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สารจ้ากคณบดี่

 วารสารวชิาการ “นวตักรรมสงัคม : Journal of Social Innovation” ปีที่� 4 ฉบับัั

ท่� 1 (เดืุอำน มกราคม –  มถุิุนายน 2564) เป็ีนฉบับััท่�ท่มงานทำางานท่ามกลางสถุานการณ์

โควิดุท่�เข�ามาในระลอำกท่� 3 ซึ่ึ�งสถุานการณ์หนักกว่า 2 ครั�งผู้่านมา  เพื�อำความปีลอำดุภัย 

และลดุการแพร่กระจายขอำงเชื�อำโควิดุ -19  มหาวิทยาลัยไดุ�ให� WFH ต่อำเนื�อำงเปี็นเวลา

เกือำบั 2 เดืุอำน นอำกจากน่�มหาวิทยาลัยไดุ�ปีระสานงานและไดุ�รับัความไว�วางใจจาก

กระทรวงสาธุารณสุขให�เปี็นสถุานท่�ฉ่ดุวัคซึ่่นปี้อำงกันไวรัส  โดุยระดุมบัุคลากรทางการ

แพทย์  และเจ�าหน�าท่�มาให�บัริการทั�งบัุคลากรในมหาวิทยาลัย และปีระชาชนในพื�นท่�

ใกล�เคย่ง  และดุ�วยการบัรหิารงานอำยา่งเปีน็ระบับั การบัรกิารสงัคมจงึสร�างความพอำใจ

และลดุภาระขอำงรัฐไปีไดุ�ส่วนหนึ�ง

 โชคดุข่อำงมหาวทิยาลยัรงัสติท่�อำย่้ทา่มกลางชุมชนเมอืำงเอำกและตำาบัลหลกัหก 

ซึ่ึ�งเป็ีนชุมชนท่�เข�มแข็งมป่ีระวัตศิิาสตร์และเคยผู่้านวิกฤติท่�รนุแรงและปีระคับัปีระคอำง

จนผู้่านพ�นเหตุการณ์สำาคัญๆ ไดุ�เปี็นอำย่างดุ่ ล่าสุดุก็เปี็นกรณ่นำ�าท่วมใหญ่ ปีี 2554 

 วิกฤตโิควดิุ-19 ครั�งน่�เราจงึเชื�อำมั�นวา่ชมุชนหลกัหกและมหาวทิยาลัยรังสิตจะ

ร่วมกันฟัันฝ่่าวิกฤติรอำบัน่�ไปีไดุ�เปี็นอำย่างดุ่เฉกเช่นท่�ผู้่านมา

 อำยา่งไรกต็ามทา่มกลางสถุานการณก์ารทำางานแบับั WFH วทิยาลยันวัตกรรม

สังคมไดุ�ใช�ศิักยภาพท่�ม่ทั�งหมดุทั�งเทคโนโลย่ กำาลังคน บัุคลากร และเจ�าหน�าท่�ดุำาเนิน

การจนวารสารฉบับััน่�คลอำดุอำอำกมาไดุ�ตามกำาหนดุ ซึึ่�งต�อำงขอำขอำบัพระคณุนกัวชิาการทกุ

ทา่นผู้้�มจ่ติกุศิลรงัสรรคบ์ัทความวชิาการท่�มค่ณุคา่อำอำกมาให�ปีรากฏส้ส่ายตาผู้้�อำา่นอำก่

คำารบัหนึ�ง
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 นอำกจากนักวิชาการผู้้�รังสรรค์บัทความแล�ว ผู้้�ท่�จะอำดุกล่าวถุึงไม่ไดุ�คือำผู้้�ทรง

คุณวุฒิท่�ไดุ�กรุณาอำ่านบัทความให�อำย่างตั�งอำกตั�งใจ  และให�การปีระเมินอำย่างม่คุณค่า

ทางวิชาการ ซึ่ึ�งท่มงานวารสารนวัตกรรมสังคมต�อำงขอำขอำบัพระคุณมา ณ ท่�น่�

 ความเปีล่�ยนแปีลงดุำาเนินผู้่านเราไปีทุกว่�วันและทุกขณะ ม่ทั�งเรื�อำงดุ่ และ

เรื�อำงร�าย แต่ไม่ว่าสถุานการณ์จะเป็ีนอำย่างไร เราคนไทยทุกคนก็จะปีระคับัปีระคอำง

ซึ่ึ�งกันและกัน มหาวิทยาลัยยังทำาหน�าท่�อำย้่เค่ยงข�างกับัปีระชาชนให�สมกับัเปี็นขุมพลัง

แหง่ปีญัญาและศัิกยภาพเพื�อำสงัคมธุรรมาธิุปีไตย เพื�อำการอำย่้อำย่างรม่เยน็เปีน็สขุเสมอำ  

หน�ากัน

                                                   

       ดุร.สุริยะใส  กตะศิิลา

        คณบัดุ่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

                   มหาวิทยาลัยรังสิต
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 วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation ฉบัับัท่� 4 ปีระจำาปีีท่� 

4 ฉบัับัท่� 1 (เดุือำน มกราคม –  มิถุุนายน 2564) ในฉบัับัน่�วารสารยังอำัดุแน่นดุ�วยเนื�อำหา

ท่�น่าสนใจ  ซึ่ึ�งม่ทั�งบัทความวิชาการและบัทความวิจัย  สำาหรับับัทความวิชาการ เรื�อำง

“ความขัดุแย�ง ความรุนแรงและสันติวิธุ่” เข่ยนโดุย บัุญส่ง ชเลธุร  ซึ่ึ�งม่ปีระสบัการณ์

ยาวนานต่อำเนื�อำงตั�งแต่การชุมนุมขอำงนักศิึกษาเดุือำนตุลาคม  และผู้่านร�อำนผู้่านหนาว

กบััการเปีล่�ยนแปีลงทางการเมือำงมาจนกระทั�งบัดัุน่� บัทความทางวิชาการจงึมเ่สน่หแ์ละ

น่าอำ่านอำย่างยิ�ง สำาหรับับัทความวิจัย  ม่ความหลากหลายตามร้ปีแบับัขอำงนวัตกรรม

สังคม  ในมิติขอำงการจัดุการหลักธุรรมาภิบัาลและการส่งเสริมจริยธุรรม  ม่บัทความ 

2 ชิ�นดุ�วยกันคือำ “การบัริหารจัดุการตามหลักธุรรมภิบัาลขอำงสำานักงานสลากกินแบั่ง

รัฐบัาลไทย” นำาเสนอำโดุย สุภิรัตน์ ศิร่พุทธุางก้ร ปีร่ชา ดุิลกวุฒิสิทธิุ� และรัตพงษ์

สอำนสุภาพ และอำ่กเรื�อำงคือำ “การส่งเสริมจรยิธุรรมสำาหรับัข�าราชการและเจ�าหน�าท่�ขอำง

รัฐในปีระเทศิไทย” นำาเสนอำโดุย ธัุนยพร  สุนทรธุรรม, จอำมเดุช ตร่เมฆ และชวนัสถุ์ 

เจนการ สำาหรับัเรื�อำงน่�เป็ีนส่วนหนึ�งในโครงการวิจยัท่�นำาเสนอำภาครัฐใช�การปีระชุมกลุม่ย่อำย

ท่�ม่ความเห็นขอำงผู้้�เข�าปีระชุมในต่างสาขา ท่�น่าสนใจและม่ปีริมาณมากอำันดัุบัต่อำมา 

จิระวัฒน์ อำย้่สบัาย เรื�อำง “การควบัคุมยาส้บัตามกรอำบัขอำงอำงค์การอำนามัยโลกใน

บัรบิัทปีระเทศิไทย” เปีน็บัทความเก่�ยวกบััรายละเอำย่ดุขอำงการดุำาเนินการเก่�ยวกับัยาสบ้ั

อำย่างละเอำย่ดุตามกรอำบัขอำงอำงคก์รอำนามยัโลกท่�มก่ารควบัคมุ มก่ารวางมาตรการและ

แนวทางเพื�อำควบัคุมยาส้บัและการทำางานท่�ม่ปีระสิทธุิภาพขอำงอำงค์การอำนามัยโลก 

แต่พิจารณาบันบัริบัทขอำงปีระเทศิไทย  นับัเปี็นข�อำม้ลขอำงคนวงในท่�ม่ความน่าสนใจ

อำย่างยิ�ง อำ่กเรื�อำงหนึ�งท่�ม่ความทันสมัยและฉ่กอำอำกไปีจากบัทความทางสังคมและ

การเมอืำงท่�ผู่้านมา คอืำ มติทิางดุ�านเทคโนโลย่ ว่รพงษ์ ชตุภิทัร์ อำาจารย์ปีระจำาวิทยาลัย

นวัตกรรมสังคมผู้้�ครำ�าหวอำดุในตลาดุการเงิน การลงทุน และภาคอำสังหาริมทรัพย์ 

ไดุ�กรณุามาเข่ยนบัทความทนัสมยัให� เรื�อำง “การปีระยกุตใ์ช� 5G ในธุุรกจิอำสงัหารมิทรพัย์

ไทย” เป็ีนบัทความท่�จะเปิีดุโลกความร้�เก่�ยวกับัความทันสมัยในโลก 5G ท่�ผู้้ �อำ่านจะ

บรรณาธิิการแถลัง
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ไดุ�ปีระโยชน์อำย่างยิ�ง และบัทความวิจัยสุดุท�ายในเล่มน่�คือำเรื�อำง “พื�นท่�สาธุารณะ

กบััการสร�างเสริมศิกัยภาพขอำงบุัคคลอำอำทิสตกิในปีระเทศิไทย” โดุยนักศิกึษาปีริญญาเอำก

 เพ็ญทิพา แจ่มจันทร์เกษม ซึ่ึ�งพื�นเดุิมเปี็นวิศิวกรผู้้�เช่�ยวชาญทางดุ�านไอำท่อำย่างยิ�ง แต่

กลับัมาหลงใหลงานทางดุ�านสังคมศิาสตร์ โดุยเฉพาะการสร�างผู้ลงานให�ปีระโยชน์

กับัเดุ็กอำอำทิสติก เปี็นผู้ลงานอำ่กชิ�นหนึ�งท่�ผู้้�อำ่านจะไดุ�เต็มอำิ�มกับัทฤษฎี่ทางวิชาการและ

ปีรากฏการณ์จริง

 ขอำเชิญติดุตามสาระอำันหลากหลายตามแบับัสหวิทยาการขอำงวารสาร

นวัตกรรมสังคมไดุ�เลยค่ะ                                                                                   



วารสารนวัตกรรมสังคม14

      1 ดุร.,อำาจารย์ปีระจำาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ความขััดแย้ง ความรุนแรงและสันติวิธ่ี
Conflict Violence and Peaceful Solution

บัุญส่ง ชเลธุร1

บที่คัดีย่อ 

  หากกล่าวย�อำนหลังไปีในปีระวัติศิาสตร์ขอำงมนุษยชาติ จะเห็นไดุ�ว่า ความท่�

มนุษย์เปี็นสัตว์สังคมท่�จำาต�อำงอำย้่ร่วมกัน การอำย้่ร่วมกันดุังกล่าวม่โอำกาสท่�จะนำาไปี

ส้ ่ข�อำพิพาทไดุ� ความขัดุแย�งเกิดุขึ�นไดุ�ตั�งแต่ม่มนุษย์ 2 คนในโลกน่�แล�ว (ชัยวัฒน์ 

สถุาอำานันท์, 2549) ความขัดุแย�งจึงเปี็นสิ�งท่�อำย่้ค้่กับัสังคมมนุษย์ เปี็นเรื�อำงท่�เกิดุขึ�น

เปี็นธุรรมชาติ เนื�อำงจากธุรรมชาติขอำงมนุษย์มักมอำงหาสิ�งท่�ดุ่กว่าเดุิมอำย้่เสมอำ เมื�อำเกิดุ

ความสนใจหรือำความพอำใจท่�เหมือำนกัน ก็เกิดุความร่วมมือำ แต่ถุึงม่ความร่วมมือำก็ยังม่

การแข่งขัน แต่ถุ�าแตกต่างกัน การแข่งขันย่อำมเกิดุ ความขัดุแย�งท่�ม่ ม่ทั�งท่�มนุษย์ม่ต่อำ

ธุรรมชาติ และม่ต่อำมนุษย์ดุ�วยกันเอำง

  ซึ่ึ�งการมอำงหาสิ�งท่�ดุ่กว่านั�น อำาจนำามาซึึ่�งการพยายามช่วงชิงความไดุ�เปีร่ยบั

 สะท�อำนความเหนือำกว่าท่�ฝ่่ายหนึ�งม่ต่อำอำ่กฝ่่ายหนึ�ง ยิ�งถุ�าม่ความเชื�อำว่าฝ่่ายตนแตก

ต่างกว่าคนอำ่กฝ่่ายหนึ�ง ฝ่่ายตนเหนือำกว่าและถุ้กต�อำงกว่าอำ่กฝ่่ายหนึ�งตลอำดุเวลา ก็

เปี็นการง่ายท่�จะยิ�งกระตุ�นให�เกิดุการใช�ความรุนแรงเพื�อำกำาหราบัอำ่กฝ่่ายหนึ�ง เปี็นการ

กลบััไปีขยายความขดัุแย�งให�มากขึ�น โดุยหากทั�งสอำงฝ่า่ย หรอืำหลายฝ่า่ยท่�เก่�ยวข�อำงไม่

สามารถุบัริหารความขัดุแย�งให�หมดุไปี หรือำเบัาบัางลงไดุ� ดุ�วยการแบ่ังปีนัสิ�งท่�ดุ่กว่าไดุ�

อำย่างเหมาะสม จนเปี็นท่�พอำใจและยอำมรับัไดุ�ขอำงทุกฝ่่ายท่�เก่�ยวข�อำงแล�ว ย่อำมก่อำเกิดุ    

ผู้ลกระทบัในเชิงลบั ทั�งความแตกแยก การทะเลาะวิวาท ท่�อำาจนำาไปีส้่การใช�ความ
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รุนแรง ในระดุับับัุคคล ก็ถุึงขั�นทำาร�ายร่างกาย ฆ่าฟัันกัน ในระดุับัปีระเทศิแล�วก็เปี็นไปี

ไดุ�อำาจนำาไปีส้่การส้�รบัทั�งสงครามขนาดุเล็กและสงครามขนาดุใหญ่อำย่างสงครามโลก

  ทั�งน่�มิไดุ�หมายความเสมอำไปีว่าความขัดุแย�งเปี็นเรื�อำงท่�จะต�อำงพัฒนาอำอำกไปี

ในทางลบั เพราะความขัดุแย�งแล�วในหลาย ๆ  ครั�งสามารถุเป็ีนเรื�อำงท่�กระตุ�นให�เกิดุการ

คดิุแก�ไข ปีรบััปีรงุ อำนันำาไปีส้ก่ารเปีล่�ยนแปีลงท่�ดุข่ึ�นไดุ� ความขดัุแย�งสามารถุทำาให�เกดิุ

นวตักรรมการสร�างสรรคแ์ละการเตบิัโต ความขดัุแย�งจงึเปีน็เรื�อำงท่�สร�างปีระโยชนไ์ดุ�เชน่

กันในหลาย ๆ กรณ่

  ในส่วนขอำงความขัดุแย�งท่�ไม่อำาจจัดุการและควบัคุมไดุ� อำันนำาไปีส่้ความไม่

พอำใจ ความไม่ไว�วางใจ ท่�ท�ายสดุุสามารถุลกุลามไปีส้ค่วามรุนแรง ท่�สร�างความเจ็บัปีวดุ

และความส้ญเส่ยไดุ� ดุังนั�น ก็เล่�ยงไม่ไดุ�ท่�จะม่การพ้ดุถุึงการสร�างสันติภาพเพื�อำยุติ

ปีัญหาความขัดุแย�ง เปี็นการมอำงหาทางอำอำกท่�ผู้้�คนจะอำย่้ร่วมกันต่อำไปีไดุ�โดุยสงบัสุข

แม�จะน่าเส่ยดุายท่�ว่าสันติภาพท่�เกิดุมาค้่ขนานไปีกับัความขัดุแย�งนั�น มักจะไม่ถุาวร

หรือำคงทน เพราะไม่ช�าความขัดุแย�งก็เกิดุขึ�นอำ่ก วกไปีวนมาเช่นน่�เสมอำก็ตาม 

  ความขัดุแย�งม่ 2 ลักษณะ คือำความขัดุแย�งในทางบัวก และความขัดุแย�งใน

ทางลบั ซึ่ึ�งหากมนุษย์มิไดุ�เข�าใจเช่นน่� แต่ยังเชื�อำว่าความรุนแรงเปี็นธุรรมชาติและเปี็น

สิ�งท่�เกิดุมาค้่กับัความเปี็นมนุษย์ และธุรรมชาตินั�น ๆ ไม่ม่วันเปีล่�ยนแปีลงไดุ� เช่นน่�

ความรุนแรงก็ไม่ม่วันสิ�นสุดุ 

คำาสำาคัญ: ความขัดุแย�ง, ความรุนแรง, สันติวิธุ่
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Abstract

  Back in the history of humankind, it can be seen that humankind are 

social animals that cannot stay alone.  Staying together is potentially leading 

to conflict. Conflicts erupt when there are two or more people living together.  

Conflict is intrinsic to human society.  It happens naturally.  Because human 

nature is always looking for the betterment.  When the same interests or pleasures 

arise, it always results in cooperation.  But even if there is cooperation, there is 

still competition.  But if they are different, competition naturally occur.  Conflict 

can happen between humans and nature, and humans against other human 

beings. 

 Looking for betterment may lead to attempt to gain an advantage. This 

reflects the superiority that one side has over the other.  When there is a belief 

that one party is different from the other, one is always superior and more 

righteous than the other, then then situation can easily slide to violence in 

order to control the other.  As a result, it perpetuates the conflict even more.  

In such situation when both parties or many parties involved are unable to 

manage the conflict completely or can mitigate it by properly sharing of the 

profit until all parties involved are satisfied, it would inevitably have a negative 

impact, schism, quarrels that can lead to violence.  On a personal level, it can 

develop into physical assault and murder; on a national level, it could lead to 

both small-scale battles and large-scale wars like World War.

  This does not always mean that conflicts have to evolve negatively.  Be-

cause conflicts can at times be motivating for improvement, leading to change 

for the betterment.  Conflicts can fuel innovation, creativity, and growth. Conflict 

is also a profitable matter in many cases.

  On the part of conflict that cannot be managed and controlled it leads 

to dissatisfaction, mistrust and at the end can escalate to violence.  Therefore, 
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it is inevitable that peace can be said to end conflicts.  It is looking for a solution 

where people can live together in peace.  Unfortunately, though, that peace 

parallels that conflict they are usually not permanent or durable because soon 

another conflict will always flare up again.

  There are two aspects of conflict: positive conflict and negative conflicts.  

If humans do not understand like this, but believe that violence is natural and 

that it is a nature of human beings.  Then, that nature cannot be changed and 

violence never ends.

Key words: Conflict, Violence, Peaceful solution
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ธิรรมชาติของมนุษย์ในปรัชญา

  นักปีรัชญาจำานวนมากตั�งแต่อำดุ่ตมาจนถุึงปีัจจุบััน มักม่ทัศินะต่อำธุรรมชาติ

ขอำงมนุษย์ท่�บัางส่วนเหมือำนกัน ในขณะท่�บัางส่วนก็ต่างกันอำอำกไปี อำย่างในกรณ่ขอำง

อำริสโตเติล (384-322 ก่อำน ค.ศิ.) Aristotle นักปีรัชญากร่กโบัราณท่�ยิ�งใหญ่ในตะวัน

ตกท่�เห็นว่า “มนุษย์เปี็นสัตว์ทางสังคม และการเมือำง ต�อำงการการอำย้่ร่วมกันในสังคม

เพราะมนุษย์จะไม่สามารถุม่ช่วิตท่�ดุ่ไดุ�หากอำย่้ตามลำาพัง เพราะศิักยภาพขอำงมนุษย์

นั�นจะพัฒนาไปีส้่ความสมบั้รณ์ไดุ�ก็ต่อำเมื�อำ มนุษย์อำย่้ในสังคมท่�ม่รัฐและม่กฎีหมายม่

ความยุติธุรรม” (วิทยากร เช่ยงก้ล, 2555) 

  เซนต ์ที่อมสั อะไควนสั (ค.ศ. 1225-1274) Saint Thomus Aquinas นกับัวช

โดุมินิกันและนักปีรัชญาชาวอำิตาล่ เปี็นผู้้�สอำนวิชาเทววิทยาในมหาวิทยาลัยปีาร่ส เชื�อำ

เชน่เดุย่วกบััอำลสิโตเตลิวา่ มนษุยเ์ปีน็สตัวส์งัคมและการเมอืำง ซึ่ึ�งต�อำงการโดุยธุรรมชาติ

ท่�จะเข�ามาอำย่้รว่มกนัในสงัคม แตก่ารปีกครอำงจะต�อำงมห่ลกัการบัางอำยา่งซึ่ึ�งสอำดุคล�อำง

กบัักฎีธุรรมชาติ (วิทยากร เชย่งก้ล, 2555) เขาเห็นว่ารัฐบัาลควรขึ�นอำย่้กับักฎีหมายและ

ถุ้กช่�นำาโดุยศิ่ลธุรรม การปีกครอำงจะต�อำงม่หลักการท่�สอำดุคล�อำงกับักฎีธุรรมชาติ เช่น 

การท่�มนุษย์ต�อำงพึ�งพาช่วยเหลือำกันและกัน ไม่ทำาร�ายกัน ถุ�าหากการปีกครอำงขัดุแย�ง

กับักฎีธุรรมชาติ ปีระชาชนก็ม่สิทธุิปีฏิเสธุผู้้�ปีกครอำงไดุ� (วิทยากร เช่ยงก้ล, 2556) 

  ที่อมัส ฮอบส์ (ค.ศ. 1588-1679) Thomas Hobbes นักปีรัชญาการเมือำง

อำังกฤษในศิตวรรษท่� 17 เขาม่ทัศินะต่อำมนุษย์ในเชิงวัตถุุนิยมและมอำงโลกในแง่ร�าย

 เขาเห็นว่ามนุษย์เห็นแก่ตัวและละโมบัโดุยธุรรมชาติ กิจกรรมขอำงมนุษย์ถุ้กจ้งใจโดุย

ผู้ลปีระโยชน์ส่วนตัวเท่านั�น (วิทยากร เช่ยงก้ล, 2556) ทั�งจะพยายามครอำบัครอำงเพื�อำ

ผู้ลปีระโยชน์ขอำงตัวเอำงให�มากท่�สุดุ ถุ�าหากไม่ถุ้กควบัคุมโดุยอำำานาจทางการเมือำงท่�

ชอำบัธุรรม เขามอำงว่าความร่วมมือำระหว่างปีระชาชนเปี็นไปีไม่ไดุ�ถุ�าปีราศิจากความไว�

วางใจ และความไว�วางใจยากท่�จะเกิดุขึ�นไดุ� ถุ�าหากไม่ม่อำำานาจท่�เหนือำกว่าปีระชาชน

ทั�วไปี (Superior Power) มาบัังคับัใช�กฎีหมาย ดุังนั�นจึงจำาเปี็นต�อำงม่ “อำำานาจท่�เปี็น

ทางการ (Authority) เพื�อำท่�จะปีระกันความมั�นคงแก่เรา และทำาให�เราไว�วางใจคนอำื�น 

(ว่าเขาจะไม่ทำาผู้ิดุกฎีหมาย เพราะจะถุ้กเจ�าหน�าท่�จับักุมลงโทษ) และดุ�วยบัรรยากาศิ
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ท่�ม่ความไว�วางใจน่�เอำง จะส่งผู้ลให�ปีระชาชนร่วมมือำกันทำาสิ�งท่�เปี็นปีระโยชน์ต่อำสังคม 

(วิทยากร เช่ยงก้ล, 2555) 

  จ้อหน์ ลัอ็ค (ค.ศ. 1767-1782) John Locke มอำงสภาพธุรรมชาตขิอำงมนษุย์

ตา่งจากฮอำบัส ์ซึ่ึ�งมอำงวา่มนษุยเ์หมอืำนสตัวป์ีา่ แตล็่อำคกลบััมอำงวา่มนุษย์มเ่หตผุู้ลและ

จิตสำานึกท่�จะแยกผู้ิดุแยกถุ้กไดุ� ตระหนักในกฎีธุรรมชาติว่าคนเราไม่ควรทำาลายช่วิต 

สขุภาพ เสรภ่าพ ทรพัยส์นิขอำงคนอำื�น และมนุษย์เข�ามาอำย่้รวมกนัเปีน็สงัคมโดุยสมัครใจ

เพื�อำสร�างสงัคมท่�จะเปีน็ปีระโยชนต์อ่ำทกุคนเพิ�มขึ�น มากกวา่การท่�ตา่งคนตา่งใช�เสรภ่าพ

ขอำงตน เช่น แก�แค�นให�ญาติท่�ถุ้กฆ่าหรือำทำาร�าย (วิทยากร เช่ยงก้ล, 2555) 

  ยัง ยาคส์ รุสโซ (ค.ศ. 1712-1778) Jean Jacques Rousseau นักปีรัชญา

ชาวสวิส เชื�อำเชน่เดุย่วกันวา่ มนุษยเ์กดิุมาดุ ่แต่กลบััถุ้กฉ�อำฉลจากปีระสบัการณ์ขอำงการ

โตขึ�นมาสังคม เขาเชื�อำว่ามนุษย์เรามสั่ญชาตญาณท่�ดุ ่ซึึ่�งตรงกันข�ามกับัฮอำบัส์ เขามอำง

ว่ามนุษย์ตอำนแรกคือำ คนปี่าท่�ม่จิตใจดุ่งาม (Noble Savage) แต่เมื�อำเติบัโตในสังคมท่�

อำ�างวา่มอ่ำารยธุรรม พวกเขาถุ้กสอำนให�กดุดุนัและคบััข�อำงใจกบััสญัชาตญาณธุรรมชาติ 

ต�อำงสะกดุกั�นความร้�สกึท่�แท�จรงิและรบััเอำาแนวคดิุท่�ไมเ่ปีน็ธุรรมชาตเิสแสร�งขอำงคนอำื�น

ทำาให�ไม่คดิุไม่ร้�สกึอำย่างท่�เขาคดิุและร้�สกึจรงิ ๆ  ทำาให�เกดิุความร้�สกึแปีลกแยกจากตวัตน

แท�จริงขอำงเขา ดุังนั�นอำารยธุรรมจึงเปี็นตัวการท่�ฉ�อำฉล มอำมเมา และทำาลายค่านิยมท่�

แท�จริงขอำงคน ไม่ใช่เปี็นผู้้�สร�างและเผู้ยแพร่อำย่างท่�หลายคนเข�าใจ

  แต่เมื�อำคนเราก�าวเท�าเข�าในอำารยธุรรมแล�ว ย่อำมไม่ม่ทางเลือำกจะกลับัไปีส้่

สังคมท่�บัริสุทธิุ�แบับัดุั�งเดุิมไดุ�อำ่ก ดุังนั�นเราจึงต�อำงเปีล่�ยนอำารยธุรรมเส่ยใหม่ เพื�อำท่�จะ

เปีดิุทางให�สัญชาตญาณธุรรมชาติ และความร้�สกึขอำงเราไดุ�แสดุงอำอำกอำย่างเต็มท่�มาก 

กว่าอำารยธุรรมแบับัเก่า (วิทยากร เช่ยงก้ล, 2555) 

  เอ็มมาน้เอลั คานที่์ (ค.ศ. 1724-1804) Immanuel Kant นักปีรัชญาเชิง

วิพากษ์ชาวเยอำรมัน เห็นว่า คนเราอำาจตระหนักเรื�อำงสิทธุิหรือำหน�าท่�ไดุ�โดุยการคิดุ

อำยา่งจรงิจงัเก่�ยวกบััธุรรมชาตขิอำงมนษุยเ์อำง แตม่นษุยม์เ่หตผุู้ลซึ่ึ�งตา่งจากสตัวอ์ำื�น การ

ปีระพฤตปิีฏบิัตัขิอำงมนษุยจ์งึควรถุ้กกำาหนดุโดุยกฎีแหง่เหตผุู้ล ไมใ่ชก่ฎีธุรรมชาต ิหลกั

เบัื�อำงต�นขอำงกฎีขอำงเหตุผู้ลคือำการหล่กเล่�ยงความขัดุแย�งกันเอำงระหว่างความคิดุและ

การกระทำา และปีฏิบััติตัวให�อำย้่ในกฎีซึ่ึ�งทำาให�เปี็นกฎีสากล (Universal Law) ท่�ใช�ไดุ�

สำาหรับัทุกคน เช่น เราควรพ้ดุจริง มากกว่าพ้ดุโกหก เพราะถุ�าเรายอำมรับัให�การโกหก

เปี็นสากล จะไม่ม่ใครเชื�อำถุือำไว�วางใจใครอำ่กต่อำไปี (วิทยากร เช่ยงก้ล, 2555)  
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  ปีเตอร์ โครพิอตกิ�น (ค.ศ. 1842-1921) Peter Kropotkin เจ�าชายรัสเซึ่่ย   

ผู้้�เข่ยนหนงัสอืำทฤษฎ่ีอำนาธุปิีตัยน์ยิม หลงัการปีฏิวตัขิอำงพรรคบัอำลเชวิคในปี ี1917 เหน็

ว่า โดุยพื�นฐานทางธุรรมชาติ สัตว์ชนิดุเดุ่ยวกันจะช่วยเหลือำกันและกัน ทั�งในระดุับั

ครอำบัครัวและกลุ่มเพื�อำต่อำส้�กับัธุรรมชาติรอำบัตัว สัตว์ท่�ช่วยเหลือำกันม่โอำกาสจะรอำดุ

ชวิ่ตและขยายพันธ์ุุมากกว่าสตัวป์ีระเภทท่�อำย่้โดุดุเดุ่�ยวและต่อำส้�กนัเอำงในพันธ์ุุเดุย่วกัน 

การชว่ยเหลอืำกนัและกนั เปีน็พื�นฐานขอำงสงัคมสิ�งมช่ว่ติรวมทั�งมนษุยโ์ดุยปีราศิจากการ

บัังคับั เขาเชื�อำว่ามนุษย์อำยากอำย้่เปี็นสังคมเพื�อำช่วยเหลือำกันและกันให�เข�มแข็งเพิ�มขึ�น  

(วิทยากร เช่ยงก้ล, 2555) 

  ขงจ้้�อ (551-479 ก่อน ค.ศ.) Confucious นักปีราชญ์ชาวจ่น เสนอำการแบั่ง

และทำาตามหน�าท่� เพื�อำการอำย่้รว่มกนัขอำงคนในสงัคม โดุยเน�นไปีท่�หลกัจริยธุรรม ขงจื�อำ

เชื�อำมั�นในศิักยภาพขอำงมนุษย์ในการขัดุเกลาตนเพื�อำแก�ปีัญหาระดุับัปีัจเจกบัุคคลและ

สังคมดุ�วยตัวขอำงมนุษย์เอำง อำันเปี็นการยกระดุับัความเปี็นมนุษยนิยม (Humanism) 

ให�ส้งขึ�นอำย่างท่�ไม่เคยเป็ีนมาก่อำน ขงจื�อำกล่าวไว�ว่า “มนุษย์สามารถุทำาให�มรรควิถุ่ยิ�ง

ใหญ่ไดุ� แต่มรรควิธุ่ไม่อำาจทำาให�มนุษย์ยิ�งใหญ่ไดุ�” (สำานักงานกอำงทุนสนับัสนุนการ

วิจัย, 2564) 

  เลั่าจ้้�อ (604-531 ก่อน ค.ศ.) Lao Tzu นกัปีราชญ์ชาวจน่ผู้้�เขย่นหนงัสือำเตา๋

เต ชิง (หนทาง) ซึ่ึ�งถุือำเปี็นพื�นฐานขอำงแนวความคิดุลัทธุิเต๋า (Taoism) ท่�คัดุค�านลัทธุิ

ขงจื�อำท่�เน�นการเชื�อำผู้้�ปีกครอำง โดุยเห็นว่า “กษัตริย์ท่�ดุ่ควรปีกครอำงให�น�อำยท่�สุดุ ปีล่อำย

ให�ทุกสิ�งเปี็นไปีตามธุรรมชาติ คนเราควรต่างคนต่างอำย้่อำย่างเปี็นอำิสระ ไม่ยุ่งเก่�ยวกับั

ความปีรารถุนาขอำงคนอำื�น ไม่ยนิดุต่่อำความนยิมชมชอำบั ความโกรธุ” (วิทยากร เชย่งก้ล, 

2555) 

สันติภาพิแลัะความรุนแรง ในที่ัศนะของโยฮัน กัลัตุง

  โยฮัน กลัตงุ (Johan Galtung) ชาวนอำร์เวย ์นกัสงัคมวทิยาและนักคณติศิาสตร์ 

ผู้้�ไดุ�ชื�อำว่าเปีน็บัดิุาขอำงสนัตศิิกึษายคุใหม ่ซึึ่�งบัญัญตัหิลกัการเก่�ยวกบัั “กรณ่ศึิกษาดุ�าน

สันติภาพ และความขัดุแย�ง” ทั�งเป็ีนผู้้�ก่อำตั�ง “สถุาบัันวิจัยสันติภาพ แห่งกรุงอำอำสโล

(The Peace Research Institute Oslo)” ผู้ลงานท่�ม่ชื�อำเส่ยงซึ่ึ�งไดุ�รับัการกล่าวขวัญ
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มากขอำงเขา คือำ โครงสร�างขอำงความรุนแรง (Structural Violence) สันติภาพเชิงลบั 

และสันติภาพเชิงบัวก (Negative VS Positive Peace) 

  โยฮัน กัลตุง ไดุ�ให�นิยามขอำง “สันติภาพ” (เอำกพันธุ์ ปีิณฑิวณิช, 2561) ไว�ว่า

        “สันติภาพ คือำ การปีราศิจาก (ลดุตำ�าลง) ขอำงความรุนแรงในทุกร้ปีแบับั” และ 

“สันติภาพ คือำ การแปีลงเปีล่�ยนความขัดุแย�งโดุยสันติวิธุ่และสร�างสรรค์” 

  ความรุนแรง (Violence) เป็ีนอำ่กคำาท่�เก่�ยวพันกับัคำาว่า “สันติภาพ” อำย่าง

แยกกันไม่อำอำก ซึ่ึ�งม่การให�ความหมายกันอำย่างหลากหลายในทางสังคมศิาสตร์ ทั�ง

ถุือำว่าเปี็นการกระทำา ไม่ว่าจะเปี็นการใช�กำาลังหรือำอำำานาจเพื�อำข่มข้่ คุกคามหรือำทำาร�าย          

เพื�อำควบัคุม หรือำครอำบัครอำงบัุคคล หรือำทรัพย์สินอำันเปี็นเหตุให�เกิดุความทุกข์ทรมาน 

ทั�งต่อำตนเอำงและผู้้�อำื�น ต่อำกลุ่มบัุคคลหรือำชุมชน ซึ่ึ�งเมื�อำพิจารณาจากมุมมอำงขอำงโยฮัน 

กลัตุง แล�ว เขาเสนอำวา่ความรุนแรงแบ่ังอำอำกเปีน็ 3 ลกัษณะ ซึึ่�งสัมพันธ์ุและเก่�ยวโยงกนั 

คือำ ความรุนแรงทางตรง (Direct violence) ความรุนแรงเชิงโครงสร�าง (Structural 

violence) และความรุนแรงเชิงวัฒนธุรรม (Cultural violence) (อำาทิตย์ ทอำงอิำนทร์, 2559) 

ความรุนแรงที่างตรง (Direct violence)

  ความรุนแรงทางตรงม่ลักษณะเปี็นกระบัวนการ (Process) อำันปีระกอำบัดุ�วย

ท่�มาขอำงความรนุแรง เปีา้ขอำงความรนุแรง และเหยื�อำขอำงความรนุแรง เหตทุ่�ต�อำงจำาแนก

เปี้ากับัเหยื�อำอำอำกจากกันเพราะหลายต่อำหลายครั�งท่�เหยื�อำซึ่ึ�งรับัผู้ลกระทบัจากความ

รุนแรง มิใช่เปี้าหมายท่�แท�จริง ดุังกรณ่การก่อำการร�ายโดุยทั�วไปีท่�กระทำาต่อำปีระชาชน            

คนธุรรมดุา แต่มเ่ป้ีาหมายมุง่ไปียังกลุม่ชนชั�นปีกครอำง เช่น การวางระเบิัดุในท่�ชมุนมุชน 

ในศิ้นย์การค�า หรือำการ ขับัรถุฝ่่าเข�าไปีพุ่งชนผู้้�คนในตลาดุขอำงขบัวนการก่อำการร�ายท่�

กำาลงัพลกุพลา่นไปีดุ�วยผู้้�คนจำานวนมาก ทั�งเดุก็และผู้้�ใหญ ่ผู้้�หญงิและผู้้�ชาย อำาจรวมไปี

ถุงึผู้้�คนหลายเชื�อำชาต ิตา่งศิาสนา เพื�อำเรย่กร�อำงเรื�อำงใดุเรื�อำงหนึ�งตอ่ำรฐับัาลขอำงปีระเทศิ

หนึ�ง ซึึ่�งความรุนแรงในลักษณะน่� สามารถุเห็นไดุ�ชดัุเจนในทางกายภาพ ท่�ส่งผู้ลโดุยตรง

ต่อำร่างกายและช่วิต อำย่างท่�ม่ผู้้�ให�คำานิยามว่า (ชัยวัฒน์ สถุาอำานันท์, 2557) เปี็นการ 

“ทำาให�ศิักยภาพขอำงมนุษย์สะดุุดุหยุดุลงโดุยยังไม่ถุึงกาลอำันสมควร” 
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  คนจำานวนไม่น�อำยมกัเข�าใจการใช�ความรุนแรงทางตรง โดุยมอำงถุงึการกระทำาท่�

มผู่้ลตอ่ำรา่งกายเปีน็สำาคญั เชน่ การบัดุขย่� (Crushing) ท่�เกดิุจากการทบุัทำาลาย การฉ่ก

กระชาก (Tearing) จากการใช�ดุาบัฟััน เชือำกดุึงหรือำแขวนคอำ การแทง (Piercing) ดุ�วย

ม่ดุ หอำกหลาว การเผู้าไหม� (Burning) ดุ�วยเพลิง การถุ้กยาพิษ (Poisoning) ในนำ�าหรือำ

อำาหาร การระเหิดุหายไปี (Evaporation) จากอำาวุธุร�ายแรงอำย่างปีรมาณ้ ซึ่ึ�งการทำาให�

บัาดุเจ็บั เลือำดุตกยางอำอำก แขนขาหัก หรือำถุึงแก่ความตาย โดุยหลงลืมหรือำมอำงไม่เห็น

การใช�ความรนุแรงท่�กระทำาตอ่ำจติใจวา่มผู่้ลไมยิ่�งหยอ่ำนไปีกวา่กนั เชน่ การกกัขงัหน่วง

เหน่�ยว การขังลืมในคุก 

  ในนวนิยายเรื�อำง One Flew Over The Cuckoo s Nest ขอำง เคน เคซึ่่ย์ (Ken 

Kesey) ตวัละครเอำกเปีน็คนปีกตทิ่�ถุ้กจบััไปีขงัไว�ในโรงพยาบัาลโรคจติ เมื�อำเขาอำดุทนกบัั

ระเบัย่บัควบัคุมความปีระพฤติขอำงโรงพยาบัาลไม่ไหว กพ็ยายามเล่�ยงกฎีเกณฑ์ิตา่ง ๆ

 หันมาใช�เสร่ภาพขอำงตน ช่วงแรกโรงพยาบัาลลงโทษเขาดุ�วยการช็อำกไฟัฟั้าเมื�อำเขายัง

คงละเมิดุกฎีเกณฑิ์ต่าง ๆ และใช�เสร่ภาพขอำงตนต่อำไปี ทางโรงพยาบัาลก็ตัดุสินใจผู้่า

สมอำงสว่นท่�ทำาให�เขาคิดุไดุ�อำอำกไปีเสย่ ตวัเอำกก็กลายเป็ีนมนุษย์ท่�มช่วิ่ต รบััปีระทานไดุ� 

เคลื�อำนไหวไดุ� แตค่ดิุอำะไรดุ�วยตนเอำงไมไ่ดุ� จะไปีไหนกม็ค่นพาไปี หมดุสิ�นซึ่ึ�งความเปีน็

ตวัขอำงตวัเอำง ซึ่ึ�งหมายถุงึเสรภ่าพขอำงเขากส็ิ�นสดุุไปีดุ�วย เพื�อำนสนิทคนหนึ�งซึ่ึ�งเข�าใจใน

ความรักเสรภ่าพขอำงเขาทนไม่ไดุ�ท่�จะเห็นตัวเอำกตกอำย่้ในสภาพน่� จงึฆา่เขาเสย่ดุ�วยการ

ใช�หมอำนปีิดุหน�าจนเขาหายใจไม่อำอำกและสิ�นช่วิต หากดุ้เผู้ิน ๆ ก็จะเห็นว่าเกิดุความ

รนุแรงขึ�นเพ่ยงครั�งเดุย่วคอืำ เมื�อำตัวเอำกถุ้กเพื�อำนขอำงตนฆ่าตาย แต่สิ�งท่�เกิดุขึ�นเป็ีนความ

รนุแรงทางตรงในทางกายภาพท่�กระทำาตอ่ำคนซึ่ึ�งถุ้กผู้า่ตดัุสมอำงให�หมดุความสามารถุท่�

จะคิดุไดุ�ไปีแล�ว ในแง่น่�อำาจกล่าวไดุ�ว่าการทำาให�เขาหมดุความสามารถุท่�จะคิดุไดุ� ไม่

ว่าจะดุ�วยการผู่้าตัดุหรือำการใช�ยาอำย่างอำื�นก็คือำการสร�างความรุนแรงในทางจิตวิทยา

ให�เกิดุขึ�นกับัเขาจนหมดุความเปี็นคนไปีเส่ยสิ�น ถุ�าเช่นนั�นระหว่างการฆ่าเขากับัการ

ผู่้าตดัุ อำย่างไรจะนบััเป็ีนความรนุแรงกว่ากนั ยิ�งกว่านั�นจะกล่าวไดุ�หรอืำไม่ว่า การฆ่าเขา

ในสภาพท่�เขาไม่ผู้ิดุอำะไรกับัสิ�งม่ช่วิตท่�ไร �จิตใจมิใช่ความรุนแรง หากเปี็นการ

ปีลดุปีล่อำยเขาให�พ�นจากทกุขอ์ำนัเกดิุจากความรนุแรงทางจติวทิยาตา่งหาก ปีญัหาชนิดุ

น่�ตอำบัไดุ�ไม่ง่ายนัก แต่เปี็นเรื�อำงท่�ต�อำงใส่ใจเมื�อำจะทำาความเข�าใจกับั “ความรุนแรง” 

(ชัยวัฒน์ สถุาอำานันท์, 2557)  
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   การใช�คำาพ้ดุทำาร�ายจิตใจผู้้�อำื�น ส่อำเส่ยดุ เหย่ยดุหยาม เยาะเย�ยถุากถุาง หรือำ

การถุ่ายภาพล�อำเล่ยนท่าทางขอำงคนท่�ผู้้�อำื�นเคารพ ให�เห็นเปี็นเรื�อำงตลกขบัขัน แล�วโหม

ปีระโคมกันวา่เป็ีนการถุ่ายภาพดุ�วยอำารมณ์สนุทร่ย์ ไม่ไดุ�ทำาอำะไรให�เกิดุความเสย่หาย

เพราะมิไดุ�ก่อำให�เกิดุอำาการปี้ดุบัวมขึ�นกับัผู้ิวหนัง แขนขาไม่ถุ้กกระทบั ไม่ม่บัาดุแผู้ล 

ไม่ม่เลือำดุอำอำก  ว่าเปี็นเรื�อำงท่�กระทำาไดุ� มิใช่เปี็นการใช�ความรุนแรง ทั�ง ๆ ท่�ผู้ลจากการ 

กระทำานั�น ๆ ในทางจิตวิทยา (Psychological) แล�ว จะพบัว่าผู้ลร�ายในทางกายภาพ

สามารถุสิ�นสุดุหรอืำจบัลงไดุ�เมื�อำความรนุแรงยตุลิง บัาดุแผู้ลท่�เกดิุขึ�นสามารถุสมานตวั

และหายไปี แต่บัาดุแผู้ลในทางจิตใจท่�เกิดุขึ�นจากการถุ้กกระทำา ไม่ว่าจะดุ�วยความ

หยาบัคายหรอืำล�อำเลย่นให�ดุ�อำยคา่นั�น สิ�งท่�ผู้้�ถุ้กกระทำาไดุ�รับั จะกลายเป็ีนความเจบ็ัปีวดุ

ท่�กัดุกร่อำนความร้�สึกขอำงผู้้�ท่�ตกเปี็นเหยื�อำไปีอำ่กนาน โดุยไม่ร้�ว่าเมื�อำใดุจะจบัสิ�นลง

  ความรุนแรงทางตรง จึงมิไดุ�หมายถึุงสิ�งท่�กระทบัต่อำร่างกายเท่านั�น อำย่างท่�    

นกัวิชาการบัางท่านนิยามความรุนแรงในลักษณะกว�าง ๆ  โดุยถุอืำว่า “เป็ีนพฤติกรรมท่�มุง่

จะก่อำให�เกิดุอำันตรายทางกายภาพต่อำผู้้�คนหรือำความเส่ยหายต่อำทรัพย์สิน” (ชัยวัฒน์    

สถุาอำานันท์, 2557) แต่รวมถุึงผู้ลท่�กระทบัต่อำจิตใจขอำงผู้้�คนดุ�วย ความรุนแรงทางตรง

ท่�เกิดุขึ�นยิ�งม่มากขึ�นในสังคมท่�ม่ความขัดุแย�ง แตกแยก แบั่งฝ่ักแบั่งฝ่่าย สามารถุเกิดุ

ขึ�นไดุ�จากทุกฝ่่าย ซึึ่�งในทางการเมือำงแล�ว ตัวผู้้�กระทำาม่ทั�งฝ่่ายสนับัสนุนรัฐบัาลและ

ฝ่่ายต่อำต�านรัฐบัาล

 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Sructural violence)

 สิ�งท่�ทำาให�เกดิุชอ่ำงว่างระหว่างศัิกยภาพขอำงมนษุย ์(Potentiality) กบััสิ�งท่�มนุษยเ์ปีน็

อำย่้จรงิ (Actuality) โดุยเฉพาะเมื�อำสิ�งนั�นเปีน็ระบับัหรอืำโครงสร�าง ลกัษณะเดุ่นขอำงมนัคอืำ 

มกัเปีน็สิ�งท่�เกดิุขึ�น คงอำย่้ต่อำเนื�อำงและยาวนาน ยกตัวอำยา่งเชน่ ความอำดุอำยากยากแค�น

ขอำงคนจำานวนไม่น�อำยในสงัคมหนึ�ง ๆ  ความไมเ่ท่าเท่ยมกนั ซึ่ึ�งบัางหนอำาจสามารถุขจดัุ

ปีัดุเปี่าไปีไดุ�ดุ�วยการใช�เงินจำานวนไม่มาก แต่สังคมกลับัใช�เงินจำานวนนั�นไปีในการอำื�น

มากกวา่ เชน่ การทุ่มลงไปีในการผู้ลิตหรอืำซึ่ื�อำอำาวธุุยุทโธุปีกรณเ์พื�อำการสงครามมากกวา่

การซึ่ื�อำอำาหาร เตร่ยมการผู้ลิตอำาหาร หรือำจัดุหายารักษาโรคให�กับัผู้้�ยากจนในสังคม  
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  สิ�งน่�สะท�อำนว่า ในหลายปีระเดุ็นแล�วสังคมม่ความสามารถุหรือำศิักยภาพมาก

พอำท่�จะช่วยเหลือำกลุ่มคนท่�อำดุอำยากยากแค�นต่าง ๆ ไดุ� แต่กลับัเลือำกท่�จะไม่ช่วย การ

เกิดุช่อำงว่างทางเศิรษฐกิจและโอำกาสในทางสังคม นบััเปีน็อำาชญากรรมในทางโครงสร�าง

อำย่างหนึ�งเช่นกัน

  ความรนุแรงเชงิโครงสร�าง จงึไมใ่ชเ่รื�อำงขอำงบัคุคลกระทำาความรนุแรงตอ่ำบัคุคล

แตเ่ปีน็ผู้ลจากโครงสร�างท่�มอ่ำย่้ในสงัคม หมายถุงึวา่ไมว่่าใครกต็ามท่�เข�ามาอำย่้ในระบับั

หรอืำโครงสร�างน่� ล�วนตกอำย่้ภายใต�โครงสร�างท่�กำาหนดุกระบัวนการขอำงระบับัไว�แล�ว การ

เปีล่�ยนแปีลงตัวบัุคคลย่อำมไม่สร�างความแตกต่างแต่อำย่างใดุ 

  บัริบัทขอำงความรุนแรงทางโครงสร�าง (Structural violence) จึงเปี็นเรื�อำงท่�

สัมพันธุ์กับัโครงสร�าง กฎีระเบั่ยบักฎีเกณฑิ์ สิทธุิมนุษยชน การกดุข่�ข่มเหง การแบ่ัง

แยกก่ดุกันผู้้�คนอำอำกจากกันดุ�วยกฎีหมายหรือำดุ�วยข�อำบัังคับัท่�ไม่เปี็นธุรรม จนยากท่�จะ

จำาแนกผู้้�กระทำาความรุนแรง (Violence perpetrator) กับัผู้้�ท่�ตกเปี็นเหยื�อำขอำงความ

รุนแรง (Violence victim) ไดุ� ซึ่ึ�งต่างจากการใช�ความรุนแรงทางตรงท่�เห็นไดุ�ง่ายกว่า 

ทั�งท่�ความรุนแรงทางโครงสร�างก็สร�างความเส่ยหายให�กับัสังคมและผู้้ �คนท่�ไดุ�รับั

ผู้ลกระทบัทั�งช่วิตและทรัพย์สินไม่น�อำยไปีกว่ากัน 

  ความรุนแรงเชงิโครงสร�างจึงหาตัวผู้้�กระทำาเปีน็บุัคคลไม่ไดุ� เพราะสิ�งท่�กอ่ำความ

รนุแรงนั�นคอืำตวั “โครงสร�าง” เอำง ซึ่ึ�งโยฮนั กลัตงุเอำงกย็อำมรบััวา่ “บัางท่ความรนุแรงเชงิ

โครงสร�างน่�อำาจเรย่กอำก่อำยา่งหนึ�งวา่ “ความอำยตุธิุรรมทางสงัคม” กไ็ดุ� (Galtung, 1969)

 

ความรุนแรงเชิงวัฒินธิรรม (Cultural violence)

  ความรุนแรงในลักษณะน่�เปี็นแง่มุมหนึ�งทางวัฒนธุรรม ซึึ่�งหมายถึุงระบับั

ความเชื�อำ สญัลกัษณ ์และการให�ความสมัพนัธุร์ะหวา่งมนุษย์ตอ่ำธุรรมชาต ิตอ่ำสิ�งเหนือำ

ธุรรมชาตแิละตอ่ำมนษุยด์ุ�วยกนัเอำง ความรนุแรงเชงิวฒันธุรรมน่�เปีน็เสมอืำนเครื�อำงมอืำท่�

สร�าง “มายาคติ” ให�เชื�อำว่าสิ�งท่�ตนพบัเห็น เชื�อำมั�น และกระทำาอำย่้นั�นเป็ีนสิ�งท่�ถุ้กต�อำง 

การใช�ความรุนแรงเช่นน่�ปีระกอำบัดุ�วยมิติสำาคัญสอำงดุ�าน คือำ การก่อำความรุนแรง และ

กระบัวนการให�ความชอำบัธุรรมต่อำความรุนแรงท่�ก่อำขึ�นเพื�อำให�สังคมยอำมรับั
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  ในกระบัวนการการเรย่นร้�ขอำงผู้้�คนในสงัคม ความร้�ท่�เกดิุขึ�นเปีน็อำงคป์ีระกอำบัใน

การกอ่ำรา่ง (Construct) ทศัินคต ิดุงันั�นทศัินคตจิงึมอ่ำทิธุพิลตอ่ำการจดัุร้ปีแบับัโครงสร�าง

ทางสังคม และต่อำพฤติกรรมขอำงคนในสังคม  (เอำกพันธุ ์ปีณิฑิวณิช, 2561) ปีระสบัการณ์

จากการเร่ยนร้�ขอำงผู้้�คนท่�แตกต่าง ย่อำมสร�างทัศินคติท่�ม่ความหลากหลาย ทั�งในระดุับั

ปีัจเจก (Individual) และในระดุับัสังคมโดุยรวม (Collective) 

  ในมิติขอำงความรุนแรงเชิงวัฒนธุรรมนั�น การยอำมรับัในการใช�ความรุนแรง

ทั�งทางกายภาพและในเชิงโครงสร�างต่อำผู้้�อำื�น เปี็นเครื�อำงมือำทางความคิดุท่�ถุ้กส่งต่อำ

จากคนรุ่นหนึ�งส้่คนอำ่กรุ่นหนึ�งผู้่าน เรื�อำงเล่า ตำานาน ปีระวัติศิาสตร์ ภาษา วรรณกรรม           

วาทกรรม ศิิลปีะ จนถุึงศิาสนา จนผู้้�คนในสังคมอำาจไม่ตระหนักเลยว่าความคิดุท่�ตนม่

อำย้่นั�นเปี็นส่วนหนึ�งขอำงการสนับัสนุนความรุนแรงเชิงวัฒนธุรรม 

  ดัุงนั�นกระบัวนการการลดุความรุนแรงทางวัฒนธุรรม จึงหล่กไม่พ�นท่�จะต�อำง

คำานึงถุึงเรื�อำงขอำงทัศินคติดุ�วยข�อำย�อำนแย�งเวลาพ้ดุถุึงรากเหง�าความรุนแรงในระดุับั

วฒันธุรรม จากมมุมอำงขอำงฝ่า่ยรฐั กค็อืำรฐัใดุใดุมกัจะมอำงเหน็แต ่“ปีญัหา”ความรนุแรง

เชิงวัฒนธุรรม ขอำงระบับัคิดุ “ฝ่่ายตรงข�าม” แต่กลับัมอำงไม่อำอำกหรือำมอำงไม่เห็นว่า

ระบับัคิดุ ระบับัให�ความหมายขอำงฝ่่ายรัฐเอำง ก็เปี็นรากเหง�าใหญ่ขอำงความรุนแรงเชิง

วัฒนธุรรมเช่นกัน เช่น ชาตินิยมท่�คับัแคบั กดุทับัชาติพันธ์ุุอัำนหลากหลายให�บั่บัเข�าส้่

มาตรฐานเดุ่ยวกัน เปี็นต�น (ปีระชาไทย, 2559)

สันติวิธิ่

  สังคมมนุษย์ม่แนวความคิดุท่�จะระงับัปีัญหาท่�เกิดุจากความขัดุแย�งเสมอำ       

ในบัางครั�งอำาจต�อำงอำาศิัยอำำานาจขอำงทางรัฐในการจัดุการหาข�อำยุติ ทั�งท่�ให� “ศิาล” เปี็น

ผู้้�ดุำาเนินการวนิิจฉัยจัดุการ หรือำการท่�ผู้้�ม่อำำานาจปีกครอำงบั�านเมือำงไดุ�มอำบัหมายให�ผู้้�ท่�

ม่ความร้�ความชำานาญในการระงับัความขัดุแย�งเปี็นผู้้�ดุำาเนินการ

  การจัดุการความขัดุแย�งม่หลายร้ปีแบับัวิธุ่ บัางร้ปีแบับัอำาจจะสามารถุเจรจา

กันเอำง (Negotiation) ระหว่างผู้้�ท่�เก่�ยวข�อำงกับัความขัดุแย�ง บัางครั�งอำาจต�อำงการ

บัุคคลท่�สามมาช่วยในการให�คำาแนะนำา (Advice) หรือำช่�แนวทางในการแก�ปีัญหา 

(Recommendation) หรือำช่�ขาดุ (Arbitration) ว่าบัุคคลใดุควรจะม่สิทธุิม่หน�าท่�ต่อำกัน
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อำยา่งไร ท�ายท่�สุดุหากหาวิธุก่ารในการจัดุการความขัดุแย�งดุังกล่าวไม่ไดุ� ก็อำาจจะต�อำง

ใช�กระบัวนการในทางบั�านเมือำง คอืำการใช�กระบัวนการขอำงทางศิาลยุตธิุรรมหรือำศิาลท่�

เก่�ยวข�อำงและม่อำำานาจพิจารณาเหนือำข�อำพิพาทดุังกล่าว (นพพร โพธุิรังสิยากร, 2561) 

  ทั�งน่�ร้ปีแบับัขอำงการหล่กเล่�ยงและแก�ปีัญหาความขัดุแย�งและความรุนแรง

ท่�อำาจเกิดุขึ�น ซึ่ึ�งไดุ�รับัการกล่าวถุึงกันมาตลอำดุวิธุ่หนึ�ง คือำแนวทาง “สันติวิธุ่” อำันเปี็น

แนวความคิดุท่�ตรงข�ามกับัความเชื�อำท่�ว่าความรุนแรงเท่านั�นช่วยแก�ปัีญหาความขัดุแย�ง

ต่าง ๆ ไดุ� ยิ�งเปี็นความขัดุแย�งแตกแยกทางการเมือำง ท่�ม่คนจำานวนไม่น�อำยเชื�อำกันว่า

ท�ายสุดุแล�วม่แต่การใช�ความรุนแรงกดุข่มฝ่่ายตรงข�ามให�ราบัพนาส้รเท่านั�น ปีัญหา

จึงจะหมดุไปีและความสงบัสันติจะกลับัคืนมาส้่สังคม ทั�งท่�ความเปี็นจริงแล�ว “ความ

รุนแรง” ม่แต่นำามาซึ่ึ�ง “ความรุนแรง” ท่�มากขึ�น และก่อำปีัญหาต่อำเนื�อำงอำย่างไม่ร้�จบั 

  “สันติวิธุ”่ เปี็นการต่อำส้�ท่�วางอำย้บ่ันพื�นฐานขอำงการไม่ใช�และการไม่ยอำมรับัวา่

ความรุนแรง เป็ีนทางอำอำกสุดุท�ายหรือำเปี็นวิถุ่ทางเดุ่ยวท่�จะหลุดุพ�นจากข�อำขัดุแย�งไดุ� 

และเปี็นการต่อำส้�ท่�อำงอำาจกล�าหาญ มิใช่การงอำมือำงอำเท�าโดุยไม่ทำาอำะไรเลย 

  มหาตมะคานธุ่ เป็ีนมหาบุัรุษคนแรกขอำงโลกท่�ไดุ�รับัการยอำมรับัอำย่างส้งใน

คริสต์ศิตวรรษท่� 20 ในการนำา “สันติวิธุ่” (Peaceful means) หรือำ “อำหิงสา” (Ahimsa) 

หรือำ “ปีฏิบััติการไร�ความรุนแรง” (Nonviolence actions) มาใช� จนสามารถุหลบั

เล่�ยงความรุนแรงท่�ม่อำย่้แล�วไม่ให�ลุกลามขยายตัว สามารถุนำาพาปีระเทศิอำินเดุ่ยให�

เปี็นเอำกราชจากสหราชอำาณาจักรไดุ�ในปีี ค.ศิ. 1947 แต่ตัวเอำงกลับัถุ้กชาวฮินดุ้คลั�ง

ชาติสังหารในปีีต่อำมา ซึึ่�งไม่แต่ปีระเทศิอิำนเดุ่ยเท่านั�น นโยบัายเหย่ยดุผิู้วอำพาร์ไทดุ์ 

(Apartheid) ในปีระเทศิแอำฟัริกาใต�ก็ยุติลงไดุ�เพราะการต่อำส้�แบับั “สันติวิธุ่”

  ซึ่ึ�งปีฏิบััติการไร�ความรุนแรงม่พื�นฐานอำย่้บันทฤษฎ่ีแห่งอำำานาจท่�ว่า อำำานาจ 

(Power) ดุำารงอำย่้ไดุ�ดุ�วยการยนิยอำมเชื�อำฟััง (Obedience) การท่�ปีระชาชนจะคมุอำำานาจ

ขอำงผู้้�ปีกครอำงไดุ�กโ็ดุยการหยดุุการเชื�อำฟัังยนิยอำมขอำงตนเสย่ การท่�ปีระชาชนปีฏเิสธุจะ

ให�หรือำยอำมตนเปี็นฐานรอำงรับัอำำานาจขอำงผู้้�ปีกครอำงสืบัไปี ก็คือำการตัดุรากแห่งอำำานาจ

ขอำงผู้้�ปีกครอำงทิ�ง ซึึ่�งก็คือำการต่อำต�านอำำานาจดุ�วยการไม่ให�ความร่วมมือำหรือำดุื�อำแพ่ง

นั�นเอำง (ชัยวัฒน์ สถุาอำานันท์, 2557) ในการต่อำส้�ดุ�วยสันติวิธุ่นั�น ม่ร้ปีแบับัท่�แยกย่อำย

อำอำกไปีมากมาย อำันสรุปีอำอำกไดุ�กว�าง ๆ ใน 2 ลักษณะดุ�วยกัน คือำ การกระทำาและการ

ไม่กระทำา 
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  1.  การกระที่ำาในสิ�งท่�ปีกตแิล�วไม่ทำาหรือำถุก้ห�ามไมใ่ห�ทำา เช่น การสนบััสนนุ

การใช�สินค�าบัางชนิดุ อำย่างกรณ่คานธุ่ปีฏิเสธุเสื�อำผู้�าสิ�งทอำจากต่างปีระเทศิ แล�วทอำผู้�า

ขึ�นใช�เอำง หรือำสมัยหนึ�งท่�นสิตินกัศิกึษาสนับัสนุนให�ใช�สินค�าไทย ตดัุเสื�อำดุ�วยผู้�าดุบิั หรอืำ

การร่วมชมุนมุปีระท�วง เดิุนขบัวน อำดุอำาหาร บับ่ัแตร เปิีดุไฟั กระพริบัไฟัหน�ารถุ สวมใส่

เสื�อำผู้�าส่เดุย่วกนัเพื�อำแสดุงสญัลกัษณ ์เปีา่นกหวดุ่ ตเ่คาะเกราะหม�อำกระปีอ๋ำงอำยา่งท่�ชาว

เม่ยนมาทำา เปี็นต�น 

  2.  การไม่กระที่ำา เช่น ละเว�นการจ่ายภาษ่ ปีฏิเสธุการเกณฑ์ิทหาร ไม่เข�า

รว่มกับัการถุอืำอำาวธุุในทุกกรณ่ ไมเ่ชื�อำฟััง ไมป่ีฏบิัติัตามกฎีระเบัย่บั หยดุุเรย่น หยดุุงาน 

เฉื�อำยงาน ไม่สนับัสนุน (ซึ่ื�อำ) สนิค�าหรือำผู้ลิตภัณฑ์ิอำย่างใดุอำย่างหนึ�ง ไม่ให�ความร่วมมือำ

กับัรัฐบัาล ไม่ทำางานล่วงเวลา การอำารยะขัดุขืนในทุกร้ปีแบับั เปี็นต�น

  สิ�งเหล่าน่�จะชว่ยกระตุ�นและเรย่กร�อำงให�คนอำอำกมาร่วมดุ�วยไดุ�เป็ีนจำานวนมาก

มากกวา่การใช�ความรุนแรง ซึึ่�งการจะไดุ�ชัยชนะจากการต่อำส้�แบับั “สนัตวิิธุ่” นั�น คอืำการ

ไดุ�ม่แนวร่วมในขอำบัเขตท่�กว�างขวางมากท่�สุดุ จึงจะสามารถุดึุงให�รัฐบัาลลงมายอำม

จำานนไดุ� 

  แน่นอำนว่า “สันติวิธุ่” มิใช่แนวทางเพ่ยงหนึ�งเดุ่ยว หรือำเปี็น “ยาวิเศิษ” หรือำ

เปี็นส้ตรสำาเร็จท่�แก�ปีัญหาไดุ�ทุกชนิดุ เพราะในความเปี็นจริงยังสามารถุม่วิธุ่การและ

แนวทางอำื�น ๆ อำ่กหลากหลายท่�นำามาใช�ไดุ� ทั�งน่�ขึ�นอำย้่กับับัริบัทขอำงปีัญหาและความ

เปี็นจริงในแต่ละสถุานการณ์ แต่กระนั�น “สันติวิธุ่” ก็ยังคงเปี็นแนวทางท่�ไดุ�รับัการพ้ดุ

ถุงึและถุ้กขยายความเพื�อำนำามาใช�เสมอำสำาหรบััการแก�ปัีญหาท่�ปีระสงคห์ลก่เล่�ยงความ

รุนแรง 
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การบัริหารจััดการตามหลักการธีรรมาภิิบัาลขัอง
สำานักงานสลากกินแบ่ังรัฐบัาลไทย

Good Governance of Government Lottery in Thailand

สุภิรัตน์ ศิร่พุทธุางก้ร1  

ปีร่ชา ดุิลกวุฒิสิทธุิ�2 

และรัตพงษ์ สอำนสุภาพ3

บที่คัดีย่อ 

  การวิจัยน่�เปี็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดุยใช�วิธุ่การวิจัยเอำกสารและวิธุ่การ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้้ �ให�ข�อำม้ลสำาคัญ ม่วัตถุุปีระสงค์ในการวิจัย 3 ปีระการ คือำ 

1) ศิึกษาการบัริหารจัดุการขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล 2) ศิึกษาการพัฒนา     

ธุรรมาภบิัาลขอำงสำานกังานสลากกนิแบัง่รฐับัาลตามข�อำเสนอำแนะขอำงอำงคก์รความรว่ม

มือำทางเศิรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และ 3) พัฒนาร้ปีแบับัการบัริหารจัดุการ

โดุยยึดุหลักธุรรมาภิบัาลขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล เครื�อำงมือำท่�ใช�ในการเก็บั

รวบัรวมข�อำม้ลคือำการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอำย่างท่�ใช�ในการ

สัมภาษณ์เชิงลึกปีระกอำบัดุ�วยผู้้�เช่�ยวชาญ และผู้้�วิจัยดุ�านการพนัน 7 ท่าน ส่วนกลุ่ม

ตวัอำยา่งท่�ใช�สำาหรบััการสนทนากลุม่ปีระกอำบัดุ�วยผู้้�เช่�ยวชาญ และผู้้�วิจยัดุ�านการพนัน 

14 ท่าน ผู้ลการศิึกษาม่ดุังต่อำไปีน่� 

  1)  โครงสร�างการบัริหารขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลม่ลักษณะท่�เน�น

สายการบัังคับับััญชาลดุหลั�นกันตามอำำานาจหน�าท่�ความรับัผู้ิดุชอำบั หรือำการบัริหาร

แบับัแนวดุิ�ง

1 หลักส้ตรปีรัชญาดุุษฎี่บััณฑิิต สาขาวิชาการจัดุการเพื�อำการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2 ดุร.,อำาจารย์ปีระจำา บััณฑิิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3 ผู้้�ช่วยศิาสตราจารย์,ดุร.,วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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  2)  การพฒันาธุรรมาภบิัาลในสำานกังานสลากกนิแบัง่รัฐบัาลตามเกณฑิท่์�เปีน็

ข�อำเสนอำแนะขอำงอำงค์กรความร่วมมือำทางเศิรษฐกิจและการพัฒนา อำย่้ในระดัุบัท่�ไม่น่า

พึงพอำใจทั�ง 6 ดุ�าน

  3)  การพัฒนาร้ปีแบับัการบัริหารจัดุการโดุยยึดุหลักธุรรมาภิบัาลขอำง

สำานักงานสลากกินแบ่ังรัฐบัาลโดุยผู้้�วิจัยตามข�อำเสนอำแนะขอำงผู้้�เช่�ยวชาญและผู้้�วิจัย

ดุ�านการพนันก็คือำ ม่การแยกอำำานาจคณะกรรมการในสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล

ในการกำากับักิจการ ระหว่างอำำานาจในบัริหารเชิงนโยบัาย อำำานาจในการบัริหารธุุรกิจ

สลาก และอำำานาจในการบัริหารกอำงทุนอำอำกจากกัน นอำกจากนั�น กรรมการแต่ละท่าน

ควรม่บัทบัาทหน�าท่�แตกต่างกันชัดุเจน

คำาสำาคัญ:  ธุรรมาภิบัาล, อำงคก์รความร่วมมือำทางเศิรษฐกิจและการพัฒนา, สำานกังาน

สลากกินแบั่งรัฐบัาล
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Abstract

  The purposes of this qualitative research were to: 1) study the admin-

istration of the Government Lottery Bureau 2) study the development of good 

governance at the Government Lottery Bureau that were based on the guidelines 

of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and 

3) develop a model of good governance for the Government Lottery Bureau. 

