุคลากร (Z
4
) -.309*

การจัดองค์กร (Z
5
) -.389** .566** .574** ..269*

การก�าหนดกลยุทธ์ (Z
6
) -.344* -.344* -.432** -.412**

การก�ากับดูแล (Z
7
) .337** .306* .414** .419**

การจัดบริการ (Z
8
) .268 .540**

*  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .0
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Zk

Zk

Zk

Zk

Zk

Zk

Zk

Zk

YJ
YJ

YJ
YJ

YJ

Xi Xi Xi Xi Xi

สหสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารระดบัองค์กร (Zk) การจดัสือ่อเิล็กทรอนกิส์ (Xi) 
และการรูส้ารสนเทศของนักศกึษา (YJ) ในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางใน กทม.

● สรุปและอภิปรายผล 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความเหมาะสมและเพียงพอของการรู้

สารสนเทศของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (3.46) แต่อยู่ในระดับมากในด้าน
การก�าหนดสารสนเทศ (3.69) การเข้าถึงสารสนเทศ (3.63) และการใช้สารสนเทศ 
(3.57) ตามล�าดบั ความเหมาะสมและเพยีงพอของการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์อยูใ่น
ระดับปานกลางทั้งในภาพรวม (3.24) และรายด้าน (2.96 – 3.49) และความ
เหมาะสมและเพียงพอของการบริหารระดับองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง (3.46) 
แต่อยู่ในระดับมากในด้านการก�ากับควบคุม (3.73) การจัดวัสดุอุปกรณ์ (3.61) 
และการสนับสนุน (3.60) ตามล�าดับ 
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เราอาจแสดงสหสมัพันธ์ทีม่นียัส�าคัญระหว่างองค์ประกอบของการบรหิาร
ระดับองค์กร การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการรู้สารสนเทศของนักศึกษาได้ด้วย
การลากเส้นเชือ่มโยงกนัตามแผนภาพ เม่ือยดึระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศกึษา
เป็นเป้าหมายของการพัฒนา จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์กับปัจจัยการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเบาบางกว่าความสัมพันธ์กับปัจจัยการบริหารระดับ
องค์กร ซึง่มปีรมิาณหนาแน่นกว่า ท่ีเหน็เด่นชดัได้แก่ ความสามารถในการก�าหนด
ขอบเขตสารสนเทศ (Y1) ทีส่มัพนัธ์กบัปัจจยัการจดัสือ่เพยีงด้านเดยีวคอื ทรพัยากร
สารสนเทศ (X1) แต่สัมพันธ์กับปัจจัยการบริหารถึง 4 ด้าน คือ การบริหารจัดการ 
(Z1) การจัดวสัดอุปุกรณ์ (Z3) การจัดบุคลากกร (Z4) และการจัดองค์กร (Z5) และ
การค�านึงถึงจริยธรรมและข้อกฎหมายในการใช้สารสนเทศ (Y5) ที่สัมพันธ์กับ
ปัจจยัการจดัสือ่เพยีงด้านเดยีวคอื ผูจ้ดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (X2) แต่สมัพนัธ์กับปัจจยั
การบรหิารถงึ 5 ด้าน คือ การจดัวสัดอุปุกรณ์ (Z3) การจดัองค์กร (Z5) การก�าหนด
กลยุทธ์ (Z6) การก�ากับควบคุม (Z7) และการสนับสนุน (Z8) 

เม่ือพิจารณาปัจจยัการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่เป็นบทบาทส�าคญัของห้อง
สมุดแล้วจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาล�าดับแรกคือ ทรัพยากรสารสนเทศ (X1) สัมพันธ์กับการก�าหนด
สารสนเทศ (Y1) การเข้าถึงสารสนเทศ (Y2) และการใช้สารสนเทศ (Y4) ล�าดับที่
สองคือ ผู้จัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (X2) สัมพันธ์กับการใช้สารสนเทศ (Y4) และ
จรยิธรรมและข้อกฏหมาย (Y5) ส่วนการสอนการเรยีน (X3) เครอืข่ายและพนัธมติร 
(X4) และโครงสร้างสารสนเทศ (X5) สมัพนัธ์กบัการรูส้ารสนเทศอย่างละหนึง่ด้าน 
เป็นที่น่าสังเกตว่าทรัพยากรสารสนเทศและการสอนการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
การรู้สารสนเทศไปในทิศทางลบ อาจจะเป็นไปได้ว่าปัจจัยการจัดส่ือเป็นส่ิงช่วย
ให้นักศึกษาท�างานสะดวกและรวดเร็วขึ้นโดยใช้ความสามารถของตนเองน้อยลง 
ดังนั้น การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศและการจัดการสอนการเรียนอาจจะไม่มีผล
ต่อการยกระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาเสมอไป เมือ่ค�านงึถงึประเดน็นีแ้ล้ว 
การพัฒนาบทบาทของห้องสมุดด้วยการจัดให้มีบุคลากร Fascinators การสร้าง
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เครือข่ายพันธมิตร และการจัดโครงสร้างสารสนเทศที่ทันสมัย อาจจะเป็นการ
เพียงพอส�าหรับการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

เมื่อพิจารณาปัจจัยการจัดการระดับองค์กร ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่เป็นการสนับสนุนบทบาทส�าคัญของห้องสมุดในอันที่จะช่วย
ยกระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่า ทุกองค์ประกอบ ยกเว้น
เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ล้วนสัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
แต่องค์ประกอบบางด้านสัมพันธ์ในทางลบกับการรู้สารสนเทศในบางด้าน เช่น 
การก�าหนดกลยุทธ์สัมพันธ์ในทางลบกับการรู้สารสนเทศ 4 ด้าน และการจัดวัสดุ
อุปกรณ์สัมพันธ์กับการสารสนเทศสองด้าน เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์ประกอบที่มี
อิทธพิลในทางบวกและมสีหสมัพนัธ์กบัการรูส้ารสนเทศเด่นชดัท่ีสดุคอื การก�ากบั
ควบคมุ (Z7) รองลงมาคอืการจดัองค์กร (Z5) และการจัดบคุลากร (Z4) ตามล�าดบั 
การประเมินสารสนเทศเป็นองค์ประกอบเดียวของการรู้สารสนเทศที่ไม่สัมพันธ์
กับองค์ประกอบใดๆ ของปัจจัยการบริหารระดับองค์กร 

ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีสมมติฐานอ้างอิง (Assumption) ว่าการบริหาร
ระดับองค์กรส่งผลทางอ้อมต่อการรู ้สารสนเทศของนักศึกษา และได้หาค่า
สหสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารระดบัองค์กรกบัองค์ประกอบของ
การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสมมติฐาน (Hypotheses) ทางสถิติ สรุปได้ว่าองค์
ประกอบของการบรหิารระดบัองค์กรและองค์ประกอบของการจัดส่ืออิเล็กทรอนกิส์
จ�านวน 23 คู่มีสหสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ แม้ว่าจะมีอยู่ 6 คู่ที่สัมพันธ์กันในเชิง
ลบ องค์ประกอบทีเ่ด่นชดัของปัจจยัการบรหิารระดบัองค์กรได้แก่ การจัดบคุลากร 
(Z4) การก�าหนดกลยุทธ์ (Z6) การก�ากับควบคุม (Z7) การสนับสนุน (Z

8
) และการ

จัดองค์กร (Z
5
) ตามล�าดับ ส่วนองค์ประกอบที่เด่นชัดของปัจจัยการจัดส่ือ

อเิลก็ทรอนกิส์ เรยีงตามล�าดบัดงันี ้เครือข่ายพนัธมติร (X4) ผูจ้ดัสือ่ (X2) ทรพัยากร
สารสนเทศ (X1) โครงสร้างสารสนเทศ (X5) และการสอนการเรียน (X3) 

เมือ่พจิารณาอทิธิพลของการจดัสือ่และการบรหิารองค์กรทีสั่มพนัธ์ร่วมกนั
และน่าจะส่งผลต่อการรูส้ารสนเทศแล้วจะเหน็ได้ว่า การก�าหนดสารสนเทศทีม่ค่ีา
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สูงสุด (Y1 = 3.69) สัมพันธ์เชิงลบกับทรัพยากรสารสนเทศซึ่งสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การจัดบุคลากร การจัดองค์กร การก�าหนดกลยุทธ์ และการก�ากับควบคุม การ
เข้าถึงสารสนเทศที่มีค่ารองลงมา (Y2 = 3.63) นอกจากสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวแล้ว ยังสัมพันธ์เชิงบวกกับเครือข่ายพันธมิตร ซึ่ง
สัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดบุคลากร การก�ากับควบคุม และการสนับสนุน แต่
สัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารจัดการ การจัดวัสดุอุปกรณ์ การจัดองค์กร และการ
ก�าหนดกลยทุธ์ การใช้สารสนเทศทีม่ค่ีาสงูเป็นล�าดบัสดุท้าย (Y4 = 3.57) มสีมัพนัธ์
เชิงบวกกบัผูจ้ดัสือ่ แต่มสีมัพนัธ์เชงิลบกบัทรพัยากรสารสนเทศ จากเส้นสหสมัพนัธ์
ท่ีมีลักษณะประดจุเครอืข่ายนี ้เป็นท่ีสงัเกตว่าในด้านปัจจยัการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
นั้น องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้จัดการสื่อ เครือข่ายพันธมิตร และการจัด
โครงสร้างสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
โดยตรง แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยการบรหิารระดับองค์กร องค์ประกอบ
ส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเชิงซ้อนท้ังลบและบวก ยกเว้น
การจัดบุคลากรและการสนับสนุนที่มีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก ดังนั้น แนวทาง
ในการพัฒนาโดยส่วนรวม ควรค�านึงถึงองค์ประกอบด้านบุคลากรและการ
สนับสนุน ซึ่งมีลักษณะเด่นในเชิงของการให้บริการที่มีความเช่ือมโยงกับปัจจัย 
การจัดสื่อไม่น้อยไปกว่าองค์ประกอบอื่นที่มีลักษณะเด่นในเชิงของการบริหาร
จัดการระดับนโยบาย 

ผลการวิเคราะห์งานวจิยัส�าหรบัคณุลกัษณะการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา 
ซึ่งมีค่าโดยเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับสูง นั่นหมายความว่าการรู้
สารสนเทศของนกัศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ด ีส�าหรบัยทุธวธีิการจดัการสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
เพื่อการรู้สารสนเทศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับปานกลาง นั่น
หมายความว่า การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการจัดสื่ออยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ส�าหรับ
กลยทุธ์หน่วยสนับสนนุการจดัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ซ่ึงมค่ีาโดยเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.46 
อยู่ในระดับปานกลาง นับว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 
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● อภิปรายผล
กล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง มีความพร้อมถ้าได้ก�าหนด

กลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจน ได้ตั้งค่าลักษณะการจัดการ

บริหารปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมถึงภาระหน้าที่กับขอบเขตของหน่วยก�าหนดงาน

ทางด้านต่างๆ ไว้ชัดแจ้งมีการก�าหนดแนวปฏิบัติมอบหมายภาระงานที่ต้องใช้ทั้ง

ความรู้เทคนิคตรงกันกับความสามารถของพนักงาน และมีการกระจายอิทธิพล

ภาระหน้าที่เป็นไปตามความเหมาะสมที่ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง มีการสนับสนุน

จัดการบริหารแผนกปฏิบัติงานที่สนับสนุนหรือเอื้ออ�านวยต่อการจัดสื่อ

อิเลก็ทรอนกิส์ เกีย่วกับการส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาทีท่นัยคุทันสมยั 

ซึ่งสอดคล้องตรงกับกระบวนการหลักปฏิบัติ (อ�านาจ ธีระวนิช, 2547: 60) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน (2556) และ จูเลี่ยนและบูน (Julien 

and Boon. 2004) อาจารย์และบรรณารักษ์ได้ด�าเนินการพัฒนาการสอนการ

เรียนของนักศึกษาได้อย่างมีศักยภาพภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

การสอนการเรียน การรู้สารสนเทศ เลาการ์ (Lwoga. 2013) ผลจากการประเมิน

บ่งบอกว่านกัศกึษามทีกัษะพอเพยีงท่ีได้รบัข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ 

และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ท�าโครงงาน มีเทคนิคสืบค้นหรือประเมินข้อมูล

สารสนเทศได้ตลอดชีวิต 

1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท่ีสนับสนุนการจัดส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งอยู่โดยรอบนอกเขตกรุงเทพมหานคร

2. ควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย Univariate Multiple Linear 
Regression Analysis, Multivariate Multiple Linear Regression Analysis, 
และ Multilevel Regression หรือ Canonical Correlation ตามล�าดับ 

ข้อเสนอแนะ
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บทคัดย่อ

บทความนี ้เป็นการศกึษาวเิคราะห์กฎหมายว่าด้วยการดักฟังข้อมลูข่าวสาร 

ระหว่างประเทศไทยกับในต่างประเทศ โดยท่ีการดักฟังข้อมูลข่าวสารเป็น

มาตรการปราบปรามอาชญากรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากเป็นกระบวนการได้

มาซึง่พยานหลักฐานท่ีมคีวามส�าคญัและท�าให้ภาครฐัสามารถน�าตวัผูก้ระท�าผดิมา

ลงโทษได้อย่างบรรลผุล ในขณะเดยีวกัน การดกัฟังดงักล่าวกส่็งผลกระทบต่อสิทธิ

ความเป็นส่วนตัวของประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ผลการศึกษาพบว่า การดักฟังข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยยังไม่มี

กฎหมายกลางที่จะเข้ามาควบคุมหรือมีสภาพบังคับท�าให้การด�าเนินการดักฟัง

ข้อมูลข่าวสารโดยภาครัฐเป็นไปได้อย่างมีมาตรฐานหรือมีหลักเกณฑ์ในการ

คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เก่ียวข้องอย่างครอบคลุม บทความนี้จึงมุ่งน�า

เสนอถงึการน�าเอาแนวทางหรอืกระบวนการดักฟังข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายใน

ต่างประเทศมาใช้บังคับกับการดักฟังข้อมูลข่าวสารในประเทศไทย

[ ค�ำส�ำคัญ ]
การดักฟังข้อมูลข่าวสาร, ความเป็นส่วนตวั, พยานหลกัฐาน 
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Abstract

This Research is the study in law on eavesdropping analysis 
which occurred in Thailand and abroad while information eavesdropping 
is an effective crime defensive suppression measure. Due to the fact 
that, gaining process implement important evidence and Thai 
government can bring about achievement for the offenders penalize 
to administration of justice. Meanwhile, such eavesdropping has 
significant impact for people’s privacy. 

Research Results indicated that Thailand did not enact 
law for controlled or enforced standard information interception  by 
public sector or  that is tend to be involved regulation guideline 
to protect population’s privacy. The purposed of this article has been 
to appropriate for legal introduction guidelines or procedures 
for intercepting information in foreign countries, applicable to 
eavesdropping in Thailand.

[ Keywords ]
Eavesdropping of information, the right of privacy of an 

individual, Evidences.
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บทความวิชาการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผล

ต่อแนวทางการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัการดกัฟังในคดียาเสพติด โดยทีผู้่เขยีน

แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการศกึษากฎหมายดกัฟังเชงิ

เปรียบเทียบ (ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการค้นคว้าจากเอกสาร  ส่วนท่ีสอง เป็นการศึกษาแนวทางการบังคับใช้

กฎหมายเกี่ยวกับการดักฟังในคดียาเสพติด ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดย

การหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจของ

เจ้าหน้าทีร่ฐั กับการบังคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัการดกัฟังในคดยีาเสพติด เนือ่งจาก

ผู้เขียนเห็นพ้องต้องกันกับถ้อยค�าท่ีว่า “การบัญญัติกฎหมายให้ดีมีคุณภาพนั้น 

ไม่ยากเท่ากับการน�ากฎหมายไปบังคับใช้ได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม” (พงษ์กฤษณ์ 

มงคลสินธุ์, 2533) ดังน้ี การศึกษากฎหมายเรื่องใดควรประกอบไปด้วยตัวบท

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนบทความ

วชิาการฉบบันี ้ผูเ้ขยีนขอเสนอ ในส่วนแรกซ่ึงเป็นการเปรียบเทยีบกฎหมายดักฟัง

เท่านั้น

บทนำ�

ปัจจบุนักระบวนการโลกาภิวตัน์อันเน่ืองจากเทคโนโลย ีข้อมลูข่าวสาร การ

คมนาคมไร้พรมแดน ท�าให้เกิดการสลายของเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างรัฐชาติ 

อ�านาจอธิปไตยของรัฐชาติไม่มีความแน่นอนชัดเจนอย่างเช่นในอดีตอีกต่อไป ส่ง

ผลให้องค์กรอาชญากรรมมีอ�านาจทั้งในทางการเงิน อิทธิพล ความรุนแรง และ

สามารถลงสนามต่อสูก้บัหน่วยงานของรฐัได้อย่างทดัเทยีมกนั เพ่ือให้การป้องกนั

และปราบปรามองค์กรอาชญากรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ ผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้มี

อ�านาจมีความจ�าเป็นในการสร้างและใช้วธิกีารทางกฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่
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ให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ การดักฟังข้อมูลข่าวสารเป็นวิธีการหนึ่งของ

เทคนคิการสบืสวนสอบสวนพเิศษ2 (สรุพล ไตรเวทย์, 2547) และเป็นการแสวงหา

พยานหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานใดที่สามารถพิสูจน์

การกระท�าความผิดที่ส�าคัญไปกว่า “ค�าพูด” ที่มาจากปากของผู้กระท�าความผิด

ด้วยความสมัครใจ3 (ธนชัย นักสอน, 2552)

เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการดักฟังข้อมูลข่าวสารมีปรัชญาเบื้องหลัง

ซ่ึงความสอดสัมพันธ์กันอยู่สามประการ ได้แก่ 1. หลักอรรถประโยชน์นิยม 

(Utilitariannism) เป็นหนึง่ในความหมายหรอืค�านิยามของ ความยติุธรรม ซ่ึงเป็น

หลักการที่ให้คุณค่ากับประโยชน์สุขของคนจ�านวนมากที่สุด การกระท�าที่มีความ

ถกูต้องชอบธรรมต้องมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หรอืเพือ่ความ

มั่นคงของชาติ 2. ส�านักกฎหมายบ้านเมือง (Positive laws) เป็นหนึ่งของนิติ

ปรัชญาที่ถือว่าค�าสั่งของรัฐาธิปัตย์เป็นกฎหมายและมีสภาพบังคับ 3. การปราบ

ปรามอาชญากรรม (Crime Control) เป็นหนึง่ในแนวคดิการบริหารงานยติุธรรม 

ซ่ึงเน้นเรื่องของอ�านาจรัฐในการรักษาความสงบเปรียบร้อยและมุ่งส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นส�าคัญ

สภาพสังคมอันปกคลุมไปด้วยปรัชญาในข้างต้นมีแนวโน้มท่ีรัฐอาจใช้

อ�านาจปกครองประชาชนให้เกิดความกลัว ลักษณะดังกล่าวจึงไม่แตกต่างกับ

นวนิยาย (ดิสโทเปีย) เรื่อง 1984 ของจอห์น ออเวล (George Orwell) นักเขียน

ชาวองักฤษ ทีบ่รรยายถึงสงัคมอนัเตม็ไปด้วยการรวบอ�านาจอย่างเบด็เสรจ็ในการ

ครอบง�าความคิด กลายเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนไม่มีช่องว่างให้กับความเป็นส่วน

2 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ ได้แก่ การจัดส่งภายใต้การควบคุม (Controlled Delivery) การ
ปฏิบติัการลบั (Undercover Operation) การต่อรองค�ารบัสารภาพ (Plea Bargaining) และการดกัฟัง
ข้อมูลข่าวสาร (Wiretapping)

3 ค�าพดูท่ีกล่าวในท�านองว่า ตนเป็นผู้กระท�าความผิดหรือมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิด้วยความ
สมัครใจ ย่อมเป็นพยานหลักฐานที่มีน�้าหนักในการจะพิสูจน์ได้ว่า ผู้นั้นกระท�าความผิดหรือไม่
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ตัวกล่าวอย่างถึงท่ีสุด การดักฟังข้อมูลข่าวสารจึงเป็นมาตรการที่มีผลกระทบ

กระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารต่อกันอย่างร้ายแรง เป็นการลบล้างสิทธิ

ในความเป็นส่วนตัว (Right of Privacy) ของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การรับรอง

สิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมของรัฐเสรีประชาธิปไตย4 ยังคงมีสภาพ

บงัคบัต่อไป การใช้มาตรการใด ๆ  อนัแสดงถงึการจ�ากดัสทิธเิสรภีาพดงักล่าว ต้อง

อาศัยอ�านาจตามตามกฎหมายและเท่าท่ีจ�าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมที่มีความรุนแรง

● วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหลักกฎหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย

การดักฟังข้อมูลข่าวสารในต่างประเทศ

2. เพื่อแสวงหาแนวทางการดักฟังข้อมูลข่าวสารท่ีเหมาะสมส�าหรับ

ประเทศไทย

● แนำวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration)

1.1 แนวคิดเรื่องอ�านาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 

(Crimes Control Model)

แนวคิดในเรื่องอ�านาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือแนวความ

คดิตามทฤษฎีการควบคมุอาชญากรรม (Crime Control) (ธนชยั นกัสอน, 2552) 

เป็นแนวความคิดที่ให้ความส�าคัญกับการควบคุมปราบปราบอาชญากรรมเพื่อ

รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นหลัก ส่วนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลเป็นเรื่องรองลงไป แนวคิดดังกล่าวจึงสอดคล้องกับเร่ืองอ�านาจรัฐในการ

4 รฐัธรรมนญูท่ีจ�ากัดอ�านาจของผูป้กครอง (ผูใ้ช้อ�านาจ) เพือ่คุม้ครองศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ สทิธเิสรีภาพ
ของผู้ถูกปกครอง (ราษฎร) ปัจจุบันนิยมเรียกประเทศที่มีรัฐธรรมนูญเช่นนี้ว่า “รัฐเสรีประชาธิปไตย”
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รักษาความสงบเรียบร้อยและมุ่งส่งเสริมด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมในด้านการควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก ดังนั้น 
การด�าเนนิการปราบปรามอาชญากรรมจะต้องมคีวามรวดเร็ว แน่นอน มปีระสทิธภิาพ 
ด้วยความจ�าเป็นในการสบืสวนสอบสวน เจ้าหน้าทีร่ฐัจะต้องมวีธิกีารเพือ่ให้ได้มา
ซ่ึงพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือเพื่อพิสูจน์การกระท�าของอาชญากร เช่น การใช้
มาตรการดกัฟังข้อมูลข่าวสาร ท�าให้วธิกีารเหล่านัน้ในบางกรณอีาจเป็นการละเมดิ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนบางส่วน ท�าให้ประชาชนเองต้องรับภาระบางส่วนที่
จะต้องถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อความสงบสุขรวมกันของสังคมในภาพรวม

1.2 แนวคดิเร่ืองการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน (Due Process 
Model)

แนวคดิว่าด้วยการคุ้มครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน หรอืหลกักระบวนการ
ยุติธรรม (Due Process of Law) เป็นแนวความคิดที่ให้ความส�าคัญกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นเอาไว้ กระบวนการยุติธรรมจึงต้องให้ความส�าคัญ
กบัรูปแบบ ขัน้ตอน วธิกีารอนัเป็นสาระส�าคญั เพือ่เป็นหลกัประกนัมใิห้เจ้าหน้าที่
รัฐใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ เป็นเหตุผลให้เกิดหลักที่ห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน
ที่เจ้าหน้าที่รัฐได้มาโดยวิธีการจับค้น หรือการยึดอันมิชอบโดยเด็ดขาด (วรพจน์ 
วิศรุตพิชญ์, 2538) ดังนี้ แนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จะมีสภาพบังคับต่อรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ กล่าวคือ รัฐจะออกกฎหมาย
หรือเจ้าหน้าท่ีจะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นการตัดทอนสิทธิเสรีภาพไม่ได้ เว้นแต่

จะมีกฎหมายก�าหนดขั้นตอนหรือแบบพิธีให้อ�านาจเอาไว้5

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 26 บัญญัติว่า 
 การตรากฎหมายทีม่ผีลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรอืเสรภีาพของบุคคล ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขทีบ่ญัญตัไิว้ใน

รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่
เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
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2. การดักฟังข้อมูลข่าวสาร

 การดักฟังข้อมูลข่าวสาร  เป็นลักษณะพฤติกรรมในการแสวงหาข้อเท็จ

จริงจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่ว่าผู้ดักฟังจะเป็นคู่สนทนาเองหรือไม่ กล่าว

คือ อาจเป็นกรณีที่ผู้ดักฟังเป็นบุคคลฝ่ายที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคู่สนทนา หรือ

เป็นคู่สนทนาเสียเอง ทั้งนี้ เมื่อการกระท�าดังกล่าวมิได้รับความยินยอมจากคู่

สนทนา การดักฟังที่เกิดขึ้นจึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว (Right of 

Privacy) ถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับการรบกวน (Nuisance) อีกด้วยการดักฟัง

ข้อมูลข่าวสารอาจจ�าแนกได้เป็น 3 ประเภท (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2556) คือ

1. การดักฟังเฉพาะหน้า มีลักษณะเป็นพฤติกรรมการดักฟังทางกายภาพ 

(Eavesdrop) อาจมิได้ใช้อุปกรณ์ใด ๆ  ในการด�าเนินการ หรือเป็นการใช้อุปกรณ์

ทางอิเลก็ทรอนกิส์ โดยการน�าไปตดิตัง้ไว้ในสถานทีท่ีต้่องการจะดกัฟัง แน่นอนว่า

หากสถานที่ดักฟังดังกล่าวเป็นเคหสถาน การดักฟังที่เกิดขึ้นย่อมเป็นความผิด

เกี่ยวการบุกรุก

2. การดักฟังทางโทรศัพท์ จ�าแนกได้ออกเป็นการดักฟังทางโทรศัพท์ที ่

ใช้สาย (Wiretap) และการดักฟังทางอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย (Wireless)

3. การดกัรบัข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ เน่ืองจากการสือ่สารในปัจจบุนันยิม

ด�าเนินการผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตหาก

พจิารณาการดกัฟังข้อมลูข่าวสารจากตวัผูก้ระท�าการ โดยหลกั อ�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบั

การดกัฟังย่อมเป็นของเจ้าหน้าทีแ่ละหน่วยงานของรฐั และสามารถด�าเนนิการได้

เท่าที่กฎหมายอนุญาต “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ�านาจ” อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไป

ได้ว่าการดักฟังอาจกระท�าโดยเอกชนบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค์ที่

แตกต่างกัน เช่น ความได้เรียบทางการค้า ผลประโยชน์ทางการเมือง การกระท�า

ของสื่อมวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารที่น่าสนใจ หรือแท้จริงแล้วการดักฟังก็เป็นไป

เพื่อความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของผู้อื่นเท่านั้น
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3. กฎหมายว่าด้วยการดักฟังข้อมูลข่าวสารของต่างประเทศ

กฎหมายว่าด้วยการดกัฟังข้อมลูข่าวสารของต่างประเทศ ในหวัข้อนี ้ผู้เขยีน 

จะได้พิจารณาศึกษาถึงการดักฟังข้อมูลข่าวสารของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น โดยปรากฏรายละเอียดดังต่อ

ไปนี้

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

Ormnibus Crime Control and Safe Street Act 1968, Title lll  

ก�าหนดองค์ประกอบกระบวนการขออนญุาตใช้การดักฟังทางโทรศพัท์และการได้

มาซึ่งข้อมูลข่าวสารโดยชอบด้วยกฎหมาย (ธนชัย นักสอน, 2552)

โดยสรุป พนักงานอัยการจะเป็นผู้ยื่นค�าขออนุญาตและผู้พิพากษาจะเป็น

ผูม้คี�าสัง่อนมัุต ิคดทีีส่ามารถใช้มาตรการดกัฟังได้จะต้องเป็นไปตามประเภทคดทีี่

ระบไุว้ในกฎหมาย ส�านวนคดต้ีองปรากฏรายละเอยีดทีช่ดัเจนไม่ว่าจะเป็นชือ่ของ

เป้าหมายหรอืเบอร์โทรศพัท์ รปูแบบหรอืวธิกีารท่ีใช้ดกัฟัง สถานที ่และระยะเวลา 

ประเดน็ส�าคัญคือ เจ้าหน้าทีต้่องพสิจูน์ว่าไม่อาจใช้วธิกีารอืน่ใดหรือหากใช้วธิกีาร

สืบสวนตามปกติจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่เกินสมควร

เหตุการณ์ส�าคัญที่น่าจดจ�าของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ คดีวอเตอร์เก็ต 

(Watergate scandall) เป็นคดีที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการลักลอบดักฟังข้อมูล

ข่าวสารในส�านักงานใหญ่ของพรรคเดโมเครต ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1972 เป็น

เหตุที่น�าไปสู่การลาออกของประธานาธิบดีรีชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) เมื่อ

วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1974 และยังน�าไปสู่การฟ้องร้อง การไต่สวน การลงโทษ 

และจ�าคุกบุคคลในรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย 

หลังจากเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001 (9/11) สภาคองเกรส

ด�าเนนิการออก รฐับญัญัตสิร้างความเป็นปึกแผ่นและความแขง็แกร่งให้สหรัฐอเมรกิา

โดยให้ใช้เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการสอดส่องและขัดขวางการก่อการร้าย (ชือ่เต็ม

คือ the United and Strengthening America by Providing Appropriate 
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Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) โดยนิยมเรียก
กันว่า “รัฐบัญญัติแพทรีออท” (PATRIOT Act) (Raymond, 2556) ท�าให้
เจ้าหน้าที่สามารถน�ามาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อสอดส่องกิจกรรมจ�านวนมาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการดักฟังข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ลดน้อยลงอย่างมีนัยส�าคัญ

3.2 ประเทศฝรั่งเศส
แต่เดิมเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการดักฟังข้อมูลข่าวสาร 2 ประเภท คือ 1. การ

ดักฟังโดยฝ่ายปกครอง (Les écoutes administratives) 2. การดักฟังโดยฝ่าย
ตุลาการ (Les écoutes judiciaires) ซึ่งการดักฟังในประเภทแรกนั้น เป็นการ
กระท�าในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับ จึงเป็นการกระท�าโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ส�าหรับการดักฟังในประเภทหลังจะต้องด�าเนินการผ่าน
ค�าสั่งอนุญาตจากผู้พิพากษาผู้ท�าการสืบสวนคดี (juge d’instruction)

ต่อมารัฐสภาฝรั่งเศสด�าเนินการออก รัฐบัญญัติ Rocard (รัฐบัญญัติที่ 91-
646, 1991-07-10) ในการปรับปรุงให้การดักฟังข้อมูลข่าวสารเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (พิมพ์ดาว จันทรขันตี, 2547) 

โดยสรุป ผู้ที่มีอ�านาจยื่นค�าขออนุญาต ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับ
ศุลกากร และนายกรัฐมนตรีเป็นผูมี้อ�านาจอนมุตั ิการขออนญุาตใช้มาตรการดกัฟัง
น้ันข้ึนอยู่กับอัตราโทษในการกระท�าความผิด มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ดักฟัง กล่าวคือ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อคุ้มครองขีดความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจของชาติ เพื่อป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรม 
ข้อมูลข่าวสารทีบ่นัทกึจากการสนทนาทางโทรศัพท์จะต้องระบไุว้ในบญัชทีีจั่ดท�า
ขึ้นภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี บัญชีดังกล่าวจะครอบคลุมราย
ละเอียดต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการดกัฟัง และจะต้องถกูท�าลายภายใน 10 วนั หลัง
จากที่มีการดักฟังเกิดขึ้น สิ่งเดียวที่สามารถถูกถอดออกมาเป็นข้อความและ
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สามารถเก็บรักษาไว้ได้คือ ข้อมูลข่าวสารที่ได้มานั้นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี

ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการดักฟังโทรศัพท์เท่านั้น

อีกทั้ง กฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้ก่อตั้งคณะกรรมการควบคุมการดักฟัง

โทรศัพท์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (La commission nationale du contrôle 

des interceptions de sécurité) ซึ่งเป็นองค์กรทางปกครองที่เป็นอิสระ  

(l’autorité administrative indépendante) มีขึ้นเพื่อคอยก�ากับดูแลวิธีการที่

นายกรฐัมนตรใีช้ในการดกัฟังโทรศพัท์ ซึง่ผูศ้กึษาจะกล่าวถงึอ�านาจหน้าทีใ่นล�าดบั

ถัดไป

อย่างไรก็ตาม ประเทศฝรั่งเศสเคยมีการด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เน่ืองจากการด�าเนนิการดกัฟังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เหตุผลส�าคญัเกิดจากการ

ที่หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายได้ท�าการดักฟังโทรศัพท์บุคคลหลายอาชีพที่มิได้

มีส่วนได้เสียหรือเก่ียวข้องกับการก่อการร้ายแต่อย่างใด เช่น ทนายความ  

นักหนงัสอืพมิพ์ นกัเขยีน นกัการเมอืง และนกัแสดง เป็นจ�านวน 150 ราย ระหว่าง

เดือนมกราคม ค.ศ. 1983 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1986 โดยปราศจากการตรวจ

สอบถ่วงดุลจากหน่วยงานอื่น อันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตส่วนตัว

ของผู้ถูกดักฟังอย่างร้ายแรง

3.3 ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ ่นมีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีความส�าคัญอยู ่ 

สามฉบบั ซึง่กฎหมายจ�านวนสองในสามบญัญัตถิงึการดักฟังข้อมลูข่าวสาร ได้แก่ 

1. The Act for the Punishment of Organized Crime, Control of Criminal 

Proceeds and Other Matters 2. The Act for Partial Amendment to the 

Code of Criminal Procedure

 โดยสรปุ การขออนญุาตใช้มาตรการดกัฟังขึน้อยูก่บัประเภทคดี เช่น การ

ก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ การฆาตกรรม เป็นต้น 
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ซึง่มพีนกังานอยัการเป็นผูย้ืน่ค�าขอและผูพ้พิากษาเป็นผูม้อี�านาจสัง่ การขออนญุาต

จะต้องมีการชี้แจงถึงรายละเอียดในการดักฟัง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือรูปแบบใน

การดกัฟัง ระยะเวลา รายชือ่หรอืเบอร์โทรศัพท์ผูก้ระท�าผิดมกีารถกเถยีงในรัฐสภา

ญี่ปุ่น (Diet) เน่ืองจากการดักฟังข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการ

สอบสวน กล่าวคือ การดักฟังเป็นวิธีการหนึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อ

ที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ 

ดังนั้น การสอบสวนจึงต้องเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการกระท�าผิด

ส�าเร็จ (Masayuki and Hirosh, 2014, p. 56) แต่ในหลาย ๆ  กรณีการดักฟังเกิด

ขึน้ก่อนการกระท�าผดิเสยีด้วยซ�า้ และยงัถกูน�าไปใช้ในขณะทีผู่ก้ระท�าผดิเพยีงแค่

สมคบกันตระเตรยีมการเพือ่กระท�าผดิต่อไป อย่างไรก็ตามศาลยติุธรรมเป็นผู้แก้ไข

ปัญหา ในประเด็นนี้ โดยอาศัยทักษะทางภาษาในการตีความตัวบทกฎหมาย

นอกจากน้ี มีประเดน็น่าพจิารณาถดัไปว่า หากระยะเวลาการดกัฟังข้อมลูข่าวสาร

สิ้นสุดลง แต่ปรากฏข้อเท็จจริงถึงเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน หากเจ้าหน้าที่จะต้องไป

ด�าเนนิการขออนญุาตดกัฟังจะเป็นการเนิน่ช้า เจ้าหน้าทีอ่าจด�าเนนิการดกัฟังต่อ

ไปในสถานการณ์เช่นนีไ้ด้หรอืไม่ (Masayuki and Hirosh, 2014) ประเดน็ปัญหา

นี้ ผู้เขียนจะกล่าวในล�าดับต่อไป

 3.4 ประเทศไทย

 ผู้เขียนพบว่าประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการดักฟังเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ข้อมูลข่าวสารจ�านวน 10 ฉบับ6 ตัวอย่างกฎหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ

ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 พระราช

บญัญตัป้ิองกันและปราบปรามยาเสพตดิ พ.ศ. 2519 พระราชบญัญัตป้ิองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

6 ผู้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการดักฟังข้อมูลข่าวสารนิยมใช้ถ้อยค�าว่า “การให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร” เนื่องจากวิธีการดักฟังเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา
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ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พระราช

บญัญติัป้องกันและปราบปรามการมส่ีวนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิพ.ศ. 

