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ข้อเขียนหรือบทความใดๆ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารโพธิวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้ เป็น
ความเห็นเฉพาะตัวผู้เขียนและกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีข้อผูกพันด้วยประการใดๆ
อนึ่งกองบรรณาธิการวารสารยินดีรรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้อ่านและ
ผู้สนใจทั่วไป เพื่อน�ำลงตีพิมพ์
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บรรณาธิการแถลง
เนื่ อ งในวาระครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาวิ ท ยาลั ย โพธิ วิ ช ชาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 มกราคม 2561 ทางฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย จึงได้จัดท�ำ วารสารโพธิวิจัย : วารสารการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ขึ้นเพื่อเป็นการฉลองวาระส�ำคัญดังกล่าวนี้ โดยวารสารฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์
จากคณาจารย์และศิษย์เก่าของวิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย ได้แก่ บทความเรือ่ ง โพธิวชิ ชาลัยศึกษา
(Bodhivijjalaya Studies) โดย รศ.อ�ำนาจ เย็นสบาย เป็นบทความพิเศษที่กล่าวถึง
ที่มาของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจนน�ำไปสู่การจัดองค์ความรู้เป็นรายวิชา
“โพธิวิชชาลัยศึกษา” (Bodhivijjalaya Studies)
บทความเรื่อง “ชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน : การเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์
และพัฒนาชุมชนตามโครงการพระราชด�ำริ ช่วง 2507 - 2530” ของ มนศักดิ์ มหิงษ์
ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนในยุคการเปลี่ยนแปลงภาครัฐสู่จังหวัดสระแก้ว โดยมี
เป้าหมายเพือ่ ศึกษาเรือ่ งราวของชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน ในการเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์
ในจังหวัดสระแก้วในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2530
นอกจากนี้ยังมีบทความที่คัดกรองมาจากงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ขับเคลือ่ นเพือ่ น�ำไปสูพ่ ฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้าหมายคือการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม ได้แก่บทความเรื่อง “การศึกษาตลาดชายแดน กรณีตลาดลานค้า
ไทย - กัมพูชาบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว” ของ สุมณกาญจน์ ชินฮาด ซึง่ เนือ้ หาเกีย่ วกับ
ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินเป็นจุดผ่อนปรนไทย - กัมพูชาทีม่ กี ารด�ำเนินการค้าใน
ดินแดนประเทศไทยซึ่งเป็นการค้าที่สร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนในบริเวณตลาดที่ได้
จากการค้าและธุรกิจต่างๆ
บทความเรือ่ ง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส�ำนักงาน
อัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.นครนายก” ของ
กฤตนพรรณ ดีนสิ ยั ซึง่ เป็นเกีย่ วกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ส�ำนักงานอัยการในด้านต่างๆ ตามแนวคิดและแนวทางในการให้บริการแก่ประชาชน
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0
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ในการนี้ได้มีบทความจากศิษย์เก่าจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คือ จรุงศักดิ์
จันทร์เปรียง ได้นำ� องค์ความรูจ้ ากวิทยาลัยไปต่อยอดเพือ่ เขียนบทความวิจยั ชือ่ เรือ่ ง
“ชีวิตนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคเหนือ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการตั ด สิ น คดี ข องนั ก ต่ อ สู ้ เ พื่ อ ที่ ดิ น ท� ำ กิ น โดยใช้ แ นวทางวิ จั ย
เชิงคุณภาพเป็นแนวทางหลักในการศึกษาภาคสนาม ทั้งวิธีศึกษาจากเอกสาร และ
จากบุคคลในหมู่บ้านศึกษา ซึ่งใช้การวิเคราะห์ตามเนื้อหาเชิงพรรณนา เป็นต้น
การจัดท�ำ วารสารโพธิวิจัย : วารสารการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มี
วัตถุประสงค์หลักเป็นช่องทางการสื่อสารสาระทางการจัดการภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ที่บูรณาการศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แล้ว
ยังมีเป้าหมายการพัฒนางานวิชาการให้เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI : Thai - Journal Citation Index Centre) จึงเปรียบเสมือนของ
ขวัญทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ทางกองบรรณาธิการต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณากลั่นกรอง
งานวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่พัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์
บรรณาธิการ
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โพธิวิชชาลัยศึกษา
bodhivijjalaya Studies
รศ.อ�ำนาจ เย็นสบาย1
ค�ำน�ำ
28 มกราคม 2561 เป็นวันครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการเกิดขึ้นของ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มศว กล่าวได้ว่า เกิดจากการก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์การบริหารงาน 9 ด้านในสมัยที่
ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ เป็นอธิการบดี (พ.ศ. 2546 - 2554) โดยยุทธศาสตร์ทั้ง
9 ด้านประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
(2) ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม
(3) ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต
(5) ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม
(7) ยุทธศาสตร์การบริหารระบบบุคคล
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน
(9) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(วิรุณ ตั้งเจริญ. 2550 : 40 - 41)
ยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้าน แม้แต่ละด้านจะมีความชัดเจนในตัวของมัน แต่ใน
การขับเคลื่อน มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน หนุนเสริมกันและกันทั้งนี้ หากเราไม่
สามารถตอบค�ำถามได้ว่า เพราะเหตุใด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงก�ำหนดให้มีทิศทาง
1 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ ทั้ง 9 ยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับปัญหาของมหาวิทยาลัย
สังคมประเทศชาติ รวมทัง้ ระบบสังคมโลก วิกฤติโลก ก็จะเป็นเรือ่ งยากต่อการท�ำความ
เข้าใจวิสัยทัศน์ และระบบคิดของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ช่วงเวลานั้น อันส่งผลไป
ยังความเข้าใจในยุทธศาสตร์ที่ (2) ว่าด้วย ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม
ที่ผู้เขียนได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้
เป็นประธานโครงการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน พร้อมกับเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
และทรงส�ำเร็จการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 20 ปี : พุทธศักราช
2548 ทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ์ แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ โดยในเวลาต่อมาผูเ้ ขียนได้รบั การ
แต่งตัง้ วิทยาลัยแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตบัณฑิตเพือ่ ชุมชน หรือ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สระแก้ว เมื่อวันที่ 24
พฤษาคม 2550 และมีการขับเคลื่อนเพื่อการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (มศว)
สระแก้ว ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อในวันที่ 28 มกราคม 2551 หรือเป็นวันที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปเปิด
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 21 ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ ได้บันทึกเอาไว้ว่า
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง
เปิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สระแก้ว ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยของชาวบ้าน มหาวิทยาลัยต้นแบบ
ที่น้อมน�ำพุทธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ภาคปฏิบัติ” (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2551 : 4)
ซึง่ เป็นการบ่งบอกฐานคิดของโพธิวชิ ชาลัยอย่างชัดเจน แต่ใจความทีช่ ดั เจน
ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาค�ำตอบว่า
ท�ำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยของชาวบ้าน
ท�ำไมโพธิวิชชาลัยเป็นต้นแบบหรือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
ท�ำไมโพธิวิชชาลัยต้องเชื่อมโยงกับพุทธธรรม
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ท�ำไมต้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาดังกล่าวน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
การเรียนการสอนได้จริงหรือไม่
ทั้งนี้การเกิดขึ้นของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้วหากนับจากปี
พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นเวลาครบครอบ 10 ปี มีเรื่องราวและเหตุการณ์
ความล้มเหลวและความส�ำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย ตลอดระยะเวลา
ทีผ่ า่ นมา เรือ่ งราวและเหตุการณ์ตา่ งๆ นับวันจะเลือนหายไปกับกาลเวลาและบุคลากร
ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลท�ำให้คนรุ่นหลังทั้งคณาจารย์ บุคลากรสนับสนุน
วิชาการ นิสติ นักศึกษา ก็ยงั ห่างเหินข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ ไม่เข้าใจฐานคิดกระบวนทัศน์
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ขององก์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
ไม่เข้าใจรากเหง้าความเป็นมาในมิตติ า่ งๆ ขององค์กรจนน�ำไปสูก่ ารพัฒนาแบบไร้ราก
และโอนอ่อนไปตามกระแสสังคมหรือการพัฒนาไปความการจัดการอุดมศึกษากระแส
หลักลอกเลียนแบบความส�ำเร็จ ติดกับดักอันดับโลก ฯลฯ ทั้งที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
เกิดขึ้นและมีทิศทางการพัฒนาแบบการจัดการอุดมศึกษาทางเลือก
ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงวงรอบของพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ด้านเกณฑ์มาตรฐาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการ
จัดการภูมิสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อได้ท�ำการ
วิเคราะห์แล้วจึงเห็นสมควรเพิม่ รายวิชา กจส 101 โพธิวชิ ชาลัยศึกษา (bodhivijjalaya
Studies) ซึง่ เป็นหนึง่ ในหลายๆ วิชาทีม่ ที งั้ การเพิม่ รายวิชาและปรับปรุงเนือ้ หารายวิชา
ในวงรอบของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยชุมชน มศว (จังหวัดอุตรดิตถ์) โครงการจัดตั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มศว ตรอน เริ่ ม ด้ า นอย่ า งเป็ น ทางการตั้ ง แต่ อ ธิ ก ารบดี
(ศาสตราจารย์วริ ณ
ุ ตัง้ เจริญ) ท�ำหนังสือทีด่ นิ ถึงนายอ�ำเภอตรอน เพือ่ จัดตัง้ มหาวิทยาลัย
ชุมชน มศว ตรอน ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 และต่อมาวันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ. 2547 อธิการบดีได้ทำ� หนังสือขอใช้ทดี่ นิ จัดตัง้ โครงการฉบับที่ 2 ถึง ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอนฯ ได้ลงพื้นที่
ขับเคลื่อนกิจกรรมและท�ำงานความคิดกับเครือข่ายชุมชนฐานรากในพื้นที่อย่าง
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ต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2551 รวมโครงการกว่า 33 โครงการผลิต
หนังสือสิ่งพิมพ์ 8 เล่ม โดยใช้งบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
งบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน ผู้เขียนและคณะ
กรรมการโครงการได้นำ� เสนอแนวคิด 4 เสาหลักในการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยชุมชน มศว
ตรอน ต่อชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่โดย 4 เสาหลักหรือ 4 ฐานคิดในการ
ขับเคลื่อนด�ำเนินการได้แก่
(1) ฐานคิดว่าด้วยกฎธรรมชาติ
(2) ฐานคิดว่าด้วยจริยธรรม
(3) ฐานคิดว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(4) ฐานคิดว่าชุนชนและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งทั้ง 4 ฐานคิดหรือทั้ง 4 เสาหลักทางความคิดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ชุมชน มศว ตรอน (หรือโพธิวิชชาลัยในเวลาต่อมา) ในช่วง พ.ศ. 2547 - 2551 นั้นได้
รับผลกระทบมาจากแนวคิดในการจัดการอุดมศึกษาแบบทวนกระแสการจัดการ
อุดมศึกษามุ่งเน้นธุรกิจการศึกษา ที่เน้นผลก�ำไร เน้นรายได้แบบจ่ายครบจบแน่
เน้นการจัดการอุดมศึกษาเนื้อความเท่าทันต่อระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ เท่าทันต่อ
สงครามระหว่างทุนไร้พรมแดน ต่อวิกฤตเศรษฐกิจ การติดกับดักลัทธิบริโภคนิยม
สู่การหาทางออกและการเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองที่เป็น
ปรัชญาเน้นความยั่งยืน ยืดโยงกับคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของมนุษยชาติเป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม หรือหากกล่าวให้ถงึ ทีส่ ดุ ก็สามารถกล่าวได้วา่ เป็นปรัชญาทีส่ ร้าง
สันติภาพ ทีส่ วนทางกับปรัชญาทีส่ ร้างสงครามและความขัดแย้งภายใต้กระแสทุนนิยม
โลกาภิวัฒน์ที่ด�ำรงอยู่ ควบคู่ไปกับการต้องเผชิญกับวิกฤติความเหลื่อมล�้ำระหว่าง
ประเทศ และระหว่างคนรวยกับคนจนในประเทศทีน่ บั วันก็ยงิ่ เพิม่ มากขึน้ ไม่เพียงแต่
เท่านั้นการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาเรื่อง
“การศึกษาของผูด้ อ้ ยโอกาส” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมือ่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2544 ที่ได้ทรงบรรยายถึงผู้ด้อยโอกาส 15 ประเภท และการจัดการโครงการ
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เฉลิ ม ฉลอง “48 พรรษา สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
48 ปาฐกถา ภูมปิ ญ
ั ญานักคิดไทย” ในปีพทุ ธศักราช 2546 ได้เสริมสร้างฐานคิดและ
สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอนอย่างมีนยั ะส�ำคัญ
แต่ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน (จังหวัดอุตรดิตถ์)
ก็ไม่สามารถท�ำให้แนวคิดในการจัดตัง้ สถานศึกษาหรือการอุดมศึกษาทางเลือกให้เกิด
ขึน้ เป็นจริงได้ จึงเป็นค�ำถามและเป็นทีน่ า่ ศึกษาวิเคราะห์วา่ เพราะเหตุใดจึงไม่ประสบ
กับความส�ำเร็จ ความไม่ส�ำเร็จมีบทเรียนอะไรบ้างที่มีคุณค่าต่อการก้าวเดินต่อไป
สู่การขับเคลื่อนครั้งใหม่ในการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มศว ตาก และโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ในเวลาต่อมา

วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สระแก้วและตาก
ปัญหาอุปสรรคและความล้มเหลวในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว
ตรอน ถือเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าต่อการจัดการอุดมศึกษาทางเลือก การปฏิรูปการ
ศึกษาการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา การช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
บนฐานคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ บรมมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานไว้ให้กับพสกนิกรชาวไทย ได้น�ำไป
สู่การจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีลักษณะพิเศษ
และมีความจ�ำเป็นทีอ่ าจารย์ผสู้ อนนิสติ นักศึกษาทีเ่ ป็นผูเ้ รียนจะต้องมีความเข้าใจหรือ
สามารถตอบค�ำถามได้วา่ สังคมไทยมีความจ�ำเป็นอย่าไรจึงต้องมีการปฏิรปู การศึกษา
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย มศว สะท้อนภาพการปฏิรปู การอุดมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับ
ท�ำไมวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จึงยังยึดหาหลักเสาหลักทางความคิด ทั้งเรื่อง
กฎธรรมชาติ วิถีจริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ท�ำไมวิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย มศว จึงก�ำหนดพืน้ ทีก่ ารจัดการศึกษาใน 4 พืน้ ที่
ภูมิศาสตร์ 4 จังหวัดชายแดนที่ติดกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา เมียนมาร์
มาเลเซีย และ สปป.ลาว) และจะส่งผลอย่างไร เมือ่ รัฐก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษในเวลาต่อมา
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพหุวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในแบบของ
โพธิวิชชาลัย ท�ำไมโพธิวิชชาลัยทุกพื้นที่ จึงท�ำหน้าที่แตกต่างจากทุกคณะ โดยด้าน
หนึ่ง ปฏิบัติภารกิจทั้ง 4 ด้าน แต่อีกด้านหนึ่งท�ำหน้าที่บริการวิชาการที่ทุกคณะและ
ชุมชน ด้วยการสร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม ทั้งศูนย์ศึกษาฯ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศกึ ษาพิพธิ ภัณฑ์เชิงนิเวศ ศูนย์ศกึ ษาชนเผ่าและชาติพนั ธ์ฯลฯ
ท�ำไมโพธิวิชชาลัย มศว จึงเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับชุมชน
แบบเข้าใจ เข้าถึง ก่อนพัฒนาชุมชน และท�ำไมโพธิวิชชาลัยจึงเน้นการเป็นวิทยาลัย
เพือ่ รับใช้ชมุ ชน สังคม โดยไม่ได้ใช้ชมุ ชนเป็นเครือ่ งมือเพือ่ พัฒนาความมัน่ คงในอาชีพ
ของตนเอง ทั้งๆ ที่อาจารย์เป็นผู้อาศัยงบประมาณที่เป็นเงินภาษีของประชาชนฯลฯ
ค�ำถามเหล่านี้ ทั้งคณาจารย์และนิสิตจ�ำนวนหนึ่ง ขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้
เพื่อการเข้าถึงรากเหง้าของโพธิวิชชาลัย จึงส่งผลท�ำให้เกิดรายวิชาใหม่ กจส 101
โพธิวิชชาลัยศึกษา (GSM 101 : Bodhivijjalaya Studies) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
หรือจุดหมายของรายวิชาดังกล่าว 5 ประการคือ
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทสังคมและปัญหาที่เกิดขึ้น
ก่อนการก่อเกิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัตศิ าสตร์เชิงสัมพันธ์ แนวคิด
อุดมการณ์ การขับเคลื่อน การสร้างเครือข่ายสู่การจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยใน
ทุกพื้นที่
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการของวิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางสู่อนาคตของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยทั้ง 3 พื้นที่
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเชือ่ มโยงองค์ความรูใ้ นรายวิชาต่างๆ และกิจกรรม
ต่างๆ กับปรัชญาและอุดมการณ์ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ภายใต้วัตถุประสงค์
ดังกล่าว ได้น�ำไปสู่การปรับปรุงรายวิชา ลักษณะและการด�ำเนินการ การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสิต การสอนและการประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
สรุป โพธิวิชชาลัย มศว เป็นคณะวิชาเดียวของ มศว ที่ไม่มีอยู่ในทุก
มหาวิทยาลัยของประเทศไทย ที่ประกาศตัวน�ำร่องการปฏิรูปการศึกษา การแก้ไข
ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ การน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ การพัฒนา
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แบบยั่งยืน โดยตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา การพัฒนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว มีเรื่อง
ราวการขับเคลือ่ นทีเ่ ต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคนานับประการ โดยตลอดระยะเวลา
1 ทศวรรษ (+4) หากไม่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือผู้สอนที่จบจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แต่ไม่เคยผ่านการศึกษาหรือบุกเบิกการจัดตัง้ วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย เมือ่ ได้ศกึ ษาเรียน
รู้ปรัชญาและแนวคิด ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ก็จะส่งผลท�ำให้ผู้พัฒนาโพธิวิชชา
ลัย ไม่ลืมรากเหง้าและอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งและเครือข่ายเบญจภาคี โพธิวิชชาลัย
ศึกษา จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นดังที่กล่าวมา

ชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน : การเข้าร่วม
พรรคคอมมิวนิสต์และพัฒนาชุมชนตาม
โครงการพระราชด�ำริ ช่วง 2507 - 2530
Baan Phakdeepandin Community:
Collaboration with The Communist
Party and The Community
Development Under
The Royal Initiative Project
between 1964 - 1987.
มนศักดิ์ มหิงษ์
Manasak Mahing

หมายเหตุ รองศาตราจารย์อ�ำนาจ เย็นสบาย เคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ ประธานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และคณบดีวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย
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ชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน :
การเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์และพัฒนาชุมชน
ตามโครงการพระราชด�ำริ ช่วง 2507 - 2530
Baan Parkdeepandin Community : Participation
in The Communist Party and The Community
Development under The Royal Initiative
Between 1964 - 1987.
มนศักดิ์ มหิงษ์1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ เี ป้าหมายเพือ่ อธิบายประวัตศิ าสตร์ชมุ ชนทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
จากการปกครองบางส่วนในยุคการเปลี่ยนแปลงภาครัฐสู่จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชน
เป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อศึกษาเรื่องราวของชุมชน
บ้ า นภั ก ดี แ ผ่ น ดิ น ในการเข้ า ร่ ว มพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จั ง หวั ด สระแก้ ว ระหว่ า ง
พ.ศ. 2507 - 2530 โดยอาศัยการเก็บข้อมูลชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน ในเขตอ�ำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ผลการศึกษาพบว่าหมู่บ้านภักดีแผ่นดินเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ต�ำบล
หนองหมากฝ้าย อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีการพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 (พ.ศ. 2507 - 2519) เริ่มเกิดการรวมกลุ่มการตั้งหมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ
อาศัยการแผ้วถางป่าเพื่ออาศัย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2520 - 2525) เกิดอิทธิพลพรรค
คอมมิวนิสต์และชาวบ้านเข้าร่วมอุดมการณ์พรรค ตลอดจนถึงวาระการปราบปราม
และการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2526 - 2530) เกิดการจัดสรร
1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิลปวัฒนธรรม รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนา
จิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

ตัง้ หมูบ่ า้ นขึน้ อย่างเป็นทางการ และชาวบ้านเข้าร่วมโครงการพระราชด�ำริฯ สระแก้ว ปราจีนบุรี ถึงปัจจุบัน ซึ่งในระยะที่ 2 และ 3 เกิดความขัดแย้งทางแนวคิดการพัฒนา
ประเทศโดยแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยช่วงปี พ.ศ. 2516 ชุมชนเกิดมิติการปรับ
ตัวต่อคติพรรคคอมมิวนิสต์ทสี่ ง่ อิทธิพลอยูก่ อ่ น โดยพบการเปลีย่ นแปลงการด�ำรงอยู่
ชุมชน วิถีชีวิต ผลการต่อสู่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวัน
ออกบางส่วน ขณะนั้นมีมติรัฐมนตรีให้ด�ำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านโดยส�ำรวจประชากร
เพื่อดูแลความเป็นอยู่และเพื่อปราบปรามแนวคิดที่ขัดแย้งต่อการปกครอง ทาง
ราชการจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน “คลองเกลือ” เป็น “หมู่บ้านภักดีแผ่นดิน” และเข้าสู่
โครงการพระราชด�ำริฯ เป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาถึงปัจจุบัน โดยตั้งอยู่ต�ำบล
หนองหมากฝ้าย อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ค�ำส�ำคัญ: บ้านภักดีแผ่นดิน; พรรคคอมมิวนิสต์; โครงการพระราชด�ำริ

Abstract
This study was aimed at describing the history of the community
that was affected by provincial governing in the transition period of
changing to Sa Kaeo Province. This community reflected of such
changing. The objective of studying on collaboration with the Communist
Party of Baan Phakdeepandin Community during the year 1964-1987
based on data collection of Baan Phakdeepandin Community in Wattana
Nakhon District, Sakaeo Province.
Result of studying was found out that there are 3 phases of
development of Baan Pharkdeepandin, that is a small village located
at Nong Mak Fai Sub-District, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province.
The three phases are: Phase 1, (1964-1976) informal gathering into a
village by deforestation for dwelling; Phase 2 (1977-1982), influence of
the Communist Party and villagers collaborated with the Party ideology
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including suppression and the fall of the Communist Party; and Phase
3 (1983-1987), formally formed into village and villagers joined in the
Sa Kaeo - Prachin Buri Royal Initiative Project until present day. At Phase
2 and Phase 3, there was some controversial of democratic national
development concept. In the year 1973, the community had adjusted
itself from the previous influence ideology of the Communist Party and
way of living was changed including consequence of the Communist
Party Fighting in the area of Northeastern and partial of Eastern parts.
At that time, there was a resolution of the ministry to form villages by
population survey in order to taking care of people’s living and
suppressing governing concept that was contradicted. Hence, name of
the village was changed from “Klong Glua” into “Baan Phakdeepandin”
which then joined with the Royal Initiative Project and become master
village of development until the present day.
Keyword: Baan Phakdeepandin village, Communist Party, Royal Initiative
Projects.

ค�ำน�ำ
หมู ่ บ ้ า นภั ก ดี แ ผ่ น ดิ น เป็ น หมู ่ บ ้ า นที่ ผ ่ า นระยะความขั ด แย้ ง ทางด้ า น
การพัฒนาประเทศ ประมาณ พ.ศ. 2518 โดยทีห่ มูบ่ า้ นภักดีแผ่นดินเป็นหมูบ่ า้ นขนาดเล็ก
และยังขาดการพัฒนาหลายด้าน มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร ต�ำบลหนองหมากฝ้าย
อ� ำ เภอวั ฒ นานคร จังหวัด สระแก้ว อาศัยข้อมูลจากการบั น ทึ ก อ้ า งอิ ง ที่ ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์ตรงของชุมชน โดยลักษณะทางกายภาพมีเส้นทางเดินทางเข้าออกเพียง
ช่องทางเดียวลักษณะการด�ำรงอยู่ของชุมชนมีการอาศัยอยู่ไม่มาก แต่เพิ่มจ�ำนวน
ประชากรมากขึน้ ในปัจจุบนั แต่ในอดีตไม่พบการจัดตัง้ หมูบ่ า้ นอย่างเป็นทางการ หรือ
การบอกพิกดั แบบระวางแผนทีป่ ระเทศไทย เดิมบ้านภักดีแผ่นดินถูกเรียกจากชาวบ้าน
โดยใช้ชอื่ ว่า บ้านคลองเกลือ ทีม่ าของชือ่ หมูบ่ า้ น โดยตัง้ ชือ่ จากสภาพแวดล้อม สาเหตุ
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เกิดจากแหล่งน�้ำที่อยู่ในเขตบริเวณพื้นที่ เป็นดินโปร่งจึงท�ำให้เกิดน�้ำกร่อย น�้ำใน
หมู่บ้านมีรสเค็ม ลักษณะกายภาพมีล�ำคลองน�้ำเป็นคลองไหลผ่านหมู่บ้านลงมา
ชุมชนแห่งนีม้ ลี กั ษณะทีเ่ กิดการอพยพจากคนถิน่ อืน่ มาอาศัยอยูร่ ว่ มกันจึง
เกิ ด การสร้ า งวั ฒ นธรรมจากพื้ น ที่ ตั้ ง ชุ ม ชนบ้ า นคลองเกลื อ จึ ง มี ลั ก ษณะทาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนที่ถูกเล่าเรื่องราวของตนเองผ่านกาลเวลาเป็นระยะๆ ตั้งแต่
เริ่มต้น ผ่านช่วงสังคมการระดมแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสต์ จนเข้าสู่การร่วมกันสืบสาน
หมู่บ้านโครงการพระราชด�ำริฯ มีการกล่าวถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งกล่าว
ว่า ประวัติศาสตร์ในชุมชนเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวความเป็นอยู่ของคน ชุมชนที่
สามารถด� ำ รงอยู ่ ไ ด้ ห ลายช่ ว งอายุ ค นและมี ก ารพั ฒ นาของชุ ม ชน “การเกิ ด
ประวัติศาสตร์ในชุมชนต้องมีเรื่องราวของชุมชนที่สามารถบ่งบอกสถานการณ์จาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน” การบอกเล่าถึงเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมชุมชน (ยงยุทธ ชูแว่น. 2551: 24 - 25)
สุพรรณี คนซื่อ (2555: สัมภาษณ์) เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้และได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผูใ้ หญ่ของชุมชน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับการเล่าเรือ่ งของหมูบ่ า้ น ทีส่ ำ� คัญในช่วงนัน้
มีผู้คนในชุมชนยังมีการอยู่อย่างกระจัดกระจาย เช่น อาศัยการด�ำรงชีพตามเขา - ป่า
รวมทัง้ บริเวณใกล้เคียงทีส่ ามารถเดินไปมาถึงกันได้ บริเวณทีต่ ดิ กันได้แก่ชมุ ชนหนอง
หมากฝ้ายมาจับจองพืน้ ทีท่ ำ� กินร่วมกับชุมชนในอดีต ซึง่ ถือว่าในช่วงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การ
ปกครองของผู้น�ำชุมชนบ้านหนองหมากฝ้าย ประมาณปี พ.ศ. 2507 จังหวัดสระแก้ว
ยังขึ้นอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีด้วยสระแก้วเป็นอ�ำเภอหนึ่งของจังหวัด และมีการ
กระจายตัวของคนในชุมชนเข้าไปอยูใ่ นพืน้ ต่างๆ โดยเฉพาะทีห่ มูบ่ า้ นคลองเกลือ และ
ในช่วงนัน้ ชาวบ้านก็ได้ทำ� อาชีพการเกษตรกรรมเพือ่ ใช้ในการด�ำรงชีวติ อยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้
ในระยะหลังมีประชาชนในเขตพืน้ ทีเ่ ขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อพยพเข้ามาใน
พื้นที่หมู่บ้านคลองเกลือเพิ่มมากขึ้นโดยเริ่มหาพื้นที่ท�ำกิน และไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ทีด่ นิ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยคนในชุมชนสามารถรับรูว้ า่ ทีด่ นิ ตรงไหนเป็นพืน้ ที่
ท�ำกินของตนเองตามที่ตกลงกันในชุมชน
พ.ศ. 2516 หมูบ่ า้ นคลองเกลือได้รบั อิทธิพลจากผลกระทบการเปลีย่ นแปลง
การปกครอง ชุมชนได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการเมือง ชุมชนได้ถูกตีกรอบภายใต้
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พ.ศ.2507 จังหวัดสระแก้ว
ขึ้นอยู่กับ จังหวัดปราจีนบุรี
การรัฐประหาร
14-16 ตุลาคม 2516
ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
พ.ศ.2507 ชุมชนคลองเกลือระยะเริ่ม
สร้ า งชุ ม ชน การอพยพจากจั ง หวั ด
นครราชสีมา และภาคอีสานอื่น ๆ สร้าง
พื้นที่ท�ำกิน
พ.ศ.2516 บ้านคลองเกลือบริหารงาน
จั ด ตั้ ง หมู ่ บ ้ า นและชาวบ้ า น เข้ า ร่ ว ม
อุดมการณ์ พรรคคอมมิวนิสต์ในพื้นที่
หลัง พ.ศ.2516 ชุมชนประกาศการเข้า
ร่วมโครงการพระราชด�ำริฯ

การส่งเสริมระบบสังคมนิยมเป็นต้นมา ชุมชนจึงอธิบายประวัตศิ าสตร์ตนเองภายใต้การ
ปรับตัวครั้งส�ำคัญในบทบาท เสรีภาพ การท�ำหน้าที่พลเมืองของประชาชนไทย ข้อมูล
ทีไ่ ด้จงึ เป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาในพืน้ ทีศ่ กึ ษา โดยศึกษา
มิติของชุมชนที่เข้าร่วมกระบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ในสังคมไทยและผลกระทบของ
แนวคิดคอมมิวนิสต์และกระบวนการชุมชนที่ส่งผลต่อชุมชน

วัตถุประสงค์การศึกษา
ศึกษาชุมชนบ้านภักดีแผ่นดินในยุคพรรคคอมมิวนิสต์กระจายอยู่ในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว และการพัฒนาชุมชนด้วยโครงการพระราชด�ำริ ระหว่าง พ.ศ.
2507 - 2530