The tools used for data collection were in-depth interviews and focus groups. 

The sample used for in-depth interviews was comprised of 7 experts and re-

searchers on gambling, while the sample used for focus groups was comprised 

of 14 experts and researchers on gambling. The collected data was analyzed 

by means of content analysis. 

  The results of the study were as follows:

   1)  The administration structure of the Government Lottery Bureau 

was hierarchical. In fact, it was an extreme top-down structure.

   2)  Based on the criteria of the OECD, the development of good 

governance at the Government Lottery bureau was not satisfactory in all 6 

aspects that were studied.

   3)  The good governance model developed by the researcher 

in accordance with collected the suggestions of experts and researchers on 

gambling was that there should be a separation of powers at the Government 

Lottery Bureau regarding direction of power management policy affairs (Reg-

ulation Board), lottery operations management (Operations Board), and fund 

management (Funding Board). Apart from those, the roles and duties of board 

members should be clearly differentiated from one another.

Key words: Good Governance, Organization for Economic Co-operation and 

Development, Government Lottery Office
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1.  บที่นำา

  สลากกนิแบัง่ เปีน็ผู้ลติภณัฑิท์่�มป่ีระวตัคิวามเปีน็มาควบัค้ก่บััสงัคมไทยมานาน 

ซึ่ึ�งหากนับัย�อำนตั�งแต่สมัยรัชกาลท่� 5 ซึ่ึ�งม่การอำอำกสลากกินแบั่งครั�งแรก จนถุึงปีัจจุบััน

อำาจเร่ยกไดุ�ว่าสลากกินแบั่งเปี็นสินค�าท่�ม่ปีระวัติความเปี็นมานับัร�อำยปีี และรวมถุึง

ความนิยมขอำงปีระชาชนในสลากกนิแบั่งตั�งแต่อำดุ่ตจนปีัจจุบัันก็ยังคงไม่เปีล่�ยนแปีลง

โดุยร้ปีแบับัการจัดุการสลากกินแบั่งเริ�มม่ความชัดุเจนขึ�นเมื�อำม่การจัดุตั�งสำานักงาน

สลากกินแบั่งรัฐบัาล ขึ�นในปีี พ.ศิ. 2482 สมัยจอำมพล ปี. พิบั้ลสงคราม 

  วัตถุปุีระสงค์แรกเริ�มขอำงสำานกังานสลากกินแบ่ังรัฐบัาลแต่เดิุมนั�นเป็ีนไปีเพื�อำ

แสวงหาเงนิบัำารงุเทศิบัาล โดุยในระยะแรกมเ่พ่ยงระเบัย่บักำากบััการบัรหิารเทา่นั�นท่�ใช�

ในการกำากบััดุแ้ล จนกระทั�งในปี ีพ.ศิ. 2517 มก่ารอำอำกพระราชบัญัญัตจิดัุตั�งสำานกังาน

สลากกินแบ่ังรัฐบัาลขึ�นอำย่างเป็ีนทางการ โดุยพระราชบััญญัติดุังกล่าวกำาหนดุตั�งแต่

วัตถุุปีระสงค์ โครงสร�างคณะกรรมการบัริหาร และรวมไปีถุึงเกณฑิ์การจัดุสรรรายไดุ�

จากการค�าสลาก ซึ่ึ�งนบััจากอำดุ่ตจนถุงึปัีจจบุันัมล้ค่าการซึ่ื�อำขายสลากกนิแบ่ังและรายไดุ�

นำาส่งเข�าแผู่้นดุินในแต่ละปีีม่ม้ลค่ามหาศิาล ทำาให�สำานักงานสลากกินแบ่ังถุือำว่าเปี็น

รัฐวิสาหกิจท่�นำาส่งรายไดุ�เข�าแผู้่นดุินเปี็นอำันดุับัต�นๆ

  แต่ถุึงกระนั�น แม�ภาษ่ท่�ปีระเทศิไดุ�รับัจากสำานักงานสลากกินแบั่งจะม่อำัตรา

การเติบัโตอำย่างรวดุเร็วในทุกปีีตามปีริมาณการพิมพ์สลากและราคาสลากท่�ปีรับัตัว

สง้ขึ�น แต่สำานกังานสลากยงัไม่อำาจพ�นไปีจากเสย่งวิพากษ์วจิารณ์ถุงึปัีญหาการบัริหาร

จัดุการสลากไปีไดุ� ทั�งข�อำวิพากษ์เก่�ยวกับัปัีญหาการค�าสลากเกินราคา ซึึ่�งเปี็นปีัญหา

เรื�อำรังท่�ไม่สามารถุแก�ไขให�หมดุสิ�นไปี ปีัญหาการอำอำกสลากอำอำนไลน์ (หวยอำอำนไลน์) 

รวมไปีถุึงข�อำร�อำงเร่ยนขอำงกลุ่มผู้้�พิการเรื�อำงปีริมาณสลากไม่เพ่ยงพอำต่อำความต�อำงการ

และความจำาเปี็นในการดุำารงช่พ ซึ่ึ�งปีัญหาต่าง ๆเหล่าน่�ล�วนแต่ม่ความเก่�ยวพันกับั

ระบับัการบัริหารจัดุการภายในขอำงสำานักงานสลากทั�งสิ�น ซึึ่�งยังไม่นับัรวมข�อำวิจารณ์

ในแง่ท่�สลากเป็ีนสินค�าท่�ม่ความล่อำแหลมในทางจริยธุรรมศิ่ลธุรรมท่�รัฐบัาลดุ้จะไม่ให�

ความสนใจกับัปีระเดุ็นน่�มากเท่ากับัเรื�อำงรายไดุ�ท่�รัฐบัาลจะไดุ�รับั

  จากการศิกึษาปีระเดุน็เก่�ยวกบััสำานกังานสลากกนิแบัง่รฐับัาลในชว่งท่�ผู่้านมา

ม่สอำงลักษณะ ดุังน่� 
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  ลัักษณะแรก ศิึกษาเก่�ยวกับัอำงค์การ ปีระเดุ็นน่�ไดุ�ม่ผู้้�ศิึกษาแล�วจำานวนหนึ�ง 

เช่น การศึิกษาขอำง ชัยวัฒน์  พสกภักดุ่ (2544 ,หน�า 39-47) นำ�าทิพย์ แก�ววิเช่ยร 

(2547,หน�า 58-60)  และวิมลลักษณ์ บัุญยิ�งยงสถุิต (2548,หน�า 26-30) ไดุ�เสนอำแง่มุม

ในการปีรับัปีรุงการบัริหารจัดุการสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลให�ม่ปีระสิทธุิภาพใน

การบัริหารจัดุการ เพื�อำรอำงรับักับัสถุานการณ์การแข่งขันในปัีจจุบััน ม่บัทบัาทสำาคัญ

ต่อำการสร�างสาธุารณะปีระโยชน์ต่อำสังคม และม่บัทบัาทสำาคัญต่อำการหารายไดุ�เข�ารัฐ

ดุ�วย อำย่างไรกต็ามการบัรหิารจดัุการท่�เก่�ยวกบััรายไดุ�จากสลากนั�น ควรจะต�อำงมร่ะบับั

ตรวจสอำบัการใช�จา่ยเงนิรายไดุ�จากการจำาหนา่ยสลากขอำงฝ่่ายการเมอืำงและสำานักงาน

สลากกินแบั่งรัฐบัาล เพื�อำให�เกิดุความโปีร่งใสและตรวจสอำบัไดุ�จากสังคม 

  การศิึกษาขอำงนวลน�อำย ตร่รัตน์ และณัฏฐาภรณ์ เล่ยมจรัสกุล (2552,หน�า 

27-41) ไดุ�ศิกึษาระบับั ธุรรมาภบิัาลขอำงสำานกังานสลากกนิแบัง่รฐับัาล  โดุยศิกึษาการ

กำากับัดุ้แลท่�ดุ่ท่�พึงกระทำาโดุยอำิงจากหลักเกณฑิ์พื�นฐานขอำงอำงค์การความร่วมมือำและ

การพัฒนาดุ�านเศิรษฐกิจ  (Organization for Economic Co-operation and Devel-

opment :OECD) ซึ่ึ�งไดุ�แก่ การวิเคราะห์จากกลุ่มกลไกภายใน และกลไกภายนอำกท่�

ส่งผู้ลต่อำธุรรมาภิบัาลขอำงอำงค์กร พร�อำมกับัเปีร่ยบัเท่ยบัตัวอำย่างการดุำาเนินงานขอำง

สำานักงานสลากกับักรณ่ศึิกษาท่�เกิดุขึ�นในต่างปีระเทศิ ปีระกอำบัควบัค้่ไปีกับัปีัญหา

ธุรรมาภิบัาลท่�เกิดุขึ�นในปัีจจบุันั เพื�อำเป็ีนข�อำสังเกตและอำาจนำาไปีส่้แนวทางการปีรับัปีรุง

หน่วยงานต่อำไปีในอำนาคต 

  การศิึกษาขอำง รัตพงษ์ สอำนสุภาพ และศิรัณย์ ธุิติลักษณ์ (2554,หน�า 2-6) ไดุ�

พบัวา่ สำานกังานสลากกินแบ่ังรฐับัาลเป็ีนผู้ลมาจากการขยายบัทบัาทขอำงรัฐในฐานะท่�

รฐัเปีน็ทั�งผู้้�กำากับัดุแ้ล และดุำาเนนิการเอำง ในชว่งท่�รฐัดุำาเนนินโยบัายเศิรษฐกิจชาตนิยิม 

เครื�อำงมือำทางนโยบัายแบับัท่�ทำาวิสาหกิจให�เปี็นขอำงรัฐจึงเกิดุขึ�นทั�วไปี โดุยเฉพาะ

รัฐวิสาหกิจ (State - own enterprises) ทำาให�โครงสร�างขอำงสำานักงานสลากกินแบั่ง

รฐับัาลเป็ีนหน่วยงานมลั่กษณะท่�เน�นสายการบังัคับับัญัชาลดุหลั�นกันตามอำำานาจหน�าท่�

ความรับัผู้ิดุชอำบั (Hierarchical organization) ตามลักษณะอำงค์กรในระบับัราชการ

จากร้ปีแบับัอำงค์กรขอำงสำานักงานสลากฯ ดุังกล่าวน่� ทำาให�กระบัวนการบัริหารจัดุการ

จึงขึ�นต่อำผู้้�อำำานวยการสำานักงานสลากฯ ภายใต�การควบัคุมขอำงคณะกรรมการสลาก

กินแบั่งรัฐบัาลเปี็นสำาคัญ ส่วนสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลไดุ�อำาศิัยอำำานาจตาม 
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พระราชบัญัญตัสิำานกังานสลากกนิแบัง่รฐับัาล พ.ศิ. 2517 เปีน็เครื�อำงมอืำในการบัรหิาร

จดัุการโดุยแบ่ังอำำานาจในการบัริหารอำอำกเป็ีน 3 ระดัุบั คอืำ การกำากบัั โดุยรัฐมนตรว่่าการ

กระทรวงการคลงั  การควบัคมุ โดุยคณะกรรมการสลากกนิแบัง่รฐับัาล และการบัรหิาร 

โดุยผู้้�อำำานวยการสำานกังานสลากฯ เป็ีนหวัหน�าผู้้�บัรหิารสำานกังานฯ จากโครงสร�างดุงักล่าว

จะเห็นว่าคณะกรรมการสลากกินแบ่ังรัฐบัาลจึงม่ความสำาคัญอำย่างยิ�งต่อำการกำาหนดุ

ทศิิทางในการบัริหารจัดุการอำงค์การน่� เมื�อำพิจารณาท่�มาขอำงคณะกรรมการ สลากฯแล�ว

มกัจะถุ้กโยงกบััฝ่่ายการเมอืำง เนื�อำงจากอำงคก์รเปีน็รฐัวิสาหกจิจึงมโ่อำกาสถุ้กแทรกแซึ่ง

จากฝ่่ายการเมือำงไดุ�ง่าย ทำาให�ผู้้�บัริหารขาดุความเปี็นอำิสระในการทำางาน ซึ่ึ�งจุดุน่�เปี็น

เรื�อำงสำาคัญมาก  ภายใต�โครงสร�างระบับัการเมือำงท่�เน�นถึุงผู้ลปีระโยชน์ส่วนตนขอำง

บัรรดุานักการเมือำง ดุังนั�น ภายใต�บัริบัทขอำงการเมือำงแบับัปีัจจุบัันน่�ทำาให�ความมั�นใจ

ในแงค่วามเปีน็อำสิระในการบัรหิารขอำงคณะกรรมการสลากกนิแบัง่รัฐบัาลจงึลดุน�อำยลง

ในสายตาขอำงสังคม อำ่กทั�งอำงค์ปีระกอำบัขอำงคณะกรรมการสลากฯ ภายใต�เงื�อำนไข เช่น

น่�ไม่อำาจจะสร�างวัฒนธุรรมแห่งการตรวจสอำบัและถุ่วงดุุล (Checks and Balances) 

ระหว่างคณะกรรมการสลากฯดุ�วยกนัเอำงไดุ� ทำาให�สำานกังานสลากฯ จงึถุ้กมอำงจากสงัคม

วา่ “เปีน็แหลง่ผู้ลปีระโยชนข์อำงนกัการเมอืำงและผู้้�ท่�มอ่ำทิธุพิล” จงึเสนอำวา่ควรพจิารณา

ปีรบััปีรงุท่�มาขอำงคณะกรรมการสลากฯ ใหม ่เนื�อำงจากสว่นปีระกอำบัตามโครงสร�างขอำง

คณะกรรมการสลากฯ เดิุม เปี็นตัวแทนมาจากหน่วยงานท่�ม่ส่วนไดุ�ส่วนเส่ยต่อำการ

จดัุสรรโควตาสลากและการจัดุจำาหน่าย หากยังคงคณะกรรมการสลากฯ ตามโครงสร�าง

เดุมิไว� ปัีญหาการกระจายสลากและปัีญหาการขายสลากเกินราคาก็ยงัคงดุำารงอำย่้ต่อำไปี

  ลักัษณะท่ี่�สอง ศิกึษาในแง่การจัดุสรรสลากขอำงสำานักงานสลากกนิแบ่ังรัฐบัาล

เช่น การศิึกษาขอำงสำานักบัริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537,หน�า 

20) สถุาบัันวิจัยชุมชนเมือำง สำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (2547,หน�า 11-24)   

สุร่ย์กาญจนวงศิ์และคณะ (2553,หน�า 1-6) และคณะทำางานเพื�อำแก�ไขปีัญหาสลาก

เกินราคาตามนโยบัายปีระชาภิวัตน์ขอำงรัฐบัาล (2553,หน�า 14-17) งานศิึกษาเหล่า

น่�ไดุ�ช่�ปัีญหาสอำงปีระเดุ็นท่�เก่�ยวข�อำงสัมพันธุ์กัน คือำ การจัดุสรรสลากกับัราคา ดุังนั�น  

การแก�ปีัญหาเรื�อำงใดุเรื�อำงหนึ�งจะม่ผู้ลกระทบัต่อำอำ่กเรื�อำงหนึ�ง กล่าวคือำ ถุ�าม่การจัดุสรร

สลากใหม่ โดุยยกเลิกระบับัโควตา หรือำหากยังคงระบับัโควตาแบับัเดุิมไว� ผู้้�ไดุ�รับัการ
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จดัุสรรโควตาโดุยตรงกค็วรจะขายสลากเอำง จะทำาให�ราคาสลากปีรบััตวัตามกลไกตลาดุ

ไดุ�มากขึ�น สามารถุขจัดุระบับัหน�านายและเครือำข่ายดุ�วยการศิึกษาขอำงกลุ่มน่�จะเน�น

การศิึกษาภายในอำงค์กร (Internal organization) ขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล

เปี็นหลัก โดุยกล่าวถุึงปีระเดุ็นปีัญหาสำาคัญและแนวทางแก�ไข

   ผู้้�วิจยัเห็นวา่ การศึิกษาเก่�ยวกับัสำานกังานสลากกินแบัง่รฐับัาลทั�งสอำงลักษณะ

ดุงักล่าวข�างต�น เป็ีนการศึิกษาท่�มป่ีระโยชน์ ดุงันั�นผู้้�วิจยัจึงสนใจการศึิกษาสภาพการณ์

ปีจัจบุันัขอำงสำานกังานสลากกินแบัง่รฐับัาล โดุยเน�นศึิกษาการบัริหารจัดุการขอำงกิจการ

สลากในปีระเทศิไทย โดุยยดึุหลกัธุรรมาภบิัาลตามหลกัเกณฑ์ิ OECD เพื�อำค�นหารป้ีแบับั

การบัรหิารจดัุการตามหลักธุรรมาภิบัาลขอำงสำานกังานสลากกินแบัง่รฐับัาลท่�ควรจะเป็ีน  

ซึ่ึ�งรวมไปีถึุง การจัดุสรรสลากขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล ให�ม่ความโปีร่งใส

และเปี็นธุรรม 

2.  วัตถุประสงค์การวิจ้ัย
  1.  เพื�อำศิึกษาสภาพการณ์ปีัจจุบัันขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล

  2.  เพื�อำศิึกษาการบัริหารจัดุการขอำงกิจการสลากกินแบั่งรัฐบัาลใน

ปีระเทศิไทย โดุยยึดุหลักธุรรมาภิบัาลตามหลักเกณฑิ์ OECD

  3.  เพื�อำพัฒนาร้ปีแบับัการบัริหารจัดุการ โดุยยึดุหลักธุรรมาภิบัาลขอำง

สำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล

3.  คำาถามหลัักในการวิจ้ัย             
  1.  สภาพการณ์ปีัจจุบัันขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลเปี็นอำย่างไร

  2.  สำานกังานสลากกนิแบ่ังรฐับัาลมก่ารบัรหิารจดัุการโดุยยดึุหลกัธุรรมาภบิัาล

ตามเกณฑิ์ขอำง OECD หรือำไม่อำย่างไร

  3.  ร้ปีแบับัการบัริหารจัดุการสลากกินแบั่งรัฐบัาล โดุยยึดุหลักธุรรมาภิบัาล

ควรเปี็นอำย่างไร 
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4.  กรอบแนวคิดีในการวิจ้ัย
  การวิจัยน่�จะใช�แนววิเคราะห์แบับับั้รณาการ (Integrated Approaches) 

ระหว่างแนวคิดุเก่�ยวกับัธุรรมาภิบัาล (Good Governance) ขอำง OECD Guidelines 

on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (2015, pp.17-27) และ

แนวคิดุทฤษฎ่ีโพสต์โมเดุิร์น (Postmodernism) โดุยใช�แนวคิดุแนวคิดุเก่�ยวกับัชนชั�น

ทางสังคมขอำงขอำงบั้ดุิเยอำร์ (Bourdieu,1979, pp.413-477) และแนวคิดุการบัริโภค

เชงิสญัญะขอำงโบัดุรยิารด์ุ (Baudrillard,1981, pp.90-170) ปีระสานกบััแนวคดิุทฤษฎี่

เศิรษฐศิาสตรก์ารเมอืำง (Political Economy) ตามแนวคิดุเศิรษฐศิาสตร์การกำากบััดุแ้ล

ขอำง Stigler (1971, pp.3-21) และ Peltzman (1976, pp.211-240) รวมทั�งแนวคดิุขอำง 

Posner (1975, pp.807-828) นำาไปีส้่การพัฒนากรอำบัแนวคิดุในการวิจัย ดุังน่�

  กลัุ่มที่่�หนึ�ง แนวคิดีเก่�ยวกับธิรรมาภิบาลั

  แนวคิดุเก่�ยวกับัธุรรมาภิบัาล ธุนาคารโลกมอำงสอำงมิติดุ�านบัรรษัทภิบัาล 

(Corporate Governance) ภายในกรอำบัขอำงบัรรษัทภิบัาลม่ปีัจจัยทั�งพลังภายในและ

ภายนอำกท่�เก่�ยวพันกระทบัซึ่ึ�งกันและกันม่ผู้ลต่อำพฤติกรรมและกิจกรรมขอำงอำงค์กร

พลังภายในกำาหนดุความสัมพันธุ์ระหว่างผู้้�ม่ส่วนเก่�ยวข�อำงหรือำผู้้�เล่นสำาคัญขณะท่�

พลังภายนอำกถุ้กใช�หรือำม่บัทบัาทในการทำาให�เกิดุวินัยปี้อำงปีรามพฤติกรรมขอำงผู้้�ท่�อำย้่

ในวงใน ในระบับัทุนนิยมขั�นส้งขอำงปีระเทศิท่�เจริญแล�วพลังภายนอำกดุังกล่าวน่�ก็คือำ

สถุาบัันและนโยบัายท่�ทำาให�เกิดุความโปีร่งใสการตรวจสอำบักำากับัและการสร�างวินัย

สำาหรบััอำงคก์รธุุรกจิ ตวัอำยา่งขอำงพลงัภายนอำกรวมถึุงกรอำบักฎีหมายระดัุบัปีระเทศิและ

ระดุับัระหว่างปีระเทศิ เช่น นโยบัายการแข่งขัน กลไกทางกฎีหมายท่� ม่ผู้ลต่อำการใช�

สิทธุิผู้้�ถุือำหุ�น ระบับับััญช่และการตรวจสอำบั ระบับัการเงินท่�ม่การตรวจสอำบัดุ้แลดุ่ การ

มต่ลาดุสำาหรบัั Corporate Control และระบับักฎีหมายล�มละลายอำงค์ปีระกอำบัภายใน

และภายนอำกดัุงกล่าวน่� ปีรากฏให�เห็นในรป้ีแบับัต่างๆขอำงระบับับัรรษัทภบิัาลท่�มห่ลาย

ระบับั  ความหลากหลายขอำงระบับัน่�สะท�อำนถุงึความแตกตา่งทางดุ�านโครงสร�างตลาดุ 

ระบับักฎีหมาย ปีระเพณ่ การกำากับัควบัคุมรวมทั�งคุณค่าขอำงสังคมและวัฒนธุรรม 
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  ทั�งน่�หลักการพื�นฐานท่�เปี็นแนวทางสากลขอำง อำงค์การความร่วมมือำและการ

พฒันาดุ�านเศิรษฐกจิ (Organization for Economic Co-operation and Development 

:OECD (2015), pp.17-27) ระบัุไว�อำย่างชัดุเจนว่า ในฐานะท่�รัฐ คือำ ผู้้�ถุือำหุ�นหรือำรัฐ คือำ 

เจ�าขอำง ดุงันั�น รฐัต�อำงมค่วามชดัุเจนทางดุ�านนโยบัายเก่�ยวกบััดุ�านรฐัวสิาหกจิ  ปีระกาศิ

ให�สาธุารณชนทราบั  รฐัอำาจให�ทศิิทางดุ�านนโยบัายหรอืำยทุธุศิาสตร์  แตก่ารบัรหิารและ

การทำางานเป็ีนหน�าท่�ขอำงคณะกรรมการและฝ่า่ยบัรหิารท่�รฐัจะต�อำงไมแ่ทรกแซึ่ง โดุยใช�

เหตุผู้ลทางการเมือำง โดุยเฉพาะในกิจกรรมหรือำการปีฏิบััติภารกิจโดุยหน�าท่�ปีระจำาวัน 

ซึ่ึ�งแนวคิดุหลักขอำง OECD ม่ดุ�วยกัน 6 หลักดุังน่� 

  1.  หลักความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำผู้ลการปีฏิบััติหน�าท่� 

  2.  หลักความสำานึกในหน�าท่� 

  3.  หลักการปีฏิบััติต่อำผู้้�ม่ส่วนไดุ�เส่ยเท่าเท่ยมกัน

  4.  หลักความโปีร่งใส (Transparency) ในสอำงมิติ คือำโปีร่งใสในการดุำาเนิน

งานท่�ตรวจสอำบัไดุ�และโปีรง่ใสในการเปีดิุเผู้ยข�อำมล้มข่�อำมล้ท่�ถุ้กต�อำงและครบัถุ�วนท่�พงึ

เปีิดุเผู้ย

  5.  หลักการม่วิสัยทัศิน์ในการสร�างม้ลค่าระยะยาว โดุยไม่ทำาลายข่ดุความ

สามารถุระยะสั�น

  6.  หลกัคณุธุรรม หลกัพฤติกรรมท่�ทำาแตสิ่�งท่�ถุ้กต�อำงและดุ ่มจ่ริยธุรรมในการ

ดุำาเนินธุุรกิจ

  จากเป็ีนข�อำม้ลเชิงปีระจักษ์โดุยเฉพาะกรณ่รัฐวิสาหกิจขอำงไทย โดุยทั�วไปีม่

ปีัญหาดุ�านการกำากับัดุ้แลกิจการทำาให�คุณภาพขอำงเกณฑิ์มาตรฐานการกำากับัดุ้แล

กิจการหรือำการม่ธุรรมาภิบัาลตำ�ากว่าระดุับัท่�ควรจะเปี็น สาเหตุท่�สำาคัญมาจากปีัจจัย

โครงสร�าง ซึ่ึ�งไดุ�แก่  การท่�อำงค์กรม่หลายเป้ีาหมาย หรือำการขาดุเปี้าหมายท่�ชัดุเจน

การม่นักการเมือำงผู้้�ม่อำำานาจในการตัดุสินใจใช�อำำานาจและอำิทธุิพลทางการเมือำงใน

รัฐวิสาหกิจเพื�อำปีระโยชน์ส่วนตนมากกว่าปีระโยชน์สาธุารณะ ภายใต�บัริบัทดัุงกล่าว

ถุ้กนำามาวเิคราะหแ์ละปีระยกุตใ์ห�เหมาะสมกบัักรอำบัความคดิุ เรื�อำง การกำากบััดุแ้ลขอำง

รฐัวสิาหกจิไทยโดุยใช�แนวความคดิุขอำง OECD เปีน็กรอำบัอำ�างอำงิเพื�อำช่�ให�เหน็วา่เมื�อำใช�

กบััรฐัวสิาหกจิ จะพบัเหน็ความแตกตา่งขอำงการกำากบััดุแ้ลกจิการขอำงบัรษิทัเอำกชนกบัั
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ขอำงรัฐวิสาหกิจ พร�อำมทั�งถุ้กนำามาใช�เพื�อำให�ไดุ�มาซึึ่�งเกณฑ์ิวัดุมาตรฐานคุณภาพการ

กำากับัดุ้แลกิจการขอำงรัฐวิสาหกิจในมิติต่าง ๆ

  การดุำารงอำย่้ขอำงการพนันปีระเภทสลากกินแบ่ังรัฐบัาลภายใต�โครงสร�าง

เศิรษฐกิจการเมือำงไทยนั�นเกิดุจากความเส่�ยงในช่วิตปีระจำาวันขอำงคนในสังคมทั�ง 

คนยากจน คนชายขอำบั เพศิหญิง ในการดุำารงชพ่มากขึ�นซึ่ึ�งการซึ่ื�อำสลากกินแบัง่เปีน็การ

จัดุการความเส่�ยงอำย่างหนึ�งท่�เขาเหล่านั�นม่อำำานาจในการจัดุการไดุ� นอำกจากน่�ความ

เปี็นชุมชนท่�ยึดุโยงสัมพันธุ์กันแบับัเอำเช่ยติกทำาให�เกิดุการม่ส่วนร่วม ความไว�วางใจ 

กลายเปี็นกลไกทางสังคมท่�เชื�อำมโยงกับัการพนัน รวมทั�งโครงสร�างดุ�านอำุปีทานขอำง

สลากกินแบั่ง อำันเกิดุจากกลไกขอำงระบับัอำุปีถุัมภ์ ทำาให�ระบับัการจัดุจำาหน่ายสลาก

กระจุกตัวอำย้่กับัผู้้�ค�ารายใหญ่ ทำาให�ตลาดุการพนันปีระเภทน่�เปี็นขอำงผู้้�ขายมากกว่า

ผู้้�ซึ่ื�อำ สะท�อำนไดุ�จากสลากกนิแบ่ังกลายเป็ีนสนิค�าท่�มก่ารกระจายขยายตวัอำย่างกว�างขวาง

และแนบัแน่นกับัผู้้�คนมากมายไม่จำากัดุเพศิ ชนชั�น หรือำสถุานะทางสังคม  ถุึงแม�ว่าใน

ขณะเดุ่ยวกันจะม่เครื�อำงมือำทางวาทกรรมจากกลไกอำำานาจรัฐทำาให�การพนันปีระเภทน่�

สามารถุม่พื�นท่�บันดุินอำย่างถุ้กกฎีหมายและจำากัดุการแข่งขันไดุ�อำย่างสมบั้รณ์ หากนำา

เอำาเกณฑิก์ารกำากับัดุแ้ลและธุรรมาภบิัาลตามหลกัเกณฑิพื์�นฐานขอำง OECD จะสง่ผู้ล

ต่อำธุรรมาภิบัาลขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลไทย

  กลัุ่มที่่�สอง แนวคิดีที่ฤษฎี่โพิสต์โมเดีิร์น

  การวิเคราะหก์ารพนนัผู้า่นแนวคดิุทฤษฎีห่ลงัสมยัใหม ่(Postmodernism) เปีน็

แนวคดิุชนชั�นทางสงัคมขอำงบัดิุ้เยอำร ์(Bourdieu, 1979, pp.413-477) และแนวคดิุสังคม

บัริโภคนิยมขอำงโบัดุริยาร์ดุ  (Baudrillard,1981, pp.90-170) ไดุ�ให�ข�อำคิดุเก่�ยวกับัการ

พนันหลายปีระการ คือำ ปีระการแรก ธุุรกิจและอำุตสาหกรรมการพนัน เปี็นเรื�อำงท่�เก่�ยว

พันกับัทุนนิยมสมัยใหม่ ปีระการท่�สอำง การพนันเปี็นเรื�อำงขอำงการบัริโภคท่�สนอำงความ

ต�อำงการขอำงมนุษย์อำย่างไม่ม่ท่�สิ�นสุดุ ปีระการท่�สาม การพนันเปี็นการบัริโภคสมัยใหม่ 

เรย่กวา่เปีน็การบัรโิภคสญัญะท่�กระตุ�นความต�อำงการมากกวา่ท่�จะบัำาบัดัุความต�อำงการ

 และปีระการท่�ส่� อำุตสาหกรรมการพนัน ผู้ลิตสัญญะใหม่ๆ ในร้ปีขอำงเครื�อำงจักรกลท่�เร่ง

ให�ม่การใช�เงินมากขึ�นและเร็วขึ�น ซึ่ึ�งปีร่ชา เปีี�ยมพงศิ์สานต์มอำงว่า ในยุคโลกาภิวัตน์ 
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อำตุสาหกรรมการพนนัและระบับัสญัญะการพนนั ผู้สมผู้สานอำตุสาหกรรมบันัเทงิกำาลัง

ขยายตัวไปีทั�วโลก รวมทั�งขยายไปีในพื�นท่�ท่�ไม่จำาเปี็นต�อำงเปี็นทุนนิยมก�าวหน�า (Late 

Capitalism) หากแต่เปี็นทุนนิยมยุคเริ�มต�น เช่น ตามแนวชายแดุนไทย ลาว กัมพ้ชา 

(ปีร่ชา เปีี�ยมพงศิ์สานต์, 2557,หน�า 111-115)  ส่วนการบัริโภคสัญญะการพนัน ขอำง

โบัดุริยาร์ดุ กล่าวว่าความลับัการพนันไม่ไดุ�อำย่้ท่�เงิน หรือำการแสวงหาเงิน  ผู้้�บัริโภค

สญัญะหรือำผู้้�เล่นการพนัน ไม่ไดุ�เล่นเพื�อำหาเงินหากำาไร หรือำหามล้ค่าเพิ�มผู้้�เล่นเล่นเพื�อำ

เลน่สญัญะกระตุ�นให�เราบัรโิภคมากขึ�น เลน่มากขึ�นตามแนวคดิุขอำงโบัดุรยิารด์ุ แล�วไม่

วา่จะเปีน็ในบ่ัอำน  คาสิโน  หรือำการพนันทั�วไปีก็ตาม ผู้้�เล่นกระโจนเข�าไปีในเกมการพนัน

โดุยไมส่นใจวา่จะแพ�หรอืำชนะ  จะไดุ�หรอืำจะเสย่ เพราะนั�นไมใ่ชส่ิ�งท่�สำาคญั ท่�สำาคญักวา่

คือำ  การไดุ�อำารมณ์  ความร้�สึกขอำงความเส่�ยง  ยิ�งเส่�ยงยิ�งตื�นเต�นเร�าใจ  แพ�ชนะ/ไดุ�เส่ย

ม่ความหมายเท่ากัน ม่การเล่นก็ต�อำงม่ไดุ�/เส่ย ชนะหรือำไดุ�ก็ตื�นเต�นพอำๆ กับัเส่ยหรือำแพ�  

โบัดุรยิาร์ดุ เคยเล่าไว�ว่า  ตวัผู้้�เล่นไม่สำาคญัเท่ากับัการเล่น ถุ�าผู้้�เล่นชนะ/ไดุ� ตลอำดุเวลา  

การเล่นกไ็มม่ค่วามหมาย  การเลน่คอืำความเส่�ยงท่�จะไดุ�หรอืำเสย่  นอำกจากน่�ยงัมแ่นวคิดุ

วา่ดุ�วยความรนุแรงเชิงสญัลกัษณ ์(Symbolic Violence) ขอำงบัดิุ้เยอำร ์โดุยกลา่วถุงึความ

รนุแรงทางโครงสร�างจะทำาให�เรามอำงเหน็ปีฏสิมัพันธุร์ะหวา่งรฐัและอำงคก์รทุนนยิมการ

พนันว่าทั�งสอำงฝ่่ายม่แนวคิดุนโยบัาย และการปีฏิบััติการร่วมกันอำย่างไร เพื�อำสร�าง 

“สนามใหม่” ให�แก่วงการธุุรกิจการพนัน

  สรุปีความสำาคัญขอำงแนวคิดุกลุ่มน่�ไดุ�ว่า ทุนทางเศิรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธุรรม 

และทุนเชิงสัญลักษณ์ต่างช่วยธุำารงความแตกต่างขอำงชนชั�นทางสังคม โดุยเฉพาะทุน

ทางวัฒนธุรรมปีระเภทท่�แฝ่งฝั่งเข�าไปีในตัวบุัคคล ส่วนทุนทางวัฒนธุรรมและทุนทาง

สัญลักษณ์ท่�เกิดุขึ�นจากการหล่อำหลอำมทางสังคมนั�นจะปีระกอำบัสร�างเปี็นโครงร่าง

การรับัร้�และปีระเมินคุณค่าซึ่ึ�งเอำื�อำให�บัุคคลม่ศิักยภาพท่�จะครอำบัครอำงหรือำบัริโภควัตถุุ

ทางวัฒนธุรรมท่�ม่วัตถุุปีระสงค์ขอำงการบัริโภคเพื�อำความสุนทร่ คือำ ให�ความสำาคัญกับั

เรื�อำงสัญลักษณ์ มากกว่าการใช�งานในตัววัตถุุ ซึึ่�งสลากกินแบ่ังในความหมายขอำงทุน

เชิงสัญลักษณ์ขอำงการศิึกษาน่�ว่า  สลากกินแบั่งถุือำเปี็นการพนันอำย่างหนึ�งเปี็นกิจการ

ท่�ดุำารงอำย่้ในสังคมไทยมาอำย่างยาวนานเป็ีนกิจการท่�ผู้สมผู้สานระหว่างกลไกทาง

วัฒนธุรรมกับักลไกทางเศิรษฐกิจท่�ดุึงดุ้ดุให�ม่ผู้้�เล่นจำานวนมาก ม่รัฐเปี็นเจ�ามือำ โดุย
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มป่ีระชาชนเป็ีนผู้้�เล่นจำานวนมาก และมเ่งินหมุนเว่ยนในธุุรกิจจำานวนมาก ดุงันั�นนัยยะ

ในแง่การจัดุระเบั่ยบัและการผู้ลิตซึ่ำ�า ความสัมพันธ์ุ และโครงสร�างทางสังคมนั�นจาก

กิจการพนันปีระเภทสลากกินแบั่งโดุยรัฐน่�จึงถุือำเปี็นการผู้ลิตซึ่ำ�ากลไกเชิงอำุดุมการณ์ 

(Ideological State Apparatuses) ในแง่ขอำงอำำานาจในการจัดุการ การสร�างพื�นท่�แห่ง

การสร�างความหวังให�สังคม การวาดุฝ่ันให�กลุ่มคนยากจนและดุ�วยโอำกาสไดุ�ม่โอำกาส

เลื�อำนชั�นทางสังคมในกรณ่ท่�ถุ้กรางวัลอำ่กดุ�วย

  กลัุ่มที่่�สาม แนวคิดีที่ฤษฎี่เศรษฐศาสตร์การเม้อง 

  ผู้้�วิจัยเลือำกใช�แนวคิดุเศิรษฐศิาสตร์การกำากับัดุ้แล (Economic Theory of 

Regulation) ขอำง Stigler (1971, pp.3-21) Peltzman (1976, pp.211-240) และ 

Posner (1975, pp.807-828) 

  แนวคิดุเศิรษฐศิาสตร์การกำากับัดุ้แล โดุย Stigler และ  Peltzman ม่ข�อำเสนอำ

วา่ นโยบัายขอำงรัฐบัาลในฐานะท่�เปีน็เครื�อำงมอืำท่�ใช�แก�ไขปัีญหาอัำนเกิดุจากกลไกตลาดุ 

เมื�อำเกดิุปีญัหาความล�มเหลวขอำงตลาดุท่�เปีน็พื�นฐานขอำงนโยบัายสาธุารณะแม�วา่การ

จำาหน่ายสนิค�าและบัรกิารนั�นเป็ีนพื�นฐานขอำงสงัคมแบับัทุนนิยม แต่ก็มบ่ัางสถุานการณ์

ท่�ตลาดุไม่สามารถุท่�จะจัดุหาสินค�าและบัริการท่�ต�อำงการนั�นไดุ� กลไกตลาดุอำย่างเดุ่ยว

นั�นไม่สามารถุท่�จะทำาหน�าท่�ทางดุ�านเศิรษฐกิจไดุ�ทั�งหมดุ ดุังนั�น นโยบัายสาธุารณะ

จึงม่ความจำาเป็ีนท่�จะต�อำงช่�นำา แก�ไข และสนับัสนุนในกิจกรรมบัางอำย่าง และสิ�งท่�รัฐ

จะต�อำงพิจารณาหนึ�งในนั�น  คือำ ความล�มเหลวขอำงตลาดุ (Market failure) จึงเปี็นท่�มา

ขอำงทฤษฎี่และตัวแบับัต่าง ๆ ท่�ไดุ�พัฒนาสิ�งท่�รัฐต�อำงดุำาเนินการเมื�อำตลาดุนั�นล�มเหลว

 ทำาให�รัฐต�อำงเข�าดุำาเนินการเพื�อำให�สถุานการณ์นั�นดุ่ขึ�น สินค�าและบัริการบัางอำย่างนั�น

ตลาดุไม่สามารถุจัดุหาให�ไดุ�อำย่างเต็มท่� เช่น การศึิกษา การใช�กฎีหมายและการจัดุ

ระเบัย่บั คา่นยิมในสิ�งแวดุล�อำม การปีอ้ำงกนัปีระเทศิ ถุนนและสะพาน โรงพยาบัาลและ

งานดุ้แลสุขภาพ งานบัริการสวัสดุิการ งานขนส่งสาธุารณะ เปี็นต�น

  อำย่างไรก็ตาม เมื�อำเกิดุสถุานการณ์ดัุงกล่าวนั�น มักถุ้กผู้ลักดุันโดุยกลุ่ม               

ผู้ลปีระโยชน์บัางกลุ่มในสังคมท่�ม่อิำทธิุภาพ ซึึ่�งกลุ่มผู้ลปีระโยชน์จะต�อำงแข่งขันกันเอำง 

เพื�อำจง้ใจให�เกิดุการกำากบััดุแ้ลท่�ตนต�อำงการ ซึึ่�งแนวโน�มสว่นใหญ ่คอืำ กลุ่มผู้ลปีระโยชน์

ท่�มักจะม่อำิทธุิพลต่อำการกำาหนดุแนวทางการกำากับัดุ้แลมักจะเปี็นกลุ่มผู้ลปีระโยชน์
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ขอำงกลุ่มอุำตสาหกรรมผู้้�ผู้ลิตสินค�าหรือำให�บัริการและมักม่การแบ่ังสรรผู้ลปีระโยชน์ใน

ระหว่างผู้้�ปีระกอำบัการดุ�วยกันเอำง ในขณะท่�กลุ่มผู้้�บัริโภคเปี็นกลุ่มท่�ม่จำานวนมากกว่า

กลบััมอิ่ำทธุพิลตอ่ำการกำาหนดุแนวทางการกำากบััดุแ้ลน�อำยมาก ดุงันั�น ผู้ลขอำงการกำากบัั

ดุแ้ลจงึมกัเปีน็การคุ�มครอำงผู้้�ปีระกอำบัการรายเดุมิในตลาดุเปีน็ส่วนใหญ ่การแทรกแซึ่ง

ขอำงรัฐหรือำการกำากับัดุ้แลจึงต�อำงม่การอำธิุบัายว่าผู้้�ใดุจะไดุ�รับัปีระโยชน์หรือำภาระขอำง

การกำากับัดุ้แล ร้ปีแบับัขอำงการกำากับัดุ้แล คือำ อำะไร และผู้ลกระทบัขอำงการกำากับัดุ้แล

ท่�จะเกิดุขึ�น ซึ่ึ�งปีระเดุ็นน่� Posner (1975, ibid) อำธุิบัายว่าภายใต�ตลาดุท่�ผู้้กขาดุหรือำใน

กรณ่ท่�เกดิุความล�มเหลวในการแขง่ขนัจะเกดิุสิ�งท่�เรย่กวา่กำาไรจากการผู้ก้ขาดุ ซึ่ึ�งเปีน็สิ�ง

ท่�อำงคก์รกำากับัดุแ้ลมห่น�าท่�ต�อำงขจดัุให�หมดุไปี ในทางตรงกนัข�ามผู้้�ปีระกอำบัการภายใต�

การกำากับัดุแ้ลดัุงกลา่วยอ่ำมมแ่รงจง้ใจท่�จะสร�างอิำทธิุพลเหนือำอำงค์กรกำากับัดุแ้ลเพื�อำให�

ตนเอำงไดุ�รับัปีระโยชน์จากกำาไรหรือำค่าเช่าจากการกำากับัดุ้แล ผู้ลท่�ตามมาก็คือำอำงค์กร

กำากับัดุ้แลมักจะถุ้กยึดุหรือำครอำบังำาจากกลุ่มผู้ลปีระโยชน์ท่�เปี็นผู้้�ปีระกอำบัการภายใต�

การกำากับัดุ้แลนั�นเอำง เหตุท่�อำงค์กรกำากับัดุ้แลถุ้กจับัยึดุไดุ�ง่ายโดุยกลุ่มผู้้�ปีระกอำบัการ

ท่�อำย่้ในตลาดุนั�น เนื�อำงจากกลุม่ผู้้�ปีระกอำบัการดัุงกล่าวมผู่้ลไดุ�ผู้ลเสย่โดุยตรงทางธุุรกิจ

และสามารถุรวมตัวหรือำบัริหารจัดุการไดุ�ง่ายกว่าเพราะม่ขนาดุเล็กกว่า ในทางตรงกัน

ข�ามผู้ลไดุ�เส่ยขอำงอำงค์กรกำากับัดุ้แล คือำ การพิทักษ์ปีระโยชน์สาธุารณะเท่านั�น จึงเปี็น

แรงจ้งใจท่�ผู้ลักดุันให�กลุ่มผู้้�ปีระกอำบัการทำาทุกวิถุ่ทางเพื�อำสร�างอำิทธุิพลเหนือำอำงค์กร

กำากับัดุ้แล  ผู้ลก็คือำ อำงค์กรกำากับัดุ้แลมักจะตัดุสินหรือำวางนโยบัายในเชิงพิทักษ์

ผู้ลปีระโยชนข์อำงกลุม่ผู้้�ปีระกอำบัการท่�อำย่้ในตลาดุมากกวา่การสง่เสริมปีระสทิธุภิาพขอำง

ตลาดุหรือำพิทักษ์ปีระโยชน์สาธุารณะ

  ร้ปีแบับัขอำงการกำากับัดุ้แลในแง่มุมขอำงแนวคิดุน่�จึงม่ลักษณะ ดุังน่� กลุ่ม    

ผู้ลปีระโยชน์ ซึึ่�งม่ระบับัจัดุการท่�ม่ปีระสิทธิุภาพจะไดุ�รับัปีระโยชน์จากการกำากับัดุ้แล

มากกว่ากลุ่มผู้ลปีระโยชน์ท่�ม่ความซึ่ับัซึ่�อำนและม่ขนาดุใหญ่ เช่น กลุ่มผู้้�บัริโภค เพราะ

กลุ่มผู้้�บัริโภคม่ขนาดุใหญ่จึงยากท่�จะบัริหารจัดุการให�เปี็นกลุ่มก�อำนและอำาจม่ต�นทุน

ในการบัริหารจัดุการหรือำรวมตวัท่�สง้มาก ดุงันั�น นโยบัายการกำากบััดุแ้ลมกัจะให�ความ

สำาคัญกบััการรักษาหรอืำคงไว�ซึึ่�งการจัดุสรรค่าเชา่ทางเศิรษฐกิจในระหวา่งกลุ่มสมาชกิ

ในกลุ่มผู้ลปีระโยชน์นั�น เมื�อำการกำากับัดุ้แลตั�งอำย่้บันพื�นฐานการจัดุสรรความมั�งคั�ง

ในระหว่างกลุ่มผู้ลปีระโยชน์ท่�ม่อิำทธิุพลเหนือำอำงค์กรกำากับัดุ้แล นโยบัายซึึ่�งลดุความ
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ความเหลื�อำมลำ�าหรือำกระจายความมั�งคั�งจึงมักจะไม่ไดุ�รับัการยอำมรับัหรือำถุ้กปีฏิเสธุ

 แนวคิดุเศิรษฐศิาสตร์การกำากับัดุ้แลจึงเสนอำว่าหากการกำากับัดุ้แลใดุไม่ไดุ�ก่อำให�เกิดุ

ปีระสิทธุิภาพในทางเศิรษฐกิจอำ่กต่อำไปี ควรลดุหรือำกำาจัดุการดุ้แลเหล่านั�น โดุยเฉพาะ

อำย่างยิ�งการยกเลิกข�อำจำากัดุหรือำการกำากับัดุ้แลจำานวนผู้้�ปีระกอำบัการในตลาดุ จึงอำาจ

กล่าวไดุ�ว่าแนวคิดุน่�นำาไปีส้่แนวคิดุการลดุหรือำผู้่อำนคลายการกำากับัดุ้แล

  สำาหรับัสลากกินแบ่ังรัฐบัาล ถุือำเป็ีนการพนันปีระเภทหนึ�งในจำานวนกิจกรรม

ทางสังคมไม่ก่�อำย่างท่�ตกทอำดุกันมาและปีรากฏในเกือำบัทุกเผู่้าพันธ์ุุมนุษย์ตั�งแต่สมัย

กอ่ำนปีระวตัศิิาสตร์ สำาหรับัการพนนัในปีระเทศิไทยเป็ีนสิ�งผิู้ดุกฎีหมายตามอุำดุมคติขอำง

บัางรัฐ (State) เนื�อำงจากรัฐบัาลพิจารณา ว่าเปี็นสิ�งท่�เลวร�ายและส่งผู้ลทางดุ�านลบัต่อำ

สังคมแต่ว่าจุดุยืนขอำงรัฐบัาลไม่สอำดุคล�อำงกับัพฤติกรรมขอำงคนส่วนใหญ่ ปีระชาชน

จำานวนมากให�ความร่วมมือำกับักิจกรรมหลายอำย่างท่�ผิู้ดุกฎีหมาย ปีระกอำบักับั

พระราชบััญญัติการพนัน พ.ศิ.2478  ม่ความคลุมเครือำใน 2 ปีระการหลัก ปีระการแรก

 ม่การอำนุญาตให�ม่การพนันบัางปีระเภทภายใต�เงื�อำนไขท่�กำาหนดุ กฎีหมายมิไดุ�ลงโทษ

การพนันวา่เป็ีนสิ�งท่�เลวร�ายทั�งหมดุ แตม่ก่ารลงโทษคนท่�ไมป่ีฏบิัตัติามกฎีและถุอืำวา่คน

เหล่าน่�เปี็นอำาชญากรตามกฎีหมาย ปีระการท่�สอำง กฎีหมายไม่ม่ความเปี็นจริงและไม่

สามารถุใช�บังัคับัไดุ�ส่งผู้ลให�มก่ารเล่นการพนันกันอำย่างกว�างขวางและมก่ารติดุสนิบัน

เจ�าหน�าท่�รัฐเพราะอำตัราโทษน�อำยแตก่ารดุำาเนนิคดุท่างศิาลถุอืำวา่เปีน็สิ�งท่�นา่ละอำายรวม

ทั�งเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐและนักการเมือำงมส่่วนพัวพันในเครือำข่ายธุุรกิจการพนนัและให�การ

คุ�มครอำงจึงเป็ีนการยากยิ�งท่�จะบัังคับัใช�กฎีหมายอำย่างม่ปีระสิทธิุภาพ รัฐบัาลบัาง

ปีระเทศิยอำมรับัในเรื�อำงดุังกล่าวจึงทำาให�การพนันเปี็นสิ�งถุ้กกฎีหมาย สามารถุกำาหนดุ

ควบัคมุและนำารายไดุ�บัางสว่นนำามาใช�ปีระหยดัุคา่ปีราบัปีรามการพนนั เจ�าหน�าท่�ขอำง

รัฐท่�เก่�ยวข�อำงกับัการปีราบัปีรามม่เวลาทำากิจการอำื�นไดุ�มากขึ�น โดุยเฉพาะในปัีจจุบััน

การวิวัฒนาการดุ�านการสื�อำสารผู้้�คนสามารถุเล่นการพนันไดุ�แม�กระทั�งอำย่้ท่�บั�าน และ

หาความสนกุจากการเลน่การพนนั ผู้้�เลน่ทั�งหมดุอำ�างว่าการกระทำาขอำงพวกเขาเปีน็เรื�อำง

ส่วนตัวและไม่สร�างความเดุือำดุร�อำนและก่อำให�เกิดุผู้ลเส่ยต่อำสังคมส่วนรวม

  อำย่างไรก็ตามถึุงแม�ว่าผู้้�วิจัยจะกำาหนดุขอำบัเขตศึิกษา การบัริหารจัดุการขอำง

กิจการสลากในปีระเทศิไทยโดุยยึดุหลักธุรรมาภิบัาลตามหลักเกณฑ์ิ อำงค์การความ

รว่มมอืำและการพฒันาดุ�านเศิรษฐกจิดุ�วยหลกั 6 ปีระการเปีน็หลกัแล�ว ในการค�นหารป้ี
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แบับัการบัรหิารจัดุการโดุยยดึุหลกัธุรรมาภบิัาลตามหลกัเกณฑิ ์OECD ขอำงสำานกังาน

สลากกนิแบ่ังรฐับัาลในบัรบิัทเศิรษฐกจิ การเมือำง และสังคมไทยนั�น จะตั�งอำย่้บันพื�นฐาน

จากหลายแนวคิดุทฤษฎี่เพื�อำให�เข�าใจในมิติเชิงโครงสร�าง ดุังนั�น กรอำบัแนวคิดุในการ

วิเคราะห์ขอำงผู้้ �วิจัย จึงเปี็นแบับัผู้สมผู้สานทั�งสามกลุ ่มมาปีฏิสัมพันธุ์ระหว่างกัน

ทางทฤษฎี่ (Interaction Theory) เพื�อำให�สอำดุคล�อำงกับับัริบัททางการเมือำงและสังคม

ไทยบันพื�นฐานจากข�อำม้ลเชิงปีระจักษ์ (Empirical Base) กรอำบัแนวคิดุธุรรมาภิบัาล 

(Good Governance) โดุยปีะทะปีระสานกับั แนวคิดุทฤษฎี่แบับัหลังสมัยใหม่ (Post-

modernism) และแนวคิดุทฤษฎ่ีเศิรษฐศิาสตร์การเมือำง (Political Economy) เพื�อำ

อำธิุบัายการผู้ลิตซึ่ำ�าขอำงรัฐผู่้านการพนันปีระเภทสลากกินแบั่งท่�ม่พื�นท่�ดุำารงอำย่้ภายใต�

โครงสร�างเศิรษฐกิจ การเมือำง และสังคมไทย ดุังร้ปีท่� 3.1

 

 

4.  ผู้ลัการวิจ้ัย
  4.1 สภาพิการณ์ปัจ้จุ้บันของสำานักงานสลัากกินแบ่งรัฐบาลั

  ร้ปแบบขององค์การ สำานักสลากกินแบั่งรัฐบัาลเปี็นผู้ลมาจากการขยาย

บัทบัาทขอำงรัฐในฐานะท่�รัฐเป็ีนทั�งผู้้�กำากับัดุ้แล (Regulatory state)  และดุำาเนินการ

เอำง (Entrepreneur state) ในช่วงท่�รัฐดุำาเนินนโยบัายเศิรษฐกิจชาตินิยม เครื�อำงมือำ

ทางนโยบัายแบับัท่�ทำาวิสาหกิจให�เป็ีนขอำงรัฐ (Nationalization) จึงเกิดุขึ�นทั�วไปี โดุย

บทความวจิัย 
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อธิบายการผลิตซ ้ าของรัฐผ่านการพนันประเภทสลากกินแบ่งท่ีมีพ้ืนท่ีด ารงอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง 
และสงัคมไทย ดงัรูปท่ี 3.1 

  
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
4. ผลการวจิยั 
4.1 สภาพการณ์ปัจจุบันของส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล 

 รูปแบบขององค์การ ส านกัสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผลมาจากการขยายบทบาทของรัฐในฐานะท่ีรัฐเป็นทั้ง
ผูก้  ากบัดูแล (Regulatory state)  และด าเนินการเอง (Entrepreneur state) ในช่วงท่ีรัฐด าเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม 
เคร่ืองมือทางนโยบายแบบท่ีท าวิสาหกิจให้เป็นของรัฐ (Nationalization) จึงเกิดข้ึนทั่วไป โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ 
(State-own enterprises) ท าให้โครงสร้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหน่วยงานมีลกัษณะท่ีเน้นสายการ
บงัคบับญัชาลดหลัน่กนัตามอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Hierarchical organization) ตามลกัษณะองคก์ารในระบบ
ราชการ ขณะท่ีการบริหารงานจะเป็นแบบแนวด่ิง (Vertical line) คือ การให้ความส าคญัจากเสียงจากผูบ้งัคบับญัชา
จากบนสู่ล่าง (Top down) ซ่ึงจะแตกต่างจากการจดัองค์การแนวนอนหรือองค์การแบบ Flat organization ท่ีไม่เน้น
สายการบงัคบับัญชาจะมีความยืดหยุ่นและคล่องตวัในการปฏิบติังานมากกว่า เช่น องค์การอิสระ หรือองค์การก่ึง
ราชการ เป็นตน้ จากรูปแบบองค์การของส านักงานสลากฯ ท าให้กระบวนการการบริหารการจดัการจึงข้ึนตรงต่อ
ผูอ้  านวยการส านกังานสลากฯ เป็นส าคญัภายใตก้ารควบคุมโดยคณะกรรมการส านกังานสลากฯ 
 การบริหารจัดการ ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติั ส านกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยแบ่งอ านาจการบริหารออกเป็น 3 ระดบั คือ การก ากบั บริหารงานภายใต ้การก ากบัของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ซ่ึงก าหนดให้
รัฐมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัโดยทัว่ไปเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี   การควบคุม ในการ
บริหารงานนั้น ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกจากอยูภ่ายใต ้การก ากบัดา้นนโยบายของรัฐมนตรีแลว้ ผูท่ี้จะควบคุมการ
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย และวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งส านักงานฯ ซ่ึงมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัส านกังาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ไดร้ะบุใหมี้ “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล” มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการและวาง

รูปแบบการบริหารจัดการ โดย
ยึ ด ห ลั ก ธ ร รม า ภิ บ า ล ข อ ง
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

สภาพการณ์ปัจจบุันของ
ส านักงานสลากกินแบง่

รัฐบาล 
 

การบริหารจัดการของกิจการ
สลากในประเทศไทยโดยยึด
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ต า ม
หลักเกณฑ์ OECD  
 

Good 
Governance 

Postmodernis
m 

Political 
Economy 

ร้ปีท่�  3.1 กรอำบัแนวคิดุการวิจัย



วารสารนวัตกรรมสังคม44

เฉพาะรัฐวิสาหกิจ (State-own enterprises) ทำาให�โครงสร�างขอำงสำานักงานสลากกิน

แบัง่รฐับัาลเปีน็หนว่ยงานมลั่กษณะท่�เน�นสายการบังัคับับัญัชาลดุหลั�นกนัตามอำำานาจ

หน�าท่�ความรับัผู้ิดุชอำบั (Hierarchical organization) ตามลักษณะอำงค์การในระบับั

ราชการ ขณะท่�การบัริหารงานจะเปี็นแบับัแนวดุิ�ง (Vertical line) คือำ การให�ความ

สำาคญัจากเสย่งจากผู้้�บังัคบัับัญัชาจากบันส้ล่า่ง (Top down) ซึ่ึ�งจะแตกตา่งจากการจดัุ

อำงคก์ารแนวนอำนหรอืำอำงคก์ารแบับั Flat organization ท่�ไม่เน�นสายการบังัคบัับัญัชาจะ

มค่วามยดืุหยุ่นและคลอ่ำงตวัในการปีฏบิัตังิานมากกวา่ เชน่ อำงคก์ารอำสิระ หรอืำอำงคก์าร

กึ�งราชการ เปี็นต�น จากร้ปีแบับัอำงค์การขอำงสำานักงานสลากฯ ทำาให�กระบัวนการการ

บัริหารการจัดุการจึงขึ�นตรงต่อำผู้้�อำำานวยการสำานักงานสลากฯ เปี็นสำาคัญภายใต�การ

ควบัคุมโดุยคณะกรรมการสำานักงานสลากฯ

  การบัริหารจัดุการ สำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลนั�น อำาศิัยอำำานาจตาม

พระราชบัญัญัต ิสำานกังานสลากกินแบัง่รฐับัาล พ.ศิ. 2517 โดุยแบ่ังอำำานาจการบัริหาร

อำอำกเป็ีน 3 ระดุับั คือำ การกำากับั บัริหารงานภายใต� การกำากับัขอำงรัฐมนตร่ว่าการ

กระทรวงการคลัง ทั�งน่� เปี็นไปีตามมาตรา 10 แห่งพระราชบััญญัติสำานักงานสลาก

กินแบั่งรัฐบัาล พ.ศิ. 2517 ซึึ่�งกำาหนดุให�รัฐมนตร่ม่อำำานาจหน�าท่�กำากับัโดุยทั�วไปีเพื�อำ

ให�เปี็นไปีตามนโยบัายขอำงรัฐบัาล หรือำมติคณะรัฐมนตร่ การควบัคุม ในการบัริหาร

งานนั�น สำานกังานสลากกนิแบัง่รฐับัาลนอำกจากอำย้ภ่ายใต� การกำากบััดุ�านนโยบัายขอำง

รฐัมนตรแ่ล�ว ผู้้�ท่�จะควบัคุมการบัริหารงานให�เป็ีนไปีตามนโยบัาย และวัตถุุปีระสงค์ใน

การจดัุตั�งสำานักงานฯ ซึึ่�งมาตรา 13 แห่งพระราชบัญัญตัสิำานักงานสลากกนิแบ่ังรฐับัาล 

พ.ศิ. 2517 ไดุ�ระบัุให�ม่ “คณะกรรมการสลากกินแบั่งรัฐบัาล” ม่อำำานาจหน�าท่�ควบัคุม

ดุ้แลกจิการและวางนโยบัายขอำงสำานกังานสลากกนิแบัง่รัฐบัาล รวมทั�ง การอำอำกระเบัย่บั

และข�อำบัังคับัต่างๆ เพื�อำให�การบัริหารงานเปี็นไปีตามวัตถุุปีระสงค์ และการบัริหาร ใน

การบัริหารงานขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลนั�น คณะกรรมการสลากกินแบั่ง

รฐับัาล จะพจิารณาแต่งตั�งผู้้�อำำานวยการโดุยความเหน็ชอำบัขอำงรฐัมนตรใ่ห�เปีน็ผู้้�บัรหิาร

ขอำงสำานกังานสลากกนิแบ่ังรฐับัาล ภายใต�การกำากบััขอำงรฐัมนตร ่และภายใต�การควบัคุม

ขอำงคณะกรรมการสลากกินแบั่งรัฐบัาล ซึ่ึ�งเปี็นไปีตามมาตรา 14 แห่งพระราชบััญญัติ

สำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล พ.ศิ. 2517  
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  จากความดุังกล่าวนั�น จะเห็นว่าร้ปีแบับัขอำงอำงค์การการกำากับัดุ้แลจะเปี็น

หน�าท่�ขอำงรัฐมนตร่ว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่ึ�งรัฐมนตร่ฯเอำงจะต�อำงรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสภา 

(Ministerial responsibility) ในการกระทำาขอำงตนในฐานะท่�เปี็นรัฐมนตร่ ส่วนการ

ควบัคุมการบัริหารจะขึ�นอำย้่กับัคณะกรรมการสลากฯ ซึ่ึ�งคณะกรรมการสลากฯจะต�อำง

รบััผู้ดิุชอำบั (Accountability) ขึ�นตอ่ำรฐัมนตรว่่าการกระทรวงการคลัง ในขณะท่�ผู้้�อำำานวย