2556 เป็นต้น ซึ่งในรายละเอียดของการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน

ระเบียบภายในของหน่วยงาน ส�าหรับผู้ยื่นค�าขออนุญาตใช้การดักฟังข้อมูล

ข่าวสารน้ันจ�าแนกไปตามกฎหมายแต่ละฉบับ ซึง่กฎหมายทีเ่กีย่วข้องแบ่งแยกไป

ตามประเภทคดี และผู้อนุมัติในสถานการณ์ปกติ คือ ผู้พิพากษาของศาลยุติธรรม

จะเป็นผู้มีอ�านาจสั่งการ

ทางด้านรฐัสภาเคยมกีารน�าร่างกฎหมายเกีย่วกับการดักฟัง คือ ร่าง พ.ร.บ. 

แก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (เข้าถงึข้อมลูข่าวสารของ

ผูต้้องสงสยั มาตรา 131/1, 131/2, 233/1) (รฐัสภา, กันยายน 2559) มาพิจารณา

ถงึความเหมาะสม แต่เรือ่งดงักล่าวกม็ไิด้มกีารพดูกันในวงกว้าง อกีทัง้ในทางปฏิบตัิ

การดักฟังข้อมูลข่าวสารก็ยังคงมีความคลุมเครือต่อสาธารณะชน

● วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (Qualitative 

Method) โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ

ทางวชิาการ และเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัหวัข้อการวจัิยส�าหรบักฎหมายและ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการดักฟังข้อมูลข่าวสารท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

(สหรัฐอเมรกิา ฝรัง่เศส ญีปุ่น่) เป็นหลกัในการศกึษาเชงิวเิคราะห์ (Documentary) 

มีการประเมินจุดเด่นและจุดด้อยเพื่อให้ได้หลักกฎหมายที่เหมาะสมที่สุดที่จะน�า

ไปใช้ภายในประเทศไทย
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● บทวิเคราะห์และข้อเสนำอแนำะ
1 กฎหมายว่าด้วยการดักฟังข้อมูลข่าวสารเปรียบเทียบของประเทศไทย

1.1 กฎหมายว่าด้วยการดักฟังข้อมูลข่าวสารที่มีการตรวจสอบถ่วงดุล

ก) การตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเป็นระบบและแบ่งแยกตามประเภทคดี

ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมใน

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เป็นกลุ่มพระราชบัญญัติที่ถูกจ�าแนก

ออกไปตามแต่ละประเภทคดี ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติด การฟอกเงิน การค้า

มนุษย์ คดีพิเศษ และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับถูกยก

ร่างขึ้นหรือได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมในสมัยที่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับความผิดนั้น ๆ  

มีอ�านาจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเอกสาร ซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข

โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรอืสือ่สารสนเทศอืน่ใด หากมเีหตอุนัสมควรเชือ่ได้ว่าข้อมลูข่าวสารเหล่านัน้อาจ

ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท�าผิดตามแต่ละประเภทคดีท่ีระบุไว้ในกฎหมาย 

พระราชบัญญัติเหล่านี้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ�านาจในการสอบสวน

สามารถยื่นค�าขอได้ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บังคับบัญชาหรือ

ผู้ก�ากับดูแล และค�าขอดังกล่าวเพื่อให้มีค�าสั่งอนุญาตให้ใช้มาตรการดักฟังข้อมูล

ข่าวสารนั่นเอง 

 มีข้อสังเกตว่ากฎหมายทุกฉบับในกลุ่มนี้ต่างมอบอ�านาจให้ศาลยุติธรรม

เป็นผู้มีอ�านาจสั่งการอนุญาตให้ใช้มาตรการดักฟังข้อมูลข่าวสารนั้นได้ (คดีการ

ฟอกเงินเป็นอ�านาจของศาลแพ่ง แต่นอกนั้นเป็นอ�านาจของศาลอาญาหรือศาล

จังหวดั) ผูพ้พิากษาระดบัอธบิดเีป็นผูล้งนาม และการสัง่อนญุาตก�าหนดให้มรีะยะ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2560 – กันยายน 2560)  137



เวลาคราวละไม่เกนิ 90 วนั ซึง่ในรายละเอยีดของการใช้มาตรการดักฟังนัน้จะต้อง

เป็นไปตามระเบียบภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข) การตรวจสอบถ่วงดุลและขอบเขต

เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่

บทบัญญัติถึงหลักวิธีพิจารณาความในคดีอาญาโดยทั่วไป ในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารซึ่งมีการส่งทางไปรษณีย์ และโทรเลข มาตรา 105 ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐยื่นค�าขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีค�าสั่งไปถึงเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์โทรเลขให้ส่ง

เอกสารนัน้มาเพือ่ประโยชน์ในการสอบสวน การไต่สวนมลูฟ้อง การพจิารณา หรอื

การกระท�าอื่นใดตามกฎหมายฉบับนี้ ท�าให้การใช้อ�านาจตามมาตราดังกล่าวเกิด

ข้ึนกับกรณีที่มีผู้ต้องหาหรือจ�าเลยแล้วเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีมีเพียงผู้ต้องสงสัย 

หรือใช้กับบุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่คู่ความในคดี ดังนั้น การใช้อ�านาจตามมาตรา 105 

แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาจะใช้เพือ่ประโยชน์ในการสอบสวน

เท่านั้น ไม่รวมถึงการสืบสวน กล่าวอย่างตรงไปตรงมาคือ การใช้อ�านาจดังกล่าว

จะมีขึ้นต่อเมื่อความผิดอาญาจะต้องเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น มีข้อสังเกตว่า ปัญหา

ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นมาแล้วตามที่กล่าวในข้างต้น

1.2 กฎหมายว่าด้วยการดกัฟังข้อมลูข่าวสารทีไ่ม่มกีารตรวจสอบถ่วงดลุ

ก) ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ

ส�าหรับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 เป็นกฎหมายท่ีมีความ

จ�าเป็นต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิในสถานการณ์พเิศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่

การป้องกนัและแก้ไขเยยีวยาในเวลาท่ีเกดิการจราจร ภาวะสงคราม หรืออทุกภยั

ครัง้ใหญ่ มาตรา 2 พระราชบญัญตัดิงักล่าวก�าหนดว่า หากมเีหตุจ�าเป็นเพ่ือรักษา

ความสงบเรยีบร้อยปราศจากภัยซึง่เกดิมาจากภายนอกหรอืภายในราชอาณาจกัร

แล้ว จะได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึกก็ได้ ซ่ึงจะใช้บังคับ
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ในส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่วราชอาณาจักร และมาตรา 9 

ได้ให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามกฎหมายฉบับนี้ คือ ทหาร) ในการตรวจค้น

หรอืเข้าถงึข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง และการตรวจค้นดงักล่าวย่อมรวมไป

ถึงการดักฟังข้อมูลข่าวสารที่มีความส�าคัญต่อสถานการณ์พิเศษเช่นนั้นด้วย 

นอกจากนี้ กฎหมายยังระบุต่อไปอีกว่า เมื่อประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้

กฎอัยการศึกแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาทหารและกองทัพมีอ�านาจเหนือเจ้าหน้าที่

ฝ่ายพลเรือนในการยุทธ การระงับปราบปราม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์พิเศษเช่นนี้ย่อมเหตุผลเข้าใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่

ของทหารและกองทัพในยุทธการต่าง ๆ นั้นจะต้องมีการด�าเนินการด้วยความ

รวดเร็วและเด็ดขาด จึงไม่อาจหลักเลี่ยงการใช้บังคับกฎหมายฉบับนี้ได้

ข) ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล

พระราชบัญญัติในกลุ ่มนี้เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้แก่ พระราชบัญญัติโทรเลข พ.ศ.2477 

พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 และพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 

2538 เนื่องจากกรมไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบันแปรรูปเป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ�ากดั) องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ปัจจบัุนแปรรปูเป็นบรษิทั ทีโอท ีจ�ากัด 

(มหาชน)) และส�านักข่าวกรองแห่งชาต ิมอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการให้บรกิารและ

การตรวจสอบการติดต่อสื่อสารของภาคเอกชนโดยตรง กฎหมายทั้งสามฉบับจึง

ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัมอี�านาจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีม่กีารติดต่อสือ่สาร

กันระหว่างบุคคล เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามบทบัญญัติพบว่า การบัญญัติ

กฎหมายในการใช้อ�านาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการดักฟังนั้นมีลักษณะการใช้

ถ้อยค�าที่กว้างจนเกินไป เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถตีความข้อมูลข่าวสารอย่างใด

อย่างหนึ่งว่าเป็น “ข้อมูลที่อาจจะกระทบถึงความมั่นคงของประเทศชาติ” ก็ได้
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มข้ีอสงัเกตประการส�าคัญว่า พระราชบญัญตัข่ิาวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2538 

และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มีเจตนารมณ์ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ 

ประสงค์ให้มีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐชาติ 

จงึให้อ�านาจแก่ส�านกังานข่าวกรองแห่งชาตขิึน้ตรงต่อส�านกันายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็น

เจ้าหน้าทีข่องรฐัฝ่ายพลเรอืน และกองทพั ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐฝ่ายทหาร แม้ว่า

กฎหมายทัง้สองฉบบัจะมไิด้ก�าหนดให้มกีารตรวจสอบจากองค์กรภายนอกกต็าม 

แต่ส�าหรับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ก็มีเงื่อนไขก่อนการใช้อ�านาจ 

นั่นคือ การประกาศพระบรมราชองการให้ใช้กฎอัยการศึกภายในขอบเขตพื้นที่ที่

ก�าหนด จึงถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการถ่วงดุลการใช้อ�านาจในระดับขั้นพื้นฐานว่า

จะต้องมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นแล้วเท่าน้ัน แต่ส�าหรับการด�าเนินชีวิตใน

สถานการณ์ปกตทิัว่ไป เจ้าหน้าท่ีของรฐัไม่ควรมอี�านาจใด ๆ  ในการแทรกแซงการ

ตดิต่อสือ่สารของเอกชนโดยไร้ซึง่การตรวจสอบจากองค์กรภายนอกเพราะเป็นการ

ละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว แม้ว่าจะอ้างถึงความมั่นคงของรัฐชาติก็ตาม

ตารางเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการดักฟังข้อมูลข่าวสาร
เปรียบเทียบของประเทศไทย

หวัข้อ เรื่อง กฎหมาย

1 มีการตรวจสอบ

ถ่วงดุลอย่าง

เป็นระบบและ

แบ่งแยกตาม

ประเภทคดี

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

มาตรา 14 จัตวา 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

มาตรา 46 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

มาตรา 30 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 25 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17
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หวัข้อ เรื่อง กฎหมาย

2 มีการตรวจสอบ

ถ่วงดุลแลขอบเขต

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105

3 ไม่มีการตรวจสอบ

ถ่วงดุลเนื่องจาก

สถานการณ์พิเศษ

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 9

4 ไม่มีการตรวจสอบ

ถ่วงดุล

พระราชบัญญัติโทรเลข พ.ศ.2477  มาตรา 10 

พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 25 

และพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2538 มาตรา 3 

และมาตรา 4

2 กฎหมายว่าด้วยการดักฟังข้อมูลข่าวสารเปรียบเทียบ

 กับต่างประเทศ สามารถจ�าแนกเป็น 4 เรื่อง ดังนี้

1) ประเภทคดี (เนื้อหา)

การอนญุาตให้ใช้การดกัฟังข้อมลูข่าวสารได้นัน้ จะต้องเป็นอาชญากรรมที่

มีความร้ายแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ฝ่ายนิติบัญญัติอาจระบุเป็นแต่ละ

ประเภทคดี เช่น การก่อการร้ายสากล คดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ คดี

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ยาเสพติด หรือ

ค้ามนุษย์ คดีฆาตกรรมสังหารหมู่ เป็นต้น สอดคล้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุ ่นและไทย หรืออาจระบุให้การดักฟังข้ึนอยู ่กับอัตราโทษของความผิด 

เหมือนกับประเทศฝรั่งเศส

2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (กระบวนการ)

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันการใช้

อ�านาจตามอ�าเภอใจของเจ้าหน้าที่ การอนุญาตและการมีค�าสั่งอนุมัติให้ด�าเนิน
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การดกัฟังข้อมลูข่าวสารได้นัน้จะต้องเป็นกระบวนการตามท่ีบญัญติัไว้ในกฎหมาย 

ตามแนวคดิ Due Process of Law กล่าวคอื กระบวนการ (procedure) หมายถงึ 

ขั้นตอนการด�าเนินการท่ีมีล�าดับก่อนหลังต่อเน่ืองกัน (บุญอนันต์ วรรณพานิชย์, 

2544) เนื่องจากแบบพิธีหรือกระบวนการนั้น เป็นศัตรูคู่สาบานกับการใช้อ�านาจ

ตามอ�าเภอใจ และเป็นพี่น้องฝาแฝดกับสิทธิเสรีภาพ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2554) 

ดังน้ี การบัญญัติกฎหมายจึงท�าให้การด�าเนินการดักฟังของเจ้าหน้าที่มีลักษณะ

เป็นกระบวนการและมีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย หลักการดังกล่าวปรากฏใน

พระราชบญัญตัวิิธปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงมฐีานะเป็นกฎหมาย

กลางที่น�าไปใช้กับการปฏิบัติราชการโดยทั่วไป เป็นมิติของกฎหมายปกครอง 

แต่ส�าหรบักระบวนการเกีย่วกบัการดกัฟังจะคล้ายคลงึกบัการขอออกหมายอาญา 

ซึ่งเป็นมิติของกระบวนการยุติธรรมทางอาญากฎหมายแต่ละประเทศก�าหนดให้

ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้ด�าเนินการดักฟังข้อมูลข่าวสารในล�าดับต่อไป ซ่ึงอาจ

เป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามแต่ละประเภทคดีหรือเป็นพนักงานอัยการซ่ึงเป็นฝ่าย

กฎหมายโดยตรงก็ได้ ส่วนส�าหรับผู ้มีอ�านาจสั่งอนุมัตินั้นส่วนใหญ่จะเป็น

ผูพ้พิากษาตลุาการ เป็นไปได้ว่าในท้ายทีส่ดุ ศาลจะต้องเป็นผูพ้จิารณาพยานหลกั

ฐานท่ีได้มาจากการดกัฟังเหล่านัน้ อกีทัง้ศาลมคีวามเป็นอสิระและมไิด้ตกอยูภ่าย

ใต้การแทรกแซงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ประเทศฝรั่งเศสมอบอ�านาจการ

ส่ังอนุมัติดังกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรี การตรวจสอบในลักษณะนี้เป็นไปได้ว่ามี

ส่วนสัมพันธ์กับการตั้งคณะกรรมการควบคุมการดักฟังโทรศัพท์เพื่อความมั่นคง

แห่งชาติ (La commission nationale du contrôle des interceptions de 

sécurité) ค�าขออนญุาตดกัฟังจะต้องประกอบด้วยรายละเอยีด ดังนี ้ ชือ่เป้าหมาย 

(ผู้ต้องสงสัย) หรือเบอร์โทรศัพท์, สถานที่, ระยะเวลาในการดักฟัง, วิธีการหรือ

รปูแบบทีใ่ช้ในการดกัฟัง, และการพสิจูน์ว่าคดนีีไ้ม่มวีธีิการสอบสวนอืน่ใดนอกจาก

ใช้มาตรการดักฟังข้อมูลข่าวสารเท่านั้น หรือหากใช้วิธีการสอบสวนตามปกติ

อาจท�าให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่เกินสมควร ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับหลัก
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ความได้สดัส่วน7 แต่ในทางกลบักนั PATRIOT Act ของประเทศสหรฐัอเมรกิากลบั

ก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรับคดีการก่อการร้ายสากล โดยท่ีค�าขออนุญาตดักฟังตาม

กฎหมายฉบับนี้ไม่จ�าต้องระบุเป้าหมาย เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ ก็ได้ ท�าให้

การดกัฟังตามกฎหมายฉบบันีไ้ปอย่างกระจาย เป็นการลดทอนอ�านาจตรวจสอบ

ของผู้พพิากษาซึง่ท�าให้ค�าสัง่อนมุตัเิป็นไปได้โดยง่ายหรอือาจเทยีบเคยีงได้กบัการ

ขอหมายศาลเปล่า (Raymond, 2556) เมือ่หน่วยงานของรัฐได้รบัเทปบันทกึข้อมลู

การดักฟังมาแล้ว กฎหมายจะต้องออกแบบให้มีระบบการเก็บรักษา การน�าไปใช้ 

และการท�าลายข้อมูลข่าวสารน้ัน กระบวนการตรงนี้เป็นข้ันตอนที่มีความส�าคัญ

อย่างยิ่ง เพราะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการน�าข้อมูลข่าวสารไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของ

กฎหมาย และเมื่อไม่มีระบบการป้องกันข้อมูลท่ีรัดกุมเพียงพอก็อาจท�าให้ข้อมูล

เหล่านั้นหลุดรอดไปจากหน่วยงานของรัฐได้ กรณีเช่นนี้มีตัวอย่างให้เห็นจากคดี

ของสโนว์เด็น (Edward Snowden) ที่ปลดปล่อยข้อมูลรายละเอียดโครงการลับ

สุดยอดของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อรหัสว่า ปริซึม (Prism) ให้แก่สื่อมวลชน 

อนัเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายในความดแูลของส�านักงานความมัน่คงแห่งชาต ิ(NSA)

3)  การรับฟังพยานหลักฐาน (การตรวจสอบถ่วงดุล)

3.1) เมือ่การดกัฟังข้อมลูข่าวสารเป็นกระบวนการตามท่ีบญัญติั

ไว้ในกฎหมาย เราอาจจ�าแนกกระบวนการทีส่�าคัญ ๆ  ออกเป็น 3 ส่วน

3.1.1) การตรวจสอบภายในของฝ่ายปกครอง เป็นการ

จ�ากดัขอบเขตของผูม้อี�านาจหน้าทีใ่นการขออนญุาตดกัฟังข้อมูล

ข่าวสาร แน่นอนว่าจะต้องเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

ดักฟังในล�าดับต่อไป

7 หลักแห่งความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ
 1. หลักความสัมฤทธิ์ผล (Principle of Suitability)
 2. หลักความจ�าเป็น (Principle of Necessity)
 3. หลกัความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of Proportionality in the Narrow Sense)
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3.1.2) การตรวจสอบภายนอกของฝ่ายปกครอง เป็นการ

ระบตุ�าแหน่งผูม้อี�านาจสัง่อนมุตักิารดักฟังข้อมลูข่าวสาร ซึง่การ

เริ่มต้นด�าเนินการดักฟังจะต้องปรากฏหลักฐานการออกค�าสั่ง

อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

3.1.3) การตรวจสอบในทางอรรถคดี เนื่องจากพยาน

หลักฐานท่ีได้มาจากการดักฟังดังกล่าวจะต้องน�ามาใช้ประกอบ

การพจิารณาพพิากษาของศาล องค์กรตุลาการจึงเป็นผูม้อี�านาจ

หน้าท่ีแต่เพยีงผู้เดยีวในการตรวจสอบถ่วงดุลในขัน้ตอนสดุท้ายนี้

3.2) พยานหลักฐานที่ได้มาจากการดักฟังข้อมูลข่าวสารนั้น 

ส�าหรับทางเนื้อหาแล้วจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่เกิดข้ึนและได้มา

โดยชอบด้วยกฎหมาย สอดคล้องกับหลักไม่รับฟังพยานที่เกิดขึ้นมา

โดยมชิอบ (Exclusive Rule) และหลกัผลไม้ของต้นไม้ทีเ่ป็นพษิ (Fruit 

of Poisonous Tree) ตามกฎหมายลกัษณะพยาน (จรญั ภกัดธีนากลุ, 

2558) อีกทั้งการน�าพยานหลักฐานเหล่านั้นไปใช้ในทางการพิจารณา

คดีได้จะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กันกับวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ใน

ค�าขออนุญาตใช้การดักฟัง เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่หยิบฉวยโอกาสใช้การ

ดักฟังเป็นเครื่องมือเล่นงานฝ่ายตรงข้าม อันเป็นสิ่งที่ผิดไปจากเจตนา

รมของกฎหมาย ตัวอย่าง บทสนทนาท่ีพูดถึงการตระเตรียมการ 

กระท�าความผดิเกีย่วกบัพรรคการเมอืงไม่อาจน�าลงโทษผู้กระท�าผิดได้ 

หากการของอนุญาตดักฟังดังกล่าวระบุว่าเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

เท่านั้น

ประเด็นส�าคัญที่ติดค้างไว้ในข้างต้น คือ เมื่อระยะเวลาการดักฟังสิ้นสุดลง 

แต่มเีหตจุ�าเป็นแก่กรณทีีส่มควรจะต้องด�าเนนิการดกัฟังต่อเนือ่งกนัไป เจ้าหน้าที่

สามารถกระท�าเช่นนั้นได้หรือไม่ ในประเด็นนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้ยกหลักกฎหมาย
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ที่น่าสนใจ นั่นคือ หลัก Pain View โดยน�าไปใช้กับการจับกุมหรือค้นเคหสถาน

โดยไม่มีหมายศาลเป็นสิ่งที่พึงกระท�าได้ หากแต่เจ้าหน้าที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่

มีความจ�าเป็นเร่งด่วนหากเนินช้าจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่รูปคดี เมื่อเปรียบ

เทยีบกับการดกัฟังตามสถานการณ์ดงักล่าว นกัวชิาการส่วนใหญ่ในประเทศญีปุ่น่

เห็นว่าสามารถด�าเนินการดกัฟังต่อไปได้เช่นเดยีวกบัการจบัหรอืค้นโดยไม่มหีมาย

ศาลนั่นเอง อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการเทียบเคียงเช่น

นั้นเพราะการจับกุมหรือค้นไม่เหมือนกับการดักฟังข้อมูลข่าวสารในสาระส�าคัญ

นอกจากนี ้การตรวจสอบถ่วงดลุในทางอรรถคดอีาจเนิน่ช้าเกนิไปจงึมคีวาม

เป็นไปได้ในการตรวจสอบระหว่างการด�าเนินการดักฟัง ประเทศฝรั่งเศสเป็น

ตัวอย่างทีอ่อกแบบระบบกฎหมายให้ท�าการตรวจสอบในลักษณะทันต่อเหตุการณ์ 

กล่าวคือ มีการจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมการดักฟังโทรศัพท์เพ่ือความมั่นคง 

แห่งชาติ (La commission nationale du contrôle des interceptions de 

sécurité) ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. ผู้ออกค�าสั่งอนุมัติการ

ดักฟังมีหน้าที่แจ้งค�าสั่งพร้อมรายละเอียดแก่คณะกรรมการฯ ภายใน 48 ชั่วโมง

นับแต่มีค�าสั่งอนุมัติ การตรวจสอบจึงเกิดขึ้นทันทีนับแต่มีค�าส่ังอนุมัติ 2. ใน

ระหว่างการด�าเนินการดักฟัง ทางคณะกรรมการฯมีอ�านาจหน้าในการตรวจสอบ

การท�างานของเจ้าหน้าทีท่กุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง หากเหน็ว่ามคีวามบกพร่องผิดพลาด

เกิดขึ้น คณะกรรมการฯสามารถเสนอแนะนายกรัฐมนตรีให้ออกค�าส่ังยุติการ

ด�าเนินการดกัฟังน้ันได้ เป็นการตรวจสอบในทางปกครอง 3. หากคณะกรรมการฯ

พบว่าเจ้าหน้าที่มีการกระท�าผิดเกิดขึ้น ไม่ตัดอ�านาจคณะกรรมการฯให้ส่งเร่ือง

พร้อมความเห็นให้แก่พนักงานอัยการเพื่อด�าเนินคดีอาญาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เป็นการตรวจสอบในทางอาญา 4. คณะกรรมการฯ ต้องจัดท�าสรุปสาธารณะ  

เพือ่เสนอต่อนายกรัฐมนตรแีละเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถ่วงดุลการดักฟังที่เกิดขึ้น เป็นการตรวจ

สอบในทางการเมือง
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4) การให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (การป้องกันและแก้ไข)

หากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการดักฟังข้อมูลข่าวสารโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเพราะมิได้ขออนุญาต มิได้ปฏิบัติตามข้ันตอน

หรอืวธิกีารทีก่ฎหมายก�าหนด หรอืได้ยืน่ค�าขอดงักล่าวแล้ว แต่มีค�าสัง่ไม่อนมุตัใิห้

ด�าเนินการ ระบบกฎหมายจะมีวธิกีารแก้ไขเยยีวยาส�าหรับความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

อย่างไร ประเด็นปัญหานี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 

ซึ่งเปรียบเทียบได้กับด้านตรงกันข้ามของการดักฟัง

ประเด็นแรกที่ต้องพิจารณาว่า การดักฟังกับการบุกรุก เป็นคนละเรื่อง

เดียวกันหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า ภายใต้บริบทของโลกสมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยเีช่นน้ีแล้ว หลกักฎหมายทีคุ่ม้ครองการบกุรกุทีม่อียูเ่ดมิดเูหมอืนไม่

เพยีงพออีกต่อไป เน่ืองจากกฎหมายเช่นนีมุ้ง่คุม้ครองทรพัย์สนิมากกว่าความเป็น

ส่วนตัวของบุคคล อีกทั้ง การดักฟังข้อมูลข่าวสารมิใช่การบุกรุกทางกายภาพ

เท่านั้น เพราะคล่ืนอิเล็กทรอนิกส์และเรดาห์สามารถท�างานได้แม้ว่าจะมีก�าแพง

หรือกระจกขั้นไว้ก็ตาม ดังน้ี จึงมีความจ�าเป็นในการพัฒนาหลักกฎหมายให้

ก้าวหน้ากว่ากฎหมายที่มีอยู่เดิม

ในระบบกฎหมายไทยมีการคุ้มครองความสิทธิเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วน

บุคคล ซึ่งอาจจ�าแนกเป็น 5 ลักษณะ (นคร เสรีรักษ์, 2557) ได้แก่ 1. บทบัญญัติ

ตามรฐัธรรมนญู 2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญา 

3. กฎหมายปกครอง 4. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินการธนาคาร 5. 

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ

มคีวามเป็นไปได้ว่า การให้ความคุม้ครองข้อมลูข่าวสารและความเป็นส่วน

ตัวจะอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญาเป็น

หลัก ในฐานะที่สิทธิความเป็นส่วนตัวมีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิอื่น ๆ เช่น สิทธิ

ในชีวิตร่างกาย สิทธิในเสรีภาพ สิทธิในทรัพย์สิน ฯลฯ โดยผู้พิพากษาตีความว่า
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ต้องกับถ้อยค�าว่า “...สิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด...” ตามมาตรา 420 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์8 ปรากฏตาม ค�าพิพากษาฎีกาที่ 723/2525 (เพ็ง เพ็ง

นติ,ิ 2553) “...การทีจ่�าเลยน�าประวตัหิรอืเรือ่งราวส่วนบคุคลไปแสดงงิว้ เป็นการ

กระท�าละเมิดต่อโจทก์ จ�าต้องชดใช้ค่าเสยีหาย...” การให้ความคุม้ครองในลกัษณะ

ดังกล่าวมิใช่การปรับใช้กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวเอาไว้โดนตรง9 

อกีทัง้สาระส�าคญัของสทิธิความเป็นส่วนตวักับสทิธอ่ืิน ๆ  มคีวามแตกต่างกนัอย่าง

สิ้นเชิง เนื่องจากสิทธิความเป็นส่วนตัวมีมุมมองของความละเอียดอ่อนและความ

ซับซ้อนอันเป็นพื้นฐานความต้องการของมนุษย์10 (ยุพา วงศ์ไชย, 2520) จึงไม่มี

ความเหมาะสมแต่อย่างใดท่ีจะให้การคุม้ครองสทิธิส่วนบคุคลต่อเมือ่เกดิความเสยี

หายขึ้นแล้วและเป็นการชดใช้ค่าเสียหายเป็นตัวเงินเท่านั้นซ่ึงเป็นการเยียวยา

มากกว่าการป้องกนั ตารางเปรยีบเทยีบหลกักฎหมายว่าด้วยการดักฟังข้อมลูข่าว

สาระหว่างประเทศสหรัฐ อังกฤษ ญี่ปุ่น และ ไทย

8 ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท�าต่อบุคคล
อ่ืนโดยผดิกฎหมายให้เขาเสียหายถงึแก่ชวิีตก็ด ีแก่ร่างกายก็ด ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัย์สนิหรอืสทิธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  ท่านว่าผู้นั้นท�าละเมิด จ�าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศชื่อเสียง และครอบครัว

10 อบัราฮมั มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นนกัวิชาการด้านทฤษฎจิีตวทิยา ทีน่�าเสนอรายงานเร่ือง “A 
Theory of Human Motivation” กล่าวถงึ ทฤษฎีล�าดบัความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ มกัอธบิาย
ด้วยรูปพิระมิด แบ่งออกเป็น 5 ชั้น
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ตารางเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการดักฟังข้อมูลข่าวสาร

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

หัวข้อ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ไทย

1 เนื้อหาคดีที่ใช้มาตรการดักฟัง ประเภทคดี อัตราโทษ ประเภทคดี ประเภทคดี

2 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

งาน (กระบวนการ)

ผู้ยื่นค�าขอ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ท่ีมีอ�านาจสอบสวน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ท่ีมีอ�านาจสอบสวน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทีม่อี�านาจสอบสวน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทีม่อี�านาจสอบสวน

ผู้อนุมัติ ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา

ผู้อนุญาต 

สั่งการ

ศาล นายกรัฐมนตรี ศาล ศาลยุติธรรม

ข้อยกเว้น รัฐบัญญัติ 

แพทรีออท  

(PATRIOT Act)

- หลัก Pain View -

3 การตรวจสอบถ่วงดุล ศาล ศาล และ

คณะกรรมการ

ควบคุมการดักฟัง

โทรศัพท์เพื่อ

ความมั่นคง

แห่งชาติ

 (La commission 

nationale 

du contrôle des 

interceptions 

de sécurité)

ศาล ศาลยุติธรรม

4 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน แก้ไขเยียวยา
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ประเทศมีแนวโน้มให้ความส�าคัญกับการปราบปรามอาชญากรรม โดย

เฉพาะอย่างยิง่อาชญากรรมท่ีเป็นภัยความมัน่คงกบัรฐัชาตหิรอืบัน่ทอนทรพัยากร

มนุษย์ ได้แก่ คดยีาเสพตดิ คดกีารค้ามนษุย์ คดกีารฟอกเงิน คดีอาชญากรรมข้าม

ชาติ คดีการก่อการร้าย เป็นต้น ตัวบทกฎหมายที่ให้อ�านาจการดักฟังข้อมูล

ข่าวสารแก่เจ้าหน้าทีร่ฐัจงึค่อยๆ ทยอยได้รบัการอนมุตัจิากรฐัสภาตามล�าดบั ท�าให้

กฎหมายเก่ียวกับการดักฟังของประเทศไทยมีลักษณะกระจัดกระจายไปตาม

กฎหมายฉบบัต่างๆ โดยทีก่ฎหมายแต่ละฉบบัเปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ออกระเบียบภายในเพื่อก�าหนดรายละเอียดการใช้มาตรการดักฟัง ไม่ว่าจะ

เป็นการยื่นค�าขอของผู้ปฏิบัติงาน การอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา การใช้ประโยชน์

จากข้อมูลการสาร การจัดเก็บและการท�าลายข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ผู้เขียนจึงเห็น

ว่า ระเบยีบภายในของแต่ละหน่วยงานอาจมคีวามแตกต่างกนั และความแตกต่าง

ดงักล่าวย่อมท�าให้หลกัประกนัในการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของผูถ้กูดกัฟังและ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกิดความเหลื่อมล�้ากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาส�าคัญเกิดจาก

ประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายกลางท่ีก�าหนดกรอบการใช้อ�านาจดกัฟังไว้โดยเฉพาะ 

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีการตรากฎหมายว่าด้วยการดักฟังข้อมูลข่าวสารโดยตรง

เช่นเดยีวกบัในต่างประเทศ กฎหมายฉบบัดงักล่าวจะต้องมลัีกษณะเป็นกฎหมาย

กลางที่มีผลผูกพันหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีมีอ�านาจใช้มาตรการดักฟังข้อมูลข่าวสาร 

และต้องก�าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ส�าหรับการดักฟังให้มีมาตรฐาน

เดียวกัน รวมท้ังจัดให้มีหลักประกันขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 เรือ่งราวประวัตศิาสตร์ของแต่ประเทศจงึภาพสะท้อนของระบบการตรวจ

สอบถ่วงดลุการใช้มาตรการดกัฟังข้อมลูข่าวสาร กฎหมายทีม่อียูจ่งึมใิช่ข้อยุติหาก

แต่ต้องอาศยัพฒันาการต่อไปตามกาลเวลา ส�าหรับประเทศสหรฐัอเมรกิา ฝรัง่เศส 

สรุปผลกำรศึกษำ
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ญี่ปุ่น มีพัฒนาการไปสู่การบัญญัติกฎหมายการดักฟังอย่างเป็นกิจจะลักษณะ 

พร้อมทั้งสรรค์สร้างกระบวนการตรวจสอบจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นศาล 

องค์กรอิสระ หรือแม้แต่ประชาชนภายในประเทศ แต่ส�าหรับประเทศไทยการ

ดักฟังข้อมูลข่าวสารมีลักษณะกระจัดกระจายไปตามแต่ละประเภทคดีและ 

ไม่เป็นที่พึงปรารถนาในการจะเปิดกว้างสู่สาธารณชน รูปเรื่องในความเข้าใจของ

ประชาชนการดักฟังที่เกิดขึ้นยังคงเป็นสิ่งที่รับรู้กันภายใต้การปฏิบัติงานของผู้ที่

เกีย่วข้องเท่านัน้ ความจรงิทีไ่ม่อาจปฏเิสธคอื ไม่มรีะบบกฎหมายใดสมบรูณ์ทีสุ่ด 

แต่ส�าหรบัประชาชนในรฐัเสรปีระชาธิปไตยเองกค็วรมคีวามคาดหวังกบัระบบการ

ตรวจสอบเช่นนั้นได้ ดังนั้น กระบวนการที่เกิดขึ้นกับการดักฟังข้อมูลข่าวสารจะ

ต้องเป็นไปอย่างชอบธรรมและสมเหตสุมผลในระดบัทีว่ญิญชูนยอมรบั เจ้าหน้าที่

ควรแสดงความเคารพและรับรู้ถึงการด�ารงอยู่ถึงความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้น