ภูมิสังคมบ้านคลองเกลือ จังหวัดสระแก้ว
ชุมชนบ้านคลองเกลือ ปัจจุบันเรียกตามการจัดตั้งชุมชนว่า “บ้านภักดี
แผ่นดิน” ต�ำบลหนองหมากฝ้าย อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีจำ� นวนประชากร
รวมทั้งสิ้นประมาณ 889 คนจ�ำนวนครัวเรือน 238 ครัวเรือน (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.
2556 - 2558 จาก นางสุพรรณี คนซื่อ ผู้ใหญ่บ้านภักดีแผ่นดินปัจจุบัน) อาชีพของ
ชุมชนในช่วง พ.ศ. 2530 ที่ได้ท�ำชีพหลัก คือ ท�ำนา ท�ำสวนและอาชีพรอง คือ
การรับจ้างและค้าขาย พิกัดชุมชนอยู่ระวางแผนที่ : 13.95367,102.35257 อยู่บน
เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3485 ถนนสระแก้ว - ปางสีดา ลักษณะเส้นทางการเข้า
ถึงชุมชน มีทางเข้าออกเพียง 1 เส้นทางจาก ถนนทางหลวงหมายเลข 3485 เข้าสู่
ชุมชน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ชุมชนมีแหล่งน�ำ้ ใหญ่หลังหมูบ่ า้ น โดยเกิดจาก
การเข้าร่วมโครงการพระราชด�ำริ ฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ โดยใช้ชื่อ “อ่างเก็บน�้ำบ้านคลอง
เกลือ” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ การจัดการชุมชน มีกลุ่มภูมิปัญญาทอผ้าไหม
ผ้าฝ้าย เครื่องจักสาน และการแปรรูปอาหาร โดยการจัดตั้งกลุ่มภูมิปัญญาอย่าง
เข้มแข็ง ประกอบกับการส่งเสริมการศึกษาภายในชุมชนมีโรงเรียนบ้านคลองเกลือ
ซึ่งอยู่ในระดับเขตการศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 การก�ำกับ
ดูแลของส่วนราชการอยูใ่ นการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองหมากฝ้าย
อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยการแบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1
บ้านคลองคันโท หมู่ 2 บ้านโคกสว่าง หมู่ 3 บ้านใหม่ศรีจ�ำปา หมู่ 4 บ้านท่าช้าง หมู่ 5
บ้านหนองหมากฝ้าย หมู่ 6 บ้านหนองหมากฝ้าย หมู่ 7 บ้านหนองไท และ หมู่ 8
บ้านภักดีแผ่นดิน
ชุมชนมีการด�ำรงอยูด่ ว้ ยอาชีพ การค้า และการปกครองของหน่วยงานภาค
รัฐ บ้านคลองเกลือในช่วงหนึง่ มีการสร้างตนเองด้วยแนวความเชือ่ ทีเ่ ป็นประวัตศิ าสตร์
ของชุมชน ด้วยการอธิบายหลักการของ อรรถจักร สัตยานุรกั ษ์ (2548: 7 - 42) แสดง
ความส�ำคัญถึงประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน ถ้าความต้องการเรียนรู้ “ประวัติศาสตร์”
เป็นความจ�ำเป็นของสังคมมนุษย์เพราะ “ประวัติศาสตร์” เป็นเสมือน “ความทรงจ�ำ
ร่วมกันของสังคม” ที่ท�ำให้สมาชิกของสังคมหนึ่งๆ รับรู้ว่าอะไรคือความส�ำเร็จและ
ความล้มเหลวในอดีตทีผ่ า่ นมา สาเหตุคอื ปัจจัยความส�ำเร็จและความล้มเหลวเหล่านัน้
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มีอะไรบ้างทิศทางที่สังคมได้ด�ำเนินมาแต่อดีตนั้นเป็นทิศทางที่เหมาะสมแล้วหรือไม่
เพียงใดและเป้าหมายทีส่ งั คมก�ำลังด�ำเนินไปสูค่ อื อะไรและจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ได้อย่างไร “ประวัติศาสตร์” จึงเป็นกลไกส�ำคัญในการก่อรูปลักษณ์ของสังคมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต การสร้างและการถ่ายทอดประวัติศาสตร์จึงเป็นพันธกิจของ
มนุษย์ในทุกสังคมเสมอมา
ปัญหาส�ำคัญทีต่ อ้ งท�ำความเข้าใจก่อนคือ กรอบของ “ความทรงจ�ำร่วมกัน
ของสังคม” นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ หากแต่ถูกก�ำหนดโดยสถาบันทางอ�ำนาจใน
แต่ละยุคสมัย เพื่อที่จะให้ความหมายการด�ำรงอยู่ตลอดจนอุดมคติของสังคมหนึ่งๆ
รวมทัง้ ในเรือ่ งของการจัดความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและการจัดสรรทรัพยากรทีส่ มาชิก
ของสังคมเห็นว่าถูกต้องเหมาะสม เมื่อใดที่สังคมเปลี่ยนไปจนเกิดความเปลี่ยนแปลง
ของสถาบั น ทางอ� ำ นาจ “ความทรงจ� ำ ร่ ว มกั น ของสั ง คม” ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ก็ ย ่ อ ม
เปลีย่ นแปลงไปด้วยในทางกลับกันหากสามารถปรับเปลีย่ น “ความทรงจ�ำร่วมกันของ
สังคม” ได้ลึกซึ้งและกว้างขวางมากเพียงใด ก็ย่อมหมายถึงการที่จะสามารถปรับ
เปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและการเข้าถึงทรัพยากรของคนในสังคมได้มากเพียง
นั้นเช่นกัน
การศึกษาพัฒนาของการเขียนประวัติศาสตร์ชุมชนคลองเกลือท�ำให้เข้าใจ
ถึงพัฒนาการที่แตกต่างกันของการเขียนประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อที่
จะท�ำให้เข้าใจถึงความเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น “ความทรงจ�ำ
ร่วมกัน” ในประวัติศาสตร์และแสวงหาแนวทางในการสร้างและสืบทอด “ความทรง
จ�ำร่วมกัน” ที่เหมาะสมต่อยุคสมัยของสังคม ผลการศึกษาแบ่งเป็นช่วงเวลาเพื่อ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญ โดยเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของชุมชน เข้าสู่ยุคอุดมการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
และการเข้าร่วมของชุมชนจากโครงการพระราชด�ำริฯ โดยชุมชนบ้านคลองเกลือแสดง
สถานภาพที่ได้เรียนรู้ดังนี้
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พ.ศ. 2507 - 2519 จุดเริ่มต้นชุมชนคลองเกลือ
ในช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2519 เป็นช่วงเหตุการณ์ทชี่ าวบ้านในเขตพืน้ ทีห่ นอง
หมากฝ้าย ชุมชนบ้านหนองน�ำ้ ใสและประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาในพืน้ ที่
เพื่อที่จะหาพื้นที่ท�ำกินใหม่ในเขตคลองเกลือโดยที่เป็นการบุกรุกป่าเพื่อที่จะท�ำเป็น
ที่นาและที่ปลูกพืชในการเลี้ยงครอบครัวมีผู้คนบ้านหนองหมากฝ้ายย้ายเข้ามาเพิ่ม
เติมเพือ่ ทีจ่ ะมาหาพืน้ ทีท่ ำ� กินเพิม่ เนือ่ งจากพืน้ ทีห่ นองหมากฝ้ายมีพนื้ ทีไ่ ม่เพียงพอต่อ
การด�ำรงชีวิตของชาวบ้านทั้งหมดในหมู่บ้าน จึงเป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าของ
กรมป่าไม้ และในช่วงนีเ้ ป็นการทีใ่ ช้พนื้ ทีท่ ำ� การเกษตรทัง้ หมด โดยไม่มพี นื้ ทีเ่ ป็นทีอ่ ยู่
อาศัยและในการท�ำไร่ทำ� นาก็เดินทางไปกลับระหว่างคลองเกลือและหนองหมากฝ้าย
ซึ่งในขณะนั้นเป็นทางเกวียนและเป็นป่าเป็นส่วนใหญ่ พอชาวบ้านในชุมชนหนองน�้ำ
ใสได้รู้ข่าวถึงพื้นที่คลองเกลือสามารถเป็นพื้นที่ท�ำกินได้ จึงได้เข้ามาจับจองที่ดินเป็น
ของตัวเอง แต่ในครัง้ นัน้ การสร้างทีท่ ำ� กินไม่มเี อกสารสิทธิใ์ นการครอบครองทีด่ นิ แต่
ชาวบ้านที่มาท�ำด้วยกันรู้กันเองว่า เมื่อจับจองแล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ดินของใครที่
อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน
เมื่อการสร้างพื้นที่ท�ำกินเป็นสมบัติของชุมชน จึงบันทึกความทรงจ�ำของ
สิทธิทตี่ นเองท�ำอาชีพ สร้างครอบครัว หารายได้ อันเกิดจากการใช้พนื้ ทีส่ าธารณะส่ง
ต่อรุ่น โดย ธีระ นุชเปี่ยม (2552: 11 - 13) แสดงความส�ำคัญของการบอกเล่าเรื่อง
ราวของชุมชนจากความทรงจ�ำโดยกล่าวว่า ประวัตศิ าสตร์รบั ใช้ความจริง ทีอ่ ดีตไม่มี
เพียงแต่ให้ความส�ำคัญต่อมนุษย์ในแง่ความกระหายใคร่รู้เรื่องราวที่เกิดในอดีตกาล
เท่านั้น หากเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างจินตนาภาพและจินตนาการที่ทรงพลังแก่
มนุษย์ทุกชาติและทุกวัฒนธรรมโดยเฉพาะอดีตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความเป็นมา
ของตัวเอง
หลังจากนั้นชุมชนคลองเกลือในช่วงปี พ.ศ. 2509 ได้มีประชาชนในเขต
จังหวัดนครราชสีมาอพยพลงมาหาพืน้ ทีท่ ำ� กิน ลงมาจับจองในเขตพืน้ ทีค่ ลองเกลือและ
ใช้ชวี ติ ในการท�ำสวนผัก ท�ำไร่ ท�ำนา ในการเลีย้ งชีพของตนเอง จนถึงประมาณ พ.ศ. 2519
มีกลุ่มประชาชนในชุมชนหนองหมากฝ้าย ชุมชนหนองน�้ำใสเริ่มเข้ามาร่วมตั้งถิ่นฐาน
เป็นชุมชนที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นทางการ แต่ชาวบ้านก็สร้างที่อยู่อาศัย
อยู่ในบริเวณดังกล่าว การปกครองยังเป็นการช่วยกันดูแลภายในชุมชนเอง
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พ.ศ. 2520 - 2525 การเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์
พรรคคอมมิวนิสต์เป็นผลผลิตของการประสานแนวคิดลัทธิมาร์กซิสต์ เลนินนิสต์กับการเคลื่อนไหวของชนชั้นกรรมาชีพแต่ละประเทศ ประเทศไทยเป็น
กึ่งศักดินา ทุนต่างประเทศเริ่มเข้ามาท�ำอุตสาหกรรมตั้งแต่ 120 ปีก่อน จากนั้น
ชนกรรมาชีพของไทยก็ได้ก�ำเนินเกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. 2470 เริ่มมีกลุ่มลัทธิมาร์กซ
เข้ า ไปเคลื่ อ นไหวในกลุ ่ ม กรรมกรยากจนและนั ก เรี ย น ต่ อ มาก็ ไ ด้ จั ด ตั้ ง พรรค
คอมมิวนิสต์สยามขึ้นในปี พ.ศ. 2473 แต่หลักจากตั้งขึ้นแล้วก็ถูกรัฐบาลมีปฏิกิริยา
ปราบปรามอย่างหนัก อย่างไรก็ตามชาวคอมมิวนิสต์รุ่นแรกของประเทศไทยได้วาง
รากฐานให้แก่การสร้างพรรคการเมืองชนชั้นกรรมาชีพในระยะต่อมา จิตใจที่ปฏิวัติ
การบุกเบิก กล้าทะลวงแนวปิดกลั้นอันหนาแน่นเพื่อประกาศและเผยแพร่สัจธรรม
ลัทธิมาร์กซยืนหยัดยึดมั่นในอุดมการณ์ แม้จะถูกจองจ�ำทรมาน พรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นแล้วตามค�ำเรียกร้องต้องการของประวัติศาสตร์ ก้าวขึ้น
สูเ่ วทีการเมืองในฐานะพลังการเมืองทีเ่ ป็นอิสระของชนชัน้ กรรมาชีพแห่งประเทศไทย
ประกาศอุดมการณ์ของตนที่จะต่อสู้เพื่อเอกราชประเทศเพื่อประชาธิปไตยของ
ประชาชนและสังคมนิยมอย่างเด็ดเดี่ยว
กระบวนการชุมชนบ้านคลองเกลือ มีช่วงเวลาเหตุการณ์ส�ำคัญโดยได้รับ
ผลกระทบจากการเมืองของประเทศไทย ช่วงกรณี 6 ตุลาคม 2519 ที่ท�ำให้นิสิต
นักศึกษา ปัญญาชนที่ต้องหนีเข้าป่า โดยมีข้อมูลของ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (2551:
175 - 181) ได้กล่าวว่า กลุ่มทหารที่เรียกตัวเองว่า “คณะปฏิวัติ” ยึดอ�ำนาจในวันที่
20 ตุ ล าคม พ.ศ. 2520 หั ว หน้ า ของคณะรั ฐ ประหารชุ ด นี้ อ ย่ า งเป็ น ทางการก็ คื อ
พล.ร.อ.สงัด ชะลออยู่ และมีนายทหารร่วมคณะมี 24 คน กลุม่ ยังเติรก์ 2 ได้รว่ มสนับสนุน
การปราบปรามกระบวนการนักศึกษาและยึดอ�ำนาจในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
2 กลุม่ ยังเติรก์ หมายถึง กลุม่ ทหารหนุม่ ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ อี ำ� นาจและบทบาทอย่างส�ำคัญก่อนหน้า พ.ศ. 2522
การรวมกลุ่มของนายทหารเหล่านี้เกิดขึ้นจากความไม่พอใจในการแบ่งพรรคพวกและท�ำประโยชน์ส่วน
ตัวในกองทัพ ต้องการให้ได้คนทีเ่ ป็นผูน้ ำ� กองทัพแบบใหม่ ไม่ตอ้ งการเห็นความแตกต่างระหว่างเมืองกับ
ชนบท ไม่ชอบการหาผลประโยชน์ของนักการเมือง แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มนี้คือ การมี
ผูน้ ำ� ทีเ่ สียสละมือสะอาด รับผิดชอบและเอาจริงเอาจังเป็นแนวความคิดทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปของบรรดา
นายทหารรุ่นหนุ่ม
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เพือ่ หลบหนีการปราบปรามอ�ำนาจรัฐ พบว่าพืน้ ทีแ่ ถบภาคอีสาน โดยทัว่ ไป
และมีการกระจายตัวมาในเขตภาคตะวันออกบางส่วน บ้านคลองเกลือตัง้ อยูแ่ ถบเทือกเขา
บรรทัดท�ำให้ลกั ษณะภูมปิ ระเทศเป็นป่าเขา กลายเป็นพืน้ ทีต่ งั้ กองก�ำลังกลุม่ คอมมิวนิสต์
เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน ลักษณะที่พบในการรวมกลุ่มของชาวบ้าน
เหมือน ทององค์ (2555: สัมภาษณ์) ในครั้งชุมชนเข้าร่วมอุดมการณ์พรรค
คอมมิวนิสต์ โดยต้องหาพื้นที่สร้างศาลาส่งการติดต่อ เพื่อใช้การล�ำเลียงอาหาร และ
ส่งเสบียงให้กบั พรรคคอมมิวนิสต์ในปี ประมาณ พ.ศ. 2521 แกนน�ำชุมชนคลองเกลือ
ในสมัยร่วมอุดมการณ์ คือ นายค�ำตัน ชมเทียม (1 ในแกนน�ำชุมชนบ้านคลองเกลือ
ถูกรับเลือกเป็นผู้ประสานงานของชุมชนกับพรรคและเป็นผู้ติดต่อกับผู้น�ำอุดมการณ์
พรรคคอมมิวนิสต์) ซึ่งขณะนั้นจังหวัดสระแก้วยังเป็นอ�ำเภอหนึ่ง ขึ้นกับจังหวัด
ปราจีนบุรี
จากการกล่าวของ ธิกานต์ ศรีนารา (2551: 56 - 59) กล่าวว่า การเกิดกรณี
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้กลายเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการหลัง่ ไหลของนักศึกษา
ปัญญาชนจ�ำนวนมากเข้าสู่เขตป่าเขา เอกสารของพรรคชื่อ “ค�ำชี้แจงบางประการ
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและงานส�ำคัญของพรรคในปี 2521” อธิบายสาเหตุ
เป็ น การจั บ กุ ม นั ก ศึ ก ษาและปั ญ ญาชนเป็ น จ� ำ นวนมาก การยึ ด อ� ำ นาจของ
“คณะปฏิรปู การปกครองแผ่นดิน” การขึน้ สูอ้ ำ� นาจและการด�ำเนินนโยบายการเมืองแบบ
“ขวาจัด” ของธานินทร์ กรัยวิเชียร การประกาศใช้ค�ำสั่งฉบับต่างๆ ของคณะปฏิรูป
การปกครองแผ่นดิน ยกเลิกการเลือกตั้ง ยกเลิกพรรคการเมือง ยกเลิกท�ำกิจกรรม
นักศึกษาทุกประเภททุกระดับ ปิดหนังสือพิมพ์ ควบคุมโทรทัศน์ วิทยุ และการด�ำเนิน
นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ทั้งในและนอกประเทศอย่างแข็งกร้าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการตัดความสัมพันธ์กับประเทศคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนทุกประเทศ การประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์และการ “ฟื้นระบอบ
เผด็จการฟาสซิสต์” อย่างเปิดเผยอีกครัง้ และการใช้เผด็จการไม่แน่ใจว่าบรรดา บุคคล
พรรคการเมือง กรรมกร ชาวนา นักเรียน นักศึกษา ปัญญาชนและผูร้ กั ประชาธิปไตย
วงการต่างๆ ที่ว่านี้เข้าไปอยู่ในเขตงานใดของพรรคคอมมิวนิสต์บ้าง แต่เป็นไปได้ว่า
ภายหลังกรณี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เขตงานของพรรคคอมมิวนิสต์ตามภาคต่างๆ
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ซึง่ ได้แก่ เขตงานภาคเหนือ เขตงานภาคใต้ เขตงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตงาน
ภาคกลางและเขตงานแนวร่วม น่าจะมีนกั ศึกษาปัญญาชนเข้าไปอยูเ่ กือบทุกเขตงาน
และในการท�ำงานทุกเขตจะมีแนวร่วมย่อยอีกหลายต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ในเขตพืน้ ที่
ใกล้เคียง ภาคอีสานซึ่งเป็นเขตงานของพรรคคอมมิวนิสต์มากที่สุด แบ่งออกเป็นเขต
อีสานเหนือและอีสานใต้ มีเขตงานย่อย 7 เขต ส่วนเขตอีสานใต้ครอบคลุม 5 จังหวัด
คือ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และพื้นที่บางส่วนของปราจีนบุรี
เหตุการณ์ของชุมชนบ้านคลองเกลือในการเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ซงึ่ ใช้
ประชาชนทีอ่ ยูช่ ายขอบ ปลูกฝังอุดมการณ์ โดยมีการกล่าวถึงคอมมิวนิสต์จากดินแดน
อื่นๆ ที่มีลักษณะการปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดย บุญศักดิ์ แสงระวี และแวว ศศิธร
(2551: 261 - 266) อธิบายพรรคคอมมิวนิสต์ในดินแดนจีนที่แสดงอุดมการณ์ของ
พรรคคือ “ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมวลชนทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยมวลชน มาจากมวลชนไป
สูม่ วลชน” เป็นแนวทางในการท�ำงานของมูลฐานของพรรคคอมมิวนิสต์จนี เป็นความ
จัดเจนอันทรงคุณค่าในการด�ำเนินการเคลื่อนไหวปฏิวัติของพรรคในสภาพแวดล้อม
ที่ ย ากล� ำ บาก ซึ่ ง ก� ำ ลั ง ระหว่ า งเรากั บ ข้ า ศึ ก แตกต่ า งกั น อย่ า งมากมาย พรรค
คอมมิวนิสต์จีนได้ก�ำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่ได้ก่อตั้งพรรคขึ้นว่า ภาระหน้าที่ของ
พรรคคือต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลและถือเป็นการ
ปลุกระดมมวลชน ด�ำเนินการเคลื่อนไหวมวลชนเป็นภาระหน้าที่ของตน ปี 1925
(พ.ศ. 2468) มติคณะกรรมการปฏิบัติงานขยายวงของศูนย์กลางพรรคชี้ว่า ชะตาใน
อนาคตแห่งการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประเทศจีน ดูที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดตั้ง
มวลชน ชักน�ำมวลชนเป็นหรือไม่เป็น. ใน “รายงานส�ำรวจการเคลื่อนไหวชาวนาใน
มณฑลหูหนาน” เหมาเจ๋อตงได้ยกย่องชื่นชมพลังอันใหญ่หลวงของการเคลื่อนไหว
ชาวนาในระดั บ สู ง ในระยะสงครามปฏิ วั ติ ภ ายในประเทศครั้ ง สองชาวพรรค
คอมมิวนิสต์ได้น�ำเอาทัศนะมวลชนเปลี่ยนแปลงวิธีการน�ำเป็นวิธีการท�ำงาน ก่อตัว
เป็นแนวทางมวลชนของพรรคเป็นอันดับ แนวทางมวลชนเป็นแนวทางการท�ำงาน
มูลฐานของพรรค เป็นเส้นชีวติ ของพรรค ห่างเหินจากแนวทางมวลชนก็ไม่อาจจะเป็น
แนวทางความคิด, แนวทางการเมืองและแนวทางการจัดตั้งที่ถูกต้องได้
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อุดมการณ์มที ศิ ทางได้เคลือ่ นไหวอยูใ่ นท้องถิน่ และในประเทศไทย ลักษณะ
ของชุมชนริมเขา เขตพืน้ ทีค่ ลองเกลือ ได้ชกั ชวนให้รว่ มกระบวนการทางสังคม อาศัย
การเรียกร้องสิทธิ โดยมีการด�ำรงชีพอยู่ในพื้นที่ป่าหลังชุมชน โดยชาวบ้านได้ร่วม
กระบวนการกับกลุ่มแนวทางคอมมิวนิสต์ประมาณในช่วง พ.ศ. 2520 โดยส่วนมาก
จะเข้าอุดมการณ์โดยเดินทางเข้าไปอยูใ่ นป่าด้วยเช่นกัน โดยมีการประสานกับกลุม่ ที่
เหลือให้เป็นหน่วยส่งเสบียงให้กบั บุคคลทีอ่ ยูบ่ นเขา ในการส่งเสบียงจะสร้างศาลานัด
พบเป็นจุดรับส่งเสบียง ซึง่ ในการอยูข่ องพรรคคอมมิวนิสต์ในพืน้ ทีไ่ ด้มกี ารท�ำกิจกรรม
ร่วมกันกับชาวบ้านในพืน้ ที่ อาทิ การรักษาพยาบาลให้ฟรีทำ� กิจกรรมกับชาวบ้านโดย
การช่วยเหลือการลงแขกเก็บเกี่ยวข้าว มีการแลกเปลี่ยนอาหารซึ่งกันและกัน อีกทั้ง
มีการช่วยเหลือในเรือ่ งของแรงงานของชาวบ้านในพืน้ ที่ ซึง่ ช่วงอยูน่ นั้ มีการอยูร่ ว่ มกัน
เหมือนพีน่ อ้ ง แต่วา่ บุคคลทีเ่ ชือ่ ในอุดมการณ์พรรคคอมมิวนิสต์นนั้ จะประกอบอาชีพ
อยู่บนเขาเช่นกัน ซึ่งการอาศัยอยู่บนเขาจะมีการท�ำนา เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพตัวเอง
และยังยึดถือปฏิบตั ติ วั ของบุคคลทีเ่ ป็นพรรคคอมมิวนิสต์ ซึง่ การด�ำรงอยูข่ องกลุม่ นัน้
เป็นการใช้กฎระเบียบร่วมกันทั้งหมด แม้กระทั่งชาวบ้านคลองเกลือที่เข้าไปเป็น
คอมมิวนิสต์ในพื้นที่ต้องเรียนรู้และยึดมั่นในพรรคอย่างซื่อตรง มีข้อยกเว้นแต่ที่
ชาวบ้านทีเ่ ป็นบุคคลส่งเสบียงไม่ตอ้ งใช้กฎระเบียบของพรรค แต่ขอ้ มูลส�ำคัญของการ
อยู่ในพรรคเชิงบุคคลบังคับใช้ชื่อ - สกุลปลอม ทุกคน ซึ่งทางพรรคคอมมิวนิสต์มีการ
ปิดไว้เป็นความลับ จะเปิดเผยเฉพาะชือ่ ป่าหรือชือ่ รหัสเท่านัน้ เช่น สหายมิตร สมานันท์
เป็นต้น และจะไม่มีการบอกสถานที่ตั้งของพรรค นอกเสียจาก คนที่อยู่ในพรรคจะ
ทราบได้โดยอาศัยการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีอยู่ 4 วิธี คือ การไปพบกันซึ่งหน้าและไปพูด
คุยกัน การเขียนจดหมายส่วนตัวให้คนถือน�ำส่งซึ่งคอมมิวนิสต์เรียก “เดินเมล์” การ
ใช้รหัสตามเสียงเพลงที่ก�ำหนดไว้ การเขียนข้อความไปวางไว้ ณ จุดนัดหมาย ซึ่ง
คอมมิวนิสต์เรียกว่า “จุดเดินเมล์3”
การศึกษาของ ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์ (มปป: 115 - 141) ได้กล่าวว่า การ
ประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้พรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่
3 จุดเดินเมล์ หมายถึง การเดินทางส่งจดหมายของกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ในเขตพื้นที่ที่มีระยะทางที่ใกล้
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แล้วจะมีการประชุมตามเขา ตามชนบทที่มีองค์กรแนวร่วมและบางองค์กรมีการจัด
ประชุมในเมือง แต่มีน้อยครั้งที่สุดที่พรรคคอมมิวนิสต์จะท�ำเช่นนี้ การประชุมแต่ละ
ครัง้ จะมีการเปลีย่ นสถานทีไ่ ปเรือ่ ยๆ ไม่อยูท่ เี่ ดิม การประชุมทีส่ ำ� คัญๆ ต้องไปประชุม
นอกประเทศ เช่น ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนามเหนือ เป็นต้น และ
การหารายได้เข้าพรรคหรือบ�ำรุงพรรค
ประคอง สมัยกุล (2557: สัมภาษณ์) การปฏิบตั กิ ารทางการทหารของพรรค
คอมมิวนิสต์ ยุทธศาสตร์การต่อสูข้ องพรรคคอมมิวนิสต์ทางด้านการทหาร คือ รุกทาง
ด้านการทหารล้อมปราบรบท�ำลายล้างรวดเร็ว การที่รัฐบาลก�ำหนดยุทธศาสตร์
ทางการทหารไว้เช่นนี้ เพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประไทยเริม่ ด�ำเนินทางการทหาร
หรือกองก�ำลังติดอาวุธตัง้ แต่มคี นเพียง 2 - 3 คน โดยไม่มอี าวุธเลย พรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยต่อสู้ทางด้านการทหารเพื่อที่จะให้ได้อ�ำนาจรัฐ โดยมุ่งหวังที่จะได้
ก�ำลังอาวุธ ก�ำลังคนจากฝ่ายรัฐบาลด้วยสงครามยืดเยือ้ การท�ำสงครามยึดเยือ้ เท่านัน้
ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะด�ำรงอยู่ได้และขยายตัวต่อไป
การศึกษาพบว่า การต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นั้นจะ
เน้นหนักด้วยการปราบปราม โดยใช้ก�ำลังทหารเพียงอย่างเดียวย่อมเกิดผลกระทบ
ติดตามมา การทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์อยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ ชนบ้านคลองเกลือก็ได้ถกู ปราบปราม
ทางด้านการทหารโดยรัฐบาล จึงเป็นการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์ในพืน้ ทีช่ มุ ชน
บ้านคลองเกลือ เมื่อปลาย พ.ศ. 2522 และต้น พ.ศ. 2523 ประชาชนที่เข้าร่วม
อุดมการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ท่ีอยู่ในพื้นที่ได้เข้ามอบตัวกับทางราชการ และใช้ชีวิต
อยู่ในพื้นที่คลองเกลือถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2526 - 2530 บ้านคลองเกลือเข้าร่วมโครงการพระราชด�ำริฯ
พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมพิ ลอดุยเดชฯ บรมนาถบพิตร
โดยเสด็จเยีย่ มราษฎร ณ ห้วยชัน จึงมีพระประสงค์ให้พนื้ ทีแ่ ห่งในบริเวณเดียวกัน เป็น
พื้นที่ท�ำกินเพื่อเป็นแนวเขตไม่ให้ ประชาชนบุกรุกตัดไม้ท�ำลายป่า โดยมีพระราชด�ำรัส
ให้จดั สรรขึน้ เป็นพืน้ ทีโ่ ครงการพระราชด�ำริฯ โดยก�ำหนด เริม่ วางผังหมูบ่ า้ นเมือ่ พ.ศ. 2528
มีหน่วยงานร่วนกันวางแผนผัง ด�ำเนินการโดยทางราชการ 3 หน่วยงานด้วยกัน คือ