การสำานักงานสลากม่หน�าท่�บัริหารสำานักงานตามแนวนโยบัายขอำงคณะกรรมการ  

สำานกังานฯ ดุงันั�น ในสว่นขอำงคณะกรรมการสลากกนิแบัง่รฐับัาลจงึมค่วามสำาคญัอำยา่ง

ยิ�งตอ่ำการกำาหนดุทิศิทางในการบัริหารจดัุการอำงค์การน่� แต่เมื�อำพจิารณาท่�มาขอำงคณะ

กรรมการสลากฯ ปีระกอำบัดุ�วย ปีลัดุกระทรวงการคลังเปี็นปีระธุานคณะกรรมการ 

ผู้้�แทนกระทรวงมหาดุไทย ผู้้�แทนกรมบััญช่กลาง ผู้้�แทนสำานักงบัปีระมาณ ผู้้�แทนสภา

สังคมสงเคราะห์แห่งปีระเทศิไทย ผู้้�อำำานวยการและผู้้�ท่�คณะรัฐมนตร่แต่งตั�งม่จำานวน

ไม่เกิน 3 คน เปี็นกรรมการ จากอำงค์ปีระกอำบัดุังกล่าวขอำงคณะกรรมการซึ่ึ�งส่วนใหญ่

เปี็นข�าราชการระดุับัส้งจากกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดุไทย ส่วนผู้้�ท่�คณะ

รฐัมนตรแ่ต่งตั�งมจ่ำานวนไม่เกิน 3 คนนั�น เป็ีนโควตาขอำงฝ่่ายการเมือำงท่�จะสรรหาบุัคคล

ท่�ตนไว�วางใจเข�ามาเปีน็กรรมการ โครงสร�างทางดุ�านกรรมการบัรหิารเปีน็ส่วนท่�สำาคญั

ในการกำาหนดุทิศิทางขอำงอำงค์การ เพราะการบัริหารงานเกือำบัทั�งหมดุจะมาสิ�นสุดุท่�

คณะกรรมการบัรหิาร เนื�อำงจากผู้้�อำำานวยการเปีน็กรรมการและเลขานุการโดุยตำาแหนง่

อำย่้ดุ�วย อำย่างไรก็ดุ่ลักษณะอำงค์การเช่นน่�มักจะถุ้กโยงกับัการเมือำง เนื�อำงจากอำงค์การ

เปีน็รฐัวสิาหกจิจงึถุ้กแทรกแซึ่งจากฝ่า่ยการเมอืำงไดุ�งา่ย ทำาให�ผู้้�บัรหิารส้งสดุุขาดุความ

เป็ีนอำิสระในการทำางาน ซึ่ึ�งจุดุน่�เปี็นเรื�อำงสำาคัญมากภายใต�โครงสร�างระบับัการเมือำง

ท่�เน�นถึุงผู้ลปีระโยชน์ส่วนตนขอำงนักการเมือำงเป็ีนหลัก เพราะถุ�าไดุ�นักการเมือำงท่�เปี็น

รฐัมนตรว่า่การกระทรวงการคลงัมากำากบััดุแ้ลดุ ่กจ็ะทำาให�การบัรหิารราชการแผู้น่ดุนิดุ่ 

แตถุ่�าไดุ�นักการเมอืำงท่�ไม่ดุเ่ปีน็รฐัมนตรว่่าการกระทรวงการคลงัมากำากับัดุแ้ล กจ็ะทำาให�

การบัริหารงานไม่ดุ่ตามไปีดุ�วย ดุังนั�น ภายใต�บัริบัทขอำงการเมือำงแบับัปีัจจุบัันน่�ทำาให�

ความมั�นใจในแง่ความเปี็นอิำสระในการบัริหารขอำงคณะกรรมการสำานักงานสลากฯ 

จึงลดุน�อำยลงในสายตาขอำงสังคม ส่วนหนึ�งเปี็นผู้ลมาจากการอำอำกแบับัโครงสร�าง

อำงค์การในระดุับับันไม่อำาจจะปีลอำดุจากการแทรกแซึ่งจากฝ่่ายการเมือำงไดุ� 
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ซึ่ึ�งสังเกตไดุ�จากอำงค์ปีระกอำบั (Composition) ขอำงคณะกรรมการสำานักงานสลากฯ 

ท่�กล่าวมาแล�ว เป็ีนระบับัท่�ไม่สามารถุสร�างระบับัดุุลกับัอำำานาจทางการเมือำงไดุ�เลย 

นอำกจากนั�นอำงค์ปีระกอำบัขอำงคณะกรรมการสลากฯ ยังไม่อำาจจะสร�างวัฒนธุรรมแห่ง

การตรวจสอำบัและถุ่วงดุุล (Checks and Balances) ระหว่างคณะกรรมการสลากฯ 

ดุ�วยกันเอำงไดุ� ดุังนั�น สำานักงานสลากฯ จึงถุ้กมอำงจากสังคมว่า เปี็นแหล่งผู้ลปีระโยชน์

ขอำงนักการเมือำงและผู้้�ท่�ม่อำิทธุิพลไปี 

  ผู้ลัติภณัฑ์์แลัะราคา สำานกังานสลากกนิแบัง่ฯ มผู่้ลติภณัฑิ ์3 ปีระเภท ไดุ�แก่ 

สลากกินแบั่งรัฐบัาล เปี็นผู้ลิตภัณฑิ์ควบัคุมตามพระราชบััญญัติสำานักงานสลากกิน

แบั่งรัฐบัาล พ.ศิ. 2517 สลากบัำารุงการกุศิล เปี็นผู้ลิตภัณฑิ์ตามพระราชบััญญัติการ

พนัน พ.ศิ. 2478 และสลากพิเศิษแบับัเลขท�าย 3 ตัว และ 2 ตัว เปี็นผู้ลิตภัณฑิ์ตาม 

พระราชบััญญัติการพนัน พ.ศิ. 2478 และใช�ระเบั่ยบัสำานักงานสลากฯ ว่าดุ�วยกอำงทุน

เงินรางวัลสลากพิเศิษแบับัเลขท�าย 3 ตัว และ 2 ตัว  ซึ่ึ�งสลากปีระเภทหลังน่�ไดุ�ยกเลิก

การอำอำกสลากไปีแล�ว ซึ่ึ�งปีัจจุบัันไดุ�อำอำกสลากจำาหน่ายต่อำงวดุจำานวน 68 ล�านฉบัับั 

(68 ล�านชดุุๆ ละ 1 ล�านฉบับััจะเปีน็ตวัเลขเหมอืำนกนัทกุชดุุ) โดุยแยกเปีน็สลากกนิแบัง่

รัฐบัาล 50 ล�านฉบัับั และสลากบัำารุงการกุศิลอำ่ก 18 ล�านฉบัับั 

  สำาหรับัปีริมาณสลากกินแบั่งรัฐบัาลนับัตั�งแต่ปีี พ.ศิ.2507 เปี็นต�นมาจนถุึง

ปีจัจบุันั นั�นมจ่ำานวนสลากไดุ�เพิ�มขึ�นตามพัฒนาการเศิรษฐกจิ การเมอืำง และสงัคมขอำง

ปีระเทศิดุังน่� 

  ก่อนม่พิ.ร.บ.สำานักงานสลัากกินแบ่งรัฐบาลั พิ.ศ. 2517 สำานักงานสลาก

กินแบั่งรัฐบัาลไดุ�จัดุพิมพ์สลากกินแบั่งรัฐบัาลอำอำกจำาหน่ายจำานวน 2-5 ล�านฉบัับัต่อำ

งวดุ ในรอำบัหนึ�งเดุือำนจะม่การอำอำกสลาก 3-4 ครั�งทำาให�ปีริมาณสลากอำอำกมาจำาหน่าย

เฉล่�ยปีระมาณ 8-15 ล�านฉบัับัต่อำเดุือำน ในขณะนั�นสลากม่ราคาฉบัับัละ 10 บัาท 

  หลัังจ้ากใช้พิ.ร.บ.สำานักงานสลัากกินแบ่งรัฐบาลั พิ.ศ. 2517 สำานักงาน

สลากฯ ไดุ�ม่การจัดุพิมพ์สลากอำอำกมาจำาหน่ายเพิ�มขึ�นช�าๆ จนกระทั�งถุึงปีี พ.ศิ. 2519 

ไดุ�ม่การปีรับัการอำอำกสลากเปี็น 2 ครั�งต่อำเดุือำน ซึ่ึ�งนับัจากนั�นเปี็นต�นมาจนถุึงปีัจจุบััน

การอำอำกสลากจะม่เพ่ยง 2 ครั�งต่อำเดุือำนเท่านั�น ส่วนราคาสลากยังอำย่้ในระดุับัคงท่�ไปี

จนถุึงปีี พ.ศิ.2530 จึงไดุ�เริ�มปีรับัราคาขึ�นเปี็น 20 บัาท สำาหรับัสลากชุดุ ค ง จ ฉ ส่วน

สลากชุดุ ก ข ยัง 10 บัาทเท่าเดุิม ส่วนปีริมาณสลากนั�นจนถุึงกลางปีี พ.ศิ. 2530 ม่การ
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จัดุพิมพ์สลากเพิ�มเปี็น 28 ล�านฉบัับัต่อำงวดุ หรือำปีระมาณ 56 ล�านฉบัับัต่อำเดุือำน หลัง

จากนั�นราคาสลากทุกชุดุม่ราคาเดุ่ยวกัน คือำ 20 บัาทต่อำฉบัับั และม่การปีรับัราคาขึ�น

เปี็น 40 บัาทต่อำฉบัับันับัตั�งแต่ปีีพ.ศิ.2538 เปี็นต�นมาจนถุึงปีัจจุบััน 

  อำย่างไรก็ตาม ในแง่ขอำงปีริมาณสลากท่�ม่จำานวนเพิ�มขึ�นนั�น เนื�อำงจากวันท่� 17 

พฤศิจิกายน พ.ศิ. 2549 คณะกรรมการสลากกินแบั่งรัฐบัาลไดุ�ม่มติเห็นชอำบัให�เปีล่�ยน

สลากพิเศิษโครงการหารายไดุ�เพื�อำการกุศิลจำานวน 16 ล�านฉบัับัต่อำงวดุ มาเปี็นสลาก

กินแบั่งรัฐบัาลทั�งหมดุ ซึ่ึ�งหากรวมกับัจำานวนสลากกินแบั่งรัฐบัาลขอำงเดุิมท่�ม่อำย่้แล�ว

ในตลาดุ 30 ล�านฉบัับัต่อำงวดุก็จะทำาให�ม่สลากกินแบั่งรัฐบัาลอำอำกส้่ตลาดุเปี็นงวดุละ 

46 ล�านฉบับัั หรอืำ 92 ล�านฉบับััต่อำเดุอืำน และตอ่ำมาในปี ีพ.ศิ.2553 คณะกรรมการสลาก

ไดุ�มม่ตใิห�จดัุพมิพส์ลากเพิ�มอำก่จำานวน 4 ล�านฉบับััตอ่ำงวดุ เพื�อำแก�ปีญัหาการขายสลาก

เกนิราคา ทำาให�ปัีจจบุันัน่�มส่ลากกนิแบ่ังรฐับัาลในตลาดุต่อำงวดุ (ทกุๆ 15 วนั) มจ่ำานวน 50 

ล�านฉบัับัหรอืำตอ่ำเดุอืำน 100 ล�านฉบับัั แต่ผู้ลลพัธ์ุขอำงมาตรการน่�ยงัคงไมส่ามารถุทำาให�

ราคาสลากกลับัมาอำย่้ในระดัุบัราคาควบัคุมไดุ� ซึึ่�งวิธุ่การแก�ไขปัีญหาสลากเกินราคา

แบับัน่�เปี็นวิธุ่การท่�เคยใช�มาก่อำนแล�ว ซึ่ึ�งก็ยังไม่ไดุ�ผู้ลอำย้่ดุ่สำาหรับัการใช�มาตรการน่�

จนถุงึปีจัจบัุันปีรมิาณสลาก เดุอืำนตลุาคม พ.ศิ.2560 จนถุงึกนัยายน พ.ศิ.2561 มจ่ำานวน

ทั�งสิ�น 1,989,000,000 ฉบัับั โดุยแยกเปี็นสลากกินแบั่งรัฐบัาล จำานวน 749,000,000 

ฉบัับั (ร�อำยละ 37.7) และซึ่ื�อำ-จอำงล่วงหน�าสลากกินแบั่งรัฐบัาล 1,240,000,000 ฉบัับั   

(ร�อำยละ 62.3) หากยดึุตามราคาหน�าสลากท่� 80 บัาทตอ่ำฉบับััจะเปีน็เงนิสง้ถุงึ 159,120 

ล�านบัาท  ซึ่ึ�งวงเงินดุังกล่าวเป็ีนเงินซึ่ื�อำ-จอำงล่วงหน�าถุึงร�อำยละ 62.3 จากตารางท่� 4.2 

พบัวา่ แนวโน�มการพิมพส์ลากกินแบัง่รฐับัาลเพิ�มขึ�น จาก 50 ล�านฉบับััในเดืุอำนตุลาคม

 พ.ศิ.2560 เพิ�มเปี็น 74 ล�านฉบัับั และ 80 ล�านฉบัับัในเดุือำนพฤษภาคมและสิงหาคม 

พ.ศิ.2561 ตามลำาดุับั ในขณะท่�ยอำดุซึ่ื�อำล่วงหน�าม่แนวโน�มเพิ�มขึ�นในอำัตราคงท่จาก 98 

ล�านฉบัับั เพิ�มเปี็น 100 ล�านฉบัับั และ 114 ล�านฉบัับัในห�วงเวลาเดุ่ยวกัน

  การจ้ัดีสรรสลัาก ตามพระราชบััญญัติสำานักงานสลากกินแบ่ังรัฐบัาล พ.ศิ. 

2517 ไดุ�กำาหนดุไว�ในมาตรา 11 ว่าดุ�วยท่�มาขอำงคณะกรรมการขอำงสำานักงานสลาก

กนิแบ่ังรฐับัาลคณะหนึ�งเรย่กว่า “คณะกรรมการสลากกินแบ่ังรัฐบัาล” ปีระกอำบัดุ�วย 

ปีลัดุกระทรวงการคลังเป็ีนปีระธุานคณะกรรมการ ผู้้�แทนกระทรวงมหาดุไทย ผู้้�แทน
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กรมบััญช่กลาง ผู้้�แทนสำานักงบัปีระมาณ ผู้้�แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งปีระเทศิไทย 

ผู้้�อำำานวยการและผู้้�ท่�คณะรัฐมนตร่แต่งตั�งม่จำานวนไม่เกิน 3 คน เปี็นกรรมการ และใน

มาตรา 13 (7) ให�คณะกรรมการชุดุน่�ม่หน�าท่� กำาหนดุราคา วิธุ่การจำาหน่าย และการ

คัดุเลือำกตัวแทนจำาหน่ายสลากกินแบ่ังรัฐบัาล นอำกจากน่�ตามมาตรา 36 ยังระบุัดุ�วย

ว่า การอำอำกสลากกินแบ่ังรัฐบัาลตามพระราชบััญญัติน่�เปี็นการอำอำกสลากกินแบั่งโดุย

ไดุ�รับัอำำานาจจากรัฐบัาลอำันเปี็นผู้ลให�หน่�ท่�เกิดุจากการอำอำกสลากกินแบั่งดุังกล่าวเปี็น

หน่�ท่�อำาจเร่ยกร�อำงให�ชำาระไดุ�ตามกฎีหมาย และให�ถุือำว่าการอำอำกสลากกินแบั่งท่�ไดุ�รับั

อำนญุาตและปีระทบััตราจากพนกังานเจ�าหน�าท่�ตามกฎีหมายวา่ดุ�วยการพนนัแล�ว และ

ไม่ต�อำงเส่ยค่าธุรรมเน่ยมและค่าภาษ่ใดุๆ ตามกฎีหมายนั�น

  สำาหรับัวิธุ่จัดุสรรสลากในปีัจจุบััน คือำ ตั�งแต่ปีี พ.ศิ. 2538 เปี็นต�นมานั�นเปี็น

ช่วงท่�ม่ความต�อำงการสลากส้ง และยังเปี็นช่วงท่�ราคาสลากปีรับัราคาจากฉบัับัละ 20 

บัาทเปี็น 40 บัาท สำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล จัดุพิมพ์สลากกินแบั่งรัฐบัาล เพื�อำ

จำาหน่ายขาดุให�กับัผู้้�จำาหน่ายสลาก ปีระกอำบัดุ�วย พื�นท่�ส่วนกลาง หมายถุึง พื�นท่�ใน

เขตกรุงเทพมหานครม่สลากจำาหน่ายร�อำยละ 61.8 ขอำงจำานวนสลากทั�งหมดุ และพื�นท่�

สว่นภ้มิภาค หมายถึุง พื�นท่�นอำกเขตกรุงเทพมหานครมส่ลากจำาหน่ายร�อำยละ 38.2 ขอำง

จำานวนสลากทั�งหมดุ 

  การจัดุสรรสลากโดุยวิธุ่ดุงักลา่ว จะเกิดุผู้ลดุ่ตอ่ำระบับัธุุรกิจค�าสลาก หากผู้้�แทน

จำาหน่าย อำงค์กร สมาคม และม้ลนิธุิต่างๆ รวมทั�งส่วนราชการต่างๆ ท่�ไดุ�รับัการจัดุสรร

สลากไปีแล�วดุำาเนินการขายสลากให�แก่ผู้้�บัริโภคเส่ยเอำง ปีัญหาสลากเกินราคาก็จะไม่

เกิดุขึ�น ทำาให�ราคาสลากก็ม่เสถุ่ยรภาพ แต่ความจริงผู้้�แทนจำาหน่าย อำงค์กร สมาคม 

และม้ลนิธุิต่างๆ รวมทั�งส่วนราชการต่างๆ ไม่ไดุ�ดุำาเนินการขายสลากเอำง แต่ใช�วิธุ่การ

อำื�น เช่น การแต่งตั�งตัวแทนขาย โดุยแบั่งส่วนลดุให�แก่ตัวแทนขาย ซึ่ึ�งตามหลักเกณฑิ์

ขอำงสำานักงานสลากฯ แล�วตัวแทนขายเหล่านั�นจะไดุ�ส่วนลดุถึุงร�อำยละ 7 ส่วนผู้้�แทน

จำาหน่าย อำงค์กร สมาคม และม้ลนิธุิต่างๆ รวมทั�งส่วนราชการต่างๆ จะไดุ�รับัส่วนลดุท่�

เหลือำคือำร�อำยละ 2 จากราคาสลากท่�กำาหนดุ 

  จนถึุงปีัจจุบัันการจัดุสรรสลาก ช่วงเดุือำนตุลาคม พ.ศิ.2560 จนถุึงกันยายน          

พ.ศิ. 2561 ม่การดุำาเนินการจำาหน่ายสลาก ดุังน่�
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  1.  สลากระบับัโควตาส่วนกลางและภ้มิภาค โดุยแบั่งเปี็น จากส่วนกลาง         

(สำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล ปีระกอำบัดุ�วย บัุคคลทั�วไปี คนพิการ คนพิการ 

Random (รายละไม่เกิน 3 เล่ม) สมาคมอำงค์กรม้ลนิธุิ คนพิการ และจากส่วนภ้มิภาค 

(รับัผู่้าน 76 จังหวัดุและคลังจังหวัดุ ปีระกอำบัดุ�วย บัุคคลทั�วไปี คนพิการ คนพิการ 

Random (รายละไม่เกิน 3 เล่ม) สมาคม อำงค์กร ม้ลนิธุิ คนพิการ

  2.  โครงการซึ่ื�อำ-จอำงล่วงหน�าสลากกินแบั่งรัฐบัาล (ผู้่านธุนาคารกรุงไทย)   

โดุยแบั่งเปี็น จากโครงการซึ่ื�อำสลากกินแบั่งรัฐบัาล ปีระกอำบัดุ�วย จำาหน่ายสลากฯ 

คงเหลือำ จังหวัดุนนทบัุร่ รับัไปีจำาหน่ายชั�วคราว

  อำย่างไรก็ตาม แม�ว่าสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลจะดุำาเนินการจัดุสรร

สลากแบับัใหม่ก็ตาม แต่ยังสะท�อำนไดุ�ว่า กิจการสลากในปีระเทศิบัิดุเบัือำนกลไกตลาดุ 

เนื�อำงจากการจำาหนา่ยสลากผู้า่นระบับัโควตา และระบับัสลากซึ่ื�อำซึ่ึ�งทั�งสอำงระบับัไดุ�มผู่้ล

ทำาให�เกิดุการซึ่ื�อำสลากเกินราคาขึ�นจากอำดุ่ตจนถุึงปีัจจุบััน ส่วนสลากจอำง ยังไม่ชัดุเจน

ว่าเปี็นความต�อำงการซึ่ื�อำจริงขอำงตลาดุหรือำกลไกอำื�นแทรกเพื�อำบัิดุเบั่ยนตลาดุจากผู้้�ค�า

สลากรายใหญ่และผู้้�ม่อำิทธุิพลในตลาดุ

  การจ่ายรางวัล สำานักงานสลากกินแบ่ังรัฐบัาล ถุือำปีฏิบััติในการเร่ยกเก็บัเงิน

ค่าอำากรแสตมปี์และเงินค่าภาษ่ หัก ณ ท่�จ่ายรางวัลจากผู้้�รับัเงินรางวัล เพื�อำนำาส่งกรม

สรรพากร กระทรวงการคลัง สำาหรับัสลากกินแบั่งรัฐบัาลต�อำงชาระค่าอำากรแสตมปี์ ใน

อำัตรา 1 บัาท ขอำงเงินรางวัลทุก 200 บัาท หรือำเศิษขอำง 200 บัาท และสลาก การกุศิล

เร่ยกเก็บัค่าภาษ่เงินไดุ�หัก ณ ท่�จ่ายในอำัตราร�อำยละ 1 ขอำงรางวัลสลากการกุศิล จาก

ผู้้�รับัเงินรางวัล สำานักงานสลากฯดุำาเนินการจ่ายรางวัลเปี็นเงินทั�งสิ�น 90.1 ล�านบัาท 

จากสลากท่�ถุ้กรางวลัทั�งสลากกนิแบัง่รฐับัาลและสลากการกศุิล 26,862,605 ฉบับัั โดุย

ม่ผู้้�ซึ่ื�อำถุ้กรางวัล 235,292 คน ส่วนระบับัการจ่ายเงินรางวัลในปีัจจุบัันและในอำนาคตท่�

แน่นเพิ�มช่อำงทางการจ่ายเงินรางวัลทั�งผู้่านบััญช่ธุนาคารและสำานักงานตัวแทน

  ส่วนการนำาเงินส่งแผู้่นดุินนั�น นับัตั�งแต่ปีี พ.ศิ. 2547 สำานักงานสลากกินแบั่ง

รัฐบัาลนำาส่งเงินเปี็นรายไดุ�แผู้่นดุิน 8,872 ล�านบัาท ปีี พ.ศิ. 2548 นำาส่ง 10,358  ล�าน

บัาท ปีี พ.ศิ. 2549 นำาส่ง 11,174 ล�านบัาท ปีี พ.ศิ. 2550 นำาส่ง 14,001 ล�านบัาท ส่วน

ปีี พ.ศิ. 2560 นำาส่ง 25,744 ล�านบัาท และในปีี พ.ศิ. 2561 นำาส่ง 31,008 ล�านบัาท ใน

ช่วงปีี พ.ศิ. 2547-2561 ทั�งหลังจากปีี พ.ศิ.2558 สำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล 
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นำาสง่เงนิเปีน็รายไดุ�แผู้น่ดุนิในอำตัราร�อำยละ 20 ตามคำาสั�งหวัหน�าคณะรกัษาความสงบั

แห่งชาติ ท่� 11/2558

  สำาหรับัการเงินจากสลากกินแบั่งรัฐบัาลไปีใช�เพื�อำสาธุารณปีระโยชน์และ

สาธุารณกุศิล นอำกจากรายไดุ�จากการจำาหน่ายสลากกินแบั่งรัฐบัาลจะนำาเข�าแผู้่นดุิน

ร�อำยละ 28 ตามพระราชบััญญัติสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล พ.ศิ. 2517 แล�ว 

สำานักงานสลากฯ ยังไดุ�นำาเงินจากรายจ่ายงบัปีระมาณเงินบัริหารสำานักงานสลากฯ

ไปีดุำาเนินกิจกรรมเพื�อำสาธุารณปีระโยชน์หลายดุ�าน ในช่วงปีี พ.ศิ.2547-2561 ไดุ�แก่ 

ดุ�านการศึิกษาและการก่ฬา การศิาสนา การแพทย์และสาธุารณสุข การสังคมสงเคราะห์

 ศิิลปีวัฒนธุรรมและสิ�งแวดุล�อำม และนำาท้ลเกล�าถุวายในวโรกาสต่างๆ รวมเปี็นเงิน 

114.2 ล�านบัาทในปีี พ.ศิ.2547 และเพิ�มขึ�นในช่วงปีี พ.ศิ.2549-2550 และลดุลงเล็ก

น�อำยในปีี พ.ศิ. 2551-2561

  ดีังนั�น จ้ึงสรุปไดี้ว่า สภาพิการณ์ปัจ้จุ้บันของสำานักงานสลัากกินแบ่ง

รัฐบาลั ประกอบกับกิจ้การสลัากเป็นกิจ้การที่่�ผู้้กขาดีโดียรัฐ จ้ึงส่งผู้ลัต่อการ

กำาหนดีโครงสร้างองค์การต้องที่ำาหน้าที่่�บริหารจ้ัดีการสองอย่าง ค้อ การบริหาร

กิจ้การในเชิงธิุรกิจ้ (Business Oriented) กับการบริหารกิจ้การเพิ้�อสังคม (Social 

Oriented)  จ้ึงขัดีแย้งกันในตัวเอง (Contradiction) ซึ�งองค์กรลัักษณะน่�เป็นส่วน

ผู้สมระหว่างระบบราชการแบบเก่า (Bureaucracy) กับระบบธุิรกิจ้สมัยใหม่ 

(Modern Business) เร่ยกว่าองค์กรแบบผู้สม (Quasi /Hybrid -Organization) 

จึ้งม่การปรบัตวัได้ีล่ัาช้ากว่าองค์กรธุิรกิจ้ทัี่�วไปเพิราะติดีขดัีอย่้กบัระเบย่บกฎีหมาย

แลัะกฎีเกณฑ์ต์า่งๆ มากมาย สำานกังานสลัากกนิแบง่รฐับาลัจ้ะดีำาเนนิการจ้ดัีสรร

สลัากแบบใหม่ก็ตาม แต่ยังสะที่้อนไดี้ว่า กิจ้การสลัากในประเที่ศบิดีเบ้อนกลัไก

ตลัาดีเน้�องจ้ากการจ้ำาหน่ายสลัากผู้า่นระบบโควตา แลัะระบบสลัากซ้�อซึ�งทัี่�งสอง

ระบบไดีม่้ผู้ลัที่ำาใหเ้กดิีการซ้�อสลัากเกนิราคาขึ�นจ้ากอดีต่จ้นถงึปจั้จุ้บนัสว่นสลัาก

จ้อง ยังไม่ชัดีเจ้นว่าเป็นความต้องการซ้�อจ้ริงของตลัาดีหร้อกลัไกอ้�นแที่รกเพิ้�อ

บิดีเบ่ยนตลัาดีจ้ากผู้้้ค้าสลัากรายใหญ่แลัะผู้้้ม่อิที่ธิิพิลัในตลัาดี อย่างไรก็ตาม

ดีว้ยสำานกังานสลัาก ยงัคงเปน็องคก์รท่ี่�นำารายไดีส้ง่แผู้น่ดีนิมากเปน็อนัดีบัตา่งๆ 

ของรัฐวิสาหกิจ้ที่ั�งหมดี โดียในปี พิ.ศ. 2560 นำาส่ง 25,744 ลั้านบาที่ ในปี พิ.ศ. 

2561 นำาส่ง 31,008 ลั้านบาที่ แลัะปี พิ.ศ. 2562 นำาส่งกว่า 40,000 ลั้านบาที่



        51 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2564

  4.2  การบริหารจ้ัดีการของสำานักงานสลัากกินแบ่งรัฐบาลัโดียยึดีหลััก

ธิรรมาภิบาลัตามหลัักเกณฑ์์ OECD

  จากผู้ลการศิกึษามส่อำงปีระเดุน็หลกัๆ ท่�พจิารณา คอืำ ปีระเดุน็แรก การบัรหิาร

จดัุการกิจการสลากโดุยยึดุหลักธุรรมาภิบัาลตามหลักเกณฑ์ิ OECD และปีระเด็ุนท่�สอำง 

ปีญัหาและอำปุีสรรคตอ่ำการพฒันาธุรรมาภบิัาลตามหลักเกณฑิ ์OECD ขอำงกจิการสลาก

ในปีระเทศิไทย

   1.  การบริหารจ้ดัีการกิจ้การสลัากโดียยึดีหลักัธิรรมาภิบาลัตามหลักั

เกณฑ์์ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development, 2015) 

  ธุรรมมาภิบัาลตามเกณฑ์ิ OECD มก่รอำบัการวิเคราะห์ 2 สว่น คอืำ สว่นแรก การ

วิเคราะห์จากกลไกภายนอำกอำงค์กร ตั�งแต่ กฎีระเบั่ยบัต่างๆ ท่�รัฐกำาหนดุหรือำม่อำิทธุิพล

ต่อำการกำากับัดุ้แลธุรรมาภิบัาลในอำงค์กร อำิทธุิพลหรือำโอำกาสในการแทรกแซึ่งขอำงภาค

การเมอืำงท่�มต่่อำสำานกังานสลาก รวมถุงึการเปิีดุเผู้ยข�อำมล้ข่าวสารในฐานะท่�เป็ีนหน่วยงาน

ขอำงรฐั เป็ีนต�น และส่วนท่�สอำง การวเิคราะห์จากกลไกภายในอำงค์กร เช่น ความรับัผู้ดิุชอำบั

ขอำงคณะกรรมการท่�พึงมต่อ่ำสำานกังานสลากกนิแบัง่ ความโปีรง่ใส การปีราศิจากอำทิธุพิล

ทางการเมือำงแทรกแซึ่งกระบัวนการตัดุสนิใจเกณฑ์ิการกำากบััดุแ้ลกิจการท่�ดุต่ามเกณฑ์ิ 

OECD 6 ปีระการปีระกอำบัดุ�วย ความรับัผู้ดิุชอำบัต่อำผู้ลการปีฏบิัติัหน�าท่� (Accountability) 

ความสำานกึในหน�าท่�ดุ�วยข่ดุความสามารถุและปีระสทิธุภิาพท่�เพ่ยงพอำ (Responsibility)  

การปีฏิบััติต่อำผู้้�ม่ส่วนไดุ�ส่วนเส่ยโดุยสุจริตอำย่างเท่าเท่ยมกัน (Equitable Treatment) 

ความโปีร่งใส (Transparency) การสร�างมล้คา่เพิ�มแก่อำงค์กรทั�งในระยะสั�นและระยะยาว 

(Value Creation) และการส่งเสริมพัฒนาการกำากับัดุแ้ลและจรรยาบัรรณท่�ดุ ่(Ethics) 

  จากการศึิกษาพบัว่า สำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลไดุ�นำาการบัริหารจัดุการ

ตามหลักเกณฑิ์ขอำง OECD มาใช�กับัอำงค์การตามนโยบัายขอำงรัฐบัาลและสำานักงาน

คณะกรรมการนโยบัายรฐัวิสาหกจิ (สคร.) ตามหลกัการกำากับัดุแ้ลกจิการท่�ดุม่าตรฐาน

สากล 6 ปีระการขอำง OECD แล�วนั�น สำานกังานสลากฯ ยงัถุ้กตรวจสอำบัทางการเงนิจาก

สำานักงานตรวจเงินแผู้่นดุินดุ�วยซึ่ึ�งเปี็นหลักปีฏิบััติขอำงหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน 
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  จากผู้ลการปีระเมินขอำงสำานักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีี พ.ศิ. 

2561-2562 พบัว่า สำานักงานสลากกินแบ่ังรัฐบัาลเป็ีนรัฐวิสาหกิจปีระเภทหารายไดุ�

เข�ารัฐตามพระราชบััญญัติ พ.ศิ.2517 นอำกจากนั�น ยังม่รัฐวิสาหกิจอำื�นอำ่กรวม 57 แห่ง

 ม่ม้ลค่าทรัพย์สินรวมปีระมาณ 6 ล�านล�านบัาท สร�างรายไดุ�ปีระมาณ 2.7 ล�านล�าน

บัาท และม่กำาไรปีระมาณ 2.3 แสนล�านบัาท การดุำาเนินงานขอำงรัฐวิสาหกิจจึงเป็ีน

ปีัจจัยสำาคัญต่อำระบับัเศิรษฐกิจในภาพรวมขอำงปีระเทศิไทย ดุังนั�น การบัริหารจัดุการ

รฐัวิสาหกิจท่�ดุย่อ่ำมกอ่ำให�เกดิุปีระโยชนต์อ่ำปีระเทศิเปีน็อำยา่งยิ�ง ขณะท่�การบัริหารจดัุการ

รัฐวิสาหกิจท่�ไม่ม่ปีระสิทธุิภาพย่อำมก่อำให�เกิดุความเส่ยหายในวงกว�างไดุ�เช่นกัน

  ทั�งน่� สคร.ไดุ�ปีระยุกต์จากหลักธุรรมาภิบัาลขอำง OECD 6 ปีระการข�างต�น 

จัดุหมวดุหม้่เพื�อำปีระเมินสามดุ�านหลัก คือำ ดุ�านแรก การดุำาเนินงานตามนโยบัาย/

ภารกจิตามยุทธุศิาสตร์ ดุ�านท่�สอำง การบัริหารจัดุการอำงค์กร และดุ�านท่�สาม ผู้ลลัพธุ์

การดุำาเนินงาน 

  ผู้ลการปีระเมินทั�งสามดุ�านขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล พบัว่า ในปีี  

พ.ศิ.2561 ดุ�านการดุำาเนนิงานตามนโยบัาย/ภารกิจตามยุทธุศิาสตร์ ไดุ�คะแนน 5.0 ดุ�าน

การบัริหารจัดุการอำงค์กรไดุ�คะแนน 3.7 ดุ�านผู้ลลัพธ์ุการดุำาเนนิงานไดุ�คะแนน 4.2 เมื�อำ

รวมคะแนนทั�งหมดุแล�วไดุ�เฉล่�ย 4.2 ซึึ่�งอำย่้ในระดัุบัเดุย่วกับัการไฟัฟ้ัานครหลวงและการ

ไฟัฟั้าฝ่่ายผู้ลิต และส้งกว่าบัริษัทการบัินไทย ส่วนในปีี พ.ศิ.2562 ดุ�านการดุำาเนินงาน

ตามนโยบัาย/ภารกิจตามยุทธุศิาสตร์ ไดุ�คะแนน 5.0 ดุ�านการบัริหารจัดุการอำงค์กรไดุ�

คะแนน 4.5 ดุ�านผู้ลลัพธุ์การดุำาเนินงานไดุ�คะแนน 4.5 เมื�อำรวมคะแนนทั�งหมดุแล�วไดุ�

เฉล่�ย 4.6 ส้งกว่าบัริษัท ปีตท.และธุนาคารกรุงไทย ซึ่ึ�งไดุ�คะแนนรวมเพ่ยง 4.1 เท่านั�น 

นั�นแสดุงว่า สำานักงานสลากกินแบ่ังรัฐบัาลม่การพัฒนาระบับัธุรรมาภิบัาลดุ่ขึ�นตาม

ลำาดุับัหากยึดุตามเกณฑิ์ OECD 

  2.  ปัญหาแลัะอุปสรรคต่อการพัิฒินาธิรรมาภิบาลัตามหลัักเกณฑ์์ 

OECD ของสำานักงานสลัากกินแบ่งรัฐบาลั

  ปีัญหาและอุำปีสรรคต่อำการพัฒนาธุรรมาภิบัาลตามหลักเกณฑ์ิ OECD ขอำง

กิจการในปีระเทศิไทย สามารถุสรุปีปีัญหาและอำุปีสรรคเชิงโครงสร�าง ดุังน่�
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ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2564

   2.1   การเม้องกับกิจ้การสลัากฯ ม่การดุำารงอำย่้ทุกยุคทุกสมัยนับัตั�งแต่

ปีี พ.ศิ.2417 จวบัจนถึุงปีัจจุบััน ทำาให�อำงค์การสลากถุ้กแทรกแซึ่งจากฝ่่ายการเมือำง

มาอำย่างต่อำเนื�อำง เช่น รัฐบัาล จอำมพลสฤษดุิ� ธุนะรัชต์ แต่งตั�งคนใกล�ชิดุเปี็นผู้้�อำำานวย

การสลาก เช่นเดุ่ยวกับัรัฐบัาลทักษิณ ชินวัตร และรัฐบัาล คสช. รวมทั�งรัฐบัาลพลเอำก

ปีระยทุธุไ์ดุ�แตง่ตั�งคนใกล�ชดิุเปีน็ผู้้�อำำานวยการเชน่เดุย่วกนั ทำาให�สงัคมมอำงวา่ สำานกังาน

สลากเปี็นแหล่งผู้ลปีระโยชน์จากฝ่่ายการเมือำง ดุังรายละเอำ่ยดุท่�กล่าวแล�วข�อำ 4.2.2

     2.2  การผู้้กขาดีในกิจ้การสลัากฯ สำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลม่

สถุานะเปี็นรัฐวิสาหกิจ การดุำาเนินธุุรกิจขอำงสำานักงานสลากรัฐบัาลนั�นไม่ไดุ�ดุำาเนิน

เหมือำนอำงค์กรธุุรกิจทั�วไปีท่�ม่การดุำาเนินการจากต�นนำ�าไปีจนถุึงปีลายนำ�า สำาหรับั

สำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลดุำาเนินการเพ่ยงกระบัวนการต�นนำ�าเท่านั�น คือำดุำาเนิน

การเพ่ยงพิมพ์สลากกินแบ่ังอำอำกมาเท่านั�นแต่ไม่ไดุ�ขายเอำง แต่ให�อำงค์กร หน่วยงาน

 ม้ลนิธุิ และบัริษัทเอำกชนเปี็นเครือำข่าย (Networks) ดุำาเนินการขายให� โดุยสำานักงาน

สลากกินแบั่งม่การตั�งราคาฉลากหลายระดัุบั ดุ�วยการดุำาเนินการเช่นน่�ขอำงสำานักงาน

สลากกินแบั่งทำาให�เกิดุค่าเช่าทางเศิรษฐกิจขึ�น ดุังรายละเอำ่ยดุท่�กล่าวแล�วข�อำ 4.2.2  

   2.3  ปัญหาสลัากเกินราคา ปีัญหาสลากเกินราคานั�นไดุ�เกิดุขึ�นมา

ยาวนานตอ่ำเนื�อำง โดุยเริ�มตั�งแต ่พ.ศิ. 2507 เมื�อำจงัหวดัุ หนว่ยราชการ และสถุาบันัตา่งๆ 

ท่�รบััสลากไปีจำาหนา่ยและไดุ�สว่นลดุจากสำานกังานสลากร�อำยละ 9 นั�น พบัวา่ ไดุ�จดัุสรร

สว่นลดุให�แกผู่้้�แทนจำาหน่ายหรือำตัวแทนจำาหน่ายน�อำยกวา่ข�อำตกลงกบััสำานักงานสลากฯ

ทำาให�เกิดุการจำาหน่ายสลากเกินราคา จนทำาให�สำานักงานสลากฯเปีล่�ยนแปีลงวิธุ่การ

จดัุสรรสลากใหม่หลากหลายวธ่ิุ ดุงัท่�กล่าวมาแล�วก่อำนหน�าน่� รวมทั�งยงัมน่ยัสำาคญัตอ่ำการ

ตัดุสินใจขอำงคณะกรรมการสลากฯ หรือำสำานักงานสลากฯ ในการแก�ไขปัีญหาในเรื�อำง

น่� ดุ�วยการเพิ�มปีริมาณสลากเข�าส้่ตลาดุเรื�อำยมาจนกระทั�งปีัจจุบััน  ทั�งน่�การจำาหน่าย

สลากเกินราคาม่สาเหตุมาจาก “ผู้้�แทน/ตัวแทนจำาหน่ายสลากซึึ่�งไดุ�รับัโควตาไปีจาก

สำานักงานสลากฯ ไม่ไดุ�จำาหน่ายสลากเอำง ส่วนใหญ่นำาไปีจำาหน่ายต่อำก่อำให�เกิดุระบับั

พ่อำค�าคนกลาง ซึึ่�งระบับัพ่อำค�าคนกลางม่สาเหตุมาจากการท่�ผู้้�แทน/ตัวแทนจำาหน่าย

สลากรายย่อำยไดุ�รับัการจัดุสรรสลากไม่เพ่ยงพอำ เนื�อำงจากปีริมาณสลากโดุยรวมม่ไม่

เพ่ยงพอำ ซึ่ึ�งสง่ผู้ลให�ผู้้�ท่�ไดุ�รบััโควตาไมเ่พ่ยงพอำจำาหนา่ยต�อำงซึ่ื�อำสลากจากพอ่ำค�าคนกลาง 
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เมื�อำนำาสลากไปีจำาหน่ายยังผู้้�ซึ่ื�อำแล�วจึงทำาให�สลากม่ราคาท่�ส้งกว่าราคาท่�กำาหนดุ

  แม�ว่าตามพระราชบััญญัติสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล พ.ศิ. 2517 มาตรา 

39 จะไดุ�ระบุัโทษสำาหรับัผู้้�ค�าสลากเกินราคาไว�ว่า “หากผู้้�ใดุเสนอำขายหรือำขายสลาก

กินแบ่ังรัฐบัาลท่�ยังไม่ไดุ�อำอำกรางวัลเกินราคาท่�กำาหนดุต�อำงระวางโทษปีรับัไม่เกินสอำง

พนับัาท” แต่ยงัพบัว่าปัีญหาการขายสลากกินแบ่ังรัฐบัาลเกินราคาไดุ�ยังคงเป็ีนปีญัหา

ท่�ม่ความรุนแรงอำย้่เช่นเดุิม และจากปีัญหาสลากขายเกินราคาม่สาเหตุหลักๆ อำย้่สอำง

ปีระเด็ุน คอืำ ปีระเด็ุนแรก เกิดุจากโครงสร�างการกระจายสลากไปีไม่ทั�วถุงึ เนื�อำงจากการ

จัดุสรรสลากม่ลักษณะกระจุกตัวมากเกินไปี ทำาให�เกิดุการผู้้กขาดุและปีั�นราคาสลาก

ทำาไดุ�ง่ายเพราะขาดุกลไกถุ่วงดุุลจากผู้้�ค�าสลากรายย่อำยท่�ไม่สามารถุเข�าถุึงสลากไดุ�

โดุยตรง แม�ว่าจะเข�าถึุงไดุ�แต่ยังคงม่สัดุส่วนท่�ค่อำนข�างน�อำย ทำาให�กลไกการกระจาย

สลากไปีถึุงผู้้�บัริโภคม่ลำาดัุบัขั�นตอำนท่�มากไปี เพราะทุกๆ ขั�นตอำนท่�สลากผู้่านไดุ�เกิดุ

ต�นทุนส่วนเพิ�ม (Marginal Cost) ขึ�นตามไปีดุ�วยจนไปีถุึงมือำผู้้�บัริโภคคนสุดุท�าย (End 

consumer) และปีระเดุ็นท่�สอำง ผู้้�แทนจำาหน่าย อำงค์กร สมาคม และม้ลนิธุิต่างๆ รวม

ทั�งส่วนราชการต่างๆ ท่�ไดุ�รับัการจัดุสรรโควตาไม่ไดุ�ดุำาเนินการขายสลากเอำง แต่นำาไปี

ขายให�ย่�ปีั�วหรอืำพอ่ำค�าคนกลางเพื�อำจะไดุ�ราคาสง้และลดุความเส่�ยงในการขายสลากไม่

หมดุ ทำาให�ตวัแทนขายหรอืำผู้้�ค�ารายยอ่ำยต�อำงไปีซึ่ื�อำสลากกบััพอ่ำค�าคนกลางหรอืำย่�ปีั�วไปี

จำาหน่ายในราคาส้ง

   2.4  การแสวงหาค่าเช่าที่างเศรษฐกิจ้ในธิุรกิจ้สลัาก เกิดุจาก

โครงสร�างการจัดุจำาหน่ายสลากกินแบั่งรัฐบัาล ม่วัตถุุปีระสงค์มุ่งเน�นการหารายไดุ�นำา

สง่เข�ารฐัเปีน็หลกั  มไิดุ�มวั่ตถุปุีระสงคข์อำงการหารายไดุ�มาใช�ตามความจำาเปีน็หรอืำเปีน็

ไปีเพื�อำการหารายไดุ�สำาหรบััสาธุารณกุศิล และการสาธุารณปีระโยชน ์จงึมผู่้ลทำาให�เกดิุ

ระบับัการจัดุจำาหน่ายสลากใบัท่�อำอำกจากกอำงสลากเปี็นแบับัขายขาดุ (ไม่สามารถุคืน

ไดุ�) และก่อำให�เกิดุระบับัโควตาการค�าสลาก ท่�ม่ความเก่�ยวพันกับัการไดุ�รับักำาไรเกิน

ปีกติขอำงผู้้�ค�าในลำาดัุบัต่อำไปี นอำกจากน่� ยังเกิดุจากการแทรกแซึ่งขอำงนักการเมือำงใน

การแสวงหาผู้ลปีระโยชน์จากการไดุ�มาซึึ่�งสิทธิุ� หรือำจัดุสรรสิทธิุ�ในการจัดุจำาหน่ายให�

กับัตนเอำงและพวกพ�อำงกับัปีัญหาค่าเช่าในทางเศิรษฐกิจ (Economic rent - seeking) 

หรอืำกำาไรเกินปีกติ (Excess profit) จงึทำาให�ต�นทุนขอำงสินค�าส้งมากจนส่วนเหลือำในการ

ทำากำาไรขอำงผู้้�ค�าสลากในขั�นต่างๆ ไปีจนถึุงรายย่อำย จนก่อำให�เกิดุปัีญหาขอำงการขาย



        55 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2564

สลากเกินราคาขึ�นในระบับัการจัดุจำาหน่ายสลากกินแบั่งรัฐบัาล ซึ่ึ�งผู้้�วิจัยเร่ยกค่าเช่า

ทางเศิรษฐกิจในธุุรกิจสลากว่า Centralization Rent Seeking เนื�อำงจากม่นักการเมือำง 

ข�าราชการ และกลุ่มผู้ลปีระโยชน์กระจุกตัวอำย้่ในวงแคบัๆ เฉพาะคนกลุ่มน่�เท่านั�น 

ดุังรายละเอำ่ยดุท่�กล่าวแล�วข�อำ 4.2.2

    2.5  กลัไกรฐักบัการการผู้ลัติซำ�า สร�างความคาดุหวัง และการขยายตัว

ขอำงสลากฯ รฐัจำากัดุควบัคุมปีราบัปีรามการเล่นพนนัท่�รฐัไม่อำนุญาตให�เล่นอำย่างเข�มงวดุ 

แต่รัฐสนับัสนุนให�พลเมือำงเล่นการพนันในสลากกินแบั่งรัฐบัาลอำย่างไม่จำากัดุ ม่การ

สง่เสริมผู้า่นการโฆษณาช่อำงทางสื�อำแขนงต่างๆ อำยา่งมากมายหากดุจ้ากปีริมาณท่�เพิ�ม

ขึ�นขอำงผู้้�คนท่�ผู้นวกสลากกินแบ่ังไว�จนเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงวิถุ่ช่วิตแล�ว น่าจะสะท�อำนถึุง

ความเข�มแข็งขอำงสลากกินแบั่งในการดุิ�นรนเพื�อำต่อำต�านอำัตลักษณ์ดุ�านลบัขอำงตนจาก

ความรุนแรงท่�รฐัพยายามยัดุเย่ยดุวาทกรรมหวยเถืุ�อำน การเลื�อำนไหลย�ายพื�นท่�จากการ

พนันท่�ผู้ิดุกฎีหมาย ผู้ิดุศิ่ลธุรรม ส้่การเปี็นหนทางในการสร�างรายไดุ�แก่ครัวเรือำน เปี็น

กิจกรรมสันทนา การสร�างปีฏิสัมพันธุ์ในชุมชน เปี็นการเล่นเพื�อำความบัันเทิง ถุือำเปี็น

ความสำาเรจ็ขอำงการขยบััตวัอำอำกจากพื�นท่�มมุมืดุ ขอำงสลากกนิแบัง่รฐับัาล ภาพดุ�านลบั

ท่�ถุ้กตรึงเอำาไว�จากวาทกรรม “หวยเถุื�อำน”ไดุ�ถุ้กสลัดุทิ�งท่ละน�อำย และการท่�สังคมไทย

เกดิุการเข�าใจและยอำมรบััสลากกนิแบัง่เปีน็สว่นหนึ�งขอำงวถิุช่ว่ติจากการความคาดุหวงั

ขอำงสังคม จึงทำาให�สลากกินแบั่งรัฐบัาลขยายปีริมาณเพิ�มขึ�นอำย่างต่อำเนื�อำงในปีัจจุบััน 

  ดีงันั�น จ้งึสรุปไดีว้า่ ปญัหาแลัะอุปสรรคตอ่การพิฒัินาธิรรมาภิบาลัของ

สำานักงานสลัากกินแบ่งรัฐบาลั ประกอบดี้วย การเม้องกับกิจ้การสลัากฯ 

การผู้้กขาดีในกิจ้การสลัากฯ ปัญหาสลัากเกินราคา การแสวงหาค่าเช่าที่าง

เศรษฐกิจ้ในธิุรกิจ้สลัาก กลัไกรัฐกับการการผู้ลัิตซำ�า สร้างความคาดีหวัง แลัะ

การขยายตวัของสลัากฯของสงัคมไที่ย หรอ้กลัา่วอ่กนยัหนึ�งกค้็อ การขดัีกับหลักั  

ธิรรมาภิบาลั  กำาลังัต่อส้้เบย่ดีขับกบัธิรรมาภิบาลัตามหลักัของ OECD แลัะ สคร. 

จ้งึเป็นความขดัีแยง้กันในตวัเอง (Contradiction) เน้�องจ้ากสำานกังานสลัากกนิแบง่

ม่ลักัษณะองค์กรท่ี่�เป็นสว่นผู้สมกันระหว่างระบบราชการแบบเก่า (Bureaucracy) 

กับระบบธิุรกิจ้สมัยใหม่ (Modern Business) เร่ยกว่า องค์กรแบบผู้สม (Quasi /

Hybrid -Organization) จ้ึงม่การปรับตัวไดี้ลั่าช้ากว่าองค์กรธิุรกิจ้ทัี่�วไป เพิราะ
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ติดีขัดีอย่้กับระเบ่ยบกฎีเกณฑ์์แลัะวัฒินธิรรมองค์กร ถึงแม้ว่า สำานักงานสลัาก

กินแบ่งจ้ะพิยายามพิัฒินาร้ปแบบธิรรมาภิบาลัของตัวเองแลั้วก็ตาม

  3.  ร้ปแบบการบริหารจั้ดีการ โดียยึดีหลัักธิรรมาภิบาลัของสำานักงาน

สลัากกินแบ่งรัฐบาลัที่่�ควรจ้ะเป็นอย่างไร

  รป้ีแบับัการบัรหิารจดัุการ โดุยยดึุหลกัธุรรมาภบิัาลขอำงสำานกังานสลากกนิแบัง่

รัฐบัาลควรเปี็นอำย่างไรนั�น ภายใต�โครงสร�างการบัริหารจัดุการสลากตามหลัก

ธุรรมาภบิัาล จะเปีน็กลไกผู้ลกัดุนัให�การกำากบััดุแ้ลธุรรมาภบิัาลตามหลกัเกณฑ์ิ OECD 

ทั�ง 6 ปีระการ คอืำ 1) ความรับัผู้ดิุชอำบัต่อำผู้ลการปีฏิบัตัหิน�าท่� (Accountability) 2) ความ

สำานึกในหน�าท่�ดุ�วยข่ดุความสามารถุและปีระสิทธุิภาพท่�เพ่ยงพอำ (Responsibility)  

3) การปีฏิบัตัติอ่ำผู้้�มส่ว่นไดุ�สว่นเสย่โดุยสจุริตอำย่างเทา่เทย่มกัน (Equitable Treatment) 

4) ความโปีร่งใส (Transparency) 5) การสร�างม้ลค่าเพิ�มแก่อำงค์กรทั�งในระยะสั�นและ

ระยะยาว (Value Creation) 6) การส่งเสริมพัฒนาการกำากับัดุ้แลและจรรยาบัรรณท่�

ดุ่ (Ethics) ม่ความเปี็นไปีไดุ�หากยึดุถุือำหลักเกณฑิ์ทั�ง 6 ปีระการในการบัริหารจัดุการ

อำย่างจริงจัง อำย่างไรก็ตามดุ�วยบัริบัททางเศิรษฐกิจ การเมือำง และสังคมไทย ปีระกอำบั

กับักิจการสลากเป็ีนกิจการท่�ผู้้กขาดุโดุยรัฐ จึงส่งผู้ลต่อำการกำาหนดุโครงสร�างอำงค์การ

ต�อำงทำาหน�าท่�บัริหารจัดุการสอำงอำย่าง คือำ การบัริหารกิจการในเชิงธุุรกิจ (Business 

Oriented) กับัการบัริหารกิจการเพื�อำสังคม (Social Oriented) จึงขัดุแย�งกันในตัวเอำง 

(Contradiction) ซึึ่�งอำงค์กรลักษณะน่�เปี็นส่วนผู้สมระหว่างระบับัราชการแบับัเก่า 

(Bureaucracy) กบััระบับัธุุรกิจสมัยใหม ่(Modern Business) เรย่กว่า อำงค์กรแบับัผู้สม 

(Quasi /Hybrid -Organization) จงึมก่ารปีรบััตวัไดุ�ลา่ช�ากวา่อำงคก์รธุุรกจิทั�วไปี เพราะ

ตดิุขัดุอำย่้กับัระเบัย่บักฎีหมายและกฎีเกณฑ์ิตา่งๆ มากมาย อำก่ทั�งไม่อำาจจะปีลอำดุจาก

การแทรกแซึ่งจากฝ่า่ยการเมอืำงไดุ� มก่ารแสวงหาผู้ลปีระโยชนจ์ากคา่เชา่ทางเศิรษฐกิจ

จึงทำาให�ราคาสลากขายเกินกว่าราคาตามท่�กำาหนดุ นอำกจากน่�ท่�มาขอำงอำงค์ปีระกอำบั 

(Composition) ขอำงคณะกรรมการสำานกังานสลากฯ เป็ีนระบับัท่�ไม่สามารถุสร�างระบับั

ดุุลกบััอำำานาจทางการเมอืำงไดุ�เลย นอำกจากนั�น อำงคป์ีระกอำบัขอำงคณะกรรมการสลากฯ

 ยังไม่อำาจจะสร�างวัฒนธุรรมแห่งการตรวจสอำบัและถุ่วงดุุล (Checks and Balances) 

ระหว่างคณะกรรมการสลากฯ ดุ�วยกันเอำงไดุ� ดุังนั�น สำานักงานสลากฯ  จึงถุ้กมอำงจาก
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สังคมว่า เปี็นแหล่งผู้ลปีระโยชน์ขอำงนักการเมือำงและผู้้�ท่�ม่อิำทธุิพลไปีเส่ย ซึ่ึ�งภาพ

ดุังกล่าวน่�นักวิชาการอำาจเร่ยกสภาวะการบัริหารจัดุการน่�ว่า การดุำาเนินการท่�ขัดุ

ต่อำหลักการธุรรมาภิบัาล (Bad Governance)  

  เมื�อำหากเปีรย่บัเทย่บักบััอำงค์กรสลากในภาคพื�นยโุรปี อำเมริกา และเอำเชย่ ท่�ยึดุ

หลกัเกณฑ์ิขอำง OECD จงึมค่วามคล่อำงตวักว่ามป่ีระสิทธุภิาพ และมค่วามโปีร่งใสกว่า 

ส่งเสริมให�กรรมการทำางานอำย่างเปี็นอำิสระ ม่ระบับัการรายงานท่�ทำาให�สามารถุกำากับั

ดุ้แลไดุ�ม่ปีระสิทธุิภาพ รวมทั�งระบับัปีระเมินผู้ลงาน ขณะเดุ่ยวกันก็สร�างระบับัการ

ตอำบัแทนแก่คณะกรรมการและฝ่่ายบัริหาร เพื�อำให�ไดุ�คนท่�ม่ความสามารถุและทำางาน

แบับัมือำอำาช่พ ดุังนั�น การแยกอำำานาจในการกำากับักิจการระหว่างอำำานาจในบัริหาร

เชิงนโยบัาย (Regulator Board) อำำานาจในการบัริหารธุุรกิจสลาก (Operator Board) 

และอำำานาจในการบัริหารกอำงทุน (Funding Board) อำอำกจากกัน ม่บัทบัาทหน�าท่�

แตกต่างกันชัดุเจนคณะกรรมการทั�ง 3 ชุดุ จะต�อำงไม่ม่ปีัญหาผู้ลปีระโยชน์ขัดุกันม่

กระบัวนการสรรหาท่�เปีดิุกว�าง โปีร่งใสกำาหนดุวาระดุำารงตำาแหนง่ท่�ชดัุเจน จะกลายเป็ีน

กลไกสร�างวัฒนธุรรมแห่งการตรวจสอำบัและถุ่วงดุุล (Checks and Balances) ไดุ� ซึ่ึ�ง

จะผู้ลักทำาให�เกิดุการพัฒนารป้ีแบับัการบัริหารจัดุการ โดุยยึดุหลักธุรรมาภิบัาล (Good 

Governance) ขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลขอำงปีระเทศิไทย

  สำาหรับรป้แบบการบริหารจั้ดีการ โดียยึดีหลักัธิรรมาภิบาลัของสำานกังาน

สลัากกนิแบ่งรฐับาลัท่ี่�ควรจ้ะเป็น รป้ีแบับัการบัรหิารจดัุการ โดุยยดึุหลกัธุรรมาภบิัาล

ขอำงสำานักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาลควรเปี็นอำย่างไรนั�น ภายใต�โครงสร�างการบัริหาร

จดัุการสลากตามหลักธุรรมาภบิัาล จะเป็ีนกลไกผู้ลกัดุนัให�การกำากบััดุแ้ลธุรรมาภิบัาล

ตามหลักเกณฑิ์ OECD ทั�ง 6 ปีระการ คือำ 1) ความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำผู้ลการปีฏิบััติหน�าท่� 

(Accountability) 2) ความสำานึกในหน�าท่�ดุ�วยข่ดุความสามารถุและปีระสิทธุิภาพท่�

เพ่ยงพอำ (Responsibility)  3) การปีฏบัิัตติอ่ำผู้้�มส่ว่นไดุ�สว่นเสย่โดุยสจุรติอำยา่งเทา่เทย่ม

กนั(Equitable Treatment) 4) ความโปีร่งใส (Transparency) 5) การสร�างมล้ค่าเพิ�มแก่

อำงค์กรทั�งในระยะสั�นและระยะยาว (Value Creation) 6) การส่งเสริมพัฒนาการกำากับั

ดุ้แลและจรรยาบัรรณท่�ดุ่ (Ethics) ไดุ�อำย่างม่ปีระสิทธุิภาพเพิ�มขึ�นไดุ� ทั�งน่� จะต�อำงแยก

อำำานาจในการกำากับักิจการระหว่างอำำานาจในบัริหารเชิงนโยบัาย (Regulator Board) 

อำำานาจในการบัริหารธุุรกิจสลาก (Operator Board) และอำำานาจในการบัริหารกอำงทุน
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(Funding Board) อำอำกจากกัน ม่บัทบัาทหน�าท่�แตกต่างกันชัดุเจน คณะกรรมการทั�ง 

3 ชุดุ จะต�อำงไม่ม่ปัีญหาผู้ลปีระโยชน์ขัดุกันม่กระบัวนการสรรหาท่�เปีิดุกว�าง โปีร่งใส

กำาหนดุวาระดุำารงตำาแหน่งท่�ชัดุเจน

  ดีงันั�น ธุิรกิจ้สลัากกินแบ่งรัฐบาลัถ้อเป็นการพินนัท่ี่�ถ้กกฎีหมายประเภที่

หนึ�งท่ี่�รฐัอนุญาตให้เล่ัน ขณะท่ี่�การพินนัประเภที่อ้�นถ้อเป็นกิจ้กรรมผิู้ดีกฎีหมาย 

อย่างไรก็ตามปัญหาสำาคัญ ถ้าพิิจ้ารณาในแง่อุปสงค์ของผู้้้เล่ันแล้ัวพิบว่าม่คน

ต้องการเล่ันหร้อซ้�อสลัากส้งมาก ในขณะท่ี่�อุปที่านประเภที่การพินันแลัะผู้ลิัตภัณฑ์์

การพินันในประเที่ศม่อย่างจ้ำากัดี แลัะม่เพิ่ยงรัฐเท่ี่านั�นผู้้้ผู้้กขาดีธุิรกิจ้การพินัน

ประเภที่สลัากกินแบ่งรฐับาลัเพ่ิยงรายเด่ียว ปัญหา ค้อ รฐัจ้ะจั้ดีการอย่างไรใน

สภาพิเศรษฐกิจ้สังคมในปัจ้จุ้บนั รฐัจ้ะมแ่นวที่างกำากบัด้ีแลัแลัะควบคุมอย่างไรให้

ธุิรกิจ้การพินันอย่้ในระดัีบท่ี่�เหมาะสมทัี่�งในแง่อุปสงค์แลัะอุปที่านได้ี แลัะแนวที่าง

การบริหารธุิรกิจ้สลัากเพ้ิ�อให้เกิดีโปร่งใสแลัะม่ธิรรมาภิบาลัโดียเน้นระบบตรวจ้

สอบถ่วงดุีลัระหว่างกนั (Checks and Balances) ผู่้านคณะกรรมการกำากบักิจ้การ

สลัาก (Regulatory Board) คณะกรรมการบริหารกองทุี่นสลัาก (Funding Board) 

แลัะคณะกรรมการบริหารกองทุี่นสลัาก (Executive Board) ซึ�งเป็นร้ปแบบธิรรมาภิบาลั

เพ้ิ�อความยั�งย้นของกิจ้การสลัากกินแบ่งรฐับาลัสำาหรบัประเที่ศไที่ย

  รป้ีแบับัการบัรหิารจดัุการ โดุยยดึุหลกัธุรรมาภบิัาลขอำงสำานกังานสลากกนิแบัง่

รฐับัาลควรเป็ีนอำย่างไรนั�น ภายใต�โครงสร�างการบัรหิารจดัุการสลากตามหลกัธุรรมาภบิัาล 

จะเปีน็กลไกผู้ลกัดุนัให�การกำากับัดุแ้ลธุรรมาภบิัาลตามหลกัเกณฑิ ์OECD มค่วามเปีน็

ไปีไดุ�หากยึดุถุอืำหลกัเกณฑ์ิทั�ง 6 ปีระการในการบัริหารจดัุการอำย่างจริงจงั อำยา่งไรก็ตาม 

ดุ�วยบัรบิัททางเศิรษฐกจิ การเมอืำง และสงัคมไทย ปีระกอำบักบัักจิการสลากเปีน็กจิการท่�

ผู้ก้ขาดุโดุยรัฐ จงึส่งผู้ลต่อำการกำาหนดุโครงสร�างอำงค์การต�อำงทำาหน�าท่�บัรหิารจัดุการสอำง

อำยา่ง คอืำ การบัริหารกิจการในเชิงธุุรกิจ (Business Oriented) กบััการบัริหารกิจการเพื�อำ

สังคม (Social Oriented)  จึงขัดุแย�งกันในตัวเอำง (Contradiction) ซึ่ึ�งอำงค์กรลักษณะน่�

เปี็นส่วนผู้สมระหว่างระบับัราชการแบับัเก่า (Bureaucracy) กับัระบับัธุุรกิจสมัยใหม่ 

(Modern Business) เร่ยกว่า อำงค์กรแบับัผู้สม (Quasi /Hybrid -Organization) จึงม่

การปีรับัตัวไดุ�ล่าช�ากว่าอำงค์กรธุุรกิจทั�วไปี เพราะติดุขัดุอำย้่กับัระเบั่ยบักฎีหมายและ
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กฎีเกณฑ์ิตา่งๆ มากมาย อำก่ทั�งไม่อำาจจะปีลอำดุจากการแทรกแซึ่งจากฝ่า่ยการเมือำงไดุ� ม่

การแสวงหาผู้ลปีระโยชนจ์ากคา่เชา่ทางเศิรษฐกจิจงึทำาให�ราคาสลากขายเกนิกวา่ราคา

ตามท่� กำาหนดุ  นอำกจากน่� ท่�มาขอำงอำงค์ปีระกอำบั (Composition) ขอำงคณะกรรมการ

สำานักงานสลากฯ เปี็นระบับัท่�ไม่สามารถุสร�างระบับัดุุลกับัอำำานาจทางการเมือำงไดุ�เลย 

นอำกจากนั�น อำงค์ปีระกอำบัขอำงคณะกรรมการสลากฯ ยังไม่อำาจจะสร�างวัฒนธุรรมแห่ง

การตรวจสอำบัและถุ่วงดุุล (Checks and Balances) ระหว่างคณะกรรมการสลากฯ

 ดุ�วยกันเอำงไดุ� ดุังนั�น สำานักงานสลากฯ จึงถุ้กมอำงจากสังคมว่าเปี็นแหล่งผู้ลปีระโยชน์

ขอำงนกัการเมอืำงและผู้้�ท่�มอ่ำทิธุพิลไปีเสย่ ซึ่ึ�งภาพดุงักลา่วน่�นักวชิาการอำาจเร่ยกสภาวะ

การบัริหารจัดุการน่�ว่า Bad Governance  

5.  ข้อเสนอแนะ 
  1. โครงสร�างการบัรหิารจดัุการสลากตามหลกัธุรรมาภบิัาล ต�อำงแยกอำำานาจ

ในการกำากับักิจการระหว่างอำำานาจในบัริหารเชิงนโยบัาย อำำานาจในการบัริหารธุุรกิจ

สลาก และอำำานาจในการบัรหิารกอำงทนุอำอำกจากกนั มบ่ัทบัาทหน�าท่�แตกตา่งกนัชดัุเจน 

  2. ควรยกเลิกระบับัการจัดุสรรโควตาแบับัเดุิม แล�วให�ภาคเอำกชนท่�ม่ความ

ชำานาญในการจัดุจำาหน่ายกว่ามาดุำาเนินการแทนในร้ปีขอำงสัญญาจ�าง ม่การกำาหนดุ

ระยะเวลา และเกณฑิ์ปีระเมินผู้ลงานท่�ชัดุเจน โดุยพิจารณาจากผู้ลปีระโยชน์ท่�เสนอำ

ให�แก่รัฐ และแนวทางการจัดุจำาหน่ายเพื�อำนำาไปีส้่การแก�ไขปีัญหาสลากเกินราคา

  3. ควรศึิกษาคณะกรรมการกำากับักิจการสลาก (Regulator Board) คณะ

กรรมการบัริหารกอำงทุนสลาก (Funding Board) และคณะกรรมการบัริหารกอำงทุน

สลาก (Funding Board) ในเชิงลึกถุึงผู้ลดุ่ผู้ลเส่ย 

  4. ควรมก่ารศึิกษาเชงิลกึเก่�ยวกบััมาตรการสนับัสนนุให�เกิดุกจิการสลากเพื�อำ

สังคม (Social Enterprise) ขอำงกิจการสลากกินแบั่งรัฐบัาล

  5.  ควรให�ม่การศิึกษา การดุำาเนินธุุรกิจสลากฯขอำงรัฐส่งผู้ลกระทบัต่อำสังคม

ช่วิตความเปี็นอำย้่ขอำง กลุ่มผู้้�ซึ่ื�อำสลากฯ อำย่างไรบั�างในดุ�านเศิรษฐกิจ ครอำบัครัว และ

ปีัญหาทางสังคม
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การควบัคุมยาสูบัตามกรอบัขัององคก์ารอนามัยโลก
ในปีระเทศไทย

WHO - Framework Convention on 
Tobacco Control in Thailand

จิระวัฒน์  อำย้่สบัาย1  

บที่คัดีย่อ 

  บัทความวิจัยน่� ม่วัตถุุปีระสงค์เพื�อำศิึกษาการควบัคุมยาส้บัตามกรอำบัขอำง

อำงค์การอำนามัยโลกข�อำ 5.3 ในปีระเทศิไทย โดุยเปี็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศิึกษา

จากเอำกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก แล�วนำาข�อำม้ลนั�นมาสังเคราะห์เนื�อำหาตาม

วัตถุุปีระสงค์ และแสดุงผู้ลในร้ปีขอำงการบัรรยายพรรณนาความ

   ผู้ลการวจิยัพบัวา่ โครงสร�างการควบัคมุอำตุสาหกรรมยาสบ้ัในปีระเทศิไทยตาม

กรอำบัขอำงอำงคก์ารอำนามยัโลกข�อำ 5.3 ให�เกดิุการเปีล่�ยนแปีลงเชงิโครงสร�างการควบัคมุ

ยาส้บั ดุังน่�

  1. พิระราชบัญญัติควบคุมผู้ลัิตภัณฑ์์ยาส้บ ร่างพระราชบััญญัติควบัคุม

ผู้ลิตภัณฑ์ิยาส้บัตามท่�กระทรวงสาธุารณสุขเสนอำจะยกเลิกพระราชบััญญัติควบัคุม

ผู้ลิตภัณฑิ์ยาส้บัพ.ศิ.2535 และ พระราชบััญญัติคุ�มครอำงสุขภาพขอำงผู้้�ไม่ส้บับัุหร่�     

พ.ศิ.2535 เพื�อำ 1) ให�ทุกภาคส่วนต�อำงเน�นการสร�างการรับัร้� และเห็นความสำาคัญขอำง

แนวปีฏิบััติข�อำ 5.3 เนื�อำงจากเปี็นมาตรการสำาคัญในการปี้อำงกันการแทรกแซึ่งนโยบัาย

ขอำงรัฐท่�เก่�ยวข�อำงกบััการควบัคมุยาสบ้ั จากธุุรกจิและอำตุสาหกรรมยาส้บั และ 2) เรง่รัดุ

ให�หน่วยงานอำื�นท่�เก่�ยวข�อำง อำอำกกฎี ระเบั่ยบั ข�อำบัังคับั ท่�สอำดุคล�อำงกับัแนวปีฏิบััติ

ตามข�อำ 5.3 เพื�อำไม่ให�เกิดุช่อำงโหว่ หรือำโอำกาสในการแทรกแซึ่งนโยบัายขอำงธุุรกิจหรือำ

อำุตสาหกรรมยาส้บัไดุ�

1 รักษาการผู้้�อำำานวยการกอำงงานคณะกรรมการควบัคุมผู้ลิตภัณฑิ์ยาส้บั  กรมควบัคุมโรค กระทรวงสาธุารณสุข
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  2. การเปลั่�ยนโครงสรา้งภาษ่สรรพิสามติ การปีระกาศิใช�พระราชบัญัญัติ

ภาษ่สรรพสามิต พ.ศิ.2560 ท่�ม่ผู้ลบัังคับัใช�ฯ เมื�อำวันท่� 16 กันยายน พ.ศิ.2560 ซึ่ึ�งกรม

สรรพสามิตไดุ�ปีรับัโครงสร�างภาษ่ใหม่ ใช�วิธุ่การจัดุเก็บัภาษ่แบับัผู้สม ไดุ�แก่ การเก็บั

ภาษ่ทั�งตามม้ลค่าและตามปีริมาณรวมกัน โดุยใช� “ราคาขายปีล่กแนะนำา” เปี็นฐาน

คำานวณภาษ่เนื�อำงจากผู้้�ส้บัลดุการบัริโภคลง 

  3. การปรับตัวของโรงงานยาส้บส้่การยาส้บแห่งประเที่ศไที่ย ให�พร�อำม

กบััการเข�าส้ก่ารเป็ีนนติบิัคุคลใน ปีีพ.ศิ. 2561 เพื�อำให�มก่ารปีรับัปีรุงโครงสร�างการบัรหิารงาน

ภาครัฐขอำงกระทรวงการคลังในการกำากับัดุ้แลกิจการยาส้บั ซึ่ึ�งเปี็นรัฐวิสาหกิจภายใต�

กำากบัักระทรวงการคลงั ให�มค่วามชัดุเจน ลดุการมผู่้ลปีระโยชน์ทบััซึ่�อำน และการบัริหาร

งานในมิติการปีระกอำบัธุุรกิจ ต�อำงแยกต่างหากชัดุเจนกับัการบัริหารนโยบัายดุ�านภาษ่ 

ภายหลังม่การแปีรร้ปีอำงค์กรจากเดุิมโรงงานยาส้บั ม่สถุานะเปี็นนิติบัุคคลเดุ่ยวกันกับั

กระทรวงการคลัง ไดุ�แยกตัวอำอำกไปีเป็ีน การยาส้บัแห่งปีระเทศิไทย ซึึ่�งม่สถุานะเป็ีน

นิติบัุคคลแยกต่างหากจากกระทรวงการคลัง 

คำาสำาคัญ: การควบัคุมยาส้บั, อำงค์การอำนามัยโลก, ปีระเทศิไทย
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Abstract

  This research is aimed to study the World Health Organization: Frame-

work Convention on Tobacco Control (WHO-FCTC) Article 5.3 in Thailand. The 

research was qualitatively conducted on the basis of content analysis. Data 

were collected from in-depth interviews with key informants. The collected data 

were analyzed according to the objectives, and the results were descriptively 

illustrated.