พื้นฐานที่ทุกคนพึงปรารถนา และผู้พิพากษาจ�าต้องรักษาสมดุลระหว่างการใช้วิธี

การแสวงหาพยานหลกัฐานตามความจ�าเป็นแก่กรณแีละระดบัความร้ายแรงของ

อาชญากรรมที่เกิดขึ้น มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่การดักฟังจะกระทบ

ถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องสงสัยหรือผู้อื่น กล่าวอย่างถึงที่สุด แนวคิดเช่นนี้

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน เพราะสาระส�าคัญของ

แก่นสาร คือ การมอบอ�านาจให้ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของบคุคลหลายๆ ฝ่าย โดย

มีเส้นบางๆ แบ่งแยกระหว่างการใช้ดุลพินิจหรือการใช้อ�านาจอ�าเภอใจนั่นเอง
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ต่อวิกฤติการศึกษา

และวิกฤติการเมืองไทย1

Philosphy and the Consciousness 

of Thai Education and Political Crisises

เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์2

Aksak yuktanandana2

1 เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยเรื่องปรัชญาการศึกษาไทย: บทวิเคราะห์วิกฤติการศึกษาภายใต้ชัยชนะของฝ่าย
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ 2557

2  รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวชิาปรัชญา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงกรอบทางทฤษฎีที่จะใช้มองความสัมพันธ์ระหว่างการ

ศึกษาและความขัดแย้งในระบบสังคมเศรษฐกิจการเมือง ได้แก่ ทฤษฎีการครอง

ความเป็นใหญ่ และทฤษฎีจิตส�านึกที่บกพร่อง และอ้างว่า เมื่อมองผ่านกรอบดัง

กล่าว วิกฤติของระบอบประชาธิปไตยและวิกฤติของการศึกษาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์

กันโดยตรง กล่าวคือ การศึกษาในสี่สิบปีที่ผ่านมารับใช้ชนชั้นผู้ครองความเป็น

ใหญ่ในรัฐ และสร้างพลเมืองชั้นกลางที่มีจิตส�านึกทางศีลธรรมที่บกพร่อง จนเป็น

ปฏปัิกษ์กับประชาธปิไตยอย่างรนุแรง พร้อมท้ังจะแสดงการวเิคราะห์ว่าวกิฤติการ

ศึกษาไทยไม่อาจอธิบายได้ด้วยเงื่อนไขอื่นนอกไปจากการเมืองท่ีส่งผลในระดับ

วัฒนธรรม เพราะวิกฤติของการศึกษาไทยรุนแรงกว่าที่ชาติอื่นมี แม้ชาติเหล่านั้น

จะถูกกระทบจากปัจจัยชนิดเดียวกันประเภทอื่นๆ ก็ตาม และจะอ้างในท้ายที่สุด

ว่าการศกึษาไทยอยูภ่ายใต้อทิธพิลของ “ลทัธอินรุกัษ์นยิมแบบสุดขัว้” ซ่ึงฝ่ายทีม่ี

อ�านาจรัฐพยายามใช้ครอบง�าสังคม
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Abstract

The essay explains the theoretical framework to be used in 
analyzing relation between education and conflicts in social and 
political-economic conditions, i.e. the theories of hegemony and false 
consciousness.  It claims that, when viewed from such theoretical 
framework, the crises in Thai democracy and in education are directly 
related; because, for the whole forty years, Thai education has served 
the state hegemonic section, and produced the middle-classes who 
have totally false sense of morality, such that they are violently hostile 
to democratic ideals.  It also shows the analysis of how Thai education 
crisis could not be otherwise explained, except in terms of politics 
which operates at the culture level.  That is because its crisis is far more 
severe than the crisis that other nations that might possibly be affected 
by other common factors.  It concludes that Thai education is under 
the influence of a unique condition which might be called “radical 
conservatism”.
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● วิกฤติการณ์อันำสมบูรณ์แบบ
ประเทศไทยแสดงปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์ในสองเรื่อง คือ  หนึ่ง แม้จะมี

ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิทีท่�าให้สามารถทุม่เงินจ�านวนมหาศาลลงไปในการศกึษา 

แต่การศึกษาของไทยกลับอ่อนแอท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอง ระบอบ

ประชาธิปไตยของไทยจะครบร้อยปีในอีกยี่สิบปีข้างหน้า แต่ก็ยังคงอ่อนแอและ

ล้มเหลวอย่างยากที่จะเข้าใจพอๆ กับการศึกษา เพราะการเมืองของไทยถดถอย

จากระบอบประชาธปิไตยไปสูร่ะบอบเผด็จการทหารอยูเ่ป็นระยะๆ ซึง่เป็นท่ีพอใจ

ของมวลชนฝ่ายขวาท่ีประกอบด้วยชนช้ันสูง ชนช้ันกลาง รวมทัง้ชนชัน้ล่างจ�านวน

มาก ที่มีแนวคิดกษัตริย์นิยมแบบสุดขั้ว พวกเขากล่าวอ้างว่าประเทศไทยมี

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีพ่เิศษไม่เหมอืนใคร คอืรกัในสถาบนักษตัริย์ทีเ่กนิว่าที่

โลกตะวันตกจะเข้าใจ คนไทยไม่อาจยอมรับให้ใครมีเสรีภาพที่จะวิพากษ์วิจารณ์

สถาบันกษัตริย์ได้ และนี่ท�าให้แนวคิดว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

ของตะวันตกไม่เหมาะกับประเทศไทย 

แต่กระนั้น พวกเขาก็ยืนยันว่าประเทศไทยควรจะได้รับการเคารพว่าเสมอ

ภาค และควรได้รบัการยอมรบัให้เข้าร่วมในประชาคมของประเทศผู้เจริญแล้วทัง้

หลาย โดยขอยกเว้นจากการเอามาตรฐานอนัถือว่าเป็นสากลของโลกตะวนัตกมา

ใช้ตัดสิน ขอให้โลกประชาธิปไตยตะวันตกยอมรับ “ความแตกต่างอย่างพิเศษ

เฉพาะ” ของการที่คนไทยรักสถาบันกษัตริย์มากกว่าประชาธิปไตย แม้ว่าโดยตัว

อักษรแล้วประเทศไทยจะมีการปกครองที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ แต่ถ้าเกิด

เหตุการณ์ที่แสดงว่าสองสถาบันนี้มีผลเป็นอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกันเม่ือไร คน

ไทยก็พร้อมที่จะยึดถือว่าสถาบันที่สอง อันได้แก่รัฐธรรมนูญ ต้องยอมเปิดทางให้

กบัสถาบนัทีห่นึง่ และดงัน้ัน จรงิๆ แล้ว จงึอยูใ่ต้สถาบนัทีห่นึง่ ซึง่เท่ากบัการยดึถอื

ให้สถาบนัทีห่นึง่เป็นตวัแทนอันถกูต้องของ “ผลประโยชน์ของชาต”ิ ยิง่กว่าสถาบนั

ท่ีสอง ด้วยเหตุเช่นนั้นรัฐประหารจึงเป็นสิ่งที่ชอบธรรมเสมอหากเป็นไปเพื่อ

ปกป้องสถาบันที่หนึ่ง
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สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในการเอาชนะทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ความ

รกัและการเทดิทนูบูชาในความดขีองสถาบนักษตัริย์ถกูใช้เพือ่เรยีกร้องมวลชนให้

ออกมาต่อต้านนักการเมือง และส่วนของสังคมที่ “ชั่วร้าย” “เป็นภัยต่อชาติ” ซึ่ง

ก็ประสบผลส�าเร็จในการน�าไปสู่รัฐประหาร ซึ่งหากจะนับคร้ังนี้ก็เป็นคร้ังที่สอง

ของประชาธปิไตยภายใต้ “ระบอบทกัษณิ” (แต่ถ้านบัเหตกุารณ์ “ขวาพฆิาตซ้าย” 

เมื่อปี 2519 ซึ่งอยู่ห่างไปมากกว่าด้วย ก็จะเป็นคร้ังที่สาม) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า

จิตส�านึกของความเทิดทูนบูชาในความดีของสถาบันกษัตริย์ที่มีอยู่ในประชาชน

ทกุระดบัชัน้ จงึเป็นฐานของ “การครองความเป็นใหญ่” ของฝ่ายขวาในสงัคมไทย 

แต่ทว่าสิ่งที่เป็น “ความแตกต่างอย่างพิเศษเฉพาะ” ที่ฝังอยู่ในจิตส�านึกของผู้คน

ทั้งประเทศเช่นนี้ กลับไม่ถูกน�ามาพิจารณาเลยว่าน่าจะเป็นตัวเหตุแห่งความล้ม

เหลวของการศึกษาไทย ทั้งที่ความล้มเหลวนี้ดูเหมือนจะไม่อาจอธิบายได้ด้วย

เงื่อนไขที่เป็นอยู่จริงอื่นใดทั้งสิ้น 

ตามทฤษฎีการครองความเป็นใหญ่ (hegemony theory) และทฤษฎี

จิตส�านึกที่ผิดพลาด (false consciousness theory) ของลัทธิมาร์คซิสต์3 การ

ศกึษาเป็นเครือ่งมอืของการกดขีข่องผูถ้อือ�านาจรฐั เพราะการท�าให้โง่และไม่รู้ คอื

การท�าให้ไร้ซึ่งอ�านาจท่ีจะต่อสู้ปลดปล่อยตัวเอง แต่ในระบบทุนนิยมของรัฐชาติ

สมยัใหม่ ผูค้รองอ�านาจรฐัไม่อาจปิดกัน้การศกึษา (เหมอืนอย่างทีก่ระท�ากนัอยูใ่น

สมัยแรงงานทาส) และทั้งต้องเป็นผู้จัดให้พลเมืองมีการศึกษา เพื่อให้ได้แรงงาน

ระดับต่างๆ มาท�างานรับใช้กลไกของรัฐ และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ เพื่อการ

ขยายผลประโยชน์ของชนชัน้ผูค้รองอ�านาจ แต่รฐักส็ามารถใช้ระบบการศกึษาของ

รัฐนั้นเองสร้างพลเมือง ท่ีแม้จะได้รับการศึกษาฝึกฝนให้มีทักษะและความรู้ใน

สาขาวิชาเฉพาะต่างๆ ไปตามระดับสติปัญญา แต่ก็มีภูมิปัญญาที่ต�่าจนไม่รับรู้ถึง

การถกูกดขีข่องตนเอง หรอืไม่รบัรูถ้งึความอยตุธิรรมทีด่�ารงอยูใ่นโครงสร้างสงัคม 

3 ดูตัวอย่างค�าอธิบายในบทความ “False Consciousness” โดย Carl Ratner ใน Teo, T. (ed) The 
Encyclopedia of Critical Psychology. Springer, 2013. สืบค้นจาก online ได้ที่ http://www.
sonic.net/~cr2/false%20consc.htm 
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และทัง้ยงัมีจิตส�านึกทางศีลธรรมทีบ่กพร่อง ด้วยการหลงเทดิทนูบชูาชนชัน้ผูก้ดข่ี

ตนเอง หรือมีศีลธรรมแบบท่ีปิดตาตนเอง ปฏิเสธท่ีจะมองดูประจักษ์พยานของ

การกดขี ่ทีช่นชัน้ทีต่นบูชากระท�าต่อชนช้ันท่ีอยูล่่างสดุ (ซ่ึงความรนุแรงของความ

ขัดแย้งจะปะทุขึ้นให้เห็นเป็นครั้งคราว) 

 ชนชัน้ทีค่รองความเป็นใหญ่ท�าเช่นนัน้ได้โดยผ่านอ�านาจในการประดษิฐ์

วัฒนธรรม การปรับแต่งและแพร่กระจายวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นอ�านาจท่ีชนชั้นของ

ตนมีเหนือส่วนอื่นทั้งหมดของสังคม อ�านาจดังกล่าวเป็นอ�านาจในเชิงจิตวิทยาที่

จะก�าหนดจิตส�านึกของผู้คนว่าอะไรคือคุณค่า อะไรคือความถูกต้องดีงาม ใครคือ

ตวัแทนของความดงีาม อ�านาจน้ีมอียูใ่นการศกึษาและในระบบการประชาสมัพนัธ์

ของรัฐข้ามไปจนถึงสถาบันและบุคลากรทางศาสนา (ซึ่งภาคเอกชนส่วนที่มีผล

ประโยชน์ร่วมกับชนชั้นผู้ครองความเป็นใหญ่ย่อมเข้าร่วมเน้น) ในฐานะของการ

พร�่าสอนศีลธรรมทางศาสนา การพร�่าสอนให้ยกย่อง อนุรักษ์ และปกป้อง

วัฒนธรรมแห่งชาติ การพร�่าสอนให้รักและภาคภูมิใจในสถาบันหลักแห่งชาติ ให้

ซาบซึง้ต่อเอกราชและความก้าวหน้าของประเทศทีเ่กดิจากการท�างานของกษตัรย์ิ

ในรชัสมยัต่างๆ ทีถื่อว่าเป็น “ประวตัศิาสตร์อนัเป็นทางการของประเทศทีย่งัคงมี

ระบบกษตัริย์” การพร�า่สอนให้รกัและหวงแหนดนิแดนของประเทศ ฯลฯ ท้ังหมด

นี้จะหลอมรวมกันเป็นความรู้สึกอันรุนแรง ท่ีถูกสร้างให้เกิดมีขึ้นในตัวพลเมือง 

เมื่อความคิดถึงตัวตนทางสังคม “อันสูงส่งและยิ่งใหญ่” ของรัฐประชาชาติ เช่น 

“ความเป็นไทย” เข้ามาสูจ่ติใจของพวกเขา ซึง่คนเกอืบทัง้หมดกอ็าจถกูพร�า่สอน

มาแล้วโดยพ่อแม่ตั้งแต่อยู่ในบ้าน คือตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นเรียนรู้ภาษา และเรียนรู้

ความ “ควร-ไม่ควร” เชิงวัฒนธรม ในความสัมพันธ์ทางชนชั้นแบบพ่อแม่-ลูก 

ผู้น้อย-ผู้ใหญ่ ผู้ให้-ผู้รับ ในครอบครัวของตัวเอง 

การที่พลเมืองท่ีมีภูมิรู้ระดับสามัญ จะคิดว่าความถูกต้องดีงามตามกรอบ

ของวฒันธรรมของตน หรอืตวับคุคลทีแ่สดงแบบอย่างของความดีงามในระดับชาติ 

ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างท่ีคิดหรืออย่างท่ีเห็น เป็นเรื่องที่แทบจะเป็น
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ไปไม่ได้เลย เพราะอาจจะกล่าวได้เลยว่า จิตส�านึกแบบนี้เป็นสิ่งที่ได้มาแต่ก�าเนิด 

คือตั้งแต่เป็นทารก (เพราะถูกสอนโดยพ่อแม่ตั้งแต่เมื่อเริ่มเรียนรู้ภาษา เมื่อเข้า

โรงเรียนก็ถูกพร�่าสอนโดยครู เมื่อเข้าวัดก็ถูกพร�่าสอนโดยพระ) ดังนั้นจะต้องมี

อะไรบางอย่างมากระทบกับความเชื่อและวิธีการมองโลกที่ถูกหล่อหลอมมานั้น

อย่างรุนแรงที่สุด จนกระทั้งแม้ว่าบุคคลยังอยากจะคิด อยากจะเชื่อและรู้สึกเช่น

เดิม แต่แรงกระทบก็รุนแรงเกินกว่าที่จะท�าเช่นนั้นต่อไปได้ หรือมิเช่นนั้น ก็ต้องมี

ผู้ที่เข้าใจในจิตส�านึกนั้น พาเขาค่อยๆ ตรวจสอบความเชื่อที่ถูกหล่อหลอมมาโดย

สงัคมไปช้าๆ วเิคราะห์ออกมาทีละจดุ ช้ีให้เหน็ท่ีมาท่ีไป จนกว่าเขาจะเข้าใจความ

ผดิพลาดในจติส�านกึของตนเอง หรอือย่างน้อยทีส่ดุก็เร่ิมรับรู้ว่า ในทกุอย่างทีเ่ขา

ถกูหล่อหลอมมานัน้ มวีธิอีธบิายแบบอ่ืนท่ีกม็เีหตมุผีลไม่น้อยไปกว่ากัน และ “คน

ดี” อาจไม่ใช่ “คนดี” “คนเลว” ไม่ใช่ “คนเลว” แบบขาว-ด�า และ “ความเป็น..

(ไทย)..” “ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์” “ความรู้รักสามัคคี” 

ก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็น “คุณธรรมความดี” อย่างไร้ข้อให้ต้องกังขาสงสัยว่าพร�่าสอนไป

ท�าไม

นอกเหนือจากอ�านาจทางวัฒนธรรมของผู้ครองความเป็นใหญ่แล้ว ตาม

ทฤษฎีวิพากษ์ว่าด้วยวิธีการสอน (critical theory of pedagogy) ตัวหลักสูตร

และการสอนในสถานศกึษา ไม่ว่าจะในวชิาความรูแ้ขนงใดๆ เป็นอกีเคร่ืองมอืหนึง่

ของการกดขี่ ที่การจัดการศึกษาของชาติสามารถกระท�าต่อพลเมือง นั่นคือโดย

การท�าให้เนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และวิธีสอนที่ผู้สอนใช้ ปิดก้ันต่อการเติบโต

ทางปัญญาของผู้เรียน4 

ในหลักสูตรและการสอนแบบจารีตนิยม วิชาเรียนจะอัดแน่นด้วยเนื้อหา

ข้อมลูทีน่กัเรยีนจะต้องจ�าและดงึกลบัออกมาใช้ตรงๆ ในการสอบ (โดยหวงัว่ามนั

จะยังคงอยู่เมื่อต้องใช้ในชีวิตจริง) อันท�าให้ครูเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมของชั้น

4 ค�าอธิบายที่มีอิทธิพลที่สุดอยู่ใน “Pedagogy of the Oppressed” ของ Paolo Freire สามารถเข้าถึง 
pdf ไฟล์ได้ที่ https://libcom.org/files/FreirePedagogyoftheOppressed.pdf
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เรียน คือเป็น “คุรุ” ผู้รู้ที่จะถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ที่มีอยู่ในตัว (ที่ก�าหนดไว้โดย

หลักสูตร) ไปสู่นักเรียน (ตามระเบียบขั้นตอนที่ก�าหนดไว้โดยหลักสูตร) นักเรียน

ทุกคนต้อง “เรียนรู้” ในสิ่งเดียวกันและมีบทบาทในฐานะผู้รอรับ และในเมื่อ

เนือ้หาข้อมูลทีก่�าหนดให้ต้องท�าความรูจ้กัและจดจ�ามมีาก จงึท�าความรูจ้กัได้เพยีง

อย่างผิวเผิน คือแค่พอผ่านตา ใช้เวลา “ดู” อยู่ชั่วครู่เพื่อหาลักษณะเด่นที่ช่วยให้

จ�าง่าย แต่ไม่มีเวลาให้ส�ารวจตรวจตรา จน “มองเห็น” ถึงความสัมพันธ์ของราย

ละเอียดทุกอย่าง ดังนั้น จึงเป็นการเรียนรู้แบบ “ฝากธนาคาร” คือรับเข้าไป

อย่างไรกเ็กบ็ไว้และปล่อยกลับคืนออกมาอย่างนัน้ ไม่ได้ถกูน�าไปสร้างความเช่ือม

โยงกบัข้อมูลความรูอ้ืน่ทีม่อียูก่่อน ไม่ได้รบัการไตร่ตรองอย่างช้าๆ จนเข้าใจความ

สมัพนัธ์ทางตรรกะระหว่างเนือ้หาส่วนต่างๆ หรอืได้รบัการส่งเสริมให้จินตนาการ

ผกผันให้กลายเป็นสิ่งใหม่ หรือให้น�าเข้าไปสู่กระบวนสืบสวนแบบวิพากษ์วิธี สติ

ปัญญาของผูเ้รยีนถกูใช้งานเพยีงในฐานะเครือ่งบันทึกข้อมลู (ซึง่โดยธรรมชาตแิล้ว 

ข้อมลูจะไม่อยูค่งทนในความทรงจ�า ถ้าไม่มสีถานการณ์มาดงึให้มนัถกูทบทวนเพือ่

น�าออกมาใช้ หรือมาบังคับให้มีการบันทึกซ�้าใหม่อยู่เรื่อยๆ อย่างเชื่อมโยงกับ

บริบทการใช้งาน ซึ่งท�าให้การเรียนรู้ตามแบบจารีตเป็นแบบ “เรียน สอบ ลืม”) 

หากการศึกษาเป็นเช่นนี้เสียส่วนใหญ่ ก็แน่นอนว่าจะท�าให้ผู้เรียนมีนิสัยที่จะไม่

ไตร่ตรองในสิ่งใดอย่างลึกซึ้ง อันจะท�าให้เชื่อไปตามคนส่วนใหญ่อย่างเชื่องๆ ขอ

เพยีงให้ฟังดวู่าพอมีเหตมุผีลอยูบ้่าง และเข้ากบักรอบคดิทีต่นถกูสงัคมหล่อหลอม

มาให้เช่ือ ไม่มีนิสัยท่ีจะตั้งค�าถามต่อส่ิงใดอย่างเอาจริงเอาจัง ซึ่งก็คือไม่มี

วิจารณญาณเป็นของตนเอง (ท�าให้เป็นพลเมืองซึ่งปกครองง่าย อันเป็นอุดมคติ

ของผู้ปกครองทั้งหลาย) 

ในสภาพที่ครูเป็น “ผู้ให้” และนักเรียนเป็น “ผู้รับ” ครูเป็น “ผู้รู้” และ

นกัเรยีนเป็น “ผูไ้ม่รู้” ครยู่อมมอี�านาจเหนอืนกัเรยีนอย่างเด็ดขาด เมือ่นัน้ทัศนคติ

ท่าทีและการตอบสนองที่ครูมีต่อนักเรียนจะ สร้างขึ้นเป็น “วัฒนธรรมการเรียน

การสอนแบบอ�านาจนิยม” น่ันคือ นอกจาก “ความถูกต้อง” ของความรู้จะถูก
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ก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลักสตูร นกัเรยีนยงัไม่มสีทิธทิีจ่ะแสดงความคดิเหน็ที่

แตกต่าง ถ้าครูตั้งค�าถามข้ึนมาถามล่วงหน้าก่อนการอธิบายและนักเรียนไม่ตอบ

กลบัมาด้วยค�าตอบทีค่รตู้องการ นกัเรยีนกจ็ะถกูต�าหนปิระณามอย่างรนุแรงว่าโง่

เขลา คิดได้แต่สิ่งไร้สาระ ผลก็คือนักเรียนก็จะรู้สึกว่าถูกบังคับให้เงียบอย่างไม่มี

โอกาสอธบิายเหตผุลของตนเอง แล้วนกัเรยีนกจ็ะขาดความมัน่ใจในตนเอง กลาย

เป็นผู้คอยรอรับแต่เพียงอย่างเดียว แม้จะมีความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่าง

อย่างไรก็ไม่กล้าแสดงออกมา แล้วในที่สุดนักเรียนทั้งหมดก็เรียนรู้แบบไม่คิด5 

“วฒันธรรมการเรยีนการสอนแบบอ�านาจนยิม” จงึมผีลเป็น “วฒันธรรมแห่งความ

ไร้ปากเสียง”  

ในโรงเรียนแบบจารีต ความรู้มาคู่กับระเบียบวินัย ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้ถือ

อาญาสทิธิบ์งัคบัวนิยัต่างๆ ของชัน้เรยีน นกัเรยีนต้องปฏบิตัติามรายละเอยีดของ

ค�าสัง่ของครูอย่างเคร่งครดั เป็นไปได้ทีว่นิยัชัน้เรยีนบางอย่างจะไร้เหตผุลอย่างยิง่ 

คือเป็นวินยัเพือ่วนิยัเอง มิใช่เพือ่การเรยีนการสอน เช่น เมือ่ต้องการถามหรอืตอบ 

ให้ยกมือขึ้นได้เฉพาะข้างขวาเท่านั้น ผลของวินัยแบบนี้ถ้าไม่ใช่ตัวอ�านาจเองแล้ว 

ก็มีแค่ท�าให้ชั้นเรียนดูสวยเป็นระเบียบเหมือนการท�าความเคารพของแถวทหาร 

หรืออาจท�าให้เกิดความสะดวกเล็กๆ น้อยๆ อะไรบางอย่าง เหมือนที่ครูอนุบาล

พยายามบังคับเด็กทุกคนให้จับดินสอหรือช้อนด้วยมือขวามีประโยชน์เพียงแค่

ท�าให้ดูเป็นระเบยีบ หรอืท�าให้ข้อศอกเดก็ไม่ชนกนัเวลานัง่ชดิกนั แต่การพลัง้พลาด

5 ในวยัเดก็ การทีค่รถูกูชีต้วัออกมา แล้วท�าให้เป็นตวัประหลาดของห้องเรยีน ย่อมเป็นประสบการณ์ทีเ่จบ็
ปวดไม่มใีครปรารถนา ดังนัน้ แม้เม่ือโตจนพ้นจากความกลัวจากเสยีงขู่ตะคอกแล้ว ผลทางจติวทิยาของ
ประสบการณ์ดงักล่าวกท็�าให้นกัเรยีนไทยเรยีนอย่างไม่ยกมอืตัง้ค�าถาม น่ีคือผลของความแตกต่างท่ีเหน็
ได้อย่างชัดเจนของวัฒนธรรมในชั้นเรียนระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตก ดังนั้น ชั้นเรียน
ไทยท่ีนักเรียนยกมือแย่งกันตอบหรือถามค�าถามจึงมีอยู่จริงแค่ในโฆษณาโทรทัศน์ และอย่างที่กล่าวไว้
ในเชงิอรรถที ่2 ของบทที ่1 นีค่อืความแตกต่างของวฒันธรรมในชัน้เรียนของไทยและของประเทศเพือ่น
บ้านใกล้เคียงที่ยากจนกว่าด้วย ผู้ให้ข้อมูลเรื่องนี้เน้นอย่างยิ่งว่าเด็กไทยถูกครูขู่ตะคอกมาตั้งแต่อนุบาล 
ค�าถามคือ สถาบันผลิตครูของไทยผลิตครูออกมาอย่างไรจึงหยาบกระด้างและเห็นอ�านาจเป็นความถูก
ต้องเช่นนั้น ค�าตอบอยู่ในเชิงอรรถที่ 8 ของบทเดียวกันนี้
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ผดิวนัิยไม่ว่าจะเลก็น้อยแค่ไหนกจ็ะเป็นประเดน็ให้ครไูด้ใช้อาญาสทิธ์ิ และนกัเรยีน

ถกูลงโทษไม่ให้เป็นเยีย่งอย่าง ท้ังท่ีกอ็าจไม่ใช่การขาดความรบัผดิชอบทีท่�าให้ใคร

หรือแม้แต่ตัวเองเสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้น

นอกจากวนิยัในชัน้เรยีนแล้ว โรงเรยีนกย็งับงัคบักฎระเบยีบแบบทหาร เช่น 

เครื่องแบบ ทรงผม การตั้งแถวฝึกแถว การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ การ

ปฏิญาณตน การร้องเพลงประจ�าสถาบันและเพลงสดุดีต่างๆ อันเป็นการถือว่า

นักเรียนมีแต่เพียงพันธะหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 

(ทีร่บัรองโดยกฎหมายของรฐั) ซึง่กฎระเบยีบเหล่านัน้ปิดกัน้สิทธแิละเสรีภาพส่วน

บุคคลของนักเรียนอย่างที่ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนใดๆ ทั้งสิ้น นอกเสียจากว่าเป็นสิ่ง

ที่ผู้ใหญ่ในสังคมเห็นร่วมกันว่าดีส�าหรับเด็ก ทุกอย่างที่กล่าวมาที่อยู่นอกเนื้อหา

ของหลักสูตรคือสิ่งที่เรียกว่าหลักสูตรซ่อนเร้น (hidden curriculum) เป็นการ

ฝึกนสิยัให้นักเรยีนยอมตนอยูใ่นกรอบทีผู่ใ้หญ่ก�าหนดให้ มเีจตนาแท้จรงิอยูท่ีก่าร

ท�าลายปัจเจกภาพและวญิญาณเสรขีองนกัเรยีน6 หากแต่ซ่อนไว้เบือ้งหลังข้ออ้าง

ว่าคือการสร้างให้ผู้เรียนมี “จรรยาและความดีงาม” 

ด้วยการถกูฝึกให้เคยชนิต่อการท�าตามค�าสัง่อย่างไม่อาจตัง้ค�าถาม และชนิ

ต่อการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบท่ีผู้มีอ�านาจก�าหนดให้ รอรับฟังอย่างนิ่งเฉยและไม่

ตั้งข้อสงสัยโต้แย้งเช่นนี้ เขาก็จะเติบโตข้ึนเป็นแรงงานที่ยอมตามอ�านาจของ

นายจ้างในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และเป็นสมาชิกของสังคมท่ียอมตนอยู่ใต้

โครงสร้างอ�านาจแบบท่ีลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ อย่างไม่คิดที่จะต่อต้านหรือ

เปลี่ยนแปลง เชื่อทุกอย่างตามอ�านาจการโฆษณาของผู้เป็นใหญ่รัฐอย่างไม่สนใจ

ตรวจสอบ

6 ดูตัวอย่างการวิเคราะห์การศึกษาในระบบโรงเรียนของอเมริกา ว่าท�าลายปัจเจกภาพและวิญญาณเสรี
ของนักเรียนอย่างไรใน Gatto, John Taylor. Dumbing Us Down: The hidden curriculum of 
compulsory schooling. New Society Publishers, 1992.
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จงึไม่ใช่เรือ่งน่าแปลกใจว่าพลเมอืงผูถู้กท�าลายปัจเจกภาพและวญิญาณเสรี
เหล่านี้ เมื่อประสบความส�าเร็จในการศึกษา และไต่เต้าฐานะทางสังคมข้ึนเป็น
ชนชั้นกลางของประเทศ จะลงเอยด้วยการเป็นคนที่หลงในภาพลักษณ์ของความ
ดีแบบผู้ยอมตนอยู่ในกรอบบรรทัดฐานสังคมของตนเอง และหลงในภาพลักษณ์
ของสถาบันที่ตนยึดมั่นว่าเป็นเสาหลักแห่งความดี อย่างที่มีความเป็นอ�านาจนิยม
อย่างเต็มที่7 เพราะพวกเขาเป็นปฏิปักษ์อย่างรุนแรงกับคนที่คิดต่างไปจากส่ิงที่
พวกเขาถูกหล่อหลอมมาให้เช่ือ และมองเห็นคนท่ีไม่รักไม่บูชาตัวบุคคลเดียวกัน
กบัเขาทีเ่ขาบชูา ว่า “เลว” “ต�า่” “โง่” อย่างชนดิทีอ่ยากจะขบัไล่ออกไปเสียจาก
แผ่นดิน และเมื่อความขัดแย้งทางการเมืองเป็นไปอย่างเข้มข้น เขาก็จะคิดว่าคน
เหล่านั้นไม่ควรจะได้รับการยินยอมยอมให้มีอ�านาจทางการเมืองเสมอกับตน 
เพราะพวกเขาจะไม่เชื่อในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค แต่เชื่อในอภิสิทธิ์ 
การควบคุมและชนชัน้ และดงัน้ัน ถ้าไม่ใช่เพราะด้วยความละอายทีย่งัพอมอียูบ้่าง 
พวกเขาก็จะพูดในสิ่งที่ผู้ครองความเป็นใหญ่ต้องการให้พวกเขาพูด คือประเทศ
ชาติจะดีกว่านี้ถ้าปกครองด้วยระบอบที่รวมศูนย์อ�านาจอย่างเบ็ดเสร็จก�าหนดลง
มาจากเบือ้งบน อย่างระบอบสมบูรณาญาสทิธิราชย์ แต่เพือ่ไม่ให้ฟังว่าล้าหลงักว่า
ส่วนอื่นของโลก พวกเขาก็จะกล่าวแค่ว่าบางครั้งระบอบเผด็จการทหารก็เป็นวิธี
อันชอบธรรมส�าหรับการพัฒนาประชาธิปไตย

สรุปก็คือ ด้วยกรอบการมองของลัทธิมาร์กซ์ การศึกษาและการเมืองเป็น
สิง่ทีส่มัพนัธ์กนัโดยตรง ถ้าชนชัน้ทีค่รองความเป็นใหญ่ในรฐัเป็นอภสิทิธิช์นผูแ้สดง
ตนว่าเป็นผูอ้ปุถมัภ์ดแูลสงัคม แต่อาศยัโครงสร้างความสัมพันธ์ทางแรงงานท่ีขูดรีด
เอารัดเอาเปรียบของระบบทุนนิยม รวมท้ังฐานเก่าของการถือครองที่ดินของ
ประเทศในระบบศักดินาใช้สร้างความร�่ารวยให้แก่ตน และอภิสิทธ์ิชนนี้จะครอง

7 ตาม “ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบอ�านาจนิยม” นี่เป็นพยาธิสภาพทางจิตวิทยา ที่เมื่อคนถูกอ�านาจภายนอก
ท�าให้ต้องสูญเสียปัจเจกภาพและวิญญาณเสรี ตัวเขาเองก็จะกลายเป็นผู้ที่ต้องการมีอ�านาจเหนือผู้อ่ืน 
ต้องการท�าลายปัจเจกภาพและวิญญาณเสรีของผู้อื่น ดูค�าอธิบายเรื่องนี้ใน ฟรอมม์, อีริค. (2539) หนี
ไปจากเสรีภาพ. (สมบัติ พิศสะอาด, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก
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สถานะเช่นนัน้ไว้ได้กแ็ต่ด้วยการปกปิดความจรงิ การศึกษาทีจั่ดให้โดยรัฐกจ็ะสร้าง

พลเมืองที่มีภูมิปัญญาต�่าจนไม่มีวิจารณญาณของตนเอง เชื่อในทุกอย่างท่ีรัฐ

ต้องการให้เขาเชื่อ ขาดความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหา มีลักษณะนิสัย

แบบอ�านาจนยิม ไม่เหน็คณุค่าและเป็นศตัรตู่อความแตกต่างหลากหลายทางความ

คดิ และสดุท้ายคอืมสี�านกึทางศลีธรรมทีบ่กพร่อง คอื แม้จะรังเกยีจการฉ้อราษฎร์

บังหลวง แต่กลับไม่รักประชาธิปไตย ดังนั้น วิกฤติการเมืองและวิกฤติการศึกษา

ไทยทีเ่กิดซ้อนกันอยู ่ณ ขณะนี ้จงึเป็นปรากฏการณ์ทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุของความ

สัมพันธ์ดังกล่าว

สิ่งที่ควรกล่าวเพิ่มเติมคือ ประจักษ์พยานได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว

ว่าส่วนส�าคัญของฝ่ายขวาทีค่รองอ�านาจอยูจ่รงิๆ ในการเมอืงการปกครองของไทย

ยังไม่ใช่ชนชั้นนายทุนที่ประกอบด้วยคนรวย นักธุรกิจและพ่อค้า แต่ทว่าคือ 

“ศักดินาและอ�ามาตย์” นี่ท�าให้มีความขัดแย้งที่รอเวลาแตกหักอยู่ในฝ่ายขวา 

เพราะเมื่อระบบทุนนิยมเติบโตและตั้งหลักปักฐานลงอย่างมั่นคงแล้ว การศึกษา

จะเป็นปัจจยัส�าคญัของการพฒันาเทคโนโลยสี�าหรบัอตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าสูง ดัง