29
1. หน่วยงานทหารพัฒนา (ทหารเสือนวมินทราชินี)
2. กรมพัฒนาที่ดิน
3. กรมป่าไม้
การจัดสรรแบ่งปันในระบบทีท่ ำ� กิน โดยก�ำหนดคือ 7 - 7 - 1 คือ ทีท่ ำ� กินเป็น
ที่นา 7 ไร่ ที่ท�ำส่วน 7 ไร่ ที่อยู่อาศัย 1ไร่ ร่วมเป็น15 ไร่ต่อครัวเรือน ประกาศให้
ประชาชนเข้าอยู่ พ.ศ. 2529 จ�ำนวน 150 ครอบครัว โดยให้สทิ ธิเจ้าของทีเ่ ดิมเป็นอันดับ
แรก ประชาชนเข้าอยู่เต็มสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2530 ได้ท�ำพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านอย่างเป็น
ทางการ ปลาย พ.ศ. 2530 และเกิดโครงการขึ้นโดยอยู่กับชุมชน คือ โครงการตามรอย
พระราชด�ำริ อ่างเก็บน�้ำคลองเกลือ จึงชื่อชุมชนเรียก “บ้านภักดีแผ่นดิน”
สุพรรณี คนซือ่ (สัมภาษณ์) หลักจากได้จดั ตัง้ หมูบ่ า้ นอย่างเป็นทางการแล้ว
ชาวบ้ า นในชุมชนได้เลือกตั้งผู้น�ำหมู่บ ้า นขึ้นมา โดยมีผู้น�ำหมู่บ ้า นคนแรก คือ
นายทองอินทร์ โพธิรัตน์ เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน ในช่วง พ.ศ.
2507 - 2530 และในช่วงเวลาในการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นจึงร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในโครงการพระราชด�ำริ เช่น มีกลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน
และมีกองทุนทีเ่ ข้มแข็งทีไ่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ ในช่วงเวลานัน้ ดังนี้ กลุม่ ทอผ้า กลุม่ จักสานกลุม่
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กองทุนผู้ใช้ปุ๋ย กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน
ในช่วง พ.ศ. 2530 เมื่อจัดตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการแล้ว โครงการตาม
แนวพระราชด�ำริท�ำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของทหารทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นหมูบ่ า้ นโครงการพระราชด�ำริ
ทั้งหมด และมีการจัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มจากการท�ำไร่ ท�ำนา ท�ำสวน พัฒนาทักษะความรู้ทางด้านอาชีพ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เสริ ม สร้ า งความรั ก ความสามั ค คี ใ นชุ ม ชนโดยมี วั ด เป็ น
ศูนย์กลาง ร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นจากหมู่บ้าน

สรุปผลการศึกษา
ในช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2530 ชุมชนบ้านคลองเกลือ (ภักดีแผ่นดิน) เป็นพืน้ ที่
ที่มีความเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.
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2516 ซึ่งเคยเป็นเขตพื้นที่สีแดง ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้จัดตั้งเป็น
ฐานในการสู้รบกับทางรัฐบาลเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งได้ตรงกับกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาในกระบวนการ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอิสระ
ของชนชัน้ กรรมาชีพแห่งประเทศไทย ประกาศอุดมการณ์ของตนทีจ่ ะต่อสูเ้ พือ่ เอกราช
ประเทศเพื่ อ ประชาธิป ไตยของประชาชนและสังคมนิ ย มอย่ า งเด็ ด เดี่ ย ว และมี
เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ ที่ ำ� ให้เป็นหมูบ่ า้ นโครงการพระราชด�ำริขนึ้ โดยจาก
สาเหตุความรุนแรงในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศชาติ มีการจัดสรรตั้งหมู่บ้าน
ขึ้น ซึ่งเป็นหมู่บ้านในโครงการพระราชด�ำริฯ หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิด
ขึ้นในพื้นที่ท�ำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีการจัดสรรขึ้นเป็นหมู่บ้านโครงการพระ
ราชด�ำริฯ ซึง่ ชุมชนแห่งนีย้ งั มีการกระจายตัวของกลุม่ ผูก้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์ในพืน้ ที่
ประกาศการจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2530 แต่โครงการพระราชด�ำริฯ เข้าสูช่ มุ ชน
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2521 เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก เพราะมีกลุม่ ชาวบ้านบางส่วนในพืน้ ที่
ที่เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไม่เห็นด้วยในการจัดตั้งหมู่บ้านใน พ.ศ.2521
พอเหตุการณ์ในพื้นที่สงบลงใน พ.ศ. 2525 ก็สามารถที่จะจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นได้ในปี
พ.ศ. 2528 และเปิดป้ายอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2530 ซึง่ หมูบ่ า้ นแห่งนีก้ ไ็ ด้เปลีย่ น
ชือ่ หมูบ่ า้ นใหม่จากทีเ่ ป็นบ้านคลองเกลือก็กลายเป็นหมูบ่ า้ นภักดีแผ่นดิน และในการ
จัดตัง้ หมูบ่ า้ นก็ได้มกี ารจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินและพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น โดยการจัดสรรนัน้ ได้แบ่ง
เป็นพื้นที่ท�ำกิน 14 ไร่ และที่อยู่อาศัย 1 ไร่ คือ ที่นา 7 ไร่ ที่สวน 7 ไร่ รวมทั้ง 15 ไร่
ชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นชุมชนบ้านภักดีแผ่นดินจะมีพนื้ ทีท่ ำ� กิน 14 ไร่ทอี่ ยูอ่ าศัย 1 ไร่ ทุกครัว
เรือนในช่วงปี พ.ศ. 2530 ในการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้น และการเป็นหมู่บ้านโครงการ
พระราชด�ำริฯ ก็ได้มีกิจกรรมส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนที่มาจากแนวคิดโครงการ
พระราชด�ำริฯ คือกลุ่มทอผ้ากลุ่มจักรสานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ท�ำให้ชาวบ้านมีรายเพิ่มหลังจากการท�ำไร่ ท�ำนา ท�ำสวน และเป็นการร่วมกลุ่มที่
สามารถท�ำให้ชุมชนมีรายการเป็นของตนเองและท�ำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นและเพิ่ม
ทักษะในการเรียนรูก้ ระบวนการพัฒนาชุมชนโดยคนในชุมชนเองและการพึง่ พาตนเอง
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในครอบครัว ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์
ในพื้นที่ จึงท�ำให้ชุมชนบ้านภักดีแผ่นดินเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ในช่วง พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน

31
จากการศึกษาชุมชนหมู่บ้านคลองเกลือ ต�ำบลหนองหมากฝ้าย อ�ำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นการศึกษากลไกและสถาบันทางสังคมและ
วั ฒ นธรรมจึ ง ต้ อ งใช้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ มิ ติ ข องความเคลื่ อ นไหวโดยไม่ ยึ ด ติ ด กั บ
ความหมายใดความหมายหนึ่งอย่างตายตัว แต่จะต้องพยายามแสวงหาความหมาย
ของกลไกและสถาบันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปผ่านรูปแบบทีห่ ลากหลายและซับซ้อนทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้ น มาในแต่ ล ะช่ ว งเวลา เพื่ อ จะได้ ม องเห็ น ความพยายามของกลุ ่ ม ชนต่ า งๆ
ในกระบวนการดิน้ รนต่อสูอ้ ย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นและการผสมผสาน
ความสัมพันธ์ขนึ้ มาใหม่ให้เป็นทางเลือกใหม่ของการด�ำรงชีวติ ซึง่ เป็นการศึกษาความ
รูส้ กึ นึกคิดของกลุม่ ชนต่างๆ ทีร่ วมอยูใ่ นกระบวนการเปลีย่ นผ่านนัน้ เองซึง่ แสดงออก
ผ่าน คติความเชื่อ รูปแบบทางวัฒนธรรมต่างๆ และการสร้างความหมายใหม่ให้กับ
ความสัมพันธ์ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ซึ่งสอดคล้องกับ อานันท์ กาญจนพันธุ์
(2544: 31 - 48) ได้กล่าวว่า การศึกษาหมูบ่ า้ นไทยในเชิงประวัตศิ าสตร์ เกีย่ วพันอย่าง
ใกล้ชดิ กับกระแสของการศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ แม้วงวิชาการไทยจะเพิง่ ยอมรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลัง พ.ศ. 2516 มานี้เองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง โดยพลังประชาชนธรรมดา ซึ่งท�ำให้เกิดแรงผลักดันที่ต้องการเรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสังคมในวงกว้างออกไปกว่าสังคมของผู้น�ำในส่วน
กลาง แต่กระบวนการศึกษาเรือ่ งราวของท้องถิน่ ได้กอ่ ตัวขึน้ มานานก่อนหน้านัน้ แล้ว
โดยเฉพาะนอกวงวิชาการ ที่มีปราชญ์ท้องถิ่นเพียรพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับรากเหง้า
ของตนเอง ส�ำหรับแวดวงวิชาการนัน้ ส่วนหนึง่ พัฒนาขึน้ มาจากความพยายามในการ
ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณ ซึ่งจ�ำเป็นท�ำความเข้าใจเอกสารท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนมีความผูกพันกับเวลาและเหตุการณ์ที่ผ่านเข้า
มาในความทรงจ�ำของกลุ่มเขา ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับมนุษย์จะมี
มากมาย แต่การจ�ำแนกระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท�ำให้
ชุมชนมีความพร้อมต่อการพัฒนา เรียนรูก้ ารปกครองบ้านเมืองด้วยข้อมูลทีต่ นเองได้
สัมผัสรับรู้ถึงการกระท�ำที่เผชิญอยู่ จนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยโครงการ
พระราชด�ำริฯ
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การศึกษาตลาดชายแดน กรณีตลาดลานค้า
ไทย - กัมพูชาบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว
Border Market Study Thai - Cambodian Market
Ban Khao Din Sa Kaeo Province.
สุมณกาญจน์ ชินฮาด1

ร่วมมือจากทุกฝ่ายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ตลาดลานการค้าชายแดนมี
สุขลักษณะตามมาตรฐานก�ำหนด 7 ข้อ โดยต้องปรับปรุง 6 ข้อ ด้านความปลอดภัย
อาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคมี 8 ข้อ สิ่งที่เทศบาลต�ำบลคลองหาดต้องปรับปรุง
7 ข้อ และเตรียมรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับความรู้ผู้ค้าให้เป็นตลาดสด
น่าซื้อในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
ค�ำส�ำคัญ: ตลาดชายแดน, จุดผ่อนปรน, ตลาดไทยและกัมพูชา, จังหวัดสระแก้ว

Abstract
บทคัดย่อ

ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินเป็นจุดผ่อนปรนไทย - กัมพูชา การด�ำเนิน
การค้าในดินแดนประเทศไทยโดยมีการค้าที่สร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนในบริเวณ
ตลาดที่ได้จากการค้าและธุรกิจต่างๆ จึงเป็นประเด็นเรื่องสุขภาวะของสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยให้ความส�ำคัญไปใน
ทิศทางของการค้าเป็นหลัก โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพือ่ ศึกษาความ
เป็นมาของพื้นที่และการด�ำเนินการจัดตั้งตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินโดยเป็น
จุดผ่อนปรนไทย - กัมพูชา 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาระบบสุขภาวะในการ
ด�ำเนินการของตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน ตามมาตรฐานกรมอนามัย
วิจัยพบว่า ประวัติความเป็นมาตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินเกิดจากการ
รวมตัวของชาวบ้านบ้านเขาดินเพียงไม่กี่ราย เริ่มจากน�ำสินค้าภายในท้องถิ่นมาแลก
เปลี่ยนซื้อขายกับชาวบ้านชาวกัมพูชา เริ่มต้นประมาณ พ.ศ. 2539 จากนั้นได้พัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนมาเป็นตลาดลานค้าชุมชน ตามนโยบายการประกาศช่วงสมัยของ
พลเอกชาติชาย ชุนหะวัณ ใช้แนวทาง “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าชายแดน”
ตลาดอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของเทศบาลต�ำบลคลองหาด โดยเริ่มใช้นโยบาย
ตลาดสดน่าซื้อ ตามมาตรฐานพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นความ
1 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานภาคนิพนธ์จากนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการภูมิสังคม วิทยาลัย
โพธิวชิ ชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาการจัดการภูมสิ งั คม โดยมีอาจารย์ ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์
เป็นที่ปรึกษาภาคนิพนธ์

The Khao Din Community Trade Market is a Thai-Cambodian relief point.
The trading has created the quality of life to people in the commercial
and business markets. It also affected a matter of environment, health,
social and cultural health of which social interaction is focused on
direction of trade. The objectives of research are 1) to study background
of the area and establishment of a community trading market of Ban
Khao Din at Thai-Cambodian relief point. 2) to study potentiality of
hygienic development on community trading market of Ban Khao Din
based on the standard of the Department of Health.
The research is found out that the background of the commercial
market of Khao Din came from gathering of a few villagers of Baan Khao
Din which was started from exchanging local products with Cambodian
people in the year 2539. Then, it has continuously developed into a
commercial trading community according to the government policy of
General Chatchai Chunhavan of changing “the battlefield into a trading
field”. This market is under the responsibility of the Khlong Hat Municipal
District by applying policy of fresh product attracting market in
accordance with the standard of the Public Health Act Year 1992 with
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the co-operation from all parties to make it up to the standard. It was
found out that the hygienic of Khao Din Community Trade Market was
in accordance with 7 standards, needed adjustment on 6 points of food
safety and consumer protection, needed adjustment on 7 points from
Khlong Hat Municipal District, and it should be ready to receive more
ASEAN tourists including upgrade knowledge of trader to fresh product
attractive market.
Keyword: border trade sources, relief point, Thailand and Cambodia
market, Sa Kaeo Province

ความส�ำคัญ
ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน (จุดผ่อนปรนไทย - กัมพูชา) เป็นลักษณะ
ตลาดสดทีก่ ำ� ลังมีสภาพตลาดไม่ถกู สุขลักษณะ เนือ่ งจากช่วงระยะแรกชาวบ้านบริหาร
จัดการกันเอง ภายหลังชาวบ้านได้มอบตลาดให้ทางเทศบาลต�ำบลคลองหาดเป็น
ผู้ดูแลบริหารจัดการ ประกอบกับตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน เป็นตลาดที่ท�ำ
การค้าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา มักพบปัญหาในการจัดระเบียบ
ตลาดทีไ่ ม่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะสากล โดยเป็นผลจากการเดินทางข้ามไปมาของ
ผู้คนทั้งสองดินแดนเป็นผลด้วยวัฒนธรรม ภาษา และวิถีการด�ำเนินที่แตกต่างกัน
ระหว่าง 2 ประเทศ รวมถึงระบบการบริหารจัดการของเจ้าของตลาดซึ่งต้องการ
ควบคุมให้เป็นพื้นที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด
ผลกระทบจากตลาดที่ไม่ถูกสุขลักษณะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย ซึง่ อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางน�ำ้ ได้ อัน
เกิดจากความสกปรกของตลาดที่มีสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ถกู สุขลักษณะ หรือเกิดจากการสัมผัสโดยตรงของผูซ้ อื้ และขายในตลาดสด จนเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ แมลงน�ำโรคและกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคเข้าสู่ผู้บริโภค
จากปัญหาดังกล่าวจึงท�ำให้รฐั บาลก�ำหนดนโยบาย การส่งเสริมให้ประชาชนมีสขุ ภาพ
ดี รับประทานอาหารทีป่ ราศจากสารปนเปือ้ นของเชือ้ โรคและสารพิษตกค้างในอาหาร
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ที่เกินมาตรฐาน ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย โดยกรมอนามัยจึงได้ท�ำโครงการ
ตลาดสดน่าซื้อ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2) ด้านความปลอดภัยของอาหาร และ
3) ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เมือ่ เจ้าของตลาดทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ สามารถปรับปรุง
พัฒนาตลาดได้ตามหลักเกณฑ์ จะได้รับป้ายรับรองตลาดสด น่าซื้อ ซึ่งมีมาตรฐาน
2 ระดับ คือ ระดับดี (3 ดาว) และ ระดับดีมาก (5 ดาว) รวมถึงการให้อ�ำนาจแก่
ราชการส่วนท้องถิน่ ในการออกข้อก�ำหนดท้องถิน่ เพือ่ ควบคุมกิจการตลาดในพืน้ ที่ และ
บังคับให้เจ้าของตลาดต้องขออนุญาตประกอบกิจการตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ก�ำหนดของท้องถิ่นโดยอาศัย
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 8 มาตรา 34 ถึงมาตรา 37 (ส�ำนัก
สุขาภิบาลอาหารและน�้ำ. คู่มือตลาดสด น่าซื้อ. 2556: 2 - 3.)
จากปัญหาข้างต้น การวิจัยสุขภาวะของตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน
บริเวณจุดผ่อนปรนไทย - กัมพูชา เพื่อพัฒนาให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะที่ดี ดังนั้น
งานวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาวิถีชีวิตโดยการ
ค้าชุมชนบ้านเขาดิน ให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ ภายใต้โครงการตลาดสดน่าซื้อโดยกรม
อนามัย และการพัฒนาร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน 2 ดินแดน

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของพื้นที่และการด�ำเนินการจัดตั้งตลาดลานค้า
ชุมชนบ้านเขาดินโดยเป็นจุดผ่อนปรนไทย - กัมพูชา
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาระบบสุขภาวะของการด�ำเนินการของ
ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน ตามมาตรฐานกรมอนามัย

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษากลไกส�ำคัญทีข่ นึ้ อยูภ่ ายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันเพือ่
ท�ำการค้าภายในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด ซึง่ เป็นกลไกการเกิดขึน้ ของธุรกิจหลายระดับ การพัฒนา
ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน (จุดผ่อนปรนไทย - กัมพูชา) เป็นตลาดสดน่าซื้อ ต้อง
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อาศัยแนวคิดผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ระเบียบกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการ
ประกาศการควบคุมโรค มีการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พิจารณาการด�ำเนินการตัง้ งบประมาณทีเ่ พียงพอในการพัฒนา และการท�ำให้
บุคคลภายในตลาดและในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน (ผลประโยชน์
ร่วมที่มากกว่าการมองเรื่องรายได้ ให้พิจารณาสุขภาพมากขึ้น) รวมถึงการศึกษา
แนวโน้มทางการตลาด เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

วิธีการด�ำเนินการ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ และพ่อค้าแม่ค้า
ภายในตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน อ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน 30 คน ประกอบ
ด้ ว ยนายกเทศมนตรี ต� ำ บลคลองหาด รองนายกเทศมนตรี ต� ำ บลคลองหาด
ปลัดเทศบาลต�ำบลคลองหาด ผูท้ ำ� การค้าขายตัง้ แต่ พ.ศ. 2539 - ปัจจุบนั จ�ำนวน 50 คน
ซึง่ ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Depth Interview) และการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม
(Participation Observation) ให้ได้มาซึ่งข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง หนังสือและข้อมูลจากเว็บไซด์
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเข้าศึกษาในพื้นที่ และเก็บ
ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีต�ำบลคลองหาด
รองนายกเทศมนตรีตำ� บลคลองหาด ปลัดเทศบาลต�ำบลคลองหาด พ่อค้าแม่คา้ ทีเ่ ข้า
มาท�ำการค้าขายเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ภายในตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน และ
บุคคลอื่นๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือกับการคัดเลือกแบบเจาะจงรวมถึงการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ในเรื่อง1) เพื่อ
ศึกษาความเป็นมาของพื้นที่และการด�ำเนินการจัดตั้งตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน
โดยเป็นจุดผ่อนปรนไทย - กัมพูชา 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาระบบสุขภาวะ
ของการด�ำเนินการของตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน ตามมาตรฐานกรมอนามัย และ
น�ำผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้กลับไปให้เทศบาลต�ำบลคลองหาดช่วยตรวจสอบ รายงานผล
การวิจัย