  The research results were found that the structure of tobacco control in 

Thailand in accordance with the World Health Organization: Framework Con-

vention on Tobacco Control (WHO-FCTC) Article 5.3 has resulted in structural 

changes for tobacco control as follows:

  1.  Tobacco Products Control Act 2017 (TPCA), TPCA 2017 proposed 

by the Ministry of Public Health replaces the Tobacco Products Control 1992 

and the Non-Smoker's Health Protection Act 1992 which has the purpose to 

1) all sectors to focus on building awareness. and place the importance on 

guideline Article 5.3 as it is an important measure to protect government pol-

icies related to tobacco control from commercial and other vested interests.; 

and 2) expedite other relevant agencies to issue regulations that comply with 

guideline Article 5.3 to avoid vulnerabilities. Or opportunities to intervene in 

policy of commercial or the tobacco industry.

  2.  Improving of excise tax structure, the promulgation of the Excise 

Tax Act 2017, which came into effect on 16 September 2017, in which the 

Excise Department has improve the excise tax structure. Using Mixed Rate 

System, including both value and volume taxation, using the “suggested retail 

price” as the tax base, as strike a balance between public revenue and public 

health.
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  3.  Adaptation of the Thailand Tobacco Monopoly (TTM) to the To-

bacco Authority of Thailand (TOAT) Along with entering into a juristic person 

in 2018 in order to improve the government administration structure of the 

Ministry of Finance in regulating tobacco business. Which is a state enterprise 

under the supervision of the Ministry of Finance To be clear Reduce conflicts 

of interest and management in business operation dimensions Must be clearly 

separated from tax policy administration After the privatization of the organ-

ization from the tobacco monopoly having the same corporate status as the 

Ministry of Finance has separated into Tobacco Authority of Thailand Which is 

a legal entity separate from the Ministry of Finance.

Key words: Tobacco Control, World Health Organization, Thailand
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1.  บที่นำา
  กรอำบัอำนุสญัญาว่าดุ�วยการควบัคุมยาสบ้ัขอำงอำงค์การอำนามัยโลก (WHO-Frame-

work Convention on Tobacco Control: WHO-FCTC) เปีน็กฎีหมายระหวา่งปีระเทศิ

ท่�เก่�ยวกับัสุขภาพ เพื�อำควบัคุมการบัริโภคยาส้บัและผู้ลิตภัณฑิ์ท่�เก่�ยวข�อำง จึงไดุ�

กำาหนดุมาตรการควบัคุมยาส้บัในหลายมิติ ปีระเทศิไทยเข�าร่วมเปี็นรัฐภาค่เมื�อำวันท่� 8 

พฤศิจิกายน 2547 จงึมพั่นธุกรณ่ท่�ต�อำงดุำาเนนิการตามกรอำบัดัุงกลา่ว โดุยเฉพาะปีระเด็ุน

เก่�ยวกบััมาตรการปีอ้ำงกนัการแทรกแซึ่งอำตุสาหกรรมยาสบ้ัในปีระเทศิให�มป่ีระสทิธุภิาพ 

(WHO Framework Convention on Tobacco Control , 2012) 

  สำาหรับัสถุานการณ์ยาส้บัในปีระเทศิไทยนั�น ปีี พ.ศิ. 2560 จากการสำารวจ

ขอำงศิิริวรรณ พิทยรังฤษฏ์ และ  ปีว่ณา ปีั�นกระจ่าง (รายงานสถุิติการบัริโภคยาส้บัขอำง

ปีระเทศิไทย พ.ศิ. 2561,หน�า ฉ-ช) พบัว่า ปีระชากรท่�ม่อำายุ 15 ปีีขึ�นไปี เปี็นผู้้�ส้บับัุหร่� 

10.7 ล�านคน (ร�อำยละ 19.1) อำัตราการบัริโภคยาส้บัตามกลุ่มอำายุ 15-18 ปีีเท่ากับั

ร�อำยละ 7.8 โดุยในภาพรวม อำตัราการสบ้ับัหุร่�มแ่นวโน�มลดุลง ยกเว�นกลุม่อำาย ุ19-24 

ปีี จากปีี พ.ศิ.2534-2560 อำัตราการบัริโภคยาส้บัขอำงปีระชากรเพศิชายม่อำัตราการ

เปีล่�ยนแปีลงท่�ลดุลงน�อำยกว่า เพศิหญิง คอืำ ร�อำยละ 36.42 และร�อำยละ 66 และเพศิหญิง

ม่อำัตราการบัริโภคยาส้บัตำ�าสุดุจากทุกปีีท่�ผู้่านมา คือำร�อำยละ 1.7 และในปีี พ.ศิ. 2560 

อำัตราการส้บับัุหร่�ขอำงผู้้�ท่�ม่ระดุับัการศิึกษาปีระถุมจะม่อัำตราการบัุหร่�ส้งสุดุ รอำงลงมา

เปี็นระดุับัมัธุยมต�น ผู้้�ท่�ไม่เคยเร่ยน ระดุับัมัธุยมปีลายและระดุับัอำุดุมศิึกษาขึ�นไปี คือำ 

ร�อำยละ 22.0, 21.5, 18.1, 18.0 และ 7.7 ตามลำาดุับั ทุกระดุับัการศิึกษาอำัตราการส้บั

บัหุร่�ลดุลงจากปี ี2557 และผู้้�ท่�มร่ะดุบััการศิกึษาอำดุุมศิกึษาขึ�นไปีอำตัราการเปีล่�ยนแปีลง

ลดุลงมากท่�สุดุ คือำร�อำยละ 64.68  โดุยผู้้�อำย้่อำาศิัยนอำกเขตเทศิบัาลม่อำัตราการบัุหร่�ส้ง

กว่าในเขตเทศิบัาลในทุกรอำบัการสำารวจ โดุยอำัตราการ เปีล่�ยนแปีลงลดุลงขอำงนอำก

เขตเทศิบัาลส้งกว่าในเขตเทศิบัาลเล็กน�อำย คือำ ร�อำยละ 39.07 และ 35.61 ตามลำาดุับั 

ส่วนอัำตราการส้บับุัหร่�ในแต่ละภ้มิภาคขอำงปีระเทศิไทยลดุลงอำย่างต่อำเนื�อำง ภาคใต�

ยังม่อำัตราการส้บับัุหร่�ท่�ส้งท่�สุดุ รอำงลงมาเปี็นภาคตะวันอำกเฉ่ยงเหนือำ กลาง เหนือำ

และกรุงเทพมหานคร (อัำตราการเปีล่�ยนแปีลงภาคเหนือำ กลาง ตะวันอำอำกเฉ่ยงเหนือำ 
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กรุงเทพมหานคร และใต�เท่ากับัร�อำยละ 48.48, 39.54, 39.51, 23.34 และ 20.52 ตาม

ลำาดุบัั) แสดุงให�เหน็วา่มาตรการในการควบัคมุยาส้บัท่�ผู่้านมา ไดุ�ผู้ลดุม่ากในภาคเหนอืำ

และยังไม่ค่อำยไดุ�ผู้ลในภาคใต� 

  ปีีพ.ศิ.2560 ปีระชากรไทยอำายุ 15 ปีีขึ�นไปีท่�เริ�มบัุหร่�ครั�งแรกขอำงผู้้�ท่�ส้บับัุหร่�

เปี็นปีระจำาคือำอำายุ 18.1 ปีี ซึ่ึ�ง เพิ�มขึ�นเล็กน�อำยจากปีี 2557 ซึ่ึ�งม่อำายุเฉล่�ยท่�เริ�มส้บัคือำ 

17.8 ปีี เมื�อำเปีร่ยบัเท่ยบัในแต่ละกลุ่มวัยในปีี 2560 พบัว่า กลุ่มเยาวชน ม่อำายุเฉล่�ยท่�

เริ�มส้บั 16.2 ปีี ซึ่ึ�งเพิ�มขึ�นจากปีี 2557 คือำ 15.6 ปีี ส่วนในกลุ่มวัยทำางาน และกลุ่มผู้้�ส้ง

อำายุมอ่ำายุเฉล่�ยท่�เริ�มสบ้ัไมแ่ตกตา่งกนัมากในแตล่ะปี ีโดุยจะอำย่้ในชว่งปีระมาณ 18-19 

ปีี  สว่นผู้้�บัรโิภคยาสบ้ัปีจัจุบันัอำาย ุ15 ปีขึี�นไปี ระหวา่งปี ีพ.ศิ.2547-2554 มสั่ดุส่วนขอำง

ผู้้�ส้บับัุหร่�ซึ่อำงและบัุหร่�มวนเอำงเกือำบัอำย่างละ 50% ตั�งแต่ปีีพ.ศิ. 2556 พบัว่าม่สัดุส่วน

ขอำงผู้้�บัุหร่�ซึ่อำงส้งกว่าผู้้�บัุหร่�มวนเอำง ในปีีพ.ศิ. 2560 ปีระชากรอำายุ 15 ปีีขึ�นไปีท่�บัุหร่�

เปีน็ปีระจำานยิมสบ้ับัหุร่�ผู้ลติจากโรงงานสบ้ัถุงึร�อำย ละ 56 รอำงลงมาคอืำบัหุร่�ร�อำยละ 49.3 

ถุนนปีระเภทอำื�นม่ร�อำยละ 0.1 ปีี  (ศิิริวรรณ พิทยรังฤษฏ์ และปีว่ณา ปีั�นกระจ่าง, 2561)

ในขณะท่�รายไดุ�จากธุรุกจิค�าบัหุร่� พบัวา่ ในชว่งปีพี.ศิ.2550-2560 มม่้ลคา่เพิ�มขึ�นทกุปีี 

เฉล่�ยร�อำยละ 7.3 ต่อำปีีจากม้ลค่า 87,513 ล�านบัาท และเพิ�มขึ�นเปี็น 157,652 ล�านบัาท 

โดุยมโ่ครงสร�างรายไดุ�ดัุงน่� บัหุร่� ร�อำยละ 99 ซึ่กิาร์และอำื�นๆ ร�อำยละ 1 ในช่วงเวลาเดุย่วกัน 

(โรงงานยาส้บั รายงานปีระจำาปีี, 2561)

  จากเหตผุู้ลดุงักลา่ว การศิกึษาการควบัคมุยาส้บัในปีระเทศิไทย ในสถุานการณ์

ท่�เปีล่�ยนแปีลงไปีจึงเปี็นปีระเดุ็นสำาคัญแม�ว่า รัฐบัาล กระทรวงสาธุารณสุข และภาค่ๆ 

จะม่มาตรการควบัคุมยาส้บั แต่พบัว่า จำานวนผู้้�ส้บับุัหร่�ในปีระเทศิไทยยังคงลดุลงไม่

มากนัก และยังคงม่แนวโน�มว่า คนรุ่นใหม่สามารถุเข�าถุึงบัุหร่�ไดุ�ง่ายดุ�วย  

2.  วัตถุประสงค์การวิจ้ัย
  1.  เพื�อำศิึกษาการควบัคุมยาส้บัตามกรอำบัขอำงอำงค์การอำนามัยโลก

  2.  เพื�อำศิึกษามาตรการการควบัคุมยาส้บัในปีระเทศิไทยในสถุานการณ์

ปีัจจุบััน 

  3. เพื�อำหาแนวทางท่�เหมาะสมต่อำควบัคุมยาส้บัสำาหรับัปีระเทศิไทยใน

สถุานการณ์ปีัจจุบััน
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3.  คำาถามการวิจ้ัย
  การควบัคุมยาส้บัตามกรอำบัขอำงอำงค์การอำนามัยโลกเปี็นอำย่างไร มาตรการ

การควบัคุมยาส้บัและแนวทางท่�เหมาะสมสำาหรับัปีระเทศิไทยในสถุานการณ์ปีัจจุบััน

ควรเปี็นอำย่างไร 

4.  การดีำาเนินการวิจ้ัย
  การศิึกษาวิจัยครั�งน่�เปี็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดุยใช�

เทคนคิวธ่ิุเชงิคณุภาพ ปีระกอำบัดุ�วย การวจิยัเอำกสาร (Documentary research) ศิกึษา

วิเคราะห์ข�อำม้ลจากเอำกสารสิ�งพิมพ์ งานวิจัย และบัทความต่าง ๆ ท่�เก่�ยวข�อำงกับัการ

ควบัคุมยาส้บัและมาตรการท่�เก่�ยวข�อำงทั�งในปีระเทศิและต่างปีระเทศิและการวิจัย  

ภาคสนาม โดุยการการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) ทั�งน่�การสัมภาษณ์

เจาะลึกปีระชากรกลุ่มเปี้าหมาย (Key Informant) ท่�จะดุำาเนินการสัมภาษณ์เจาะลึก 

แบัง่เปีน็ 3 กลุม่ ปีระกอำบัดุ�วย หนว่ยงานรฐัท่�เก่�ยวข�อำง ไดุ�แก ่ กรมควบัคมุโรค กระทรวง

สาธุารณสุข  ศิ้นย์จัดุการความร้�เก่�ยวกับัยาส้บั และหน่วยงานอำื�น ๆ ภาคธุุรกิจ ไดุ�แก่

 โรงงานยาส้บั และกลุ่มผู้้�เช่�ยวชาญ ไดุ�แก่ นักวิชาการดุ�านยาส้บั และนักวิชาการดุ�าน

สาธุารณสุข

5.  แนวคิดีที่ฤษฎี่แลัะกรอบแนวคิดีในการวิจ้ัย
  5.1  แนวคิดีที่ฤษฎี่ที่่�เก่�ยวข้อง

  แนวคิดุนโยบัายสาธุารณะเพื�อำสร�างสภาพแวดุล�อำมสังคมท่�ดุ่ แนวคิดุความ

รับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคม และแนวคิดุเก่�ยวกับัการคุ�มครอำงผู้้�บัริโภคอำย่างยั�งยืน การนำาทั�ง 

3 แนวคิดุดุังกล่าวมาใช�เปี็นกรอำบัในการอำธุิบัายเรื�อำงการควบัคุมยาส้บัในปีระเทศิไทย

   5.1.1  แนวคดิีนโยบายสาธิารณะเพิ้�อสรา้งสภาพิแวดีลัอ้มสงัคมท่ี่�ดี่  

   ศิาสตราจารย ์นายแพทยป์ีระเวศิ วะส่ (2552) ระบัวุา่ กระบัวนการนโยบัาย

สาธุารณะ (Public Policy Process) กระบัวนการนโยบัายสาธุารณะควรปีระกอำบัดุ�วย 

3 ปีระการ คือำ ปีระการแรก เปี็นกระบัวนการทางปีัญญา ใช�หลักฐานข�อำเท็จจริงท่�ผู้่าน 

การวิเคราะห์สังเคราะห์มาอำย่างดุ่ จนเปี็น “ ความร้� ” ท่�เร่ยกว่า เปี็นการสร�างนโยบัายท่�
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อำย้่บันฐานขอำงความร้� (Knowledge -based policy formulation)  ปีระการท่�สอำง เปี็น 

กระบัวนการทางสังคม นโยบัายกระทบัสังคมทั�งหมดุอำย่าง รุนแรง ผู้้�ม่ส่วนไดุ�ส่วนเส่ย

คือำสังคมควรเข�ามาม่บัทบัาทร่วมเร่ยนร้� ร่วมกำาหนดุนโยบัาย เปี็นกระบัวนการเปีิดุเผู้ย

โปีร่งใสและเปีน็ไปี ตาม รฐัธุรรมน้ญ พ.ศิ. 2550 มาตรา 67 กำาหนดุให� ปีระชาชนมส่ว่น

รว่มในการกำาหนดุนโยบัาย  และปีระการท่�สาม กระบัวนการทางศิล่ธุรรม กระบัวนการ

นโยบัายสาธุารณะควรม่ อำุดุมคติเพื�อำความถุ้กต�อำงดุ่งามและปีระโยชน์สุขขอำงคน

ทั�งหมดุ ไม่แฝ่งเร�นเพื�อำปีระโยชน์เฉพาะตนเฉพาะกลุ่ม

  นโยบัายสาธุารณะท่�ดุ่ในมุมมอำงขอำงศิาสตราจารย์ นายแพทย์ปีระเวศิ วะส่ 

(2552,หน�า 11-14) ระบัุว่า นโยบัายสาธุารณะท่�ดุ่ (Healthy public policies) คือำ

นโยบัายสาธุารณะท่�นำาไปีส้ ่ความถุ้กต�อำงเปี็นธุรรม และปีระโยชน์สังคมโดุยรวม 

ในปีัจจุบัันสังคมจะม่ความซัึ่บัซึ่�อำน “ความถุ้กต�อำงเปี็นธุรรม” และ “ปีระโยชน์สุข” ก็

ซึ่ับัซึ่�อำนและต่ความต่างๆ กัน ไม่ตรงไปีตรงมาการใช� “ความเห็น” เถุ่ยงกัน หรือำการลง

มติดุ�วยเส่ยงข�างมาก ไม่ไดุ�เปี็นปีระกันว่าจะม่ “ความถุ้กต�อำงเปี็นธุรรม” จำาเปี็นต�อำงม่

การวิจัยสร�างความร้�ว่าม่ “ความถุ้กต�อำงเปี็นธุรรม” และเปี็น “ปีระโยชน์ต่อำสังคม” หรือำ

ไมม่ากน�อำยเพ่ยงใดุ ความร้�ท่�ไดุ�จากการวิจยั อำนัปีระกอำบัดุ�วยข�อำมล้หลักฐานและวิธุ่การ

วิเคราะห์สังเคราะห์ท่�เชื�อำถุือำไดุ� โปีร่งใส เปี็นสาธุารณะท่�ให�ใครๆ เข�ามาดุ้และพิส้จน์ไดุ� 

สามารถุนำามาส้่การเร่ยนร้�ร่วมกัน และเกิดุความเห็นพ�อำงไดุ� 

  ดัุงนั�น การวิจัยนโยบัาย หรือำ การสังเคราะห์นโยบัาย อำย่างม่คุณภาพ

 จึงเปี็นเรื�อำงจำาเปี็นท่�จะต�อำงทำากันให�มาก เพื�อำเปี็นเครื�อำงมือำเคลื�อำนสังคมไปีให�ไดุ� ซึ่ึ�ง

กระบัวนการนโยบัายสาธุารณะแบับัมส่ว่นรว่ม (Participatory Public Policy Process 

= PPPP = P4) น่� ถุ�าทำาให�ดุแ่ละกว�างขวาง จะเปีน็กระบัวนการทางปีญัญา กระบัวนการ

ทางสังคม และกระบัวนการทางศิ่ลธุรรม 

  ทั�งน่�กระบัวนการนโยบัายสาธุารณะ ไมค่วรจะรวบัรดัุให�ไดุ�ข�อำเสนอำเพื�อำเสนอำตอ่ำ

ผู้้�มอ่ำำานาจ แต่ควรจะเน�นท่�การมส่ว่นรว่มเรย่นร้�ขอำงทกุฝ่า่ยอำย่างกว�างขวาง จนเกดิุเปีน็

ความเข�าใจขอำงสังคม (Social understanding) เปี็นคุณค่าขอำงสังคม (Social value) 

เปี็นการปีฏิบััติโดุยสังคม (Social practice) ส่วนข�อำเสนอำเปี็นผู้ลพลอำยไดุ�อำย่างหนึ�ง  

“ความเข�าใจ - คุณค่า - การปีฏิบััติ” โดุยสังคมจนเปี็นปีรกติวิสัย คือำ การปีรับัเปีล่�ยน

ตัวเอำงทางสังคม (Social transformation) ซึ่ึ�งเท่ากับัการไดุ�ผู้ลขอำงนโยบัายสาธุารณะ
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ไปีแล�ว การรวบัรัดุทำาข�อำเสนอำ เสนอำกับัฝ่่ายการเมือำงก็ไม่แน่ว่าฝ่่ายการเมือำงจะเข�าใจ 

เหน็คณุคา่ และปีฏบิัติั แต่ฝ่า่ยการเมอืำงกเ็ปีน็สว่นหนึ�งขอำงสงัคม เปีน็ภาคแ่ห่งการเร่ยน

ร้�ร่วมกันดุ�วย และเมื�อำสังคม “เข�าใจ - เห็นคุณค่า -ปีฏิบััติ” นั�นก็หมายถุึงฝ่่ายการเมือำง

ก็ “เข�าใจ - เห็นคุณค่า - ปีฏิบััติ” ดุ�วย เมื�อำทุกฝ่่ายปีฏิบััติจนเปี็นปีรกติวิสัยก็กลายเปี็น

วัฒนธุรรม 

  ดัุงนั�น การสร�างความเชื�อำมั�นให�กับัอำงค์กรเพื�อำนำาไปีส้ค่วามน่าเชื�อำถืุอำขอำงบัริษทั

 นอำกจากเรื�อำงความโปีร่งใส และความรับัผู้ิดุรับัชอำบัท่�ม่ต่อำการปีระกอำบักิจการขอำง

บัริษัทแล�ว บันัทกึสาธุารณะท่�เปิีดุเผู้ยให�เห็นถึุงเรื�อำงขอำงการปีฏบิัตักิารตามพนัธุสัญญา

เก่�ยวกบััหลักการและเปี้าหมายขอำงอำุตสาหกรรมนั�นๆ จะเปี็นตัวฟั้อำงและทำาลาย หรือำ

ส่งเสรมิความน่าเชื�อำถืุอำไว�วางใจในการปีฏิบัตังิานดุ�านสงัคม สิ�งแวดุล�อำม และบัรรษทัภบิัาล

ขอำงบัริษัทนั�นๆ ไดุ�เอำง

  5.1.2 แนวคิดีความรับผู้ิดีชอบต่อสังคม

  โลกาภิวัตน์ในยุคปีัจจุบัันถุ้กขับัเคลื�อำนดุ�วยเศิรษฐกิจเปี็นตัวนำา จนอำาจกล่าว

ไดุ�ว่าเศิรษฐกิจเป็ีนตัวจัดุระเบั่ยบัโลกใหม่ ซึึ่�งไม่ว่าปีระเทศิใดุๆ จะม่อุำดุมคติทางการ

เมอืำงเปีน็เช่นไรก็ตาม แต่ในเรื�อำงระบับัเศิรษฐกิจนั�นตา่งใช�ระบับัทุนนิยมแบับัตลาดุเสร่

เหมือำนกันหมดุ แต่ในระบับัตลาดุเสร่นั�นม่วิกฤติท่�ซึ่่อำนเร�นอำย้่ เชสดุัน (Chase-Dunn, 

1999) ไดุ�ทำาการศึิกษาระบับัโลกและมข่�อำสรุปีว่า เศิรษฐกิจโลกแบับัทุนนิยมต่างปีระสบั

ปัีญหาขอำงวงจรความเจริญและความเสื�อำมเหมือำนกันหมดุ และวงจรดัุงกล่าวมอ่ำย่้หลากหลาย 

เช่น วงจรธุุรกิจ Kondratieff Wave วงจรขอำงสงคราม วงจรขอำงการล่าอำาณานิคมและ

การปีลดุปีล่อำยตนเอำง ฯลฯ ซึ่ึ�งวงจรเหล่าน่�ก่อำให�เกิดุปีัญหาวิกฤติตามมาไม่ขาดุสาย 

โดุยม่ท่�มาจากอำุดุมคติขอำงทุนนิยมในการแสวงหากำาไรส้งสุดุและการสะสมทุน

  ความขดัุแย�งพื�นฐานขอำงการพฒันาการกำากบััดุแ้ลกจิการท่�ดุ ่อำย่้ท่�ความขดัุแย�ง

ทางผู้ลปีระโยชน์ระหวา่งผู้้�มส่่วนเก่�ยวข�อำงและผู้้�ถืุอำหุ�น (Stakeholder vs. Shareholder) 

และเนื�อำงจากสังคมนับัไดุ�ว่าเปี็นผู้้�ม่ส่วนเก่�ยวขอำงท่�สำาคัญสำาหรับัอำงค์กรธุุรกิจ ดุังนั�น

วาทกรรมขอำงความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคมขอำงอำงค์กรธุุรกิจ จึงไดุ�เริ�มพัฒนาขึ�นมา โดุย

ในปี ี1999 ท่�เมอืำงดุาวอำส นายโคฟีั� อำนันนั เลขาธิุการสหปีระชาชาติในขณะนั�น ไดุ�แถุลง

ถุึงแนวคิดุขอำง UN Global Compact หรือำ “พันธุสัญญาปีระชาคมโลก” โดุยไดุ�กล่าว

ถุึงการท่�อำงค์กรธุุรกิจจะต�อำงทำาตัวเปี็นพลเมือำงท่�ดุ่ขอำงโลก (Responsible Corporate 
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Citizenship) นอำกเหนือำจากการมุ่งแสวงหากำาไรส้งสุดุให�กับัผู้้�ถุือำหุ�นเพ่ยงอำย่างเดุ่ยว

ความรบััผู้ดิุชอำบัตอ่ำสังคมขอำงธุรุกจิกค็อืำการแสวงหากำาไรขอำงตนเอำง” สำาหรับัธุรุกจินั�น

ความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคมม่อำย่้เพ่ยงเรื�อำงเดุ่ยว ซึ่ึ�งไดุ�แก่การใช�ทรัพยากรขอำงตนและ

ดุำาเนินกิจกรรมต่างๆ ท่�ไดุ�ถุ้กอำอำกแบับัมาเพื�อำเพิ�มผู้ลกำาไร ตราบัใดุท่�การดุำาเนินการ

ดุังกล่าวนั�น ตั�งอำย้่ในกฎีเกณฑ์ิท่�วางไว� หรือำกล่าวอำ่กนัยหนึ�งว่า การดุำาเนินธุุรกิจนั�น

จะต�อำงกระทำาในลักษณะท่�เปีิดุเผู้ยและม่การแข่งขันอำย่างเป็ีนธุรรมโดุยไม่ม่การโกง

หรือำฉ�อำฉลใดุๆ (Friedman, 1970) ทั�งน่�ตามความเห็นขอำงฟัริ�ดุแมน การดุำาเนินธุุรกิจ

คือำความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคมอำย่้แล�ว ตราบัใดุท่�ท่�แข่งขันโดุยเสร่และเปิีดุเผู้ย ธุุรกิจไม่

ต�อำงเปีล่�ยนแปีลงพฤติกรรมหรือำใช�มาตรฐานทางจริยธุรรมใดุๆ เพราะการทำาธุุรกิจ ไดุ�

สร�างสนิค�าและบัรกิารท่�สงัคมต�อำงการ และเปีน็การสร�างงานในกบััคนในสงัคมไดุ�อำยา่ง

ม่ปีระสิทธุิภาพ

  สรปุีแนวคิดุความรับัผิู้ดุชอำบัต่อำสังคมขอำงอำงค์กรธุุรกิจ นบััเนื�อำงเปีน็ส่วนขยาย

ขอำงหลักการธุรรมาภิบัาล ท่�มุ่งไปีท่�การพัฒนาในเชิงสาระ ไม่ใช่ร้ปีแบับัเหมือำนอำย่าง

การกำากับัดุแ้ลกิจการท่�ดุ ่แต่อำย่างไรก็ตาม ผู้ลสมัฤทธิุ�ท่�เกดิุจากการแสดุงความรบััผู้ดิุชอำบั

ต่อำสังคมขอำงอำงค์กรธุุรกิจยังไม่อำาจเห็นผู้ลไดุ�เต็มท่� เนื�อำงจากความขัดุแย�งพื�นฐานใน

เชิงหลักการ ท่�เรื�อำงความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคมเปี็นเรื�อำงตอำบัสนอำงผู้ลปีระโยชน์ขอำงผู้้�ม่

สว่นเก่�ยวข�อำง (Stakeholder) ในขณะท่�การทำาธุุรกจิ โดุยหลกัการพื�นฐานจะตอำบัสนอำง

ต่อำผู้ลปีระโยชน์ขอำงผู้้�ถุือำหุ�น (Shareholder) เท่านั�น

  5.1.3 แนวคิดีเก่�ยวกับการคุ้มครองผู้้้บริโภคอย่างยั�งย้น

  ในปี ี2016 อำงคก์ารสหปีระชาชาต ิ(UNITED NATIONS) ไดุ�เสนอำรายงานเรื�อำง 

Manual on Consumer Protection ซึ่ึ�งงานดุังกล่าวไดุ�เสนอำแนวคิดุเรื�อำงการคุ�มครอำง

ผู้้�บัริโภคอำย่างยั�งยืน (The Concept of Sustainable Consumption) โดุยเสนอำว่า การ

คุ�มครอำงผู้้�บัริโภคอำย่างยั�งยืนหรือำไม่จะขึ�นอำย่้กับัระบับัดุุลยภาพระหว่างอำำานาจต่อำรอำง

(Bargaining power) ความร้� (Knowledge) และทรัพยากร (Resources) กลไกดัุงกล่าว

จะเกิดุขึ�นไดุ�รัฐจะม่บัทบัาทสำาคัญในการแทรกแซึ่งเพื�อำให�การคุ�มครอำงผู้้�บัริโภคให�เกิดุ

ปีระสทิธุภิาพปีระสิทธิุผู้ลมากขึ�น นอำกเหนือำจากกลไกขอำงภาคปีระชาสังคม ตามท่�กลุม่

ปีระเทศิปีระชาคมยุโรปีดุำาเนินมาตรการน่�อำย้่ อำย่างไรก็ตามรัฐอำาจจะเข�าแทรกแซึ่ง

ในทางเศิรษฐกิจและสังคมหลายดุ�านไดุ�แก่  ปีระสิทธุิภาพทางเศิรษฐกิจ (Economic 
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efficiency) สิทธุิส่วนบัุคคล (Individual rights) การเข�าถุึงกระบัวนการยุติธุรรม (Dis-

tributive Justice) การพัฒนาในเรื�อำงสิทธุิ� (Right to development ) (UN, Manual on 

Consumer Protection, 2016, p.2) 

  แนวคิดุดุังกล่าวเห็นว่า ใครจะเปี็นผู้้�รับัผู้ิดุชอำบัในการคุ�มครอำงผู้้�บัริโภคนั�น 

ปีระกอำบัดุ�วยหน่วยงาน อำงค์กร และสมาคม ดุังน่�  หน่วยงานขอำงรัฐท่�เก่�ยวข�อำง (Gov-

ernment agencies) รา่งมาตรฐานตามกฎีหมาย (Statutory/non-statutory standards 

bodies) ผู้้�ตรวจการแผู้่นดุิน (Ombudsmen) สมาคมวิชาการและอำุตสาหกรรม (Pro-

fessional and industry associations) สมาคมผู้้�บัริโภค (Consumer associations) 

และระเบั่ยบัดุ้แลตนเอำง (Self-regulation) (UN Manual on Consumer Protection , 

2016, p.7-8) ซึ่ึ�งกลไกน่�จะสามารถุทำางานไดุ�ดุ่ม่ปีระสิทธุิภาพในเชิงระบับั

  สรุปีแนวคิดุการบัริโภคอำย่างยั�งยืนตามแนวคิดุขอำงอำงค์การสหปีระชาชาติ  

(UN Manual on Consumer Protection, 2016, p.159) ม่ดุังน่�

  1. ความพึงพอำใจขอำงความต�อำงการขั�นพื�นฐานในการปีรับัปีรุงคุณภาพช่วิต

  2. การปีรับัปีรุงปีระสิทธิุภาพในการใช�ทรัพยากรลดุมลพิษขอำงขอำงเส่ยโดุย

คำานึงถุึงความสามารถุในการรับันำ�าหนักขอำงโลกเพื�อำดุ้ดุซึ่ับัขอำงเส่ยเหล่านั�น

  3. ใช�ร้ปีแบับัการบัริโภคท่�เปี็นธุรรมซึ่ึ�งจะไม่เปี็นอำุปีสรรคต่อำความต�อำงการ

ขอำงคนรุ่นปีัจจุบัันและอำนาคต และ

  4. สร�างความมั�นใจในความเป็ีนธุรรมในการบัริโภคภายในปีระเทศิและ

ระหว่างปีระเทศิ

  5.2 กรอบแนวคิดีในการวิจ้ัย

  การวิจยัน่� ผู้้�วิจยัจะใช�แนวคิดุทฤษฎ่ีแบับัผู้สมผู้สานทั�งสามกลุม่มาปีฏิสมัพันธ์ุ

ระหว่างกันทางทฤษฎี่ (Interaction Theory) เพื�อำให�สอำดุคล�อำงกับับัริบัททางการเมือำง

และสังคมไทยบันพื�นฐานจากข�อำม้ลเชิงปีระจักษ์ (Empirical Base) ปีระกอำบัดุ�วย 

แนวคดิุนโยบัายสาธุารณะเพื�อำสร�างสภาพแวดุล�อำมสงัคมท่�ดุ ่และแนวคดิุความรบััผู้ดิุชอำบั

ต่อำสังคม ดุังภาพท่� 5.1

  ปีระมวลจากแนวคดิุนโยบัายสาธุารณะเพื�อำสร�างสภาพแวดุล�อำมสงัคมท่�ดุ ่และ

แนวคิดุความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคม มาวิเคราะห์ร่วมแล�วจะไดุ�แง่มุมท่�รอำบัดุ�าน สำาหรับั

แนวทางการบัริหารจัดุการนโยบัายสาธุารณะโดุยเฉพาะปีระเดุ็นเก่�ยวกับัสุขภาพ 

ดุังท่�ศิาสตราจารย์ นายแพทย์ปีระเวศิ วะส่ (2552) ระบัุว่า กระบัวนการนโยบัาย



        73 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2564

สาธุารณะ (Public Policy Process) กระบัวนการนโยบัายสาธุารณะควรปีระกอำบั

ดุ�วย 3 ปีระการ คือำ 1) เปี็นกระบัวนการทางปีัญญา ใช�หลักฐานข�อำเท็จจริงท่�ผู้่าน การ

วิเคราะห์สังเคราะห์มาอำย่างดุ่ จนเปี็น “ ความร้� ” ท่�เร่ยกว่า เปี็นการสร�างนโยบัายท่�อำย้่

บันฐานขอำงความร้� (Knowledge -based policy formulation) 2) เปี็นกระบัวนการ

ทางสังคม นโยบัายกระทบัสังคมทั�งหมดุอำย่าง รุนแรง ผู้้�ม่ส่วนไดุ�ส่วนเส่ยคือำสังคมควร

เข�ามาม่บัทบัาทร่วมเร่ยนร้� ร่วมกำาหนดุนโยบัาย เปี็นกระบัวนการเปีิดุเผู้ยโปีร่งใสและ

เปี็นไปี ตามรัฐธุรรมน้ญ พ.ศิ. 2550 มาตรา 67 กำาหนดุให� ปีระชาชนม่ส่วนร่วมในการ

กำาหนดุนโยบัาย และ 3) กระบัวนการทางศิ่ลธุรรม กระบัวนการนโยบัายสาธุารณะ

ควรม่ อำุดุมคติเพื�อำความถุ้กต�อำงดุ่งามและปีระโยชน์สุขขอำงคนทั�งหมดุ ไม่แฝ่งเร�นเพื�อำ

ปีระโยชน์เฉพาะตนเฉพาะกลุ่ม 

  ที่ั�งน่�ในที่ัศนะของศาสตราจ้ารย์ นายแพิที่ย์ประเวศ วะส่ (2552, หน้า 

11-14) นโยบายสาธิารณะที่่�ดี่ (Healthy public policies) ค้อ นโยบายสาธิารณะ

ที่่�นำาไปส้่ความถ้กต้องเป็นธิรรม แลัะประโยชน์สังคมโดียรวม ในปัจ้จุ้บันสังคม

จ้ะม่ความซับซ้อน “ความถ้กต้องเป็นธิรรม” แลัะ “ประโยชน์สุข” 

  ดัุงนั�นกรอำบัแนวคิดุในการวิเคราะห์งานวิจยัน่� ผู้้�วิจยัจะตั�งอำย่้บันพื�นฐานความ

เปีน็กลางและมมุ่มมอำงท่�วา่ “ทกุคน์ทุกองค์กรใน์สัุงคมไม่ได�เลวร�ายไปเสีุยทั�งหมด หาก

สุังคมจะเลวร�ายยิ�งน์ั�น์คือการปิดกั�น์การแสุวงหาความร้�ที�แท�จริงเพืุ�อน์ำาไปสุ่้การแก�ไขั

ปัญหาสุังคม คือ น์โยบุายสุาธารณะที�ควรจะเป็น์ตามบุริบุทที�เป็น์จริง”
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ร้ปที่่� 5.1 กรอบแนวคิดีในการวิจ้ัย

6.  สรุปผู้ลัการวิจ้ัยแลัะอภิปรายผู้ลั
  6. 1  สรุปผู้ลัการวิจ้ัย

    6.1.1 การควบคุมยาส้บตามกรอบขององค์การอนามัยโลัก

    กรอำบัอำนสุญัญาการควบัคมุยาสบ้ัตามกรอำบัขอำงอำงค์การอำนามยัโลก 

แตกตา่งจากกฎีหมายระหวา่งปีระเทศิท่�เก่�ยวกบััการควบัคมุสิ�งเสพตดิุอำื�น ๆ  คอืำ การวาง

ยทุธุศิาสตร์ในการพฒันากฎีหมายท่�ลงรายละเอำย่ดุปีระเด็ุนสำาคญัต่าง ๆ  โดุยมเ่ป้ีาหมาย

เพื�อำลดุอำปุีสงคข์อำงการบัรโิภคและการผู้ลติยาสบ้ัทั�วโลก เพื�อำให�สามารถุรบััมอืำกบัักระแส 

โลกาภิวัตน์ขอำงยาส้บั ไม่ว่าจะเปี็นการทำาข�อำตกลงเสร่การค�าระหว่างปีระเทศิ (Free 

Trade Agreement) การส่งเสริมการลงทุนขอำงต่างชาติ การทำาตลาดุ การส่งเสริม

การขาย หรือำการโฆษณาข�ามชาติ รวมถึุงการลักลอำบันำาเข�ายาส้บัผิู้ดุกฎีหมายหรือำ

ยาส้บัปีลอำม ซึ่ึ�งล�วนม่ผู้ลทำาให�กระตุ�นการบัริโภคยาส้บัให�มากขึ�น สำาหรับัการควบัคุม

ยาส้บัตามกรอำบัขอำงอำงค์การอำนามัยโลกกำาหนดุไว� 3 ขั�นตอำน ดุังน่�

  1)  การใช�ข�อำม้ลจากระบับัฐานข�อำม้ลเพื�อำการติดุตามเฝ้่าระวังอำุตสาหกรรม

ยาส้บัขอำงอำงค์การอำนามัยโลก ภายใต�โครงการ Tobacco Free Initiative (TFI) ซึ่ึ�งไดุ�
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เริ�มดุำาเนนิการมาตั�งแต่เดุอืำนกรกฎีาคม พ.ศิ.2541 มเ่ป้ีาหมายเพื�อำลดุอำตัราการเสย่ชวิ่ต

และโรคท่�ม่สาเหตุมาจากการผู้ลิตภัณฑิ์ยาส้บั ซึ่ึ�งพันธุกิจสำาคัญขอำง TFI ม่ 3 ปีระการ 

คือำ (1) เปี็นผู้้�นำาดุ�านนโยบัายควบัคุมยาส้บัขอำงโลก (2) ผู้ลักดุันให�ม่การขับัเคลื�อำนขอำง

สังคมทุกระดุับั และ (3) ส่งเสริมการปีฏิบััติตามกรอำบัอำนุสัญญาว่าดุ�วยการควบัคุม

ยาส้บัขอำงอำงค์การอำนามัยโลกขอำงรัฐภาค่ และสนับัสนุนให�ม่การปีฏิบััติตามมาตรการ

ควบัคุมยาส้บัท่�กำาหนดุไว�ในบัทบััญญัติขอำงกรอำบัอำนุสัญญาว่าดุ�วยการควบัคุมยาส้บั

ขอำงอำงค์การอำนามัยโลก หรือำ WHO-FCTC

  2)  อำงค์กรเอำกชน และภาคปีระชาสังคมต่าง ๆ ท่�ไม่ม่ความเก่�ยวพันกับั

อำุตสาหกรรมยาส้บั เข�ามาม่บัทบัาทสำาคัญในการตรวจสอำบัความเคลื�อำนไหวขอำง

อำุตสาหกรรมยาส้บั

  3)  กำาหนดุจรรยาบัรรณ หรือำกฎีเกณฑิ์สำาหรับัเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐทุกระดุับั

ว่าดุ�วย “ผู้้�เปิีดุเผู้ยข�อำม้ลการทุจริตคอำร์รัปีชัน” โดุยม่มาตรการเพื�อำคุ�มครอำงผู้้�เปีิดุเผู้ย

ข�อำมล้อุำตสาหกรรมยาสบ้ั นอำกจากน่�รฐัภาคต่�อำงไดุ�รับัการสนับัสนุน ในการนำามาตรการ        

ต่าง ๆ  มาบัังคับัใช�กับัแนวปีฏิบััติน่� เช่น การฟั้อำงร�อำงคดุ่ในชั�นศิาล การใช�สิทธุิร�อำงเร่ยน

ผู้่านอำงค์กรอำิสระต่าง ๆ

  6.1.2  การควบคุมยาส้บในบริบที่ประเที่ศไที่ย

  ตามกรอำบัการควบัคุมยาสบ้ัขอำงอำงค์การอำนามัยโลกส่งผู้ลกระทบัต่อำโครงสร�าง

การบัริหารจัดุการต่อำอำุตสาหกรรมยาส้บัในปีระเทศิไทย ดุังน่�

  1)  พิระราชบัญญัติควบคุมผู้ลัิตภัณฑ์์ยาส้บ ร่างพระราชบััญญัติควบัคุม

ผู้ลิตภัณฑ์ิยาส้บัตามท่�กระทรวงสาธุารณสุขเสนอำจะยกเลิกพระราชบััญญัติควบัคุม

ผู้ลิตภณัฑิย์าสบ้ั พ.ศิ.2535 และ พระราชบัญัญตัคิุ�มครอำงสขุภาพขอำงผู้้�ไมส้่บับัหุร่� พ.ศิ. 

2535 โดุยกระทรวงสาธุารณสุขและเครือำข่ายรณรงค์ต่อำต�านบุัหร่�กำาลังผู้ลักดุันร่าง

พระราชบัญัญตันิ่�เข�าส้ส่ภานติบิัญัญตัใิห�ไดุ�ภายในเดืุอำนมน่าคม พ.ศิ.2559 โดุยอำ�างว่า

ม่เปี้าหมายสำาคัญเพื�อำลดุการส้บับัุหร่�โดุยเฉพาะผู้้�บัริโภคท่�เปี็นเยาวชน ซึ่ึ�งหมายความ

ว่า ภายใต�พระราชบััญญัติน่� ปีระชาชนไทยอำายุ 18 ปีี ซึึ่�งม่วัยวุฒิส้งพอำจะใช�อำำานาจ

อำธุิปีไตยตามรัฐธุรรมน้ญผู้่านการเลือำกตั�งเพื�อำตัดุสินแนวทางขอำงปีระเทศิชาติจะม่

วัยวุฒิไมส่ง้พอำท่�จะซึ่ื�อำบุัหร่�เพื�อำการบัริโภคส่วนบุัคคลไดุ�เพราะอำายุไม่ถุงึ 20 ปี ีนอำกจาก

น่� ร่างพระราชบััญญัติยังห�ามขายแยกมวน ห�ามการส่งเสริมการขายห�ามการโฆษณา
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ผู้่านสื�อำทุกร้ปีแบับั ห�ามเปี็นผู้้�สนับัสนุนการปีระกวดุ การแข่งขัน การอำุปีถุัมภ์หรือำการ

ช่วยเหลือำสังคมต่าง ๆ และยังกำาหนดุให�ผู้ลิตภัณฑิ์ยาส้บัครอำบัคลุมไปีถุึงผู้ลิตภัณฑิ์ท่�

ม่สารนิโคตินเปี็นส่วนปีระกอำบัทั�งหมดุ

  2)  การเปล่ั�ยนโครงสร้างภาษ่สรรพิสามิต ในปีจัจุบันัปีระเทศิไทยกำาหนดุ

อำัตราภาษ่บุัหร่�ท่�หน�าโรงงานผู้ลิตอำุตสาหกรรม แต่ระบับัการจัดุเก็บัภาษ่บุัหร่�กำาลังจะ

เปีล่�ยนเปี็นคิดุจากราคาขายปีล่กแทน ซึึ่�งราคาขายปีล่กในปีัจจุบัันเปี็นผู้ลจากการขึ�น

ราคาผู่้านการขึ�นภาษ่ครั�งแล�วครั�งเล่าจนไม่สะท�อำนต�นทุนการผู้ลิตท่�แท�จริงอำ่กต่อำไปี 

หากเก็บัภาษ่ท่�ราคาขายปีล่กโรงงานยาส้บัจะต�อำงรับัภาระภาษ่เพิ�มขึ�นอำ่กมากเปี็นต�น

ทุนการผู้ลิต

  การปีระกาศิใช�พระราชบััญญัติภาษ่สรรพสามิต พ.ศิ.2560 ท่�ม่ผู้ลบัังคับัใช�ฯ

เมื�อำวันท่� 16 กันยายน พ.ศิ.2560 ซึ่ึ�งกรมสรรพสามิตไดุ�ปีรับัโครงสร�างภาษ่ใหม่ ใช�วิธุ่

การจัดุเก็บัภาษ่แบับัผู้สม ไดุ�แก่ การเก็บัภาษ่ทั�งตามม้ลค่าและตามปีริมาณรวมกัน

โดุยใช� “ราคาขายปีล่กแนะนำา” เปี็นฐานคำานวณภาษ่ ในดุ�านภาษ่ตามปีริมาณไม่ว่า

จะผู้ลิตบัุหร่�มวนขนาดุเล็กหรือำมวนขนาดุใหญ่อำอำกมาขาย ต�อำงเส่ยภาษ่มวนละ 1.20 

บัาทก่อำน (เก็บัภาษต่ามปีริมาณ) จากนั�นให�ใช�ราคาขายปีล่กมาเป็ีนเกณฑ์ิอำ�างอิำง หาก

ตั�งราคาขายปีล่กส้งกว่า 60 บัาท (เก็บัภาษ่ตามม้ลค่า) ต�อำงเส่ยภาษ่ 40% ขอำงม้ลค่า 

แต่ถุ�ากำาหนดุราคาขายปีล่กตำ�ากว่า 60 บัาท ให�เส่ยภาษ่ในอำัตรา 20% ขอำงม้ลค่า 

สง่ผู้ลให�ราคาขายปีลก่บัหุร่�โรงงานยาสบ้ัปีรับัราคาเพิ�มขึ�นตั�งแต่ 9-20 บัาทต่อำซึ่อำง โดุย

มวั่ตถุุปีระสงคเ์พื�อำต�อำงการลดุจำานวนการสบ้ับัหุร่�ลง โดุยเฉพาะการลดุจำานวนผู้้�สบ้ับัหุร่�

รายใหม่ทำาให�โรงงานยาส้บั คาดุการณ์ยอำดุจำาหน่ายขอำงปีีงบัปีระมาณปีี พ.ศิ.2561 

ลดุลงจากยอำดุจำาหน่ายปีีงบัปีระมาณ พ.ศิ.2560 ถุึงร�อำยละ 40 เนื�อำงจากผู้้�ส้บัลดุการ

บัรโิภค และมก่ารปีรับัเปีล่�ยนพฤติกรรมไปีซึ่ื�อำสนิค�าทดุแทน ท่�มร่าคาถุ้กลงหรือำเปีล่�ยน

ไปีส้บัยาเส�นแทนการส้บับัุหร่� ซึ่ึ�งส่งผู้ลกระทบัต่อำภาพรวมตลาดุบัุหร่�

  3) การปรบัจ้ากโรงงานยาสบ้ส่้การยาสบ้แหง่ประเที่ศไที่ย การวางนโยบัาย

พฒันาปีระเทศิระยะยาวและมเ่ป้ีาหมายเชิงรกุท่�จะให�ปีระเทศิไทยเป็ีนปีระเทศิพัฒนา

แล�วภายใน 20 ปีีขอำงรัฐบัาลม่การถุ่ายทอำดุให�กับัหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

โดุยตรง โรงงานยาส้บัในฐานะรัฐวิสาหกิจต�อำงปีฏิร้ปีอำงค์กรทั�งเพื�อำตอำบัสนอำงนโยบัาย

ขอำงรัฐบัาลและพัฒนาตนเอำงให�ทันต่อำการเปีล่�ยนแปีลงขอำงปีระเทศิเพื�อำให�สามารถุ
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แข่งขันในตลาดุยุคใหม่และเติบัโตไดุ�อำย่างยั�งยืน ทั�งในดุ�านการพัฒนาอำุตสาหกรรมท่�

เน�นนวตักรรม การพฒันาส้ก่ารเป็ีนอำงค์กรดุจิทิลัและการรอำงรบััวสัิยทัศิน์และแผู้นงาน

แห่งชาติดุ�านเศิรษฐกิจและสังคม เพื�อำให�ก�าวส้่การเปี็นอำงค์กรนิติบัุคคล เพื�อำเตร่ยม

การเพื�อำเพิ�มศิักยภาพและความคล่อำงตัวในการดุำาเนินธุุรกิจขอำงอำงค์กรให�พร�อำมกับั

การเข�าส้่การเปี็นนิติบัุคคลซึ่ึ�งคาดุว่าจะเปี็นไดุ�ในปีี พ.ศิ.2561 ซึ่ึ�งต�อำงอำาศิัยการสื�อำสาร

และสร�างความเข�าใจแกพ่นกังานภายในอำงคก์รทั�งหมดุเพื�อำให�เกดิุความยอำมรบััในการ

เปีล่�ยนแปีลงดุังกล่าว และการปีรับัอำงค์กรท่�จะเกิดุขึ�นในอำนาคต

  จากมาตรการควบัคุมยาส้บัดัุงกล่าวขอำงรัฐบัาลไทยตามกรอำบัขอำงอำงค์การ

อำนามัยโลก ไดุ�ส่งผู้ลการดุำาเนินงานขอำงโรงงานยาส้บัอำย่างมาก อำย่างไรก็ตามในแง่

อำปุีสงค์และอำปุีทานบัหุร่�ยงัคงอำย่้ในระดุบััทรงตวัในระดุบััสง้สะท�อำนจากจำานวนผู้้�สบ้ับัหุร่�

ทั�วปีระเทศิยงัคงอำย่้ท่�ระดุบัั 10 ล�านคน มาเปีน็เวลากวา่ 10 ปีแีล�ว และแนวโน�มการสบ้ั

บัุหร่�ในปีระชากรอำายุ 15 ปีีขึ�นไปีลดุลงไม่มาก จากร�อำยละ 20.7 ในปีี 2557 เปี็นร�อำยละ 

19.9 ในปีี 2558 และร�อำยละ 19.1ในปีี 2560 (สำานักงานสถุิติแห่งชาติ, 2561,หน�า 62) 

และยังม่แนวโน�มพบัดุ�วยว่า คนรุ ่นใหม่เข �าส้ ่ตลาดุบุัหร่�และบัุหร่� เสมือำนจริง 

(โรงงานยาส้บัไม่ไดุ�เปี็นผู้้�ผู้ลิต) เพิ�มขึ�นอำ่กดุ�วย 

  6.1.3  มาตรการท่ี่�เหมาะสมต่อควบคุมยาส้บสำาหรับประเที่ศไที่ยใน

สถานการณ์ปัจ้จุ้บัน

  จากกรอำบัการควบัคุมยาส้บัขอำงอำงค์การอำนามัยโลกกำาหนดุไว� สามารถุ

ปีระยุกต์หามาตรการท่�เหมาะสมต่อำควบัคุมยาส้บัสำาหรับัปีระเทศิไทยในสถุานการณ์

ปีัจจุบััน ม่ดุังน่�

  1)  รัฐบัาลกำาหนดุแผู้นยุทธุศิาสตร์การควบัคุมยาส้บัแห่งชาติ ฉบัับัท่� 2 พ.ศิ. 