นั้น จึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดนอกประเทศ ซึ่ง

จะสร้างผลก�าไรให้กับนายทุนและนักธุรกิจยิ่งกว่าเดิม ทว่าสุดท้ายแล้วผล

ประโยชน์ของ “ศักดินาเจ้าขุนมูลนายและเหล่าอ�ามาตย์” จะจ�ากัดผลประโยชน์

ของ “พ่อค้าพาณิชย์” อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฝ่ายหลังต้องผลักดันให้มีการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการศึกษาให้ได้ มิเช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะไม่อาจพา

ประเทศเข้าร่วมแข่งขนัในตลาดระดบัโลกได้เลย แต่การเปลีย่นแปลงนีจ้ะไม่ใช่สิง่

ทีฝ่่ายทีค่รองความเป็นใหญ่ปัจจบุนัจะยอมรบัได้ เพราะพวกเขาสนใจแต่เพียงการ

รักษาสถานะอันได้เปรียบของตนเอง (status quo) ไว้ให้ได้ และดังนั้นพวกเขา

จะดงึดนัใช้เคร่ืองมือทางวฒันธรรมเดมิๆ ฉดุร้ังวธิคีดิและระบบคณุค่าของผูค้นให้

ถอยหลงักลบัไปหาของเก่าๆ ในอดีต (ซึง่สิง่อันน่าละอายทีเ่คยจบลงไปแล้ว อย่าง

วัฒนธรรมการหมอบกราบ การถือที่ต�่าที่สูง ความอ่อนน้อมแบบทาส ก็กลับคืน
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มาแพร่หลายดาษดื่นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความภาคภูมิใจในฐานะ “เอกลักษณ์

ของความเป็นไทย”) ซึง่น่าสนใจว่านกัธรุกจิพ่อค้าวาณชิย์จะฉลาดพอทีจ่ะเหน็หรือ

ไม่ว่าเครือ่งมอืเช่นนัน้คอืสิง่ทีจ่ะท�าร้ายผลประโยชน์ของพวกเขาในระยะยาว8 และ

ปัญหาจะเป็นของพวกเขาเองว่าจะแย่งชิงความเป็นใหญ่และยุติการท�างานของ

เครื่องมือนั้นอย่างไร

8 สิง่ทีท่�านายได้ว่าจะเป็นผลจากวิกฤตขิองการศกึษาอนัเกิดจากการครองอ�านาจนีก้ค็อื ความอ่อนแอทาง
ปัญญาย่อมจะมาคู่กับความอ่อนแอทางคุณธรรม เมื่อนั้นแรงงานทั้งหมดของประเทศจะเป็นแรงงานที่
ด้อยคุณภาพในทุกด้าน ประเทศจะไม่สามารถรกัษาการลงทนุของต่างชาตเิอาไว้ได้ ความสามารถในการ
ผลิตเพื่อแข่งขันนอกประเทศก็จะค่อยๆ แพ้เพื่อนบ้าน ซึ่งจะพัฒนาตามทันและแซงหน้าในที่สุด วิกฤติ
แรงงานและวิกฤติเศรษฐกิจจะตามมา
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● การยกระดับความส�นำึกรู้
ในสังคมหนึ่งๆ จะมีก็แต่ผู้กดข่ีท่ีอยู่บนสุดและปัญญาชนระดับสูงของเขา

เท่านัน้ ทีรู้่ว่าตนเองเป็นผูป้ระดษิฐ์และปรบัแต่ง “ความเป็นจรงิ” ทางสงัคมให้รบั

ใช้ต่อการครองอ�านาจของตน แต่ทั้งผู้ที่ถูกกดข่ี และผู้ที่ร่วมสืบทอดและแพร่

กระจายการกดขี่อาจไม่รู้ระแคะระคายอะไรเลย และอาจคิดว่า “ความจริง” ที่

ถูกประดิษฐ์และปรับแต่งเป็นความจริงอย่างที่เป็นอยู่จริงๆ เช่น แน่นอนว่า

พระพทุธเจ้าสรรเสริญคณุธรรมหลายๆ ชนิด รวมไปถึงความกตญัญ ูแต่อะไรท�าให้

พระทั้งหลายเทศนาสั่งสอนเร่ืองความกตัญญูยิ่งกว่าคุณธรรมอื่นซ่ึงส�าคัญไม่ยิ่ง

หย่อนไปกว่ากัน อาจมีคุณธรรมอื่นมากมายที่ส�าคัญยิ่งกว่าเสียด้วยซ�้า เช่น ความ

เมตตา? ค�าตอบก็คือ ความกตัญญูเป็น “คุณธรรม” ที่รองรับอ�านาจของชนชั้น 

“ผู้ให้” ท้ังหลาย และดังนั้นปัญญาชนทางพุทธศาสนาจึงประดิษฐ์ความจริงว่า

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายอันส�าคัญที่สุดแห่งความเป็นคนดีขึ้นมา เพื่อรับใช้ผู้

ที่ให้ประโยชน์ต่อตน และด้วยอ�านาจทางจิตวิทยา พระผู้น้อยและชาวพุทธไทยก็

เชื่อไปว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ส�าคัญที่สุดของ “คนดี” จริงๆ (และจงดูเถิด

ว่าพระสอนให้ลูกหลานของเรากตัญญูต่อใคร เรียงไล่มาอย่างไรบ้าง) 

ดังน้ัน การเรียนรู้จากคติอย่างสามัญไปสู่การเข้าใจว่า “จิตส�านึก” และ 

“โลกทศัน์” ของตนถกูหล่อหลอมมาโดยอ�านาจทางวฒันธรรมของผู้ทีค่รองความ

เป็นใหญ่ และมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองซ่อนอยู่เบื้องหลัง9 จึง

9 หรอือาจเป็นผลประโยชน์ชนดิอืน่ เช่น ผลประโยชน์ทางเพศ ตวัอย่างคือ ในยคุหน่ึงของจีน เหล่ากวชีาย
พรรณนาสาวที่มีเท้าเล็กเรียวว่าน่าปรารถนาทางเพศปานประหนึ่งนางฟ้าจากสรวงสวรรค์ ท�าให้เกิดค่า
นยิมเช่นนัน้ในหมู่ผูช้ายชนชัน้สูง ส่งผลต่อนางคณิกา และส่งผลต่อลงมาจนถงึหญงิสามญั ว่าคณุค่าความ
งามความน่าปรารถนาของตนอยูท่ีก่ารมเีท้าทีเ่ลก็ เกดิเป็นวฒันธรรมการรัดเท้า ซ่ึงสร้างความล�าบากใน
ชวีติให้ผูห้ญงิอย่างมาก แต่ผู้หญงิก็ยงัฝืนท่ีจะท�าร้ายตนเองเช่นนัน้เพียงเพ่ือประโยชน์ของอารมณ์ความ
รู้สึกทางเพศของผู้ชาย โลกทัศน์ของผู้หญิงจีนจึงถูกก�าหนดโดยอ�านาจทางวัฒนธรรมของการที่ผู้ชาย
ครองความเป็นใหญ่ในสังคม การที่ผู้หญิงมุสลิม “ที่ดี” ต้องปิดบังร่างกายและหน้าตาของตนเองอย่าง
มิดชิด ก็เกิดจากอ�านาจทางวัฒนธรรมของการที่ผู้ชายครองความเป็นใหญ่ในสังคมเช่นกัน
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เป็นการเรียนรู้ในความเป็นจริงที่ละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง แม้แต่ใน

ที่สุดแล้ว ชนชั้นล่างผู้ที่ถูกกดขี่อย่างรุนแรงจะถูกปลุกให้ “ตื่น” ด้วยสถานการณ์

ทีท่�าให้ความจริงค่อยๆ เผยตวัออกมา แต่การตืน่รูใ้นระดบัทีท่�าให้เข้าใจกลไกทาง

วัฒนธรรมของการกดขี่ในสังคม เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นอย่างช้าๆ 

ในระบบการศึกษาของชาติ เมื่อหลักฐานบ่งช้ีชัด นักเรียนอาจรู้ว่าตนถูก

ท�าให้โง่ แต่ก็ไม่รู้อย่างแน่นอนว่าด้วยวิธีการใด ครูเองก็อาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบาง

อย่างผดิพลาดทีท่�าให้เดก็ไทยโง่กว่าเดก็ชาตอิืน่ๆ แต่กไ็ม่รูเ้ช่นเดยีวกนัว่าคอือะไร 

และเป็นไปไม่ได้เลยทีค่รจูะคิดว่าความผดิอยูท่ี่ตนเอง ผูท้ีรู่ว่้าต้นสายปลายเหตุคอื

อะไรก็คือปัญญาชนของผู้กดขี่ ซึ่งก�าหนดควบคุมนโยบาย กฎ ระเบียบของการ

ศกึษาของชาตจิากระดบัสงูสดุ และคงจะเป็นเรือ่งตลก ท่ีเจตนาทีจ่ะท�าให้โง่ด�าเนนิ

มายาวนานภายใต้การหล่อหลอมด้วยกรอบคดิและระบบคณุค่า และผู้สืบเชือ้สาย

ปัญญาชนของผูก้ดขีอ่าจลมืไปว่าเหตอุนัพเิศษทีต่นร่วมสร้างข้ึนนีค้อือะไร จนพวก

เขาคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร (หากเขามีเจตนาจะแก้อย่างแท้จริง)

ถ้าปรชัญาจะมผีลในการเปลีย่นแปลงโลกให้ดขีึน้ ปรัชญากไ็ม่อาจเปลีย่นแปลง

โลกให้ดขีึน้ด้วยการช้ีและอธบิายการกดขีอ่ย่างก่อให้เกดิเป็นความโกรธแค้น และ

อย่างที่จะน�าไปสู่ความคิดที่จะแก้ไขโลกด้วยวิธีอันรุนแรง โลกได้เรียนรู้ผลของวิธี

คดิเช่นน้ันมาแล้ว สิง่เดียวทีป่รัชญาจะท�าได้กคื็อการสนทนากบัท้ังผูท้ีย่อมรบัการ

กดขี่และผู้ที่เป็นเคร่ืองมือของการกดข่ี เพื่อช่วยชี้ให้ทั้งสองฝ่ายรู้ตัวว่าถูกหล่อ

หลอมให้มีจิตส�านึกทางศีลธรรมที่บกพร่องด้วยกันทั้งคู่ จนไม่รู้ว่าตนเองถูกท�าให้

ทุกข์ทรมานด้วย “ความดี” ได้อย่างไร หรือว่าตนเองก�าลังท�าความผิดต่อผู้อื่นใน

นามของ “ความดี” ได้อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายตระหนักว่าในปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันที่เกิดขึ้นด้วยจิตส�านึกท่ีบกพร่องนั้น พวกเขาสูญเสีย “ความเป็น

มนุษย์” ของตนเองไปอย่างไรบ้าง ผู้ที่เป็นเครื่องมือของการกดข่ีนั้นท่ีจริงแล้วก็

เคยเป็นผู้ที่ถูกกดขี่และยอมรับสภาวการณ์เช่นนั้นมาก่อน และผู้ที่ยอมรับการถูก
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กดขี่อยู่ ณ ตอนนี้ หากไม่เข้าใจกลไกทางจิตวิทยาของมันเสียแล้ว ในอนาคตเมื่อ

พวกเขาขยับสถานะขึ้นมา ตัวพวกเขาเองก็จะกลายเป็นผู ้กดขี่และสืบทอด 

“วัฒนธรรม” อันเป็นกลไกของการกดขี่ให้หมุนวนซ�้าแล้วซ�้าเล่า และเขาเองเป็น

ผู้ที่จะต้องตัดสินใจว่าจะท�าอย่างไรกับ “ความเป็นมนุษย์” ของตนเอง

ในการสนทนาเช่นนั้น อย่างแรกที่จะต้องท�าคือหาเสียก่อนว่า แต่ละฝ่าย

คอื คร ูและ นกัเรยีน (อาจรวมถึงทุกส่วน ท่ีต้องการเข้ามาเกีย่วข้องกบัการก�าหนด

เป้าหมายของการศึกษาของรัฐ) มีฐานความรู้ความเข้าใจตาม “สามัญส�านึก” ที่

เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเองอย่างไรบ้าง และต่อจากนั้น ด้วยวิพากษ์วิธี ขยาย

ฐานความรู้ความเข้าใจตาม “สามัญส�านึก” ของพวกเขาออกไป จนพวกเขา

สามารถเข้าใจโลกทัศน์ที่แตกต่างออกไปจากที่สังคมถูกหล่อหลอมให้ยึดถือ และ

เข้าใจถงึคณุค่าทีโ่ลกทศัน์นัน้มต่ีอเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ ทีเ่หนอื

กว่าโลกทัศน์ที่ครองอ�านาจอยู่ในสังคม ซึ่งปรัชญาควรสามารถท�าเช่นน้ีได้อย่าง

เป็นอิสระจากกรอบวิธีอธิบายของลัทธิมาร์คซิสม์ นั่นก็คือ เราจะต้องแสดงให้ได้

ว่าโลกทัศน์ที่เหนือกว่านั้นมีความชอบธรรมอยู่ในตัวของมันเอง และเรียกร้องให้

พวกเขารบัมนัไว้เป็นสามญัส�านกึใช้มองความสมัพนัธ์ระหว่างเขาและผู้อืน่ในแบบ

ใหม่ (และถ้าท�าเช่นนัน้ได้ เรากอ็าจถือวา่ทฤษฏีของลทัธิมาร์คซิสม์เป็นค�าอธบิาย

ระดับใหญ่ที่สามารถรองรับค�าอธิบายในระดับย่อยที่เป็นอิสระจากมัน) แต่เราจะ

เริ่มต้นด้วยการเข้าไปตรวจดูข้ออ้างบางข้อจากส่วนที่หนึ่ง เพ่ือให้เห็นจริงยิ่งขึ้น

เสียก่อน

หนึ่ง ข้ออ้างที่ว่าวิกฤติของระบอบประชาธิปไตยและวิกฤติการศึกษาต้อง

ได้รับการอธิบายว่าสัมพันธ์ต่อกันโดยตรง 

ประการแรก นีน่่าจะเหน็เค้าได้จากความสมัพนัธ์กนัของล�าดบัเวลา ในช่วง

ปีพ.ศ. 2516 ถึงพ.ศ. 2519 หลังการยอมลงจากอ�านาจของเผด็จการทหารถนอม

ประภาส ประเทศไทยมปีระชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ ชนช้ันล่างรวมตัวกนัต่อสูเ้พือ่สทิธิ
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ต่างๆ ของตนเองโดยมีนักศกึษามหาวิทยาลยัออกไปปลกุเร้าชีน้�า มพีรรคการเมอืง

ที่มีนโยบายสังคมนิยมอย่างชัดเจน แต่ก็จบลงด้วยเหตุการณ์ “ขวาพิฆาตซ้าย” 

และรัฐประหาร แน่นอนว่าฝ่ายขวาย่อมเห็นว่าการศึกษาเท่าที่ด�าเนินมาถึงจุดดัง

กล่าวมีคุณภาพสูงเกินไป จนสร้างให้เกิด “ขบวนการปัญญาชนฝ่ายซ้าย” ดังนั้น 

เพ่ือไม่ให้คนหนุ่มสาวลูกหลานชนช้ันกลางทุ่มเทสติปัญญาท�าความเข้าใจความ

ทกุข์ยากของชนช้ันล่าง และเอนเอียงไปหาอดุมการณ์ของลทัธคิอมมวินสิต์ กลไก

ทางจติวทิยาต่างๆ ต้องถูกน�ามาใช้อย่างเข้มข้นในสถานศกึษา และต้องลดคุณภาพ

การศึกษาลงทันที ด้วยการเปลี่ยนการสอบแบบอัตนัยมาเป็นปรนัย10

ในวันนี้ ชัยชนะของฝ่ายขวาท่ีได้มาด้วยการรัฐประหารแบบไม่มีใครเสีย

เลอืด (อย่างทีป่รากฏต่อการรบัรูข้องสงัคม ซึง่อาจไม่เป็นจรงิ) เป็นประจกัษ์พยาน

ว่า การศึกษาที่ให้โดยรัฐประสบความส�าเร็จอย่างเต็มที่ในการสร้างจิตส�านึกทาง

ศีลธรรมที่บกพร่อง ไม่มีคนหนุ่มสาวที่เป็น “ปริญญาชน” ยืนอยู่ข้างผู้ถูกกดขี่อีก

เลย มีแต่พวกที่เข้าร่วมกับคนรวยและคนชั้นกลาง ซึ่งเป็นคนรุ่นวัยก่อนหน้า(ซึ่งก็

เป็นผลผลิตของการศึกษาประเภทเดียวกัน) ต่อสู้เพื่อสร้าง “ประชาธิปไตยที่

สมบรูณ์” ชนดิทีจ่ะไม่มนีกัการเมอืงทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้เข้ามาบรหิารประเทศ ด้วย

การซือ้เสยีงหรอืด้วยนโยบายซือ้ใจของคนจนอกีต่อไป เพราะด้วย “จิตส�านกึทาง

10 ในระดบัมหาวทิยาลยั การบงัคบัให้เปลีย่นข้อสอบจากอตันยัมาเป็นปรนยัเป็นเร่ืองเป็นไปไม่ได้ สิง่ทีท่�าได้
คอื ห้ามนกัศกึษาท�ากจิกรรมทางการเมือง และส่ังให้มหาวิทยาลัยสนบัสนุนระบบโซตัส SOTUS (ย่อมา
จากค�าว่า อาวโุส ระเบยีบ ประเพณ ีสามคัค ีมนี�า้ใจ) ซึง่ระบบน้ีจะสร้างข้ออ้างทุกประการมารองรับการ
ใช้อ�านาจและความรุนแรงต่อนักศึกษาปีหนึ่ง ในลักษณะเดียวกับในค่ายทหาร จนบางครั้งก็มีผู้เสียชีวิต 
แน่นอนว่านักศึกษาปีหนึ่งไม่ชอบในสิ่งที่ถูกกระท�า แต่ก็ยอมฝืนทนเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากรุ่นพ่ีๆ 
แต่เม่ือขึน้ปีสองพวกเขากจ็ะเปลีย่นมาชอบเพราะจะได้กระท�าสิง่เดยีวกนัน้ันกบัผูม้าใหม่ น่ีคือกลไกการ
วนซ�้าของการกดข่ี การถูกท�าลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความปรารถนาที่จะชดเชยด้วยการ
ท�าลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เป็นความสัมพันธ์แบบซาดิสต์-มาโซคิสต์ ตามทฤษฎีบุคลิกภาพ
แบบอ�านาจนิยมของอีริค ฟรอมม์ ระบบโซตัสมีอยู่ในทุกสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันผลิตครู จาก 
พ.ศ. 2519 มาจนปัจจุบัน เป็นส่วนต่อเนื่องของ “วัฒนธรรมอ�านาจ” และ “วัฒนธรรมแห่งความไร้ปาก
เสียง” ท่ีสร้างจากโรงเรียน ไม่น่าแปลกใจว่าท�าไมเด็กไทยจึงถูกครูตะคอกมาต้ังแต่ชั้นอนุบาล เพราะ
นักเรียนครูทุกคนถูกขู่ตะคอกตั้งแต่ย่างเท้าก้าวแรกเข้ามาในสถาบันฝึกหัดครู 

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์170



ศีลธรรมอันสูงส่ง” ของผู้มีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเหล่านี้ พวกเขาไม่

อาจทนนิง่เฉยให้ประเทศชาตถิกูนกัการเมอืงชัว่ร้ายโกงกินอกีต่อไปได้ แต่ดเูหมอืน

ว่า “จติส�านกึทางศีลธรรมอันสงูส่ง” นัน้ กลบัไม่เคยท�าให้พวกเขาสนใจทีจ่ะค้นหา

ความจริงเลยว่า ในส่ีสิบปีที่ผ่านมานี้คนจนเคยได้อะไรจากรัฐบ้าง อะไรที่ท�าให้

คนจนไม่เคยมีสิทธิ์มีเสียงทางการเมือง อะไรที่ท�าให้พวกเขาไม่มีพรรคการเมือง

และตวัแทนทีม่าจากชนชัน้ของตวัเอง11 และพวกเขาไม่เคยคดิแม้แต่น้อยว่าปัญหา

เหล่านี้คือสิ่งที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนอะไรอื่น พวกเขารู้จักแต่ความ 

ศีลธรรมแบบใครโกงใครไม่โกง แต่ไม่รู้จักว่าความยุติธรรมคืออะไร

ประการที่สอง ในบรรยากาศของเสรีภาพทางปัญญา ในช่วงเวลา 

“ประชาธปิไตยเต็มใบ” น้ัน นักเรยีนระดบัมธัยมปลายทีเ่ป็นหวักระทิของประเทศ

ตัง้ค�าถามว่าการศึกษาให้อะไรกบัพวกเขา ซึง่ค�าตอบดเูหมอืนว่ามนัจะให้กแ็ต่การ

ไต่บนัได และไม่ให้ค�าตอบใดๆ ทัง้สิน้ต่อค�าถามถงึคณุค่าและความหมายของชวีติ

หรือการค้นพบตัวเอง ค�าถามเช่นว่านี้อบอวลอยู่ในบรรยากาศทางปัญญาของยุค

สมยัก่อนหน้าทีล่ทัธวิตัถนิุยมบรโิภคนยิมทีร่ะบบทนุนยิมน�าเข้ามาจะเตบิโตอย่าง

เต็มที่ พวกเขาจัดงานวิชาการที่ก้าวหน้าและตีพิมพ์หนังสือวิพากษ์การศึกษาของ

ไทย  ซึง่ท�าให้โรงเรยีนและกระทรวงศกึษาธกิารไม่พอใจอย่างรุนแรง และรวบรวม

มาท�าลายในทันที (หนังสือ “วิธีการเรียนการสอนส�าหรับผู้ถูกกดขี่” (Pedagogy 

of the oppressed) ของเปาโล แฟร์ (Paolo Freire) กไ็ด้รบัการแปลในช่วงเวลา

นั้น และถูกประกาศเป็นหนังสือต้องห้ามทันทีหลังรัฐประหาร)

วันนี้ บรรยากาศของการถามหาความหมายชีวิตของคนหนุ่มสาวเบาบาง

อย่างไม่อาจสัมผัสได้ ลัทธิวัตถุนิยมบริโภคนิยมครอบง�าผู้คนอย่างเต็มท่ีและโลก

วิตกกังวลอยู่กับผลของมัน อันได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีนักเรียนมัธยม

11 ยิง่กว่านัน้ ผูม้ศีลีธรรมสงูเหล่านีจ้ะโกรธอีกต่างหากถ้ามีใครพยายามอธบิายความจริงในเร่ืองนีใ้ห้เขาฟัง 
เพราะมนัจะพาพวกเขาย้อนกลบัไปสูเ่หตกุารณ์ “ขวาพฆิาตซ้าย” ซึง่ตวับุคคลบางคนอาจจะต้องถกูช้ีออกมา 
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ปลายไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ตั้งค�าถามต่อความไร้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของการ
แต่งกายและทรงผม นีด่เูหมอืนจะไม่ลกึซึง้เหมอืนค�าถามของนกัเรยีนมธัยมปลาย
ระดับหัวกะทิเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว แต่เป็นการเริ่มต้นปะทุของแรงต้านต่อการกดข่ีท่ี
ด�าเนินมาตลอดเวลาอนัยาวนานภายใต้ค�าอ้างเรือ่งวนิยัและจรรยา ซึง่พวกเขาต้อง
ยอมรับอย่างไม่มีสิทธิ์ตั้งค�าถาม การต่อต้านนี้ออกมาตรงๆ จากความรู้สึกข้างใน 
ไม่มีกระแสภายนอกอื่นใดช้ีน�า และไม่มีนักเรียนของโรงเรียนใดที่รับรู้การกดขี่นี้
ร่วมกันและออกมาเป็นหัวหอก เพราะนักเรียนทั้งหมดของประเทศกลายเป็น
สตัว์เลีย้งเชือ่งๆ ของสงัคม ไม่ว่าจะโรงเรยีนชัน้หนึง่ของประเทศหรือโรงเรียนท่ัวๆ 
ไป ยกเว้นก็แต่นักเรียนกลุ่มเล็กๆ ท่ีกระจัดกระจายกันอยู่ และแทบจะเป็นว่ามี
นักเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถท�าให้สังคมรับรู้ว่าเขาก�าลังต่อสู้กับระบบ
การศึกษาของชาติ สถานการณ์ในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน และ
อาจนับว่ายังก้าวหน้าน้อยกว่าของนักเรียนมัธยมเสียด้วยซ�้า 

แต่อะไรบางอย่างบอกให้รู้ว่านักเรียนจ�านวนไม่น้อยรู้ตัวว่าถูกทรมานจาก 
“ความดี” ประเภทที่ผู้ใหญ่ในสังคมก�าหนดให้ พวกเขายอมรับการประณามศีล
ธรรมที่พวกเขาถูกพร�่าสอนว่า “จอมปลอม” อย่างแทบไม่เกิดความรู้สึกขัดข้อง
เลยแม้แต่น้อย พวกเขาหลายคนรู้สึกว่าถูกกระท�าประหนึ่งทาสและบางคนแอบ
ซ่อนการต่อต้านอย่างรุนแรงอยู่ข้างใน ในช่วงปี 2556 มีเหตุการณ์สองครั้งที่

นักเรียนสร้างค�าสั่งรุกล�้าเข้าไปในเว็บไซท์ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งหนึ่งเป็น 
การวางแบนเนอร์ประกาศว่าพวกเขาคอืเสรชีน และจะไม่ยอมตนอยูใ่ต้อ�านาจของ
กระทรวงศึกษาอีกต่อไป (และประกาศด้วยว่านีแ่หละคอื “จติอาสา” ทีร่ะบบการ
ศึกษาพยายามบังคับเอาจากเขา) มีการจัดตั้งกลุ่ม “การศึกษาเพื่อความเป็นไท” 
แม้พวกเขาจะยังไม่มีฐานความรู้ที่เป็นระบบมาอธิบายว่าความเป็น “ทาส” และ
ความเป็น “ไท” ในการศึกษาคืออะไรก็ตาม กลุ่มที่ต่อสู้เรื่องสิทธิยืนยันว่าการ
ศึกษาไทยต้องการการปฏิวัติ ไม่ใช่แค่การปฏิรูป ซึ่งหมายความว่าทุกอย่างที ่
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ไม่เป็นประชาธิปไตยต้องถูกแก้ไข12 ในวันนี้การต่อต้านการกดขี่ทางปัญญาและ
จิตวิญญาณที่การศึกษากระท�าต่อนักเรียนปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆ กับการต่อต้าน
การกดขี่ที่คนรวยกระท�าต่อคนจน ที่หวนกลับมาในที่สุดหลังจากถูกกดไว้กว่า 
สามทศวรรษ

สอง ข้ออ้างทีว่่าวกิฤตกิารศกึษาไทยไม่อาจอธบิายได้ด้วยเง่ือนไขอืน่ทีจ่ริง
แล้ว ไม่ว่าเง่ือนไขใดกต็ามท่ีไม่ใช่ลกัษณะท่ีพเิศษเฉพาะตัวของสิง่ทีเ่ป็นบริบทของ
การศึกษาไทย ก็สามารถแสดงได้ง่ายๆ ทั้งสิ้นว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงของ
ความล้มเหลวของการศกึษาไทย เพราะเราสามารถตัง้ค�าถามได้เสมอว่า ท�าไมการ
ศึกษาของประเทศอื่นซึ่งก็ต้องอยู่ หรือเคยอยู่ในเงื่อนไขเช่นนั้นเหมือนกันกับเรา 
(เพราะนอกจากสิง่ทีน่ยิาม “ความเป็นไทย” ของกาลสมยัปัจจบุนัแล้ว เรากเ็หมอืน
กบัประเทศอ่ืนๆในโลก คอืเป็นทนุนยิม และรบัเอาความเป็นตะวนัตกมาใช้กบัทกุ
มิติ) จึงไม่ล้มเหลวในระดับเดียวกันกับเรา? และในเมื่อเขาก็มีปัจจัยเดียวกันกับ
เรา แต่ไม่ส่งผลอย่างเดียวกับเรา ก็จ�าต้องถือไว้ก่อนอื่นว่าปัจจัยน้ันไม่ใช่ตัวเหตุ
แห่งปัญหาของเรา ดังนั้นเราจะพิจารณาเรื่องนี้แค่พอสังเขป

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีผู้เสนอว่าปัญหาของไทยเป็นเรื่องของสิ่งท่ีเป็น

กายภาพของเด็กไทย คือเด็กไทยในชนบทดื่มน�้าที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนสูงซึ่งมีผล

ท�าให้มรีะดบัสตปัิญญาลดลง เรากส็ามารถชีท้นัทว่ีาประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีนและ

อีกมากมายในโลก มีระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน�้าดื่มของโรงเรียนที่ไม่ดีไป

กว่าเรา และน่าจะมปัีญหาท่ีหนกักว่า แต่การศกึษาของพวกเขากลบัมปีระสทิธภิาพ

12 เราอาจกล่าวว่า การที่ผู้ที่ต่อต้านรับรู้ว่ากรอบศีลธรรมจรรยาที่กดขี่พวกเขาเป็นสิ่งจอมปลอม แสดงว่า
เขาได้เอาชนะจิตส�านึกที่ผิดพลาดไปได้แล้ว แต่ก็ยังมีนักเรียนอีกจ�านวนมากที่ยังยอมรับกรอบดังกล่าว 
และบางคนถึงกับพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนปกป้อง เมื่อมีนักเรียนบางคนร้องเรียนต่อกระทรวง
ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบทรงผมว่าจ�ากัดสิทธิ์ กระทรวงยอมเปลี่ยนระเบียบในที่สุด แต่หลายๆ โรงเรียน
กลับใช้การลงคะแนนเสียง เพื่อตัดสินว่านักเรียนจะยอมรับการยึดระเบียบเดิมไว้หรือไม่ และเสียงของ
นักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่าให้คงระเบียบเดิมไว้ นี่แสดงให้เห็นว่าอ�านาจของวัฒนธรรมที่รองรับการกดข่ี
อาจมีพลังสูงจนคนส่วนใหญ่แทบไม่คิดต่อต้านเลย และยังคิดเห็นไปอย่างซื่อๆ ว่าคือ “ความดี”
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สูงกว่าของเราไปได้อย่างไร? (การแก้ปัญหาน�้าดื่มเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่คงไม่อาจ
หวังผลต่อคุณภาพของการศึกษา)

หรือสมมติว ่าเป็นเรื่องจิตภาพของเด็กไทย คือเด็กไทยปัจจุบันติด
คอมพิวเตอร์เกมส์และทีวี (และอื่นๆ เช่น มือถือ) จนไม่สนใจการเรียน เราก็เถียง
ได้ว่านี่เกิดขึ้นกับเด็กในประเทศที่ก�าลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ัวโลก 
ท�าไมจึงส่งผลกับเราอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ

หรอือาจมกีารคดิว่าการขาดความเอาใจใส่จากครอบครัวจะเป็นต้นเหตุของ
ปัญหา เพราะประเทศไทยเพ่ิงจะผ่านยุคที่คนหนุ่มสาวละทิ้งท้องไร่ท้องนามา
รบัจ้างในเมอืง แต่กลบัเอาลกูมาทิง้ให้ตายายเลีย้งในชนบท ซ่ึงเด็กกลุ่มนีส้ามารถ
ก่อปัญหาทางสังคมได้มากมาย และประสบความส�าเร็จในการศึกษาต�่ามาก แต่
เราก็ถามได้เช่นเดิมว่านี่คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับประเทศท่ัวโลก ที่ชนบทไม่อาจเลี้ยงดู
ตัวเองได้อีกต่อไปและผู้คนต้องท้ิงถ่ินเดิมมาหาทางรอดในเมือง ท�าไมการศึกษา
ของเราจึงถูกกระทบหนักกว่าใคร 

หรือหากจะอ้างเรื่องคนในเมืองเอาแต่หาเงินหาวัตถุมาปรนเปรอตัวเอง 
ไม่สนใจให้ความรักความเอาใจใส่ต่อบุตร ก็ตั้งค�าถามได้ในท�านองเดียวกันว่าต้อง
เกิดขึ้นกับประเทศที่อยู่ใต้อิทธิพลของลัทธิทุนนิยมบริโภคนิยมทุกประเทศ

มผีูพ้ดูว่าเดก็ไทยในชนบทยคุปัจจบัุน ซ่ึงการศกึษาเข้าไปหาถงึหมูบ้่าน รวม
ไปถึงมีความสะดวกสบายแบบเมืองอย่างเกือบครบถ้วน ขาดแรงจูงใจท่ีจะเรียน
หนงัสอืเพือ่ทีจ่ะยกระดบัชวีติของตนเอง ต่างไปจากในสีส่บิปีก่อนทีเ่ดก็จะต้องเดนิ
ข้ามน�้าข้ามภูเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรทุกวันเพื่อไปโรงเรียนและชีวิตยัง
ยากล�าบากมาก เดก็ไทยในปัจจบุนัจงึมคีวามตัง้ใจในการเรียนน้อยกว่าเดก็ในลาว 
เขมร เวียดนาม พม่า ที่ยังเหมือนเราเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว เราจึงเป็นที่แปดในอาเซียน 
แต่ค�าถามก็คือ ถ้าความสะดวกสบายในชีวิตท�าให้ขาดแรงจูงใจในการเรียนจริง 
ผลการเรียนของเด็กในประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศก็ต้องตกต�่าไม่ต่างไปจาก
ของเรา ซึ่งไม่เป็นความจริง
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มีผู้พูดเช่นกันว่า การศึกษาของเราล้มเหลวเพราะการเมืองของเราไม่มี

เสถียรภาพในแง่ที่ว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยมาก รัฐมนตรีแต่ละคนต่างก็ม ี

นโยบายของตนเองจนการศกึษาไม่เป็นเอกภาพ ประเด็นนีส้ามารถแย้งได้สองแบบ 

คือ หนึ่ง ถ้าการเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยๆ ท�าให้พันธกิจหนึ่งของชาติขาดเอกภาพ 

พันธกิจทุกประเภทของชาติก็น่าจะต้องล้มเหลวเท่าๆ กับการศึกษา ซึ่งดูเหมือน

ว่าจะไม่เป็นจริง และ สอง เมื่อเราเข้าไปดูจริงๆ ถึงนโยบายของรัฐมนตรีที่เปลี่ยน

หน้าเข้ามาบริหารการศึกษาของชาติ จะพบว่าไม่เป็นความจริงเลยว่ารัฐมนตรี

แต่ละคนมีนโยบายของตนเอง ที่จริงแล้ว รัฐมนตรีแต่ละคนสร้างนโยบายของตน

ออกมาจากแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาตทิีม่อียูแ่ล้ว ด้วยการหยบิบางประเด็นมา

ผลักดันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเท่านั้น13  

การอ้างว่าครู หรือหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน หรือผู้ก�ากับควบคุม

ดูแลและบริหารการศึกษา อย่างที่เป็นลักษณะทั่วๆ ไป ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ “การ