ผลการศึกษา
ประวัติความเป็นมาของตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน
การค้าภายในตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินแห่งนี้เริ่มจากการรวมตัวของ
กลุ่มชาวบ้านภายในชุมชนบ้านเขาดิน ในเขตอ�ำเภอคลองหาดเพียงไม่กี่ราย รวมตัว
กันเพื่อหาบเร่ขายสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวบ้านพรมแดนไทย เช่น
อ�ำเภอคลองหาดและชาวบ้านพรมแดนกัมพูชา อ�ำเภอส�ำเภาลูน จังหวัดพระตะบอง
สถานที่ค้าขายในขณะนั้นยังไม่ได้มีลักษณะตลาด แต่เป็นแบบใครมีอะไรก็น�ำมาขาย
กันในตอนเช้า และขายอยูบ่ ริเวณริมล�ำคลอง เบือ้ งต้นนัน้ เป็นการค้าขายแลกเปลีย่ น
สินค้าในท้องถิ่น สินค้าที่น�ำมาขายส่วนใหญ่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกกันเอง
จากในครัวเรือนและจากไร่ จ�ำพวก ฟักทอง เผือก ฝัก มะละกอ และแตงกวา เป็นต้น
ประมาณปี พ.ศ. 2539 กิจกรรมการค้าเริ่มคึกคักมากขึ้นไม่เพียงแต่คน
ภายในชุมชนบ้านเขาดินจะขายสินค้ากันเองเท่านั้น แต่ยังมีคนจากชุมชนอื่นที่อยู่
ภายในเขตอ�ำเภอคลองหาด เริม่ น�ำสินค้ามาขายทีต่ ลาดด้วย และเริม่ มีพนื้ ทีข่ ายอย่าง
ชัดเจน ไม่ได้ขายอยู่ริมคลองอีกต่อไป แต่ย้ายมาขายในบริเวณที่เป็นตลาดปัจจุบัน
เกิดการขยายเป็นการค้าระดับชุมชนมีจัดการสร้างอาคาร ลานจอดรถ ห้องน�้ำ ถนน
ไฟฟ้า น�้ำประปา สร้างเป็นตลาดเป็นกิจจะลักษณะ โดยสิ่งปลูกสร้างอาคารส่วนใหญ่
เป็นของเถ้าแก่จากตลาดโรงเกลือมาสร้างอาคารไว้ส�ำหรับให้แม่ค้าพ่อค้าทั้งชาวฝั่ง
ไทยและกัมพูชาได้เช่าขายของ การค้าขาย ณ จุดนี้จึงถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่นทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีตามนโยบายสมัยคณะรัฐบาล พลเอก
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ชาติชาย ชุนหะวัณ ทีไ่ ด้ประกาศนโยบายเปลีย่ นสนามรบเป็นสนามการค้า ซึง่ ในอดีต
พื้นที่บริเวณตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินได้นั้น แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ของกองก�ำลัง
ทหารบูรพาจังหวัดสระแก้ว ที่ได้ขอใช้พื้นที่ในแถบบริเวณคลองหาดทั้งหมดนี้ใช้ท�ำ
ประโยชน์เป็นพื้นที่สนามรบและจัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเอง เสริมสร้างความ
มั่นคงตามแนวชายแดนบ้านเขาดิน ซึ่งกองก�ำลังทหารบูรพาได้แบ่งพื้นที่จ�ำนวน
ส่วนหนึ่งให้กับชุมชนสร้างเป็นตลาดชุมชน เพื่อเสริมสร้างรายได้ ความมั่นคงในชีวิต
ให้กับคนในชุมชน
หลังจากที่ชุมชนปรับเปลี่ยนพื้นที่สร้างเป็นตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน
ได้ไม่นาน มีผู้น�ำสินค้าเข้ามาค้าขายเป็นจ�ำนวนมาก มีทั้งสินค้าที่เป็นของชาวฝั่งไทย
และสินค้าที่เป็นของชาวฝั่งกัมพูชา ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้าโซนเนื้อสัตว์ จ�ำพวก หมู ปลา
ไก่ โซนผัก โซนผลไม้ โซนเสื้อผ้า โซนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงของหนีภาษี
จ�ำพวก บุหรี่ เป็นต้น ท�ำให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงของ
ชาติ เป็นเหตุท�ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาจัดการประชุมหาข้อตกลง ถึงการก�ำหนดกฎระเบียบระบบ
การค้าขายภายในตลาดให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยการประชุมในครั้งนั้นได้มี
นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ผู้น�ำฝ่ายไทย) และนายอุง ซามี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระตะบอง (ผูน้ ำ� ฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชา) ร่วมประชุมกัน เพือ่
หาข้อตกลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และได้มีการประกาศใช้ข้อตกลง
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 และในวันเดียวกันได้ท�ำการเปิดพื้นที่
บริเวณตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินเป็นจุดผ่อนปรนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2541 เทศบาลต�ำบลคลองหาดได้รับมอบตลาด
ลานการค้าชุมชนบ้านเขาดิน จากชุมชนและอ�ำเภอคลองหาด ตามกฎหมายทีว่ า่ ด้วย
หากชุมชนหรือผูป้ ระกอบการตลาดสร้างตลาด บริหารตลาดการค้าชายแดนครบวาระ
3 ปีแล้วต้องโอนกรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ ดังกล่าวนัน้ ให้กบั องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ เป็น
ผู้บริหารจัดการแทน ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิมจะมีฐานะเป็น
ผูเ้ ช่าเท่านัน้ เมือ่ ทางเทศบาลต�ำบลคลองหาดได้รบั มอบตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน
จากชุมชนและอ�ำเภอคลองหาดแล้ว ได้มกี ารขอใช้พนื้ ทีจ่ ากกองก�ำลังทหารบูรพาและ
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กรมป่าไม้ เพื่อขอท�ำแผนที่แยกเป็นตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินโดยเฉพาะ และ
เทศบาลต�ำบลคลองหาดได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่จ�ำนวน 50 ไร่ เป็น
ตลาดลานการค้าชุมชนบ้านเขาดิน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
ปัจจุบันเทศบาลต�ำบลคลองหาดได้บริหารจัดการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และพัฒนาให้เจริญเติบโต สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น มีผู้ประกอบการทั้ง
ชาวไทยและชาวกัมพูชา มาติดต่อค้าขายแลกเปลีย่ นสินค้าจ�ำนวนมาก โดยเฉลีย่ ปกติ
จะมีผู้มาติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าวันละ 1,500 - 2,000 คน มีเงินหมุนเวียน
แลกเปลี่ยนเฉลี่ยวันละ 5,000,000 - 6,000,000 บาท ซึ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุด
และฤดูกาลพืชผลผลิตทางการเกษตรออก จะมีผู้มาติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า
จ�ำนวนมากถึง 2,000 - 3,000 คนต่อวัน มีเงินหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเฉลี่ยวันละ
6,000,000 - 7,000,000 บาท ซึ่งถือว่าตลาดร้านค้าชุมชนบ้านเขาดิน เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจทีส่ ร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชมุ ชน
ได้เป็นอย่างดี

สภาพโดยรวมของตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน
ตลาดลานการค้าชุมชนบ้านเขาดินประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน คือ ส่วนโซน
เสื้อผ้าประมาณ 20 ร้าน โซนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประมาณ 7 ร้าน โซนเนื้อสัตว์
จ�ำพวกร้านขายหมูประมาณ 25 ร้าน ร้านขายไก่ 2 ร้าน ร้านขายปลาประมาณ 15 ร้าน
ร้านขายเนื้อวัว 1 ร้าน โซนผักประมาณ 40 ร้าน โซนผลไม้ประมาณ 30 ร้าน
และร้านขายของช�ำประมาณ 10 ร้าน ตลาดแห่งนี้จะเริ่มเปิดให้บรรดาเหล่าพ่อค้า
แม่ค้าเข้าท�ำการค้าขายตั้งแต่เวลา 05.30 น. โดยเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ประจ�ำอยู่
ด้านบูรพาจะเป็นผู้ให้สัญญาณไฟในการเข้าค้าขายได้ วัฒนธรรมการค้าขายสินค้า
ณ ตลาดแห่งนีใ้ นยามเช้ามืดจะใช้ไฟฉายในการเลือกซือ้ ของระหว่างกัน เมือ่ รถสินค้า
เข้าไปถึงในตลาด บรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาจะพากันวิ่งมาดูสินค้าที่รถ บ้างก็วิ่ง
มากระโดดขึน้ รถเพือ่ ส่องไฟดูสนิ ค้า เมือ่ เห็นสินค้าทีถ่ กู ใจจะท�ำการหยิบจองสินค้านัน้
ทันที เพื่อมาดูสินค้าของตนเอง หลังจากนั้นจะเป็นการต่อรองราคาสินค้า เมื่อราคา
อยูใ่ นจุดทีท่ งั้ สองฝ่ายยอมรับกันได้กต็ กลงท�ำการซือ้ ขาย โดยพืน้ เพของตลาดพ่อค้าแม่คา้
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ชาวไทยจะน�ำสินค้ามาขายให้ชาวกัมพูชาซือ้ ต่อและน�ำไปจัดแผงขาย ถ้าสินค้ายังขาย
ไม่หมดพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยก็จะขายต่อยังท้ายรถของตนเอง กล่าวง่ายๆ คือ คนไทย
เป็นผู้ส่งสินค้า แต่ชาวกัมพูชาเป็นผู้ขายสินค้า หรือในอีกกรณีหนึ่งชาวไทยเป็นผู้ขาย
เอง โดยเสียค่าเช่าแผงวันละ 30 บาท ส่วนอาคารเช่าเสียจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ
3,600 บาท ส�ำหรับผู้มาใช้บริการภายในตลาด ตลาดจะเปิดให้ผู้ใช้เลือกซื้อของได้
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ที่มาของสินค้าและผู้ค้า
ส�ำหรับสินค้าภายในตลาดแห่งนี้ ถ้าเป็นสินค้าประเภทเนือ้ สัตว์อย่างเนือ้ หมู
จะมาจากฟาร์มหมูจังหวัดชลบุรีมีทั้งขนาดหมูเล็ก (ลูกหมู) หมูอ่อนขนาด 60 - 80
กิโลกรัม และหมูแก่ขนาด100 กิโลกรัมขึน้ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นหมูพอ่ พันธุแ์ ละแม่พนั ธุ์
บ้างก็เป็นหมูน็อค หมูตกเกรดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่ได้มาตรฐานในการเข้าโรงเชือด
แต่เป็นหมูพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุในขณะกินนม กินอาหาร หรือเป็นหมูแคระที่ไม่
สามารถเลีย้ งให้โตได้อกี ประเภทไก่รบั มาจากตลาดไท ส่วนประเภทปลามีมาจาก 2 พืน้ ที่
คือ ปลาทีม่ าจากฝัง่ ไทย จ�ำพวก ปลานิล ปลาสวาย ปลาดุก ซึง่ มาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนปลาน�้ำจืด จ�ำพวก ปลาช่อนเขื่อน ปลาช่อนนา ปลาเนื้ออ่อน ปลาซิวแก้ว ปลากรด
นัน้ จะมาจากโตนเลสาบของทางฝัง่ กัมพูชา สินค้าประเภทผลไม้จะมาจากตลาดไทเสีย
ส่วนมาก ส่วนน้อยที่มาจากผลผลิตในท้องที่อย่างล�ำไย (ของไทย) และมะม่วงแก้ว
ขมิ้น (ของกัมพูชา) ถ้าเป็นสับปะรดและแตงโมนั้นจะมาจากทางชลบุรี ประเภทผัก
สดของตลาดแห่งนีจ้ ะมาจากท้องถิน่ ภายในพืน้ ทีใ่ นเขตอ�ำเภอคลองหาดเสียส่วนมาก
รองลงมามาจากต�ำบลศาลาล�ำดวน จังหวัดสระแก้ว และสุดท้ายผัก จ�ำพวก แครอท
(Carrot) กะหล�่ำม่วง บ๊อคโคลี่ (Broccoli) หัวหอมใหญ่ พริกหวาน เป็นต้น จะสั่ง
พิเศษมาจากตลาดไทและสี่มุมเมือง ส่วนประเภทเสื้อผ้าจะรับมาจากประตูน�้ำ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และตลาดโรงเกลือ ส่วนประเภทสินค้าในร้านขายของช�ำ บาง
ส่วนแม่ค้าชาวไทยน�ำมาส่งให้และอีกส่วนน�ำมาจากกัมพูชา และประเภทสุดท้าย
ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึง่ น�ำเข้าจากประเทศไทยโดยตรง โดยจะมีตวั แทน
จ�ำหน่ายสินค้ายี่ห้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ น�ำมาส่งให้ถึงที่
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สภาพปัญหาของตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินกับเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินนี้ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2539 สภาพ
ตลาดมักมีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะสภาพอาคารสิ่งก่อสร้างที่มี
การใช้งานอยูท่ กุ วัน นอกเหนือจากสภาพทีเ่ สือ่ มโทรมนีแ้ ล้ว ตลาดแห่งนีย้ งั ต้องได้รบั
การปรับปรุง พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอีกหลายด้าน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทาง
ด้านเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้า รวมถึงนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาใช้บริการเมือ่ ถึงปี 2558
ของการเป็นประชาคมอาเซียน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศเป็นประเทศ
ที่มีความปลอดภัยด้านอาหารเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล และเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยจึงได้จัดท�ำโครงการตลาดสด
น่าซื้อตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยก�ำหนดรูปแบบการด�ำเนินงาน
แบบบูรณาการหลายๆ หน่วยเข้าด้วยกัน และบูรณาการองค์ความรูส้ ง่ เสริมให้มคี วาม
ร่วมมือเป็นเครือข่ายทุกภาคส่วนและตั้งเป้าหมายการพัฒนาตลาดสดประเภทที่ 1
ทั่วประเทศทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนต้องผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อขั้นพื้นฐาน
100% และผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อระดับดีและดีมาก จึงมีผลท�ำให้องค์กรทุกองค์กรที่
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลตลาด ต้องน�ำหลักเกณฑ์ของเทศบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ. 2535
มาประกอบการร่างเทศบัญญัติประจ�ำองค์กร ว่าด้วยเรื่อง “ตลาด” เทศบาลต�ำบล
คลองหาดก็เช่นเดียวกันที่มีการน�ำหลักเกณฑ์ของเทศบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาประกอบการร่างเทศบัญญัตปิ ระจ�ำเทศบาล หากจ�ำแนกประเภทสภาพปัญหาตาม
เกณฑ์ของตลาดสดน่าซื้อ สภาพปัญหาภายในตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินจะถูก
จ�ำแนกสภาพปัญหาตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 3 ด้าน คือ ด้านสุขลักษณะทั่วไป ด้าน
การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแต่ละด้านมีสภาพปัญหา ดังนี้