2559 - 2562 ในการปีระสานความร่วมมือำกับัหน่วยงานอำื�นท่�เก่�ยวข�อำง เช่น การจัดุทำา

บัันทกึความตกลง MOU กบัักระทรวงการคลงั กระทรวงศิกึษาธุกิาร กระทรวงมหาดุไทย 

หรอืำหนว่ยงานดุ�านวชิาการ และการบัรหิารนโยบัายภาครฐัตา่ง ๆ  ในการไมย่อำมรบััการ

สนับัสนุน หรือำอำุปีถุัมภ์จากธุุรกิจหรือำอำุตสาหกรรมยาส้บั ทั�งทางตรง หรือำทางอำ�อำม เช่น 

การให�งบัปีระมาณสนบััสนนุการวจิยันโยบัาย และมาตรการภาครฐั หรอืำการสนบััสนนุ

ทุนการจัดุกิจกรรมต่าง ๆ ขอำงหน่วยงาน

  2)  รฐับัาลปีรบััปีรงุโครงสร�างการบัรหิารงานภาครฐัขอำงกระทรวงการคลงัใน

การกำากับัดุ้แลกิจการยาส้บั ซึ่ึ�งเปี็นรัฐวิสาหกิจภายใต�กำากับักระทรวงการคลัง 
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ให�มค่วามชัดุเจน ลดุการมผู่้ลปีระโยชน์ทบััซึ่�อำน และการบัริหารงานในมิตกิารปีระกอำบั

ธุุรกิจ ต�อำงแยกต่างหากชัดุเจนกับัการบัริหารนโยบัายดุ�านภาษ่ ภายหลังม่การแปีรร้ปี

อำงค์กรจากเดิุมโรงงานยาส้บั ม่สถุานะเป็ีนนิติบุัคคลเดุ่ยวกันกับักระทรวงการคลัง ไดุ�

แยกตัวอำอำกไปีเปี็น การยาส้บัแห่งปีระเทศิไทย ซึ่ึ�งม่สถุานะเปี็นนิติบัุคคลแยกต่างหาก

จากกระทรวงการคลัง 

  3)  ให�ทุกภาคส่วนต�อำงเน�นการสร�างการรับัร้� และเห็นความสำาคัญขอำงแนว

ปีฏบิัตัขิ�อำ 5.3 ขอำงอำงคก์ารอำนามยัโลก เนื�อำงจากเปีน็มาตรการสำาคญัในการปีอ้ำงกนัการ

แทรกแซึ่งนโยบัายขอำงรัฐท่�เก่�ยวข�อำงกับัการควบัคุมยาส้บั จากธุุรกิจและอำุตสาหกรรม

ยาส้บั

  4)  รัฐบัาลเร่งรัดุให�หน่วยงานอำื�นท่�เก่�ยวข�อำง อำอำกกฎี ระเบั่ยบั ข�อำบัังคับั 

ท่�สอำดุคล�อำงกับัแนวปีฏิบััติตามข�อำ 5.3 ขอำงอำงค์การอำนามัยโลกเพื�อำไม่ให�เกิดุช่อำงโหว่ 

หรือำโอำกาสในการแทรกแซึ่งนโยบัายขอำงธุุรกิจหรือำอำุตสาหกรรมยาส้บัไดุ�

  6.2 อภิปรายผู้ลั
  อำนุสัญญาว่าดุ�วยการควบัคุมยาส้บั (FCTC) ขอำงอำงค์การอำนามัยโลกไดุ�รับั

การวิพากษ์วิจารณ์อำย่้เสมอำว่ามน่โยบัายต่อำต�านบุัหร่�แบับัสุดุโต่งซึ่ึ�งท่�สดุุไมส่ามารถุแก�

ปีัญหาไดุ�จริงและไม่เคยรับัฟัังหรือำเปิีดุให�ผู้้�แทนจากอุำตสาหกรรมยาส้บั ชาวไร่ยาส้บั

หรือำแม�แต่หน่วยงานรัฐบัาลท่�บัังคับัใช�กฎีหมายม่ส่วนร่วมใดุ ๆ ทำาให�เปี็นข�อำตกลงท่�

มุ่งเน�นแต่เปี้าหมายดุ�านสาธุารณสุขท่�ไม่สอำดุคล�อำงกับัสภาพความเปี็นจริงท่�แตกต่าง

กันไปีตามภ้มิภาค ขณะน่�ท่�ปีระชุมกรอำบัอำนุสัญญาฯ กำาลังผู้ลักดุันผู้ลิตภัณฑิ์ทดุแทน

ต่าง ๆ แทนการส้บับัุหร่�แบับัดุั�งเดุิมเพื�อำเริ�มต�นการกำาจัดุบัุหร่�อำย่างเดุ็ดุขาดุทั�งท่�ยังไม่ม่

หลกัฐานท่�ชดัุเจนวา่สนิค�าทดุแทนชนิดุตา่ง ๆ  อำยา่งบัหุร่�ไฟัฟัา้นั�นปีลอำดุภยักวา่จริงหรอืำ

ไม ่หากท่�ปีระชุมกรอำบัอำนุสญัญาฯ เดิุนหน�าตามแผู้นการน่�จะกระทบักับัการดุำาเนินการ

ขอำงโรงงานยาส้บัอำย่างรุนแรง และอำาจสร�างความเข�าใจผู้ิดุๆ ให�กับัผู้้�บัริโภคว่าสินค�า

ทดุแทนชนิดุใหม่ท่�ยงัไม่มผู่้ลการศึิกษาวิจยัแน่ชดัุนั�นมค่วามปีลอำดุภัยมากกว่าการส้บั

บัุหร่�แบับัเดุิม

  อำย่างไรก็ตามหากนำาแนวคิดุนโยบัายสาธุารณะเพื�อำสร�างสภาพแวดุล�อำม

สังคมท่�ดุ่ ตามแนวคิดุขอำงศิาสตราจารย์นายแพทย์ปีระเวศิ วะส่ (2552) มาวิเคราะห์
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อำนสัุญญาว่าดุ�วยการควบัคุมยาสบ้ั (FCTC) กรอำบัอำนุสญัญาว่าดุ�วยการควบัคุมยาสบ้ั

ขอำงอำงค์การอำนามัยโลกแล�ว อำาจมอำงไดุ�ว่า WHO-FCTC ถุือำเปี็นนโยบัายสาธุารณะ

ระหว่างปีระเทศิ ซึึ่�งกระบัวนการสร�างนโยบัายสาธุารณะ (Public Policy Process) ควร

ปีระกอำบัดุ�วย 3 ปีระการ คอืำ 1) เปีน็กระบัวนการทางปีญัญา ใช�หลกัฐานข�อำเทจ็จรงิท่�ผู้า่น

 การวิเคราะห์สังเคราะห์มาอำย่างดุ่ จนเปี็น “ความร้�” ท่�เร่ยกว่า เปี็นการสร�างนโยบัายท่�

อำย้่บันฐานขอำงความร้� (Knowledge -based policy formulation) 2) เปี็นกระบัวนการ

ทางสังคม นโยบัายกระทบัสังคมทั�งหมดุอำย่าง รุนแรง ผู้้�ม่ส่วนไดุ�ส่วนเส่ยคือำสังคมควร

เข�ามาม่บัทบัาทร่วมเร่ยนร้� ร่วมกำาหนดุนโยบัาย เปี็นกระบัวนการเปีิดุเผู้ยโปีร่งใสและ

เปี็นไปี ตาม รัฐธุรรมน้ญ พ.ศิ.2550 มาตรา 67 กำาหนดุให� ปีระชาชนม่ส่วนร่วมในการ

กำาหนดุนโยบัาย และ 3) กระบัวนการทางศิล่ธุรรม กระบัวนการนโยบัายสาธุารณะควรม ่

อำดุุมคตเิพื�อำความถุ้กต�อำงดุง่ามและปีระโยชน์สขุขอำงคนทั�งหมดุ ไม่แฝ่งเร�นเพื�อำปีระโยชน์

เฉพาะตนเฉพาะกลุม่ ดุงันั�นการสังเคราะหน์โยบัาย อำยา่งมคุ่ณภาพ จงึเปีน็เรื�อำงจำาเปีน็

ท่�จะต�อำงทำากันให�มาก เพื�อำเปี็นเครื�อำงมือำเคลื�อำนสังคมไปีให�ไดุ� ซึ่ึ�งกระบัวนการนโยบัาย

สาธุารณะแบับัม่ส่วนร่วม (Participatory Public Policy Process = PPPP = P4) น่� 

ถุ�าทำาให�ดุ่และกว�างขวาง จะเปี็นกระบัวนการทางปีัญญา กระบัวนการทางสังคม และ

กระบัวนการทางศิล่ธุรรมดุ�วย ตลอำดุจนการกำาหนดุนโยบัายสาธุารณะจะต�อำงสอำดุคล�อำง

กับัสภาพแวดุล�อำมขอำงสังคมท่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ทั�งน่�ปีัจจัยดุ�านสิ�งแวดุล�อำม สังคม และ 

บัรรษัทภิบัาล (Factors of Environment , Social and Governance) เปี็นส่วนหนึ�งใน

หลายแนวทางท่�จะก่อำให�เกิดุโอำกาสและความเส่�ยงใหม่ๆ และยังเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงความ

รบััผิู้ดุชอำบัท่�เกดิุขึ�นจากการคิดุไตรต่รอำงอำยา่งรอำบัคอำบัก่อำนลงมอืำปีฏิบัติัเปีน็สิ�งท่�ก่อำให�

เกดิุการเปีล่�ยนแปีลงทางกฎีหมายหรือำกรอำบัการทำางานเชิงนโยบัาย ซึ่ึ�งเรื�อำงดัุงกล่าวไดุ�

สง่ผู้ลตอ่ำนโยบัายสาธุารณะเก่�ยวกบััการควบัคมุยาส้บัขอำงปีระเทศิไทยไดุ�อำยา่งชดัุเจน  

นอำกจากน่�กรอำบั WHO-FCTC ยงัซึ่ึ�งสอำดุคล�อำงกับัแนวคดิุความรบััผู้ดิุชอำบัตอ่ำสงัคม ไม่

ว่าจะเปี็นดุ�านการเมือำง สังคม และเศิรษฐกิจ และม่ผู้ลกระทบัต่อำทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ

เปี็น ภาครัฐ ภาคเอำกชน และภาคปีระชาชน จนทำาให�เกิดุกระแสและวาทกรรมต่าง ๆ

 ขึ�น เพื�อำท่�จะกำากับัดุ้แลสังคมไปีส้่ความเจริญก�าวหน�า ทั�งในดุ�านธุรรมาภิบัาล (Good 

Governance) และการพัฒนาอำย่างยั�งยืน (Sustainable Development) ดุ�วย
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  นอำกจากนั�น กรอำบั WHO-FCTC ยงัสอำดุคล�อำงตามแนวคดิุการคุ�มครอำงผู้้�บัรโิภค

อำยา่งยั�งยนื (The Concept of Sustainable Consumption) ท่�วา่  การคุ�มครอำงผู้้�บัริโภค

อำย่างยั�งยืนหรือำไม่จะขึ�นอำย่้กับัระบับัดุุลยภาพระหว่างอำำานาจต่อำรอำง (Bargaining 

power) ความร้� (Knowledge) และทรัพยากร (Resources) กลไกดัุงกล่าวจะเกิดุขึ�นไดุ�

รฐัจะมบ่ัทบัาทสำาคญัในการแทรกแซึ่งเพื�อำให�การคุ�มครอำงผู้้�บัริโภคให�เกิดุปีระสิทธุภิาพ

ปีระสิทธุิผู้ลมากขึ�น นอำกเหนือำจากกลไกขอำงภาคปีระชาสังคม ตามท่�กลุ่มปีระเทศิ

ปีระชาคมยุโรปีดุำาเนินมาตรการน่�อำย่้ อำย่างไรก็ตามรัฐอำาจจะเข�าแทรกแซึ่งในทาง

เศิรษฐกิจและสังคมหลายดุ�านไดุ�แก่  ปีระสิทธิุภาพทางเศิรษฐกิจ (Economic efficien-

cy) สิทธุิส่วนบัุคคล (Individual Rights) การเข�าถุึงกระบัวนการยุติธุรรม (Distributive 

Justice) การพัฒนาในเรื�อำงสิทธุิ� (Right to development) 

7. ข้อเสนอแนะ
  1.  รัฐบัาลควรดุำาเนินตามกรอำบักรอำบั WHO-FCTC โดุยเน�นสร�างการความ

ร้�ความเข�าใจให�แก่อำงค์กร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอำกชนให�เข�าใจถุึงแนวปีฏิบััติ

  2.  ควรดุำาเนินการบัังคับัใช�กฎีหมาย กฎี ระเบั่ยบั และข�อำบัังคับัขอำงแต่ละ

หน่วยงานท่�ปีระกาศิใช�แล�วให�จริงจังเพื�อำให�เกิดุสภาพบัังคับัขึ�นจริงในสังคมไทย 
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การส่งเสริมจัริยธีรรมสำาหรับัข้ัาราชการและเจ้ัาหน้าท่�
ขัองรัฐในปีระเทศไทย

Promoting ethics for government 
officials in Thailand

ธุันยพร สุนทรธุรรม1  

จอำมเดุช ตร่เมฆ2 

และ ชวนัสถุ์ เจนการ3

บที่คัดีย่อ 

  งานวิจัยฉบัับัน่�เปี็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ม่วัตถุุปีระสงค์เพื�อำวิเคราะห์สภาพ

แวดุล�อำมการส่งเสริมจริยธุรรมสำาหรับัข�าราชการและเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในปีระเทศิไทย

เพื�อำทบัทวนปัีจจัยท่�ม่ผู้ลต่อำการส่งเสริมจริยธุรรมขอำงข�าราชการและเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ

ในปีระเทศิไทย และเพื�อำเสนอำแนวทางการสง่เสรมิจริยธุรรมและร้ปีแบับัการขบััเคลื�อำน

งานดุ�านการส่งเสริมจริยธุรรมสำาหรับัข�าราชการและเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในปีระเทศิไทย 

เก็บัข�อำม้ลผู้่านการจัดุปีระชุมกลุ่มย่อำย (Focus Group) จำานวน 3 ครั�ง โดุยม่ผู้้�เข�าร่วม

ปีระชุมปีระกอำบัดุ�วยข�าราชการและเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในปีระเทศิไทย ไดุ�แก่ ข�าราชการ

การเมือำง,ข�าราชการพลเรือำนสามัญ (กพ.), ข�าราชการคร้และบัุคลากรทางการศิึกษา,

ข�าราชการพลเรือำนในสถุาบัันอำุดุมศิึกษา, ข�าราชการตำารวจ, ข�าราชการทหาร, 

เจ�าหน�าท่�รฐัส่วนท�อำงถุิ�นหรือำข�าราชการกรงุเทพมหานคร, เจ�าหน�าท่�รฐัวิสาหกิจ, เจ�าหน�าท่�

อำงคก์ารมหาชน ผู้ลการวิจยัพบัว่า การสร�างมาตรฐานทางจริยธุรรมจะต�อำงมม่าตรฐาน

เดุย่วกนัในกลุม่เจ�าหน�าท่�รฐัทกุปีระเภท โดุยไมม่ข่�อำยกเว�น เริ�มจากการท่�รฐับัาลเปีน็ผู้้�นำา

1,2 อำาจารย์ปีระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธุรรมศิาสตร์ 
3 อำาจารย์ปีระจำาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต
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ทางจริยธุรรม อำอำกคำาสั�งให�หน่วยงานเตร่ยมความพร�อำมและความร่วมมือำในการร่วม

บัริหารงานภาครัฐอำย่างม่จริยธุรรม โดุยไม่ม่ข�อำกังขา หรือำตั�งคำาถุามกับัการดุำาเนินงาน

ส่งเสริมจริยธุรรม รณรงค์เปีล่�ยนแนวคิดุระดุับัขอำงการกระทำาผู้ิดุให�ม่แค่การกระทำาถุ้ก

ท่�เป็ีนฝั่�งขาว และการกระทำาผู้ดิุท่�เป็ีนฝ่ั�งดุำา จะไม่มก่ารยอำมรับัการทำาผู้ดิุสเ่ทาอำก่ต่อำไปี

 ผู้ลักดุันให�ในหนว่ยงานนำาหลักจริยธุรรมมาใช�ในการบัริหารทรัพยากรบัุคคลควบัค้่ไปี

กบััเส�นทางการเตบิัโตทางอำาชพ่ เจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัท่�มค่วามปีระพฤติตามมาตรฐานทาง

จรยิธุรรมควรท่�จะไดุ�รบััการสนับัสนนุในรป้ีแบับัต่าง ๆ  ไม่ให�ความพยายามนั�นสญ้เปีล่า  

สร�างกลไกและเครอืำขา่ยการรว่มตรวจสอำบัการกระทำาผิู้ดุจริยธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�รัฐ เปีดิุ

โอำกาสให�ปีระชาชน ภาคปีระชาสังคม และสื�อำมวลชนเข�ามา ร่วมตรวจสอำบัและกดุดุัน

ไม่ให�ม่การกระทำาผู้ิดุจริยธุรรมในกลุ่มเจ�าหน�าท่�รัฐเกิดุขึ�น

คำาสำาคัญ: จริยธุรรม, ข�าราชการ, ธุรรมาภิบัาล
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Abstract

  This study was a qualitative research whose objectives were to 1) exam-

ine the context of moral and ethical promotion for civil servants and government 

officials in Thailand, 2) investigate factors influencing the promotion of morals 

and ethics, and 3) suggest a guideline as well as a driven model for promoting 

morals and ethics. Data were gathered through a focus group discussion which 

has been held for three times. The participants included political officials, civil 

servants, government teachers and education personnel, civil servants in the 

educational institutions, police officers, soldiers, local government officials and 

Bangkok government officials, state enterprise officials, and public organization 

officers. The results showed that the moral and ethical standard for all groups 

of government officials should be the same. The government should act as a 

moral and ethical leader and promote the development of strong work ethics 

in all sectors. In addition, the government should encourage all officials to 

change their perspectives towards committing a crime in the sense that grey 

areas should no longer exist. Each sector also needs to implement the moral 

and ethical principles in the management of human resource and support the 

officials who behave ethically so that their good intentions would not be wasted. 

Furthermore, people, the civil society, and the mass media should be able to 

take part in the assessment of morals and ethics of the government officials in 

order to prevent the officials from committing any unethical actions. 

Key words: Ethics, Government Officials, Good Governance
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1. บที่นำา

  ตามท่�รัฐธุรรมน้ญแห่งราชอำาณาจักรไทย พุทธุศิักราช 2560 มาตรา 76 วรรค

สาม กำาหนดุให�รัฐจัดุให�ม ่“มาตรฐานทางจริยธุรรม” เพื�อำให�หนว่ยงานขอำงรัฐใช�เปีน็หลกั

ในการกำาหนดุปีระมวลจรยิธุรรมสำาหรบััเจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัในหนว่ยงานนั�น ๆ  (สำานกังาน 

ก.พ., 2555) คณะรัฐมนตร่ในการปีระชุมเมื�อำวันท่� 28 สิงหาคม พ.ศิ. 2561 ม่มติอำนุมัติ

หลักการร่างพระราชบััญญัติมาตรฐานทางจริยธุรรม พ.ศิ. 2562 (ราชกิจจานุเบักษา, 

2562) ม่สาระสำาคัญเปี็นการกำาหนดุมาตรฐานทางจริยธุรรม และกำาหนดุให�ม่คณะ

กรรมการมาตรฐานทางจริยธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ ซึึ่�งมอ่ำำานาจหน�าท่�ให�คำาปีรกึษาแก่

อำงคก์รกลางบัริหารงานบุัคคลในการจัดุทำาและปีรับัปีรุงปีระมวลจริยธุรรม การกำาหนดุ

หลกัเกณฑิก์ารนำาจรยิธุรรมไปีใช�ในกระบัวนการบัรหิารทรพัยากรบัคุคล รวมถุงึวนิิจฉัย 

ต่ความ หรือำให�ความเห็นในเรื�อำงท่�ขัดุแย�งกับัมาตรฐานทางจริยธุรรม ตลอำดุจนกำากับั 

ติดุตาม และปีระเมินผู้ลการดุำาเนินการตามมาตรฐานทางจริยธุรรมตามท่�สำานักงาน 

ก.พ. เสนอำ และให�ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่กาตรวจพิจารณาก่อำนเสนอำสภา

นิติบััญญัติแห่งชาติ ในการน่�สำานักงาน ก.พ. ไดุ�จัดุตั�งศิ้นย์ส่งเสริมจริยธุรรมขึ�น 

เพื�อำทำาหน�าท่�ส่งเสริมคุณธุรรมและจริยธุรรมให�แก่ข�าราชการพลเรือำน และเพื�อำ

พัฒนาอำงค์ความร้�ในการขับัเคลื�อำนงานดุ�านการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐท่�ครอำบัคลุม

ข�าราชการและเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในกำากบััฝ่า่ยบัริหาร และสำานกังาน ก.พ. ไดุ�มอำบัหมาย

ให�คณะผู้้�วิจัยจัดุทำาโครงการศึิกษาเพื�อำเตร่ยมการขับัเคลื�อำนมาตรฐานทางจริยธุรรม

สำาหรับัเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ : การจัดุทำายทุธุศิาสตร์ดุ�านมาตรฐานทางจริยธุรรมและการส่งเสริม

จริยธุรรมภาครัฐ เพื�อำเปี็นข�อำม้ลเสนอำต่อำคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธุรรมและ

คณะรฐัมนตร ่ซึึ่�งงานวจิยัเรื�อำงการส่งการส่งเสรมิจริยธุรรมสำาหรบััข�าราชการและเจ�าหน�าท่�

ขอำงรัฐในปีระเทศิไทยฉบัับัน่�เปี็นส่วนหนึ�งขอำงโครงการท่�ไดุ�รับัมอำบัหมายดุังกล่าว
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2.  วัตถุประสงค์การวิจ้ัย
  1.  เพื�อำวเิคราะหส์ภาพแวดุล�อำมการส่งเสริมจริยธุรรมสำาหรับัข�าราชการและ

เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในปีระเทศิไทย

  2.  เพื�อำเสนอำแนวทางการส่งเสริมจริยธุรรมและรป้ีแบับัการขับัเคลื�อำนงานดุ�าน

การส่งเสริมจริยธุรรมสำาหรับัข�าราชการและเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในปีระเทศิไทย

3.  การดีำาเนินการวิจ้ัย
  งานวิจัยฉบัับัน่�เปี็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บัข�อำม้ลผู้่านการจัดุปีระชุมกลุ่ม

ย่อำย (Focus Group) จำานวน 3 ครั�ง โดุยม่ผู้้�เข�าร่วมปีระชุมปีระกอำบัดุ�วยข�าราชการ

และเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในปีระเทศิไทย ไดุ�แก่ ข�าราชการการเมือำง, ข�าราชการพลเรือำน

สามัญ (กพ.),ข�าราชการคร้และบัุคลากรทางการศิึกษา, ข�าราชการพลเรือำนในสถุาบััน

อำดุุมศึิกษา, ข�าราชการตำารวจ,ข�าราชการทหาร, เจ�าหน�าท่�รฐัส่วนท�อำงถิุ�นหรือำข�าราชการ

กรุงเทพมหานคร, เจ�าหน�าท่�รัฐวิสาหกิจ, เจ�าหน�าท่�อำงค์การมหาชน โดุยม่รายละเอำ่ยดุ

ดุังต่อำไปีน่�

  ครั�งท่� 1 การสัมมนาเชงิปีฏบิัตักิาร เมื�อำวันท่� 24 กนัยายน พ.ศิ.2562  ณ โรงแรม

เซึ่็นทรา บัาย เซึ่็นทารา ศิ้นย์ราชการ และคอำนเวนชั�นเซึ่็นเตอำร์ ถุ.แจ�งวัฒนะ เขตหลักส่� 

กรงุเทพมหานคร ผู้้�เข�ารว่ม 88  คน ทั�งน่�ผู้้�เข�ารว่มปีระชมุเปีน็ผู้้�แทนกระทรวง ทบัวง กรม 

และหน่วยงานขอำงรัฐในส่วนกลางท่�รบััผิู้ดุชอำบังานขับัเคลื�อำนจริยธุรรมหรือำศิน้ย์ปีฏิบัติั

การตอ่ำต�านการทุจรติขอำงหนว่ยงานต่างๆ โดุยเนื�อำหาการสัมมนาเปีน็การวิเคราะห์สภาพ

แวดุล�อำมการขับัเคลื�อำนจริยธุรรม (SWOT Analysis) การทบัทวนปีัจจัยท่�ม่ผู้ลต่อำการ

ส่งเสริมจริยธุรรม และรับัฟัังความคิดุเห็นและข�อำเสนอำแนะให�การจัดุทำายุทธุศิาสตร์

  ครั�งท่� 2 การสัมมนาเชิงปีฏิบััติการ เมื�อำวันท่� 4 ตุลาคม พ.ศิ. 2562 ณ 

มหาวทิยาลัยรงัสิต อำำาเภอำเมือำง จงัหวดัุปีทมุธุาน่ ผู้้�เข�ารว่ม 32 คน ทั�งน่�ผู้้�เข�าร่วมปีระชมุ

เปี็นผู้้�แทนส่วนราชการและหน่วยงานขอำงรัฐปีระเภทอำื�นในพื�นท่�จังหวัดุปีทุมธุาน่ โดุย

เนื�อำหาการสัมมนาเป็ีนการรับัฟัังความคิดุเห็นและข�อำเสนอำแนะให�การจัดุทำายทุธุศิาสตร์

ในมมุมอำงขอำงข�าราชการและเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐท่�ปีฏิบัติังานในระดัุบัพื�นท่�ในส่วนภ้มิภาค
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ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2564

  ครั�งท่� 3 การสัมมนาเชงิปีฏิบัติัการ เมื�อำวันท่� 8 ตลุาคม 2562 ณ โรงแรมรัตนชล 

อำำาเภอำเมอืำง จงัหวดัุชลบัรุ ่ผู้้�เข�ารว่ม 30 คน ทั�งน่�ผู้้�เข�ารว่มปีระชุมเปีน็ผู้้�แทนส่วนราชการ

และหน่วยงานขอำงรัฐปีระเภทอำื�นในพื�นท่�จังหวัดุชลบัุร่ โดุยปีระเดุ็นเนื�อำหาการสัมมนา

เน�นการรับัฟัังความคิดุเห็นเก่�ยวกับักลไกการขับัเคลื�อำนการส่งเสริมจริยธุรรมท่�ผู้่านมา 

และทบัทวนการนำากลไกการขับัเคลื�อำนการส่งเสริมจริยธุรรมในร้ปีแบับัต่างๆ ทั�งจาก

กลไกตาม พระราชบััญญัติมาตรฐานทางจริยธุรรม พ.ศิ.2562 และต�นแบับัจากต่าง

ปีระเทศิโดุยพจิารณาถุงึความเปีน็ไปีไดุ�และความเหมาะสมตามบัรบิัทขอำงปีระเทศิไทย

  ในการจัดุปีระชุมเชิงปีฏิบััติการเพื�อำฟัังความคิดุเห็นจากผู้้�ม่ส่วนเก่�ยวข�อำงน่�

คณะผู้้�วิจัยใช�เทคนิคและกระบัวนการ foresight ท่�เหมาะสมกับัปีระเดุ็นนั�น ๆ อำาทิ 

Futures Wheel, Scenario Analysis and Planning, Visioning, Back Casting หรือำ 

Road Mapping เข�ามาอำำานวยการปีระชุมเพื�อำให�ทุกฝ่่ายร่วมแสดุงความคิดุเห็นอำย่าง

ม่ส่วนร่วม

4.  ที่บที่วนวรรณกรรม
  ในการศึิกษาทบัทวนวรรณกรรมเพื�อำจัดุทำายุทธุศิาสตร์และขับัเคลื�อำน

ยุทธุศิาสตร์ดุ�านมาตรฐานทางจริยธุรรมและการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐในครั�งน่�ไดุ�ม่

การศิกึษาท่�ปัีจจยัต่างๆ ท่�มบ่ัทบัาทต่อำการส่งเสริมจริยธุรรมภาครฐั จากการศิกึษาพบัว่า

ม่ปัีจจัยท่�สำาคัญคือำ ความยุ่งยากซึ่ับัซึ่�อำนและการให�อำำานาจเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในการใช�

ดุลุยพนิจิทางกฎีหมายเพื�อำเอำื�อำปีระโยชน์ให�บัคุคลหนึ�งบัคุคลใดุ นโยบัายและกลไกภาครัฐ

ในการส่งเสริมจริยธุรรมท่�ม่ความชัดุเจนและครอำบัคลุม กระบัวนการบัริหารทรัพยากร

มนุษย์ท่�ครอำบัคลุมตั�งแต่การสรรหา ปีฐมนิเทศิ ฝ่ึกอำบัรมและพัฒนา ปีระเมินผู้ลการ

ปีฏบิัติังาน ให�รางวัลและลงโทษ โดุยเฉพาะอำย่างยิ�งในงานจริยธุรรมนั�นบัทบัาทขอำงการ

บัริหารงานบัุคคลนั�นครอำบัคลุมถุึงมาตรการควบัคุมปี้อำงกันผู้ลปีระโยชน์ทับัซึ่�อำนและ

การละเมิดุจริยธุรรมภายหลังพ�นจากตำาแหน่งดุ�วย ภาวะผู้้�นำาทางจริยธุรรมทั�งบัทบัาท

ขอำงการเปี็นแบับัอำย่างและสร�างความเข�าร้�ความเข�าใจเก่�ยวกับัปีระเดุ็นทางจริยธุรรม 

ทัศิคติ ค่านิยม ขอำงบัุคลากรทางจริยธุรรม และท�ายท่�สุดุการส่งเสริมจริยธุรรมจำาเปี็น

จะต�อำงคำานงึถุงึบัริบัทแวดุล�อำมและปัีจจยัทางสงัคมอำื�น เช่น ระบับัอำปุีถุมัภ์ การคอำรัปีชนัเชงิ

นโยบัาย การแข่งขันท่�ไม่เปี็นธุรรม การศิึกษา ครอำบัครัว วัฒนธุรรม เปี็นต�น ซึ่ึ�งปีัจจัย

ต่างๆ ดุังกล่าวเหล่าน่�จะถุ้กใช�เปี็นเครื�อำงมือำในการทดุสอำบัความสัมพันธุ์ขอำงปีัจจัย
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ต่อำการส่งเสริมจริยธุรรม และใช�เปี็นโจทย์ในการกำาหนดุเครื�อำงมือำและแนวนโยบัายท่�

เหมาะสมในการกำาหนดุยทุธุศิาสตรแ์ละขบััเคลื�อำนนโยบัายดุ�านมาตรฐานทางจรยิธุรรม

และการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐในครั�งน่�ดุ�วย

  4.1  ภาวะผู้้้นำาเชิงจ้ริยธิรรม (Ethical leadership)

  คณะกรรมการจัดุทำาพจนานุกรมศิัพท์ศิึกษาศิาสตร์ร่วมสมัย อำธุิบัายว่า ภาวะ

ผู้้�นำาเชิงจริยธุรรม (Ethical leadership) หมายถึุง คุณลักษณะผู้้�นำาท่�ม่จริยธุรรม ม่

จิตสำานึก เจตคติ และพฤติกรรมท่�นำาหลักเกณฑิ์จริยธุรรมมาใช�ในกระบัวนการบัริหาร

จัดุการ และรับัผู้ิดุชอำบัในการพัฒนาจริยธุรรมทั�งขอำงตนเอำงและผู้้�อำื�น ภาวะผู้้�นำาเชิง

จริยธุรรมต�อำงม่เจตคติและแนวทางการทำางานท่�ม่ผู้ลต่อำความสำาเร็จตามวัตถุุปีระสงค์ 

การเหน็คณุคา่ขอำงงาน มค่วามซึ่ื�อำสัตย์ ขยนัหมั�นเพ่ยร ไมท่�อำถุอำย ทำางานเปีน็ท่ม ปีฏบิัติั

ตามกฎีหมายและระเบั่ยบัต่าง ๆ  ม่จิตอำาสา รับัผู้ิดุชอำบั เส่ยสละเพื�อำปีระโยชน์ส่วนรวม

 และปีฏิบััติตนตามแบับัแผู้น จรรยาบัรรณแห่งวิชาช่พ  สิ�งต่าง ๆ เหล่าน่�บัางกรณ่ไม่

ไดุ�ระบัเุป็ีนลายลักษณอ์ำกัษร แต่เปีน็คณุธุรรมท่�ผู้้�นำาควรยึดุถุอืำและปีฏิบัติัอำย่้เสมอำ การ

ตดัุสนิเก่�ยวกบััจรยิธุรรมมกัเป็ีนการตรวจสอำบัผู้ลท่�ไดุ�วา่เปีน็ไปีตามวตัถุุปีระสงคห์รอืำไม่ 

ขอำบัเขตความคงท่�ขอำงพฤตกิรรมจะเปีน็การตรวจสอำบัมาตรฐานคณุธุรรมและผู้ลตาม

มากบััตนเอำงและผู้้�อำื�น ซึ่ึ�ง จนิดุารตัน ์โพธุนิอำก (2559) ไดุ�นำาเสนอำถุงึมาตรฐานคณุธุรรม

ท่�ใช�ปีระเมินภาวะผู้้�นำาเชิงจริยธุรรม ปีระกอำบัดุ�วย 

  1.  การปีฏิบััติตามกฎีหมายและระเบั่ยบัข�อำบัังคับัขอำงอำงค์กร 

  2.  นำาคุณธุรรมขอำงศิาสนามาปีรับัเปี็นแนวทางในการปีระพฤติปีฏิบััติ               

  3.  การคำานึงถุึงคุณภาพช่วิตและสุขภาวะขอำงบัุคลากรในอำงค์กร 

  4.  ม่ความซึ่ื�อำตรงในการบัริหารและปีฏิบััติงานโดุยไม่ละเมิดุทรัพย์สิน สิทธุิ

ขอำงผู้้�อำื�น 

  5.  สร�างความสามัคค่และความสัมพันธุ์ท่�ดุ่ และ 

  6.  เปี็นไปีตามหลักธุรรมาภิบัาลและจรรยาบัรรณขอำงวิชาช่พ

  ในส่วนขอำงภาวะผู้้�นำาในระบับัราชการ (Bureaucratic leadership) นั�นม่งาน

ศิกึษาขอำง Sergiovanni (1992) กลา่ววา่เปีน็ภาวะผู้้�นำาท่�ต�อำงอำ�างอำงิกบััคำาสั�งกฎีระเบัย่บั

ข�อำกำาหนดุ ภาระงานความคาดุหวังและผู้ลลัพธุ์จากกระบัวนการกำากับัติดุตามและ

ควบัคุม ดุังนั�นภาวะผู้้�นำาในระบับัราชการ (Bureaucratic leadership) จึงครอำบัคลุม
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เพ่ยงพัฒนาการขั�นตำ�าสุดุ (Lowest stage) ขอำงการพัฒนาจริยธุรรม โดุยอำาศิัยภาวะ

ผู้้�นำาแบับัเปีล่�ยนสภาพ (Transformational leadership) (Bass B.M. & Stogdill 

R.M, 1990) ซึึ่�งเป็ีนการเปีล่�ยนสภาพขอำงทั�งบัคุคลและระบับัให�ดุ่ขึ�นปีระกอำบัไปีดุ�วยอำงค์

ปีระกอำบัคอืำ ความเสน่หา (Charisma), การดุลใจ (Inspiration), การกระตุ�นการใช�

ปีัญญา (Intellectual stimulation) และการมุ่งสัมพันธุ์เปี็นรายคน (Individualized 

consideration) การพัฒนาภาวะผู้้�นำาตามหลักจริยธุรรมในอำงค์กร เป็ีนการพัฒนาภาวะ

ผู้้�นำาท่�ถุ้กช่�นำาโดุยการเคารพความเชื�อำทางจริยธุรรมและคณุค่าตลอำดุจนเพื�อำศัิกดุิ�ศิรแ่ละ

สิทธิุขอำงผู้้�อำื�น ซึ่ึ�งม่ความสัมพันธุ์กับัพฤติกรรม เช่น ความไว�วางใจ, ความซึ่ื�อำสัตย์, 

การพิจารณา, เสน่ห์และความเปี็นธุรรม โดุยม่แนวทางการพัฒนาดุังต่อำไปีน่�คือำ 

  1.  สร�างความตระหนักถุึงการต�อำงม่มาตรฐานดุ�านคุณธุรรม (Moral stand-

ards) แก่ผู้้�ตาม 

  2.  ช่�ปีระเดุ็นท่�ต�อำงมุ่งเน�นทางจริยธุรรมตามลำาดุับัความสำาคัญก่อำนหลัง  

  3.  พยายามยกระดุบััความต�อำงการขอำงผู้้�ตาม (Follower needs) ให�สง้ขึ�นถุงึ

ระดุับัความต�อำงการมุ่งผู้ลสำาเร็จ (Need for achievement)  

  4.  ส่งเสริมให�ระดุบััวฒุภิาวะดุ�านคณุธุรรม (Moral maturity) ขอำงผู้้�ตามสง้ขึ�น  

  5.  เสริมสร�างบัรรยากาศิขอำงท่�ทำางานหรือำอำงค์กรให�มบ่ัรรยากาศิขอำงคณุธุรรม 

(Ethical climate) เชน่ การยึดุคา่นยิม และการมม่าตรฐานดุ�านคณุธุรรมร่วมกนั เปีน็ต�น 

  6.  ปีลกุเร�าและสง่เสรมิให�ผู้้�ตามเหน็วา่ การทำางานท่�ยดึุหลกัผู้ลปีระโยชนส์ว่น

รวมมาก่อำนปีระโยชน์ส่วนตนนั�น เปี็น สิ�งดุ่งามท่�ควรยึดุถุือำร่วมกัน และ

   7.  ส่งเสริมให�ผู้้�ตามยึดุหลักขอำงความร่วมมือำ (Cooperation) มากกว่าการ

แข่งขันกัน (Competitiveness) และยึดุหลักสามัคค่ธุรรม (Harmony) 

  ในงานขอำง Brown M. E., Treviño L. K. & Harrison D.A. (2005) เก่�ยวกับั

ความขดัุแย�งทางจริยธุรรม (Ethical dilemma)  ไดุ�พ้ดุถึุงบัทบัาทท่�สำาคญัอำก่ปีระการขอำง

ผู้้�นำาทางจรยิธุรรมคอืำในกรณ่ท่�เกดิุความกดุดุนัซึ่ึ�งเปีน็ความขดัุแย�งระหวา่งผู้ลปีระโยชน์

ขอำงตนท่�ต�อำงการกบััความถุ้กต�อำงท่�ควรเปีน็ซึ่ึ�งถุอืำเปีน็สิ�งท่�สังคมรบััร้�และต�อำงการ ภาวะ

ดุังกล่าวเปี็นภาวะกดุดุันท่�ผู้้ �นำาต�อำงตัดุสินใจเลือำกเอำาอำย่างใดุอำย่างหนึ�งระหว่าง

ผู้ลปีระโยชนห์รือำคณุธุรรมซึ่ึ�งไมอ่ำย่้ในทศิิทางเดุย่วกนั การเปีน็ผู้้�นำาท่�ดุแ่ละมจ่รยิธุรรมจงึ

เปี็นสิ�งสำาคัญมาก ผู้้�นำาจะปีระสบัความสำาเร็จตามท่�ไดุ�วางไว�ไดุ�อำย่างดุ่ม่อำงค์ปีระกอำบั

มากมายท่�จะนำามาพิจารณา การทำางานให�บัรรลุเปี้าหมายและไปีในทิศิทางเดุ่ยวกัน
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นั�นจะใช�ความร้�ความสามารถุเพ่ยงดุ�านเดุย่วไมไ่ดุ�จะต�อำงตระหนกัและให�ความสำาคญั

กบััการมจ่รยิธุรรมดุ�วย ผู้้�นำาและผู้้�บัรหิารท่�มป่ีระสทิธุภิาพรวมทั�งมใ่นเรื�อำงขอำงจรยิธุรรม

นั�น จะต�อำงร้�จักตัวเอำง ร้�จักพนักงานร้�จักอำงค์กรและม่ทัศินคติเชิงบัวกแม�ในงานวิจัยใน

บัริบัทขอำงไทยก็บั่งช่�ไปีในทิศิทางเดุ่ยวกันว่าผู้้�นำาการเปีล่�ยนแปีลงท่�ม่ผู้ลต่อำการสร�าง

ค่านิยมจริยธุรรมอำงค์กร โดุยพบัว่าภาวะผู้้�นำาการเปีล่�ยนแปีลงดุ�านการกระตุ�นปีัญญา

ม่ผู้ลต่อำการสร�างจริยธุรรมอำงค์กรมากท่�สุดุ รอำงลงมาคือำการสร�างแรงบัันดุาลใจ และ

ดุ�านการคำานึกถุึงปีัจเจกบัุคคลตามลำาดุับั (มิตรา แดุงศิร่, 2557)

  นอำกจากปีจัจยัท่�กลา่วมาข�างต�นแล�ว ยงัมบ่ัรบิัททางสงัคมอำื�นๆ ท่�มอ่ำทิธุพิลตอ่ำ

พฤตกิรรมทางจรยิธุรรม อำาท ิระบับัอำปุีถุมัภ ์ปีญัหาการคอำรร์ปัีชนั เศิรษฐกจิท่�มล่กัษณะ

ผู้้กขาดุและแข่งขันกันอำย่างไม่เปี็นธุรรม ระบับัอำุปีถุัมภ์ ปีัจจัยเชิงสังคมและการเมือำง

ท่�ม่ลักษณะอุำปีถุัมภ์ ม่ความไม่เท่าเท่ยมกันส้งทำาให�เกิดุการเลือำกปีฏิบััติ เกิดุความไม่

ถุ้กต�อำงไม่เปี็นธุรรม และส่งผู้ลโดุยตรงต่อำพฤติกรรมทางจริยธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�รัฐ จน

อำาจทำาให�บัุคลากรขาดุขวัญกำาลังใจ ไม่มุ่งท่�ผู้ลงาน แต่ใช�วิธุ่เข�าหาผู้้�ม่อำำานาจ เกิดุการ

เลอืำกปีฏบิัตัภิายในหนว่ยงานอำนัเปีน็การขดัุตอ่ำมาตรฐานทางจรยิธุรรม ในทางกลบัักนั

ระบับัอำุปีถุัมภ์ก็สร�างค่านิยมไม่ดุ่ให�แก่ปีระชาชน โดุยอำาจอำาศิัยความสนิทสนมส่วน

ตัวหรือำเสนอำเงินให�เจ�าหน�าท่�รัฐเพื�อำหาช่อำงว่างแสวงหาผู้ลปีระโยชน์โดุยมิชอำบั จนเกิดุ

การเลือำกปีฏิบััติและนำาไปีส้่การทุจริตคอำรัปีชันท่�ซึ่ับัซึ่�อำนขึ�น ปีัญหาการคอำรัปีชันเชิง

นโยบัาย (Policy corruption) ในวงราชการและเอำกชนระดุับัต่างๆ ส่งผู้ลต่อำคุณธุรรม

และจริยธุรรมอำย่างยิ�ง จากทัศินคติท่�ว่า“โกงกินบั�างไม่เปี็นไร ขอำให�ม่ผู้ลงานก็พอำ” นั�น

อำาจก่อำให�เกิดุการใช�กฎีหมายหรือำกฎีระเบั่ยบัท่�เอำื�อำอำำานวยต่อำปีระโยชน์ขอำงตนหรือำ

พวกพ�อำง เกิดุการจัดุสรรทรัพยากรในโครงการต่างๆอำย่างไม่เหมาะสม เกิดุการผู้้กขาดุ

ในสินค�าและบัริการ และการแข่งขันท่�ไม่เปี็นธุรรม ระบับัเช่นน่�จะม่การจ่ายสินบันหรือำ

คา่เจรจาในการดุำาเนนิธุุรกจิให�กบััเจ�าหน�าท่�รฐั ถุอืำเปีน็อำปุีสรรคตอ่ำการพฒันาคณุธุรรม

จริยธุรรมในภาครัฐอำย่างยิ�ง เศิรษฐกิจท่�ม่ลักษณะผู้้กขาดุและแข่งขันกันอำย่างไม่เปี็น

ธุรรม ปีระชาชนในระบับัเศิรษฐกิจเช่นน่�จะไดุ�รับัสินค�าบัริการคุณภาพตำ�าแต่ต�อำงรับั

ราคาท่�ส้งกวา่ความเปีน็จรงิเนื�อำงจากสนิบันท่�ให�แกเ่จ�าหน�าท่�รฐัไดุ�ถุก้รวมเปีน็สว่นหนึ�ง

ขอำงต�นทุนดุ�วย ทำาให�ปีระชาชนเดุือำดุร�อำนและสร�างความเหลื�อำมลำ�าขึ�นในสังคม ระบับั

เศิรษฐกิจเช่นน่�ปีระชาชนอำาจหันเหเข�าไปีส้่ระบับัอุำปีถัุมภ์ พึ�งพาผู้้�ม่อำำานาจในภาครัฐ
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แทรกแซึ่งเพื�อำหาช่อำงทางสร�างความไดุ�เปีร่ยบัทางเศิรษฐกิจจนเปี็นอำุปีสรรคในการ

พัฒนาคุณธุรรมจริยธุรรมในหม้่เจ�าหน�าท่�รัฐ 

  ปีัจจัยอำื�นๆ  นอำกจากน่�ยังม่ปัีจจัยอำื�น เช่น  สถุาบัันการศึิกษาและระบับัการ

ศิกึษา มบ่ัทบัาทในการอำบัรมปีลก้ฝ่งัคณุธุรรมจรยิธุรรมแกเ่จ�าหน�าท่�รฐั และข�าราชการ

ระดุบััสง้ผู่้านหลกัสต้รอำบัรมตา่งๆเพื�อำสร�างคา่นยิมทางจริยธุรรมในการปีฏิบัติัหน�าท่� ซึึ่�ง

ผู้ลสัมฤทธิุ�ทางการศึิกษายังม่ส่วนลดุพฤติกรรมท่�ไม่ม่จริยธุรรมไดุ� เช่น พนันฟุัตบัอำล

 หวยใต�ดิุน เป็ีนต�น รวมถึุงสถุาบัันครอำบัครัว เพื�อำน และชุมชน ม่ผู้ลต่อำการซึึ่มซัึ่บั

พฤติกรรมท่�เก่�ยวข�อำงทางจริยธุรรม เช่น การเล่นพนัน การใช�ความรุนแรง เปี็นต�น และ

สถุาบัันทางสังคมอำื�น ๆ ไดุ�แก่ สถุาบัันศิาสนา สถุาบัันการศิึกษา และสื�อำมวลชน ก็ม่

ส่วนต่อำพฤติกรรมทางจริยธุรรมดุ�วย (สำานักงาน ก.พ., 2555)

  กล่าวโดุยสรปุี ในการศิกึษาทบัทวนวรรณกรรมเพื�อำจดัุทำายทุธุศิาสตร์และขบััเคลื�อำน

ยุทธุศิาสตร์ดุ�านมาตรฐานทางจริยธุรรมและการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐในครั�งน่�ไดุ�ม่

การศิึกษาท่�ปีัจจัยต่างๆ ท่�ม่บัทบัาทต่อำการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐ จากการศิึกษาพบั

วา่มป่ีจัจัยท่�สำาคัญคอืำ ความยุ่งยากซึ่บััซึ่�อำนและการให�อำำานาจเจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัในการใช�

ดุลุยพนิจิทางกฎีหมายเพื�อำเอืำ�อำปีระโยชน์ให�บุัคคลหนึ�งบุัคคลใดุ นโยบัายและกลไกภาค

รฐัในการส่งเสรมิจรยิธุรรมท่�มค่วามชัดุเจนและครอำบัคลมุ กระบัวนการบัริหารทรัพยากร

มนุษย์ท่�ครอำบัคลุมตั�งแต่การสรรหา ปีฐมนิเทศิ ฝ่ึกอำบัรมและพัฒนา ปีระเมินผู้ลการ

ปีฏบิัติังาน ให�รางวัลและลงโทษ โดุยเฉพาะอำย่างยิ�งในงานจริยธุรรมนั�นบัทบัาทขอำงการ

บัริหารงานบัุคคลนั�นครอำบัคลุมถุึงมาตรการควบัคุมปี้อำงกันผู้ลปีระโยชน์ทับัซึ่�อำนและ

การละเมิดุจริยธุรรมภายหลังพ�นจากตำาแหน่งดุ�วย ภาวะผู้้�นำาทางจริยธุรรมทั�งบัทบัาท

ขอำงการเปี็นแบับัอำย่างและสร�างความเข�าร้�ความเข�าใจเก่�ยวกับัปีระเดุ็นทางจริยธุรรม 

ทัศิคติ ค่านิยม ขอำงบุัคลากรทางจริยธุรรม และท�ายท่�สุดุการส่งเสริมจริยธุรรมจำาเปี็น

จะต�อำงคำานงึถุงึบัรบิัทแวดุล�อำมและปัีจจยัทางสงัคมอำื�น เช่น ระบับัอำปุีถุมัภ์ การคอำรัปีชนั

เชงินโยบัาย การแขง่ขนัท่�ไมเ่ปีน็ธุรรม การศิกึษา ครอำบัครวั วฒันธุรรม เปีน็ต�น ซึ่ึ�งปีจัจยั

ต่างๆ ดุังกล่าวเหล่าน่�จะถุ้กใช�เปี็นเครื�อำงมือำในการทดุสอำบัความสัมพันธุ์ขอำงปีัจจัยต่อำ

การส่งเสริมจริยธุรรม และใช�เปี็นโจทย์ในการกำาหนดุเครื�อำงมือำและแนวนโยบัายท่�

เหมาะสมในการกำาหนดุยทุธุศิาสตรแ์ละขบััเคลื�อำนนโยบัายดุ�านมาตรฐานทางจรยิธุรรม

และการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐในครั�งน่�ดุ�วย
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  4.2 พิระราชบัญญัติมาตรฐานที่างจ้ริยธิรรม พิ.ศ. 2562

  ตามท่�รฐัธุรรมน้ญไดุ�กำาหนดุให�รัฐพึงจดัุให�มม่าตรฐานทางจริยธุรรมในหน่วยงาน

ขอำงรัฐเพื�อำใช�เปี็นหลักในการกำาหนดุปีระมวลจริยธุรรมสำาหรับัเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐใน

หน่วยงานขอำงรฐั ซึ่ึ�งในการจดัุทำามาตรฐานทางจรยิธุรรมและปีระมวลจริยธุรรมดุงักล่าว

ให�เป็ีนไปีดุ�วยความเร่ยบัร�อำยและเป็ีนมาตรฐานเดุ่ยวกันจึงไดุ�ม่อำอำกกฎีหมายพระราช

บััญญัติมาตรฐานทางจริยธุรรม พ.ศิ. 2562 ซึ่ึ�งเพิ�งปีระกาศิใช�เมื�อำวันท่� 16 เมษายน 

พ.ศิ. 2562 และม่ผู้ลบัังคับัใช�ตั�งแต่วันท่� 17 เมษายน พ.ศิ. 2562 เปี็นต�นไปีเพื�อำใช�เปี็น

หลักสำาคัญในการจัดุทำาปีระมวลจริยธุรรมขอำงหน่วยงานขอำงรัฐเพื�อำใช�เปี็นหลักเกณฑิ์

ในการปีฏิบััติตนขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐโดุยม่หลักเกณฑิ์การจัดุทำาปีระมวลจริยธุรรม

กระบัวนการรักษาจริยธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ รวมทั�งมาตรการและกลไกท่�ม่

ปีระสทิธิุภาพเพื�อำเสริมสร�างให�มก่ารปีฏิบัติัตามปีระมวลจริยธุรรม โดุยสาระสำาคญัขอำง

กฎีหมายมาตรฐานทางจริยธุรรมดุังกล่าวม่ดุังน่�

  พระราชบััญญัติมาตรฐานทางจริยธุรรม พ.ศิ. 2562 ใช�บัังคับัแก่หน่วยงาน

ขอำงรัฐอำันไดุ�แก่ กระทรวง ทบัวง กรม ส่วนราชการท่�เร่ยกชื�อำอำย่างอำื�นและม่ฐานะเปี็น 

กรม ราชการส่วนท�อำงถุิ�น รัฐวิสาหกิจ อำงค์การมหาชน หรือำหน่วยงานอำื�นขอำงรัฐในฝ่่าย

บัริหาร ทั�งน่�ไม่ไดุ�ใช�บัังคับัแก่หน่วยงานธุุรการขอำงรัฐสภา อำงค์กรอิำสระ ศิาล และ

อำงค์กรอำัยการซึ่ึ�งเปี็นหน่วยงานอำิสระและม่หลักเกณฑิ์และการกำาหนดุมาตรฐานทาง

จริยธุรรมขอำงตนเอำง

  เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐซึ่ึ�งต�อำงปีฏิบััติตามมาตรฐานทางจริยธุรรมตามกฎีหมายในท่�

น่�ครอำบัคลุมถุึงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐทุกปีระเภท ไม่ว่าจะเปี็นข�าราชการ พนักงาน ล้กจ�าง 

หรือำผู้้�ปีฏิบััติงานอำื�นในหน่วยงานขอำงรัฐ

  สาระสำาคัญขอำงมาตรฐานทางจริยธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�รัฐไดุ�ม่การระบัุไว�ใน 

มาตรา 5 แห่งพระราชบััญญัติมาตรฐานทางจริยธุรรม พ.ศิ.2562 ดุังน่�

  “มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธุรรม คือำหลักเกณฑิ์การปีระพฤติปีฏิบััติอำย่างม่

คุณธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐซึ่ึ�งจะต�อำงปีระกอำบัดุ�วย   

  1. ยดึุมั�นในสถุาบันัหลักขอำงปีระเทศิ อำนัไดุ�แก ่ชาติ ศิาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

และการปีกครอำงระบัอำบัปีระชาธุิปีไตยอำันม่พระมหากษัตริย์ทรงเปี็นปีระมุข

  2. ซึ่ื�อำสัตย์สุจริต ม่จิตสำานึกท่�ดุ่ และรับัผู้ิดุชอำบัต่อำหน�าท่�
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  3. กล�าตัดุสินใจและกระทำาในสิ�งท่�ถุ้กต�อำงชอำบัธุรรม

  4. คิดุถุึงปีระโยชน์ส่วนรวมมากกว่าปีระโยชน์ส่วนตัว และม่จิตสาธุารณะ

  5. มุ่งผู้ลสัมฤทธุิ�ขอำงงาน

  6. ปีฏิบััติหน�าท่�อำย่างเปี็นธุรรมและไม่เลือำกปีฏิบััติ

  7. ดุำารงตนเปี็นแบับัอำย่างท่�ดุ่และรักษาภาพลักษณ์ขอำงทางราชการ

  มาตรฐานทางจริยธุรรมดัุงกล่าวน่�ให�ใช�เป็ีนหลักสำาคัญในการจัดุทำาปีระมวล

จริยธุรรมขอำงหน่วยงานขอำงรัฐท่�จะกำาหนดุเปี็นหลักเกณฑิ์ในการปีฏิบััติตนขอำง

เจ�าหน�าท่�ขอำงรฐั เก่�ยวกับัสภาพคุณงามความดุท่่�เจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัต�อำงยดึุถุอืำสำาหรบััการ

ปีฏิบััติงาน การตัดุสินความถุ้กผู้ิดุ การปีฏิบััติท่�ควรกระทำาหรือำไม่ควรกระทำา ตลอำดุจน

การดุำารงตนในการกระทำาความดุ่และละเว�นความชั�ว”

  กำาหนดุให�มก่ารจัดุทำาปีระมวลจริยธุรรมในหน่วยงานขอำงรัฐโดุยให�อำงค์กรกลาง

บัริหารงานบุัคคลขอำงหน่วยงานขอำงรัฐม่หน�าท่�จัดุทำาปีระมวลจริยธุรรมสำาหรับั

เจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัท่�อำย่้ในความรับัผู้ดิุชอำบัตามท่�ระบัไุว�ในมาตรา 6 แหง่กฎีหมายดุงักลา่ว 

ซึ่ึ�งอำงคก์รกลางการบัรหิารบัคุคลภาครฐัในท่�น่�หมายความถุงึคณะกรรมการข�าราชการ

พลเรือำน คณะกรรมการข�าราชการพลเรือำนในสถุาบัันอำุดุมศิึกษา คณะกรรมการ

ข�าราชการคร้และบัุคลากรทางการศึิกษา และคณะกรรมการข�าราชการตำารวจ ตาม

กฎีหมายว่าดุ�วยระเบั่ยบัข�าราชการปีระเภทนั�น รวมทั�งคณะกรรมการกลางบัริหารงาน

บัคุคลขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในฝ่า่ยบัรหิาร และคณะกรรมการมาตรฐานการบัริหารงาน

บัุคคลส่วนท�อำงถุิ�นตามกฎีหมายว่าดุ�วยระเบั่ยบับัริหารงานบัุคคลส่วนท�อำงถุิ�น ในกรณ่

ท่�เป็ีนเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐซึ่ึ�งไม่ม่อำงค์กรกลางบัริหารงานบัุคคลท่�รับัผู้ิดุชอำบัให�อำงค์กรต่อำ

ไปีน่�เปี็นผู้้�จัดุทำาปีระมวลจริยธุรรม

  1. คณะรัฐมนตร่ สำาหรับัข�าราชการการเมือำง

  2. สภากลาโหม สำาหรับัข�าราชการทหารและข�าราชการพลเรือำนกลาโหม

  3. สำานกังานคณะกรรมการนโยบัายรฐัวสิาหกจิ สำาหรบััผู้้�บัรหิารและพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ

  4. คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอำงค์การมหาชน สำาหรับัผู้้�บัริหาร           

เจ�าหน�าท่� และผู้้�ปีฏิบััติงานขอำงอำงค์การมหาชน

  ในกรณ่ท่�มป่ีญัหาวา่อำงคก์รใดุเปีน็ผู้้�จดัุทำาปีระมวลจรยิธุรรมสำาหรบััเจ�าหน�าท่�
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ขอำงรัฐปีระเภทใดุ ให�คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธุรรม (ก.ม.จ.) เปี็นผู้้�ม่อำำานาจ

วินิจฉัย

  กฎีหมายดุงักล่าวไดุ�กำาหนดุให�มค่ณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธุรรม (ก.ม.จ.) 

เป็ีนเป็ีนผู้้�กำาหนดุนโยบัาย แนวทาง มาตรการ และกำากบััตดิุตามดุแ้ลกลไกในการขับัเคลื�อำน

มาตรฐานทางจริยธุรรมและกระบัวนการในการรักษาจริยธุรรมสำาหรับัเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ 

และการบัังคับัใช�ปีระมวลจริยธุรรมตามกฎีหมายน่� กำาหนดุหลักเกณฑิ์ในการจัดุทำา

ปีระมวลจริยธุรรม รวมถุึงต่ความและวินิจฉัยปีัญหาท่�เกิดุจากการใช�บัังคับักฎีหมาย 

  โครงสร�างขอำง ก.ม.จ.มน่ายกรฐัมนตรห่รอืำรอำงนายกรฐัมนตรซ่ึ่ึ�งนายกรฐัมนตร่

มอำบัหมายเปีน็ปีระธุาน      มเ่ลขาธิุการคณะกรรมการข�าราชการพลเรอืำนเปีน็กรรมการ

และเลขานุการ โดุยม่หน่วยงานสำานักงานข�าราชการพลเรือำน (ก.พ.) ทำาหน�าท่�ปีฏิบััติ

งานธุุรการ งานปีระชุม งานวิชาการ การศิึกษาหาข�อำม้ล  และกิจการต่าง ๆ ท่�เก่�ยวข�อำง

ให�แก่ ก.ม.จ. คณะอำนุกรรมการหรือำคณะทำางานท่�แต่งตั�งโดุย  ก.ม.จ. รวมทั�งให�มห่น�าท่�

และอำำานาจอำื�นตามท่�กำาหนดุไว�ในกฎีหมายน่�

  1.  เสนอำแนะและให�คำาปีรึกษาเก่�ยวกับันโยบัายและยุทธุศิาสตร์ดุ�าน

มาตรฐานทางจริยธุรรมและการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐต่อำคณะรัฐมนตร่

  2.  กำาหนดุแนวทางหรือำมาตรการในการขับัเคลื�อำน การดุำาเนินกระบัวนการ

รักษาจริยธุรรม รวมทั�งกลไกและการบัังคับัใช�ปีระมวลจริยธุรรมสำาหรับัเจ�าหน�าท่�ขอำง

รัฐเพื�อำให�อำงค์กรกลางบัริหารงานบัุคคล อำงค์กรตามมาตรา 6 วรรคสอำง หรือำผู้้�บัังคับั

บััญชานำาไปีใช�ในกระบัวนการบัริหารงานบัุคคลอำย่างเปี็นร้ปีธุรรม

  3.  กำาหนดุแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื�อำเสริมสร�างปีระสิทธุิภาพ

ให�เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐม่ความร้�ความเข�าใจเก่�ยวกับัมาตรฐานทางจริยธุรรมและยึดุถุือำ

แนวทางปีฏิบััติตามปีระมวลจริยธุรรม รวมทั�งเสนอำแนะมาตรการในการเพิ�มพ้น

ปีระสทิธุภิาพและเสริมสร�างแรงจง้ใจในการปีฏิบัติัตามปีระมวลจริยธุรรมแก่หน่วยงาน

ขอำงรัฐต่อำคณะรัฐมนตร่

  4.  กำากบัั ตดิุตาม และปีระเมนิผู้ลการดุำาเนนิการตามมาตรฐานทางจรยิธุรรม

โดุยอำย่างน�อำยต�อำงให�หน่วยงานขอำงรัฐจัดุให�ม่การปีระเมินความร้�ความเข�าใจเก่�ยวกับั

มาตรฐานทางจริยธุรรม และให�มก่ารปีระเมนิพฤตกิรรมทางจรยิธุรรมสำาหรับัเจ�าหน�าท่�

ขอำงรัฐในหน่วยงานนั�น
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  5.  ตรวจสอำบัรายงานปีระจำาปีีขอำงหน่วยงานขอำงรัฐตามมาตรา 19 (3) และ

รายงานสรปุีผู้ลการดุำาเนนิงานดุงักลา่วเสนอำตอ่ำคณะรฐัมนตรเ่พื�อำทราบัอำย่างน�อำยปีลีะ

หนึ�งครั�ง

  6.  ต่ความและวินิจฉัยปีัญหาท่�เกิดุจากการใช�บัังคับัพระราชบััญญัติน่�

  7.  ปีฏิบััติหน�าท่�อำื�นตามท่�บััญญัติไว�ในพระราชบััญญัติน่�หรือำตามท่�คณะ

รัฐมนตร่มอำบัหมาย

  ดุ�วยอำำานาจตามมาตรา 13 ก.ม.จ. จึงม่อำำานาจกำาหนดุหลักเกณฑิเ์ปี็นระเบั่ยบั

ค้่มือำ หรือำแนวทางปีฏิบััติเพื�อำให�อำงค์กรกลางบัริหารงานบุัคคล กำาหนดุกระบัวนการ

รักษาจริยธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ ม่หน�าท่�ให�คำาแนะนำาแก่อำงค์กรกลางบัริหารงาน

บัุคคล และหน่วยงานขอำงรัฐในการปีฏิบััติตามพระราชบััญญัติฉบัับัน่�

  พร�อำมกนัน่�แนวทางการรกัษาจรยิธุรรมขอำงหนว่ยเจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัซึ่ึ�งครอำบัคลมุ

ถุงึการกำาหนดุตวัผู้้�รับัผิู้ดุชอำบัการรักษาจริยธุรรมขอำงหน่วยงาน การส่งเสริม สนับัสนับัสนุน 

ให�ความร้� ในการพัฒนาคณุธุรรมและจรยิธุรรม และการกำาหนดุกรอำบัการรายงานเสนอำ

ต่อำ ก.ม.จ. ดุังท่�ระบัุไว�ในมาตรา 19 ดุังน่�

  “มาตรา 19 เพื�อำปีระโยชนใ์นการรกัษาจริยธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัให�หนว่ย

งานขอำงรัฐดุำาเนินการ ดุังต่อำไปีน่� 

  1.  กำาหนดุให�มผู่้้�รบััผู้ดิุชอำบัเก่�ยวกบััการรกัษาจรยิธุรรมปีระจำาหน่วยงานขอำงรฐั 

ในการน่�อำาจมอำบัหมายให�ส่วนงานท่�มห่น�าท่�และภารกิจในดุ�านจริยธุรรม ธุรรมาภิบัาล 

หรือำท่�เก่�ยวกับัการบัริหารงานบัุคคล หรือำคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธุรรมปีระจำา

หน่วยงานขอำงรัฐท่�ม่อำย้่แล�วเปี็นผู้้�รับัผู้ิดุชอำบัก็ไดุ�

  2.  ดุำาเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับัสนุน ให�ความร้� ฝ่ึกอำบัรม และพัฒนา

เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในหน่วยงานขอำงรัฐ และจัดุให�ม่มาตรการและกลไกท่�ม่ปีระสิทธุิภาพ

เพื�อำเสรมิสร�างให�มก่ารปีฏบิัตัติามปีระมวลจรยิธุรรม รวมทั�งกำาหนดุกลไกในการสง่เสรมิ

ให�ปีระชาชนมส่ว่นรว่มในการตรวจสอำบัพฤตกิรรมขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรฐั ตลอำดุจนสร�าง

เครือำข่ายและปีระสานความร่วมมือำระหว่างหน่วยงานขอำงรัฐและภาคเอำกชน

  3.  ทุกสิ�นปีีงบัปีระมาณ ให�จัดุทำารายงานปีระจำาปีีตามหลักเกณฑ์ิท่� ก.ม.จ. 