เสริมสร้างความเป็นไทย” คือสาเหตุของความล้มเหลวของเรา สามารถโต้เถยีงได้ด้วย

วิธีเดียวกันทั้งหมด ว่าท�าไมประเทศอื่นที่มีเงื่อนไขอย่างเดียวกับเราถึงไม่ล้มเหลว

เท่าเรา ประเทศเราไม่ใช่ประเทศเดยีวในอาเซียนหรอืในเอเชยี หรือในหมูป่ระเทศ
ทีก่�าลงัพฒันา ท่ีฐานเงนิเดอืนของครูไม่สงูพอท่ีจะดงึคนทีม่สีติปัญญาสูงมาเป็นครู 
(แต่อาชพีครกูส็ามารถดงึคนเก่งทีม่อีดุมคตใิห้เข้ามาท�างานอย่างอทุศิตัวได้เสมอ) 
วธีิการสอนแบบจารตีกไ็ม่ใช่ปัญหาท่ีรนุแรงมากนกัในตัวของมนัเอง (แต่ปัญหาอยู่
ทีค่วามเป็นนกัอ�านาจนยิม วนิยัและการลงโทษอย่างรุนแรงไร้เหตุผลเสียมากกว่า) 
ทุกประเทศในโลกเริ่มต้นด้วยระบบการศึกษาแบบครูเป็นศูนย์กลางทั้งสิ้น และ
การศึกษาก็พัฒนาไปได้ และประเทศท่ียังไม่ได้รับทฤษฎีการสอนที่ก้าวหน้ากว่า

13 ซึ่งหลายๆ อย่างในแผนฯที่ต่อเนื่องมานานกว่าสามสิบปีก็ประสบความส�าเร็จมาโดยตลอด หรือประสบ
ความล้มเหลวมาโดยตลอด อย่างไม่ได้เก่ียวข้องกับการท�างานของคณะรัฐบาลเลย ตัวอย่างของสิ่งท่ี
ประสบความส�าเรจ็มาโดยตลอดกค็อืการสร้างให้นกัเรยีนมคีวามรักในชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ และ
วัฒนธรรมไทย และที่ไม่เคยประสบความส�าเร็จเลยก็คือการสร้างให้นักเรียนเป็นผู้คิดเป็นท�าเป็น และมี
ความรักต่อประชาธิปไตย
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จากโลกตะวันตก ก็ยังคงใช้การสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ระบบนิเทศและการ
ก�ากับดแูลของเรากไ็ม่เลวร้ายไปกว่าของประเทศอ่ืนในอาเซยีนแน่นอน ระดับของ
วัฒนธรรมทางปัญญาและวัฒนธรรมทางจริยาที่สืบเนื่องมาจากรากเหง้าดั้งเดิม
ของเรากับของหมู่ประเทศข้างเคียงคงไม่แตกต่างกันนัก เราอาจจะอยู่ห่างจาก
ญี่ปุ่น จีน เกาหลี แต่คงใกล้ๆ กับมาเลเซีย เวียดนาม เขมร ลาว พม่า อินโดนีเชีย 
ฟิลิปปินส์ ฯลฯ

ฉะน้ัน คงไม่มีอะไรในวฒันธรรมดัง้เดมิทีเ่ราล้าหลงัชาตข้ิางเคยีงมากๆ พอที่
จะยกข้ึนมาเป็นบริบทที่ท�าให้การศึกษาของเรามีประสิทธิภาพที่ต�่าไปกว่าของ
ประเทศเหล่านั้น ซึ่งถ้าไม่อยากเชื่อมโยงไปสู่เรื่องการเมืองจริงๆ เราก็คงต้องพูด
ว่า แม้เมือ่แยกกนัพจิารณาแล้ว ปัจจยัแต่ละตวัจะไม่อาจระบใุห้เป็นเหตุของปัญหา
ของเรา (เพราะคนอื่นที่มีปัจจัยเดียวกันก็ไม่มีปัญหาขนาดเรา) แต่หลายๆ ปัจจัย
รวมกันอาจพอท�าให้เราแสดงอาการของปัญหาที่รุนแรงเป็นพิเศษได้ แต่การพูด
เช่นนี้ก็ปราศจากน�้าหนัก เพราะเราไม่อาจอธิบายให้ชัดเจนลงไปว่ามีปัจจัยอะไร
บ้างที่มาท�างานร่วมกัน และท�างานร่วมกันอย่างไร ในขณะที่เมื่อเราพูดถึงปัจจัย
เดียว การอธิบายจะชัดเจนตรงไปตรงมา

ดังนั้น จากทั้งหมดที่กล่าวมา การที่รัฐสร้างกลไกระดับชาติขึ้นมาเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา การพยายามสร้างระบบการวัดและประเมินผลการ
ศึกษาที่เป็นมาตรฐานกลางของชาติ การพยายามเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนจากแบบครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสร้างครูพันธุ์

ใหม่ การพยายามสร้างให้เกิดสายความรบัผดิชอบทีส่ัน้และกระชบั ด้วยระบบการ

แข่งขันและการจ่ายตรง การผูกโยงความก้าวหน้าของครูและผู้บริหารเข้ากับ

สมัฤทธผิลของนักเรยีน จงึต้องถอืว่าล้วนเป็นมาตรการทีไ่ม่ได้เกดิจากการวเิคราะห์

ปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งปัญหาอย่างครอบคลุมทุกมิติที่เป็นไปได้เลย หากแต่เป็นการ

ถือเอาง่ายๆ ว่าวิกฤติเกิดจากการท่ีครูท�างานอย่างไม่มีอุดมคติ จึงไม่สนใจที่จะ

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์176



พัฒนาตนเอง และผู้บริหารไม่ก�ากับดูแล ซึ่งเป็นมิติที่จะต้องจัดการในเชิงเทคนิค

และกระบวนการเท่านั้น14  ในขณะที่มิติที่เป็นเรื่องของปรัชญาการศึกษา หรือ 

“เจตนาเบื้องลึก” ของการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจและการ

ตระหนักรู้ การเปลี่ยนความเชื่อและระบบคิด กลับไม่ได้ถูกพิจารณาเลย

ตลอดเกือบสี่สิบปีที่ผ่านมา สิ่งที่อยู่ในแผนการศึกษาของชาติที่ประสบ

ความส�าเร็จมาโดยตลอดคือการสร้างให้นักเรียนรักในสิ่งที่นิยามความเป็นไทย  

ดงันัน้ดเูหมอืนว่าในเอเชยี ประเทศทีม่กีารศกึษาทีป่ระสบความส�าเร็จในการสร้าง

14 มาตรการประเภทนี้วางอยู่บนสมมติฐานว่าในระบบทุนนิยมนั้นทุกคนท�างานเพื่อเงิน ไม่มีใครท่ีท�างาน
ด้วยความส�านึกในหน้าที่ ซึ่งหมายความว่าองค์กรที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อมาประกันคุณภาพการศึกษาเองก็
ย่อมจะมีแต่พนักงานที่ท�างานเพื่อเงิน และดังนั้นแล้วก็ย่อมไม่มีจิตส�านึกต่อหน้าที่เช่นกัน วิธีคิดแบบนี้
จึงซ่อนตรรกะที่ท�าลายตนเอง หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีการก�ากับควบคุมที่ถอยไปอย่างไม่รู้จบ แต่ก็อาจจบ
ลงได้ท่ีพ่อแม่ผูส่้งลกูของตนเข้าสู่ระบบการศกึษา (พ่อแม่ย่อมอยากให้ลกูได้การศกึษาทีด่ ีเพ่ือให้ลกูเรียน
จบออกไปท�างานหาเงินได้ดีกว่าคนอื่น) แต่นั่นก็วางอยู่บนข้อสมมติฐานอีกข้อหนึ่ง ที่ว่าคนพวกนั้นจะ
อุทิศตนเองให้กับการเป็นผู้ก�ากับดูแลสูงสุด ยิ่งกว่านั้น มาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาลอกแบบตรงๆ มา
จากวธิกีารจดัการของอเมรกิาและของประเทศตะวนัตกอืน่ๆ บางประเทศ เช่นองักฤษ ออสเตรเลยี (รวม
ไปถึงญี่ปุ่น) ซึ่งน่าสังเกตว่าอเมริกาดูเหมือนจะมีปัญหาที่ใกล้เคียงกับไทยอย่างยิ่ง คือแม้จะรวยที่สุดใน
หมู่ประเทศอุตสาหกรรม แต่ก็เป็นประชาธิปไตยจริงๆ น้อยที่สุด (มีการกระจายรายได้เลวที่สุด) และมี
ผลส�าเรจ็ของการศึกษาชาตริะดบัล่างต�า่ทีสุ่ด ดงันัน้ ข้อวจิารณ์ต่อมาตรการปฏรูิปการศกึษาของอเมริกา
จึงใช้ได้กับประเทศไทยด้วย เช่น หนึ่ง ข้อสอบมาตรฐานกลางต้องสมมติล่วงหน้าว่ามีความรู้ที่ “เป็น
ทางการ” คือ “ถูกต้องหนึ่งเดียว” ส�าหรับพลเมืองทุกคน ซึ่งอาจไม่เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่นามธรรมและวัฒนธรรม สอง การควบคมุด้วยการสร้างสายความรบัผดิชอบให้สัน้ การ
แข่งขนัและการจ่ายตรง จะท�าให้เกดิความเลือ่มล�า้ทางการศกึษาอย่างรุนแรงยิง่ข้ึน และจะขยายปัญหา
ความแตกต่างของชนชั้นทางเศรษฐกิจให้เลวร้ายลงไปอีก เพราะลูกของคนที่จนมากๆ แม้จะได้เงินจาก
รฐัเท่ากบัคนอืน่ แต่กจ็ะไม่มทีนุของตนเองมาสมทบทีจ่ะย้ายไปสูโ่รงเรียนท่ีมผีลสมัฤทธิส์งูกว่า ดงัน้ันจะ
ได้การศึกษาที่มีคุณภาพต�่ากว่า จบแล้วก็ท�างานท่ีสร้างรายได้ต�่ากว่า และมีชีวิตท่ีขัดสนกว่า ดูการ
อภิปรายเรื่องนี้ใน Apple, Michael W. “The Politics of Official Knowledge: Does a National 
Curriculum Make Sense?” Teacher College Record Volume 95, Number 2 winter 1993, 
222-241. ยิ่งกว่านั้น มีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ว่ามาตรการประกันคุณภาพการศึกษาของอเมริกาไม่ได้
เปลี่ยนแปลงผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเลยแม้แต่น้อย หรืออย่างน้อยก็ไม่มีหลักฐานว่า มาตรการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีผลเปล่ียนแปลงคะแนนเฉล่ียของนักเรียนสูงขึ้น ดูการอภิปรายเรื่องนี้ใน 
Ravitch, Diane. “The Myth of Chinese Super Schools”, The New York Review, November 
20, 2014. สืบค้นได้ที่ http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/nov/20/myth-chi-
nese-super-schools/
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ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแบบเดียวกับของประเทศไทย ก็คงจะมีแต่เพียงประเทศ

เกาหลีเหนือเท่าน้ัน แม้ประเทศมาเลเซียจะมีสถาบันกษัตริย์และมีนโยบาย

ชาตินิยมในการศึกษา แต่ก็คงไม่ปลูกฝังการเทิดทูนบูชาประมุขของประเทศมาก

เท่ากับเกาหลีเหนืออย่างแน่นอน เพราะกษัตริย์ของมาเลเซียมีวาระผลัดเปล่ียน

และมีบทบาทในฐานะศูนย์รวมจิตใจท่ีน้อยกว่าประเทศที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ

อย่างเกาหลเีหนอื ซึง่ปัญหาของความส�าเรจ็แบบนีก้ค็อื มนัคอืความส�าเร็จในการ

ปลูกฝังค่านิยมที่สังคมก�าหนดล่วงหน้าไว้แล้วว่าดีงาม  ซึ่งแน่นอนว่าไม่สนับสนุน

ให้มีการตั้งค�าถามโต้เถียงและตรวจสอบ หรือเปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจด้วย

ตัวเองบนฐานของเหตผุลทีร่อบด้านว่าจะยดึถือค่านิยมนัน้หรือไม่ นีเ่ป็นส่วนส�าคญั

ของการเรียนรู้แบบไม่ต้องคิด ดังนั้นแล้วนักเรียนจึงคิดไม่เป็น แม้ประเทศอื่นๆ 

อาจมีความเป็นอนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรมอยู่บ้าง คือพยายามส่งต่อค่านิยมของ

คนรุ่นก่อนให้กับคนรุ่นใหม่ (ซึ่งอาจจะมีน้อยลงไปมากส�าหรับประเทศที่ผ่านการ

เป็นคอมมิวนสิต์มาแล้ว อย่างลาว เขมร เวยีดนาม) แต่เขาอาจไม่มเีจตนาทางการ

เมอืงทีจ่ะสร้าง “วฒันธรรมแห่งอ�านาจ” และ “วฒันธรรมแห่งความไร้ปากเสยีง” 

อย่างประเทศไทย จึงไม่น่าจะมีประเทศไหนที่อาจกล่าวได้ว่าอยู่ใต้ “ลัทธิอนุรักษ์

นิยมอย่างสุดขั้ว” เหมือนประเทศไทย15 

15 ในบทความทีก่ล่าวถงึในเชงิอรรถท่ีแล้วของ Apple และในหนงัสือ Official Knowledge: Democratic 
education in a conservative age (Routledge, 1993) เขาอภปิรายว่าการศกึษาของอเมรกิาปัจจบุนั
อยู่ใต้อ�านาจของกลุ่มอนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรมฝ่ายขวา ที่อาจเรียกชื่อว่า “ลัทธิอนุรักษ์นิยมหัวสมัย
ใหม่” (conservative modernization) เพราะประกอบขึ้นจากกลุ่มที่เคร่งครัดต่อศีลธรรมทางศาสนา 
แต่พอใจกับระบบเศรษฐกิจของลัทธิเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ซ่ึงเป็นลัทธิที่ต้องการให้โลก 
ทัง้โลกเป็นตลาดขนาดยักษ์ และให้เอกชนเข้าท�าหน้าท่ีทุกอย่างแทนรัฐ อาจเรียกรวมกันว่าลทัธแิทธเชอร์ 
(Thatcherism) และในสภาพเช่นนีป้ระชาธปิไตยก�าลงัอยูใ่นภาวะถดถอย และนีก่�าลงัเกดิขึน้กบัประเทศ
ทุนนิยมใหญ่ๆ ทั่วโลก ที่จริงแล้ว การอ้างว่าการเมืองคือพลังที่จะ “ยก” หรือ “กด” การศึกษา เป็น
เรื่องที่นอกจากจะมีเหตุผลอยู่ในตนเองแล้วก็มีประจักษ์พยานอยู่ทั่วไป คริสโตเฟอร์ ลูคัส ได้ทบทวนให้
เหน็ว่า ในประวตัศิาสตร์การศกึษาของอเมรกิา กระแสการศกึษาแบบก้าวหน้าและแบบอนรุกัษ์นยิมหมนุ
วนสลับเปลี่ยนกันแทบจะไม่เกินในสองทศวรรษ จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (ดูใน 
Lucus, C. J. Foundations of Education: Schooling and the social order. New Jersey: 
Prentice Hall, 1984.) 
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 “อนุรักษ์” หมายถึงเก็บรักษาสิ่งดีที่มีอยู่แต่เดิมไว้ให้ได้ ดังนั้น คนที่เป็น

นักอนรุกัษ์นยิมทางศีลธรรมจะเหน็ว่าความดอีย่างท่ีตนเคยถกูสัง่สอนให้ยดึมัน่มา

ตัง้แต่เดก็เป็นความดท่ีีข้ามพ้นยคุพ้นสมยั และดงันัน้คนรุน่ต่อไปของสงัคมจะเป็น 

“คนดี” จริงๆ ได้ก็ต่อเมื่อยึดมั่นในสิ่งเดียวกับตน ซึ่งก็ยึดมั่นในสิ่งเดียวกับคนรุ่น

ก่อนหน้า ซึ่งพวกเขาก็ยึดมั่นในสิ่งเดียวกับคนรุ่นก่อนหน้า ซึ่งก็ยึดมั่นในสิ่งเดียว

กับ....... (ถอยหลังไปได้ไกลมาก หรือจนหาจุดเริ่มต้นไม่เจอ)  

ดังนั้น จะเห็นได้โดยง่ายว่า นักอนุรักษ์นิยมจะเป็นคนหัวโบราณ เชื่อฝังหัว 

เจ้าทิฐิ ยึดมั่นถือมั่น (แต่เราจะต้องระวังที่จะไม่น�านักอนุรักษ์นิยมกับนักอุดมคติ

มาปนเปกัน) ซึ่งน่าจะเกิดกับคนที่ไม่เคยมีโอกาสที่จะพบกับความแตกต่างหลาก

หลายทางความคิด ขาดพื้นฐานที่จะท�าให้สามารถติดตามพัฒนาการทางปัญญา

และจริยาของโลก ถูกป้อนข้อมูลและเลือกรับข้อมูลจากเพียงทางเดียว และไม่มี

ทัศนคติแบบวิทยาศาสตร์ในเรื่องบรรทัดฐานต่างๆ ในสังคม แล้วครูไทยเป็นนัก

อนุรักษ์นิยมทางศีลธรรมกันมากขนาดไหน?

เม่ือเริ่มมีการถกเถียงกันว่าอะไรท�าให้เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งโง่บนเว็บบอร์ด

หน่ึง มคีรไูทยคนหนึง่โพสต์ข้อความว่า ถึงเดก็ไทยจะโง่กว่าเด็กชาติอืน่ แต่รับรอง

ว่าเดก็ไทยเป็นเดก็ดขีองผูใ้หญ่กว่าเดก็ชาติอืน่อย่างแน่นอน (เพราะนัน่คอืส่ิงท่ีเธอ

ทุ่มชีวิตให้) ไม่มีใครถามว่านั่นหรือเปล่าท่ีท�าให้เด็กไทยโง่ แต่มีคนมากด Like 

มากมาย ซึ่งต้องเดาว่าน่าจะเป็นครูด้วยกัน 

 แน่นอนว่าหน้าท่ีหลกัของครูท่ีควบคูไ่ปกับการสอนวชิาความรู้คอืสอนให้

เด็กเป็นคนดี ครูจึงมีหน้าท่ีท่ีเท่าเทียมกับพ่อแม่ แผนการศึกษาชาติอาจก�าหนด

ว่าความเป็นคนดขีองนกัเรยีนคอืการมลีกัษณะนสิยัทีพ่งึปรารถนาต่างๆ ตามทีจ่ะ

ระบุลงมาให้ และครูก็จะต้องถือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน 

ที่จริงแล้วเรื่องของการสอนศีลธรรมเป็นเรื่องใหญ่และต้องการองค์ความรู้ที่

ละเอียดอ่อน ไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการสอนวิชาการ แต่สิ่งที่เราเห็นได้ในความ
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พยายามทีจ่ะปฏริปูการศกึษาคอื การพยายามพฒันาองค์ความรู้ทีม่สัีดส่วนทีต่่าง

กันอย่างยิ่งระหว่างทั้งสองภารกิจของการศึกษา อาจกล่าวได้ด้วยซ�้าว่าไม่มีการ

พยายามพัฒนาวิธีการและแนวคิดในการสอนศีลธรรมเลย ตลอดเวลาเกือบสี่สิบ

ปีทีผ่่านมาครไูทยสอนศลีธรรมให้กบันกัเรยีนในแบบอนรุกัษ์นยิมอย่างสดุขัว้ ความ

เป็นเด็กดีคือการเป็น “เด็กว่านอนสอนง่าย” ซ่ึงก็คือการอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่ 

ซึ่งหมายถึงปฏิบัติตนอยู่ในกรอบที่ผู้ใหญ่ก�าหนดให้ 

แต่ผูใ้หญ่เองอาจไม่ใช่อนรุกัษ์นยิมก็ได้ถ้าหากว่าพยายามลดกรอบให้เหลอื

น้อยลงกว่าที่ตนเองเคยต้องประพฤติปฏิบัติสมัยเป็นนักเรียน แต่ถ้ายืนยันให้มี

กรอบอย่างเดิมๆ ทุกอย่างก็ย่อมเป็นอนุรักษ์นิยม และถ้าประดิษฐ์กรอบใหม่ขึ้น

มาบังคับเพ่ิมขึ้นไปอีก ก็จะกลายเป็นอนุรักษ์นิยมที่ทบทวีด้วยความเป็นอ�านาจ

นิยม ความล้มเหลวของการศึกษาไทย ท่ีจริงคือความส�าเร็จของการท�าให้เด็กโง่

พร้อมๆ กับเคารพเชือ่ฟังผูใ้หญ่ แต่อะไรท�าให้ครไูทยคดิว่าส่วนหลงัคอืคณุค่าทีต่น

ร่วมสร้างให้แก่สังคม? เราจะต้องตอบค�าถามนี้ให้ได้ในที่สุด

เมื่อเด็กนักเรียนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพในทรงผมและเครื่องแต่งกาย

กล่าวว่า ครูเป็นแค่ผู้รับใช้ของรฐั ครูบางคนโกรธมากและบริภาษเขาอย่างรุนแรง 

แน่นอนว่าครูไม่ได้รับรู้ตนเองว่าก�าลังรับใช้ผู้ครองความเป็นใหญ่ในรัฐ แต่กระท�า

สิ่งต่างๆ ตาม “จรรยาบรรณ” ของความเป็นครู ดังนั้น อะไรที่ท�าให้ครูปิดกั้นตัว

เองจากข้อเทจ็จรงิทีว่่า “ศลีธรรมจรรยา” ของตนเองเป็นเพยีงแค่สิง่ท่ีผูท่ี้เป็นใหญ่

ในสังคมใส่เข้าไว้ในจิตใจของเขา ดูเหมือนว่าในความโกรธและการบริภาษที่เขา

ท�าต่อเดก็ ครกู�าลงัปิดกัน้ตนเองจากความรูส้กึผดิด้วยกลไกการป้องกันทางจติบาง

อย่าง เขาจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อยอมส�ารวจโลกทัศน์ของตนเอง ตั้งค�าถามกับตัวเองว่า

เขาได้โลกทัศน์นั้นมาอย่างไร และโลกทัศน์นั้นท�าให้ เขาท�าความเลวต่อเด็กและ

ต่อสังคมในนามของความดีได้มากเพียงใดเป็นไปได้เพียงไรที่ครูจะยอมตั้งค�าถาม

ต่อโลกทศัน์ของตนเอง? เป็นไปได้อย่างยิง่ เพราะครูเกอืบทัง้หมดเป็นชนชัน้กลาง
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ใหม่ระดับล่างที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชนช้ันล่าง คือเป็นลูกหลานของ

ชาวนา เขาควรมีค�าถามว่าท�าไมผลของความทุม่เทในอาชพีการงานของเขาจงึกลบั

กลายเป็นศตัรกูบัชนช้ันท่ีเป็นรากเหง้าของเขาเอง หากเขาตืน่รู้ว่าด้วยลทัธอินรุกัษ์

นิยมทางศีลธรรมและด้วยการคล้อยตามอุดมการณ์ของรัฐ เขาได้กลายเป็นข้ารับ

ใช้ของผู้ครองความเป็นใหญ่ กลายเป็นเครื่องมือของการกดขี่ มโนธรรมของเขาก็

จะพาเขาหวนกลับคืนสู่มนุษยธรรม และเมื่อนั้นการสอนของเขาก็จะปฏิบัติต่อ

ผู้เรียนอย่างสมค่ากับความเป็นมนุษย์ เขาจะเป็นนักต่อสู้ของประชาธิปไตย ผลัก

ดันก�าลังของฝ่ายประชาธิปไตยในสังคม ซึ่งจะเปลี่ยนผู้ครองอ�านาจในสังคม ให้

จบสิ้นพ้นยุคสมัยของ “ศักดินาและเหล่าอ�ามาตย์” ไปในที่สุด และเมื่อนั้นการ

ศึกษาก็จะเปิดวาระใหม่อย่างแท้จริง. 
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บทคัดย่อ

ข้อเขยีนชิน้นีป้รทิรรศน์กระบวนทศัน์ในมนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์ของไทย

ที่วางฐานการศึกษาอยู่บนการสื่อสารของมนุษย์ คือมนุษยศาสตร์ มานุษยวิทยา 

และนิเทศศาสตร์ ในขอบเขตของการปริทรรศน์ พบว่ากระบวนทัศน์โดยรวมยัง

ขาดการประสานแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ในตัวมันเองที่

ครอบคลุมไปถึงโลกของอัตวิสัยและวัตถุวิสัยอย่างมีพลวัต ข้อเขียนชิ้นนี้ได้เสนอ

การปรับกระบวนทัศน์ดังกล่าว ด้วยกระบวนทัศน์แนวภววิทยาจากกลุ่มความ

เคลื่อนไหว Ontological turn และความต้องการวิธีวิทยาในแบบภววิทยา รวม

ทั้งได้ยกตัวอย่างและวิพากษ์กลุ่มกระบวนทัศน์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในที่นี้ด้วย

[ ค�ำส�ำคัญ ]
ภววิทยา, กระบวนทศัน์, มนษุยศาสตร์, มานุษยวทิยา, นเิทศศาสตร์
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Abstract

This article provides a review of paradigms in Thailand’s 
Humanities and Social Science branches that based their studies on 
the basics of human communication. Among them are Humanities, 
Anthropology and Communication Arts (or Communication Studies). 
Within the sight of the review, the general paradigm problem found is 
the lack of conceptual integration on human communication in itself 
that covers the worlds of subjectivity and objectivity in their studies with 
dynamics. The article then proposes paradigm adjustment with the 
conceptualizations from the debates of the Ontological turn. It also 
demonstrates the needs for further ontological methodology. 
Furthermore, the article criticizes examples of relative paradigms.

[ Keywords ]
Ontology, Paradigm, Humanities, Anthropology, Communication 

Arts
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บทนำ�

ภววิทยา (Ontology) คือแนวกระบวนทัศน์ในการมองภาวะความมีอยู่ 

ความเป็นอยู่ และความเป็นไปของสิ่งต่างๆ หรือ สัตตะ (being) กลุ่มกระบวน

ทัศน์แบบภววิทยาที่ยกขึ้นมาในบทความนี้จะยกขึ้นมาเพื่อน�าไปสู่การกล่าวถึง 

“ภววิทยาการสื่อสารของมนุษย์” หรือการศึกษาถึงความมีอยู่ เป็นอยู่ และเป็น

ไปของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับการศึกษาใน

แขนงมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ท่ีเดิมทีได้ละเลยการสนทนาถึงพ้ืนฐานของการ

สื่อสารดังกล่าวในตัวมันเอง ในที่นี้รวมไปถึงการส่งแปล (translation) ระหว่าง

มนุษย์กบัธรรมชาตแิละความหมาย (nature and culture) ทีม่เีครือข่ายสัมพันธ์

กันอยู่เหนือการจ�ากัดขนบศึกษาต่างๆ แบบแบ่งสาย และท�าให้มนุษยศาสตร์

สงัคมศาสตร์ปัจจบุนัหนไีม่พ้นหล่มของการไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ ทัง้ในทาง

วิชาการเพื่อการต่อยอดทางวิชาการเอง หรือวิชาการเพื่อสังคมในที่สุด

การเสนอการปรับกระบวนทัศน์ในข้อเขียนชิ้นนี้เป็นบทสนทนาที่สานต่อ

แนวคิดจากกลุ่มความเคลื่อนไหวของการหันมาสนใจภววิทยาในมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 2010 หรือ the Ontological turn โดย

แนวคิดหลักที่ผมเลือกให้เข้ามีบทบาทในข้อเขียนช้ินนี้ ประกอบด้วยแนวคิด

ของ Bruno Latour (1986) ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ (association) 

กับพลัง (power) ที่เกิดขึ้นจากการส่งแปลระหว่างตัวกระท�าต่างๆ (actors) 

จนกลายเป็นเครือข่าย (network) (หรือเรียกภายหลังว่ากลุ่มแนวคิด Actor- 

Network Theory [ANT])  โดยเน้นความสนใจไปที่งานเขียนของ Latour ที่ชื่อ 
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The Powers of Association รวมถึงได้เลือกใช้แนวคิดจาก Alfred North 

Whitehead นักปรัชญาในกลุ ่มที่ถูกเรียกภายหลังว่าปรัชญากระบวนการ 

(Process Philosophy) ท่ีวพิากษ์มมุมองการแบ่งธรรมชาติเป็นสอง (bifurcation 

of nature) หรือแบ่งธรรมชาติออกจากวัฒนธรรม2 (Whitehead, 1920, pp. 

30-31) และเรือ่งการมองธรรมชาตว่ิาเป็นการด�าเนนิไปร่วมกนั (concrescence) 

กับการจับฉวยซึ่งกันและกัน (prehension) มากกว่ามีส่ิงใดก�าหนดส่ิงอื่น 

(Whitehead, 1978, pp. 289-287) 

ผมได้รู้จัก Bruno Latour และ Alfred North Whitehead (ก่อนที่จะ

อ่านงานดั้งเดิมของพวกเขา) ผ่านข้อเขียนของ จันทนี เจริญศรี (2559), จักรกริช 

สังขมณี (2559), และ Casper Bruun Jensen (2016) ซ่ึงทั้งแนวคิดด้ังเดิม 

และผลจากการเรียบเรียงในข้อเขียนของทั้งจันทนี, จักรกริช และ Casper ใน

ทิศทางของแนวคิดทางภววิทยา, ความเป็นพหุวิทยาการ (multidisciplinary),  

สหวิทยาการ (interdisciplinary), หรือ ข้ามพ้นวิทยาการ (cross-disciplinary/

transdisciplinary) ก็จะมีอิทธิพลในข้อเสนอหลักๆ ของข้อเขียนชิ้นนี้ด้วย

2 จันทนี เจริญศรี. (2559, น. 27) แปลย่อหน้าหนึ่งจาก Whitehead, A. N. (1920). The Concept of 
Nature. pp. 30-31 (จันทนีอ้างจากปีพิมพ์ 1964) ว่า “ทางหนึ่งในการกล่าวถึงทฤษฎีที่ผมต้องการโต้
ให้ตกไปคือการแยกธรรมชาติออกเป็นสองส่วน นั่นคือ ธรรมชาติท่ีถูกรู้สึกในส�านึกรู้ กับธรรมชาติท่ี
เป็นต้นเหตุของการส�านึกรู้นั้น ...” อย่างไรก็ตาม เมื่อตามไปอ่าน Whitehead ตามแหล่งอ้างอิงแล้ว 
ผมพบว่าไม่ได้ประทับใจ Whitehead เท่าที่ถูกแนะน�าโดยจันทนี ส่วนที่ผมเลือกมาใช้อยู่ระหว่างหน้า 
26-48 มีสองส่วนหลัก คือที่ Whitehead แผ้วทางการน�า “ทุกอย่าง” รวมทั้ง secondary qualities 
(คุณภาพที่ผ่านการปรุงแต่ง) ขึ้นมาบนหน้าตักการศึกษา (p. 27) และส่วนที่เสนอว่าว่าควรสนใจความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งหนึ่งในตัวเอง (p. 30) ส่วนที่ยังไม่ขอออกตัวว่าเห็นด้วยคือ
เรื่อง space and time (p. 31-46) และที่ไม่เห็นด้วยเลยคือที่เขียนว่าเราไม่สามารถรู้เหตุ (why) ของ
ความรูไ้ด้ (p. 32) ผมเหน็ว่า Whitehead ยงัมีปัญหาเรือ่งญาณวิทยาและลกัษณะค�าถามทีค่าบเกีย่วกบั
เทววิทยา (pp. 39-40) ในขณะที่การประสานแนวคิดภววิทยาหลังในทศวรรษที่ 2010 ก้าวข้ามตรงนั้น
ไป ดู Kasuga, N., & Jensen, C. B. (2012). An interview with Naoki Kasuga. 
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ภายในบทความมกีารยกตวัอย่างจากข้อเขยีน การประชมุวชิาการ และสือ่

ร่วมสมัยอื่นๆ ของขนบการศึกษาท่ีศึกษาบนฐานของการสื่อสารของมนุษย์ 

ประกอบด้วย มนุษยศาสตร์ มานุษยวิทยา และนิเทศศาสตร์ (ในประเทศไทยเป็น

หลัก) ตามด้วยข้อเสนอว่าแต่ละส่วนที่กล่าวยังพบปัญหาหรือความขัดข้องในการ

ศึกษาใดทีส่ามารถแก้ไขได้ด้วยกลุม่กระบวนทศัน์แบบภววทิยาดังทีจ่ะกล่าวถึงโดย

แทรกอยู่ภายในการอภิปราย นอกจากนี้ยังได้เสนอตัวอย่างกระบวนทัศน์อื่นๆ ที่

มีความใกล้เคียงมาเพื่อฉายภาพให้เห็น shade หรือตัวเปรียบต่างระหว่างกันใน

การปริทรรศน์ด้วย

อนึ่ง ในการอภิปรายนี้จะใช้ค�า เช่น ธรรมชาติ, พาหะ, หรือ วัตถุ เป็น

ตัวแทนของความเป็นวัตถุวิสัย (objectivity) ที่มีลักษณะที่ต้องศึกษาด้วย

วทิยาศาสตร์ เป็นความเป็นจรงิทีแ่น่นอน มกีระบวนการพิสูจน์ได้ ฯลฯ และใช้ค�า 

เช่น วัฒนธรรม, สาร, หรือ ความหมาย เป็นตัวแทนของความเป็นอัตวิสัย 

(subjectivity) ที่มีความสัมพัทธ์ ผกผัน เป็นคุณค่า เป็นมนุษย์ และใช้การตีความ

ในการท�าความเข้าใจ โดยแม้จะมกีารแบ่งเป็นสองฝ่ังเพือ่ให้ง่ายขึน้ต่อความเข้าใจ

ในการอภิปราย แต่ข้อเขียนชิ้นนี้มีจุดประสงค์หลักในเชิงกระบวนทัศน์ที่จะสลาย

กระบวนทัศน์ที่แบ่งแยกระหว่างวัตถุวิสัยกับอัตวิสัย (แบ่งแยกระหว่างธรรมชาติ

กบัวฒันธรรม, วตัถกุบัความหมาย, หรอืสารกบัพาหะ) และแสดงให้เหน็ว่าเหตุใด

ขนบการศึกษาต่างๆ จึงจ�าเป็นต้องหันมามองในแบบเดียวกันเพ่ือแก้ไขข้อจ�ากัด

ในการศึกษาที่เกิดขึ้นเพราะกระบวนทัศน์ที่แบ่งแยกนั้นเอง

● มนำุษยศาสตร์
การจับและตีความ การเล่นแร่แปรธาตุกับความหมาย เป็นสิ่งที่นัก

มนุษยศาสตร์ท�า พวกเขาตกลงปลงใจกนัวา่จะสนใจศกึษา “สาร” หรอื “ตวับท” 

มากกว่าสิง่อืน่เพือ่เข้าใจมนษุย์ ข้อเทจ็จรงิอนัหนกัแน่นแบบวทิยาศาสตร์ท่ีลบล้าง

ไม่ได้ด้วยจินตนาการ ไม่ใช่สิ่งท่ีมนุษยศาสตร์สนใจจะสร้าง เจตนา นาควัชระ 
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(2552, น. 19) ใช้ค�าว่า “ภววิสัย” (Objectivity) กับข้อเท็จจริงแบบดังกล่าว3 

และเสนอว่ามนุษยศาสตร์ให้คุณค่ากับอัตวิสัย (Subjectivity) หรือการถ่ายทอด

ความเคลื่อนไหวของความรู้สึกนึกคิดในมนุษย์มากกว่า :