กำาหนดุเสนอำตอ่ำ ก.ม.จ.  โดุยให�หนว่ยงานขอำงรฐัเสนอำรายงานปีระจำาปีผีู้า่นอำงคก์รกลาง
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บัริหารงานบัคุคลหรอืำอำงคก์รอำื�นซึ่ึ�งมห่น�าท่�ในการจดัุทำาปีระมวลจรยิธุรรมตามกฎีหมาย

แล�วแต่กรณ่ เพื�อำปีระเมินผู้ลในภาพรวมขอำงหน่วยงานขอำงรัฐเสนอำต่อำ ก.ม.จ. ดุ�วย”

  นอำกจากน่�ในบัทเฉพาะกาลยังไดุ�กำาหนดุกรอำบัระยะเวลาในการจัดุทำาปีระมวล

จริยธุรรมไว�ดุ�วยว่าเมื�อำ ก.ม.จ. ไดุ�ปีระกาศิกำาหนดุหลักเกณฑิ์การจัดุทำาปีระมวล

จริยธุรรมเปี็นท่�เร่ยบัร�อำยแล�ว ให�อำงค์กรกลางบัริหารงานบัุคคลและอำงค์กรอำงค์กรอำื�น

ซึ่ึ�งม่หน�าท่�ในการจัดุทำาปีระมวลจริยธุรรมตามกฎีหมายแล�วแต่กรณ่จัดุทำาปีระมวล

จริยธุรรมให�แล�วเสร็จตามระยะเวลาท่� ก.ม.จ. กำาหนดุ ทั�งน่�บัรรดุาปีระมวลจริยธุรรม 

กฎี ระเบั่ยบั หรือำหลักเกณฑ์ิเก่�ยวกับัจริยธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐท่�ม่ผู้ลใช�บัังคับัอำย่้

ในวันก่อำนวันท่�พระราชบััญญัติน่�ใช�บัังคับัให�คงม่ผู้ลใช�บัังคับัไดุ�ต่อำไปีเท่าท่�ไม่ขัดุหรือำ

แย�งกับัพระราชบััญญัติน่� จนกว่าจะม่การกำาหนดุปีระมวลจริยธุรรมหรือำหลักเกณฑิ์

เก่�ยวกับัจริยธุรรมตามพระราชบััญญัติน่�

5.  ผู้ลัการวิจ้ัย
  การศึิกษาครั�งน่� คณะผู้้�วจิยัไดุ�มก่ารวเิคราะห์สภาพแวดุล�อำมดุ�วยการใช�เทคนคิ 

SWOT Analysis เปี็นเครื�อำงมือำในการวิเคราะห์สภาพแวดุล�อำมทั�งภายในอำงค์กรขอำง

รัฐ และสภาพแวดุล�อำมภายนอำกอำงค์กรขอำงรัฐ ท่�ม่ผู้ลต่อำการส่งเสริมจริยธุรรมขอำง

ปีระเทศิไทย ซึ่ึ�งปีระกอำบัไปีดุ�วยการวิเคราะห์จุดุแข็ง จุดุอำ่อำน โอำกาส และอำุปีสรรค

(Strength Weakness Opportunity and Threat: SWOT) เพื�อำพจิารณาตวัแปีรท่�ส่งผู้ล

ต่อำความสำาเร็จในการดุำาเนินการตามยุทธุศิาสตร์ จุดุแข็งและจุดุอำ่อำน รวมถุึงโอำกาส

และอำุปีสรรคท่�จะช่วยส่งเสริม หรือำขัดุขวางการขับัเคลื�อำนดุ�านคุณธุรรม และปีัจจัยท่�

เปี็นปีัญหาข�อำขัดุข�อำงและอุำปีสรรคท่�จะต�อำงม่การปีรับัปีรุงแก�ไขหรือำพัฒนาให�การ

ส่งเสริมจริยธุรรมม่ปีระสิทธิุภาพ ซึ่ึ�งเปี็นอำงค์ปีระกอำบัสำาคัญอำงค์ปีระกอำบัหนึ�งขอำง

การจัดุทำายุทธุศิาสตร์ดุ�านมาตรฐานทางจริยธุรรมและการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐ 

โดุยการปีระเมินสภาพแวดุล�อำม (SWOT) เพื�อำปีระกอำบัการจัดุทำายุทธุศิาสตร์ในครั�งน่�

เปี็นการรวบัรวมข�อำม้ลอำย่างรอำบัดุ�านทั�งการศึิกษาทบัทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้้�ทรงคุณวุฒิและผู้้�เช่�ยวชาญเก่�ยวกับัปีระเด็ุนการส่งเสริมจริยธุรรมและปัีญหา
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อำุปีสรรคท่�ผู้่านมา การจัดุปีระชุมกลุ่มย่อำยทั�งส่วนกลางและส่วนภ้มิภาคเพื�อำวิเคราะห์ 

SWOT และสอำบัถุามความคิดุเห็นเก่�ยวกับักลไกการขับัเคลื�อำนจริยธุรรมท่�เหมาะสม 

โดุยผู้ลการศึิกษาวิเคราะห์สภาพแวดุล�อำมเพื�อำจัดุทำายุทธุศิาสตร์ดุ�านมาตรฐานทาง

จริยธุรรมและการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐปีรากฏรายละเอำ่ยดุดุังน่�

  5.1  สภาพิแวดีล้ัอมการส่งเสริมจ้ริยธิรรมสำาหรบัข้าราชการแลัะเจ้้าหน้าท่ี่�

ของรัฐในประเที่ศไที่ย

  สภาพแวดุล�อำมภายในอำงค์กร/หน่วยงานขอำงรัฐท่�เปี็น ‘จุดุแข็ง’ (Strengths) 

ในการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐ ม่ดุังน่�

  1.  มก่ารอำอำกพระราชบัญัญัตมิาตรฐานทางจริยธุรรม พ.ศิ.2562 เป็ีนกฎีหมาย

รอำงรับัการส่งเสริมจริยธุรรมท่�ชัดุเจน ซึึ่�งในพระราชบััญญัติมาตรฐานทางจริยธุรรม   

พ.ศิ. 2562 ไดุ�มก่ารพัฒนากลไกดุ�านจริยธุรรมไว�ค่อำนข�างครบัถุ�วนแล�ว ไม่วา่จะเป็ีนการ

จัดุตั�งหน่วยงานกลางท่�ทำาหน�าท่�เปี็นศิ้นย์กลางขับัเคลื�อำนงานดุ�านจริยธุรรมการตั�ง

คณะกรรมการดุ�านมาตรฐานจริยธุรรม (ก.ม.จ.)  เป็ีนคณะกรรมการนโยบัายดุ�าน

จริยธุรรมขอำงปีระเทศิซึ่ึ�งม่ขอำบัเขตอำำานาจหน�าท่�ความรับัผู้ิดุชอำบัชัดุเจน การจัดุให�

ระบับัการรายงานปีระจำาปีีเก่�ยวกับัสภาพการณ์ทางจริยธุรรมและจัดุทำาข�อำเสนอำแนะ

ต่อำคณะรัฐมนตร่ กฎีหมายเก่�ยวกับัการเปีิดุเผู้ยทรัพย์สินและผู้ลปีระโยชน์ทับัซึ่�อำน 

และกฎีหมายเปีดิุเผู้ยข�อำมล้ขา่วสารภาครฐั ซึ่ึ�งหากจะยงัขาดุอำย่้กจ็ะเปีน็กฎีหมายและ

มาตรการในการให�ความคุ�มครอำงต่อำผู้้�เปิีดุเผู้ยข�อำมล้การกระทำาผิู้ดุขอำงเจ�าหน�าท่� (Whistle 

Blowing Laws or Measures) ซึ่ึ�งควรจะม่การนำามาพิจารณาในการจัดุทำายุทธุศิาสตร์

ดุ�านมาตรฐานทางจริยธุรรมและการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐ

  2.  ม่สำานักงาน ก.พ. เป็ีนหน่วยงานศิ้นย์กลางในการขับัเคลื�อำนการส่งเสริม

จรยิธุรรมภาครฐัและมอ่ำงค์กรกลางบัรหิารงานบัคุคลเป็ีนเครือำข่ายเชื�อำมโยงการขบััเคลื�อำน

นโยบัายการส่งเสรมิจรยิธุรรมภาครฐัไปียงัหน่วยงานภาครัฐปีระเภทต่าง ๆ อำย่างชดัุเจน

อำย้่แล�ว และม่โครงสร�างหน่วยงานหรือำม่การมอำบัหมายผู้้�รับัผู้ิดุชอำบังานดุ�านจริยธุรรม

ในแต่ละระดุับัท่�พร�อำมจะทำางานดุ�านจริยธุรรมอำย่างชัดุเจน

  3.  มก่ลไกกำากบััดุแ้ลให�เปีน็ไปีตามมาตรฐานทางจรยิธุรรม ทำางานควบัค้ไ่ปี

กับักลไกการดุำาเนินการทางวินัย มาตรการทางปีกครอำง และการดุำาเนินคดุ่อำาญาตาม

มาตรการปี้อำงกันปีราบัปีรามการทุจริตคอำรัปีชัน 
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  4.  พนกังานในอำงค์กรภาครัฐทุกระดัุบัพร�อำมท่�จะให�ความร่วมมือำกับัการส่งเสริม

จริยธุรรมขอำงหน่วยงาน

  5.  ในระบับัการบัริหารงานบัุคคลม่การนำาระบับัจริยธุรรมมาใช�ตั�งแต่รับัเข�า

ทำางาน ปีระเมินผู้ลการปีฏิบัตังิานโดุยมก่ารสอำบัวัดุความร้�และตรวจสอำบัปีระวัตบิัคุคล

ตั�งแต่เข�าสมัครงาน ม่การนำาเกณฑิ์การปีระเมิน และเปี็นเงื�อำนไขในการเข�าส้่ตำาแหน่ง

ระดุับัส้ง

  6.  เจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัเข�าใจบัทบัาทหน�าท่�การทำางานขอำงตนเปีน็อำยา่งดุ ่มก่รอำบั

และแนวทางการปีฏิบััติตามระเบั่ยบัและตามอำำานาจหน�าท่�ซึ่ึ�งกำาหนดุไว�แล�วชัดุเจน 

ม่กรอำบัปีระมวลจริยธุรรมให�ยึดุถุือำปีฏิบััติอำย้่ในแล�วในเกือำบัทุกหน่วยงาน

  7.  เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐส่วนใหญ่ยังเชื�อำมั�นและยึดุถุือำจริยธุรรมเปี็นหลักในการ

ปีระพฤติตนและในการทำางาน หากไดุ�รับัการส่งเสริมและให�ความเชื�อำมั�นก็พร�อำมท่�จะ

ร่วมส่งเสริมจริยธุรรมและสร�างเสริมสังคมจริยธุรรมให�เกิดุขึ�นไดุ�

  สภาพแวดุล�อำมภายในอำงค์กร/หน่วยงานขอำงรัฐท่�เปีน็ ‘จุดุอ่ำอำน’ (Weaknesses) 

ในการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐ ม่ดุังน่�

  1.  เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐจำานวนมากยังมอำงว่ามาตรฐานจริยธุรรมเป็ีนนามธุรรม 

เข�าใจยาก และมอำงไม่เห็นภาพเป้ีาหมายในการขับัเคลื�อำนการส่งเสริมจรยิธุรรมท่�ชดัุเจน 

ยังไม่ตระหนักถุึงความสำาคัญขอำงการม่อำย้่ขอำงจริยธุรรมในระดุับัท่�เปี็นร้ปีธุรรม 

  2.  ผู้้�นำาในระดุับัหน่วยงานหรือำผู้้�บัริหารยังไม่ไดุ�ให�ความสำาคัญกับันโยบัาย

การขับัเคลื�อำนจริยธุรรม การดุำาเนินการตามนโยบัายจริยธุรรม เปี็นแต่เพ่ยงการปีฏิบััติ

ให�ครบัถุ�วนตามข�อำสั�งการ แตไ่มส่ามารถุขบััเคลื�อำนนโยบัายการสง่เสรมิจรยิธุรรมไดุ�จรงิ

อำย่างม่ปีระสิทธุิภาพ

  3.  เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐยังขาดุความสนใจในการศิึกษาและทำาความเข�าใจ

ปีระมวลจริยธุรรมขอำงหน่วยงาน โดุยพบัว่ายังม่เจ�าหน�าท่�ส่วนใหญ่ไม่เคยทำาความ

เข�าใจเนื�อำหาขอำงปีระมวลจริยธุรรมภายในหน่วยงานมาก่อำน การขาดุความรับัร้�

และความไม่เข�าใจและไม่ศิึกษาเรื�อำงมาตรฐานจริยธุรรมน่�เอำงท่�ทำาให�การขับัเคลื�อำน

จริยธุรรมเปี็นเรื�อำงยากและใช�เวลานานในการเปีล่�ยนแปีลง

  4.  เจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัยังขาดุความเชื�อำมั�นวา่การมก่ฎีหมายมาตรฐานจริยธุรรม
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จะช่วยแก�ปีัญหาทั�งในระดัุบัโครงสร�างระบัอำบัการทำางานภาครัฐ ยังไม่เชื�อำมั�นในตัว

ผู้้�บัริหาร และยังไม่พบัว่าม่การขับัเคลื�อำนกลไกในการกำากับัดุ้แลและส่งเสริมจริยธุรรม

ภายในหน่วยงานท่�เปี็นร้ปีธุรรมชัดุเจน

  5.  หน่วยงานหรือำผู้้�รับัผิู้ดุชอำบัดุ�านจริยธุรรมในหลายหน่วยงานยังขาดุ

โครงสร�างและอัำตรากำาลังท่�ชัดุเจนเป็ีนการมอำบัหมายภาระหน�าท่�พิเศิษเพิ�มให�กับั

บัคุลากรคนใดุคนหนึ�งหรอืำจดัุตั�งกลุม่งานพเิศิษเปีน็การเฉพาะกจิไมม่โ่ครงสร�างรอำงรบัั

 หรอืำเปีน็งานฝ่ากในหนว่ยงานอำื�น เชน่ ในศิน้ยต์อ่ำต�านการทจุรติ หรอืำแม�จะมโ่ครงสร�าง

หนว่ยงานรอำงรบัักม็กัจะเปีน็งานท่�ไมไ่ดุ�รบััความสำาคญัและไดุ�รบััการจดัุสรรอำตัรากำาลงั

ไม่เพ่ยงพอำ ขาดุงบัปีระมาณ แผู้นงาน โครงการ ไว�รอำงรับัภารกิจ นอำกจากน่�สำาหรับั

อำงคก์รกลางการบัริหารงานบุัคคลท่�มห่น่วยงานการส่งเสรมิจริยธุรรมเอำงก็ปีระสบัปีญัหา

เรื�อำงขอำงภาระงานเนื�อำงจากม่ภาระงานขอำงหน่วยงานตามปีกติท่�ต�อำงรับันโยบัายจาก

รฐับัาล และงานท่�ไดุ�รับัมอำบัหมายจากผู้้�บังัคับับัญัชาตามปีกติมากอำย่้แล�ว โดุยภารกิจ

ดุ�านการสง่เสรมิจรยิธุรรมมกัไมไ่ดุ�เปีน็งานเรง่ดุว่น ซึ่ำ�าซึ่�อำนกบััภาระความรบััผู้ดิุชอำบัขอำง

เจ�าหน�าท่�จากงานปีกติและไม่ไดุ�ถุ้กจัดุลำาดุับัความสำาคัญในการดุำาเนินงาน

  6.  ท่�ผู้า่นมาการขับัเคลื�อำนงานส่งเสริมจรยิธุรรมมักจะทำาโดุยจำากดัุในวงแคบั

โดุยหน่วยงานขอำงรัฐเอำง ยังขาดุการสร�างเครือำข่ายการม่ส่วนร่วมจากภาคส่วนอำื�น ๆ 

และขาดุช่อำงทางในการปีระชาสัมพันธุ์ท่�ปีระสบัความสำาเร็จ

  7.  ท่�ผู้า่นมาในอำงค์กรธุุรกิจหรอืำในรฐัวสิาหกิจมก่ารวางโครงสร�างการทำางาน

ดุ�านจริยธุรรมและธุรรมาภิบัาลในหน่วยงานท่�ชัดุเจน แต่ในส่วนราชการม่เจ�าหน�าท่�

ขอำงรัฐจำานวนมากไดุ�แสดุงความคิดุเห็นว่าในหน่วยงานขอำงตนเอำงยังไม่ม่หน่วยงาน

หรือำผู้้�รับัผู้ิดุชอำบัในการส่งเสริมจริยธุรรมท่�ชัดุเจน ไม่ม่กลไก ระบับั และเครื�อำงมือำ ใน

การส่งเสริมจริยธุรรมภายในอำงค์กร และการขับัเคลื�อำนงานดุ�านการส่งเสริมจริยธุรรม

และการจัดุกิจกรรมต่าง ๆ ก็ยังไม่ไดุ�รับัการตอำบัรับัจากผู้้�ร่วมงานเท่าท่�ควร

  8.  ผู้้�ปีฏิบััตงิานในสายงานสง่เสรมิจริยธุรรมมกัจะไมไ่ดุ�รับัความสำาคัญ ไม่ไดุ�

รับัการพิจารณาความดุ่ และขาดุความเจริญเติบัโตก�าวหน�าในตำาแหน่งหน�าท่�ราชการ

  9.  การต่ความเรื�อำงจริยธุรรมไม่ชัดุเจนเปีิดุโอำกาสให�ใช�ดุุลยพินิจมากเกินไปี 

ซึ่ึ�งการท่�ปีระเดุ็นทางจริยธุรรมขาดุความชัดุเจนและไม่ไดุ�ระบัุลักษณะความผู้ิดุและ
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บัทลงโทษไว�ชัดุเจนอำย่างในวินยัหรือำในทางคดุอ่ำาญาทำาให�สามารถุเปิีดุชอ่ำงให�ผู้้�บังัคับั

บัญัชาใช�ความอำปุีถุมัภ์ช่วยเหลอืำพวกพ�อำง หรอืำอำาจใช�เป็ีนช่อำงทางในการกลั�นแกล�งกนัไดุ�

  10.  ยงัขาดุกลไกในการคุ�มครอำงผู้้�ให�เบัาะแสในการกระทำาผู้ดิุท่�มป่ีระสทิธุภิาพ 

เมื�อำพบัเบัาะแสการกระทำาผิู้ดุเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐมักจะนิ�งเฉยเนื�อำงจากเกรงว่าจะถุ้ก

กลั�นแกล�งหรือำไดุ�รับัอำันตราย หรือำบัางครั�งการแจ�งเบัาะแสอำาจส่งผู้ลให�เพื�อำนร่วมงาน

ถุ้กลงโทษแทนท่�ผู้้�กระทำาผู้ิดุตัวจริงซึ่ึ�งหลักฐานสาวไปีไม่ถุึงตัว

  11.  เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐยงัมอำงว่าปีระพฤติผิู้ดุจริยธุรรมเป็ีนเรื�อำงเล็กๆ น�อำยๆ และ

ยอำมรับัไดุ� 

  12.  มก่ารตั�งคำาถุามเก่�ยวกบััคณุธุรรม จรยิธุรรม มากยิ�งขึ�น จากความแตกต่าง

ทางความเชื�อำ ความศิรัทธุา ท่�ม่ต่อำศิาสนาและสถุาบัันหลักอำื�นๆ คนรุ่นใหม่อำาจจะม่

บัุคลิกท่�ชอำบัตั�งคำาถุามกับัความเชื�อำ ความศิรัทธุาในสถุาบัันทางศิาสนาและสถุาบััน

อำื�นๆ ในสังคม ม่บัุคคลท่�ไม่นับัถุือำศิาสนา ปีฏิเสธุทุกความเชื�อำการม่อำย้่ขอำงสิ�งศิักดุิ�สิทธุิ�

หรอืำเทพยดุาใดุและสิ�งเคารพใดุๆ และเริ�มตั�งข�อำสงสยัเก่�ยวกบััหลกัเกณฑิท์างจรยิธุรรม

ต่างๆ มากยิ�งขึ�น

  13.  ระบับัโครงสร�างส่วนราชการท่�ม่สายการบัังคับับััญชาซึึ่�งผู้้�บัังคับับััญชาม่

บัทบัาทส้งต่อำการให�คุณ ให�โทษหรือำความเจริญก�าวหน�า ม่การใช�ดุุลยพินิจในการให�

คณุให�โทษไดุ�กว�างทำาให�ลก้น�อำงต�อำงเชื�อำฟัังผู้้�บังัคับับัญัชาแม�จะไม่เตม็ใจหรือำเป็ีนเรื�อำง

ไม่ถุ้กต�อำง ก่อำให�เกิดุระบับัอำุปีถุัมภ์ในอำงค์กร 

  14.  ข�าราชการและเจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัเปีน็อำาชพ่ท่�สามารถุอำย่้ในราชการไดุ�จนถุงึ

อำาย ุ60 ปี ีซึ่ึ�งหากเปีรย่บัเท่ยบักับัอำาชพ่อำื�นแล�ว อำาชพ่ข�าราชการ เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐจึงเปีน็

อำาช่พท่�ม่อำายุการทำางานยาวนานท่�สุดุ คือำ 20-40 ปีีขึ�นไปี ดุ�วยเหตุน่�สังคมข�าราชการ

สังคมการทำางานในหน่วยงานภาครัฐจึงม่ความหลากหลายในเรื�อำงช่วงวัย ส่งผู้ลไปีส้่

ความหลากหลายทางความคิดุ ความเชื�อำ ในเรื�อำงคุณธุรรม จริยธุรรม ดุ�วยเช่นกัน 

เจ�าหน�าท่�อำาวุโสบัางคนอำาจเคยชินและยึดุติดุกับัระบับัราชการเดิุมท่�พึ�งพาพวกพ�อำง 

แยกไม่อำอำกระหว่างเรื�อำงส่วนตวัและเรื�อำงงาน เคยชนิกบััพฤตกิรรมกับัการรับัคำาสั�งผู้้�บังัคบัั

บัญัชามาโดุยตลอำดุและไม่เคยตั�งคำาถุามกับัสิ�งท่�ผู้้�บังัคับับัญัชาทำาวา่ผิู้ดุหรือำถุก้อำย่างไร

ในขณะท่�เจ�าหน�าท่�รุ่นใหม่อำาจม่บัุคลิกกล�าคิดุกล�าทำา แต่เมื�อำมารับัราชการ ทำางานใน

หน่วยงานขอำงรัฐ และกล�าท่�จะตั�งคำาถุามกับัคำาสั�งขอำงผู้้�บัังคับับััญชา กล�าขัดุคำาสั�ง
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อำันมิชอำบัขอำงเจ�านาย ก็ไม่อำาจท่�จะอำดุทนและเติบัโตในระบับัราชการทำาตามคำาสั�ง

ผู้้�บัังคับับััญชา ซึึ่�งความเชื�อำความคิดุท่�ต่างกันอำาจเปี็นปีัญหาให�เกิดุความขัดุแย�งใน

เชิงคุณค่า (Conflict of Values) และข�อำถุกเถุ่ยงทางจริยธุรรมในหน่วยงาน อำย่างไรก็ดุ่

ความหลากหลายในเชิงความคิดุความเชื�อำในอำ่กแง่มุมหนึ�งก็อำาจเปี็นปีัจจัยเชิงบัวกท่�

ทำาให�เกิดุการกำากับัดุ้แลและสอำดุส่อำงพฤติกรรมการละเมิดุจริยธุรรมท่�ดุ่ก็ไดุ�

  สภาพแวดุล�อำมภายนอำกอำงค์กร/หน่วยงานขอำงรฐัท่�เป็ีน ‘โอำกาส’ (Opportunities) 

ในการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐ ม่ดุังน่�

  1.  ปีัจจุบัันสังคมเริ�มม่ความตื�นตัวและให�ความสำาคัญกับัเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ

มากขึ�น ปีระชาชนสามารถุเข�าถุึงสื�อำหลักและสื�อำสังคมอำอำนไลน์ไดุ�ง่ายกว่าในอำดุ่ตและ

สามารถุใช�เปีน็เครื�อำงมอืำในการตรวจสอำบัตดิุตามการทำางานและกดุดุนัเจ�าหน�าท่�ขอำงรฐั

ท่�ปีระพฤติมิชอำบั โดุยม่ความตื�นตัวทั�งในส่วนบัุคคล เครือำข่ายภาคปีระชาสังคม และ

สื�อำมวลชน ท่�พร�อำมจะทำาหน�าท่�ในการตรวจสอำบัและกดุดุันเจ�าหน�าท่�ผู้้�ปีระพฤติมิชอำบั

ไดุ�ในวงกว�าง

  2.  ปีรัชญาเศิรษฐกิจพอำเพ่ยงถุือำเปี็นส่วนเสริมท่�สำาคัญต่อำการส่งเสริม

จริยธุรรมในหน่วยงานขอำงรัฐ ให�เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐร้�จักอำย่้อำย่างพอำเพ่ยง ไม่เบั่ยดุเบั่ยน

ผู้้�อำื�น ไม่ฟัุ้งเฟั้อำ

  3.  จากการรับัฟัังความคิดุเห็นเก่�ยวกับักลไกการขับัเคลื�อำนการส่งเสริม

จริยธุรรมท่�ผู่้านมา และจากทบัทวนคำาแนะนำาต่าง ๆ ในการขับัเคลื�อำนการส่งเสริม

จริยธุรรม ไม่ว่าจะเป็ีนการใช�มาตรการตรวจสอำบัข�อำเท็จจริงทางจริยธุรรม และการ

สนับัสนุนส่งเสริมให�เกิดุการทำาข�อำตกลงร่วมภายในหน่วยงาน พบัว่า เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ

ส่วนใหญ่ให�ความสนใจและม่ความเห็นพ�อำงท่�จะนำากลไกการตรวจสอำบัทางจริยธุรรม

มาเปีน็มาตรการทางเลือำกในการกำากับัดุแ้ลเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ โดุยมอำงว่ากลไกการตรวจ

สอำบัมค่วามยืดุหยุ่นกว่ามาตรการทางวินยัหรอืำทางคดุท่่�ในการดุำาเนนิการต�อำงการหลักฐาน

ท่�แน่ชัดุและต�อำงม่การเปิีดุเผู้ยตัวผู้้�ให�ข�อำม้ล ซึึ่�งทำาให�ท่�ผู้่านมาส่งผู้ลต่อำการแสดุงตน

ขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐท่�จะให�ข�อำม้ลและยืนหยัดุต่อำต�านการกระทำาท่�ไม่ถุ้กต�อำงภายใน

อำงค์กรขอำงตนเอำง

  4.  ความเจรญิก�าวหน�าทางเทคโนโลย่และระบับัสารสนเทศิอำาจสามารถุชว่ย

ให�เกิดุระบับัการกำากับัดุ้แลพฤติกรรมขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐและผู้ลปีระโยชน์ทับัซึ่�อำน
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ไดุ�ดุ่ยิ�งขึ�น ยกตัวอำย่างหากม่ระบับัการเชื�อำมโยงข�อำม้ลทรัพย์สินและบััญช่ทางธุนาคาร

ท่�ดุ่ก็อำาจช่วยให�เกิดุการรายงานทรัพย์สินและตรวจสอำบัทรัพย์สินเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐท่�ม่

ปีระสิทธุิภาพ ไม่เปี็นภาระเอำกสาร และสามารถุทำาให�มาตรการตรวจสอำบัทรัพย์สินม่

ความครอำบัคลุมถุึงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐทุกระดุับัไดุ�ไม่ต�อำงจำากัดุเฉพาะเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ

ระดุับัส้งเท่านั�น หรือำการตรวจสอำบัเปีร่ยบัเท่ยบัราคาจัดุซึ่ื�อำจัดุจ�างภาครัฐดุ�วยระบับั

สารสนเทศิก็อำาจช่วยปี้อำงกันการจัดุซึ่ื�อำจัดุจ�างในราคาแพงเกินจริงท่�เปี็นการทุจริตไดุ�

  5.  ปีัจจุบัันแนวคิดุการบัริหารปีระเทศิในปัีจจุบัันในหลายๆ ปีระเทศิโดุย

เฉพาะในปีระเทศิท่�มก่ารปีกครอำงระบัอำบัปีระชาธิุปีไตยอำย่างเสร ่เช่น สหราชอำาณาจักร

สหรัฐอำเมริกา แคนาดุา นวิซึ่แ่ลนด์ุ เครือำรัฐอำอำสเตรเลย่ เปีน็ต�น ให�ความสำาคญักับัการนำา

หลกัการ เชน่ หลกัธุรรมาภบิัาล  หรอืำการบัรหิารจดัุการท่�ดุ ่หลกัจริยธุรรมขอำงการบัรหิาร

ภาครัฐแนวใหม่  หลักการขอำงปีระชาธุิปีไตยแบับัปีรึกษาหารือำ  การบัริการสาธุารณะ

แนวใหม่ ฯลฯ มาสร�างแบับัแผู้นและวิธุก่ารปีกครอำงแบับัม่จริยธุรรม แทนท่�จะมุ่งไปีใน

ทางการพัฒนาอำุตสาหกรรมและเทคโนโลย่จนมอำงข�ามการพัฒนาและให�ความสำาคญั

กบััทรพัยากรมนุษย์ ความสนใจขอำงปีระชาคมโลกในการบัรหิารรัฐแนวใหม่ดุ�วยหลกัการ

ทางจริยธุรรมน่�เอำงเปี็นปีัจจัยกระตุ�นการส่งเสริมจริยธุรรมเชิงบัวก ท่�นำาไปีส้่การตรวจ

สอำบัและการวัดุความเชื�อำมั�นขอำงปีระเทศิในร้ปีแบับัต่างๆ ขอำงอำงค์กรอำิสระและภาค

ปีระชาสังคม เข�ามาร่วมตรวจสอำบัการทำางานขอำงรัฐ และทำาให�ตัวรัฐเอำงไม่อำาจปีฏิเสธุ

กระแสสังคมโลกท่�บั่บัให�รัฐต�อำงเปี็นเจ�าภาพและเปี็นตัวกลางในการส่งเสริมจรยิธุรรม

ในการทำางานภาครฐั ท่�จะนำาไปีส้ก่ารสร�างความโปีรง่ใสให�กบััปีระชาชนและสร�างภาพ

ลกัษณอ์ำนัดุข่อำงปีระเทศิในสายตาขอำงนานาชาต ิเชน่ การวดัุดุชัน่ช่�วดัุภาพลกัษณค์อำรปัี

ชัน (Corruption Perception Index: CPI) ท่�เปี็นท่�ยอำมรับัในระดุับันานาชาติ เปี็นต�น

  สภาพแวดุล�อำมภายนอำกอำงค์กร/หน่วยงานขอำงรัฐท่�เปี็น ‘อุำปีสรรค’ (Threats) 

ในการส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐ ม่ดุังน่�

  1.  ยังม่ผู้้�คนจำานวนมากทั�งปีระชาชนภาคธุุรกิจ นักการเมือำง และเจ�าหน�าท่�

ขอำงรัฐท่�ไดุ�รบััปีระโยชน์จากระบับัอุำปีถุมัภ ์การเล่นพรรคเล่นพวก และการเอำื�อำปีระโยชน์

จากตำาแหน่งหน�าท่�ขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรฐัท่�ยงัสนบััสนนุให�เกดิุระบับัอำปุีถุมัภ์ และการทจุรติ

คอำรปัีชนั ซึึ่�งคนกลุม่น่�จะชว่ยปีกปิีดุการกระทำาผู้ดิุและชว่ยเหลือำผู้้�กระทำาผู้ดิุให�หลุดุรอำดุ

ไม่ถุ้กลงโทษ
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  2.  ยังม่ข�อำกังขาเก่�ยวกับัหน่วยงานท่�ดุ้แลเรื�อำงการขับัเคลื�อำนจริยธุรรม ซึ่ึ�งก็

คือำ สำานักงาน ก.พ. ว่าจะสามารถุวางตัวเป็ีนหน่วยงานกลางเอำงม่ความน่าเชื�อำถืุอำ ม่

ความเปี็นกลาง และสามารถุฟัันฝ่่าแรงกดุดุันทางการเมือำงในการดุำาเนินการส่งเสริม

คุณธุรรม และการกำาหนดุมาตรการและตอำบัสนอำงต่อำพฤติกรรมการละเมิดุจริยธุรรม

ขอำงเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐไดุ�มากน�อำยเพ่ยงใดุ ไม่ถุ้กใช�เปี็นเครื�อำงมือำทางการเมือำง และจาก

กลไกการขับัเคลื�อำนการส่งเสริมจริยธุรรมท่�ไม่ไดุ�ม่ขอำบัเขตอำำานาจการบัังคับับััญชาท่�

ชัดุเจนจะสามารถุขับัเคลื�อำนงานดุ�านจริยธุรรมไดุ�มากน�อำยเพ่ยงใดุ

  3.  กรณ่ท่�ปีระชาชน สงัคม อำงคก์รภาคเอำกชน และสื�อำมวลชน เข�ามาตรวจสอำบั

พฤติกรรมละเมิดุจริยธุรรมนั�นส่วนใหญ่กม็กัจะมค่วามตื�นตัวในช่วงสั�นๆ ซึึ่�งหากผู้า่นไปี

ช่วงเวลาเวลาหนึ�งก็มักจะปีล่อำยผู้่านลืมไปี และบัริบัทขอำงสังคมไทยยังเปี็นสังคมท่�ลืม

ง่ายและพร�อำมให�อำภัยยอำมรับัให�ผู้้�ท่�ละเมิดุจริยธุรรมนั�นกลับัเข�ามาม่บัทบัาทไดุ�อำ่ก

  4.  การขบััเคลื�อำนดุ�านจรยิธุรรมจำาเปีน็อำยา่งยิ�งท่�จะต�อำงไดุ�รบััการผู้ลกัดุนัจาก

ผู้้�บัริหารรัฐบัาล การผู้ลักดุันจากผู้้�นำาอำงค์กร หน่วยงานในการปีฏิบััติตนเปี็นแบับัอำย่าง

ให�กับัเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐคนอำื�นๆ ทว่าผู้้ �น ำาทางการเมือำงเอำงยังไม่สามารถุท่�จะใช�

ภาพลักษณ์รัฐบัาลท่�ม่คุณธุรรม จริยธุรรม สร�างเสถุ่ยรภาพและความเชื�อำมั�นให�กับั

ปีระชาชนไดุ� ยิ�งไปีกว่านั�นภาพลักษณ์ขอำงนักการเมือำงและผู้้�บัริหารอำงค์กรยังพบั

พฤติกรรมการละเมิดุจริยธุรรมอำย่้บ่ัอำยครั�งทำาให�ลดุความน่าเชื�อำถืุอำขอำงกฎีหมาย

มาตรฐานจริยธุรรมและความเชื�อำถุือำศิรัทธุาจากปีระชาชน บั่อำยครั�งเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ

ก็ถุ้กแทรกแซึ่งหรอืำกดุดุนัจากผู้้�บังัคบัับัญัชาระดุบััสง้หรอืำนกัการเมอืำงให�ทำาเรื�อำงไม่ถุ้กต�อำง 

ซึ่ึ�งหากไม่ยอำมตามก็อำาจถุ้กกลั�นแกล�งไดุ�

  5.  ปีระชาชนและเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐยังไม่เชื�อำมั�นในกระบัวนการยุตธิุรรมว่าจะ

สามารถุเอำาผู้ดิุกับัผู้้�ปีระพฤตผิู้ดิุไดุ� จากการช่วยเหลอืำกันเรื�อำงพยานหลกัฐาน การดุำาเนนิ

คดุ่ใช�เวลานาน ส่วนใหญ่แล�วพยานหลักฐานไม่เพ่ยงพอำจะสาวไปีถึุงตัวการท่�แท�จริง

สามารถุลงโทษไดุ�แต่เจ�าหน�าท่�ระดุับัล่าง

  6.  กระแสสังคมยุคใหม่ท่�เริ�มไม่เชื�อำถืุอำศิรัทธุาในศิาสนา และสถุาบัันหลัก

ต่างๆ ม่การตั�งคำาถุามและเกิดุข�อำกังขาในปีระเดุ็นจริยธุรรมต่างๆ ว่าเปี็นสิ�งท่�สังคม

ต�อำงการหรือำไม่ ทำาให�การขับัเคลื�อำนจริยธุรรมภาครัฐและปีระเด็ุนจริยธุรรมจะถุ้กตั�ง

คำาถุามมากขึ�น และเปี็นอำุปีสรรคต่อำการสร�างการยอำมรับัคุณค่าทางจริยธุรรมในสังคม
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  7.  การทำางานในระบับัในหน่วยงานขอำงรัฐ แม�จะไม่ไดุ�เก่�ยวข�อำงกับัการทำา

ธุุรกิจเพื�อำการค�าใดุๆ แต่ก็ปีฏิเสธุไม่ไดุ�ว่าเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐเอำงก็ไม่อำาจหล่กเล่�ยงจาก

การไดุ�รับัผู้ลกระทบัจากภาวะเศิรษฐกิจโลกตกตำ�า ท่�ในขณะเดุย่วกนักลบััมปั่ีญหาเรื�อำง

ค่าครอำงช่พม่ส้งขึ�น ในแต่ละครัวเรือำนไม่เพ่ยงม่หน่�สินท่�เพิ�มส้งขึ�น แต่ปีระชาชนเอำงยัง

ม่หน่�สินในช่วงวัยท่�อำายุน�อำยมากขึ�นดุ�วย ดุ�วยปีัญหาทางเศิรษฐกิจตกตำ�า ค่าครอำงช่พ

สง้ขึ�นน่�เอำงท่�ทำาให�เจ�าหน�าท่�รฐัพยายามหาช่อำงโหวข่อำงระบับัราชการสร�างรายไดุ� สร�าง

ผู้ลปีระโยชนใ์ห�กบััตนเอำง โดุยมทั่�งท่�อำ�างเรื�อำงแรงกดุดุนัเพื�อำความอำย่้รอำดุขอำงครอำบัครวั 

และเปี็นความละโมบัไม่ซึ่ื�อำสัตย์ขอำงเจ�าหน�าท่�บัางคน

  5.2  เพ้ิ�อเสนอแนวที่างการสง่เสรมิจ้รยิธิรรมแลัะรป้แบบการขบัเคลั้�อน

งานดี้านการส่งเสริมจ้ริยธิรรมสำาหรับข้าราชการแลัะเจ้้าหน้าท่ี่�ของรัฐใน

ประเที่ศไที่ย

  จากการวเิคราะหข์�อำค�นพบัสำาคญัขอำงงานวิจยั กลยทุธุเ์ชงิรกุ  กลยทุธุเ์ชงิแก�ไข  

กลยุทธุ์เชิงรับั และกลยุทธุ์เชิงปี้อำงกันดุังกล่าว สามารถุนำามาส้่การสกัดุปีระเดุ็นความ

ท�าทายเชิงยุทธุศิาสตร์ (Strategic Challenges) ไดุ�ดุังน่�

  “ไม่ม่ข้อยกเว้น” 

  สร�างและพัฒนากลไกต่างๆ ในการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธุรรมภายใน

หน่วยงานขอำงรัฐ (Conduct of code and Law) ทั�งในระดุับัความร้� ความเข�าใจขอำง

เจ�าหน�าท่�รฐั การสร�างมาตรฐานทางจริยธุรรมให�มม่าตรฐานเดุย่วกันในกลุม่เจ�าหน�าท่�รฐั

ทกุปีระเภท โดุยไมม่ข่�อำยกเว�น การสร�างความเชื�อำมั�นในมาตรการคุ�มครอำงผู้้�แจ�งเบัาะแส

ผู้้�กระทำาผู้ิดุ ส่งเสริมมาตรการการให�รางวัลเชิดุช้ผู้้�ม่จริยธุรรม  เพื�อำสร�างแรงจ้งใจไม่ให�

ม่การกระผู้ิดุตามมาตรฐานทางจริยธุรรมเกิดุขึ�น

  “ไม่ม่ข้อกังขา”

  พัฒนาในระดุับันโยบัายส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธุรรมภาครัฐและการวาง

บัทบัาทในการให�คำาปีรึกษาทางจริยธุรรม (Policy and Mentoring) เพื�อำสร�างความ

พร�อำมในการขบััเคลื�อำนยทุธุศิาสตร ์โดุยเริ�มจากการท่�รฐับัาลเปีน็ผู้้�นำาทางจรยิธุรรม อำอำก

คำาสั�งให�หน่วยงานเตร่ยมความพร�อำมและความร่วมมือำในการร่วมบัริหารงานภาครัฐ

อำย่างม่จริยธุรรม โดุยไม่ม่ข�อำกังขา หรือำตั�งคำาถุามกับัการดุำาเนินงานส่งเสริมจริยธุรรม 

ตั�งแต่ในระดุับัขอำงอำงค์กร หน่วยงาน ผู้้�บัริหาร ไปีจนถุึงพนักงาน 
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  “ไม่ยอมรับการกระที่ำาผู้ิดีส่เที่าอ่กต่อไป” 

  รณรงค์ ปีระชาสมัพนัธ์ุเปีล่�ยนทศัินคตเิรื�อำงการทำาผู้ดิุจรยิธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�รฐั 

(Changing a Mindset for Behavioral Change)  ตามแนวคิดุการบัริหารจัดุการ

พฤติกรรม จะไม่ม่การคิดุแบั่งแยกความผู้ิดุเล็กน�อำย และความผู้ิดุร�ายแรงอำ่กต่อำไปี  

รณรงค์ให�เกดิุการยอำมรับัและความเข�าใจว่ามแ่ต่การกระทำาผู้ดิุหรือำถุก้เท่านั�น กลา่วคือำ

 รณรงคเ์ปีล่�ยนแนวคดิุระดุบััขอำงการกระทำาผู้ดิุให�มแ่คก่ารกระทำาถุ้กท่�เปีน็ฝั่�งขาว และ

การกระทำาผู้ิดุท่�เปี็นฝ่ั�งดุำา จะไม่ม่การยอำมรับัการทำาผู้ิดุส่เทาอำ่กต่อำไปี 

  “ไม่ให้ความพิยายามนั�นส้ญเปลั่า”, “ไม่ถ้กดีอง” 

  สร�างระบับัการบัรหิารงานบัคุคลท่�คำานงึถุงึหลกัทางจรยิธุรรม (Ethical Human 

Resource Management)ตั�งแต่ในระดัุบัการคัดุเลือำกบุัคลากรภาครัฐ ผู้ลักดัุนให�ใน

หนว่ยงานนำาหลักจรยิธุรรมมาใช�ในการบัริหารทรัพยากรบุัคคลควบัค้ไ่ปีกับัเส�นทางการ

เตบิัโตทางอำาชพ่ เจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐท่�มค่วามปีระพฤติตามมาตรฐานทางจริยธุรรมควรท่�

จะไดุ�รับัการสนบััสนุนในรป้ีแบับัต่างๆ ไม่ให�ความพยายามนั�นสญ้เปีลา่  เชน่ การไดุ�รับั

รางวัล การไดุ�รับัโอำกาสในการปีรับัเลื�อำนตำาแหน่ง การไดุ�รับัโอำกาสในการไปีศึิกษาดุ้

งานในต่างปีระเทศิ

  “ไม่ม่ท่ี่�ย้นสำาหรับความผู้ิดี”, “ไม่ม่ความร้้สึกโดีดีเดี่�ยวสำาหรับความถ้ก

ต้องที่างจ้ริยธิรรม” แลัะ “ร่วมม้อผู้ลัักดีันให้เกิดีการสร้างสังคม-วัฒินธิรรมที่าง

จ้รยิธิรรมในเจ้้าหนา้ท่ี่�รฐั” สร�างกลไกและเครอืำขา่ยการรว่มตรวจสอำบัการกระทำาผิู้ดุ

จรยิธุรรมขอำงเจ�าหน�าท่�รฐั (People participation and Social engagement) เปีดิุโอำกาส

ให�ปีระชาชน ภาคปีระชาสังคม และสื�อำมวลชนเข�ามา ร่วมตรวจสอำบัและกดุดุันไม่ให�ม่

การกระทำาผู้ิดุจริยธุรรมในกลุ่มเจ�าหน�าท่�รัฐเกิดุขึ�น และไม่ปีล่อำยให�ม่ท่�ยืน สำาหรับัการ

กระทำาผู้ดิุทางจรยิธุรรมปีรากฏอำย่้ในระบับัการทำางานภาครฐั ขณะเดุย่วกนัก็ร่วมส่งเสรมิ

เชดิุชเ้จ�า หน�าท่�ขอำงรฐั บัคุคลต่าง ๆ  ท่�ผู้า่นการตรวจสอำบัและปีระเมนิผู้ลอำย่างถุ�วนถุ่�วา่

เปีน็บัคุคลท่�มจ่ริยธุรรม ผู้ลกัดุนั ให�เกดิุการสร�างเครอืำข่ายภายในอำงค์กรและนอำกอำงค์กร

เพื�อำทำางานส่งเสริมจริยธุรรมในระยะยาว แสดุงให�เห็น ว่าการทำางานส่งเสริมจริยธุรรม

ในภาครฐัไมไ่ดุ�เปีน็การทำางานแบับัโดุดุเดุ่�ยวอำก่ตอ่ำไปี แตเ่ปีน็การทำางานแบับั รวมหม้ท่่�

เจ�าหน�าท่�รฐัทกุคน ทกุฝ่า่ย และทุกหนว่ยงานพร�อำมท่�จะรว่มมือำผู้ลกัดุนัให�เกดิุการสร�าง

สงัคม- วฒันธุรรมทางจริยธุรรมในหม้ข่�าราชการและเจ�าหน�าท่�รฐั และสร�างภาพลกัษณ์
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บัุคลากรภาครัฐไทยท่�เปี็นคนดุ่ ม่ความสามารถุ และม่คุณธุรรม เพื�อำให�ไดุ�รับัความ

เชื�อำมั�นและความไว�วางใจในระดุับัสากล 

6.  บที่สรุปแลัะข้อเสนอแนะ
  ในงานวจัิยครั�งน่�ไดุ�นำาปีระเดุน็จดุุเน�นในการพฒันายทุธุศิาสตรจ์ากข�อำค�นพบั

สำาคัญขอำงงานวิจัย การนำาปีระเดุ็น SWOT มากำาหนดุปีระเดุ็นขับัเคลื�อำนยุทธุศิาสตร์ 

และปีระเด็ุนท�าท�ายเชิงกลยุทธ์ุสำาคัญ มาจัดุทำาเปี็นยกร่างยุทธุศิาสตร์ดุ�านมาตรฐาน

ทางจริยธุรรมและส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐท่�มค่วามครอำบัคลุมในทุกปีระเด็ุนท่�กล่าวมา และ

ไดุ�ม่การนำารา่งยุทธุศิาสตร์ดุงักลา่วมานำาเสนอำในการปีระชุมสัมมนาเชงิปีฏิบัติัการเพื�อำ

จัดุทำาข�อำเสนอำแนวทางการส่งเสริมจริยธุรรมและร้ปีแบับัการขับัเคลื�อำนมาตรฐานทาง

จริยธุรรมสำาหรับัเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐ เพื�อำรับัฟัังความคิดุเห็นและทบัทวนร่างยุทธุศิาสตร์

ดุังกล่าว โดุยให�ม่การรับัฟัังความคิดุเห็นทั�งจากเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐในส่วนกลางและส่วน

ภ้มิภาคเพื�อำให�ยุทธุศิาสตร์สามารถุนำาไปีส้่การปีฏิบััติไดุ�จริง แล�วนำาปีระเด็ุนข�อำเสนอำ

แนะต่างๆ เข�ามารวบัรวมเพื�อำให�ร่างยุทธุศิาสตร์ดุ�านมาตรฐานทางจริยธุรรมและ

ส่งเสริมจริยธุรรมภาครัฐฉบัับัน่�ม่ความสมบั้รณ์มากท่�สุดุ
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การปีระยุกตใ์ช้ 5G ในธุีรกิจัอสังหาริมทรัพยไ์ทย
Applying 5G for Real Estate Sector in Thailand

ว่รพงษ์ ชุติภัทร์1

บที่คัดีย่อ

  บัทความวิจัยน่�ม่วัตถุุปีระสงค์เพื�อำศิึกษาการนำาระบับั 5G ไปีใช�ในภาคธุุรกิจ
อำสงัหารมิทรพัย ์และศิกึษาผู้ลกระทบัตอ่ำภาคธุุรกจิอำสงัหารมิทรพัยใ์นแงก่ารสร�างความ
โปีร่งใส
  ผู้ลการศิึกษาพบัว่า การนำาระบับั 5G มาใช�กับัธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์จะส่งผู้ล
บัวกต่อำธุุรกิจ เพราะจะทำาให�ระบับัม่ความรวดุเร็วและม่ปีระสิทธุิภาพ (Efficiency) ม่
ความโปีร่งใส (Transparency) ปีระหยัดุต�นทุนในการบัริหารจัดุการ (Economics of 
Scale) และเพิ�มความสามารถุในการแข่งขันทางธุุรกจิ (Competitiveness) ไดุ�อำ่กดุ�วย
นอำกจากนั�นระบับั 5G จะเปี็นระบับักลั�นกรอำงข�อำม้ลขนาดุใหญ่ (Big Data) เก่�ยวกับั
พฤติกรรมดุ�านต่างๆ ขอำงผู้้�ซึ่ื�อำผู้่านระบับัปีัญญาปีระดุิษฐ์ หรือำ AI กลายเปี็นฐานข�อำม้ล
สำาคญัให�แกผู่้้�ปีระกอำบัการในธุุรกจิอำสงัหารมิทรพัยแ์ละสถุาบันัการเงนิในการตดัุสนิใจ 
อำนุมัติสินเชื�อำไดุ�อำย่างรวดุเร็ว และม่ปีระสิทธิุภาพ ผู้ลดุังกล่าวจะสามารถุยกระดุับั
คุณภาพและมาตรฐานการให�บัริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่�เก่�ยวข�อำง ภาคธุุรกิจ
อำสังหาริมทรัพย์ และปีระชาชนในฐานะผู้้�บัริโภคไดุ�เปี็นอำย่างดุ่ อำ่กทั�งยังเปี็นการสร�าง
ความโปีร่งใสในการดุำาเนินการและความเปี็นธุรรมในแง่ราคาซึ่ื�อำขาย อำ่กทั�งยัง
สามารถุปี้อำงกันปีัญหาหน่�เส่ยหรือำ NPL ขอำงธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ไดุ�ดุ�วย ซึ่ึ�งจะทำาให�
เศิรษฐกิจโดุยรวมขอำงปีระเทศิหรือำ GDP สามารถุขยายตัวเพิ�มขึ�นไดุ� อำย่างไรก็ตาม
เมื�อำระบับั 5G ถุ้กนำามาใช�ไดุ�อำย่างเต็มท่�แล�ว ระบับัจะผู้ลักดุันเข�าส่้ฐานเครดุิตสังคม 
(Social Credit) ดุังนั�นหน่วยงานภาครัฐท่�เก่�ยวข�อำง ธุนาคารพาณิชย์ และสถุาบัันการ
เงินต่างๆ ทั�งรวมปีระชาชนผู้้�บัริโภค จะไดุ�รับัผู้ลกระทบัโดุยตรง จึงควรปีรับัตัวเพื�อำ
รอำงรับัผู้ลกระทบัดุังกล่าวในอำนาคต

คำาสำาคัญ: 5G, ภาคธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์, ความโปีร่งใส
1ดุร.,อำาจารย์ปีระจาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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Abstract

  The objectives of this research paper are to study the use of 5G in the 

real estate sector, and to study the impact on the real estate sector in terms of 

transparency creation.

  The result shows that the implementation of the 5G system in real estate 

will have a positive impact on the business. Because the system will be fast and 

efficient with transparency, saving cost of management and better economics 

of scale and increasing business competitiveness. In addition, the 5G system 

will be a filter for Big Data about various behavior of buyers through artificial 

intelligence or AI, becoming an important database for entrepreneurs in real 

estate and financial institutions to make credit approval decisions quickly and 

effectively. The above results will be able to upgrade the quality and service 

standards among relevant government agencies, real estate sectors and the 

people who are consumers as well. It will also create transparency in operations 

and fairness in price terms. Also, it will be able to prevent NPLs of real estate 

businesses; this will enable the country’s overall economy or GDP to expand. 

However, once the 5G system is fully implemented the system will push into 

the social credit base (Social Credit). Therefore, the relevant government agen-

cies, commercial banks, and various financial institutions including the public, 

consumers will be directly affected. Therefore, they should adjust to support 

the above effects in the future.

Key words: 5G, Real estate sector, Thailand
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1.  บที่นำา

  การเปีล่�ยนแปีลงเทคโนโลย่เปี็นเครื�อำงมือำสำาคัญในการบัริหารจัดุการทั�ง

ภาครัฐและภาคธุุรกจิเอำกชนในยคุอำตุสาหกรรม 4.0 ผู้้�บัรหิารทั�งภาครฐัและภาคเอำกชน

จึงกำาหนดุยุทธุศิาสตร์และกลยุทธุ์ในการทำางานให�สอำดุคล�อำงกับัการเปีล่�ยนไปีขอำง

เทคโนโลย่ อำาทิ Blockchain หรือำ Internet of Things รวมทั�งระบับั 5G จะเชื�อำมโยง

ทุกอำย่างเข�าดุ�วยกัน ทำาให�เกิดุการเปีล่�ยนแปีลงทางดุิจิทัลท่�จะปีรับัปีรุงปีระสิทธุิภาพ

ปีระสิทธุิผู้ล และการบัริหารจัดุการอำงค์กรทั�งระบับั (World Economic Forum, 2015)

  ระบับั 5G เปี็นพื�นฐานขอำงแนวคิดุ Internet of Thing และ Machine to Ma-

chine ซึึ่�งเปี็นการสื�อำสารระหว่างอำุปีกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปี็น เครื�อำงมือำ เครื�อำงจักร 

ยานพาหนะ หรือำระบับัภายในอำาคารท่�มก่ารติดุตั�งวงจรอำเิลก็ทรอำนิกส ์ซึ่อำฟัแวร ์เซ็ึ่นเซึ่อำร์

และเครือำข่ายการเชื�อำมต่อำต่าง ๆ ท่�ทำาให�อุำปีกรณ์เหล่าน่�สามารถุส่งผู้่านข�อำม้ลถึุงกัน

อำย่างรวดุเร็ว และม่ความล่าช�าขอำงเวลา (Time Lag) น�อำยมาก ทำาให�สามารถุพัฒนา

เทคโนโลย่ต่าง ๆ ท่�ในอำดุ่ตไม่เคยทำาไดุ� เช่นการควบัคุมกล�อำงวงจรปีิดุหรือำเครื�อำงใช�

     ต่าง ๆ จากทางไกลดุ�วยอำนิเทอำร์เน็ตบันมอืำถุอืำหรอืำแม�แต่อำปุีกรณ์พกพาติดุตวั สำาหรับั

วัดุระดุับัความเคร่ยดุและอำัตราการเต�นขอำงหัวใจ ท่�สามารถุเข�ามาช่วยลดุอำาการหัวใจ

วายไดุ� เปี็นต�น ทั�งน่� เทคโนโลย่ 5G จะทำาให�เมือำงกลายเปี็น Smart City หรือำเมือำง

อำจัฉรยิะเป็ีนการนำาเทคโนโลย่ดุจิทิลัมาปีรบััใช�กับัเมอืำงเพื�อำให�มค่วามสะดุวกสบัายและ

นา่อำย่้มากยิ�งขึ�น ปีระชาชนสามารถุเข�าถึุงบัริการสาธุารณะขอำงเมือำงไดุ�อำย่างรวดุเร็ว การ

เชื�อำมโยงข�อำม้ลถึุงกันเพื�อำช่วยพัฒนาระบับับัริการให�ม่ปีระสิทธุิภาพส้งสุดุ ม่คุณภาพ

ช่วิตท่�ดุ่ขึ�นและสร�างความปีลอำดุภัยไดุ�มากขึ�น

  5G จะสร�างการเปีล่�ยนแปีลงใน 5 ดุ�านสำาคญั คอืำ สร�างการเชื�อำมต่อำท่�ไม่จำากัดุ 

สร�างสรรค์นวัตกรรมทางเศิรษฐกิจ ขยายพลังอำินเทอำร์เน็ตความเร็วส้ง สร�าง IoTs และ

ปีฏริป้ีอุำตสาหกรรมทั�งทางกว�างและทางลึก และความจำาเปีน็ต�อำงใช�คลื�นความถุ่�ใหมท่่�ม่

ขนาดุแบันด์ุวิธุกว�างมาก ซึึ่�งมก่ารมอำงไว� 3 ยา่น คอืำ ตำ�ากวา่ 1 GHz, 1-6 GHz และสง้กว่า 

6 GHz ขึ�นไปี ซึ่ึ�งเปี็นหนึ�งในเหตุผู้ลว่าทำาไมปีระเทศิไทยควรม่แผู้นจัดุสรรคลื�นความถุ่�

และควรกำาหนดุให�มก่ารจดัุสรรคลื�นความถุ่�ลว่งหน�าเพื�อำใช�ในกจิการโทรคมนาคม จาก

นั�นควรกำาหนดุให�ม่การปีระม้ลล่วงหน�าอำย่างน�อำย 3-5 ปีี เพื�อำให�ผู้้�ปีระกอำบัการท่�สนใจ
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สามารถุเตร่ยมความพร�อำมทางการลงทุนและทำาแผู้นธุุรกิจ และยังเปี็นผู้ลดุ่กับับัริษัท

พัฒนาเทคโนโลย่ท่�เก่�ยวข�อำงอำื�น ๆ จะไดุ�มั�นใจว่าอำนาคตจะม่คลื�นความถุ่�มารอำงรับั

นวัตกรรมใหม่ (ITU Telecom World, 2016)

  การมุ่งไปีส้่การพัฒนา 5G บัวกกับัการให�บัริการทุกร้ปีแบับับันระบับัคลาวด์ุ

จะช่วยให�เกิดุการบัริการใหม่ ๆ รวมไปีถุึงการพัฒนาแอำปีพลิเคชั�น On-demand ขอำง

อำงค์กร และเนื�อำงจากระบับัดัุงกลา่วมค่วามยืดุหยุ่น มค่วามรวดุเรว็ในการตอำบัสนอำงต่อำ

ความต�อำงการขอำงธุุรกิจและอำงค์กร ม่ข่ดุความสามารถุในการปีระมวลผู้ล และจัดุเก็บั

ข�อำมล้ขนาดุใหญ่ ทำาให�ระบับัเครือำข่ายขอำงอำงค์กรสามารถุลดุค่าใช�จ่ายไดุ�อำย่างมหาศิาล

สามารถุสร�างธุุรกิจท่�ปีรับัขนาดุ และปีรับัตัวไดุ�อำย่างรวดุเร็ว และยงัเปีน็เครื�อำงมือำสำาคญั

ต่อำอำงค์กรในการปีรับัตัวรับัมือำกับัสิ�งใหม่ ๆ ท่�จะเข�ามาในอำนาคตโดุยไม่ต�อำงแบักรับั

ต�นทุนจม เพราะอำงค์กรสามารถุใช�งานโครงข่าย 5G ท่�ให�บัริการอำย่างม่ปีระสิทธุิภาพ

อำย่้แล�วจนไม่ต�อำงสร�างโครงสร�างขอำงตนเอำง จึงไม่ต�อำงแบักรับักับัต�นทุนท่�มหาศิาลใน

ระยะยาวอำ่กต่อำไปี นอำกจากเรื�อำงความเร็วขอำงการรับัส่งข�อำม้ล การตอำบัสนอำงท่�รวดุเร็ว

กว่าและการปีรับัปีรุงปีระสิทธิุภาพในการใช�คลื�นความถุ่�ท่�ดุข่ึ�นแล�ว อำปุีกรณ์บันเครือำข่าย 

5G ยังใช�พลังงานน�อำยกว่า 4G อำ่กดุ�วย ซึ่ึ�งถุือำเปี็นความสามารถุท่�จำาเปี็นสำาหรับัการ

เติบัโตขอำง Internet of Things (IoT) ในอำนาคต

  ธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์กับัเทคโนโลย่ 5G ถุ้กนำามาปีระยุกต์ใช�ในการสร�างฐาน

ข�อำม้ลขนาดุใหญ่เพื�อำเก็บัข�อำม้ลท่�สามารถุเชื�อำมโยงกันในหลายมิติ ๆ เช่น สตาร์ทอำัพ

ดุ�านเทคโนโลย่สำาหรับัอำสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Tech Startups) ซึึ่�งครอำบัคลุม

ตั�งแต่การจัดุการบัริหารโครงการ แพลตฟัอำร์มต่าง ๆ ไปีจนถุึงการทำาเครื�อำงมือำสำาหรับั

ผู้้�ก้�ยืมและนายหน�าต่าง ๆ ดุ�วยระบับัน่�ทำาให�พวกเขาขายบั�านไดุ�อำย่างรวดุเร็ว กว่าการ

ขายบั�านระบับัเก่าท่�ต�อำงใช�เวลาถุึง 70 วันกว่าจะจบักระบัวนการซึ่ึ�งถุือำเปี็นก�าวสำาคัญ

ในการสร�างความไดุ�เปีรย่บัในการแขง่ขนัให�กบััอำงคก์ารม่ความโปีรง่ใส สะดุวกรวดุเรว็ 

ม่อำย่างต่อำเนื�อำงและยั�งยืน ดุ�วยเหตุผู้ลดุังกล่าวทำาให�ผู้้ �วิจัยจึงสนใจศึิกษาการนำา

5G ไปีใช�ในธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ และผู้ลกระทบัต่อำธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์จาก 5G นั�น

จะก่อำให�เกิดุความโปีร่งใสและม่ปีระสิทธุิภาพอำย่างไร
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2.  วัตถุประสงค์การวิจ้ัย

  1. เพื�อำศิึกษาการนำา 5G ไปีใช�ในธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ รวมทั�งผู้ลกระทบัจาก

การนำา 5G ต่อำธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ในปีระเทศิไทย

3.  คำาถามในการวิจ้ัย

  การนำา 5G ไปีใช�ในธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์นั�น ก่อำให�เกิดุความโปีร่งใสและม่

ปีระสิทธุิภาพอำย่างไร?