มนุษยศาสตร์ไม ่มุ ่งหวังที่จะสร้างภววิสัยในลักษณะเดียวกับ
วทิยาศาสตร์ แต่ยอมรบัความเท่ียงธรรมของนกัวิชาการเองว่ามคีวามส�าคญั
ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าความแม่นตรง  อนัเป็นหลกัก�ากบัวทิยาศาสตร์  คณุภาพ
ของงานด้านมนษุยศาสตร์จงึขึน้อยูก่บัวฒุภิาวะของปัจเจกบคุคล  ซ่ึงไม่ได้
หมายความว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องสูงด้วยวัยเสมอไป  หากแต่เป็นบุคคลที่
สัง่สมประสบการณ์มาอย่างเข้มข้น ใช้เวลาแสวงหาความรูจ้ากรอบด้านมา
อธิบายประสบการณ์ของตน โดยมุ่งท่ีจะใช้กระบวนการ ครุ่นคิดพินิจนึก
ในการหาข้อสรปุรวมท่ีอาจจะเป็นหลกัวชิา ซ่ึงจะน�าไปถ่ายทอดให้กบัผูอ้ืน่
ได้... (น. 19)

ภาษาที่เจตนานิยมใช้ในปาฐกถาเรื่อง “ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์
ไทย” เช่น “วุฒิภาวะของปัจเจกบุคคล” หรือ “ประสบการณ์” ท�าให้ดูเหมือนว่า
ความสนใจของมนุษยศาสตร์จะเป็นความหมกมุ่นอยู่กับปัจเจก แต่ “ผู้อื่น” หรือ
การขยายประสบการณ์จากปัจเจกออกสูส่งัคมกเ็ป็นสิง่ทีเ่จตนาให้ความส�าคญัด้วย 
(น. 21) ข้ามปีมาในการปฐกถา “เหลียวหลังแลหน้า เครือข่ายการวิจารณ์
วรรณกรรมในประเทศไทย” เจตนา นาควัชระ (2017) ยังกล่าวเพิ่มเติมถึง
ประสบการณ์ของรูปแบบทางศิลปะ (form of art) ที่ทับถมล่วงเลยกันไปภายใน
รูปแบบน้ันๆ จนเกิดเป็นประสบการณ์หรือจิตวิญญาณของตัวมันเอง ผมอ่านว่า
เจตนาก�าลงัหมายถงึ “Zeigeist” หรอืจติวญิญาณแห่งยคุสมยั ในภาษาของเฮเกล 
หรอื “วฒันธรรม” ท�าให้มนุษยศาสตร์ในทีน่ีข้ยายออกตวัจากความหมายของ
ปัจเจกสู่ความหมายที่มีเครือข่ายอยู่กับความหมายอื่นของมนุษย์ด้วยกัน

3 เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับค�าว่า “ภววิทยา” หรือ Ontology ที่ผมจะเขียนถึงมากขึ้นในช่วงต่อๆ ไป 
หลังจากนี้ผมจะใช้ค�าว่า “วัตถุวิสัย” เรียก Objectivity แทนค�าว่าภววิสัยที่เจตนาใช้ และผมจะเสนอ
ต่อไปว่าท�าไมมนุษยศาสตร์จึงไม่ใช่แค่ไม่ควร แต่ไม่สามารถสนใจแต่เพียงโลกของความหมายดังท่ีได้
กล่าวมาทั้งหมด
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ย้อนกลับไปที่ปาฐกถาปี 2552 เจตนาเริ่มพูดถึงเทคโนโลยีว่าเข้ามามี

บทบาทส�าคัญในการสื่อสารของมนุษย์ และสมควร “ใช้” แต่โดยพอดีถึงจะเกิด

ประโยชน์ (เจตนา นาควัชระ, 2552, น. 59) มนุษยศาสตร์ของเขาเริ่มสนใจ 

“สิ่งอื่น” หรือ “พาหะ” ในฐานะองค์ประกอบท่ีตัดเลือกได้ด้วยเจตจ�านงค์ของ

มนุษย์ มนุษย์ในมุมมองเช่นนี้มีชีวิตชีวาอยู่เหนือสิ่งอื่น (active) เป็นผู้สร้างเครือ

ข่ายของความหมายขึ้นมาครอบครองโลกวัตถุที่เคยอยู่เฉยๆ (passive)

เท่าที่เรียบเรียงตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าเจตนาเริ่มเน้นความสนใจอยู่ที่ปัจเจก 

ขยายออกสู่สังคม ขยายออกสู่ความหมาย และขยายออกสู่วัตถุ โดยมุ่งเน้นการ

แสวงหาจนถ่ายทอดคณุค่าและความหมายของมนษุย์จากสิง่เหล่านัน้ด้วยวฒุภิาวะ

และประสบการณ์

แต่เมื่อสรรพส่ิงไม่มีความหมายของมนุษย์อยู่ในนั้น มันก็ไม่ได้อยู่ในความ

สนใจของเจตนาและมนุษยศาสตร์ของเขา วัตถุ (กระทั่งสิ่งอื่น หรือ the others) 

ในแนวคิดเช่นนี้เป็นเพียงพาหะของความหมาย (น. 18) แม่ย่านางจึงเป็นความ

จริงเหนือรถยนต์ เจตนาเห็นว่าวิทยาศาสตร์จ�าเป็นต้องเดินตามอุดมคติที่

มนุษยศาสตร์เป็นฝ่ายพัฒนา (น. 19) เช่นเดียวกับที่มองว่ามนุษย์เป็นผู้เลือกใช้

สรรพสิง่มากกว่าสมัพนัธ์หรอืถกูกระท�าโดยสรรพสิง่ และความหมายเป็นของจริง

เหนอืวัตถ ุการเอาความหมายของมนษุย์เป็นศนูย์กลางอย่างหนกัแน่นเช่นนีท้�าให้

มนุษยศาสตร์ของเจตนาถอืว่าสิง่ทีย่งัไม่มคีวามหมายของมนษุย์อยูใ่นนัน้ ยงัไม่ใช่

สิ่งที่น่าสนใจ และยังไม่ใช่ภาระที่ต้องเข้าไปยุ่งย่าม 

การตัดสิ่งที่ไม่มีความหมายของมนุษย์ หรือแยกวัตถุวิสัยออกไปจากความ

สนใจนัน้เป็นปัญหาอย่างไร ผมจะปรทิรรศน์ถงึปัญหาข้อนีต่้อ แต่ก่อนหน้านัน้ขอ

แสดงให้เห็นถึงบางขนบในย่านมนุษยศาสตร์ท่ีมีธรรมชาติของความสนใจเหลื่อม

ออกไปจากที่เจตนาว่ามานี้โดยจ�าเป็น พวกเขาไม่อาจแน่ใจได้ว่าตนจะสามารถ

สนใจแต่เพียงความหมายของมนุษย์
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● มนำุษยศาสตร์ : จิตวิทยาและภาษาศาสตร์
จติวทิยาและภาษาศาสตร์กระจายตวัอย่างคลุม่เครืออยูร่อบๆ มนษุยศาสตร์

สงัคมศาสตร์ ความต้องการจะท�าความเข้าใจจติใจหรอืภาษาของทัง้สองขนบท�าให้

พวกเขาไม่อาจมัน่ใจว่าตนจะศกึษาเพยีงความหมายทีน่่าจะเป็นผลผลติของสิง่อืน่

ด้วยได้หรือไม่ ในขณะท่ีวรรณกรรมศึกษาต้องอยู่กับโลกของความหมายใน

มนษุยศาสตร์อย่างไม่มข้ีอสงสยั แต่ภาษาและจติใจทีใ่ช้เขยีนและอ่านวรรณกรรม

นั้นไม่มีเลือดเนื้อประกอบอยู่เลยหรือ? ท�าให้จิตวิทยาและภาษาศาสตร์ต้องกลับ

ไปตั้งค�าถามว่า “อะไร” ก�าลังยุ่งอยู่กับวรรณกรรม เพียงความเป็นมนุษย์ สังคม

มนุษย์ หรือวัฒนธรรม เพียงพอที่จะอธิบายความเป็นไปและความเป็นไปได้ของ

ภาษาและจิตใจได้แล้วหรือไม่

ทั้งภาษาและจิตใจเป็นผลลัพธ์ของหน่วยกระท�าหลายหน่วยที่ก่อตัวขึ้นมา

จนเป็นเครอืข่าย ทัง้ทีเ่ป็นวตัถ ุ(Material) และทีไ่ม่ใช่ ภาษาและจติใจท�างานจาก

ความเชือ่มโยงของหน่วยทีย่่อยลงไป และยงัท�างานโดยไปเชือ่มโยงกบัส่ิงอืน่ก่อน

จะสื่อสารกับโลกแห่งความหมาย มันผ่าน ประสาท อุณหภูมิ เสียง จุลชีพ4 ฯลฯ 

ทกุส่วนล้วนส่งแปลต่อกนัอยูภ่ายใต้ภาพปรากฏของภาษาและจติใจ หากบางอย่าง

เปลี่ยน อีกอย่างจะเปลี่ยนตามไปด้วย ความเป็นไปที่เห็นได้ชัด หรือที่ จันทนี  

เจริญศรี  (2559, น. 23) ใช้ค�าว่า Hard Evidence หรือ หลักฐานหนักแน่น นี้

ท�าให้ทัง้สองขนบต้องล่วงเกนินยิามหลวมๆ ของมนษุยศาสตร์ ออกไปสนใจพาหะ 

อวัยวะและหน่วยกระท�าอื่น เช่น ลิ้น สมอง เชื้อโรค อากาศ เสียง ฯลฯ ที่ส่งผล

กบัจติใจและภาษา การตคีวามเพยีงล�าพงั เช่น กับจติใจด้วยจติวเิคราะห์ กบัภาษา

ด้วยสัญวิทยา หรือการอธิบายว่าจิตใจแย่เพราะเศรษฐกิจแย่ อธิบายว่าเศรษฐกิจ

แย่เพราะจิตใจแย่ ท�าให้หนีไม่พ้นความวกวนในการใช้ตัวเองอธิบายตัวเอง  

4 ดูเพิม่เตมิใน อทิธิพลของจลุชพีต่อความรูส้กึนกึคดิและพฤติกรรม Cryan, J. F., & Dinan, T. G. (2012). 
Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. 
Nature Reviews Neuroscience, 13(10), 701-712. หรือ ใน จันทนี เจริญศรี (2559, น. 27)
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(tautologous) (จันทนี เจริญศรี, 2559, น. 32)5 ที่นอกจากกรอบความต้องการ

จะเข้าใจจิตใจกับภาษามากกว่าใช้จินตนาการ จะท�าให้มนุษยศาสตร์ไม่ได้ให้การ

ต้อนรบันกัแล้ว การตคีวามทีว่กวนดงักล่าวก็ไม่ได้รบัความต้องรับจากวทิยาศาสตร์

ด้วย 

ภาษาศาสตร ์และจิตวิทยาท่ีคาบเกี่ยวอยู ่กับทั้งสังคมศาสตร ์และ

วิทยาศาสตร์ และเต็มไปด้วยโอกาสทางกระบวนทัศน์กับวิธีวิทยา กลับไม่ได้มี

โอกาสแนะน�าให้มนุษยศาสตร์เห็นว่าความหมายของมนุษย์ก็เป็นผลผลิตจาก

สิ่งอื่น กลายเป็นว่าจิตวิทยาและภาษาศาสตร์ในมนุษยศาสตร์ถูกกลืนกลับไปให้

สนใจเพียงความหมายอย่างหนักแน่นตามมนุษยศาสตร์ไปด้วย โซร์ซูร์ ฟรอยด์ 

บาร์ตส์ ลากอง ฯลฯ กลายเป็นตัวแทนของภาษาศาสตร์และจิตวิทยาที่ถูกอ้างถึง

ในบทสนทนาของมนุษยศาสตร์ พวกเขามีชีวิตชีวาอยู่ในบรรณานุกรม ถูกใช้เป็น

สารตัง้ต้นแทนข้อค้นพบใหม่ๆ ทีเ่ป็นความเป็นไปทีเ่หน็ได้ชดัหรือ Hard Evidence 

ที่เกี่ยวกับภาษาและจิตใจ ในสายตาของนักมนุษยศาสตร์ที่สนใจแต่ความหมาย 

จิตวิทยาเหลือแต่จิตวิเคราะห์ ภาษาศาสตร์เหลือแต่สัญวิทยา 

ผมไม่แน่ใจว่าความต้องการจะประกอบสร้างองค์ความรูม้นษุยศาสตร์จาก

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะอยู่ในอุดมคติของนักมนุษยศาสตร์ไทยด้วยหรือ

ไม่ ไม่แน่ว่านกัมนษุยศาสตร์ไทยกอ็าจจะอยากก้าวข้ามกรอบจ�ากดัของตนมานาน

5 จันทนีเขียนถึง Micheal Halewood ว่า ‘“การอธิบายประเด็นทางสังคมด้วยตัวแปรทางสังคม” ข้อนี้
เองทีท่�าให้สงัคมวทิยาถูกโจมตจีากนอกสาขาว่าเป็นตรรกะทีว่กวน (tautological) (โปรดด ูHalewood, 
2009) และไปไม่ถึงค�านิยามที่ชัดเจนในตัวเอง’ ผมได้ตามไปดู ใน Halewood, M. (2009). Sociology, 
Societies, and Sociality. in Applied Process Thought Volume II. Dibben, M. (ed.). Ontos 
Verlag, Heusenstamm bei Frankfurt, pp. 293-317. และเลือกอ้างถึงส่วนนี้มาใช้มองเทียบต่อ 
“With reference to sociological theory, this suggests that there can be no theory of 
human society in abstract which would apply to all societies either historically or at 
present. Hence there is no point in trying to define human society in terms of the  
interdependence of its parts, or in terms of a necessary evolution or progress, or through 
the development of rationality, or in terms of class conflict or economic laws.” 
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แล้ว พวกเขาติดขัดอยู่ที่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าปัญหากระบวนทัศน์ เช่น 

ไม่มรีะบบวชิาการเอ้ือให้ท�างานอย่างสหวทิยาการ มาตรฐานวารสาร TCI ทีส่นใจ

แต่รูปแบบยิบย่อย ไม่มีอาจารย์ยอมตรวจงานวิจัย งบประมาณไม่มากพอจะใช้

เครื่องมือใดนอกเหนือจากการตีความ หากเป็นปัญหาเหล่าน้ีก็เป็นเรื่องของ

การเมืองที่ค่อนข้างต่างไปจากการเมืองของความรู้ และการแก้ปัญหาก็คงอาศัย

ความสามารถอีกแบบ

นัน่คอืในกรณทีีน่กัมนษุยศาสตร์ตระหนกัอยูแ่ล้ว แต่หากยงัไม่ได้ตระหนกั

ในข้อสงัเกตดงักล่าว ผมกจ็ะค่อยๆ เสนอต่อไปว่าท�าไมความสนใจท่ีเฉพาะเจาะจง

อยู่แต่ในโลกของความหมาย หรือแต่ในวรรณกรรม หรือยิ่งบีบความสนใจ

ให้ลงแคบเท่าไหร่ ความเฉพาะทางเหล่านี้ก็ยิ่งจะกลายเป็นหล่มท่ีขัดขวาง

ไม่ให้มนุษยศาสตร์เข้าใจความหมายและความเป็นมนุษย์เสียเอง และงานที่

มนุษยศาสตร์หวังไว้ว่าต้องใช้ความเข้าใจความเป็นมนุษย์ในการอยู่รอดหลังยุคที่

หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่แรงงาน ก็จะไม่ใช่งานของนักมนุษยศาสตร์ดังที่หวัง

● มนำุษยศาสตร์ในำโลกของวัตถุ : วิธีคิดของโรงละคร
แม้ทั้งสองแขนงที่ว่าจะยังไม่สามารถท�าให้นักมนุษยศาสตร์รวมโลกธรรม

ชาติ วัตถุ หรือโลกของผัสสะอื่นเข้ามาในการคิดถึงสิ่งที่ตนศึกษาได้ แต่ดูเหมือน

ว่าตั้งแต่ สดใส พันธุมโกมล น�าการละครสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในคณะอักษรศาสตร์ 

เกดินักมนุษยศาสตร์ท่ีวิจารณ์ละคร ท�าให้บทสนทนาของตัวบทเริม่ขยายกว้างออก

ไป แสงสเีสยีง การแสดง ฯลฯ ถูกน�าเข้ามามองร่วม มกีลุม่ทฤษฎกีารละครทีส่นใจ

องค์ประกอบของสารในฐานะตัวสารเอง วิธีคิดท่ีมีการมองโรงละคร (theatre) 

เป็นระบบนิเวศภาพรวมทีบ่รรยากาศส่งผลถงึกันจนกลายเป็นข้อความทีผู่รั้บสาร

ได้รบั ท�าให้ผูท้ีศ่กึษาการละครต้องศกึษากว้างออกไปกว่าเพียงตัวบท เช่น แนวคดิ

ของ Konstantin Stanislavski ทีพ่ดูถึงวธิกีารแสดงโดยมองทัง้ร่างกายและจติใจ
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เป็นองค์รวมเพื่อแสดงเป็นสิ่งต่างๆ จนเป็นที่นิยมและถูกย่อยเป็นบทเรียนการ

แสดงทัว่ไปในละครสมยัใหม่ (Whyman, 2013) จนกระทัง่การมององค์ประกอบ

ศิลป์ เหลี่ยมมุมโค้งแสงสีต่างๆ ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชมต่อตัวละคร นักการ

ละครจงึเป็นทัง้ผูป้ระกอบสร้างและผูย่้อยความหมายในตวัเอง พวกเขาได้มองเหน็

ว่าสิง่ต่างๆ สมัพนัธ์กนัอย่างไรจนกลายเป็นความหมายขึน้มา (จากซีกเหลก็สูฉ่าก) 

จงึเป็นความเข้าใจทีต่่างออกไปจากนกัมนษุยศาสตร์แบบทีเ่พิง่กล่าวไปในช่วงก่อน

หน้าที่ท�างานอยู่กับความหมายที่มีอยู่แล้ว นักการละครได้อยู่เห็นการรวมตัวของ

หน่วยย่อยขึ้นมาเป็นความหมาย 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการละครคือความไม่ตระหนักถึงภาวะของความ

รู้ที่มีอยู่ และขนบอื่นๆ ก็ไม่ได้มองการถ่ายทอดที่เกิดขึ้นในโรงละครว่าเป็นความ

รู้เช่นเดียวกับแบบที่สามารถจดจารได้ แทนท่ีจะถูกมองว่ามันถูกบันทึกถ่ายทอด

ได้ยาก มันกลับถูกมองว่าท�าไม่ได้ กลายเป็นปัญหาในทางการเมืองของความรู้ 

หรือสังคมวิทยาของความรู้ ที่ความรู้ชุดหนึ่งถูกความรู้อีกชุดกดทับเอาไว้จนไม่

สามารถแสดงศักยภาพต่างๆ ออกมาได้

น่าเสยีดายทีก่ารวจิารณ์ละครกลายเป็นสิง่ทีท่�ากนัในวงแคบ เช่น ในชมรม

วิจารณ์ศิลปะการแสดง และต�าแหน่งผู้จัดการวรรณกรรม หรือนักวิจัยวิจารณ์

ประจ�าโรงละคร (Dramaturge) ท่ีท�าหน้าท่ีวิจารณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนระหว่าง

ซ้อม (ไม่ใช่วิจารณ์หลังงานเสร็จ) ก็ไม่ได้เป็นท่ีนิยมนัก และไม่ปรากฏว่ามีบท

สนทนาใดจากบทวิจารณ์ละครถูกน�าไปใช้ต่อยอดในมุมอื่นๆ ของมนุษยศาสตร์

อย่างจริงจัง ที่น่าเสียดายมากไปกว่านั้นคือการไม่ปรากฏบันทึกการเรียนรู้ท่ีเกิด

ขึ้นในโรงละคร ท�าให้การย่อยองค์ความรู้จากการซ้อมละครที่แท้จริงแล้วมีอยู่ 

ท�าได้ และส�าคัญพอๆ กับการเกิดเป็นความหมายในช่วงการแสดงละคร กลาย

เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้น กลายเป็นการถ่ายทอดกันแบบปากต่อปากหรือด้วยวิธีส่วน

บุคคล ซึ่งถูกโลกวิชาการสมัยใหม่มองว่าเป็นสัญชาตญาณ (intuition) มากกว่า
ความรู้  โรงละครซึง่เป็นห้องทดลองแบบหนึง่ของนกัมนษุยศาสตร์ถกูมองข้ามไป 
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และก็เช่นเดียวกับจิตวิทยากับภาษาศาสตร์ เมื่อการละครเข้าไปอยู่ในเวทีของ
มนุษยศาสตร์ มันกลับจะเหลือแต่บทละครเสมอ ทั้งท่ีองค์ประกอบอื่นก็ส่งแปล 

จับฉวย สื่อสารกันออกมาเป็นความหมายบนภาพปรากฏของละครไม่แพ้กัน6

● มนำุษยศาสตร์ในำโลกของวัตถุ : จากตัวบทสู่พาหะ
การพิมพ์ การละคร การบันทึกภาพและเสียง ซ่ึงถือเป็น “พาหะ” ของ

ความหมายที่มีความผกผันต่อเนื่องโดยสัมพัทธ์อยู่กับความหมายตลอดมา ท�าให้
ความทะเยอทะยานของมนุษยศาสตร์จ�าเป็นต้องขยายพ้ืนท่ีตามไปด้วย แนวคิด
การวิจารณ์วรรณกรรมจากมนุษยศาสตร์จ�าเป็นต้องถูกใช้มองกว้างออกไปถึงส่ือ
อ่ืนๆ นอกจากความหมายจากการจดจารด้วยตวัอกัษรเพียงล�าพัง เกดิการพัฒนา
และการประสานแนวคิดที่ใช้ในการมองอย่างหลากหลายและมีสีสัน ทั้งใน
มนุษยศาสตร์เอง หรือส่วนหนึ่งท่ีไปประสานกันใหม่จนกลายเป็นนิเทศศาสตร์ 
(จะกล่าวถงึต่อไป) เกิดการใช้ค�าว่า “ภาษาภาพยนตร์” และแนวคดิร่วมสมยัอืน่ๆ 
ท�าให้เห็นถึงความสนใจพาหะหรือองค์ประกอบอื่นมากขึ้นในการศึกษาเพื่อที่จะ
เข้าใจความหมายของมนุษย์

อย่างไรก็ตาม วาทศิลป์และความเชื่อว่า “ไม่มีอะไรใหม่” หรือ “ไม่มีอะไร
จรงิ” ทีใ่นระลอกหลงัได้รบัอทิธพิลมาจากกลุม่แนวคดิหลังสมยัใหม่ (Postmodern) 
อาจยังท�าให้เกิดลักษณะ “ไม่มีอะไรใหม่” จริงๆ แม้มนุษยศาสตร์จะได้พบกับ
ปัจจัยของการศึกษาความหมายอย่าง “พาหะ” ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง กล่าว
คือ เกิดมุมมองที่ว่าความหมายของมนุษย์มีอยู่อย่างจ�ากัด ไม่ว่าพาหะในการ
ส่ือสารจะเปลี่ยนไปมากเท่าใด จะมีอยู่เพียงแค่กระดาษ หรือ Virtual Reality 

6 ผมอยากเสนอคั่นตรงนี้เล็กๆ ว่าการละครรวมถึงงานศิลปะอื่นๆ อาจควรถูกมองร่วมไม่ต่างจากการงาน
วจิยัหรอืงานวชิาการ และควรเริม่การจัดท�าบนัทึก ไม่ใช่แค่เพือ่บนัทกึเอาไว้เฉยๆ แต่เป็นการบนัทกึของ
นักสังเกตการณ์ที่เชื่อว่าจะมีการค้นพบอยู่เบื้องหน้า แบบท่ีนักวิทยาศาสตร์บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้อง
ทดลอง แบบที่ยามจดบันทึกประจ�าวันในวันที่ถูกแจ้งว่าจะมีคนมาวางระเบิด และเริ่มเผยแพร่บันทึก
ภายในเหล่านี้ออกสู่สายตาของสาธารณะ ทั้งในฐานะตัวงาน และหน่วยเชื่อมต่อองค์ความรู้

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
(เมษายน 2560 – กันยายน 2560)  195



มนุษย์ก็ยังคงมี “ความหมาย” ท่ีจะสื่อสารกันอยู่จ�ากัดในรูปร่างเดิมๆ รัก โลภ 
โกรธ หลง เท่าเดมิเพยีงเท่านัน้ ไม่มอีะไรใหม่มากกว่านัน้ ความเชือ่เช่นนีแ้สดงให้
เหน็ว่ามนษุยศาสตร์ยงัขาดค�าถามว่าตนจะสามารถหาความหมายอะไรได้มากกว่า
ท่ีเคยหาได้จากตวับทก่อนๆ หรอืไม่ และยงัขาดค�าถามว่าความหมายทีม่นษุย์ก�าลัง
ส่ือสารกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีอยู่ในแบบเดียวกับที่เคยสื่อสารกันได้ในยุคของการ
พิมพ์ หรือยุคท่ีนักคิดชื่อดังคนต่างๆ ที่นิยมอ้างถึงเคยมีชีวิตอยู่หรือไม่ หาก
มนุษยศาสตร์ยังคงตั้งอยู่กับสมมติฐานแบบเดิมของเจตนาที่ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้าง
ความหมายอยู่เหนือสิ่งต่างๆ และเลือกใช้สิ่งต่างๆ ในฐานะตัวส่งผ่านความหมาย 
มากกว่าที่จะมีสิ่งต่างๆ มาก�าหนดความหมายร่วมด้วย มนุษยศาสตร์ก็จะมอง
หาความหมายเดิมที่เชื่อว่าคงตัว และก็จะพบกับความหมายเดิมไม่ว่าจะเปลี่ยน
ตัวบทไปอยู่บนพาหะใด และจะยังพบกับปัญหาขาดความทะเยอทะยานในการ
ค้นหาความรู้ความเข้าใจท่ียังไม่ถูกค้นพบ  แต่จะเบนทิศทางไปสู่การศึกษาเพื่อ
ค้นหาความเก่ียวข้องระหว่างสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือความเชื่อมโยงระหว่างตัวบท 
(intertextuality) เพราะมีสมมติฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่า จะไม่มีอะไรใหม่รออยู่
เบื้องหน้าแล้วในความเป็นมนุษย์ และการท�างานวิชาการบนความเชื่อเช่นนี้ก็จะ
กลายเป็นงานวิชาการที่ไม่มุ่งเป้าไปสู่การก้าวหน้า (progress) แต่อย่างใด

อนิเทอร์เนต็กบักลไกตลาดท�าให้ต้นทนุของการร่วมคดิค้นเทคโนโลยถีกูลง7 
สถานการณ์เช่นนี้มีตัวอย่างหลายครั้งว่าจะท�าให้พัฒนาการของมันเร่งเร้าขึ้นใน

7 ต้นทุนการผลิตถูกลงส�าหรับผู้พอมีก�าลังจะผลิตอยู่แล้ว กล่าวคือมันถูกลงส�าหรับชนชั้นกลางขึ้นไป แต่
ตัดผู้ไม่มีต้นทุนออกไปจากระบบ พวกเขาจะโดนทิ้งท้ายไกลออกไป การเติบโตที่รวดเร็วของเทคโนโลยี
ท�าให้คนท่ีโตอยู่แล้วก้าวกระโดดไปได้ไกลกว่าเดิมมากเมื่อเปิดประตูสู่โลกของการผลิตแบบจักรกลซับ
ซ้อน ในขณะท่ีคนท่ีต้นทุนชีวิตต�่าจะยังก้าวไปไม่ถึงไหน หรือท�าได้อย่างมากก็แค่มีสมาร์ทโฟน ไม่ต่าง
จาก 2*2 กับ 90*2 และเทคโนโลยีก็จะคูณให้คนที่มีต้นทุนมากกว่าด้วยตัวเลขที่มากกว่าไปเรื่อยๆ  
นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักก�าลังถกเถียงกันว่าจะท�าอย่างไรให้พัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์
ให้อยูร่อดได้ในสภาวะทีเ่ทคโนโลยจีะแทนทีแ่รงงานไม่สามารถสร้างสรรค์ แต่การสนทนาดงักล่าวหมาย
ถึงการหาทางรอดให้ชนชั้นกลางขึ้นไป ผมคิดว่าบทสนทนาของนักเศรษฐศาสตร์ควรจะหันไปหาคนที่
ไม่มีโอกาสในการร่วมผลิตอะไรเลยมากกว่า ซ่ึงหมายความว่าควรกลับไปแก้ไขปัญหาพื้นฐานก่อนที่ 
ทุกอย่างจะแย่กว่าเดิม 
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ทกุๆ ทศิทาง นอกจากเทคโนโลยกีารสือ่สารแล้ว เทคโนโลยแีรงงานอย่างหุน่ยนต์

หรือจักรกลซับซ้อนก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนการระเบิด 

สิ่งเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าพัฒนาการที่เช่ือง

ช้าของการปฏิวัติการพิมพ์ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ตกรุ่นทุกวัน ตัวพลิกเกมก็อาจ

เกิดขึ้นได้วันต่อวัน (Ford, 2015, pp.6-12) เวลาอันเร่งเร้าและเหลวแหลกมี 

นัยส�าคัญมากขึ้นในการสื่อสาร โลกของความหมายเผยตัวชัดข้ึนว่าก�าลังผูกตัว 

อยู่กับสิ่งอื่นที่มีกลไกเป็นของตัวเอง เกม ความเร็วของอินเทอร์เน็ต Internet of 

things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) 

การจ�าลองภาพเสมือน (Virtual Reality, VR) การพิมพ์สามมิติ ฯลฯ สิ่งที่ถูกพูด

ถึงจนเกร่อและจะต้องถูกพูดถึงอีกเรื่อยๆ เหล่านี้เป็นนวัตกรรมของมนุษย์ แต่ใน

ขณะเดยีวกันก็มีกลไกของมนัเองทีไ่ม่ต้องการมนษุย์ดแูล หมายความว่าแม้มนษุย์

จะเป็นผูส้ร้าง แต่ไม่ใช่ผูก้�าหนดมัน สิง่เหล่าน้ีมคีวามสมัพนัธ์ร่วมกบัมนษุย์ในฐานะ

ตัวเปลี่ยนความหมาย หรือแม้กระท่ังอาจเป็นฝ่ายที่คิดและมีเจตจ�านงมากกว่า 

(วริศ ลิขิตอนุสรณ์, 2016) เช่นนัยส�าคัญของจดหมายที่เปล่ียนไปเมื่อมีอีเมล  

นัยส�าคัญของอีเมลที่เปลี่ยนไปเมื่อมีโซเชียลเน็ตเวิร์ก นัยส�าคัญในความสัมพันธ์

ของคู่รักทางไกล ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาติ ที่มี หรือไม่มีโซเชียล

เน็ตเวิร์ก (Harper, 2011) กระทั่งนัยส�าคัญของ “ค�าพูด” ที่เปลี่ยนไปเมื่อราคา

จ่ายค่าเครือข่ายโทรศัพท์คิดราคาเป็นนาที ในขณะที่การพูดผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ตมลัีกษณะการจ่ายแบบเหมารวม เมือ่สิง่ทีเ่ราเคยเชือ่ว่าเป็นเพยีงพาหะ

กลบัมผีลต่อการความเป็นไปได้ทกุทศิทางของตวับทอย่างหนกัแน่น ความสามารถ

ในการ “อ่าน” พาหะในฐานะตัวบทด้วยจึงกลายเป็นพื้นฐานส�าคัญสู่การอ่าน 

ความหมายของมนุษย์ และความหมายที่เปลี่ยนไปจากการส่งแปลระหว่างความ

หมายเองกับพาหะและปัจจัยอื่น จึงกลายเป็นเป้าหมายการศึกษาที่ควรจะอยู่ 

“ข้างหน้า” หรืออยู่ในจินตนาการถึงความก้าวหน้าในมนุษยศาสตร์
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ตัวอย่างดังกล่าวท�าให้เห็นได้ว่านวัตกรรมหรือวัตถุมีบทบาทมากกว่าเป็น

เพียงพาหะ แต่เป็นผู้กระท�าร่วม และยังท�าให้เห็นว่าความหมายของมนุษย์ไม่ได้

ถกูสร้างและควบคมุอยูโ่ดยมนษุย์อย่างเดยีว แต่ถูกประกอบสร้างขึน้มาจากส่ิงอืน่

ด้วย ค�าอธิบายนี้ครอบคลุมมากไปกว่าขอบข่ายของนวัตกรรม แต่ท�าให้คิดย้อน

กลับไปได้อกีว่าแล้วสิง่อ่ืนท่ีไม่ใช่นวัตกรรม ไม่ใช่พาหะ และไม่ใช่เพียงบรบิท ก�าลงั

มีบทบาทอยู่ด้วยมากเพียงใดในการส่ือสารที่กลายเป็นการประกอบสร้างความ

เป็นมนษุย์ ท�าให้ความสนใจเพยีงความหมายของมนษุย์ในมนษุยศาสตร์กลายเป็น

หล่มที่มนุษยศาสตร์สร้างขึ้นมาเอง และฉุดรั้งตัวเองเอาไว้จากความเข้าใจมนุษย์ 

● พรมแดนำมนำุษยศาสตร์และมานำุษยวิทยา
เวที “เหลียวหลังแลหน้า การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย” (2017) 

ทีจ่ดัโดยเครอืข่ายนักมนุษยศาสตร์ไทยอย่าง TRF Criticism ใช้เวลาโดยมากหมด

ไปกบัการเหลยีวหลงัและพดูถงึเกรด็ประวตัศิาสตร์ แต่อย่างไรกต็าม เวทนีีไ้ด้แสดง

ให้เห็นถึงความตระหนักว่าวัฒนธรรมการเขียนอ่านในปัจจุบันก�าลังต่างออกไป

จากแบบที่นักมนุษย์ศาสตร์แบบเดิมคุ้นเคย และพวกเขาก็เห็นว่าพรมแดนความ

สนใจของการวิจารณ์วรรณกรรมก็ควรจะขยายออกไปด้วย เพียงแต่ยังไม่มั่นใจ 

และพูดไปไม่ถึงว่า “ตัวบทใหม่” ของพวกเขารออยู่ที่ไหนและจะเป็นอย่างไร 

ผมได้เขียนวิจารณ์ตอบเรื่องนี้ลงในประชาไทด้วยน�้าเสียงที่ไม่เป็นมิตรนัก 

(และมารูส้กึผดิในภายหลงั) ว่าตัวบทใหม่ไม่ใช่เพยีงตวัหนงัสือทีย้่ายจากกระดาษ

ไปสูห่น้าจอ แต่ย้ายจากความเป็นตวัหนงัสอืไปเป็นสือ่ประสมทีท่�าปฏกิริยิาตอบโต้

กับผู ้อ่าน และท�าให้ผู ้อ่านไม่ได้ท�าหน้าที่แต่เพียงนั่งอ่านอีกต่อไป เช่นเกม  

(วริศ ลิขิตอนุสรณ์, 2017) เกมจริงจังท�าให้เกิดสิ่งที่นักเล่นเกมจริงจังใช้ค�าว่า  

“เผาสมอง” ที่หมายถึงการใช้ความคิดและการวิเคราะห์จ�านวนมาก8 ไม่มาก 

8 “เผาสมอง” ต่างจาก “หัวร้อน” ซึ่งแปลว่าท�าให้หงุดหงิดใจร้อน แต่เผาสมองใช้เรียกสภาวะที่ต้องใช้
ความครุ่นคิดเป็นอย่างมาก
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ไม่น้อยไปกว่าการพยายามอ่าน James Joyce หรือนักเขียนเขียนยากคนอื่นๆ 

ผมแสดงความคดิเหน็ว่าการเล่นเกมคอืตวัอย่างทีช่ดัเจนทีส่ดุของการอ่านยคุปัจจบุนั

หลังจากบทความเผยแพร่ได้ไม่ถึงวัน รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ หนึ่งในผู้บรรยาย

ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบัการจดังาน กไ็ด้มาตอบกลบัผมทางเฟซบุก๊ว่านักมนษุยศาสตร์

ไม่ได้ไม่ยอมรบัว่าเกมเป็นวรรณกรรม แต่เพราะยงัไม่รูจ้กัดีมากกว่าจงึยงัไม่ได้มอง 

รวมทั้งสนใจจะหาความรู้เรื่องเกมต่อไป

หลังจากนั้นไม่กี่วันเราก็ได้เห็นหนังสือชื่อ อ่านวรรณกรรม Gen Z - The 

Book of Gen Z ของ รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ พิมพ์โดยส�านักพิมพ์แสงดาวออกสู่ท้อง

ตลาด9 (ซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผม) แต่การแสดงความสนใจที่ “แลหน้า” บ่อยๆ 

ครั้ง เช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าตัวบทที่เป็นของเยาวชนในฐานะตัวแทนของ “ตัวบท

ใหม่ๆ” ก�าลังถูกสนใจโดยวงสนทนาดั้งเดิมในมนุษยศาสตร์ไทย

ในเวลาใกล้เคียงกัน การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญา

ตรี ครั้งที่ 3 โดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเมื่อ 18 มีนาคม 

2560 เบญจ์บรรพต โพธิ์เกตุ (2560) เสนอการตีความตัวบทจากเกม Skyrim 

กฤตกร สารกจิ (2560) เสนอถึงรายการโทรทัศน์ Academy Fantasia ส่วน คณุากร 

สายสุทธิ (2560) เสนอเกี่ยวกับเพลงเกาหลีที่พัฒนาจากเพลงป๊อปสู่การเป็น

เครื่องมือทางการเมือง มีสุรเดช โชติอุดมพันธุ์ เป็นผู้วิจารณ์ในกลุ่มสื่อร่วมสมัย

ประเด็นที่ผมเห็นด้วยกับสุรเดชในที่ประชุมคือการหันออกมาท�าความ

เข้าใจกลไกพาหะของตัวบทนั้น เช่น โทรทัศน์ ภาพ เสียง หรือกลไกการตอบโต้

ของเกม ซึ่งยังไม่ได้มีอยู่มากนักในบทความทั้งสาม อย่างไรก็ดีงานของเบญจ์

บรรพตมกีารพดูถงึสทิธิในการตดัสนิใจของผูเ้ล่นท่ีมผีลกับตวับท และลกัษณะการ

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างภารกจิทีต่วับทและกลไกทีก่�าหนดให้ผูเ้ล่น กบัสิง่ทีผู่เ้ล่นเลอืก

ท�าเองได้ ฯลฯ 

9 ดู รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (2560). อ่านวรรณกรรม Gen Z. ส�านักพิมพ์แสงดาว
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บทวิจัยของนักวิจัยรุ ่นใหม ่ทั้ งสามที่ถูกคัดเลือกเข ้ามาอยู ่ ในเวที

มนุษยศาสตร์ และมีนักมนุษยศาสตร์เป็นผู้วิจารณ์ อาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความ

เคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงพรมแดนท่ีก�าลังขยับขยายออกไปในทุกๆ รุ่นของ

นักมนุษยศาสตร์

ต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม 2560 นักมนุษยศาสตร์รุ่นใหญ่ปักหมุดที่ผมคิด

ว่าน่าจะมนียัส�าคญัเกีย่วกับการขยายพรมแดนอกีครัง้ในงาน การเสนอผลการวจัิย 

สนทนา สาธยาย ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์ (2017) ผมยังไม่ทันได้เข้าร่วม

ในขณะที่ก�าลังเขียนข้อเขียนช้ินนี้ แต่จากหัวข้อเช่น “เมื่อตัวหนังสือเปลี่ยนรูป 

แปลงร่าง” หรือ “เครือข่ายโยงใยมนุษย์” และการพูดถึงการละคร (อย่างที่ผมได้

กล่าวไว้ว่าเป็นหนึ่งในขนบที่ขยายพรมแดนของมนุษยศาสตร์) ท�าให้เห็นถึงความ

เป็นไปได้ถงึการปลดพนัธนาการความสนใจเดมิของมนษุยศาสตร์ ทีน่่าสนใจกค็อื

มันได้เริ่มขึ้นในเครือข่ายของ เจตนา นาควัชระ ผู้จ�ากัดความสนใจเดิมของ

มนุษยศาสตร์ที่ผมได้เสนอไปตอนต้น

จากวรรณกรรมดั้งเดิมของนักเขียนท่ีรู ้จักกันดีในขนบ ก้าวออกมาสู่

วรรณกรรมร่วมสมัย และสู่วรรณกรรมสมัยนิยมอย่างแฟนฟิกของเยาวชน ถัดมา

ได้เกดิความสนใจวรรณกรรมท่ีเกดิข้ึนบนรปูแบบอ่ืน และเริม่พดูออกมาจากความ

เป็นวรรณกรรมสู่ลักษณะเครือข่าย ความต้องการขยับขยายพรมแดนของตัวบท

ในนกัมนุษยศาสตร์รุ่นใหญ่นีค้งเป็นสิง่ทีผ่มไม่มคีวามสงสยั แต่การขยายพรมแดน

ของวิธีวิทยาหรือกระบวนทัศน์ที่ใช้ในการศึกษา เป็นสิ่งที่ผมยังไม่มั่นใจ

ผมยังไม่มั่นใจว่าค�าว่า “เครือข่ายโยงใยมนุษย์” ที่เป็นหัวข้อบรรยายหนึ่ง

ของ TRF Criticism จะเหลื่อมซ้อนอยู่กับค�าว่า “เครือข่าย” ในความหมายของ 

Bruno Latour และ Actor-Network Theory (ANT) ท่ีผมก�าลังจะพูดถึงใน

บทความถดัไปมากน้อยขนาดไหน ความคบัคล้ายคบัคลาเหล่านีส้ะกดิใจผมข้ึนมา

ว่าเวท ีการวจิารณ์วรรณกรรมแนวนเิวศ (Ecocriticism): จากวรรณกรรมไทยและ
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วรรณกรรมต่างประเทศ (2016) ของกลุ่ม TRF Criticism เช่นกันในปี 2559 ก็

เคยมีการวิพากษ์ Anthromorphism10 ว่าเป็นการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง 

(ธญัญา สังขพันธานนท์, 2016) ซึง่เป็นความสนใจทีใ่กล้เคยีงกบั Anthropomor-

phism11 ทีม่กัถกูพดูถึงในความเคลือ่นไหวของกลุม่นกัมานษุยวิทยาทีห่นัมาสนใจ         

ภววิทยา12 หรือที่ท�าให้ภววิทยาสนใจมานุษยวิทยาไปด้วย เรียกว่า Anthropo-

logical turn to Ontology ในภาษาของ Casper Bruun Jensen (n.d.) หรือ

เรียกกันโดยทั่วไปว่า the Ontological turn ซึ่งสนใจทั้ง Actor-Network 

Theory และ Anthropomorphism ในการช่วยขยายพรมแดนของกระบวนทศัน์

และวิธีวิทยาเช่นกัน

ถัดมา ที่สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 

นักวิชาการชาวฝรั่งเศสชื่อ Stéphane Rennesson (ร่วมกับ Abigaël Pesses 

ในช่วง Beyond nature and culture in Southeast Asian Societies) ขึน้บรรยาย

ในงาน CSDS-IRASEC Academic Seminar 2016-2017 : Societies and 

Environments in Southeast Asia (Research Institute on Contemporary 

Southeast Asia, n.d.) ช่วงของเขาบรรยายถึงสังคมของชุมชนคนชนด้วงที่

พยายามพูดถึงด้วงจากด้วงในตัวเองออกมาจนถึงความเคล่ือนไหวภาพกว้างของ

ชุมชนนั้น เขาเองก็เช่นกันที่ได้ใช้ค�าว่า Anthropomorphism (แม้ยังไม่ได้

10 Anthromorphism ในความหมายที่ถูกใช้ในงานดังกล่าว คือ การท�าให้สิ่งอื่นมีลักษณะของมนุษย์
11 Anthropomorphism ในความหมายของกลุ่มความคิดแนวภววิทยาในช่วงทศวรรษที่ 2010 คือการ

เปลีย่นจากการมองโดยใช้มนษุย์เป็นศนูย์กลาง (anthropocentrism) เป็นการตัง้ต้นอนมุานใหม่ทัง้หมด
จากผัสสะ (sense) หรือลักษณะการจับฉวย (prehension) ของสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ที่ก�าลังสัมพันธ์กับ
สิ่งต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจและอธิบายการท�างานของมันที่สื่อสารอยู่ จากฐานผัสสะของตัวมันเอง 
ไม่ใช่เพียงจากการตัดสินจากมนุษย์

12 ก่อนหน้านี้ในปี 2015 เกษม เพ็ญภินันท์ และจักรกริช สังขมณี ในการเสวนา “ความจ�ากัดค�า ค�าจ�ากัด
ความ” จัดโดย the Reading Room และ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันอภิปรายถึง Ontological turn โดยมี 
Anthropomorphism เป็นหนึ่งในแนวคิดท่ีถูกพูดถึงในน้ัน ดู Thereadingroombkk. (2015, 
September 07). Ontological Turn Part 1. 
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ตอบผมว่ามันต่างจากบุคลาธิษฐานอย่างไร) ในขณะท่ีเมื่อหันมามองเวที 

ecocriticism บทสนทนาในวงนี้ก็เริ่มแนะน�าการให้ความสนใจสิ่งแวดล้อมเท่าๆ 

กับ หรือมากกว่าตัวมนุษย์เอง มีปาฐกถาของดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ (2016) ที่

กล่าวถงึการวพิากษ์การเอามนษุย์เป็นศนูย์กลาง (Anthropocentrism) และงาน

ของธัญญา สังขพันธานนท์ (2016) พูดถึง Anthromorphism ในวรรณกรรม

งานของธัญญาพดูถงึ Anthromorphism ในวรรณกรรมในลกัษณะทีไ่ม่ได้

ไปไกลกว่าบคุลาธษิฐาน (Personification) เพราะเป็นการน�าคณุสมบัตขิองมนษุย์

เข้าไปเปรยีบใส่ในส่ิงอืน่ เช่นการมองเสอืว่ามอีารมณ์ ความสง่า ความทรนง ซึ่ง

ล้วนแต่เทยีบได้กบัภาวะและผสัสะเท่าท่ีมนุษย์มอียู ่หรอืทีม่ากกว่าทีม่อียูแ่ต่เข้าใจ

ได้ทนัท ีเช่น พละก�าลงั ฯลฯ งานทีเ่ลอืกมาปรทิรรศน์ยงัไม่เกดิความทะเยอทะยาน

ที่จะแสวงหาสิ่งท่ีเกินเลยไปจากขอบเขตของผัสสะที่อนุมานได้ว่าสิ่งอื่นอาจมีอยู่ 

(ซึง่ถ้าเป็นเช่นนัน้จรงิกจ็ะสร้างความจ�าเป็นให้ผูป้รทิรรศน์ต้องก้าวออกจากศาสตร์

ของตนเพือ่ตรวจสอบองค์ความรูอ้ืน่) โดยสรุปแล้วงานทีธ่ญัญาเลอืกมาปรทิรรศน์

ก็คือการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยท่ีมนุษย์เป็นผู้เมตตามอบความหมายให้

สรรพสัตว์ต่างๆ ขึ้นมาว่าเท่ากันหรืออาจจะเหนือกว่าตน

งานชิน้อืน่ๆ ใน ecocriticism ผมเหน็ว่าเป็นการมองสิง่แวดล้อมของมนษุย์ 

ในฐานะที่มันแวดล้อมมนุษย์อยู่ และยังไม่พบการใช้แนวคิดที่ล่วงเลยออกไปจาก

ทฤษฎีวรรณกรรมหรือทฤษฎีการตีความอย่างมีนัยส�าคัญ มนุษย์ในท่ีนี้ยังคงมี

ลักษณะถูกมองแยกจากธรรมชาติ

การวิจารณ์วรรณกรรมสาย ecocriticism จะพูดถึงสิ่งแวดล้อมในความ

หมายที่เป็นอะไรสีเขียว เอนเอียงไปทางปลูกต้นไม้ ได้รับอิทธิพลมาจากวารสาร

อย่าง ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment 

(ดารนิทร์ ประดิษฐทศันย์ี, 2016) เป็นบทสนทนาของวรรณคดศีกึษาในช่วงปลาย

ทศวรรษที่ 1980 ถึงต้นทศวรรษที่ 1990 ความเคลื่อนไหวนี้ค่อนข้างเป็นคนละ
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วาระกับอทิธพิลของกลุม่ Ontological turn ทีเ่ริม่ตืน่ตัวข้ึนใหม่ขึน้ในกลุ่มปรัชญา

ฝร่ังเศสกับมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาในช่วงทศวรรษท่ี 2010 มีความชิดเช้ือ

กับวิธีคิดส�านัก Speculative Realism13 และมีความทะเยอทะยานที่สนใจวิธี

วิทยากับกระบวนทัศน์ที่พิสดารและฮึกเหิมมากเกินกว่าจะเห็นแค่สีเขียวเวลาท่ี

พูดถึง

 ผมพยายามจะท�าให้กระจ่างว่า ecocriticism ในมนษุยศาสตร์น่าจะเป็น

ญาตห่ิางๆ จาก Ontological turn ในมานษุยวทิยามากกว่าอยูใ่นความเคล่ือนไหว

เดยีวกนั เพราะหากพดูถงึสิง่แวดล้อมสเีขยีว นักมานษุยวทิยาในความเคล่ือนไหว

ดังกล่าวพูดถึงหนังสือเล่มส�าคัญอย่าง How Forests Think: Toward an An-

thropology Beyond the Human ของ Edward Kohn (2013) ที่ได้รับรางวัล 

The Gregory Bateson Book Prize (จักรกรชิ สงัขมณ ีอ้างถงึใน จนัทน ีเจรญิศร,ี 

2559, น. 145) ในขณะที่ใน ecocriticism ก็จะหันไปพูดถึงบทสนทนาใน ISLE: 

Interdisciplinary Studies in Literature and Environment และกลุ่มแนวคดิ

ที่กระจายตัวออกไปในแนวสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์และมีสีเขียวอยู่มากกว่า ทั้งสอง

บทสนทนาที่กล่าวถึงนี้ไม่ปรากฏการใช้แนวคิดข้ามสลับกัน ค่อนข้างแน่ใจได้ว่า

เติบโตมาคนละที่ละทาง แต่ที่น่าสนใจคืออะไรท�าให้พัฒนาการของทั้งคู่ ดูจะใกล้

เคียงกันได้ขนาดนี้

สองเวทีที่แยกกันจัด แยกกันคิด แต่มีรูปร่างความคิดและการใช้ภาษาใกล้

เคียงกันนี้ ถูกจัดขึ้นในเดือนเดียวกันปีเดียวกัน คือพฤศจิกายน 2559 ธัญญากับ

เสือในวันที่ 4 และ Stéphane กับด้วงในวันที่ 26 นอกจากนี้เวลาของการอบรม

เชิงปฏิบัติการว่าด้วย Actor-Network Theory (ANT) (ม.ป.ป.) ในมานุษยวิทยา

13  นักปรัชญาในขอบข่าย Speculative Realism วิพากษ์แนวคิดที่ว่าสรรพสิ่งมีอยู่เพียงในประสบการณ์
หรอืผสัสะของมนุษย์ (subjectivism) ในขณะเดยีวกนักว็พิากษ์แนวคดิทีเ่สนอว่ามนษุย์ไม่สามารถเข้าใจ
สิง่นอกเหนอืผสัสะได้ (transcendentalism) พวกเขาเห็นว่าโลกนอกความรับรู้ของมนุษย์น้ันมอียู ่และ
ยังพยายามศึกษาได้ด้วยความทะเยอทะยานที่ต่างกันไปในวิธีวิทยา
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ที่จัดขึ้นในธรรมศาสตร์โดยเครือข่ายของนักมานุษยวิทยากลุ่มเดิม (Casper Bru-

un Jensen ก็เดินทางมาบรรยายด้วย) กเ็กดิขึน้เมือ่ 21 มกราคม 2560 ซึง่ไม่ห่าง

มากกบัการเริม่ใช้ค�าว่า “เครอืข่าย” ในวงสนทนา “การเสนอผลการวจิยั สนทนา 

สาธยาย ว่าด้วยเรือ่งเครอืข่ายของมนษุย์” ของ TRF Criticism ทีจ่ดัในไม่เกนิสอง

เดือนถัดมา

ความพยายามที่จะขยับขยายและหันมามองเห็นภาพต่างๆ คล้ายๆ กัน 

พร้อมๆ กันน้ีส�าหรับผมมข้ีอสงัเกตอยูห่ลายประการ แต่จะกล่าวถงึหลงัจากท�าให้

กระจ่างว่ามานุษยวิทยาก�าลังขยายอะไร

● มานำุษยวิทยา
ลกัษณะการผกูมมุมองไว้กบัความเป็นเหตเุป็นผลของผู้ศึกษาเป็นศูนย์กลาง 

ไม่ว่าจะด้วยอิทธพิลของการปฏวิตัวิทิยาศาสตร์ การล่าอาณานคิม หรอือย่างทีน่กั

คิดเฟมินิสต์-เพศศึกษาเรียกมันว่า “ความเป็นชาย”  ในมานุษยวิทยา เป็นแบบที่

เหน็ตัวอย่างวิธีคิดได้ในงานของ สญัญา สัญญาวิวัฒน ์(2525) ที่พยายามจะก�าจัด

ความคลุมเครือ ความรู้สึก ความไม่เป็นเหตุเป็นผลและเรื่องเล่าออกไปจากความ

เป็นวิชาการ แล้วสร้างกระบวนการการหาค�าตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมา

ถดัมาวธิวีทิยาแบบชาตพินัธุว์รรณา หรอื Ethnomethodology (EM) เหน็

ว่านัน่คอืเรอืนร่างของมายาคตแิบบหนึง่ทีจ่�ากดัผูศ้กึษาให้ไม่สามารถเข้าใจวถีิชวีติ 

ความรู้สึกนึกคิด และการประกอบสร้างเป็นสังคมของสังคมอื่นที่ไม่ใช่วัฒนธรรม

ตนได้ ผู้ศึกษาอาจเห็นว่าสังคมท่ีตนเข้าไปศึกษานั้นไม่มีเหตุผลและไม่มีอะไร

นอกจากความด้อยพัฒนาหรือความงมงายเลื่อนลอย แต่ EM เห็นว่าไม่ใช่ แม้แต่

ความเช่ือท่ีงมงายที่สุดก็อาจมีคุณค่าหรือท่ีมาท่ีไปท่ีน่าสนใจ อาจสามารถเข้าใจ

มนัผ่านการความรูส้กึร่วมได้ ความมหีรอืไม่มเีหตผุล ฯลฯ อาจเป็นเพียงความแตก

ต่างทางวฒันธรรมซ่ึงท�าให้แต่ละวฒันธรรมควรถกูมองอย่างเท่าเทยีมด้วยสายตา

ที่เท่าเทียม หรือจากสายตาของตัวมันเอง
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EM กลายเป็นวิธีวิทยาที่รู้จักโดยทั่วไปในมานุษยวิทยา ในขณะเดียวกัน 

กไ็ด้กลายเป็นวธิวีทิยาทีเ่บนความสนใจของมานษุยวทิยาไปสู่ขอบข่ายของชมุชน

หรือพื้นที่และเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่ออธิบายลักษณะเฉพาะของชุมชนนั้นๆ 

และด้วยความหลากหลายในเชิงวธิวีทิยาและกระบวนทศัน์ทีม่คีวามละเอยีดผกผนั

กันไปตามกรณีเฉพาะ ท�าให้ EM เกิดปัญหาเรื่องญาณวิทยาหรือกับค�าถามที่ว่า 

“รู้ได้ยังไง” แม้จากภายใน EM ด้วยกันเอง Paul Atkinson (1988, p. 462) 

เสนอเอาไว้การออกเผชญิค�าถามญาณวทิยาเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัก้าวต่อไปของ 

EM ในขณะที่ความเคลื่อนไหวต่อไปที่ก�าลังจะพูดถึงนี้ ค�าถามทางญาณวิทยาที่

สนใจการยืนยันความรู้จริงแท้ในสิ่งใดๆ กลับกลายเป็นส่ิงท่ีไม่มีความหมาย 

(Kasuga, N., & Jensen, C. B., 2012) และถูกมองเป็นหล่ม ซึ่งในทัศนะของผม 

ไม่ต่างจากหล่มของหลังสมัยใหม่และ skepticism ท่ีส่วนหนึ่งท�าให้ไม่สามารถ

สร้างความรู้ได้

Anthropological turn to Ontology หรอืกระบวนทศัน์ (รวมถงึวธิวีทิยา) 

ในความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวคิดภววิทยา (the Ontological turn) ในคริสต์

ทศวรรษที ่2010 ถกูน�าเข้ามาในมานษุยวทิยา และได้รบัความสนใจน�ามาใช้แก้ไข

ปัญหาในปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็เฉพาะเจาะจงในหวัข้อการศกึษาย่อยๆ แม้

ยังไม่สามารถประกอบสร้างข้ึนมาเป็นฐานความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์หรือ

การส่ือสารของมนุษย์ได้ แต่มนักไ็ด้เข้ามาขยายหน้าตกัของปัจจยัทีจ่ะเปิดรบัและ

ศึกษาให้กว้างขึ้นไปอีก ภววิทยาเชิงมานุษยวิทยาเริ่มมองปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบ

สร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายเข้ามาอยู่บนหน้าตักของการศึกษา ไม่ใช่เพียงมองจาก

ความหมายของมนัทีม่สี�าหรบัมนษุย์ แต่เป็นการมองกลบัสลบัไปมาโดยต้ังต้นใหม่

ตัง้แต่ผสัสะของมนัไปจนถงึวสิยัของมนัทีม่กีารเตบิโตร่วม (concrescence) และ

การจับฉวย  (prehension) กับมนุษย์ ส่งแปลระหว่างกันจนเกิดเป็นสภาพเครือ

ข่ายที่ไม่ใช่เพียงสังคมมนุษย์ แต่มีมนุษย์ประกอบอยู่ในนั้น แนวคิดเหล่านี้ถูกพูด

ถึงในมานุษยวิทยาผ่านนักคิดเช่น Eduardo Viveiros de Castro, Phillpe De-
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scola, Bruno Latour, etc. ซึ่งปรากฏประปรายอยู่ในทุกเอกสารเกี่ยวข้องกับ
มานุษยวิทยาที่อ้างถึงมา

งานทีศึ่กษาวสิยัของป่า หรือของจลุชีพในทะเลท่ีได้รบัรางวลั The Gregory 
Bateson Book Prize ซึง่เป็นรางวัลทีจ่ะมอบให้กบัการวจิยัหรอืการประสานแนวคดิ
ทางมานุษยวิทยาที่มีความโดดเด่น (จักรกริช สังขมณี อ้างถึงใน จันทนี เจริญศรี, 
2559, น. 145) กลายเป็นตัวอย่างส�าคัญของการมองทั้งพ้ืนที่ศึกษาและวิธี
การมองที่กว้างออกไปในมานุษยวิทยา ความเคลื่อนไหวของวิธีวิทยาในครั้งนี้
ต่างออกไปจากแบบที่ใช้วัฒนธรรมตนหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมมนุษย์ (รวมทั้ง
วิทยาศาสตร์) เป็นศูนย์กลาง และไม่ใช่แค่การ “กลับไปเป็นวิทยาศาสตร์” 
แบบในงานของสัญญา หากแต่มันเป็นการรวมสิ่งใดๆ ไม่ว่าคุณลักษณะดั้งเดิม 
(primary quality) หรือคุณค่าที่ถูกปรุงแต่ง (secondary quality) ธรรมชาติ
หรือวัฒนธรรม ความหมายหรือวัตถุ เข้ามามีตัวตนอยู่ในปัจจัยศึกษาเท่าๆ กัน
ในฐานะที่สัมพันธ์กันอยู่ แม้จะมีการนิยามธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ต่างกันไป 
แต่การมองร่วมมองสลบันัน้เป็นลกัษณะทีเ่หมือนกนั ดงัที ่The Gregory Bateson 
Book Prize ได้ฉายภาพให้เห็นว่าแม้เป็นการศึกษาจุลชีพ หรือวิสัยของป่า 
มันก็อาจเป็นงานที่ควรค่าพอจะถูกท�าให้ได้รับความรู้จักอย่างกว้างขวางโดย
นักมานุษยวิทยาก็ได้ กล่าวคือ จุลชีพก็อาจส�าคัญกับมนุษย์มากกว่าที่เคยเข้าใจ
อยูก่ไ็ด้ และการศกึษาจลุชพีกอ็าจเป็นการศกึษาทีใ่ห้ผลการศกึษาเกีย่วกบัมนษุย์
ได้อย่างยิ่งใหญ่ก็ได้ 

Casper Bruun Jensen และ Atsuro Morita (2016. pp. 1-12) เสนอว่า 
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เป็นภาพแทนที่ดีส�าหรับการศึกษาในแนว
ภววทิยา เพราะโครงสร้างพืน้ฐานประกอบด้วยเครือข่ายตัง้แต่สภาพแถวๆ คคูลอง
ไปจนถึงกิจการของรัฐ มันจึงคาบเกี่ยวทั้งโลกธรรมชาติและความหมาย (p.3) 
ลักษณะการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานแบบดังกล่าวพบในงานของ Jensen เอง 
อย่าง Pipe Dreams: Sewage Infrastructure and Activity Trails in Phnom 
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Penh (Jensen, 2016) ซึ่งเริ่มตามตั้งแต่เอกสารของรัฐ น�้าที่ไหลไปในท่อ จุลชีพ

ในน�้า นั่งรอฝนตก นับรถขยะ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ คุยกับชาวบ้าน ฯลฯ

ลักษณะการมองคล้ายกันพบในงานร่างของ Jakkrit Sangkhamanee 

(2017) ที่เกี่ยวกับการจัดการน�้าในประเทศไทย งานชิ้นนี้กล่าวถึงการประยุกต์

ข้อสังเกตของ Casper เรื่องโครงสร้างพื้นฐานและภววิทยาที่คล้ายกันในชิ้นที่

เพิ่งอ้างถึงก่อนหน้า น�ามาเริ่มอธิบายขอบข่ายใน RID Museum of Heavy 

Engineering (พิพิธภณัฑ์เครือ่งจกัรกล กรมชลประทาน) ซ่ึงเป็นภาพตัดส่วนหนึง่

จากภาพใหญ่ของความพยายามจะการอธิบายโครงสร้างพ้ืนฐานของการจัดการน�า้

ในประเทศไทยในภาพที่กว้างอีกขึ้นในอนาคต

ความทะเยอทะยานของมานุษยวิทยาที่ต้องการจะเข้าใจมนุษย์จากทุกๆ 

แง่มมุท�าให้ขอบข่ายของวธิวีทิยาขยบัขยายไปเรือ่ยๆ อย่างไรกต็าม “พืน้ที”่ ส่วน

ใหญ่สิ่งที่ถูกศึกษาที่ยังได้รับอิทธิพลจาก EM (หรือไม่ใช่) ยังคงอยู่ในขอบข่ายของ

ความเฉพาะเจาะจง เช่น หมู่บ้าน ชนเผ่า ชุมชน ฯลฯ นักมานุษยวิทยาในไทย

ท่ีผมเคยมีโอกาสได้สนทนาด้วยพูดถึงลักษณะนี้กันอย่างแพร่หลาย ศรยุทธ 

เอ่ียมเอ้ือยทุธ เป็นหนึง่ในนัน้ท่ีเขียนข้อสงัเกตข้ึนบนเฟซบุ๊กว่าลกัษณะเช่นนีท้�าให้

มานุษยวิทยาในไทยขาดการอธิบายในรูปแบบท่ีเป็นภาพรวม (generalization) 

ซึ่งอาจหมายถึงการอธิบายถึงโครงสร้างพื้นฐาน (หรืออย่างอื่น) ที่กว้างขึ้นซึ่งมีผล

ท�าให้พื้นที่และเวลาของสังคมมนุษย์เปล่ียนไปแม้ในพ้ืนท่ีเฉพาะ อย่างเช่นการ

เข้าถึงของเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือการจัดการน�้าก็ใช่

ผมขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากศรยุทธทางกล่องข้อความด้วยสามค�าถาม

ว่า 1. งานในแบบที่ขาดไปนั้นมีลักษณะอย่างไร 2. มีลักษณะเหล่านั้นบ้างอยู่แล้ว

ไหมในงานบางชิ้นของไทย และ 3. ท�าไมมันถึงไม่ควรจะขาดไป นี่คือค�าตอบของ

ศรยุทธ:
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ค�าถามนี้น่าสนใจเพราะ 1. ผมคิดว่างานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเมืองไทย

เน้นศึกษาชุมชนและหมู่บ้าน แต่จริงๆ แล้ว การศึกษาเฉพาะกรณี

หรอืทีเ่ราเรยีกว่า Issue oriented นัน้ จ�าเป็นต้องน�าไปสูข้่อถกเถยีง

ทางแนวคิดกับแนวคิดที่มีอยู ่ เดิม ซึ่งในศัพท์วิชาการเรียกว่า 

generalization สิ่งที่จะท�าให้การศึกษาเฉพาะกรณีนั้นมีพลังยิ่งข้ึน  

2. การศึกษาในแง่นี้ไม่ควรขาดหายไป เพราะเสน่ห์และพลังของการ

ศกึษาทางสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาคอื การสร้างแนวคดิจากภาค

สนาม มโนทัศน์หลายอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนของขวัญ, ความคิด

เรื่อง Mana และอ่ืนๆ น้ันถูกพัฒนามาจากสนามทั้งสิ้น ดังนั้นการ

ศึกษาเฉพาะกรณีที่ไม่ยกระดับไปสู่แนวความคิดนั้น ถือว่าท�าไม่ครบ

นั่นเอง งานศึกษาน้อยชิ้นในไทยที่มีการศึกษาเรื่องนี้ครับ สุดท้ายสิ่ง

ทีผ่มพดูมาเป็นกรณพีืน้ฐานของงานทัว่ไปทางมานษุยวทิยา กรณกีาร

เชือ่มไปสูท่ฤษฏีมหภาคนัน้หรอืใช้ทฤษฏมีหภาคมาศกึษานัน้ปัจจบุนั

มีน้อยช้ินมากในการน�ามาใช้และใช้ได้อย่างมพีลงัครบั  งานรุน่เก่าไป

เลยกม็งีานปรญิญาเอกของอาจารย์อคนิ  รุ่นหลังมานีค่อืงานปริญญา

เอกของอาจารย์สายพิณครับ” (ศรยุทธ เอี่ยมเอ้ือยุทธ, สัมภาษณ์, 

5 เมษายน 2560)

ค�าตอบของศรยุทธแผ้วทางไปสู่การมองภาพรวมร่วมกับขอบข่ายเฉพาะ

เจาะจงซึ่งจะสนับสนุนกันและกันกับงานชิ้นอื่นได้มากกว่า การขยับขยายทั้ง

กระบวนทัศน์ วิธีวิทยาและพื้นที่ของการศึกษาจึงสามารถกลายเป็นการแก้ไขทั้ง

ปัญหาในมนุษยศาสตร์และมานุษยวิทยาที่ดังที่กล่าวมาได้

ผมอยากเสนอเพิ่มเติมว่าก้าวต่อไปของมานุษยวิทยาท่ีปริทรรศน์มาในที่นี้

ก็คือการก้าวเข้าไปยุ่งย่ามกับ “ทฤษฎีมหภาค” ตามภาษาของศรยุทธ (อย่างไร

ก็ตาม ผมพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ค�าว่าทฤษฎี เพราะเป็นค�าที่มีปัญหาเมื่อ
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พยายามเขยีนถงึส่ิงทีอ่ยูร่ะหว่างความเป็นวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์) หรอืการ

อธบิายเก่ียวกบัภาพรวมพืน้ฐาน ซึง่มไีม่หยดุอยูเ่ป็นภาพนิง่ และต่างไปจาก grand 

narrative/metanarrative/grand theory อย่างท่ีแนวคิดหลังสมัยใหม่ได้เคย

วพิากษ์เอาไว้ หากแต่มคีวามเคลือ่นไหวทีแ่ปรผนัได้ “ทฤษฎมีหภาคทีไ่ม่เป็นภาพ

น่ิง” อาจจะช่วยตอบโจทย์ทีห่ลากหลายได้มากขึน้ ทัง้ในพ้ืนทีเ่ฉพาะเจาะจง และ

ภาพกว้างอื่นๆ เช่นที่การมองเกี่ยวกับการจัดการน�้าในงานของจักรกริชที่หากท�า

ต่อจนเหน็เป็นภาพกว้างถึงการจัดการน�า้ในประเทศไทยได้แล้ว  อาจสามารถน�าไปใช้

มองเทยีบกับหลากหลายชมุชนย่อยๆ หรอืร่วมกบัโครงสร้างพืน้ฐานและวฒันธรรม 

อื่นๆ ได้ ในกรณีแบบนี้เราจะมองเห็นภาพเครือข่ายของงานต่อเครือข่ายของงาน 

มากกว่าชิ้นงานต่อชิ้นงาน

การติดตามโครงสร้างพื้นฐานตามแนวทาง Casper Bruun Jensen และ 

Atsuro Morita (2016) กด็เูป็นแนวทางทีน่่าสนใจ แต่มเีพยีงวิธนีีห้รอืไม่ จะท�าได้

อย่างไร ต้องปักหมุดของการวิจัยไว้ที่ตรงไหน ลักษณะที่ดู “เป็นอุดมคติเกินไป” 

ของพืน้ทีแ่ละเวลาในการวจิยัตามแนวคดิเหล่านีท้�าให้นกัวิจัยควรจะละมนัไว้ดีกว่า

หรือไม่ รวมทั้งค�าถามของญาณวิทยาที่ว่า “รู้ได้อย่างไร” ยังควรจะถูกตอบแบบ

ใดหรอืไม่ ปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหาทีผ่มจะขอละไว้ตอบในบทความถดัไปทีจ่ะกล่าว

ถึงวิธีวิทยาเป็นหลัก

● หล่ม พรมแดนำ และพลัง
การพยายามมองไปข้างหน้าถึงตัวบทบนรูปแบบใหม่ของคนรุ่นหลัง และ

การพยายามมองถึงส่วนประกอบอื่นในตัวบทเก่าอย่างที่เห็นในกลุ่มนักวิชาการ

อาวุโสใน TRF Criticism กับการพิจารณาเนื้อหาร่วมสมัยทั่วไปในเวทีวิจัย

มนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีอย่างนกยูง แสดงให้เห็นถึงบทสนทนาของ

มนษุยศาสตร์ทีพ่ยายามจะขยายพืน้ทีก่ารศกึษาตวับทออกจากตวัหนงัสอืสูส่ือ่ร่วม
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สมัยตามพลวัตของนวัตกรรมการสื่อสาร และจากที่สนใจเพียงตัวละครที่มีความ