4.  การดีำาเนินการวิจ้ัย

  การศิึกษาวิจัยครั�งน่�เปี็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดุยใช�

เทคนคิวธ่ิุเชงิคณุภาพ คอืำ การสมัภาษณเ์จาะลกึ (In-Depth Interview) และการสนทนา

กลุ่ม (Focus group) จากสมาคมอำสังหาริมทรัพย์ ผู้้�ปีระกอำบัการ และเจ�าหน�าท่�รัฐ ซึ่ึ�ง

เปี็นหลักวิธุ่หนึ�งขอำงการเก็บัข�อำม้ลท่�ใช�ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Legard, Keegan and 

Ward, 2003 ; Gordon and Langmaid, 1998) ซึ่ึ�งข�อำม้ลท่�ไดุ�รับัจากการสัมภาษณ์ ม่

การวิเคราะห์อำย่างเปี็นระบับัตามปีระเดุ็นเนื�อำหาท่�ศิึกษา โดุยผู้้�วิจัยต่ความข�อำม้ล แบั่ง

แยกเป็ีนกลุ่มตามเนื�อำหา ในแต่ละปีระเด็ุนหลัก เพื�อำคัดุสรรข�อำม้ลท่�ต�อำงการ รวมทั�ง

ตัดุทอำนข�อำม้ลท่�ไม่เก่�ยวข�อำงอำอำกไปี แล�ววิเคราะห์ข�อำม้ลโดุยแสดุงข�อำม้ลในร้ปีขอำงการ

บัรรยาย พรรณนาความ

  สำาหรับัผู้้�ให�ข�อำม้ลหลัก (Key Informant) นั�น เปี็นผู้้�ท่�ม่ความร้�ความเข�าใจและ

ม่ปีระสบัการณ์ในการบัริหารจัดุการในธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ตามแนวทางการบัริหาร

จดัุการนวตักรรม 5G โดุยนำาหลกัธุรรมาภบิัาล (Good Governance) มาใช�เปีน็กรอำบัใน

การวิเคราะหเ์พื�อำพัฒนาปีระสทิธิุภาพในการบัริหารอำสังหาริมทรัพยใ์ห�มศั่ิกยภาพสง้สุดุ

 สามารถุอำำานวยความรวดุเร็ว ถุ้กต�อำง โปีร่งใสให�เกิดุแก่ทุกฝ่่ายไดุ�อำย่างยั�งยืนปีระกอำบั

ดุ�วย สมาคมอำสังหาริมทรัพย์และผู้้�ปีระกอำบัการธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ จำานวน 10 คน 

(วันท่� 10 กันยายน 2562) หน่วยงานภาครัฐท่�เก่�ยวข�อำงกับัเทคโนโลย่ 5G จำานวน 5 คน 

(วันท่� 24 ตุลาคม 2562) และนักวิชาการและผู้้�เช่�ยวชาญดุ�านเทคโนโลย่ 5G จำานวน 

4 คน (วันท่� 8 พฤศิจิกายน 2562)
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5.  แนวคิดีที่ฤษฎี่แลัะกรอบแนวคิดีการวิจ้ัย
  5.1  แนวคิดีเก่�ยวกับ 5G

  ในปีจัจบุันัโลกเปีน็ยคุดุจิทิลัมก่ารเปีล่�ยนแปีลงเทคโนโลย่และนวตักรรม (Dig-

ital Transformation) อำยา่งกว�างขวาง ทำาให�อำงคก์รธุุรกจิต�อำงมก่ารปีรับัตวัปีรับักลยทุธุ์

ในการดุำาเนินธุุรกิจเพื�อำให�ม่ความพร�อำมในการแข่งขันและสามารถุตอำบัสนอำงความ

ต�อำงการผู้้�บัริโภคไดุ�อำย่างหลากหลาย (Price water house Cooper, 2016; เศิรษฐพงค์ 

มะลิสุวรรณ, 2560) โลกธุุรกิจในศิตวรรษท่� 21 ถุ้กปีฏิวัติให�เริ�มต�นใหม่ดุ�วยเทคโนโลย่ 

(Startup) ทำาให�ร้ปีแบับัธุุรกิจเปีล่�ยนแปีลงไปีจากอำดุ่ตโดุยสิ�นเชิง ทุกสิ�งทุกอำย่างถุ้ก

ขับัเคลื�อำนให�เข�าส้่อำินเทอำร์เน็ต อำินเทอำร์เน็ตจึงเปี็นเครื�อำงมือำสำาคัญสำาหรับัการทำาการ

ตลาดุบันโลกอำอำนไลน์ท่�ทรงพลังและน่าสนใจท่�สุดุในศิตวรรษท่� 21 สินค�าแทบัจะไม่ม่

ความแตกต่างกันทั�งรป้ีแบับั คณุสมบัติั และคณุภาพจงึทำาให�การจัดุการความสัมพันธ์ุ

ล้กค�า (Customer Relationship Management : CRM) เริ�มไม่เพ่ยงพอำท่�จะตรึงล้กค�า

ให�อำย่้กบััอำงค์การอำ่กต่อำไปี (Rouse, 2016) กระบัวนการทางธุุรกิจเปีล่�ยนแปีลงไปีจาก

เดุิม ร�านค�าอำย้่บันอำากาศิ สาขาคือำมนุษย์ทุกคนทรัพยากรพื�นฐานในการดุำาเนินธุุรกิจ

ทกุสิ�งยิ�งน�อำยยิ�งดุ ่มก่ารผู้สมผู้สานนวตักรรมและเทคโนโลย่ รวมถุงึมก่ารนำาเทคโนโลย่

ปีัญญาปีระดุิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และหุ่นยนต์ (Robotics) ท่�ล�าสมัยเข�า

มาแทนท่�การทำางานขอำงมนุษย์ เปี็นต�น (Chang, 2017) อำงค์ความร้�ท่�เคยม่และเคย

ใช�ปีระสบัความสำาเร็จในอำดุ่ตล�าหลังอำย่างฉับัพลัน ไม่สามารถุนำามาใช�เพื�อำปีรบััตัวให�

สอำดุคล�อำงกบััสภาพแวดุล�อำมท่�กำาลงัเปีล่�ยนแปีลงอำย่างรนุแรงในศิตวรรษท่� 21 ไดุ� หาก

อำงคก์ารยงัคงมค่วามมั�นใจ และตดัุสนิใจอำย่้บันพื�นฐานอำงค์ความร้�เดุมิ โดุยไม่สนใจ หรอืำ

ไม่ไดุ�คำานงึถุึงการเปีล่�ยนแปีลงขอำงสภาพแวดุล�อำมท่�กำาลังเกิดุขึ�นอำย่างรุนแรง จะก่อำให�

เกิดุความเส่ยหายท่�เกิดุจากการตัดุสินใจท่�ผู้ิดุพลาดุ และส่งผู้ลกระทบัทำาให�อำงค์การ

เส่ยหายในระยะยาว (โกศิล จิตวิรัตน์, 2561) ซึ่ึ�งสอำดุคล�อำงกับัข�อำม้ลร�อำยละ 90 ท่�ใช�

ปีระโยชน์ทาง Internet of Things: IoT ในปีัจจุบัันถุ้กพัฒนาและสร�างขึ�นเมื�อำ 2 ปีีท่�

ผู้่านมาน่�เอำง บั่งบัอำกว่าทุกอำย่างเกิดุขึ�นรวดุเร็วมาก (กระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศิ

และการสื�อำสาร, 2559) ในศิตวรรษท่� 21 อำงค์การท่�ไม่สามารถุปีรับัตัวให�สอำดุคล�อำงกับั

การเปีล่�ยนแปีลงทางดุ�านเทคโนโลย่ดิุจทิลัไดุ�จะถุ้กทำาลายล�าง (Disruption) ดุงัจะเห็น
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ไดุ�จากตอำนน่�คลื�นยักษ์ดุิจิทัลไดุ�ทำาลายล�างหลายอำาช่พหลายกิจการต�อำงล�มหายตาย

จากไปีแล�ว เช่น ธุุรกจิฟิัลม์ถุา่ยรป้ี ธุุรกิจเทปีซึ่ดุ่ ่ตอำนน่�คลื�นดุจิทัิลล้กน่�กำาลังทำาลายล�าง

ธุุรกิจทว่ ่และธุุรกิจสิ�งพิมพ์ ผู้ลวิจยัช่�วา่ปัีจจบุันัคนแทบัไม่ดุท่้ว่และอ่ำานหนังสือำน�อำยลง

มากแตห่นัไปีเล่นสมารท์โฟันกนัแทน ตอ่ำไปีคลื�นลก้น่�กำาลงัมุง่ส้ธุุ่รกจิการเงนิ สาขาขอำง

ธุนาคารหลายแหง่กำาลงัถุ้กปีดิุตวัลง หรอืำควบัรวมกจิการ ห�างสรรพสนิค�าในอำนาคตจะ

กลายเปี็นเหมือำนโชว์ร้ม คือำคนไปีเดุินดุ้สินค�าแต่ไม่ซึ่ื�อำ กลับัมาซึ่ื�อำผู้่านอำอำนไลน์ท่�ถุ้ก

กว่า 20-30% และม่ธุุรกิจอำ่กมากมายท่�รอำคิวท่�จะถุ้กทำาลายล�างจากคลื�นล้กน่�ภายใน

อ่ำกไม่ก่�ปีีข�างหน�า แนวโน�มในอำนาคตรถุยนต์ไฟัฟั้าจะกลายเปี็นรถุยนต์กระแสหลัก

ภายในปีี 2020 อำุตสาหกรรมรถุยนต์จะล่มสลาย ธุุรกิจปีระกันภัยรถุยนต์จะหายไปี

อำสงัหารมิทรพัยจ์ะม่การเปีล่�ยนแปีลง ราคาคา่ไฟัฟัา้จากพลงังานแสงอำาทติยจ์ะถุก้ลง

อำย่างมากจนทำาให�บัริษัทเหมือำงแร่ถุ่านหินต�อำงปีิดุตัวลงในปีี 2025 ราคาค่าไฟัฟั้าท่�ถุ้ก

ลงจะทำาให�ม่นำ�าราคาถุ้กและเหลือำเฟัือำจากการเปีล่�ยนนำ�าทะเลให�กลายเปี็นนำ�าจืดุโดุย

การใช�กระแสไฟัฟ้ัาเพ่ยง2kWh ต่อำการผู้ลิตนำ�าจืดุหนึ�งล้กบัาศิก์เมตร และในอำ่กไม่ก่�

ปีีข�างหน�ามนุษย์ทุกคนบันโลกน่�ก็จะสามารถุเข�าถึุงการแพทย์ระดัุบัโลกไดุ�ในราคาท่�

เกือำบัฟัร่ การเกษตรในอำนาคตจะม่หุ่นยนต์ท่�ใช�สำาหรับัการเกษตรราคาถุ้ก เนื�อำล้กวัวท่�

ผู้ลิตในจานเพาะเล่�ยงเซึ่ลล์และเริ�มม่การขายในขณะน่�จะม่ราคาถุ้กลงกว่าเนื�อำล้กวัว

จรงิภายในปีี 2018 ซึ่ึ�งตวัอำย่างท่�เกดิุขึ�นนั�นสะท�อำนว่าการทำาลายล�างขอำงดุจิทิลั (Digital 

Disruption) กำาลังเกิดุขึ�นกับัทุกอำงค์การ และม่ผู้ลกระทบัอำย่างแน่นอำนกับัอำงค์การท่�ไม่

ปีรบััตวั (โกศิล จติวริตัน์, 2559;ปีระสิทธิุ� อำงอำาจตระก้ล, 2559; ปิียพร อำรุณเกรย่งไกร, 

2559) จากผู้ลกระทบัขอำงเทคโนโลย่ดิุจทิลั ท่�กำาลังส่งผู้ลกระทบัอำย่างรนุแรงในวงกว�าง

กำาลังแผู่้ขยายกระจายไปีทั�วทุกมุมโลก รัฐบัาลจำาเปี็นต�อำงนำาพาปีระเทศิปีรับัตัวให�

สอำดุคล�อำงกบัักระแสการเปีล่�ยนแปีลงท่�กำาลงัเกดิุขึ�น โดุยการวางนโยบัายก�าวผู่้านคลื�น

ลก้น่� ดุ�วยการนำาพาปีระเทศิเปีล่�ยนผู้า่นให�มค่วามมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยนื ดุ�วยการปีฏิรป้ี

ปีระเทศิไทยส้ร่ะบับัเศิรษฐกจิดุจิทิลั (Digital Thailand) โดุยการขบััเคลื�อำนดุ�วยนโยบัาย 

Thailand 4.0 กระตุ�นให�อำงค์การทุกภาคส่วนปีรับัตัวให�สอำดุคล�อำงกับัการเปีล่�ยนแปีลง

ท่�กำาลังเกิดุขึ�นอำย่างรุนแรงอำย่างเร่งดุ่วน ดุังร้ปีท่� 5.1
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ร้ปที่่� 5.1 พิัฒินาการของเที่คโนโลัย่ 5G

ท่�มา: World Economic Forum, 2015

  จากระบับั 1G เริ�มขึ�นในชว่งปี ีค.ศิ.1950 ศิ -1980 โดุยเริ�มต�นจากระบับั 1G หรอืำ 

The first generation of wireless mobile telecommunications ซึ่ึ�งโทรศิัพท์เคลื�อำนท่�

ยุค 1G เปี็นโทรศิัพท์ระบับัแอำนะล็อำก ม่ตัวเครื�อำงขนาดุใหญ่ ม่ราคาแพง และสามารถุ

ใช�งานไดุ�เพ่ยงการสื�อำสารดุ�วยเส่ยงผู่้านการโทรเข�าและโทรอำอำกเท่านั�น ในช่วงแรก ม่

การเริ�มใช�งานโทรศิัพท์ระบับั 1G ในปีระเทศิญ่�ปีุ่น และในปีระเทศิยุโรปีตอำนเหนือำ

  2G เริ�มขึ�นในช่วงปีี ค.ศิ.1981-2000 อำงค์กรบัริหารงานไปีรษณ่ย์และ

โทรคมนาคมขอำงสหภาพยุโรปี หรือำ The European Conference of Postal and 

Telecommunications Administrations (CEPT) ไดุ�กำาหนดุมาตรฐานระบับัโทรศิัพท์

เคลื�อำนท่�ยุคท่� 2 หรอืำ 2G โดุยมเ่ทคโนโลย่หลกั คอืำ Global System for Mobile commu-

nications (GSM) ซึ่ึ�งไดุ�มก่ารใช�งานอำยา่งแพรห่ลายทั�วโลกในปี ีค.ศิ. 1991 ลกัษณะเดุน่

ขอำงโทรศิัพท์เคลื�อำนท่�ในยุคน่� คือำ การส่งสัญญาณดุ�วยระบับัดุิจิทัล ซึ่ึ�งม่ความทนทาน

ต่อำสัญญาณรบักวนมากกว่าระบับัแอำนะล็อำก ทำาให�เส่ยงท่�ไดุ�รับัม่ความคมชัดุมากขึ�น 

นอำกจากน่� โทรศิัพท์เคลื�อำนท่�ในยุค 2G ยังสามารถุส่งข�อำความ หรือำ SMS และสามารถุ

เข�าใช�งานอำินเตอำร์เน็ตในเบัื�อำงต�นไดุ�ดุ�วย

  3G เริ�มขึ�นในช่วงปีี ค.ศิ.2000 เป็ีนยคุเริ�มต�นขอำงการสื�อำสารไร�สายความเร็วสง้ 

(Mobile broadband) โดุยตั�งแต่ช่วงปีี ค.ศิ. 2000 โทรศิัพท์มือำถุือำถุ้กใช�งานในร้ปีแบับั

ท่�แตกต่างอำอำกไปีจากเดุิม ในยุคท่� 3 น่� คือำ มาตรฐาน IMT-2000 และยุค 3G ยังเปี็น

ยุคท่�เริ�มม่การใช�งานโทรศิัพท์มือำถุือำท่�ม่ความซึ่ับัซึ่�อำนและความสามารถุใช�งานมากขึ�น 

ท่�เราเร่ยกกันว่า สมาร์ทโฟัน ต่อำมา เทคโนโลย่ 3G ไดุ�ถุ้กพัฒนาขึ�นเรื�อำย ๆ  จนเกิดุระบับั 
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Long Term Evolution หรือำ LTE ซึ่ึ�งระบับั LTE น่�ไดุ�รับัการยอำมรับัให�เปี็นจุดุเริ�มต�นขอำง

โทรศิัพท์เคลื�อำนท่�ยุค 4G ในเวลาต่อำมา

  4G เปี็นระบับัมาตรฐาน IMT-Advanced ขอำง International Telecommuni-

cation Union Radio Communication Sector (ITU-R) และมาตรฐาน LTE Release 

10 ขอำง 3GPP ซึ่ึ�งมาตรฐานดุังกล่าวทั�งสอำงมาตรฐานไดุ�มก่ารกำาหนดุระบับัท่�ม่อำัตรา

การส่งข�อำม้ลท่�ส้งขึ�น ม่ปีระสิทธิุภาพการใช�งานคลื�นความถุ่�เพิ�มขึ�นและความหน่วง 

(Latency) ขอำงระบับัลดุลง เทคนิคหลักในการเพิ�มปีระสิทธุิภาพขอำงโทรศิัพท์มือำถุือำใน

ยุคน่� คือำ การใช�เทคนิค Carrier Aggregation หรือำการรวมช่อำงความถุ่�จำานวนมากเพื�อำ

ให�ไดุ�ความจุท่�มากขึ�นและสามารถุส่งข�อำม้ลไดุ�เร็วขึ�น

  5G มาตรฐาน IMT for 2020 and beyond ขอำง ITU-R นั�น ก่อำให�เกดิุการเชื�อำมโยง 

การรอำงรบััการตดิุตอ่ำสื�อำสาร และการเข�าถุงึข�อำมล้ขอำงคน (Human-centric communi-

cation) เพ่ยงอำย่างเดุ่ยวอำ่กต่อำไปี แต่ยังม่วัตถุุปีระสงค์เพื�อำรอำงรับัความต�อำงการในการ

ตดิุตอ่ำสื�อำสารขอำงสรรพสิ�ง (Machine-centric communication) ในภาคส่วนต่างๆ ขอำง

เศิรษฐกิจ หรือำท่�เราเร่ยกว่า Verticals ซึ่ึ�งระบับั 5G สามารถุรอำงรับัการติดุต่อำสื�อำสาร

ในภาคส่วนต่าง ขอำงเศิรษฐกิจ จะส่งผู้ลให�โลกขอำงเราก�าวส้่ยุคท่� 4 ขอำงการปีฏิวัติ

อำุตสาหกรรมซึ่ึ�งเปี็นยุคขอำงการเปีล่�ยนผู้่านส้่สังคมดิุจิทัลอำย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็ีน 

เกษตรกรรม ยานยนต์ การขนส่ง สิ�งก่อำสร�าง พลังงาน การเงิน สุขภาพ อำุตสาหกรรม

การผู้ลิต การบัันเทิง ความมั�นคงปีลอำดุภัย และพฤติกรรมผู้้�บัริโภค ทั�งน่� ITU-R ไดุ�

กำาหนดุมาตรฐาน IMT for 2020 and beyond ซึึ่�งม่ข่ดุความสามารถุในดุ�านต่าง ๆ

เพิ�มขึ�นจากมาตรฐาน IMT-Advanced ขอำงระบับั 4G โดุยม่รายละเอำ่ยดุท่�สำาคัญตาม

แผู้นภาพใยแมงมุม ดุังร้ปีท่� 5.2
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ร้ปที่่� 5.2 มาตรฐานสำาหรับระบบ 5G ตาม ITU-R M.2083--0

ท่�มา: International Telecommunications, 2015

  5.2  แนวคิดีเก่�ยวกับธิรรมาภิบาลั

  ธุรรมาภบิัาล (Good Governance) หรอืำ การกำากบััดุแ้ลกิจการ หรอืำบัรรษทัภบิัาล

 ทั�งหมดุล�วนในความหมายเดุ่ยวกัน เพื�อำให�อำงค์การม่ความรับัผู้ิดุชอำบั ความโปีร่งใส 

การสร�างการม่ส่วนร่วม ระบับักฎีหมายเข�มแข็ง การตอำบัสนอำงทันความต�อำงการ การ

เห็นชอำบัร่วมกัน ปีระสิทธิุภาพและปีระสิทธิุผู้ล รวมทั�งความเสมอำภาค ซึึ่�งเป็ีนการนำา

เอำาหลักธุรรมาภิบัาลมาใช�ในสังคมผู่้านหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุุรกิจเอำกชน และภาค

ปีระชาสังคม ไดุ�แก่

  1.  ความรับัผู้ิดุชอำบั หมายถุึง บัุคคล อำงค์การ และผู้้�ท่�ทำาหน�าท่�ในการตัดุสิน

ใจซึ่ึ�งม่หน�าท่� เก่�ยวกับัการบัริหารงานภาครัฐ ต�อำงม่ความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสาธุารณะ ใน

การกระทำากิจกรรมหรือำการตัดุสินใจใดุ ๆ  จะต�อำงเปีดิุเผู้ยข�อำมล้อำย่างโปีร่งใส ตรวจสอำบั

ไดุ� ภายใต�การดุำาเนินการตามกรอำบัขอำงกฎีหมาย

  2.  ความโปีร่งใส หมายถึุง การตัดุสินใจและการดุำาเนินการต่าง ๆ อำย่้บัน

กฎีระเบั่ยบัชัดุเจน การดุำาเนินงานขอำงรัฐบัาลในดุ�านนโยบัายต่าง ๆ นั�น สาธุารณะชน

สามารถุรับัทราบั และม่ความมั�นใจไดุ�ว่า การดุำาเนินงานขอำงรัฐนั�นมาจากความตั�งใจ

ในการดุำาเนินงานเพื�อำให�บัรรลุผู้ลตามเปี้าหมายขอำงนโยบัาย



วารสารนวัตกรรมสังคม118

  3.  การปี้อำงกันและปีราบัปีราบัการทุจริต การท่�อำงค์การภาครัฐใช�อำำานาจ

หน�าท่� หรือำการแสวงหาผู้ลปีระโยชน์ส่วนตัวถุือำเปี็นการคอำร์รัปีชันต่อำอำงค์การและ

ปีระชาชน การปีรับัปีรุงปีระสิทธุิภาพในการทำางานเพื�อำให�เกิดุความโปีร่งใส รวมไปีถุึง

การปีฏิร้ปีระบับัราชการจะเปี็นเครื�อำงมือำในการปีราบัปีรามการคอำร์รัปีชันและ 

เสริมสร�างธุรรมาภิบัาล

  4.  การสร�างการม่ส่วนร่วม การม่ส่วนร่วมเปี็นการเปีิดุโอำกาสให�กับัภาค

ปีระชาชน หรอืำผู้้�ท่�มส่ว่นเก่�ยวข�อำงเข�ามามบ่ัทบัาทในการตดัุสนิใจดุำาเนนินโยบัาย มส่่วน

ร่วมในการควบัคุมการปีฏิบััติงานขอำงสถุาบััน การม่ส่วนร่วมจะก่อำให�เกิดุกระบัวนการ

ตรวจสอำบั และเร่ยกร�อำงในกรณ่ท่�เกิดุความสงสัยในกระบัวนการดุำาเนินงานขอำงรัฐไดุ�

เปี็นอำย่างดุ่

  5.  การมก่ฎีหมายท่�เข�มแขง็ ธุรรมาภบิัาลมพื่�นฐานการดุำาเนนิการอำย่้บันกรอำบั

ขอำงกฎีหมายโดุยไม่เลือำกปีฏิบััติ ม่การให�ความเสมอำภาคเท่าเท่ยม และเปี็นธุรรมกับั

ทุกฝ่่าย ม่กฎีหมายท่�เข�มแข็งม่การระบัุการลงโทษท่�ชัดุเจน และม่ผู้ลบัังคับัใช�ไดุ�จะ

เปี็นสิ�งท่�ช่วยพัฒนาระบับัการปีกครอำง เพื�อำปี้อำงกันการละเมิดุหรือำฝ่่าฝื่น การม่ระบับั

กฎีหมายท่�ดุ่จะส่งเสริมการปีกครอำงตามหลักนิติธุรรม

  6.  การตอำบัสนอำงท่�ทันการ หมายถุึง การให�การตอำบัสนอำงท่�ทันการต่อำผู้้�ม่

ส่วนเก่�ยวข�อำงทุกฝ่่ายในเวลาท่�ทันการและเหมาะสม

  7.  ความเห็นชอำบัร่วมกัน บัุคคลมักจะม่ความคิดุเห็นแตกต่างกัน แต่

ธุรรมาภิบัาลจะทำาหน�าท่� เปี็นตัวกลางในการปีระสานความแตกต่างนั�น ให�อำย่้บันพื�น

ฐานขอำงผู้ลปีระโยชน์ส่วนรวมและขอำงอำงค์การเปี็นหลัก

  8.  ปีระสิทธุิภาพและปีระสิทธุิผู้ล จะต�อำงการให�ม่การใช�ทรัพยากรต่าง ๆ ให�

เกิดุปีระโยชน์ส้งสุดุและคุ�มค่าต่อำอำงค์กร ปีระชาชน และผู้้�ม่ส่วนไดุ�เส่ย

  9.  ความเสมอำภาค จะเน�นให�บัุคลากรทุกคนในอำงค์การ ร้�สึกม่ส่วนร่วมหรือำ

ร้�สึกเปี็นส่วนหนึ�งกับัอำงค์การ บัุคคลสามารถุม่ส่วนเก่�ยวข�อำงในกิจกรรมหลักท่�จะช่วย

สร�างความเติบัโตให�กับัหน่วยงาน
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  5.3  กรอบแนวคิดีการวิจ้ัย

  การศิึกษาน่�จะใช�แนวคิดุเก่�ยวกับั 5G ปีระสานกับัแนวคิดุธุรรมภิบัาล เปี็น 

กรอำบัในการศิึกษา ทั�งน่�ระบับั 5G และหลักธุรรมาภิบัาลจะทำาให�อำงค์การสามารถุเพิ�ม

ปีระสิทธิุภาพการบัริหารงาน ไดุ� อำก่ทั�งยงัเป็ีนกลไกในการควบัคุมติดุตามและตรวจสอำบั 

โดุยมป่ีระชาชนหรือำ อำงค์การภายนอำกมส่่วนร่วม ทั�งน่� เพื�อำป้ีอำงกันไม่ให�เกิดุความเส่ยหาย

แก่การบัริหารอำงค์การ เพราะการสร�างธุรรมาภิบัาลให�เกิดุขึ�นในอำงค์การเปี็นการสร�าง

จิตสำานึกท่�ดุ่ในการบัริหารงาน และการทำางานในอำงค์การ และจัดุระบับัท่�สนับัสนุนให�

มก่ารปีฏบิัติังานอำยา่งมป่ีระสทิธุภิาพ ไมส่ิ�นเปีลอืำง การตดิุตามการทจุริต ความโปีร่งใส 

โดุยคำานึงถุึงผู้้�ท่�เก่�ยวข�อำงท่�จะไดุ�รับัผู้ลกระทบั เนื�อำงจากผู้้�ท่�ไดุ�รับัผู้ลกระทบัจากการ

ปีฏิบััติงานในหน่วยงานขอำงรัฐนั�น จะเก่�ยวข�อำงกับัปีระชาชนโดุยตรง เพื�อำป้ีอำงกันและ

แก�ไขปัีญหาดุงักลา่วการเสนอำแนวทางการบัริหารจัดุการท่�ดุใ่นภาครัฐบันฐานขอำงระบับั 

Big Data และ Digital Transformation เพื�อำเพิ�มปีระสิทธุิภาพความโปีร่งใสและ

ธุรรมาภิบัาลแก่ภาครัฐและภาคธุุรกิจเอำกชน

  การบัริหารจัดุการระบับัทะเบั่ยนท่�ดุินในปีระเทศิไทยขอำงภาครัฐ เช่น การจัดุ

เก็บัข�อำมล้กรรมสิทธิุ�ในท่�ดุนิการจดุทะเบัย่นอำสังหารมิทรพัย ์ยงัคงอำย้ใ่นรป้ีแบับักระดุาษ

เปี็นหลัก ซึึ่�งถุ้กปีลอำมแปีลงหรือำเส่�ยงต่อำการส้ญหายไดุ�ง่าย นอำกจากน่�ยังก่อำให�เกิดุ

ปีัญหาอำื�นๆ เช่น ปีัญหาการถุือำครอำงสิทธุิในท่�ดุิน ปีัญหาการปีลอำมแปีลงเอำกสารสิทธุิ�

ในท่�ดุิน ปีัญหาการหลอำกขายท่�ดุินในเขตปี่าสงวน ปีัญหาการรุกลำ�าเขตปี่าสงวน 

ปีญัหาการนำาท่�ดุนิ ส.ปี.ก. หรอืำท่�ดุนิเพื�อำการเกษตรไปีใช�ผิู้ดุวัตถุุปีระสงค์ ปีญัหาการระบัุ

ขอำบัเขตท่�ดุิน หรือำแม�กระทั�งปีัญหาการหลอำกลวงชาวต่างชาติให�มาซึ่ื�อำท่�ดุิน เปี็นต�น

ซึ่ึ�งปีัญหาเหล่าน่�สามารถุลดุลงไดุ� หากนำาเทคโนโลย่ 5G เข�ามาบัริหารจัดุการบัันทึก

ข�อำม้ลเอำกสารสิทธุิและระวางท่�ดุิน จัดุเก็บัข�อำม้ลโฉนดุท่�ดุิน และข�อำม้ลธุุรกรรมต่าง ๆ  ท่�

เก่�ยวกบััการจดุทะเบัย่นสทิธิุและนติกิรรมเก่�ยวกบััท่�ดุนิ และเมื�อำเอำกสารและข�อำมล้ต่าง ๆ  

ถุ้กนำาขึ�นไปีไว�บันระบับั ปีัญหาต่าง ๆ ท่�กล่าวมาแล�วจะลดุน�อำยลง เกิดุความโปีร่งใส

ในดุำาเนินธุุรกรรมในธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ในปีระเทศิมากยิ�งขึ�น และภาครัฐเอำงก็จะ

สามารถุบัริหารจัดุการระบับัทะเบั่ยนท่�ดุินไดุ�ดุ่ม่ปีระสิทธุิภาพยิ�งขึ�น
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6.  ผู้ลัการวิจ้ัย แลัะอภิปรายผู้ลั
  6.1 ผู้ลัการวิจ้ัย

  การนำา 5G ไปีในธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ ผู้ลการศึิกษาพบัว่า 5G จะส่งผู้ลต่อำ

ห่วงโซึ่่อำุปีทานขอำงธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ จะเพิ�มปีระสิทธุิภาพให�แก่ผู้้�ปีระกอำบัการทั�ง

ขนาดุเล็ก ขนาดุกลาง และขนาดุใหญ่เพราะสามารถุปีระหยัดุต�นทุนในการบัริหาร

จัดุการ และความโปีร่งใสดุ�วย

   6.1.1 การนำา 5G ไปใช้ในธิุรกิจ้อสังหาริมที่รัพิย์

   เนื�อำงจากเข�าส้่การเปีล่�ยนผู้่านส้่ยุคดุิจิทัล นวัตกรรมต่าง ๆ  ก็ม่การพัฒนา

ให�เข�ากับัระบับัดุิจิทัลเปี็นสื�อำกลาง โดุยธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ไดุ�ม่การพัฒนาสิ�งท่�เร่ยก

ว่า Prop Tech (Property Technology) ซึ่ึ�งเปี็นนวัตกรรมท่�จะเข�ามาขับัเคลื�อำนและ

เปีล่�ยนแปีลงธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ให�ก�าวหน�าขึ�น อำันเปี็นผู้ลมาจาก

   1. พิฤติกรรมของผู้้้บริโภคเปลั่�ยนไป ทำาให�ผู้้�ปีระกอำบัการธุุรกิจ

อำสงัหารมิทรพัยจ์งึต�อำงปีรบััตัวจากกระแสเทคโนโลย่ท่�เกดิุขึ�นการพฒันาอำสงัหารมิทรพัย์

จำาต�อำงนำาเทคโนโลย่มาใช�ในการดุำาเนินธุุรกิจเพื�อำลดุความเส่�ยง สร�างม้ลค่าเพิ�ม และ

เพิ�มความเชื�อำมั�นในระบับัตลาดุ เช่น เทคโนโลย่ในการรักษาความปีลอำดุภัย เทคโนโลย่

ในการอำอำกแบับัก่อำสร�าง เทคโนโลย่ในการตลาดุและการขาย รวมทั�งเทคโนโลย่

ในการสื�อำสารกับัชุมชนมาใช�ในโครงการปีระเภทบั�านเดุ่�ยวและโครงการปีระเภท

คอำนโดุมิเน่ยม

   2.  การปรับตัวของผู้้้ประกอบการ ผู้้�ปีระกอำบัการธุุรกจิอำสงัหารมิทรพัย์

สร�างสรรค์เทคโนโลย่เพื�อำปีรับัเปีล่�ยนและสร�างกลยุทธุ์ทางการตลาดุอำสังหาริมทรัพย์

ร้ปีแบับัใหม่ ลงทุนและพัฒนานวัตกรรมดุ�านอำสังหาริมทรัพย์ เพื�อำใช�ช่วิตท่�อำย้่อำาศิัยใน

อำนาคต และ

   3.  การใช้ 5G ในธิุรกิจ้อสังหาริมที่รัพิย์ จะสามารถุแก�ไขปีัญหาไดุ�

อำย่างน�อำย 3 ปีระการดุังน่�

   ประการแรก ลดุค่าใช�จ่ายท่�เกิดุจากตัวกลางในการทำาธุุรกรรมและ

คา่ธุรรมเนย่มหรอืำภาษต่่างๆ ไดุ� เพราะระบับัทั�งหมดุมค่วามน่าเชื�อำถืุอำและอำตัโนมัตจิาก 

Smart Contract ไดุ�
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   ประการที�สุอง ลดุเวลาท่�ใช�ในการจัดุการเอำกสารท่�เก่�ยวข�อำงกับัทาง

กฎีหมายหรือำข�อำบัังคับัต่างๆ ไดุ� เพราะระบับัม่ความมั�นคงปีลอำดุภัยส้งขึ�น

   ประการที�สุาม การแบัง่ปีนัข�อำมล้ระหวา่งหลายๆ หนว่ยงานสามารถุทำาไดุ�

อำย่างม่ปีระสิทธุิภาพมากขึ�น การคอำร์รัปีชันจึงทำาไดุ�ยากทำาให�ระบับัทะเบั่ยนท่�ดุินทั�ว

ปีระเทศิต�อำงเปีล่�ยนแปีลงไปีใช�เทคโนโลย่ท่� 5G มาใช�

   ดุังนั�น 5G เปี็นทั� งการสร�างโอำกาสและช่วยทำาให�การลงทุนใน

อำสังหาริมทรัพย์ม่ความสะดุวกรวดุเร็วขึ�น สร�างม้ลค่าเพิ�มในทางธุุรกิจ แต่ยังม่ความ

เส่�ยงในแง่การควบัคุมเรื�อำงม้ลค่าท่�แท�จริงและการเก็งกำาไรจากนักลงทุน รวมถุึงปีัจจัย

เส่�ยงในเรื�อำงการฟัอำกเงินอำาจเกิดุขึ�นไดุ�

   6.1.2 ผู้ลักระที่บจ้ากการนำาระบบ 5G มาใช้ในธุิรกิจ้อสังหาริมที่รัพิย์ 

ผู้ลัการศึกษาพิบว่า

   1.  ผู้้ป้ระกอบการ 5G ชว่ยให�ผู้้�ปีระกอำบัการลดุปีริมาณเอำกสาร และเพิ�ม

ความเร็วในการส่งถุ่าย จดุจำาข�อำมล้ ตดิุตาม โอำนย�ายโฉนดุท่�ดุนิ สทิธิุในการครอำบัครอำง 

ทำาให�เอำกสารเหล่าน่�ม่ความถุ้กต�อำงและสามารถุตรวจสอำบัย�อำนกลับัไดุ� นอำกจากนั�น

การนำา 5G มาใช�ช่วยในการแก�ปีัญหาการถุือำครอำงสิทธุิในท่�ดุิน เช่น ปีัญหาการหลอำก

ขายท่�ดุนิในเขตปีา่สงวน การนำาท่�ดุนิ ส.ปี.ก. หรอืำท่�ดุนิเพื�อำการเกษตรไปีหลอำกหลวงให�

ต่างชาติมาซึ่ื�อำ เปี็นต�น

   2.  การบรหิารจ้ดัีการ 5G ชว่ยให�การบัริหารจัดุการอำสังหาริมทรัพย์โดุย

การนำาเครื�อำงมือำตรวจวัดุสัญญาณเข�ามาติดุตั�งภายในท่�พักอำาศิยัหรือำอำาคารสำานักงาน

จะทำาให�ผู้้�ใช�สามารถุตรวจสอำบัและติดุตามความเปี็นไปีภายในบั�านและสำานักงานไดุ�

โดุยอำตัโนมตั ิระบับั 5G จะชว่ยขยายความสามารถุในการทำางานขอำงระบับั ให�สามารถุ

แจ�งผู้ลการติดุตามไดุ�อำย่างทันท่วงท่และม่ปีระสิทธุิภาพมากยิ�งขึ�น สามารถุทำาการ

เชื�อำมโยงข�อำมล้ไปียังหน่วยงานต่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข�อำงเมื�อำเกิดุปัีญหาไดุ�อำย่างรวดุเร็ว โดุยเฉพาะ

การจัดุการระบับัสาธุารณ้ปีโภคและเมือำงอำัจฉริยะ

   3.  ความสามารถในการแข่งขัน 5G สามารถุจัดุเก็บับััญช่ธุุรกรรมไว�

ในท่�ต่างๆ โดุยกระจายฐานข�อำม้ลแยกศิ้นย์แต่สามารถุเชื�อำมต่อำเครือำข่ายแบับั Peer to 

Peer หรอืำระบับัท่�ทุกคนแชรข์�อำมล้กนัไปีมาโดุยไมม่ศ่ิน้ยก์ลาง ทำาให�ลดุภาระคา่ใช�จ่าย 

และสามารถุตรวจสอำบัและเข�าถึุงข�อำม้ลไดุ�อำย่างรวดุเร็วมากขึ�น ระบับัน่�ม่ความ
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เท่�ยงตรงส้ง สร�างความโปีรง่ใส และความเชื�อำมั�นให�กบััธุุรกจิมากขึ�น ทั�งในแงก่ารสร�าง

ระบับันเิวศิ การสร�างกฎีระเบัย่บัรว่มกนั ซึ่ึ�งปีจัจบุันัไดุ�มภ่าคธุุรกจิและหนว่ยงานกำากบัั

ไดุ�ม่การพัฒนาและปีรับัตัวเพื�อำรอำงรับักับัเทคโนโลย่ 5 G แล�วช่วยยกระดุับัและพัฒนา

นวัตกรรมทางการเงิน และช่วยเพิ�มขดุ่ความสามารถุในการแข่งขนัขอำงปีระเทศิอำก่ดุ�วย

   4.  ผู้้้บริโภค การซึ่ื�อำท่�ดุินหรือำซึ่ื�อำบั�าน จะดุ�วยวัตถุุปีระสงค์ใดุก็ตาม เช่น

ท่�อำย่้อำาศิัยเอำง การปีล่อำยให�เช่าหรือำซึ่ื�อำเพื�อำเก็งกำาไร ใช�เงินจำานวนมากทำาให�ตลาดุน่�

ผู้้�บัริโภคจึงเข�ายาก เนื�อำงจากกระบัวนการขอำสินเชื�อำจากธุนาคารหรือำสถุาบัันการเงิน

ต่างๆ ยังคงใช�ระบับัเดุิมๆ เปี็นหลัก ซึ่ึ�งต�อำงใช�เวลานานและทรัพยากรจำานวนมาก เช่น

เจ�าหน�าท่�รัฐท่�เก่�ยวข�อำง เจ�าหน�าท่�สถุาบัันการเงิน เมื�อำผู้้�ซึ่ื�อำและผู้้�ขายตกลงจะซึ่ื�อำขาย 

ผู้้�ซึ่ื�อำจะยื�นขอำสินเชื�อำจากธุนาคารรวมถุึงการจัดุทำาเอำกสารหลายรายการ เช่น ท่�มาขอำง

รายไดุ�ขอำงผู้้�ซึ่ื�อำ ข�อำมล้สินเชื�อำท่�มอ่ำย่้ และรายงานเครดิุตบัโ้ร ซึ่ึ�งกระบัวนการยื�นขอำสินเชื�อำ

ดุังกล่าว นำาไปีส้่ปีัญหาท่�สำาคัญ 3 อำย่าง คือำ ค่าใช�จ่ายเพิ�มขึ�น ม่กระบัวนการในการ

ดุำาเนินการยาวนาน และขาดุความโปีร่งใสในการดุำาเนินการ

   ดุังนั�นผู้ลปีระโยชน์ทางเศิรษฐกิจจากเทคโนโลย่ 5G ในปีระเทศิไทยไดุ�

ปีระมาณ 2.3 ล�านล�านบัาท ในปี ี2578 โดุยแบ่ังเป็ีนผู้ลปีระโยชน์จากเทคโนโลย่ eMBB 

mMTC และ uRLLC ไดุ�ปีระมาณ 830 พันล�านบัาท 677 พันล�านบัาท และ 812 

พนัล�านบัาทตามลำาดุบัั ทั�งน่� ผู้ลการศึิกษาขอำง IHS พบัว่า หากมก่ารกำาหนดุสมมติฐาน

ให�ผู้ลกระทบัทางเศิรษฐกิจเป็ีนไปีตามลักษณะการรับัมาใช�ขอำงเทคโนโลย่ เพราะเมื�อำ

ปีระชาชนใช�งานมากขึ�น ยอ่ำมเกดิุมล้ค่าทางเศิรษฐกิจเพิ�มขึ�นเชน่กนั มล้ค่าเพิ�มจากการ

ใช�ปีระโยชน์จากเทคโนโลย่ 5G สะท�อำนให�เห็นถุึงการใช� ปีระโยชน์จากเทคโนโลย่ 5G 

ในช่วงปีี ค.ศิ.2020-2035 กล่าวคือำ ในช่วง 5 ปีีแรก (ปีี 2020--2025) การรับัเทคโนโลย่ 

5G มาใช�ยังไม่แพร่หลายมากนัก ทำาให�ม้ลค่าเพิ�มจากการใช�ปีระโยชน์จากเทคโนโลย่ 

5G ค่อำยๆ เพิ�มขึ�นท่ละน�อำย ตั�งแต่ปีี 2025 เปี็นต�นมา การใช�งานเทคโนโลย่ 5G ม่ความ

แพร่หลายมากขึ�น ทำาให�ม้ลค่าเพิ�มม่สัดุส่วนการเติบัโตท่�เพิ�มขึ�นอำย่างรวดุเร็วจนถุึงปีี 

2032 ตั�งแต่ปีี 2032 เปี็นต�นมา การใช�ปีระโยชน์จากเทคโนโลย่ 5G เข�าส้่ช่วงอำิ�มตัว ซึ่ึ�ง

ส่งผู้ลให�ม้ลค่าเพิ�มม่การเพิ�มขึ�นในอัำตราท่�ลดุลงโดุยม้ลค่าเพิ�มในปีี 2035 อำย่้ท่� 2.3 

ล�านล�านบัาท อำย่างไรก็ดุ่ ในช่วงท่�เทคโนโลย่ 5G เข�าส้่ช่วงอำิ�มตัว อำาจจะม่เทคโนโลย่
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และนวัตกรรมใหม่ๆ มาทดุแทนหรือำสนับัสนุนเทคโนโลย่ 5G เพื�อำกระตุ�นม้ลค่าเพิ�ม

ขอำงเศิรษฐกิจให�เติบัโตขึ�น

   โดุยสำาหรับัมุมมอำงในภาคธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ กับัการเปีล่�ยนแปีลงใน

ท่�น่� จะไม่ไดุ�เปี็นการโฟักัสถุึงเทคโนโลย่ใหม่ ๆ ในวงการ หากแต่จะมุ่งแสดุงให�เห็น

ถุึง ร้ปีแบับัการดุำาเนินธุุรกิจท่�จะต�อำงเปีล่�ยนแปีลงไปีอำันสืบัเนื�อำงจากความก�าวหน�า

ขอำงเทคโนโลย่ท่�ม่ผู้ลต่อำพฤติกรรมขอำงผู้้�บัริโภค โดุยอำาจแบั่งการวิเคราะห์ธุุรกิจ

อำสังหาริมทรัพย์ ไดุ�เปี็น 2 ภาคส่วนหลัก ๆ ไดุ�แก่ Commercial Real Estate และ 

Residential Real Estate

   Commercial Real Estate หรือำ อำสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ นั�นเปี็นภาค

ท่�ไดุ�รบััผู้ลกระทบัอำย่างมากจากกระแสเทคโนโลย่ท่�เกดิุขึ�น ผู่้านโลกอำอำนไลน์ ยกตัวอำย่าง

เช่น โรงแรม ท่�ม่ร้ปีแบับัค้่แข่งขันทางธุุรกิจอำย่าง Airbnb มาเปี็นผู้้�เล่นหน�าใหม่ หรือำ

ศิ้นย์การค�า ท่�ม่ธุุรกิจ Shopping Online มาตอำบัโจทย์ คนยุคใหม่ เปี็นต�น จึงทำาให�

ผู้้�พัฒนาอำสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อำาจจะม่การเปีล่�ยนแปีลงร้ปีแบับัแนวคิดุในการ

ดุำาเนินธุุรกิจในสอำงแนวทาง ไม่ว่าจะเป็ีนในมุมขอำงการแข่งขนัดุ�วยการพัฒนาปีรับัเปีล่�ยน

ธุุรกจิเดุมิ เพื�อำจดุุปีระสงคใ์นการรกัษาฐานตลาดุเดิุมขอำงตนเอำง เช่น การปีรับัปีรงุพฒันา

พื�นท่� การปีรับัเปีล่�ยนผู้้�เช่า การจัดุกิจกรรม การสร�างปีระสบัการณ์ใหม่ให�กับัล้กค�า 

เป็ีนต�น หรือำจะเป็ีนการสร�างธุุรกิจใหม่ดุ�วยการอำาศัิยเทคโนโลย่ต่าง ๆ  ในการสร�างมล้ค่าเพิ�ม

ท่�แตกตา่งจากเดิุม เช่น การเปิีดุธุุรกจิค�าปีลก่อำอำนไลน์เพิ�มเติมขึ�นมาจากธุุรกิจหลัก เพื�อำ

แข่งขันกับัธุุรกิจใหม่ท่�เข�ามาในตลาดุ เปี็นต�น

   Residential Real Estate หรือำ อำสังหาริมทรัพย์เพื�อำการอำย้่อำาศิัย ในส่วน

น่� ในภาพรวมยังจัดุไดุ�ว่า อำาจยังไม่ไดุ�รับัผู้ลกระทบัทางตรงท่�ชัดุเจนนัก เนื�อำงจากยัง

ไม่ปีรากฏการเปีล่�ยนแปีลงเทคโนโลย่ในการพัฒนาโครงการท่�รุนแรงเหมือำนภาคส่วน    

ต่าง ๆ หากแต่ จะเปี็นการเปีล่�ยนแปีลงในการใช�เทคโนโลย่ในลักษณะท่�มาเก่�ยวข�อำง

กับัการดุำาเนินช่วิตขอำงล้กค�าในดุ�านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลย่ในการสั�งสินค�าอำอำนไลน์ 

เทคโนโลย่ในการสื�อำสารกับัทม่งานบัรหิารชุมชน เทคโนโลย่ในการรักษาความปีลอำดุภัย 

หรือำการสั�งการทางโทรศิัพท์ เปี็นต�น หรือำอำาจะเปี็นการใช�เทคโนโลย่โดุยฝ่ั�งผู้้�ปีระกอำบั

การเพื�อำปีระโยชน์ในการสนับัสนุนการดุำาเนินธุุรกิจ เช่น งานการตลาดุและการขาย 

งานก่อำสร�าง งานการอำอำกแบับั เปี็นต�น
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อำย่างไรก็ตามแม�ว่า 5G จะเข�ามาเปีล่�ยนแปีลงวงการอำสังหาริมทรัพย์ให�ทันสมัยมาก

ขึ�น แต่หากเปีน็การนำาเทคโนโลยม่าใช�อำย่างไม่เข�าใจหรือำขาดุความเช่�ยวชาญหรือำไม่ม่

การดุ้แลท่�ดุ่ ก็อำาจจะไม่สร�างปีระโยชน์ส้งสุดุและยังอำาจทำาให�ผู้้�ซึ่ื�อำแบักรับัค่าใช�จ่ายท่�

ส้ญเปีล่าอำ่กดุ�วย ดุังนั�น ความทันสมัยจะต�อำงมาค้่กันกับัท่มผู้้�บัริหารจัดุการโครงการท่�

ม่ความเปี็นมือำอำาช่พ ร้�เท่าทัน ชำานาญในเทคโนโลย่ จึงจะทำาให�ไดุ�ปีระโยชน์ส้งสุดุกับั

การเปีล่�ยนแปีลงผู่้านทางเครือำข่ายสื�อำสารไร�สาย 5G ซึึ่�งเปี็นฐานข�อำม้ลสำาคัญสำาหรับั

ระบับัเศิรษฐกิจยุคใหม่หรือำระบับัเศิรษฐกิจ IoT ท่�จะเกิดุขึ�นในอำนาคต

  6.2 อภิปรายผู้ลั
  การก�าวส้่ยุค 5G จะม่การเพิ�มจำานวนเครือำข่ายมากขึ�นและสามารถุรอำงรับั

การใช�งานผู้่านอำุปีกรณ์ Internet of Things (IoT) ไดุ�ถุึงล�านล�านชิ�น AI สามารถุเร่ยนร้�

สิ�งใหม่ๆ จากข�อำม้ลทั�วทุกมุมโลกในทุกวินาท่ผู้่านระบับัโทรศิัพท์เคลื�อำนท่�อำินเทอำร์เน็ต

บัรอำดุแบันดุ ์5G จนทำาให�มข่ดุ่ความสามารถุขอำง AI มป่ีระสิทธุภิาพมากขึ�น บัรษัิทขนาดุ

ใหญ่ระดุับัโลก เช่น Google, Facebook, Apple, IBM และ Microsoft ไดุ�บัรรจุ AI ลง

ในสมอำงผู้ลิตภัณฑิ์ขอำงบัริษัทเหล่านั�นผู้่านผู้้�ใช�บัริการนับัหลายพันล�านคนทั�วโลก โดุย 

World Economic Forum (2015) ปีระเมินว่า ตั�งแต่ปีี 2025 เปี็นต�นไปี AI จะเข�าส้่จุดุ

ทะยานบัิน (Tipping point) เสมือำนเครื�อำงบัินท่�กำาลังไต่ระดุับัความส้งอำย่างรวดุเร็ว AI 

ไดุ�เริ�มส่งผู้ลกระทบัอำย่างกว�างต่อำการให�บัริการขอำงภาครัฐ ต่อำภาคธุุรกิจอำุตสาหกรรม

สาขาต่างๆ เช่น ธุุรกิจโทรคมนาคม การบัรกิารทางการเงิน โลจสิตกิส์ ค�าปีลก่ การแพทย์ 

สุขภาพ และการศิึกษา

  5G เป็ีนเทคโนโลย่เครือำข่ายท่�ถุ้กอำอำกแบับัมาเพื�อำใช�งานในอุำตสาหกรรมและ

ภาคธุุรกิจมากกว่าการใช�งานแบับัทั�วไปีแบับัเครือำข่ายท่�ผู้่านมา ดุังนั�น การเข�ามาขอำง 

5G จึงเป็ีนโอำกาสสำาหรับัผู้้�ปีระกอำบัการไทยเช่นกัน เพราะเราจะไม่เป็ีนเพ่ยงผู้้�ท่�รอำซึ่ื�อำ

เทคโนโลย่ 5G แต่จะเดิุนหน�าสร�างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลย่น่�ร่วมกับัปีระเทศิอำื�นๆ

หากผู้้�ปีระกอำบัการชาวไทยพร�อำมท่�จะเร่ยนร้�และปีรับัตัวไปีดุ�วยกัน ก็ยิ�งเป็ีนโอำกาส

สำาคัญในการพลกิปีระเทศิไทย ให�เปีน็ผู้้�นำาดุ�านนวตักรรมไดุ�เชน่กนั เพราะปีจัจุบันัหลาย

ปีระเทศิทั�วโลกกำาลงัอำย่้ในช่วงพฒันา Solution เพื�อำนำามาปีรับัใช�กบัั 5G อำย่างเหมาะสม 
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หากผู้้�ปีระกอำบัการไทยรายใดุให�ความสนใจเทคโนโลย่ใหม่น่�มากพอำ ก็อำาจช่วยให�

อำุตสาหกรรมขอำงไทยม่โอำกาสพัฒนาและแข่งขันกับัปีระเทศิอำื�นๆ ไดุ� หากเราช�าคนอำื�น

ก็จะแซึ่งหน�าไปีมากขึ�น และเราก็จะเส่ยโอำกาสทางรายไดุ�ไปีอำ่กมาก

  “Disruptive Technology” หรอืำแนวคดิุเทคโนโลยเ่ปีล่�ยนโลกเปีน็แนวคดิุท่�ไดุ�

รับัการกล่าวถุึงมานานกว่าหลายสิบัปีีในแวดุวงวิชาการเพ่ยงแต่ท่�ผู้่านมายังไม่ค่อำยม่

ใครเห็นภาพชัดุเจนเท่าไรกับัแนวคิดุดุังกล่าว เพราะยังไม่ไดุ�ม่เทคโนโลย่ท่�เปีล่�ยนโลก

เกดิุขึ�นมากมายเทา่โลกในยคุปีจัจุบันัน่�ท่�เทคโนโลย่มก่ารพฒันาท่�ก�าวกระโดุดุไปีอำยา่ง

มาก สง่ผู้ลให�เกดิุการเปีล่�ยนแปีลงอำยา่งมาก ตอ่ำหลากหลายธุุรกจิ เชน่ การปีฏวิตัวิงการ

ธุนาคาร การปีฏิวัติวงการสื�อำสิ�งพิมพ์ เปี็นต�น ดุังนั�น ธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ ก็เช่นกันท่�

ไม่อำาจหล่กเล่�ยงการเผู้ชิญหน�าต่อำการเปีล่�ยนแปีลงดุังกล่าว

  ดัุงนั�น ผู้ลกระทบัจากการนำา 5G มาใช�กบััธุุรกจิอำสงัหารมิทรพัย ์ในมมุมอำงขอำง

สมาคมอำสงัหารมิทรพัยแ์ละผู้้�ปีระกอำบัการ รวมทั�งผู้้�เช่�ยวชาญดุ�านเทคโนโลย่ 5G และ

หน่วยงานรัฐท่�เก่�ยวข�อำงท่�ม่ความเห็นพ�อำงกันว่า การนำาเทคโนโลย่ 5G มาใช�ในธุุรกิจ

อำสังหาริมทรัพย์จะส่งผู้ลบัวกต่อำธุุรกิจ มากกว่า เพราะจะทำาให�ระบับัม่ความรวดุเร็ว

และม่ปีระสิทธุิภาพกว่า (Efficiency) ม่ความโปีร่งใส (Transparency) ปีระหยัดุต�นทุน

ในการบัริหารจัดุการ (Economic of scale) และความสามารถุในการแข่งขนัทางธุุรกิจ 

(Competitiveness) ไดุ�สง้ขึ�นอำก่ดุ�วย นอำกจากนั�นเทคโนโลย่ 5G จะเป็ีนระบับักลั�นกรอำงข�อำมล้

ขนาดุใหญ่ (Big data) เก่�ยวกับัพฤติกรรมดุ�านต่างๆ ขอำงผู้้�ซึ่ื�อำผู้า่นระบับัปัีญญาปีระดิุษฐ์

 หรือำ AI กลายเปี็นฐานข�อำม้ลสำาคัญให�แก่ผู้้�ปีระกอำบัการในธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์และ

สถุานบัันการเงินในการตัดุสินใจอำนุมัติสินเชื�อำไดุ�อำย่างรวดุเร็ว ม่ปีระสิทธุิภาพ และ

ลดุความเส่�ยง ผู้ลดุังกล่าวจะสามารถุยกระดุับัคุณภาพและมาตรฐานการให�บัริการ

ขอำงภาคธุุรกิจอำสงัหาริมทรัพยข์อำงปีระเทศิอำย่างก�าวกระโดุดุ รวมทั�งยงัสามารถุป้ีอำงกนั

ปีัญหาหน่�เส่ยหรือำ NPL ขอำงธุุรกิจอำสังหาริมทรัพย์ไดุ�เปี็นอำย่างดุ่ในอำนาคตซึ่ึ�งจะทำาให�

เศิรษฐกจิโดุยรวมขอำงปีระเทศิหรอืำ GDP สามารถุขยายตวัเพิ�มขึ�นไดุ� อำยา่งไรกต็ามเมื�อำ

ระบับั 5G ถุ้กนำามาใช�ไดุ�อำยา่งเตม็ท่�แล�ว ธุนาคารพาณชิยแ์ละสถุาบันัการเงนิแบับัเดุมิๆ 

และหนว่ยงานภาครฐัท่�เก่�ยวข�อำงกบััธุุรกรรมอำสงัหารมิทรพัยจ์ะไดุ�รบััผู้ลกระทบั ดุงันั�นทั�ง

ธุนาคารพาณิชย์สถุาบัันการเงินต่างๆและหน่วยงานภาครัฐควรปีรับัตัวเพื�อำรอำงรับัการ

เปีล่�ยนแปีลงในอำนาคต และระบับัดุังกล่าวจะผู้ลักดุันเข�าส้่ฐานเครดุิตสังคม (Social 
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Credit) ต่อำไปี ซึ่ึ�งสอำดุคล�อำงกับัหลักการธุรรมภิบัาลท่�ต�อำงการทำาให�อำงค์การ ม่ระบับั

กลไก ตรวจสอำบั ถุว่งดุลุ ยกระดุบััการให�บัริการท่�มป่ีระสทิธุภิาพ ดุงัท่�รฐับัาลไทยไดุ�ปีรับั

แนวทางการบัริหารจัดุการภาครัฐผู้่านระบับั Big Data และ Digital Transformation 

รอำงรับัการเปีล่�ยนแปีลงขอำงนวัตกรรมทางเทคโนโลย่ เพื�อำเพิ�มปีระสิทธุิภาพในการให�

บัริการ และความโปีร่งใสในการบัริหารให�เกิดุขึ�นแก่ภาครัฐอำย่างทั�วถึุงต่อำไปี ซึึ่�งเป็ีน

ไปีตามหลักธุรรมาภบิัาลในการบัริหารจัดุการอำงคก์าร นบััตั�งแตก่ารม่ความรับัผู้ดิุชอำบั 

ความโปีร่งใส การสร�างการม่ส่วนร่วม ระบับักฎีหมายเข�มแข็งการตอำบัสนอำงทันความ

ต�อำงการ การเห็นชอำบัร่วมกัน ปีระสิทธิุภาพและปีระสิทธุิผู้ล

รวมทั�งความเสมอำภาคดุ�วย

7.  ข้อเสนอแนะ
  1.  ควรศิึกษาการนำา Big Data มาใช�ปีระโยชน์บันเทคโนโลย่ 5G ในการ

พัฒนาหรือำแก�ไขปัีญหาและตอำบัโจทย์ความต�อำงการขอำงปีระเทศิไทยในอำนาคต โดุย

เน�นใน 4 ดุ�านไดุ�แก่ Cashless Society, Healthcare, Aristech และ Industry

  2.  ควรม่นโยบัายในการเพิ�มความปีลอำดุภัยทาง Cyber Security เพื�อำสร�าง

ความมั�นใจให�กับัปีระชาชนในปีระเทศิหรือำผู้้�ใช�บัริการเทคโนโลย่ดุิจิทัล

  3.  ควรสร�างความตระหนกัร้�ดุ�านดุจิทิลัแกส่งัคมผู้า่นเครอืำขา่ยภาคปีระชาชน 

เพื�อำให�ปีระชาชนสามารถุปีระยกุต์ใช�และเท่าทนัเทคโนโลย่ พร�อำมรบััและสามารถุปีรบััตวั

ต่อำการเปีล่�ยนแปีลงท่�จะเกิดุขึ�นไดุ�

  4.  ควรสนบััสนนุบัรกิารสาธุารณะท่�เก่�ยวข�อำงกบััสวสัดุกิารภาครฐั โดุยมุง่เน�น

ให�เกิดุปีระโยชน์ต่อำมิติงานบัริการเพื�อำเศิรษฐกิจและสังคมดุ�วยการใช�เทคโนโลย่ดุิจิทัล 

เพื�อำพัฒนาไปีส้่ The Intelligent Innovative Mixed Use District

  5.  ควรจะศิึกษาและคัดุเลือำกกรอำบัมาตรฐาน 5G ตามแนวทางขอำง ITU ท่�

เปี็นปีระโยชน์ในการสนับัสนุนภารกิจ 4 อำุตสาหกรรมหลักขอำงปีระเทศิไทย

  6.  ปีระเทศิไทยต�อำงจดัุสรรยา่นความถุ่�เพื�อำใช�ในกิจการโทรคมนาคม โดุยต�อำง

กำาหนดุไว�ในแผู้นจัดุสรรคลื�นความถุ่� จากนั�นควรกำาหนดุให�มก่ารปีระมล้ล่วงหน�าอำย่าง

น�อำย 3-5 ปีี เพื�อำให�ผู้้�ปีระกอำบัการท่�สนใจสามารถุเตร่ยมความพร�อำมทางการลงทนุและ
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ทำาแผู้นธุุรกิจ และยังเปี็นผู้ลดุ่กับับัริษัทพัฒนาเทคโนโลย่ท่�เก่�ยวข�อำงอำื�น ๆ จะไดุ�มั�นใจ

ว่าอำนาคตจะม่คลื�นความถุ่�มารอำงรับันวัตกรรมใหม่ ๆ

  7.  ภาครัฐควรทบัทวนและจัดุทำาแผู้น รวมทั�งอำนุญาตให�มก่ารใช�คลื�นความถุ่�

ร่วม (Spectrum Sharing) และการซึ่ื�อำขายคลื�นความถุ่� (Spectrum Trading) ซึ่ึ�งเปี็น

แนวปีฏิบัติัทั�วไปีในต่างปีระเทศิ และส่งเสริมให�มก่ารใช�คลื�นในย่านความถุ่� Unlicensed 

Band ซึ่ึ�งเทคโนโลย่ใหม่อำย่าง LTE-U (LTE Unlicensed) จะมาร่วมใช�งานบันย่าน

ความถุ่� 5 GHz ร่วมกับัเทคโนโลย่ Wi-Fi เพื�อำให�ระบับั LTE สามารถุใช�งานไดุ�ดุ�วย

ความเร็วท่�ส้งขึ�นโดุยเฉพาะกับัอำุปีกรณ์ใหม่ๆ
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พ้�นท่�สาธีารณะกับัการสร้างเสริมศักยภิาพขัองบุัคคล
ออทิสติกในปีระเทศไทย

Public Sphere and the empowerment 
of Autism in Thailand

ฉัตรวรัญช์ อำงคสิงห1 

และ เพ็ญทิพา แจ่มจันทร์เกษม2

บที่คัดีย่อ

  อำอำทิสติก เปี็นความพิการท่�ภาวะระบับัปีระสาททางานซึ่ับัซึ่�อำน เกิดุความ

บักพร่อำงขอำงพัฒนาการทางสมอำง การทำางานขอำงกล�ามเนื�อำ พฤติกรรม อำารมณ์ และ

การสื�อำสาร การตอำบัสนอำงต่อำโลกภายนอำก รวมถึุงการปีฏิสัมพนัธุก์บััผู้้�อำื�น วตัถุุปีระสงค์

ขอำงบัทความน่�คือำ การนำาแนวคิดุพื�นท่�สาธุารณะ ผู้่านโลกช่วิตและระบับัขอำง เจอำเก�น 

ฮาเบัอำร์มาส มาเชื�อำมโยงกับัการสร�างเสริมศิักยภาพดุ�านการเร่ยนร้�และการฝ่ึกทักษะ

ดุ�านอำาช่พ ผู้ลการศิึกษาพบัว่า การสร�างเสริมศิักยภาพท่�สำาคัญมาจากโลกช่วิตคือำ

ครอำบัครัว ซึ่ึ�งเคลื�อำนตัวเข�าส้่ระบับัผู้่านกลไกการฟัื�นฟ้ัทางการแพทย์ ท่�ต�อำงอำาศิัย

ผู้้�เช่�ยวชาญและระบับัย่อำยคอืำเงนิตราและอำำานาจอำงค์กรภาคเอำกชนและภาคปีระชาสงัคม

ไดุ�ทำาหน�าท่�บั้รณาการทางสังคมในโลกช่วิตขอำงบัุคคลอำอำทิสติกให�ดุำาเนินต่อำไปีไดุ� 

ในมิติขอำงการเร่ยนร้� การฝ่ึกทักษะอำาช่พและการม่งานทำา

คำาสำาคัญ: พื�นท่�สาธุารณะ, การสร�างเสริมศิักยภาพ, บัุคคลอำอำทิสติก

1 ผู้้�ช่วยศิาตราจารย์,ดุร.,อำาจารย์ปีระจามหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
2 ผู้้�จัดุการฝ่่ายผู้้�เช่�ยวชาญพิเศิษ
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Abstract

  Autism is a disability in which the nervous system functions complicated. 

Such as defects of brain development, muscle function, behavior function, 

emotion and communication. Defects of response to the outside world and 

disable to interact with others. The purpose of this article is to bring concept of 

“Public Sphere” of philosopher Jurgen Habermas by “lifeworld” and “system” 

are linked to the empowerment of learning and vocational skills training. The 

results of the study showed that the important empowerment comes from the 

lifeworld by family. Which moves into the system through the medical regen-

eration mechanism. That requires expertise and the subsystems of “money 

and power”. Non-governmental and civil society organizations are gap filling 

for social integration in the lifeworld of autistic individuals’ lives. In the learning 

dimension, career employment and skills training.

Key words: Public sphere, Empowerment, Autism
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1. บที่นำา
  อำอำทิสติก เป็ีนความพิการปีระเภทหนึ�งตามพระราชบัญัญัตสิง่เสริมและพัฒนา

คุณภาพช่วิตคนพิการ ร้�จักกันในชื�อำกลุ่มอำาการอำอำทิสติก (Autism Spectrum Disor-

ders: ASD) ซึึ่�งหมายถุึง ภาวะระบับัปีระสาททางานซัึ่บัซึ่�อำน เปี็นความบักพร่อำงขอำง

พฒันาการทางสมอำง พฤตกิรรม และการสื�อำสารทั�งการใช�ภาษาพ้ดุ ภาษาทา่ทาง แม�จะ

ตรวจพบัไดุ�ในทกุชว่งวยัแตส่ว่นมากจะสามารถุเริ�มสงัเกตพบัอำาการไดุ�ตั�งแตใ่นเดุก็ชว่ง

อำายุ 0-3 ปีีโดุยเริ�มสังเกตจากลักษณะ “ไม่สบัตา ไม่พาท่ ไม่ช่�นิ�ว ไม่ชอำบัเปีล่�ยนแปีลง” 

อำันเปี็นเครื�อำงหมายขอำงการม่ภาวะความผู้ิดุปีกติขอำงพัฒนาการท่�ไม่สามารถุพัฒนา

ทักษะสังคม ทักษะทางภาษา และการสื�อำความหมายไดุ�เหมาะสมตามวัย ซึ่ึ�งพบัว่าม่

แนวโน�มสง้ขึ�นในทกุปีระเทศิทั�วโลก ถุ�าไดุ�รบััการวนิจิฉยัและดุแ้ลช่วยเหลอืำอำย่างเหมาะสม

ตั�งแต่อำายุน�อำยๆ อำย่างต่อำเนื�อำงจะสามารถุใช�ช่วิตในสังคมไดุ�อำย่างปีกติ

  ภาวะอำอำทิสติกไม่สามารถุตรวจพบัไดุ�ในระหว่างตั�งครรภ์เฉกเช่นอำาการผู้ิดุ

ปีกติดุ�านอำื�นๆ การสังเกตอำาการโดุยคนใกล�ชิดุในช่วงแรกเกิดุจนถุึง 3 ขวบัปีีแรกจึงม่

ความสำาคัญมาก เดุ็กท่�ม่ภาวะอำอำทิสติกจะม่ความบักพร่อำงในการทำาความเข�าใจ การ

ตอำบัสนอำงต่อำโลกภายนอำก รวมถึุงการปีฏิสัมพันธุ์กับัผู้้�อำื�น จึงเปี็นสาเหตุท่�ทำาให�เดุ็ก          

อำอำทิสติกม่พฤติกรรมการแสดุงอำอำกท่�แตกต่างจากเด็ุกปีกติทั�วไปี จากลักษณะอำาการ

และความรุนแรงท่�ม่ความแตกต่างกันในเดุ็กแต่ละคน ทำาให�ยากท่�จะสรุปีผู้ลการ

วินิจฉัยไดุ�ตั�งแต่ในการตรวจครั�งแรกว่าเด็ุกม่ภาวะอำอำทิสติกหรือำไม่ เมื�อำไม่ม่ตัวบ่ังช่�ท่�

เห็นไดุ�ชัดุเจนทำาให�ต�อำงอำาศิัยการสังเกตอำย่างต่อำเนื�อำงแทน เดุ็กอำอำทิสติกจำานวนมาก

ไมส่ามารถุใช�คำาพ้ดุในการสื�อำสารสิ�งท่�ต�อำงการไดุ� ทำาให�ผู้้�อำื�นไมเ่ข�าใจหรอืำบัางครั�งเข�าใจ

ผู้ดิุในสิ�งท่�เดุก็อำอำทิสตกิพยายามจะสื�อำ อำาการข�างต�นน่�บัางอำาการอำาจพบัไดุ�ในเด็ุกปีกติ

เช่นกันแต่จะเปี็นเพ่ยงอำาการชั�วคราวเท่านั�น ส่วนเดุ็กอำอำทิสติกจะม่อำาการหลายอำย่าง

พร�อำมกันต่อำเนื�อำงเปี็นระยะเวลานาน (โสธุิดุา ผูุ้ฏฐธุรรม, 2563)

  ในปีัจจุบัันสังคมไทยยังขาดุความเข�าใจท่�ถุ้กต�อำง รวมถุึงขาดุความตระหนัก

ร้�ท่�ม่ต่อำบุัคคลอำอำทิสติก เมื�อำครอำบัครัวขาดุความร้�ในการเฝ้่าสังเกตพฤติกรรมขอำงเดุ็ก

อำย่างถุ้กต�อำง เดุ็กจึงส้ญเส่ยโอำกาสท่�จะตรวจพบัอำาการตั�งแต่เนิ�นๆ ความล่าช�าในการ

ตรวจพบัและคัดุกรอำงน่�ส่งผู้ลโดุยตรงต่อำโอำกาสท่�จะพัฒนาความพร�อำมในการใช�ช่วิต



        133 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2564

ปีระจำาวนัในสงัคม เมื�อำเดุก็ในภาวะอำอำทสิตกิไมไ่ดุ�รบััการฝ่กึฝ่นและพฒันาศิกัยภาพใน

ช่วงวัยท่�เหมาะสมจะส่งผู้ลต่อำปีัญหาดุ�านอำื�นๆ อำย่างต่อำเนื�อำง จนถุึงเมื�อำเติบัโตเข�าส้่วัย

ขอำงคนทำางาน วัยผู้้�ใหญ่ จนถุึงวัยชรา ภาวะอำอำทิสติกท่�ไม่ไดุ�รับัการแก�ไขตั�งแต่ต�นทาง

จึงส่งผู้ลอำย่างมหาศิาลต่อำช่วิตขอำงบัุคคลผู้้�นั�น แม�ในระยะต�นบัุคคลอำอำทิสติกอำาจจะม่

พ่อำแม่ผู้้�ปีกครอำงหรือำญาติพ่�น�อำงคอำยดุ้แล แต่เมื�อำเจริญวัยขึ�นและตกอำย้่ในสภาพท่�

แตกต่างกบัับัคุคลทั�วไปีตรงท่�ไมส่ามารถุชว่ยเหลอืำตนเอำงในดุ�านการทำางานการมอ่ำาชพ่

เพื�อำหาเล่�ยงตวัไดุ� อำนาคตขอำงบุัคคลอำอำทิสตกิจงึตกอำย่้ในความเส่�ยงสง้และเป็ีนภาวะท่�

ต�อำงการการช่วยเหลือำดุ้แลจากรัฐบัาลและสังคม

  ครอำบัครัวเป็ีนดุ่านแรกขอำงการคัดุกรอำงสำาหรับัเด็ุกท่�มภ่าวะอำอำทิสติก การเปิีดุ

ใจยอำมรับัจากครอำบัครัว ไม่มอำงว่าบัุคคลอำอำทิสติกเปี็นภาระจึงเปี็นปีัจจัยสำาคัญยิ�งท่�

ส่งผู้ลต่อำการพัฒนาคุณภาพช่วิตบัุคคลอำอำทิสติกให�ดุ่ขึ�น จนสามารถุดุำาเนินช่วิตอำย้่ใน

สงัคมไดุ�อำย่างม่ความสุขตามศิกัยภาพ ผู้้�ปีกครอำงขอำงเด็ุกท่�มภ่าวะอำอำทิสตกินั�นมค่วาม

กังวลหลายดุ�าน ตั�งแต่การพัฒนาความพร�อำมขั�นต�น โดุยเฉพาะการเข�าส้่ระบับัการ

ศิึกษาตั�งแต่ขั�นปีฐมวัยจนถึุงระดัุบัอำุดุมศึิกษา เนื�อำงจากบุัคคลอำอำทิสติกอำย่้ในโลกขอำง

ตนเอำงเปี็นหลัก ม่ความบักพร่อำงในการต่ความสถุานการณ์และกฎีเกณฑิ์ทางสังคม 

ซึ่ึ�งลักษณะเฉพาะท่�ไม่ยืดุหยุ่นน่�ทำาให�รับัมือำกับัความเปีล่�ยนแปีลงต่างๆ ไดุ�ยาก เมื�อำ

ผู้นวกกับัความบักพร่อำงทางการสื�อำสารและการแสดุงอำอำกทางพฤติกรรม ทำาให�เด็ุกต�อำง

ใช�เวลาในการปีรับัตัวให�เข�ากับัสังคมมากกว่าปีกติ

  แนวทางหนึ�งขอำงการฟืั�นฟ้ัสมรรถุภาพขอำงบุัคคลอำอำทิสติกก็คอืำการให�เข�าเรย่น

รว่มกบััเดุก็ปีกตเิพื�อำการเรย่นร้�และดึุงความสนใจอำอำกจากโลกภายในตนเอำง เรย่นร้�ท่�จะ

อำย่้รว่มกับัผู้้�อำื�นอำยา่งเชน่เดุก็ปีกตคิรอำบัครวัท่�มฐ่านะทางเศิรษฐกิจท่�ดุส่ามารถุสนับัสนนุ

ทางดุ�านการเงิน ก็จะม่โอำกาสในการฝ่ึกฝ่นและเตร่ยมความพร�อำมก่อำนเข�าเร่ยนเพื�อำให�

เดุก็อำอำทิสตกิสามารถุเรย่นรว่มกบััเดุก็คนอำื�นไดุ� ในขณะท่�ครอำบัครวัท่�ตกอำย่้ในภาวะยาก

ลำาบัากทางเศิรษฐกจิไม่สามารถุทุม่เทกำาลังกายและกำาลังเงนิในการฝึ่กฝ่นเตรย่มความ

พร�อำมให�กับัเด็ุกไดุ� ทำาให�ม่เพ่ยงเด็ุกอำอำทิสติกส่วนน�อำยเท่านั�นท่�ไดุ�รับัโอำกาสทางการ

ศิกึษาอำย่างเต็มความสามารถุผู่้านโรงเรย่นหรือำศิน้ย์การเรย่นร้�เพื�อำฝ่กึทักษะต่างๆ และ

ดุ�วยข�อำจำากัดุเหล่าน่�ทำาให�เด็ุกอำอำทิสติกบัางส่วนถุ้กบับ่ัอำอำกจากระบับัการศึิกษาสามัญ

ไปีส้ศ่ิน้ย์การเรย่นร้�เฉพาะกลุม่ หรือำบัางส่วนถุ้กผู้ลักอำอำกจากระบับัการศึิกษาไปีในท่�สดุุ 

เดุก็อำอำทิสตกิกลุม่น่�จะเติบัโตเป็ีนบุัคคลอำอำทิสตกิโดุยท่�ไมไ่ดุ�ผู่้านการฝึ่กฝ่นดุ�านการฟืั�นฟ้ั
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ทักษะช่วิต ทักษะดุ�านอำาช่พ และกลายเปี็นภาระขอำงครอำบัครัวอำย่างสมบั้รณ์

  จากข�อำมล้ทางสถุติ ิ(มล้นธิุอิำอำทสิตกิไทย, 2562) พบัวา่จำานวนบัคุคลอำอำทสิตกิ

ทั�วโลกเพิ�มส้งขึ�นอำย่างต่อำเนื�อำง โดุยจากเยาวชน 59 คนทั�วโลกจะพบัเดุ็กท่�ม่ภาวะ

อำอำทิสติก 1 คน หรือำสัดุส่วนส้งถุึง 1:59 และมากกว่า 50% ขอำงบัุคคลอำอำทิสติกนั�นไม่

สามารถุเข�าถุึงอำุปีกรณ์อำำานวยความสะดุวกทางสังคมพื�นฐานไดุ� สำาหรับัสถุานการณ์

ในปีระเทศิไทยนั�นพบัว่าม่บัุคคลอำอำทิสติกในไทยกว่า 300,000 คน โดุยม่แนวโน�มส้ง

ขึ�นเรื�อำยๆ เฉกเช่นปีระเทศิอำื�นๆ ทั�วโลก ม่บัุคคลอำอำทิสติกในปีระเทศิไทยท่�ลงทะเบั่ยน    

ในระบับัขอำงผู้้�พิการจำานวน 14,841 คน ซึึ่�งถุอืำเป็ีนเพ่ยงแค่ราว 4.95% จากจำานวนปีระเมนิ

ขอำงบัคุคลอำอำทสิตกิทั�งหมดุในปีระเทศิ จะเห็นไดุ�ว่าบัคุคลอำอำทสิตกิส่วนมากยงัไม่ไดุ�เข�า

รับัการคัดุกรอำงท่�ถุ้กต�อำง ไม่ม่ตัวตนในระบับั ขาดุการพัฒนาทักษะท่�เหมาะสมตั�งแต่

ระดุับัปีฐมภ้มิจนถุึงระดุับัท่�ส้งขึ�นไปีตามลำาดุับั และทำาให�ส้ญเส่ยโอำกาสท่�จะไดุ�รับัการ

สนับัสนุนจากภาครัฐในดุ�านต่างๆ เช่น สิทธุิผู้้�พิการ เปี็นต�น จากจำานวนปีระเมินขอำง

บัุคคลอำอำทิสติกทั�งหมดุในปีระเทศินั�นม่เพ่ยงไม่ถุึง 200 คนท่�ม่งานทำาและม่รายไดุ�

เล่�ยงช่พ เพราะสังคมส่วนใหญ่ยังม่ความเข�าใจว่าบัุคคลอำอำทิสติกเสมือำน “คนท่�ช่วย

เหลอืำตนเอำงไมไ่ดุ�หรอืำควบัคุมตนเอำงไม่ไดุ�” ซึ่ึ�งความเข�าใจท่�คลาดุเคลื�อำนน่�ทำาให�นายจ�าง

ไมก่ล�าจ�างงาน หรอืำจ�างเปีน็แรงงานไมม่ค่วามชำานาญจงึไดุ�รบััคา่ตอำบัแทนในระดุบััตำ�า

กว่าคนทั�วไปี ความเข�าใจจากนายจ�างและเพื�อำนร่วมงาน รวมถุึงการสร�างความเข�าใจ

ท่�ถุ้กต�อำงในสังคมจะเป็ีนปีัจจัยสำาคัญเพื�อำฝ่ึกฝ่น พัฒนาศัิกยภาพบุัคคลอำอำทิสติกให�

สามารถุพึ�งตนเอำงและดุำารงช่วิตอำย่้ในสังคมไดุ�อำย่างเท่าเท่ยม ความเข�าใจท่�ถุ้กต�อำงน่�

ยังช่วยให�สังคมสามารถุปีฏิบััติต่อำบัุคคลอำอำทิสติกอำย่างเหมาะสม เพื�อำการทำางานร่วม

กันอำย่างม่ปีระสิทธุิภาพ

  แนวคิดุพื�นท่�สาธุารณะ (Public Sphere) เปี็นแนวคิดุทางสังคมวิทยา (So-

ciology) ท่�ผู้้�วิจัยนำามาเป็ีนกรอำบัความคิดุในการวิจัยความสัมพันธ์ุขอำงปัีจเจกซึึ่�งเป็ีน

บัคุคลอำอำทิสติก และโลกสงัคม (Social World) โดุยนักคิดุคนสำาคญัคือำ เจอำเก�นฮาเบัอำร์มาส 

(Jürgen Habermas) (1929-ปีัจจุบััน) นักปีรัชญาและสังคมวิทยาชาวเยอำรมัน ซึ่ึ�งให�

ความสำาคัญกับัพื�นท่�สาธุารณะท่�เก่�ยวข�อำงกับัผู้้�คนทุกๆ คนในทุกระดุับั และม่ความ

สัมพันธุ์เก่�ยวข�อำงกับัทุกๆ คน เปีิดุรับั สามารถุเข�าถุึงไดุ�หรือำแบั่งปีันร่วมกับัสมาชิกทุกๆ

คนในชมุชน ในเชงิการเมอืำงพื�นท่�สาธุารณะเปีน็ต�นกำาเนิดุขอำงอำดุุมคตขิอำงการเมอืำงแบับั
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ปีระชาธุิปีไตย และเปี็นรากฐานขอำงคุณค่าเชิงคุณธุรรมและความร้� ซึ่ึ�งหล่อำเล่�ยงและ

รักษาความเปี็นปีระชาธุิปีไตย ซึ่ึ�งไดุ�แก่ ความเสมอำภาค เสร่ภาพ ความเปี็นเหตุเปี็นผู้ล 

และความจริง (เจมส์ กอำร์ดุอำน ฟัินเลย์สัน, 2559)

  ฮาเบัอำรม์าสให�ความสำาคญักบััการแบัง่แยกระหวา่งโลกชว่ติ (Lifeworld) และ

ระบับั (System) ซึ่ึ�งเปี็นสอำงปีริมณฑิลขอำงช่วิตทางสังคมท่�ม่ความแตกต่างกัน ต่างม่

กฎีเกณฑิ์ สถุาบัันและแบับัแผู้นทางพฤติกรรม ฯลฯ ในเขตพื�นท่�ขอำงตนเอำง โลกช่วิต

และระบับัคือำแหล่งกำาเนิดุขอำงการกระทำาเชิงสื�อำสารและการกระทำาเชิงเครื�อำงมือำ โลก

ช่วิตคือำพื�นท่�ขอำงช่วิตทางสังคมซึึ่�งไม่เปี็นทางการเช่นครอำบัครัว และสมาชิกครอำบัครัว 

วัฒนธุรรม ซึ่ึ�งไม่ม่กฎีเกณฑิ์ท่�ตายตัว โลกช่วิตเปีิดุกว�างต่อำการแก�ไขและเปีล่�ยนแปีลง 

แตต่�อำงเกดิุขึ�นทล่ะสว่นและคอ่ำยเปีน็คอ่ำยไปี โลกชว่ติมห่ลากหลายหน�าท่�และเปีน็พลงั

เพื�อำ “บ้ัรณาการทางสังคม” โลกชวิ่ตสนบััสนนุการกระทำาเชงิสื�อำสาร และการกระทำาเชงิ

สื�อำสารก็ชว่ยหล่อำเล่�ยงชวิ่ตดุ�วยการเพิ�มเติมทนุจากความร้�ท่�แบัง่ปีนักัน ในขณะท่�ระบับั

หมายถึุงโครงสร�างขอำงการเห็นพ�อำงต�อำงกัน ซึึ่�งในแนวคิดุขอำงฮาเบัอำร์มาสสามารถุแยก

อำอำกเปีน็สอำงระบับัย่อำยท่�แตกตา่งกนั คอืำ เงนิตรา และอำำานาจท่�โจมตเ่ข�าส้ฉ่ากหน�าขอำง

ช่วิตทางสังคม ส่งผู้ลให�ผู้้�กระทำาการ (Agent) เริ�มเข�าไปีอำย้่ในแบับัแผู้นพฤติกรรมเชิง

เครื�อำงมือำท่�สร�างไว�ก่อำนแล�ว หน�าท่�หลักขอำงเงินตราและอำำานาจคือำการผู้ลิตซึ่ำ�าทางสังคม

ในเชงิวัตถุุดุ�วยการผู้ลิตและการไหลเว่ยนขอำงสินค�าและบัริการ โดุยทำาให�การกระทำาตา่งๆ 

สอำดุคล�อำงกนัและเกดิุผู้ลในแง่ขอำงการ “บัร้ณาการระบับั” เมื�อำสงัคมขยายตวัและซึ่บััซึ่�อำน

ขึ�น ม่การเคลื�อำนย�ายมากขึ�น ภารกิจการบั้รณาการทางสังคมเริ�มยากขึ�นเรื�อำยๆ ภายใต�

สภาวการณ์เหลา่น่� ระบับัต่างๆ เช่นเศิรษฐกจิและการบัรหิารงานขอำงรัฐไดุ�ผู้อ่ำงถุา่ยภาระ

ไปีตกอำย่้กบััการสื�อำสารและการถุกเถุ่ยงพ้ดุคยุ ซึ่ึ�งมบ่ัทบัาทในการทำาให�สังคมยังรวมตวักนั

ไดุ� โดุยทั�วไปีแล�วโลกชวิ่ตมักนำาไปีส้ค่วามเป็ีนอิำสระ และการแสวงหาเป้ีาหมายท่�เลอืำกเอำง

ในวิถุ่ทางท่�ระบับัไม่อำาจทำาไดุ�

  สาระสำาคญัท่�ฮาเบัอำร์มาสช่�ให�เห็นกค็อืำสงัคมสมัยใหม่ดุำารงอำย่้ในดุลุยภาพอัำน

เปีราะบัางระหว่างระบับักับัโลกชวิ่ต โดุยท่�โลกชวิ่ตสำาคญักว่า เนื�อำงจากระบับัพึ�งพาและ

ฝ่งัตวัอำย่้ในโลกชว่ติ สำาหรบััฮาเบัอำรม์าสแล�วโลกชว่ติคอืำสื�อำกลางท่�สามารถุเตมิเตม็และ

อำย่้ไดุ�ดุ�วยตนเอำง ขณะท่�ระบับัทำาไม่ไดุ� ระบับัจะทำางานไดุ�ต�อำงอำาศิัยความหมายท่�มา

จากโลกช่วิตเท่านั�น โดุยท่�โลกช่วิตก่อำให�เกิดุแบับัแผู้นต่างๆ ขอำงการกระทำาเชิงสื�อำสาร

และระบับัก่อำให�เกิดุแบับัแผู้นต่างๆ ขอำงการกระทำาเชิงเครื�อำงมือำ และโดุยเหตุท่�การ 
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กระทำาเชิงสื�อำสารมาก่อำนการกระทำาเชิงเครื�อำงมือำ โลกช่วิตจึงต�อำงมาก่อำนระบับั

  อำย่างไรก็ตาม แม�ว่าระบับัต�อำงพึ�งพาและฝ่ังตัวอำย้่ในโลกช่วิต แต่ระบับักลับัม่

แนวโน�มท่�จะรุกลำ�า เข�าแทนท่� ยึดุครอำงและแม�กระทั�งทำาลายโลกช่วิต ซึ่ึ�งก่อำให�เกิดุ

“พยาธิุวิทยาทางสังคม” ท่�หมายถึุงผู้ลโดุยรวมท่�เกิดุขึ�นจากการยึดุครอำงโลกช่วิต 

ซึ่ึ�งไดุ�แก่ 1) ภาวะผู้ิดุปีกติขอำงสังคม – Anomie อำันเปี็นการลดุลงขอำงความหมายท่�ม่

ร่วมกันและความเข�าใจซึ่ึ�งกันและกัน 2) ความแตกแยก – Disintegration หรือำความ

ผูุ้พังขอำงความผู้้กพันทางสังคม 3) ความแปีลกแยก – Alienation ท่�ผู้้�คนร้�สึกถุึงการไร�

ท่�พึ�ง (Helplessness) และขาดุความร้�สึกถุึงความเปี็นเจ�าขอำงมากขึ�น 4) กระบัวนการ

เสื�อำมถุอำยทางศิล่ธุรรม – Demoralization คอืำเกดิุความไมเ่ตม็ใจท่�จะรบััผู้ดิุชอำบัตอ่ำการ 

กระทำาขอำงตนและต่อำปีรากฏการณ์ทางสังคม และปีระการสุดุท�าย 5) ภาวะไร�เสถุ่ยรภาพ

ทางสังคม – Social instability อำนัเป็ีนภาวะไร�เสถุ่ยรภาพและการพงัทลายขอำงระเบัย่บั

สังคม

  สำาหรบััแนวคดิุขอำงการเสรมิสร�างพลงัอำำานาจ (Empowerment) ซึ่ึ�งนำามาใช�ใน

งานศึิกษาน่�ดุ�วยนั�นเปีน็แนวคดิุในการเปีล่�ยนแปีลงการทำางานในการใช�ความสามารถุ

ในการพัฒนาโดุยปีระสานงานและทำางานร่วมกัน (Marquis & Huston, 2000) 

การเสริมสร�างพลังอำำานาจ เปี็นไดุ�ทั�งกระบัวนการ (Process) และผู้ลลัพธุ์ (Outcome) 

และทำาให�เกดิุการเปีล่�ยนแปีลง ทำาให�บัคุคลร้�สกึถุงึความสำาเร็จ เป็ีนการพัฒนาแรงจง้ใจ

และความสามารถุในการทำางานอำย่างม่ปีระสิทธิุภาพ และไม่ยากท่�จะบัรรลุเป้ีาหมาย

(Tebbit,1993) นอำกจากน่�การเสริมสร�างพลังอำำานาจยังเปี็นกระบัวนการทางสังคม

ท่�ให�การยอำมรับั ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถุขอำงบุัคคลเพื�อำให�บัุคคลสามารถุ

แสวงหาวิธุ่การเพื�อำให�บัรรลุความต�อำงการและแก�ปีัญหาขอำงตนเอำงท่�จำาเปี็นมาใช�ใน

การควบัคุมความเปี็นอำย่้หรือำช่วิตขอำงตนโดุยการเร่ยนร้�ทักษะและพัฒนาความร้�สึก

ถุึงความสามารถุในการควบัคุมผู้ลขอำงปัีญหาท่�ม่ต่อำการดุำารงช่วิต (Gibson ,2000; 

Zimmerman, 1996) การเสรมิสร�างพลงัอำำานาจสามารถุพฒันาตนเอำง พฒันางานและ

พัฒนาสังคมไดุ�อำย่างม่ปีระสิทธุิภาพ

  จากกรอำบัความคิดุดุังกล่าว ผู้้�วิจัยสนใจว่าท่ามกลางปีัญหาท่�บัุคคลอำอำทิสติก 

ต�อำงเผู้ชิญ จะม่ทางอำอำกหรือำทางรอำดุอำย่างไร แนวคิดุพื�นท่�สาธุารณะในทัศินะขอำง

ฮาเบัอำร์มาสท่�แบ่ังโลกช่วิตและระบับันั�น ม่บัทบัาทสำาคัญอำย่างไรในการสร�างเสริม
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ศิกัยภาพขอำงบัคุคลอำอำทสิตกิ ดุลุยภาพระหวา่งโลกชว่ติและระบับัคอืำอำะไร และแนวทาง

การสร�างเสริมศิักยภาพขอำงบัุคคลอำอำทิสติกเปี็นอำย่างไร

2.  วัตถุประสงค์การวิจ้ัย
  1.  เพื�อำศิึกษาความสำาคัญขอำงปีริมณฑิลพื�นท่�สาธุารณะในการสร�างเสริม

ศิักยภาพขอำงบัุคคลอำอำทิสติกในสังคมไทย

  2.  เพื�อำศิึกษาถุึงกระบัวนการในการสร�างเสริมศิักยภาพคุณภาพช่วิตและ

ทักษะอำาช่พขอำงบัุคคลอำอำทิสติกในสังคมไทย

3.  คำาถามการวิจ้ัย
  แนวคดิุพื�นท่�สาธุารณะมบ่ัทบัาทอำย่างไรในการสร�างเสริมศิกัยภาพขอำงบุัคคล

อำอำทสิตกิ การสร�างเสริมศิกัยภาพขอำงบัคุคลอำอำทสิตกิในปีระเทศิไทยมก่ระบัวนการและ

วิธุ่การอำย่างไร

4.  การดีำาเนินการวิจ้ัย
  การวิจัยน่�เปี็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดุยม่ผู้้�ให�ข�อำม้ล

หลักแบั่งเปี็น 4 กลุ ่มคือำ1) บัุคคลอำอำทิสติกและครอำบัครัวขอำงบัุคคลอำอำทิสติก 

2) ผู้้�บัริหารและเจ�าหน�าท่�ขอำงสถุานปีระกอำบัการท่�ม่การจ�างงานบัุคคลอำอำทิสติก ซึ่ึ�ง

ไดุ�แก่ CP-True-Autistic Thai Foundation Vocational Training Center 3) ผู้้�แทน

ขอำงภาคชุมชนในการฝึ่กทักษะอำาชพ่แก่บัคุคลอำอำทิสตกิ ศิน้ย์พฒันาเด็ุกพิเศิษวัดุห�วยหม้

และ 4) ผู้้�บัริหารและเจ�าหน�าท่�ขอำงม้ลนิธุิอำอำทิสติกไทยท่�ม่บัทบัาทในการสร�างเสริม

ศิักยภาพขอำงบัุคคลอำอำทิสติก ในการวิจัยใช�วิธุ่การเก็บัข�อำม้ล โดุยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Discussion) และ

การสังเกตการณ์ (Observation)

5.  ผู้ลัการวิจ้ัย
  ผู้ลการวิจัยแบ่ังอำอำกเป็ีน 3 ส่วนคือำส่วนแรก เป็ีนการนำาเสนอำการวิเคราะห์

ปีรากฏการณ์กบััโลกชวิ่ต (Life world) และระบับั (System) ขอำงบุัคคลอำอำทิสติก ในส่วน
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ท่�สอำง เปีน็การนำาเสนอำกระบัวนการและวธ่ิุการขอำงการเสริมสร�างพลงัอำำานาจขอำงบัคุคล

อำอำทิสติก ผู้่านโลกช่วิตขอำงครอำบัครัวและเข�าส้่พื�นท่�ขอำงระบับัดุ�วยกลไกและเครื�อำงมือำ

ทางการแพทย์ และในส่วนท่�สาม เปี็นการนำาเสนอำการบั้รณาการขอำงโลกช่วิตผู้่านการ

เสริมสร�างศัิกยภาพขอำงภาคเอำกชนและภาคปีระชาสังคมในการส่งเสริมการม่งานทำา

ขอำงบัุคคลอำอำทิสติก

  5.1  โลักช่วิตของบุคคลัออที่ิสติก

  โลกชวิ่ตในเชงิปีจัเจกขอำงบัคุคลอำอำทิสตกิคอืำลกัษณะขอำงการมค่วามบักพรอ่ำง

ในหลายๆ ดุ�าน ซึ่ึ�งไดุ�แกดุ่�านปีฏสิมัพนัธุท์างสงัคม เชน่ ไมม่อำงสบัตาบัคุคลอำื�น ไมม่ก่าร

แสดุงอำอำกทางส่หน�ากิริยาหรือำท่าทาง เล่นกับัเพื�อำนไม่เปี็น ไม่สนใจท่�จะทำางานร่วมกับั

ใครไม่เข�าใจพฤติกรรมขอำงบัุคคลอำื�น ซึ่ึ�งปีัจจัยภายในตนเอำงน่�ทำาให�เกิดุความบักพร่อำง

ดุ�านการสื�อำสาร ทั�งการใช�ภาษาพ้ดุ ความเข�าใจภาษา การแสดุงกิริยาสื�อำความหมาย 

ซึ่ึ�งมห่ลายระดุบััตั�งแตก่ารไมส่ามารถุพ้ดุสื�อำความหมายไดุ�เลย หรอืำบัางคนพ้ดุไดุ�แตไ่ม่

สามารถุสนทนาโต�ตอำบักับัผู้้�อำื�นไดุ�อำย่างเข�าใจ ปีจัจยัภายในตนเอำงอำก่ปีระการหนึ�งกค็อืำ

มค่วามบักพรอ่ำงดุ�านพฤตกิรรมและอำารมณ์ มค่วามบักพรอ่ำงดุ�านการรบััร้�และปีระสาท

สัมผู้ัส ซึ่ึ�งส่งผู้ลต่อำการตอำบัสนอำงต่อำการฟััง การสัมผู้ัส การรับักลิ�นและรส การใช�ช่วิต

ปีระจำาวันขอำงบัุคคลอำอำทิสติกอำาจจะเปี็นไปีดุ�วยความยากลำาบัากเนื�อำงจากม่ความ

บักพร่อำงในดุ�านการใช�ส่วนต่างๆ ขอำงร่างกายรวมถึุงกลไกกล�ามเนื�อำไมป่ีระสานสัมพนัธ์ุ

กัน ในดุ�านการศิึกษาการเร่ยนร้� บัุคคลอำอำทิสติกอำาจม่ความบักพร่อำงดุ�านจินตนาการ 

และดุ�านสมาธุิ ม่ความสนใจสั�น ไม่อำย้่นิ�ง

  โลกชวิ่ตอำนัเป็ีนปัีจเจกน่�สง่ผู้ลต่อำท่าท่ขอำงสังคมต่อำบัคุคลอำอำทิสตกิ โดุยเด็ุกหรือำ

บัุคคลท่�ม่ภาวะ อำอำทิสติกมักไดุ�รับัการปีฏิบััติแง่ลบัจากคนในสังคม ทั�งการไม่ยอำมรับั

แบั่งแยกก่ดุกัน รังเก่ยจและปีฏิเสธุไม่ให�เข�าร่วมกลุ่ม การแสดุงอำอำกทางพฤติกรรมท่�

ต่างจากคนทั�วไปีขอำงเดุ็กอำอำทิสติก ทำาให�คนทั�วไปีในสังคมร้�สึกกลัว ต่ตัวอำอำกห่าง 

ล�อำเลย่น การไม่เข�าใจและไม่ยอำมรับั ทำาให�พ่อำแม ่หรือำผู้้�ปีกครอำง ถุ้กกดุให�อำย่้ในสถุานะ

ท่�ดุ�อำยกว่าคนทั�วไปีในสังคม ถุ้กต่ตราและก่ดุกันอำอำกจากสังคมพร�อำมกับัเดุ็กไปีดุ�วย

  โลกช่วิตท่�สัมพันธ์ุกับัระบับั คือำในการศึิกษาเร่ยนร้�ขอำงบัุคคลอำอำทิสติก โดุย

ทั�วไปีสำานักงานคณะกรรมการการศิึกษาขั�นพื�นฐานจัดุการศึิกษาให�กับัเดุ็กอำอำทิสติก

ซึ่ึ�งถืุอำเปี็นเดุ็กพิการในร้ปีแบับัขอำงโรงเร่ยนการศึิกษาพิเศิษเฉพาะความพิการ หรือำม่
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การเร่ยนร่วมกับัเดุ็กปีกติในโรงเร่ยนปีกติทั�วไปี ในกรณ่น่� บัทบัาทขอำงครอำบัครัวม่ผู้ล 

อำย่างมากต่อำการพัฒนาทักษะทางสังคมขอำงเดุ็กอำอำทิสติก ในการเตร่ยมความพร�อำม 

การฟัื�นฟั้สมรรถุภาพโดุยเดุ็กอำอำทิสติกสามารถุเข�าเร่ยนในโรงเร่ยนปีกติ แต่การนำาเดุ็ก

อำอำทิสติกไปีเร่ยนร่วมกับัเดุ็กปีกติทำาให�การจัดุการเร่ยนการสอำนไม่สามารถุเปี็นไปีไดุ�

อำย่างราบัรื�น เนื�อำงจากเดุ็กอำอำทิสติกเปี็นเดุ็กท่�ม่ความต�อำงการพิเศิษในกลุ่มท่�ม่ความ

บักพร่อำงขอำงพฒันาการทางสังคม การสื�อำสาร จนิตนาการ ทำาให�เดุก็อำอำทสิตกิท่�เข�าเรย่น

ร่วมกับัเดุ็กปีกติมักไม่ปีระสบัความสำาเร็จเท่าท่�ควร เนื�อำงจากเข�ากับัเพื�อำนไม่ไดุ� สร�าง

ปีฏิสัมพันธุ์ไม่เปี็นขาดุทักษะทางสังคม ขาดุความเข�าใจกฎีเกณฑิ์ทางสังคม ไม่สนใจ

สิ�งท่�เกิดุขึ�นรอำบัตัวหรือำบัุคคลรอำบัข�าง การแสดุงอำอำกทางส่หน�าและการสื�อำอำารมณ์ไม่

สอำดุคล�อำงกับัเหตุการณ์ท่�เกิดุขึ�น อำ่านการแสดุงอำารมณ์ทางใบัหน�าและท่าทางขอำง

ค้ส่นทนาไม่ไดุ� เชน่ หวัเราะเมื�อำเพื�อำนกำาลงัเศิร�า เปีน็ต�น จากพฤตกิรรมเหล่าน่�ทำาให�เดุก็

อำอำทสิตกิไมเ่ปีน็ท่�ยอำมรบััและมป่ีญัหาดุ�านทกัษะทางสงัคม ซึ่ึ�งทกัษะทางสงัคมมค่วาม

สำาคัญตอ่ำการพัฒนาการทางสังคมขอำงเดุก็อำอำทิสตกิอำย่างมาก สง่ผู้ลตอ่ำการปีรับัตัวทั�ง

ในปีัจจุบัันและในอำนาคต

  5.2 การสร้างเสริมศักยภาพิของบุคคลัออทิี่สติกในดี้านการเร่ยนร้้แลัะ

ฝึึกที่ักษะ

  ภายใต�การพิจารณาในมุมขอำงโลกช่วิต พลังจากครอำบัครัว (Family Empow-

erment) มบ่ัทบัาทสำาคัญท่�สดุุในกระบัวนการดุแ้ลช่วยเหลอืำเดุก็อำอำทิสตกิ ความร้�ความ

เข�าใจเก่�ยวกับัภาวะอำอำทิสติกเปี็นสิ�งจำาเปี็นท่�พ่อำแม่ผู้้�ปีกครอำงและคนใกล�ชิดุจะต�อำง

เร่ยนร้� เพราะจะช่วยให�การดุ้แลช่วย เหลือำเปี็นไปีในทิศิทางท่�ถุ้กต�อำง ทักษะต่างๆ ใน

การดุ้แลช่วยเหลือำ จะสั�งสมตามปีระสบัการณ์ขอำงการฝ่ึกฝ่น แม�ภาวะอำอำทิสติกจะไม่

สามารถุรักษาให�หายขาดุ แต่สามารถุบัำาบััดุฝึ่กฝ่นเพื�อำบัรรเทาอำาการเฉพาะท่�เกิดุขึ�น

หรือำช่วยสร�างพัฒนาการท่�จำาเป็ีนในการอำย่้ร่วมในสังคมไดุ� วิธุ่การคือำการกระตุ�นให�

เกดิุการพึ�งพาตนเอำงในการใช�ชว่ติปีระจำาวนัให�มากท่�สุดุในสิ�งท่�เดุก็สามารถุทำาไดุ� โดุย

เริ�มต�นจากการส่งเส่ยง การฝ่ึกพ้ดุ การเล่น การดุ้แลช่วยเหลือำตนเอำงในดุ�านต่างๆ แล�ว

ขยายความสามารถุท่�ทำาไดุ�เหล่าน่�ให�ดุ่ยิ�งขึ�น ดุ�วยการเปิีดุโอำกาสให�เด็ุกไดุ�ทำาบั่อำยๆ 

และสอำนเพิ�มในเรื�อำงท่�ใกล�เค่ยงกับัสิ�งท่�เดุ็กทำาไดุ� วิธุ่การเช่นน่�จะยิ�งทำาให�เร่ยนร้�ไดุ�ง่าย

ขึ�นและขยายขอำบัเขตความสามารถุเพิ�มขึ�น การเสรมิสร�างโอำกาสให�เดุก็ไดุ�เลน่ขอำงเลน่



วารสารนวัตกรรมสังคม140

และทำากิจกรรมท่�หลากหลาย เช่น ดุนตร่ ก่ฬา ศิิลปีะ ช่วยงานผู้้�ปีกครอำง จะช่วยให�เดุ็ก

มโ่อำกาสแสดุงความสามารถุให�เหน็เพิ�มขึ�น พอ่ำแมแ่ละผู้้�ปีกครอำงขอำงผู้้�ให�ข�อำมล้ในงาน

วจิยัน่� ให�สมัภาษณถ์ุงึปีระสบัการณค์วามพยายาม ความมานะ อำตุสาหะท่�จะเสรมิสร�าง

ความสามารถุขอำงเดุ็ก และการส่งเสริมพัฒนาการ การฝ่ึกทักษะพื�นฐานในการเร่ยนร้�

เปี็นอำันดุับัแรก เพื�อำดุึงเดุ็กอำอำกจากโลกส่วนตัวมาเร่ยนร้�โลกภายนอำก โดุยเน�นเรื�อำงการ

มอำงหน�าสบัตา การม่สมาธุิ การฟััง และทำาตามคำาสั�ง

  การเสริมสร�างศิักยภาพขอำงบัุคคลอำอำทิสติกท่�เคลื�อำนอำอำกมาจากโลกช่วิตท่�

ปีระกอำบัดุ�วยครอำบัครัว นั�นคือำ การฟืั�นฟ้ัสมรรถุภาพดุ�วยกลไกทางการแพทย์ (Med-

ical Rehabilitation) อำันเป็ีนอำงค์กรท่�ส่วนหนึ�งถุ้กสรรสร�างดุ�วยระบับั ม่กระบัวนการ

ท่�ปีระกอำบัดุ�วยวิธุ่การต่างๆ เช่น การแก�ไขการพ้ดุ (Speech Therapy) ดุ�วยนักแก�ไข

การพ้ดุ (Speech Therapist/Speech Pathologist) แต่นักแก�ไขการพ้ดุไม่ไดุ�อำย่้กับั

เดุก็ตลอำดุเวลา ดุงันั�นรอำยตอ่ำและข�อำเชื�อำมระหว่างโลกชวิ่ตกับัระบับัคือำพ่อำแม่ผู้้�ปีกครอำง

จึงต�อำงม่ความร้�และสวมบัทบัาทขอำงการเปี็นนักแก�ไขการพ้ดุดุ�วย พ่อำแม่ผู้้�ปีกครอำงท่�

ม่ความร้�จะนำาเทคนิควิธุ่การฝึ่กซึ่ึ�งไดุ�รับัคำาแนะนำาจากผู้้�เช่�ยวชาญมาปีฏิบััติอำย่างต่อำ

เนื�อำงท่�บั�าน แต่ถุ�าบัุคคลอำอำทิสติกยังไม่สามารถุพ้ดุไดุ�ก็ต�อำงหาวิธุ่การอำื�นมาทดุแทน

การพ้ดุ (Augmentative and Alternative Communication: AAC) เช่น กลวิธุ่การรับัร้�

ผู้่านการมอำง (Visual Strategies) โปีรแกรมแลกเปีล่�ยนภาพเพื�อำการสื�อำสาร (Picture 

Exchange Communication System: PECS) เปี็นต�น

  ความเชื�อำมโยงขอำงโลกชวิ่ตและระบับัดุ�วยผู้้�เช่�ยวชาญอำก่สาขาหนึ�งท่�มอิ่ำทธิุพล

ต่อำบัุคคลอำอำทิสติกคือำนักกิจกรรมบัำาบััดุ (Occupational Therapist) ซึ่ึ�งเปี็นผู้้�ปีระยุกต์

ใช�กิจกรรมต่างๆ มาช่วยในการบัำาบััดุเดุ็กตามสภาพปัีญหาขอำงแต่ละคน เพื�อำฟืั�นฟ้ั

สมรรถุภาพให�สามารถุกลบััไปีดุำารงชว่ติในสงัคมไดุ� ชว่ยเสรมิสร�างสมาธุ ิทกัษะการคิดุ 

พัฒนากล�ามเนื�อำมัดุเล็ก และการทำางานปีระสานกันขอำงกล�ามเนื�อำผู้่านกิจกรรมการ

เรย่นร้�ต่างๆ ซึึ่�งในการรักษาฟืั�นฟ้ัทางการแพทย์ท่�ปีระกอำบัดุ�วยผู้้�เช่�ยวชาญต่างๆ เหล่าน่�

จะม่ค่าใช�จ่ายส้ง แนวคิดุขอำงฮาเบัอำร์มาสท่�กล่าวว่าระบับัท่�ปีระกอำบัดุ�วยระบับัย่อำย

คือำเงินตราและอำำานาจจึงม่อิำทธุิพลต่อำโลกช่วิต และม่แนวโน�มท่�จะยึดุครอำงโลกช่วิต

ปีรากฏการณ์จากข�อำค�นพบัในงานวิจัยคือำการต่อำส้�ดุิ�นรนขอำงครอำบัครัวท่�ม่ฐานะทาง

เศิรษฐกิจในระดุับัตำ�า และม่บัุคคลอำอำทิสติกท่�ต�อำงเล่�ยงดุ้ การเข�าไม่ถุึงความร้� การลอำง
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ผู้ดิุลอำงถุ้ก และความพยายามในการทำาความเข�าใจ เรย่นร้�และเอำาชนะภาวะอำอำทิสติก

 จึงเปี็นเส�นทางช่วิตขอำงครอำบัครัวท่�ต�อำงเผู้ชิญกับัภาวะอำอำทิสติกขอำงเดุ็กในครอำบัครัว

  5. 3  การเสริมสร้างศักยภาพิที่างดี้านอาช่พิ (Vocational Rehabilitation)

ผู้้�ปีระกอำบัการธุุรกจิในภาคเอำกชนและผู้้�นำาในภาคชมุชนให�สมัภาษณ์ว่าถุ�ามก่ารเตรย่ม

ความพร�อำมอำย่างเหมาะสมและสังคมม่ความเข�าใจเปีิดุโอำกาสให� บัุคคลอำอำทิสติกจะ

สามารถุปีระกอำบัอำาชพ่ไดุ�ปีกติตามความถุนัดุขอำงแต่ละคน โดุยการเสริมสร�างศัิกยภาพ

ทางดุ�านอำาช่พกระทำาภายใต�การช่�แนะ การฝ่กึอำาช่พ การจัดุหางาน และการสนบััสนนุ

อำยา่งเปีน็ระบับั เพื�อำไปีส้เ่ปีา้หมายให�บัคุคลอำอำทสิตกิสามารถุทำางาน มร่ายไดุ� ดุำารงชว่ติ

โดุยอำสิระ พึ�งพาผู้้�อำื�นน�อำยท่�สดุุ การเตรย่มความพร�อำมทกัษะท่�จำาเปีน็ในการทำางาน เช่น 

การตรงต่อำเวลา การปีรับัตัวเข�ากับัหัวหน�างานและเพื�อำนร่วมงาน ความปีลอำดุภัยใน

การทำางาน จงึเปีน็สิ�งท่�ภาคเอำกชนและภาคชุมชนไดุ�อำอำกแบับัเพื�อำฝึ่กฝ่นทักษะพื�นฐาน

เฉพาะทางอำาช่พควบัค้่กันไปี การทำางานจึงเปี็นการเปีิดุพื�นท่�ให�บัุคคลอำอำทิสติกไดุ�ม่

บัทบัาทหน�าท่�ในสงัคมโดุยการสร�างคณุคา่ในตนเอำง สร�างโอำกาสในการทำางานเพื�อำดุแ้ล

ตนเอำงและลดุภาระครอำบัครวั โดุยเริ�มจากกลุม่บัคุคลอำอำทสิตกิท่�ชว่ยเหลอืำตนเอำงไดุ�ใน

ระดุับัหนึ�ง สามารถุเข�าใจคำาสั�ง สื�อำสารไดุ� เดุินทางไปีกลับัเอำงไดุ�หรือำม่ความพร�อำมใน

การฝ่ึกเดุินทางไปีกลับัดุ�วยตนเอำง การฝ่ึกเตร่ยมความพร�อำมจากครอำบัครัวในโลกช่วิต

จึงม่ความสำาคัญอำย่างยิ�ง ต่อำการเคลื�อำนตัวขอำงบัุคคลอำอำทิสติกเข�าไปีในระบับั เพราะ

สิ�งท่�บัุคคลอำอำทิสติกจะต�อำงเผู้ชิญคือำการฝ่ึกความถุนัดุทางดุ�านต่างๆ ในเชิงระบับัต�อำง

ม่การปีระสานกับัศิ้นย์ฝ่ึกอำาช่พ ศิ้นย์การศิึกษานอำกโรงเร่ยน ม้ลนิธุิอำอำทิสติกไทย 

กรมการจัดุหางาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั�นคง

ขอำงมนุษย์ โดุยจะม่คร้พ่�เล่�ยงคอำยดุ้แลและติดุตามว่าบัุคคลอำอำทิสติกสามารถุปีรับัตัว

และทำางานไดุ�หรือำไม่

  ปีจัจบัุันมอ่ำงคก์รทั�งภาครฐัและเอำกชนท่�ให�โอำกาสบัคุคลอำอำทสิตกิท่�แปีรสภาพ

จำากัดุขอำงบัคุคลอำอำทสิตกิให�เข�ามามส่ว่นในพื�นท่�สาธุารณะมากขึ�นดุ�วยการเข�าทำางาน

ไดุ�แก่ บัริษัท ทร้ คอำร์ปีอำเรชั�น จำากัดุ (มหาชน) บัริษัท โมเดุอำร์นฟัอำร์ม กรุ�ปี จำากัดุ 

(มหาชน) บัริษัทเอำ็มเค เรสโตรอำงค์กรุ�ปี จำากัดุ (มหาชน) บัริษัทชิโน-ไทย เอำ็นจิเน่ยริ�ง 

แอำนดุ์คอำนสตรัคชั�น จำากัดุ (มหาชน) บัริษัท เอำสแอำนพ่ซึ่่นดุ่เคท จำากัดุ (มหาชน) 

โรงพยาบัาลมนารมย์ เปี็นต�น (ธุันวเทพ ขาวสำาอำางค์, 2560)
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ในพื�นท่�ขอำงการเกื�อำก้ลกันระหว่างโลกช่วิตกับัระบับั ดุ�านการฝ่ึกทักษะทางอำาช่พ ม่

ความร่วมระหว่างเครือำเจริญโภคภัณฑิ์และทร้คอำร์ปีอำเรชั�นร่วมกับัม้ลนิธุิอำอำทิสติกไทย

ไดุ�ก่อำตั�งศิ้นย์ฝึ่กอำบัรมเพื�อำการทางานบุัคคลอำอำทิสติก หรือำ CP-True-Autistic Thai 

Foundation Vocational Training Center ขึ�นเพื�อำเปีน็ศิน้ยฝ์่กึอำบัรมสำาหรบััการทำางาน

และการพัฒนาทักษะอำาช่พดุ�านต่างๆ ให�แก่บัุคคลอำอำทิสติกทั�วปีระเทศิ และเปี็นศิ้นย์

ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาวทิยาการในการพฒันาศิกัยภาพบัคุคลอำอำทสิตกิให�เหมาะสม

กับัศิักยภาพขอำงบัุคคลอำอำทิสติก เพื�อำสร�างงาน สร�างอำาช่พบัุคคลอำอำทิสติกอำย่างยั�งยืน 

เตร่ยมความพร�อำมบัุคคลอำอำทิสติกในการเข�าส้่ตลาดุแรงงานตามพระราชบััญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช่วิตคนพิการ พ.ศิ. 2550 มาตรา 33 และมาตรา 35

  การแพร่กระจายขอำงการบั้รณาการโลกช่วิตคือำการม่ศิ้นย์ส่งเสริมทักษะช่วิต

บัคุคลอำอำทิสติกซึึ่�งก่อำตั�งจากการรวมตัวกันขอำงกลุม่ผู้้�ปีกครอำงบุัคคลอำอำทิสติกในจังหวัดุ

ต่างๆ เพื�อำแลกเปีล่�ยนความร้�และแก�ไขปีัญหาร่วมกัน ศิ้นย์ส่งเสริมทักษะช่วิตบัุคคล

อำอำทสิตกิ 40 ศิน้ยซ์ึ่ึ�งกระจายในแตล่ะจงัหวัดุทั�วปีระเทศิเปีน็อำงคก์รภาคเ่ครอืำขา่ยมล้นธิุิ 

อำอำทสิตกิไทย บัางแหง่ผู้า่นการปีระเมนิไดุ�รับัการรบััรอำงเปีน็ศิน้ยบ์ัรกิารคนพกิารทั�วไปี

ยกระดุับัเปี็นศิ้นย์บัริการ อำอำทิสติกระดุับัจังหวัดุ และม่แผู้นขยายการให�บัริการให�ครบั 

77 จังหวัดุในปีระเทศิไทยเพื�อำลดุอุำปีสรรคและค่าใช�จ่ายในการเดิุนทางมาเข�ารับัการ

ฝ่ึกหรือำร่วมกิจกรรม การดุำาเนินการเหล่าน่�เปี็นการสร�างโอำกาสท่�เท่าเท่ยมให�กับับัุคคล

อำอำทิสติกท่�อำย้่ในจังหวัดุต่างๆ ทั�วปีระเทศิ

  ในโลกช่วิต การสื�อำสารความร้�พื�นฐานท่�ถุ้กต�อำงเก่�ยวกับัอำอำทิสติกเป็ีนสิ�งท่�

จำาเปี็นอำย่างยิ�ง ซึ่ึ�งจากปีรากฏการณ์ในพื�นท่�วจิยั การสรรสร�างความร้�น่�ไดุ�กระทำาอำย่าง

แข็งขนัโดุยม้ลนิธิุและอำงค์กรท่�เกิดุจากการรวมตัวกันขอำงผู้้�ท่�ปีระสบัปีัญหาเหมือำนกัน

การสื�อำสารและการสร�างความร้�เก่�ยวกับับุัคคลอำอำทิสติกดุำาเนินไปีในโลกช่วิต และใน

ขณะเดุ่ยวกันก็ติดุต่อำกับัระบับัอำย่างพยายามรักษาดุุลยภาพระหว่างกัน ภาครัฐม่ส่วน

รว่มตอ่ำโลกชว่ติขอำงบัคุคลอำอำทสิตกิในเชงิเครื�อำงมอืำซึ่ึ�งไดุ�แกร่ะเบัย่บั กฎีหมาย การชว่ย

เหลือำผู้่านชุดุวาทกรรมขอำงคนพิการ สิ�งท่�ภาครัฐต�อำงทำาเพิ�มและทำาอำย่างต่อำเนื�อำงก็คือำ

การสื�อำสารเก่�ยวกับัชุดุความร้ �ขอำงบัุคคลอำอำทิสติกให�กระจายไปีในสื�อำต่างๆเช่น 

ในโรงพยาบัาล ในแบับัเร่ยน ในหน่วยงานราชการ ข�อำเสนอำแนะจากผู้้�ให�ข�อำม้ลคือำควร

ม่การส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนทั�วไปีและบัุคคลอำอำทิสติก เพื�อำให�เกิดุความ
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เข�าใจถุึงลักษณะเฉพาะ ข�อำจำากัดุทางการสื�อำสาร การอำย่้ร่วมกันในสังคมเพื�อำสร�าง

สังคมแห่งความเกื�อำก้ล การส่งต่อำชุดุข�อำม้ลท่�ถุ้กต�อำงเพื�อำกระจายความเข�าใจน่�อำอำกไปี

ในวงกว�างจะช่วยทำาให�ทุกคนสามารถุม่ส่วนร่วมในการช่วยเผู้ยแพร่ความเข�าใจท่�ถุ้ก

ต�อำงอำอำกไปีทั�งกับัคนใกล�ตัว สังคมละแวกบั�าน สังคมในโรงเร่ยน สังคมในท่�ทำางาน

และสังคมอำอำนไลน์ รวมถุึงให�ความช่วยเหลือำหรือำสนับัสนุนบัุคคล อำอำทิสติกใกล�ตัวท่�

ต�อำงการความช่วยเหลือำไดุ�

6.  ข้อเสนอแนะ
  การสร�างความตระหนกัร้�ขอำงคนในสงัคมดุ�วยการสื�อำสารจะสามารถุชว่ยแก�ไข

สถุานการณข์อำงบัคุคล อำอำทสิตกิไดุ�ดุยิ่�งขึ�น โดุยจะชว่ยให�ผู้้�ปีกครอำงเดุก็อำอำทสิตกิมค่วาม

เข�าใจภาวะอำอำทิสติก คอำยสังเกตพฤติกรรมอำย่างเหมาะสม และยอำมรับัความจริงไดุ�ดุ่

ขึ�นเมื�อำพบัวา่เดุก็มภ่าวะอำอำทสิตกิ ซึ่ึ�งชว่ยเพิ�มโอำกาสขอำงเดุก็อำอำทสิตกิท่�จะไดุ�เข�ารบััการ

วนิจิฉยัอำยา่งรวดุเรว็ สง่ผู้ลโดุยตรงตอ่ำโอำกาสในการพฒันาทกัษะในดุ�านตา่งๆ อำยา่งตอ่ำ

เนื�อำง สังคมไม่ผู้ลักไสบัุคคลอำอำทิสติกอำอำกไปีเปี็นคนชายขอำบั ลดุการก่ดุกัน เพิ�มความ

ช่วยเหลือำเกื�อำก้ลทั�งทางดุ�านโอำกาสการศิึกษาและการเข�าถุึงโอำกาสดุ�านการจ�างงาน 

การสร�างความตระหนักร้�ผู้่านการสื�อำสารน่�ควรกระทำาอำย่างเปีิดุเผู้ย ม่ความเท่าเท่ยม

ในพื�นท่�สาธุารณะ

7.  อภิปรายผู้ลั
  แม�จะยังไม่ม่งานวิจัยท่�นำาแนวคิดุพื�นท่�สาธุารณะ โลกช่วิตและระบับัขอำง

ฮาเบัอำร์มาสมาเปี็นกรอำบัแนวคิดุในการวิจัยเก่�ยวกับับัุคคลอำอำทิสติกโดุยตรง แต่งาน

วิจัยท่�สามารถุเชื�อำมโยงกับัแนวคิดุการสร�างเสริมพลังอำำานาจขอำงครอำบัครัวและกลไก

ทางการแพทย์ก็สามารถุค�นคว�าในโลกวรรณกรรมไดุ�บั�าง ซึึ่�งไดุ�แก่งานศึิกษาขอำง

จิราภา ศิร่รัตน์และคณะ (2561) ท่�ทำาการศึิกษาเรื�อำงปีระสบัการณ์ขอำงมารดุาเดุ็ก

อำอำทิสติกวัยเร่ยนท่�รับัร้�การถุ้กต่ตราโดุยไดุ�รับัการปีฏิบััติแง่ลบัจากคนในสังคม ทั�งการ

ไม่ยอำมรับั แบั่งแยกก่ดุกัน รังเก่ยจและปีฏิเสธุไม่ให�เข�าร่วมกลุ่ม ซึ่ึ�งงานศิึกษาขอำง

สทุธุานนัท ์กลักะ (2561) ไดุ�กลา่วถุงึปีญัหาขอำงเดุก็อำอำทสิตกิปีญัหาท่�มผู่้ลกระทบัตอ่ำคร ้

ตอ่ำเพื�อำนและต่อำครอำบัครัวในดุ�านค่าใช�จ่ายท่�สง้ ขณะท่�สพุตัรา จนัทร์สวุรรณ และคณะ 

(2559) ศิึกษาความต�อำงการการไดุ�รับัความช่วยเหลือำขอำงมารดุาเด็ุกอำอำทิสติกในการ
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ให�เดุก็ช่วยเหลือำตนเอำงไดุ�ในอำนาคต การให�เด็ุกมส่ถุานท่�ดุแ้ลตลอำดุชวิ่ต การสนับัสนนุ

จากสงัคมและกำาลงัใจจากครอำบัครวั ทั�งน่�งานศิกึษาขอำง สาวิตร ่วงศ์ิกติริุง่เรือำง (2562) 

พบัว่าครอำบัครัวต�อำงมค่วามร้� ความเข�าใจในการให�ความช่วยเหลือำ เข�าใจหลักจติวิทยา

ขอำงการปีรับัตวัปีรบััใจเมื�อำเริ�มร้�วา่มส่มาชกิขอำงครอำบัครวัเป็ีนเดุก็อำอำทิสตกิ โดุยมล่ำาดุบัั

ขั�นปีฏิกิริยาทางจิตวิทยาขอำงการปีรับัตัวอำย่างเปี็นระบับั ซึึ่�งการเคลื�อำนตัวเข�าส้่ระบับั

กลไกทางการแพทยนั์�น ดุวงกมล ตั�งวิรยิะไพบัล้ย์ (2556) ศิกึษาถุงึผู้ลขอำงโปีรแกรมการ

รักษาเดุ็กอำอำทิสติกอำายุน�อำยแบับัเข�มข�น (Early Intensive Intervention Program) ท่�ม่

ผู้ลต่อำระดุับัสติปีัญญา (IQ) ขอำงเดุ็กกลุ่มอำาการอำอำทิสติก การวินิจฉัยและฝ่ึกฝ่นอำย่าง

ถุ้กต�อำงตั�งแต่อำายุยังน�อำยจะม่โอำกาสม่ระดุับัความสามารถุทางสติปีัญญา (IQ) เท่ากับั

ระดุบััเดุก็ปีกตไิดุ� และสามารถุเข�าเรย่นในชั�นเรย่นปีกตใินระดุบััปีระถุมศิกึษาไดุ� ยิ�งเริ�ม

บัำาบััดุรักษาตั�งแต่อำายุน�อำยอำย่างสมำ�าเสมอำและต่อำเนื�อำงจะยิ�งสามารถุพัฒนาศิักยภาพ

ขอำงเดุก็ท่�มภ่าวะอำอำทสิตกิไดุ�ผู้ลดุ ่สำาหรบััการฝ่กึฝ่นการเรย่นร้�และทกัษะชว่ติ งานศิกึษา

ขอำง อำรจิรา จะแรบัรัมย์ (2562) ในดุ�านผู้ลขอำงกิจกรรมศิิลปีะบัำาบััดุในการพัฒนาการ

ความคิดุสร�างสรรค์ขอำงเด็ุกอำอำทิสติก โดุยศิิลปีะบัำาบััดุ (Art Therapy) นั�นเป็ีนการ

รกัษาทางจติเวชรป้ีแบับัหนึ�งท่�ใช�กิจกรรมทางศิลิปีะมาปีระยุกตเ์พื�อำสง่เสรมิพฒันาและ

ลดุข�อำบักพร่อำง การเลือำกใช�กิจกรรมทางศิิลปีะท่�เหมาะสมจะช่วยในการฟืั�นฟ้ัพัฒนา

สมรรถุภาพบัคุคลอำอำทสิตกิให�ดุข่ึ�น ข�อำสงัเกตขอำงการทบัทวนวรรณกรรมคอืำงานศิกึษา

ส่วนใหญ่จะเน�นไปีทางการพัฒนาศิักยภาพเชิงปีัจเจก แต่ม่งานวรรณกรรมท่�เชื�อำมโยง

กับัโลกสังคมและโลกอำาช่พขอำงบัุคคลอำอำทิสติกไม่มากนัก

8. บที่สรุป

  แนวคดิุขอำงฮาเบัอำรม์าสเก่�ยวกบััพื�นท่�สาธุารณะ คอืำการเปีน็พื�นท่�เปีดิุ ท่�ทกุคน

ท่�เก่�ยวข�อำง หรอืำสนใจ สามารถุเข�ามามส่่วนร่วมไดุ�อำย่างเท่าเท่ยมกนั นั�นคอืำการมส่่วนร่วม

จะต�อำงไม่ถุ้กจำากัดุดุ�วยเรื�อำงขอำงเพศิ อำายุ สถุานภาพ ชาติพันธุุ์ อำาช่พการศิึกษา รายไดุ� 

ภ้มิลำาเนา พื�นท่�ท่�อำย้่อำาศัิย ฯลฯ ผู้้�ท่�เข�ามาม่ส่วนร่วมจะต�อำงไดุ�รับัข�อำม้ลข่าวสารต่างๆ 

โดุยเฉพาะในปีระเดุ็นท่�จะม่การพ้ดุคุยอำย่างเท่าเท่ยมกัน โดุยภาครัฐจะต�อำงนำาเสนอำ

ข�อำม้ลแก่ปีระชาชนอำย่างครบัถุ�วนรอำบัดุ�าน ทั�งน่�เพื�อำให�การพ้ดุคุยหรือำท่�ฮาเบัอำร์มาส

ใช�คำาว่า การกระทำาเชิงการสื�อำสาร (Communicative Action) เปี็นไปีอำย่างม่เหตุผู้ล

และความเท่าเท่ยม
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การมอำงความสมัพันธ์ุในพื�นท่�สาธุารณะผู่้านโลกชวิ่ตและระบับั ทำาให�เห็นความสมัพนัธุ์

ขอำงผู้้�กระทำาการ ซึ่ึ�งม่ทั�งบัุคคลอำอำทิสติก พ่อำแม่ผู้้�ปีกครอำงและคนใกล�ชิดุ ภาคส่วนทั�ง

ภาคเอำกชน ภาคปีระชาสังคมไดุ�เดุ่นชัดุขึ�น การเคลื�อำนตัวจากโลกช่วิตเข�าส้่ระบับั และ

การยึดุครอำงโลกชวิ่ตขอำงระบับั ทำาให�เห็นปีรากฏการณ์ทาง “พยาธิุวทิยาทางสังคม” ซึึ่�ง

อำงคป์ีระกอำบัปีระการหนึ�งไดุ�แกภ่าวะความแปีลกแยกขอำงบุัคคลอำอำทสิตกิกบััสงัคมและ

การรับัร้�ขอำงบุัคคลอำื�น การถุ้กก่ดุกันอำอำกจากโลกชวิ่ต ไดุ�ก่อำให�เกิดุผู้ลลัพธ์ุท่�เจบ็ัปีวดุและ

ทุกข์ยากต่อำครอำบัครัวในโลกช่วิต โดุยเฉพาะเมื�อำสัมพันธ์ุกับัระบับัย่อำยท่�ปีระกอำบัดุ�วย

เงินตราและอำำานาจ ผู้้�กระทำาการไม่สามารถุฟัื�นฟั้ภาวะอำอำทิสติกไดุ�เพ่ยงลำาพังโดุยการ

ปีราศิจากความร้�และการช่วยเหลือำดุ�านเครื�อำงมือำ บัุคลากร และโอำกาสทางการทำางาน

และอำาชพ่ ในโลกชว่ติผู้้�ขบััเคลื�อำนหลกัคอืำภาคเอำกชนและภาคปีระชาสงัคม โดุยแกนหลกัมา

จากม้ลนิธุิอำอำทิสติกไทยซึ่ึ�งก่อำร่างมาจากกลุ่มผู้้�ปีกครอำงบัุคคลอำอำทิสติกท่�เผู้ชญิปีัญหา

คล�ายกัน เกิดุจากแนวคิดุริเริ�มเพื�อำช่วยพัฒนาทักษะเบัื�อำงต�นขอำงเดุ็กอำอำทิสติก โดุยเริ�ม

จากการแบั่งปีันความร้� ให�กำาลังใจกันและกัน ส้่ม้ลนิธุิเพื�อำฝ่ึกทักษะการใช�ช่วิต ขยาย

กรอำบัไปีถุงึการฝ่กึทกัษะดุ�านอำาชพ่ผู้นวกความรว่มมอืำจากภาคส่มาชกิเพื�อำสร�างโอำกาส

ทางอำาชพ่ กลายเปีน็อำงคก์รสาธุารณปีระโยชน์แบับัอำงคก์รนิตบิัคุคลเอำกชนท่�ดุำาเนนิงาน

ดุ�านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพช่วิตเดุ็ก เยาวชน ดุังนั�นท่ามกลางความพยายามยึดุ

ครอำงโลกช่วิตดุ�วยระบับั ภาคเอำกชนและภาคปีระชาสังคมไดุ�เปีิดุเผู้ยตัวขึ�นเพื�อำ

บั้รณาการทางสังคมดุ�วยโลกช่วิตขอำงบัุคคลอำอำทิสติกให�ดุำาเนินต่อำไปีไดุ� สรรสร�าง

โลกช่วิตท่�น่าอำย้่ขึ�นสำาหรับับัุคคลอำอำทิสติกและครอำบัครัวขอำงพวกเขาเหล่านั�น



วารสารนวัตกรรมสังคม146

เอกสารอ้างอิง

เจมส์ กอำร์ดุอำน ฟัินเลย์สัน. (2559). ฮาเบุอร์มาสุ มน์ุษ์ย์กับุพุื�น์ที�สุาธารณะ (วรารักษ์  

  เฉลิมพันธุุ์ศิักดุิ�, แปีล). กรุงเทพฯ: สวนเงินม่มา.

จิราภา ศิร่รัตน์ และคณะ. (2561). ปีระสบัการณ์ขอำงมารดุาเดุ็กอำอำทิสติกวัยเร่ยน

  ท่�รับัร้�การถุ้กต่ตรา. วารสุารพุยาบุาลทหารบุก, 19(2), (พ.ค.-ส.ค.), 211-219.

ดุวงกมล ตั�งวิริยะไพบั้ลย์. (2556). ผู้ลขอำงโปีรแกรมการรักษาแบับัเข�มข�นต่อำระดุับั

  สติปีัญญาในกลุ่มเดุ็กอำอำทิสติก. วารสุารสุุขัภิาพุจิตแห่งประเทศิไทย, 21

  (1-3), 121-130.

ธุันวเทพ ขาวสาอำาง. (2560). สุถ์าปัตยกรรมเพุื�อบุุคคลออทิสุติก. วิทยานิพนธุ์ทาง  

  สถุาปีตัยกรรม หลักสต้รสถุาปัีตยกรรมศิาสตรบัณัฑิิต สาขาวิชาสถุาปีตัยกรรม

   คณะสถุาปีัตยกรรมศิาสตร์, กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยศิร่ปีทุม.

ม้ลนิธุิอำอำทิสติกไทย. (2562). สุรุปผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ม้ลน์ิธิออทิสุติกไทย พุ.ศิ.2562.  

  กรุงเทพุ ฯ : ม้ลน์ิธิออทิสุติกไทย.

สทุธุานนัท ์กลักะ. (2561). การชว่ยเหลอืำเดุก็อำอำทสิตกิ : กรณ่ศิกึษา Autism Spectrum. 

  วารสุารรามาธิบุดีพุยาบุาลสุาร, 24(1) (มกราคม-เมษายน), 227-238.

สุพัตรา จันทร์สุวรรณ และคณะ. (2559). การพัฒนาร้ปีแบับักิจกรรมการสร�างเสริม

  สุขภาพจิตสาหรับัผู้้�ดุ้แลเดุ็กท่�ม่ความต�อำงการพิเศิษ ศิ้นย์การศิึกษาพิเศิษ

  เขตการศิึกษา 5 จังหวัดุสุพรรณบัุร่, วารสุารโรงพุยาบุาลช่ลบุุรี,41

  (3), 221-238.

สาวิตร่ วงศิ์กิติรุ่งเรือำง. (2562). การพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills) 

  สำาหรับัเดุ็กอำอำทิสติก. วารสุารศิ้น์ย์บุริการวิช่าการ มหาวิทยาลัยขัอน์แก่น์,14 

  (1), 9-16.

โสธุิดุา ผูุ้ฏฐธุรรม. (2563). การปีรับัพฤติกรรมท่�ไม่พึงปีระสงค์ขอำงเดุ็กอำอำทิสติกโดุย

  ใช�การเสริมแรงแบับัเบั่�ยอำรรถุกร. Lawarath Social E-Journal, 2(1) 

  (January – April 2020), 78-86.



        147 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2564

อำรจิรา จะแรบัรัมย์. (2562). ผู้ลขอำงกิจกรรมศิิลปีะบัาบััดุในพัฒนาการความคิดุ  

  สร�างสรรค์ขอำงเดุ็กอำอำทิสติก วารสุารสุถ์าบุัน์วิจัยและพุัฒิน์า มหาวิทยาลัย  

  ราช่ภิัฏิมหาสุารคาม, 6(1) ( มกราคม-มิถุุนายน พ.ศิ 2562), 303-312.

Gibson, E. J. (2000). Perceptual Learning in Development: Some Basic 

  Concepts. Ecological Psychology,12, 295-302.

Marquis L., and Huston J. (2000). Leadership Roles and Management 

  Functions in Nursing Theory and Application, (3rd ed.). Philadelphia:  

  Lippincot Co. 

Zimmerman, B. J. & Kitsantas, A. (1996). Self-regulated learning of a motoric  

  skill: The role of goal setting and self-monitoring. Journal of Applied   

  Sports Psychology, 8, 60-75.