เป็นมนษุย์กลบัมกีารสนใจสภาพแวดล้อมของตวัละครมนษุย์มากขึน้ ขณะเดียวกนั

มานษุยวิทยาทีก่�าลังพยายามขยายพืน้ท่ีของการมองหรอืวธิวีทิยาไปสูก่ารมองผ่าน

สิ่งอื่น จากที่ใช้วัฒนธรรมของผู้ศึกษาเป็นศูนย์กลางในการอธิบาย สู่ EM สู่การ

รวมเอาการตั้งต้นผัสสะจากวัตถุและอวัตถุอื่นๆ เข้ามาอธิบายร่วมด้วยจากแนว

คดิภววทิยาในครสิต์ทศวรรษที ่2010 กล่าวโดยสรปุอกีคร้ังคอืมนษุยศาสตร์ก�าลงั

พยายามขยายพรมแดนของตัวบท ในขณะที่มานุษยวิทยาก�าลังพยายามขยาย

พรมแดนของกระบวนทัศน์ และความต้องการจะขยายพรมแดนทั้งสองแบบเกิด

ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เห็นตรงกันคร่าวๆ ว่าค�าอธิบายของตนขาดพลัง

ความขาดพลงัในมนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์ ในมมุหนึง่คอืความขาดพลงัใน

การตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ในทางวิชาการที่เร่ิมวกวนมาพักใหญ่ 

ค�าอธิบายที่บอกว่าอย่างหนึ่งสะท้อนอีกอย่าง เป็นภาพแทนของอีกอย่าง แต่

ไม่เห็นความสัมพันธ์ที่ประกอบร่างของมัน ไม่สามารถสร้างความเข้าใจที่ไปไกล

กว่าจากการตั้งชื่อสิ่งที่ไม่รู้จัก การตอบค�าถามด้วยความคิดเรื่องอ�านาจ บทบาท 

วัฒนธรรม จิตวิญญาณ เป็นค�าอธิบาย “ผล” มากกว่าเหตุ (Latour, 1986, 

p. 277) แต่ล้วงไปไม่ถึงปัจจัยที่ประกอบสร้างมันขึ้นมาและพยุงมันไว้แบบที่เป็น 

(หรือไม่เป็น) ประเด็นนี้คือความขาดพลังในโลกวิชาการ คือท�าเท่าไหร่ก็วนอยู่ที่

เดิมแต่ไม่สามารถส่งต่อไปสู่การขยับขยายหรือเกิดขึ้นของสิ่งอื่น

ในอีกมุมหนึ่ง เมื่อขาดพลังในโลกวิชาการ ผู้อ่านจากส่วนอื่นหรือโจทย์อื่น 

กม็องไม่เหน็ว่าจะอ่านสิง่เหล่าน้ีไปเริม่ใช้จดัการกบัอะไรในโจทย์นัน้ได้อย่างไรด้วย 

กล่าวคืองานตั้งชื่อท�าให้งานวิชาการมีแต่ชื่อสถานที่ แต่ไม่มีเส้นทางบอกให้ เมื่อ

ไม่มีเส้นทาง การสื่อสารระหว่างสถานที่ก็ไม่เกิดขึ้น และสถานที่นั้นก็คล้ายเป็น

พื้นที่ไม่มีอยู่จริง ในภาษาของ Bruno Latour อาจเรียกความรู้ที่ขาดเส้นทางสู่

ความรู้และโจทย์อื่นเหล่านี้ว่า Power in potentia ที่มีเพียงโอกาสในการกลาย
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เป็นพลัง มากกว่าเป็น Power in actu ที่เป็นขณะของการเกิดพลัง (Latour, 
1986, p. 265) กลายเป็นกระจุกของงาน มากกว่าเป็นเครือข่ายของงานที่ส่งผ่าน
พลงัต่อกนั ในความคดิของลาตร์ูกเ็ช่นกันทีเ่หน็ว่าพลงัจะเกดิขึน้ได้กเ็มือ่มนัถกูส่ง
แปล (translate) ไปสู่หน่วย หรือผู้กระท�าอื่นๆ มากกว่าที่จะบรรจุอยู่ในตัวเอง 
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ท่ีขาดการเรียบเรียงท้ังจากหน่วยย่อยไปสู่ผล และ
ระหว่างผลกับผลเองเช่นที่เป็นอยู่นี้เป็น Power in potentia ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่
ปราศจากเส้นทางสูท่ีอ่ืน่และคล้ายไม่มอียู ่กล่าวคอื งานวชิาการหรอืงานวจิยัท่ีไม่
ได้เช่ือมโยงกับสิ่งอื่นนอกจากย่านหรือความต้องการของตัวเอง ก็เหมือนไม่มีอยู่
เช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่ หากมีอยู่เป็นความเป็นไปได้ (in potentia) ซึ่งกลาย
เป็นเหตุผลหลักที่ท�าให้งานวิชาการรวมถึงงานวิจัยมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
ประสบความล้มเหลวในการมีพลัง (ในทางใดๆ) ต่อสังคม

ปัญหาโดยสรุปก็คือในชั้นแรก การขาดความพยายามที่จะประสานเรียบ
เรียงค�าอธิบายจากหน่วยย่อยท่ีก่อตัวเป็นเครือข่ายหรือปรากฏการณ์ ท�าให้ค�า
อธิบายในงานวิชาการหนึ่งชิ้นกลายเป็นการตั้งชื่อ และเหมือนไม่มีอยู่ ช้ันถัดมา 
งานวิชาการหนึ่งชิ้นที่ขาดการมองประสานร่วมกับงานชิ้นอื่นและความต้องการ
อื่น (ไม่ใช่แค่ในขนบเดียวกัน) ท�าให้ประโยชน์ของงานชิ้นนั้นดูเหมือนไม่มีอยู่ 

ชั้นหลังนี้ท�าให้นักวิชาการท่ีถูกมองว่าไม่มีประโยชน์อาจแก้ไขโดยการใช้
วาทศลิป์จ�าพวก art for art’s sake หอคอยงาช้าง หรอืแค่ท�าเป็นกจิกรรม ตอกย�า้
อย่างสิ้นหวังไปว่างานมันไม่จ�าเป็นต้องเกิดพลังหรือประโยชน์ก็ได้ และวนกันอยู่
ในวงจรของงานทีไ่ม่ถกูเหน็ประโยชน์เช่นนี ้นักวชิาการทีค่ดิว่าตวัเองไม่จ�าเป็นต้อง
มปีระโยชน์หรอืถกูมองว่าไม่มปีระโยชน์กส็ร้างวงจรทีปิ่ดตวัลงไปมากกว่าเดมิ และ
เมื่อมองออกมาในชั้นท่ีกว้างข้ึน มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือแม้แต่ท้ังสังคม
วิชาการในโลก ที่ไม่ส่งแปล เชื่อมโยง หรือตอบโจทย์กับสังคม (จะทุนนิยมหรือไม่
กต็าม) กป็ระสบปัญหาการถูกท�าให้อยูใ่กล้ชายขอบเหมอืนๆ กนั เพราะสงัคมมอง
ว่าจะมีหรือไม่มีคนพวกนี้อยู่ก็ได้
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ข้อเสนอต่อปัญหาน้ันคือมุมมองของการเรียบเรียงจ�าเป็นต้องเกิดมากขึ้น
แม้ในงานหนึง่ชิน้ วธิคีดิแบบบรรณาธกิาร หรอื curator (ไม่ได้แปลผิด) ผู้ประสาน
ระหว่างชิ้นส่วนเป็นตัวงานหรือประสานระหว่างพื้นท่ีเป็นแผนท่ี ท่ีท�าให้ชิ้นส่วน
หรือพื้นที่เหล่านั้นถูกมองเห็นและคมนาคมได้ จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นทั้งในงานหน่วย
เดียว และจากงานหน่วยเดียวสู่การประสานเป็นเครือข่ายของงาน จากระหว่าง
ศาสตร์ ระหว่างขนบ และระหว่างสิ่งใดๆ นักวิจัยหรือนักวิชาการต้องกลายเป็น 
ผู้เรียบเรียงตัวเองเข้ากับสิ่งอื่น เพื่อให้คนอื่นมาเรียบเรียงต่อได้มากขึ้น14

ตรรกะของโลกวิชาการควรจะเป็นการช่วยกันท�า มากกว่าแยก (แบ่ง)  
กันท�า อย่างที่เห็นกันแล้วว่าพอแบ่งออกไปแล้วก็ไม่ได้มีใครกลับมาช่วยท�าต่ออีก 
กล่าวคือ งานหนึ่งชิ้นแทนท่ีจะเพ่งเล็งเพียงกรณีเฉพาะในขอบเขตที่เฉพาะ ควร
ขยับขยายความสนใจและปล่อยให้การติดตามสิ่งที่ศึกษาเปิดความสนใจให้กว้าง
ขึน้ทัง้ขอบเขตการศกึษาและวธิวีทิยาเพือ่เพิม่โอกาสในการต่อยอดไปสูง่านชิน้อืน่ 
เหมือนที่ Jensen ตามเอกสารไปพบกับท่อน�้า และตามท่อน�้าไปพบมากกว่าน�้า

ผมไม่ได้ก�าลงัเสนอเพยีงการหาทางร่วมมอืระหว่างศาสตร์ หรอืการ “เทยีบ 
รวม สลับ” มุมมองที่มีอยู่แล้วไปมาเพื่อให้เห็นภาพกว้างขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นส่วน
หนึง่ และผมจะแสดงให้เหน็ถดัไปด้วยว่ามนัเกดิขึน้มาแล้วในนเิทศศาสตร์ และถ้า
หยุดอยู่เพียงเท่านั้นจะเกิดปัญหาอะไรต่อไปอย่างที่มันเกิด ทั้งนี้ผมก�าลังต้องการ
จะเสนอรายละเอยีดของความเป็นสหวทิยาการแบบทีน่�าฐานความรู้ (หรือกระท่ัง
ทีไ่ม่ใช่ความรู)้ ทีอ่ยูใ่นเรา ในเขา ในมนั ฯลฯ เข้ามาเรยีบเรยีงขึน้ใหม่ตัง้แต่ภายใน
ขนบใดๆ เอง ออกมาประสานกบัขนบอืน่ ไม่ใช่การจบัปลายชนปลาย แต่เป็นการ
เริ่มประสานกันมาตั้งแต่ต้น และเกิดการเรียบเรียงเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

14 วธิคีดินีต่้างจากการสมาทานความเป็นยอดมนษุย์เข้าสู่นกัเขยีนงานวชิาการทีต้่องการจะปิดคดทีกุอย่าง
ให้เสร็จในงานของตนด้วยการเป็นผู้รู้แจ้งทุกแขนงในตัวเอง ตรงกันข้าม มันคือการยอมรับอย่างซื่อตรง
ว่าตนไม่สามารถปิดคดทีางความรูไ้ด้ด้วยกรณใีดๆ แต่จะทะเยอทะยานท�าให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้เพ่ือ
ส่งไม้นัน้ต่อไปให้คนอืน่ ต่างจากงานทีเ่ลอืกขอบข่ายทีค่บัแคบ และประกาศว่าได้ศึกษาในขอบข่ายท่ีคับ
แคบนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรีบจับต้นชนปลายให้เป็นการปิดคดีไปในที่สุด

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์212



เปรยีบเทยีบว่าการฉกีกระดาษหนึง่แผ่นแยกกนัออกไปศกึษาแล้วค่อยเอากลบัมา
ต่อใหม่เพื่อให้เห็นกระดาษแผ่นที่ถูกฉีกแล้ว ต่างจากการศึกษากระดาษหนึ่งแผ่น
ที่ยังไม่ถูกฉีกออก ซึ่งในแบบหลังเป็นแบบที่ผมเสนอ

หากกล่าวเป็นตัวอย่างคร่าวๆ ที่ท�าให้เห็นภาพ (นี่ไม่ใช่ความคิดที่ผมชอบ
ทีส่ดุหรอืคดิว่ามนัเท่าทนัต่อยคุสมยั แต่มนัอาจช่วยให้เหน็ภาพ) กเ็ช่นการเริม่ขนบ
วารสารที่มีบทสนทนาต่อกัน ไม่ใช่เพียงต่อกันในสาย แต่ต่อกันที่ข้ามออกไปไกล
จากแค่มนุษยศาสตร์สงัคมศาสตร์หรอืรฐัศาสตร์ ฯลฯ สูแ่วดวงวชิาการทัง้หมด ใน
วารสารเล่มนั้นอาจเห็นนักมานุษยวิทยาท่ีท�าเกี่ยวกับชุมชนบนเกาะเขียนตอบโต้
กับนักธรณีวิทยาที่สนใจเกาะ โดยมีนักวรรณกรรมช่วยอ่านเอกสารของชุมชน
เดยีวกันนัน้ด้วย ผมอยากเรยีกมนัว่า “สหวทิยาการทีม่พีลวตั” (Interdisciplinary 
with Dynamic) หรือทีอ่าจมชืีอ่เรยีกทีใ่กล้เคยีงอยูก่่อนแล้วว่า transdisciplinary 
ซึ่งเน้นการสร้างสรรค์และเรียบเรียงที่เริ่มจากฐานของพ้ืนท่ีและเวลาเดียวกัน 
ปัจจุบนัเดยีวกนั ซึง่จะต่างจากการตดัปลายความรูท่ี้หยดุแล้วจากขนบอืน่มาใช้ใน
งานของตน หรือการตัดต่อเอาความรู้จากเวลาที่หยุดนิ่งในงานแต่ละชิ้นมาใช้ ซึ่ง
จะท�าให้นักวิจัยกลายเป็นเพียงผลผลิตของการตีความในอดีต (จันทนี เจริญศรี, 
2559: น. 36)15

จากที่อภิปรายมานี้อาจเห็นได้ว่ามนุษยศาสตร์อาจต้องออกมาจากความ
เป็นมนุษย์เพื่ออธิบายมนุษย์ ออกมาจากตัวบทเพื่ออธิบายตัวบท ในขณะที่
มานุษยวิทยาอาจต้องเดินออกมาจากหมู่บ้านเพื่ออธิบายหมู่บ้าน การอธิบายท่ี
ออกมาจากมนุษย์ ตัวบท หรือหมู่บ้านดังกล่าว ก็คือการอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งน้ันๆ ที่ก�าลังส่งแปลต่อกัน ภววิทยาการสื่อสารของมนุษย์ หรือ 
Ontology of Human Communication ที่ข้อเขียนชิ้นนี้อ้างว่าจะพาไปสู่ ก็คือ

แนวคิดที่มีความตั้งใจจะท�าหน้าที่อธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าว  

15 ข้อความเดิมคือ “... ปัญหานี้ยังสะท้อนถึงแนวคิดของไวท์เฮ้ดที่มองว่า ‘นักวิจัยคือผลผลิตของการ
ตีความ’ เป็นส่วนเส้ียวหนึ่งของระบบความรู้ที่ตนศึกษา แทนที่การเป็นเพียงผู้สังเกต หรือมีส่วนร่วม
ควบคุมเลือกสรร (researcher as auditor) ดังที่มีการเสนอกันมา” 
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● เกิดอะไรขึ้นำในำนำิเทศศาสตร์
บทย่อยที่แล้วผมเสนอปัญหาของสหวิทยาการท่ีไม่มีพลวัตเกิดขึ้นมาแล้ว

ในนิเทศศาสตร์ บทนี้จะอธิบายเพิ่มว่าเป็นอย่างไร 

นิเทศศาสตร์มีความตั้งใจที่เป็นสหวิทยาการมาตั้งแต่ต้น แนวคิดพื้นฐาน

ของนิเทศฯ ถูกเรียบเรียงมาจากหลากหลายขนบ ตั้งแต่การเติบโตของนวัตกรรม

พาหะมีอิทธิพลต่อตัวสารมากข้ึน (โทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ) 

ส่งผลให้เกิดความคิดว่าสารจ�าเป็นจะต้องถูกศึกษาร่วมกับพาหะมากขึ้นไปด้วย 

งานชิ้นแรกๆ ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของนิเทศศาสตร์เกิดขึ้นมาในห้องวิจัยโทรศัพท์ 

(Bell Telephone Laboratories) ในสหรัฐอเมริกา Claude E. Shannon และ 

Warren Weaver (1949) (อ้างถึงใน John Fiske, 1990, pp. 6-10) ทั้งสองวิจัย

ร่วมกนัว่าจะท�าอย่างไรให้พาหะของการสือ่สารถกูใช้การได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ 

แนวคดิในงานชือ่ Mathematical Theory of Communication ของ Shannon 

และ Weaver มีพื้นฐานมาจากคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แต่แผนผังการ

สื่อสารในนั้นทั้งถูกประกาศโดยตัวพวกเขาเองโดยและยอมรับกันโดยทั่วไปว่า

สามารถใช้อธิบายธรรมชาติการสื่อสารของมนุษย์ได้ อย่างที่เห็นกันในแผนผัง 

เส้นตรง (inear model) ที่ประกอบด้วยการเดินทางจากหน้าไปหลัง คือ:  

information source (แหล่งข้อมูล), transmitter (เครื่องส่งแปล), signal 

(สัญญาณ), noise (สิ่งรบกวน), received signal (สัญญาณที่ถูกรับ), receiver 

(ผู้รับ), และ destination (ปลายทาง) ที่ต่อมากลายเป็นสิ่งที่นิเทศศาสตร์ใช้เป็น

ประตบูานแรกของการศกึษาก่อนจะถกูพาไปถงึส�านกัทฤษฎวีพิากษ์ จิตวเิคราะห์ 

สัญวิทยา หรือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อื่นๆ 

Fiske (1990, p.6) ยงัเห็นว่ามนัมคีวามใกล้เคยีงกบัส�านกัคดิแบบ process 

ซึ่งเป็นส�านักคิดที่ Whitehead ถูกนับอยู่ในนั้นอีกด้วย นอกจากนี้ลักษณะการ

มองแบบกลไกโครงสร้างก็ยังมี General System Theory และ Cybernetics 
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ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มแนวคิดพื้นฐานท่ีใช้ในการมองทฤษฎีการสื่อสารของมนุษย์ที่

เน้นมองการประกอบสร้างจากส่วน (part) ไปสู่ทั้งหมด (whole) กลุ่มนี้อ้างถึง 

process เช่นกัน (Stephen W. Little John, 1978, pp. 30-33) แน่นอนว่าการ

ศึกษาจากส่วนไปสู่ทั้งหมดนี้ยังไปใกล้เคียงกับแนวคิด ANT ของ Bruno Latour 

น�ามาซ่ึงค�าถามก็คือ ท�าไมนเิทศศาสตร์ปัจจบัุนทีด่เูหมอืนจะเป็นขนบของสิง่ทีผ่ม

พยายามเสนอว่ามันจะแก้ปัญหาได้มาตั้งแต่ต้น จึงยังไม่ถูกมองเป็นค�าตอบ และ

ยังไม่ได้สร้างความรู้พื้นฐานที่จะไปช่วยเหลืออะไรร่วมกับขนบอ่ืนๆ ซ�้าร้ายจะมี

ปัญหาในตวัเอง คอืท�าไมในนเิทศศาสตร์เองโดยเฉพาะในไทยจึงไม่มข้ีอถกเถยีงใน

เชิงแนวคิด วิธีวิทยา หรือกระบวนทัศน์ ที่คึกคักอย่างเท่าๆ กับในมนุษยศาสตร์

สงัคมศาสตร์ขนบอ่ืนๆ และท�าไมการสือ่สารจงึถกูตดัออกไปเหลอือยูเ่พยีงส่วนใด

ส่วนหนึ่งในแผนผังดังกล่าว ค�าถามว่า “ท�าไม” และจะแก้อย่างไรในภาคปฏิบัติ 

ยงัคงเป็นอกีค�าถามใหญ่ เบือ้งต้นในชิน้นีผ้มมุง่จะพดูถึงลกัษณะของกระบวนทัศน์

ที่เป็นปัญหา และทางแก้ไขในเชิงกระบวนทัศน์ก่อน

อย่างที่เห็นว่าวิธีคิดแบบ Communication เกิดมาจากความเคลื่อนไหว

ของนวตักรรมอย่างโทรศพัท์ ยงัมีความเป็นวิทยาศาสตร์มาก่อนจะถกูผสมโรงด้วย

ส�านักทฤษฎวีพิากษ์และแนวคดิจากยโุรปในภายหลงั ถดัมาความเข้าใจโครงสร้าง

พื้นฐานของสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ถูกผูกเอาไว้ร่วมกับโครงสร้างองค์กร

สื่อสารมวลชน ทฤษฎีวิพากษ์และข้อสังเกตเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งหมดนี้

รวมอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนวิชาเบ้ืองต้น-พื้นฐานของนิเทศศาสตร์ทั่วไป 

นิเทศศาสตร์โดยเฉพาะสาขาอย่างการสือ่สารมวลชนเร่ิมอธิบายจากลักษณะของ

สัญญาณวิทยุ การเมืองภายในแวดวงผู้ผลิตเนื้อหา ไปจนถึงปลายทางความ

เคลือ่นไหวทางความหมายของมวลชน ซึง่มชีวีติชีวาในช่วงแรกและท�างานในเวลา

นั้น แต่เม่ือขนบสืบทอดจนเริ่มอยู่ตัวแล้วกลับกลายเป็นความนิ่งเฉยในภายหลัง 

กลายเป็นปัญหาของสหวิทยาการที่ไม่มีพลวัต
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อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างของการกลับไปมีชีวิตชีวาและพลังทางความรู้เคย

เกิดขึ้นมาแล้วใน “เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย” (n.d.) 

ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2015 และถัดมาในการ

บรรยายสาธารณะของ Jovan Kurbalija “การอภบิาลอนิเทอร์เนต็: ความท้าทาย

ทางกฎหมายและนโยบาย” รวมทัง้มกีารแปลและแจกหนงัสอื An Introduction 

to Internet Governance ของ Kurbalija ในปีเดียวกันของเครือข่ายพลเมือง

เน็ต16 เวที Cybersex (ใน เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย, 

n.d.) เริ่มจากการอธิบายลักษณะและโครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีออนไลน์ และ

ธรรมชาติของมนุษย์ผู ้รับส่งสาร เช่นการแสดงออกทางเพศ อภิปรายความ

เปลีย่นแปลงของมนัเมือ่อยูบ่นพาหะด้วยบทบาททีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง น�าไปสูก่ารเกดิ

วธิกีารใช้งานและพฤตกิรรมความหมายทางเพศแบบท่ีต่างออกไป และยงัล่วงเลย

ไปถึงข้อสังเกตทางจริยศาสตร์ จนกระท่ังไปถึงการทบทวนตัวบทกฏหมายให้

ท�างานได้กับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ในผูบ้รรยายทัง้สี ่โทมัส กวาดามซู มพีืน้ฐานมาจากสงัคมศาสตร์ เชีย่วชาญ

เรื่องพฤติกรรมเก่ียวกับโรคติดต่อและเรื่องเพศ ส่วน จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน 

คณาธิป ทองรวีวงศ์ และ กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ มีพื้นฐานมาจากนิติศาสตร์ แต่

จอมพลท�าหน้าที่อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของโลกออนไลน์สร้างพลวัตต่อ

พฤตกิรรมของมนษุย์ คณาธปิยกตวัอย่างปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกฏหมายทีส่มัพนัธ์กบั

โครงสร้างพื้นฐานใหม่เหล่านั้นเป็นหลัก ในขณะท่ีกฤษฎารับไม้ต่อด้วยการเป็น

นักจริยศาสตร์ และได้ร่วมกันบรรยายคาบเก่ียวไปมาให้เห็นภาพท่ีกว้างขึ้นจาก

หน่วยย่อยที่ท�างานร่วมกันเป็นเครือข่าย

การบรรยายของ Kurbalija ก็เช่นกันท่ีเริ่มจากกการทบทวนโครงสร้าง

พืน้ฐานของโลกออนไลน์ทีก่�าลงัเกดิขึน้ การปรบัเปลีย่นของพฤตกิรรม และหันไป

16 ด ูTag: Jovan Kurbalija. (ม.ป.ป.). ใน เครอืข่ายพลเมอืงเนต็ มลูนธิเิพือ่อินเทอร์เน็ตและวฒันธรรมพลเมอืง.
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อธิบายการเมืองของทุน บทบาทอ�านาจของแฮกเกอร์ การเมืองระหว่างประเทศ 

เศรษฐศาสตร์ จริยศาสตร์ และกฏหมายในที่สุด 

ค�าอธิบายที่แม้จะมีปลายทางเป็นการสร้างข้อตกลงทางกฏหมายของทั้ง

สองบทสนทนา ในระหว่างทางได้สร้างค�าอธบิายทีไ่ม่จ�ากดัอยูก่บัเพียงความหมาย

หรือพืน้ที ่แต่เป็นการอธบิายโครงสร้างพ้ืนฐานทางการส่ือสารของมนษุย์ทีก่นิพ้ืนที่

ในปริมาณกว้างและท�างานร่วมกับความหมายที่ผกผันไปในแต่ละพ้ืนที่ ลักษณะ

เช่นน้ีคือการเรยีบเรยีงแนวคดิการมององค์ประกอบของการสือ่สารของมนษุย์ขึน้

ใหม่ซึ่งสามารถสร้างพลังในการอธิบายที่กว้างออกไป และเป็นความพยายามที่

ใกล้เคียงกับการมองแบบภววิทยา

ข้อสังเกตที่น่าสนใจการคือนิเทศศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดการเน้ือหา

เหล่าน้ีในฐานะเจ้าบ้าน (host) หรือผู้เรียบเรียง มากกว่าจะเป็นผู้ใช้แนวคิดใน

ขนบของตวัเองมาจัดการ กล่าวคอืเมือ่เริม่เรยีบเรยีงใหม่ พลงักเ็กดิขึน้ใหม่ แต่พอ

เริม่กลับเข้ามามองนิเทศศาสตร์ทีอ่ยูใ่นขนบวธิวีทิยาหรอืกระบวนทศัน์ของตวัเอง

แล้ว มันกลับไม่เป็นอย่างนั้น ผมติดตามวารสารนิเทศศาสตร์ของไทยหลายหัว

มาเป็นเวลานาน ก่อนและมากกว่ามนุษยศาสตร์กับมานุษยวิทยา ในช่วงที่ผม

พยายามเขียนบทความวิชาการชิ้นแรกเพื่ออธิบายวัฒนธรรมของ “คนรุ่นใหม่” 

นิเทศศาสตร์เป็นวารสารหัวแบบแรกที่ผมมองหา แต่กลับไม่ได้ใช้อะไรจากทุกหัว

ในนั้นเลย

ขนบนิเทศศาสตร์ที่ผมรู้จักมีลักษณะการสร้างองค์ความรู้สามแบบหลัก 

แบบแรกคือที่คาบเกี่ยวอยู่ในขอบข่ายของมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ใช้ทฤษฎี

วิพากษ์ ทฤษฎีวรรณกรรม ปรัชญา จิตวิทยา และการตีความต่างๆ มองตัว

สารประกอบด้วยบรบิททางสงัคม เช่นท่ีปรากฏในงานของสมสขุ หนิวมิาน (2558)17 

และงานจ�านวนมากในขอบข่ายที่กว้างขวางของ กาญจนา แก้วเทพ (2539) กลุ่ม

17 สมสขุ หินวมิาน กล่าวไปถงึการเมอืงของการชมโทรทศัน์ในห้องนัง่เล่นด้วย ดู สมสุข หนิวมิาน (2558, น. 45-71)
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ถดัมามองแบบการเมอืง-เศรษฐศาสตร์ สนใจเครอืข่ายผู้ผลิต ปัจจัยการผลิต และ

ผลในเชิงนโยบายที่ข้องแวะกับผู้ผลิตกับผู้ชมอย่างท่ีเห็นได้ในงานของ อุบลรัตน์ 

ศิริยุวศักดิ์ (2545) ส่วนอีกแบบคือแบบท่ีแยกออกมาใช้เครื่องมือทางสถิติ ใช้ 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) และกรอบการมองแบบ

ประชากรศาสตร์ในการศกึษากลุม่ผูร้บัสาร กลุม่หลงันีเ้ป็นส่วนใหญ่ และเป็นส่วน

ที่ตกออกไปจากบทสนทนาของแวดวงวิชาการ 

ผมไม่ได้ก�าลังจะวิจารณ์ว่างานกลุ่มใดเป็นปัญหา แต่การสืบทอดให้กลุ่ม

นั้นๆ กลายเป็นขนบที่มีความแข็งแรง หรือการไม่น�างานในกลุ่มนั้นๆ มองร่วมกับ

กลุม่อืน่ (ทัง้ในหนึง่ชิน้เอง และในการอ่านระหว่างชิน้) นัน้กลายเป็นปัญหา เพราะ

ท�าให้งานหยุดนิ่งจากการส่งแปลต่อสิ่งอื่นและเกิดเป็นพลังขึ้น สภาวการณ์แบบ

หลังนี้คือตัวอย่างของสหวิทยาการแบบฉีกกระดาษที่ได้เปรียบเทียบเอาไว้

เมือ่นเิทศศาสตร์ใช้ชดุทฤษฎพีืน้ฐานของตนทีเ่กดิขึน้มาจากการเรียบเรียง

ระหว่างสายเมื่อห้าสิบปีท่ีแล้วมาใช้ในการอธิบายปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการ

ผลิตซ�้าการตีความในอดีตซึ่งละเลยปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบัน ในทรรศนะของ 

Whitehead (จันทนี เจริญศรี, 2559, น. 36) อาจมองว่างานของนักวิจัย 

นิเทศศาสตร์ที่เลือกใช้แต่องค์ความรู้ในขนบของตนนี้เป็น “ผลผลิตของการ

ตีความ” มากกว่าเป็นผู้ตีความ ในทางกลับกัน งานที่อธิบายปัจจุบันได้อย่าง

เกดิพลงักลบัเป็นงานทีเ่รยีบเรยีงข้ึนโดยความตัง้ใจของนเิทศศาสตร์ท่ีพ่ึงพาอยูก่บั

ขนบอืน่ นเิทศศาสตร์จงึสามารถมบีทบาทเป็นผูเ้รยีบเรียงอย่างทีม่นัเป็นมาต้ังแต่

ต้น ได้ดีกว่าเป็นผู้ผลิตงานตามขนบของตัวเอง

 ผมเสนอว่า ถ้าหากนเิทศศาสตร์เพิง่เกดิขึน้ในวนันี ้มคีวามตัง้ใจทีจ่ะศกึษา

มองความสัมพันธ์และการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่นนี้ นิเทศศาสตร์จะเริ่ม

ท�าอะไรได้บ้าง
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จากท่ีได้ปริทรรศน์ขนบวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสารของมนุษย์ไปในท่ีนี้ 
ท�าให้เหน็ว่าจดุร่วมทีย่งัขาดร่วมกันอยูค่อืการสร้างความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกับมนษุย์
ผู้สัมพันธ์อยู่กับสิ่งอื่น หรือการย้อนกลับไปตั้งต้นอย่างนิเทศศาสตร์ “สหวิทยาการที่มี
พลวัต” ที่ประสานกระบวนทัศน์ วิธีวิทยา และขอบข่ายการศึกษาในตัวเองตั้งแต่ต้น
และมีลักษณะของงานที่เป็นเครือข่ายงานในตัวเอง จะสามารถเกื้อกูลการอธิบายตาม
ความทะเยอทะยานที่แยกแยะกันไปตามแต่ละขนบแม้จะเป็นการอธิบายกรณีเฉพาะ 
โดยการประสานดงักล่าวควรเป็นการประสานทีไ่ม่ละเลยทัง้วฒันธรรม (culture) และ
ธรรมชาติ (nature) ออกจากกัน

บทความ “สู่ภววิทยาการสื่อสารของมนุษย์ : กระบวนทัศน์” เป็นส่วนตั้งต้น
ความตั้งใจระยะยาวที่จะพัฒนากระบวนทัศน์ วิธีวิทยา และข้อเสนอในการมองมนุษย์
ที่สัมพันธ์อยู่กับโครงสร้างอื่นโดยพื้นฐาน กลุ่มวิธีคิดที่น�ามาใช้ในวิธีวิทยาดังกล่าวรวม
ทั้งข้อจ�ากัดและความทะเยอทะยานของมันจะเป็นสิ่งที่ผม (หรืออาจไม่ใช่ผม) จะ
ขยับขยาย ประสาน และอนุมานขึ้นในข้อเขียนชิ้นต่อไปในช่ือเดียวกันท่ีข้ึนต้นว่า 
“สู่ภววิทยาการสื่อสารของมนุษย์” โดยเริ่มเสนอการมองความสัมพันธ์ข้ันพื้นฐาน
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งอื่น อาทิ มนุษย์กับชีวิตอื่น มนุษย์กับกลไก มนุษย์กับผัสสะ (ความ
หมาย รปู รส กลิน่เสยีง สมัผสั ฯลฯ) ไปจนถงึมนุษย์กบัการสือ่สารข้ามผสัสะ ซ่ึงเป็นการ
เรียบเรียงกระบวนทัศน์ และวิธีวิทยาให้เป็นค�าอธิบายพื้นฐานท่ีช่วยสนับสนุนงานใน
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 

อน่ึง การพฒันากระบวนทศัน์แบบภววทิยาเป็นหัวข้อทีส่นทนากันมากในความ
เคลื่อนไหว Ontological turn แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่อย่างแท้จริงกลับเป็นตัววิธีวิทยาหรือ
เครื่องมือพื้นฐานที่จะใช้ช่วยในการศึกษาวิจัย ซึ่งผมตั้งใจจะพัฒนาต่อเนื่องไปจาก
บทความนี้ หากผู้อ่านเห็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นในขอบข่ายวิชาการอื่นท่ีผมยังไม่เห็น 
และสามารถชี้แนะ หรือเขียนงานชิ้นอื่นขึ้นมาส่งแปลต่อกันให้เห็นเป็นบทสรุปที่
เคลือ่นไหวต่อไปจากงานชิน้นีไ้ปได้ หรอืสานต่อได้ในทางวธิวีทิยาทีไ่ปไกลกว่าการเสนอ

กระบวนทัศน์ ก็จะเป็นความยินดีอย่างยิ่ง

สรุปผลกำรศึกษำ
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ขอบคุณ

งานช้ินนี้ เกิดขึ้นได้ด ้วยการสื่อสารโดยตรงกับนักวิชาการ

หลากหลายขนบ นักมานุษยวิทยาอย่าง จักรกริช สังขมณี ได้ส่งงานที่

อยู่ระหว่างการแก้ไขให้ผมอ่านเทียบกับงานวิจัยเชิงภววิทยาชิ้นอื่นๆ 

ศรยุทธ เอ่ียมเอื้อยุทธ ได้ช่วยตอบค�าถามผมผ่านทางกล่องข้อความ

เฟซบุ๊กดังที่ปรากฏในข้อเขียน นักปรัชญาอย่าง ธีรภัทร ร่ืนศิริ ท่ีได้

สนทนากับผมเรื่องลักษณะของการศึกษาแบบภววิทยา ท�าให้ขบคิดได้

ชัดขึ้นว่าหลัง Speculative Realism และหลัง Postmodernism ท�า

ให้ภววิทยาในทศวรรษที่ 2010 แตกต่างจากภววิทยาของ Aristotle 

อย่างไร (ซึ่งมีอิทธิพลต่อข้อเขียนชิ้นนี้ และจะพูดถึงในชิ้นถัดไป) 

นอกจากนี้ผมขอขอบคุณห้องสมุดนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ที่ผมใช้ในการ

ตดิตามความเคลือ่นไหวของแวดวงวชิาการนเิทศศาสตร์มาอย่างต่อเนือ่ง 

รวมทั้งขอบคุณเครือข่ายวิชาการท่ีจัดการการสนทนาทุกๆ วงที่ถูก

พูดถึงในงานชิ้นนี้ ที่สุดแล้วขอบคุณ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี บรรณาธิการ

วารสารสหวิทยาการที่ให้ความสนใจในข้อเขียนของผม และได้ดูแล

ต้นฉบับในเวลาต่อมา 
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