ภาพปัญหาด้านสุขลักษณะทั่วไป
สภาพปัญหาด้านสุขลักษณะทั่วไปมี 7 ข้อ จากการศึกษาตามแนวทางของ
ไชย์วตั น์ ศุภกิจวัฒนา. (2553) ประกอบด้วย 1) โครงสร้างอาคาร พืน้ และหลังคาของ
ตลาด 2) แสงสว่างภายในตลาด 3) น�ำ้ ดืม่ และน�ำ้ ใช้ 4) การจัดวางสินค้า วัสดุอปุ กรณ์
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5) การบ�ำรุง ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร 6) เครือ่ งมือเครือ่ งใช ้ ในการดับเพลิง 7) สถานทีจ่ อด
รถ จากการที่ผู้ศึกษาได้ไปสัมผัสตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน จากการพูดคุย
สัมภาษณ์บรรดาพ่อค้าแม่คา้ ภายในตลาด รวมถึงการสังเกตจากตัวผูศ้ กึ ษาเอง พบว่า
ทั้ง 7 ข้อ มีสภาพปัญหา ดังนี้
ข้อที่ 1 โครงสร้างอาคาร หลังคาและพื้นของตลาด พบว่าด้านโครงสร้าง
อาคารและหลังคามีโครงสร้างที่แข็งแรงถาวร มีความมั่งคงดี สภาพพื้นตลาดยังควร
จะพัฒนา โดย นายเพลี๊ยะ โตวฮา (2557:สัมภาษณ์) กล่าวว่า “...ขายปลามาหลาย
ปี เวลาบริการท�ำปลาสดให้ลกู ค้าก็ทำ� ทีพ่ นื้ ทีแ่ ผงขาย บางครัง้ ไม่มเี วลาท�ำความสะอาด
อาจจะเก็บเศษเกล็ดปลา เนื้อปลา ราดน�้ำท�ำความสะอาด ถ้าต้องขัดพื้นตลอดเวลา
ไม่สามารถท�ำได้ เพราะพื้นที่ตั้งวางเป็นหลุมไม่ราบเรียบ จ�ำหน่ายเรียบร้อยต้องกลับ
ไปสั่งสินค้าที่ฝั่งกัมพูชาต่อ และต้องเลยกลับบ้านพักผ่อน...”
ใจ โคนกระโทก (2557: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “...พืน้ ตลาดทีน่ มี้ คี วามสกปรก
โดยเฉพาะพื้นตลาดบริเวณแผงขายเนื้อสัตว์ แผงขายปลาสด พื้นที่ดังกล่าวจะมี
ความลื่น ด้วยการทิ้งน�้ำชะล้าง ท�ำให้เกิดน�้ำทิ้งน�้ำขัง เศษตกค้างจากซากสัตว์จะ
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น น�ำเสนอให้ขัดท�ำความสะอาดเป็นพิเศษ...”
พรชัย สร้อยนาค (2557: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “...พื้นตลาดควรด�ำเนินการ
สร้างพืน้ ทีด่ ว้ ยการลาดซีเมนต์ทงั้ หมด เมือ่ เข้าฤดูฝนจะเป็นปัญหาเกือบทุกร้านค้า...”
ข้อที่ 2 แสงสว่างภายในตลาด มีจุดให้บริการแสงสว่างจ�ำนวนไม่เพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ
ประสงค์ กูไกรราช (2557: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “...แสงสว่างภายในตลาด
ไม่เพียงพอ และมีน้อยเกินไป เกิดปัญหาเวลาขายของช่วงเช้ามืด ระยะเวลาตีห้าถึง
หกโมงเช้า เกิดความล�ำบากหลายประการไม่สามารถให้ลกู ค้าเห็นสินค้าได้ตลอด และ
กลัวการหยิบฉวยสินค้าจากผู้ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามา...”
ข้อที่ 3 น�ำ้ ดืม่ และน�ำ้ ใช้มปี ริมาณไม่เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ และไม่เป็น
ไปตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องตลาด หมวด 2 ข้อ 8 ความว่า ต้องจัดให้มี
น�้ำประปาหรือน�้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอ ส�ำหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ
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โดยต้องจัดให้มีที่ล้างสินค้าอาหารสดอย่างน้อย 1 จุดต่อทุกๆ 30 แผง โดยเศษของ
30 แผง ถ้าเกิน 15 แผงให้ถือเป็น 30 แผง และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน�้ำไม่น้อย
กว่า 3 บริเวณ แต่สำ� หรับแผงขายอาหารสดจากสัตว์ชำ� แหละ หรือแผงจ�ำหน่ายอาหาร
ต้องมีกอ๊ กน�ำ้ ประจ�ำแผง และมีการวางท่อในลักษณะทีป่ ลอดภัย ไม่เกิดการปนเปือ้ น
จากน�้ำโสโครก ไม่ติดและทับกับท่ออุจจาระ และจะต้องจัดให้มีที่เก็บส�ำรองน�้ำให้มี
ปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจ�ำนวนแผงอาหารสดทุก 100 แผง
เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผงให้ถือเป็น 100 แผง และสะดวกต่อการใช้
ปทีป บุระณะ (2557: สัมภาษณ์) กล่าวถึง “...ที่ตลาดมีถังกักเก็บน�้ำ การ
เดินระบบน�้ำภายในตลาด แต่ไม่พอกับผู้ใช้ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ รวมไปถึง
การบริการให้ลูกค้าได้ช�ำระล้างมือ...”
ข้อที่ 4 การจัดวางสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขา
ดินกับการจัดหมวดหมู่และระบบ เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อของ
สุชาติ พรพะไม้ (2557: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “...สิ่งที่ตลาดนี้ต้องปรับปรุง
มากที่สุด คือ การจัดระเบียบแผงขายสินค้าให้เป็นระบบ สินค้าไม่ควรปะปนกัน โดย
เฉพาะการจัดระบบพ่อค้าแม่ค้าทั้งรายเก่ารายใหม่โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เพื่อ
ป้องกันการแย่งชิงพื้นที่...”
แหวน ตรีอ่อน (2557: สัมภาษณ์) กล่าวถึง “...ร้านขายของไม่แยกเป็น
สัดส่วน เห็นว่าขายปนกันหมด ร้านของช�ำ ร้านรองเท้า ร้านผักท�ำให้การจ�ำหน่าย
และการค้นหาสินค้าไม่พบตามทีต่ อ้ งการและทางเดินภายในควรปรับปรุงให้ผซู้ อื้ เดิน
ได้สะดวกขึ้น...”
ข้อที่ 5 การบ�ำรุง ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ปัจจุบนั ทางเทศบาลมีนโยบาย
การสร้างอาคารส�ำหรับผูค้ า้ จ�ำหน่ายสินค้าภายในอาคาร การสร้างอาคารเพือ่ รองรับ
และปรับปรุงพืน้ ทีต่ ลาดใหม่ เพือ่ ให้มคี วามสะดวกในการซือ้ ขายสินค้าทีถ่ กู สุขลักษณะ
อนามัย
เชิงโก สวาย (2557: สัมภาษณ์) เป็นผู้อยู่ในพื้นที่ศึกษาได้อธิบายว่า “...ที่
ตลาดมีการปรับปรุงเรือ่ ยๆ ทัง้ เทพืน้ ขายของเพิม่ สร้างอาคารขายของเพิม่ พออาคาร
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สร้างเสร็จ ผมก็รบี ไปจองแผงขายไว้เลย แต่เรายังไม่ได้เข้าไปขายในอาคาร เพราะมัน
มีปัญหาเรื่องแผงขายของมันมีพื้นที่น้อย ไม่ลงตัวกับของที่จะขาย และจ�ำนวนแม่ค้า
พ่อค้า...”
ข้อที่ 6 เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการดับเพลิง ซึง่ ควรจะเตรียมรับความเสีย่ งกับ
การเกิดอัคคีภยั โดยระวังป้องกันติดตัง้ อุปกรณ์ทอี่ ยูใ่ นพืน้ ทีต่ ลาด มองเห็นได้ชดั และ
การติดตัง้ กล้องวงจรปิดให้ทวั่ บริเวณ ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ดำ� เนินการพัฒนาและอยูใ่ นระหว่าง
การติดตั้งเพิ่มเติม
ข้อที่ 7 สถานทีจ่ อดรถ ณ ทีต่ ลาดชุมชนบ้านเขาดิน เพียงพอต่อการรองรับ
ผู้มาใช้บริการ
ดังนัน้ การวิจยั ในการศึกษาพืน้ ทีก่ บั การจัดการของตลาดลานค้าบ้านเขาดิน
พบว่า สภาพปัญหาด้านสุขลักษณะทั่วไปมี 7 ข้อ ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตั้งตลาดสด ส่งผลให้น�ำเสนอเชิงพื้นที่ต่อเทศบาลต�ำบลคลอง
หาดต้องพัฒนา ให้เป็นตลาดสดน่าซือ้ ประกอบด้วย 1) โครงสร้างอาคาร พืน้ และหลังคา
ของตลาด 2) แสงสว่างภายในตลาด 3) น�้ำดื่มและน�้ำใช้ 4) การจัดวางสินค้า สิ่งของ
วัสดุอุปกรณ์ 5) การบ�ำรุง ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร 6) เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับ
เพลิง และสิ่งที่ไม่ต้องปรับปรุง แต่ในอนาคตอาจต้องมีการพัฒนาหรือขยายเพิ่มเติม
หากมีประชาการเข้าท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนั้นก็คือข้อที่ 7 ในเรื่องของสถานที่จอดรถ

แนวโน้มการพัฒนาตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน ให้เป็นตลาดมาตรฐาน
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส�ำคัญ
จากสภาพปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคมี
8 ข้อ จากการศึกษาตามหลักการของ สวาท ศิลปะรายะ (2549) พบว่า สิ่งที่เทศบาล
ต�ำบลคลองหาดต้องปรับปรุงเพือ่ พัฒนาตลาดให้เป็นตลาดสดน่าซือ้ ให้ได้นนั้ ต้องมีการ
ปรับปรุง ด้วยกันทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย 1) ตาชั่งกลางมาตรฐานส�ำหรับบริการ
2) ทีว่ างอาหารสดและอาหารแห้ง 3) ป้ายติดราคาสินค้าและแผงขาย 4) การแต่งกาย
ของผู้ขาย - ผู้ช่วยขายสินค้า 5) บอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 6) จัดจุดทดสอบสาร
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ปนเปื้อนที่เป็นอันตราย 7) กล่องแสดงความคิดเห็น ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ทางเทศบาลต�ำบลคลองหาดได้ร่างไว้
ว่าด้วยเรื่อง “ตลาด และสิ่งที่ไม่ต้องปรับปรุง แต่ในอนาคตอาจต้องมีการพัฒนาเรื่อง
การเพิม่ เติม หากมีประชากรเข้าท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ นัน้ ก็คอื ข้อที่ 8 คือ การจัดโครงการ
ฝึกอบรมผู้ขายสินค้าและผู้ช่วยขายสินค้า ให้มีความรู้รายละเอียดด้านการพัฒนาให้
เป็นตลาดสดน่าซื้อ ตามพระราชบัญญัติการดังกล่าว” เพื่อเป็นประโยชน์ให้เกิดการ
สร้างเสริมรายได้ของประชากรในชุมชน ยกระดับด้านสุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชน ตามนโยบายการเป็นตลาดสดน่าซื้อและการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนหรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โดยเชื่อมโยงการวิเคราะห์จุดแข็งของ
การจัดการตลาดในพื้นที่วิจัยดังนี้
1. ด้านภาวะผู้น�ำ
การบริหารโดยการก�ำกับดูแลภายใต้ผู้น�ำตลาดชุมชนบ้านเขาดิน ในพื้นที่
บริหารจัดการตลาดลานค้าบ้านเขาดินในปัจจุบนั ได้อยูใ่ นการการดูแลของ นายสุเทพ
มากสาคร นายกเทศมนตรีต�ำบลคลองหาด เป็นผู้น�ำที่เริ่มวางวิสัยทัศน์ สร้างสรรค์
โดยเฉพาะเรื่องการน�ำพาตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินให้มีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมตลาดโรงเกลือ พัฒนาตลาดให้เขาสู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ และเข้าสู่
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวม ถึงการท�ำให้ประชาชนในเขตอ�ำเภอคลองหาด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ด้านการก�ำหนดแผนนโยบาย
เทศบาลต�ำบลคลองหาดก�ำหนดแผนระยะยาวเพือ่ การพัฒนาตลาด โดยน�ำ
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสารธารณสุข พ.ศ. 2535 มาวางโครงสร้างการ
บริหารจัดการ โดยมุง่ เป้าด้านสุขภาพทีด่ ี จากหลักการซือ้ และขายสินค้าทีไ่ ด้จากตลาด
ลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน เกิดรายได้ให้กับพื้นที่และประชากร และเข้าสู่นโยบายการ
พัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจการบริหารจัดการของเทศบาลต�ำบลคลองหาด เริม่ นโยบายเร่ง
ด่วนในการแก้ไขปัญหาห้องสุขาและรางระบายน�้ำเสีย รวมถึงการจัดระเบียบการ
จ�ำหน่ายสินค้าทีไ่ ด้จากตลาด เพือ่ ความสะดวกของผูบ้ ริโภค สร้างภาพลักษณ์ทดี ขี อง
ตลาด
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โดยสอดคล้องกับแนวทาง ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2557: ออนไลน์) กล่าวถึง
การที่จะจัดตั้งงบประมาณที่ดี จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนนโยบายที่ดีและชัดเจน เพื่อ
ให้การจัดตัง้ งบประมาณนัน้ มีประสิทธิภาพทีส่ ดุ และน�ำพาให้หน่วยงานสามารถบรรลุ
ผลส�ำเร็จหรือเป้าหมายตามแผนนโยบายที่วางไว้ได้
3. ด้านงบประมาณ
ปัจจุบันเทศบาลต�ำบลคลองหาดยังขาดงบประมาณที่จะน�ำไปใช้ต่อการ
พัฒนาตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลคลอง
หาด พ.ศ. 2553 เนือ่ งจากเทศบาลต�ำบลคลองหาดเป็นเทศบาลขนาดเล็ก งบประมาณ
จึงจ�ำกัดต่อการพัฒนาประโยชน์ในพื้นที่ ส่งผลต่อการวางนโยบายปรับปรุงพัฒนา
ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินมีผลกระทบต่อเนือ่ ง อีกทัง้ การสร้างจุดผ่อนปรน ไม่ใช่
จุดผ่านแดนถาวรจึงมีผลเรื่องงบประมาณรายได้จากการจัดเก็บภาษี ไม่สามารถจัด
เก็บได้
การวิจยั พบว่างบประมาณมีสว่ นส�ำคัญอย่างมากในการพัฒนาตลาดลานค้า
ชุมชนบ้านเขาดินให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลคลองหาด พ.ศ. 2553 รวม
ถึงการพัฒนาตลาดลานค้าชุมชนให้เป็นตลาดสดน่าซือ้ โดยสอดคล้องกับบทความของ
ศุกร์ ศรีชูเมือง (2556: ออนไลน์) ที่กล่าวถึง
“...งบประมาณมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานขององค์กรและต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างมาก ถ้าขาดซึ่งงบประมาณในการบริหารจัดการก็ไม่สามารถ
น�ำพาองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จได้...” ปัจจุบนั ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินได้ยกระดับ
เป็นจุดผ่านแดนถาวร
4. ด้านการมีส่วนร่วม
การมีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอนเพือ่ ร่วมกันพัฒนาตลาด เปิดโอกาสในการสร้าง
การประชุมอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้การประชุมสร้างความเข้าใจถึงนโยบายที่ทาง
เทศบาลการเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน ร่วมคิดตัดสินใจจะส่งผลให้บุคลากร
ในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมมากขึ้นท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จในการ
พัฒนาและน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้
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5. ด้านการตลาด
แนวโน้มทางเศรษฐกิจเรือ่ ง การใช้พน้ื ทีจ่ ดุ ผ่านแดนเป็นตลาดระหว่างไทย กัมพูชา ณ ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดินมีแนวโน้มทีด่ ี จากความร่วมมือของผูน้ ำ� ทัง้
สองประเทศ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล ร่วมมือเพือ่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทัง้ สอง
ประเทศ ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเจรจา ถึงข้อตกลงการแนวทางการพัฒนาตลาด โดย
ประเทศมีแผนกรอบความร่วมมือและความตกลงทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มูลค่าการค้า
ระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประโยชน์ที่เกิดจากส่วนหนึ่งของการค้า
ชายแดนส่งผลดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความ
ความร่วมมือระหว่างกันในด้านอื่นๆ มากขึ้นด้วย

สรุปผลการวิจัย
ประวัติความเป็นมาของตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน
เริ่มก่อตั้ง ประมาณ พ.ศ. 2539 โดยชุมชนใกล้ชายแดนไทยและกัมพูชา
เขตอ�ำเภอคลองหาดจากการน�ำของ มาแลกเปลี่ยน เป็นการขาย จากระดับเล็กจน
เข้าสู่การพัฒนาการขายเป็นรูปแบบของตลาด ผลดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดการขยาย
ตัวเป็นการค้าระดับชุมชน เกิดการจัดสรรการสร้างอาคาร ลานจอดรถ ห้องน�้ำ ถนน
ไฟฟ้า น�้ำประปา เป็นจุดเริ่มของการเป็นตลาดถึงปัจจุบัน สิ่งปลูกสร้างอาคารส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่จากตลาดโรงเกลือได้มาลงทุน เพื่อการเช่าพื้นที่ขาย
ของ โดยพืน้ ทีท่ งั้ สองกับการเดินทางข้ามดินแดนไปมา จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิน่ ทัง้ สองประเทศได้เป็นอย่างดี โดยนโยบายรัฐบาลของพลเอกชาติชาย
ชุนหะวัณ จังหวัดสระแก้วได้อาศัยกองก�ำลังทหารบูรพา แบ่งพื้นที่จ�ำนวนส่วนหนึ่ง
ให้กับชุมชนสร้างเป็นตลาดชุมชน เพื่อเสริมสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน ในระยะ
หลังมีผปู้ ระกอบการน�ำสินค้าข้ามดินแดนมาจ�ำหน่ายเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดปัญหา
ด้านการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงของชาติ เป็นเหตุท�ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จัดการ
ประชุมหาข้อตกลง ถึงการก�ำหนดกฎระเบียบระบบการค้าขายภายในตลาดให้มี
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ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 เทศบาลต�ำบลคลองหาดได้
รับมอบตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน
จากชุมชนและหน่วยงานอ�ำเภอคลองหาด ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้
ใช้พื้นที่จ�ำนวน 50 ไร่ เป็นตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551 ท�ำให้ตลาดลานค้าชุมชน เป็นตลาดการค้าสมบูรณ์แบบถูกต้องด้วยกฎหมาย
และภายใต้การรับผิดชอบของทางเทศบาลต�ำบลคลองหาดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปัจจุบันเทศบาลต�ำบลคลองหาดได้มีการก�ำหนดแผนระยะยาว ในการพัฒนาตลาด
จัดตลาดให้เป็นระบบ มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เพือ่ ประโยชน์ดา้ นการสุขภาพทีด่ ี จากการซือ้ - ขายสินค้าจากตลาดลานค้าชุมชนบ้าน
เขาดิน และสร้างรายได้ให้กับพื้นที่และประชากรในพื้นที่ ตามนโยบายพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว และพิจารณาเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาห้องน�้ำ
และรางระบายน�้ำภายในตลาดรวมถึงการจัดระเบียบการค้าขายภายในตลาดใหม่ให้
เป็นระเบียบ หมวดหมู่
ตามหลักการสภาพปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมี 8 ข้อ โดยตรงกับแนวทางการศึกษาของ กมลรัตน์ ขุนอ่อน. (2552) สิ่งที่
เทศบาลต�ำบลคลองหาดต้องปรับปรุง 7 ข้อ ประกอบด้วย 1) ตาชั่งกลางมาตรฐาน
ส�ำหรับบริการ 2) ที่วางอาหารสดและอาหารแห้ง 3) ป้ายติดราคาสินค้าและแผงขาย
4) การแต่งการของผู้ขาย - ผู้ช่วยขายสินค้า 5) บอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 6) จัดจุด
ทดสอบสารปนเปือ้ นทีเ่ ป็นอันตราย 7) กล่องแสดงความคิดเห็น ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 หากมีประชากรเข้าท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ควรเพิม่ ข้อที่ 8 คือ
การจัดโครงการฝึกอบรมผูข้ ายสินค้าและผูช้ ว่ ยขายสินค้า ให้มคี วามรูร้ ายละเอียดด้าน
การพัฒนาให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ

อภิปรายผล
ตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นตลาดสด
น่าซื้อได้ จากปัจจัย 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีภาวะผู้น�ำที่ดี ซึ่งท่านสุเทพ
มากสาคร ท่านนายกเทศมนตรีตำ� บลคลองหาด (ผูร้ บั ผิดชอบตลาด) แห่งนี้ มีวสิ ยั ทัศน์
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กว้างไกล มีความริเริม่ สร้างสรรค์ ในการพัฒนาท้องถิน่ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า ตลอด
จนการทีป่ ระชากรในท้องถิน่ ให้การยอมรับนับถือ ให้การสนับสนุน และให้ความร่วม
มือในการพัฒนา มีส่วนคล้ายๆ ด้านนโยบายและแผนมีความเป็นได้ เนื่องจากทาง
เทศบาลต�ำบลคลองหาดได้มีการก�ำหนดแผนระยะยาวในการพัฒนาตลาด จัดตลาด
ให้เป็นระบบ มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของผู้น�ำที่มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาตลาด พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาท้องถิน่
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า อยู่ดีกินดี
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ด้านงบประมาณในปัจจุบนั ตลาดลานค้าชุมชนบ้าน
เขาดินได้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรท�ำให้มีรายได้เพิ่มจากการจัดเก็บภาษีอากร
เป็นผลท�ำให้ทางเทศบาลต�ำบลคลองหาดมีงบประมาณทีเ่ พียงพอในการพัฒนาตลาด
สอดคล้องกับกับบทความของ ศุกร์ ศรีชเู มือง (2556) ทีก่ ล่าวว่า “งบประมาณมีความ
ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น งานขององค์ ก รและต่ อ การพั ฒ นาประเทศอย่ า งมาก
ถ้าขาดซึง่ งบประมาณในการบริหารจัดการ ก็ไม่สามารถน�ำพาองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ได้” ด้านความมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรและบุคคลภายในตลาด ทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกกระบวนการของการพัฒนาตลาด ทัง้ การมีสว่ นร่วมใน
การคิด เสนอปัญหา แต่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมกระบวนการร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และ
ประเมินผล เพราะก�ำลังอยูใ่ นกระบวนการการส�ำรวจสภาพปัญหาภายในตลาด และ
วางแผนนโยบายการพัฒนาตลาด ด้านการตลาดมีแนวโน้มทีด่ ใี นด้านการค้าชายแดน
ที่ ตลอดระยะเวลา 1 - 2 ปีมานี้ ไทยมีรายได้จากการค้าชายแดนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ราวร้อยละ 80% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในรูปแบบการค้า
ชายแดน สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารไทยพาณิชย์ของอัตราการเติบโตของธุรกิจ
การค้าชายแดน
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
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People’s Satisfaction towards the Service of
the Office of Prosecutor on People’s Right
Protection and Legal Aid and Enforcement,
Nakhon Nayok Province
กฤตนพรรณ ดีนิสัย1
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครนายก 2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้มา
รับบริการ และ 3) หาแนวทางในการให้บริการแก่ประชาชนที่สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยกลุม่ ตัวอย่างคือ ผูท้ ม่ี ารับบริการของส�ำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิฯ ในระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 จ�ำนวน 113 คน โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) มีคา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ .954 และแบบสัมภาษณ์ เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ซึง่ ผลการ
ศึกษา พบว่า
1) ความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการของส�ำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก พบว่า
1 ผลงานชิน้ นีเ้ ป็นผลงานภาคนิพนธ์จากนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการภูมสิ ังคม วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอาจารย์ ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ เป็นที่ปรึกษาภาคนิพนธ์

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ประกอบด้วย ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการทีต่ รงเวลา ด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ ทั้งหมด พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.72, 4.69, 4.58, 4.56 และ 4.54 ตามล�ำดับ
2) ประชาชนผู้มารับบริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ มีบุคลิกภาพ
และอัธยาศัยทีด่ ี ส่วนการให้บริการนัน้ พบว่า มีการให้บริการแก่ประชาชนทีก่ อ่ ให้เกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ นอกจากนีใ้ นด้านสถานทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
พบว่า อาคารมีความสะอาดเรียบร้อย แต่คับแคบ และมีสถานที่จอดรถน้อย
3) ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิฯ มีความเข้าใจ
กับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในระดับหนึ่ง คือ การน�ำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมมาขับเคลื่อนประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วน
การให้บริการของส�ำนักงานฯ ทีส่ อดคล้องกับแนวพัฒนาประเทศไทย 4.0 นัน้ จะเป็น
เรื่องของการน�ำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้ค�ำปรึกษา มี
เว็บไซต์ที่ทันสมัย ท�ำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นแล้ว และควรมีการจัด
โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจ การให้บริการ ส�ำนักงานอัยการฯ จังหวัดนครนายก

Abstract
This research has objectives of studying (1) people’s satisfaction
towards the service of the Office of Prosecutor on People’s Right
Protection and Legal Aid and Enforcement in Nakhon Nayok Province,
(2) opinion and suggestion of people who received service, and
(3) searching for method in providing service to people be in accordance
with the Development Plan of Thailand Model 4.0
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The study group is 113 people who received service from the
Office of Prosecutor on People’s Right Protection and Legal Aid and
Enforcement during March to April B.E. 2560 applied by Likert Scale
questionnaire with confidence value equal to .954, the questionnaire
was applied for collecting data and analyzed by descriptive statistics in
term of percentage, average value, and standard deviation. The result
of studying was found out that
1) The overview of people’s satisfaction towards service of the
Office of Prosecutor on People’s Right Protection and Legal Aid and
Enforcement in Nakhon Nayok Province was at the highest level with
average value equal to 4.62 Furthermore, upon considering into detail
of service, namely Equitable Service, Timely Service, Continuous Service,
Progressive Service, and Ample Service ; level of satisfaction is at the
highest with average of 4.72, 4.69, 4.58, 4.56, and 4.54 respectively.
2) The opinion of people who received service towards the
officers, it was found out that they have good personality and courteous.
Moreover, service rendering is of capability and effectiveness. Moreover,
the office and facilities is in order and clean. However, space for servicing
and car parking is less.
3) The administrative officers and personnel of the Office of
Prosecutor on People’s Right Protection and Legal Aid and Enforcement
in Nakhon Nayok Province could comprehend with the Development
Plan of Thailand model 4.0 at some level such as applying technology
or evolution to advance the country in accordance with the National
Economic and Social Development Plan. For service rendering of the
Office in accordance with the Development Plan of Thailand Model 4.0
was to implement the information technology network to the
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consultation service by providing modern website that made more
convenient to people including organizing project of providing basic
knowledge of legal matter for people.
Keywords: Satisfaction, rendering service, Office of the Prosecutor,
Nakhon Nayok Province

บทน�ำ
การปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลมีวัตถุประสงค์หลักในการให้
บริการแก่ประชาชนผูม้ าติดต่อราชการหรือผูท้ มี่ ารับบริการ การให้บริการขององค์กร
หรือหน่วยงานในภาครัฐควรเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพื่อให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับ ความสะดวก
รวดเร็ว ความเสมอภาค และเท่าเทียมในการรับบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ รวมทั้ง ผู้บริหารองค์กรควรมีแนวทางที่ดีที่เหมาะสมในการ
บริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนรวมถึงต้องบริหาร
การด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมที่
เพียงพอต่อการให้บริการ และสามารถปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามหลักการบริหารประเทศของภาครัฐบาลซึง่ มีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงาน โดย
มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศที่แตกต่างกัน แต่มีจุดหมายปลายทาง
เดียวกันคือเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม
(สถาบันพระปกเกล้า. 2560) ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการที่ส�ำคัญ
ตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 ระบุว่า ทุกหน่วยงานราชการภายในประเทศล้วนมีหน้าที่หลักคือการให้
บริการประชาชนที่มีความต้องการหรือได้รับความเดือดร้อนที่แตกต่างกัน แต่ในการ
ให้บริการของภาครัฐบาลนัน้ ได้มกี ารก�ำหนดขอบเขตกติกาทีเ่ หมาะสมเพือ่ การอยูร่ ว่ ม
กันอย่างสงบสุขของประชาชนภายในประเทศ ทุกหน่วยงานของภาครัฐบาลที่
เกีย่ วข้องกับการให้บริการประชาชนจะต้องตระหนักถึงความสุข ความสงบเรียบร้อย
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และการอยู่ดีกินดีที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นหลัก (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2560)
ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องปฏิบตั งิ านหรือให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมเสมอภาค
มีการให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสมไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและสนองความต้องการของประชาชนอย่างชัดเจนและตรงจุด รวมทัง้ ต้อง
พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถอย่างเพียงพออยูเ่ สมอ เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนและน�ำพาให้องค์กรมีความก้าวหน้า
และสามารถท�ำงานได้อย่างเต็มที่ เมื่อประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี องค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ มีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ก็จะสามารถเป็นตัวชี้วัดและเป็นตัวขับ
เคลื่อนประเทศชาติให้มีการพัฒนา มีความเจริญได้อย่างก้าวไกลมากยิ่งขึ้นด้วย
จากภารกิจหลักในการให้บริการประชาชน และตามหลักการบริหารราชการ
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนเพือ่ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักการดังกล่าวนัน้
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานในด้านของการให้บริการจึง
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน�ำมาศึกษาผลการด�ำเนินการของหน่วยงาน รู้ถึงปัญหา
และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น เพื่อน�ำปัญหาหรือข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพัฒนาองค์กร
ได้อย่างตรงจุด และจะเป็นตัวช่วยในการด�ำเนินงานของหน่วยงานหรือการท�ำงาน
ของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาองค์กรและพัฒนา
เจ้าหน้าทีใ่ ห้มคี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอเพือ่ สนองต่อความต้องการของประชาชน
ทีม่ าใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ท�ำให้หน่วยงานนัน้ ประสบความส�ำเร็จในด้านของการให้
บริการประชาชนอย่างแท้จริงและตามแนวทางการพัฒนาประเทศในรัฐบาลปัจจุบัน
ได้วางนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยหรือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้หลัก “มัน่ คง มัง่ คัง่
และยั่งยืน” โดยการน�ำวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนามาต่อยอดในการพัฒนาด้านต่างๆ (สุวิทย์ เมษินทรีย์.
2559) ซึ่งแนวทางหนึ่งของการพัฒนาดังกล่าวคือการพัฒนากลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตทีเ่ ชือ่ มต่ออุปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่ น�ำมาใช้ในระบบการเชือ่ มต่อในระบบราชการ
และการให้บริการประชาชน เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว
และเป็นประโยชน์ต่อประชนชนมากยิ่งขึ้น
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ส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดนครนายก เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐภายใต้การดูแลของกระทรวง
มหาดไทย มีภารกิจและอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการอ�ำนวยความยุตธิ รรม รักษาผลประโยชน์
ของรัฐ การคุม้ ครองสิทธิ และช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน ภายในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครนายก และด�ำเนินการตามนโยบายของส�ำนักงานอัยการสูงสุด รวมทัง้ ร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งภาระงานออก
เป็น 3 ประเภทดังนี้ 1) งานอ�ำนวยความยุตธิ รรม มีอำ� นาจในการพิจารณาส�ำนวนคดี
อาญาในฐานความผิดทุกประเภท 2) งานรักษาผลประโยชน์ ได้แก่การพิจารณาและ
ให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการ และ 3) การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
กฎหมายแก่ประชาชน ด�ำเนินการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ โดย
มีการท�ำงานและมีอำ� นาจครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครนายกซึง่ มีทงั้ หมด 4 อ�ำเภอ ดังนี้
อ�ำเภอเมืองนครนายก อ�ำเภอบ้านนา อ�ำเภอปากพลี และอ�ำเภอองครักษ์ (ส�ำนักงาน
อัยการจังหวัดนครนายก. 2559) จากภารกิจในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ หาก
ส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
นครนายกมีการบริหารงานทีไ่ ม่เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนผูร้ บั บริการ และขาด
ประสิทธิภาพ ผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานก็จะไม่ประสบผลส�ำเร็จตามภารกิจใน
การบริการประชาชนของหน่วยงาน แต่หากส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วย
เหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด นครนายก มี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ ดี มี
ประสิทธิภาพ ก็จะท�ำให้การด�ำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือตรงจุด และถูกสนองความ
ต้องการได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชนก็จะส่งผลให้ประชาชนมีความ
สุขและประเทศมีการพัฒนา ดังนัน้ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การ
ให้บริการของส�ำนักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี
จังหวัดนครนายก จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้หน่วยงานสามารถรับทราบ
ถึงปัญหาและรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนที่มารับบริการได้อย่างแท้จริง
ด้ ว ยเหตุ ค วามส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า วผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
ประชาชนของประชาชนต่อการบริการใน 5 ด้าน ตามแนวคิดของมิลเลทท์ (Millet.
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1954 อ้างถึงใน ไพศาล ประโพธิเทศ. 2547) ซึ่งมีเป้าหมายและหลักการที่สอดคล้อง
กับบริบทในการให้บริการ ประกอบกับผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในด้านของการให้บริการ และแนวทางในการด�ำเนินการพัฒนาหน่วยงานทีส่ อดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยจะน�ำผลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาวิจยั ในครัง้
นี้ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์แ ก่ส�ำนัก งานและเพื่อน�ำไปเป็ น แนวทางในการบริ ห าร
ส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
นครนายก ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส�ำนักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้มารับบริการ
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของส�ำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
3. เพื่อหาแนวทางในการให้บริการแก่ประชาชนที่สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศไทย 4.0

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตทางด้านพื้นที่ที่ท�ำการศึกษา
		 ประชาชนทีม่ ารับบริการของส�ำนักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก ทั้ง 4 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมือง
นครนายก อ�ำเภอองครักษ์ อ�ำเภอบ้านนา และอ�ำเภอปากพลี (ส�ำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก. 2559:
ออนไลน์)
2. ขอบเขตด้านประเด็นที่ศึกษา
		 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการของส�ำนักงาน
อัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดนครนายก ใน
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5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การให้บริการอย่างเสมอภาค 2) การให้บริการที่ตรงเวลา
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ 5) การให้บริการ
อย่างก้าวหน้า
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
		 เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2560

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส�ำนักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจในด้านการให้บริการของมิลเลทท์ เนือ่ งจากข้อมูล
มีความน่าเชือ่ ถือและได้รบั การยอมรับ รวมทัง้ เป็นทีร่ จู้ กั และสอดคล้องกับประเด็นที่
ผู้วิจัยสนใจ จ�ำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
(Equitable Service) 2) ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) 3) ด้าน
การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) 4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Service) และ 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive
Service) ประกอบกับทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ ที่เป็นทั้งข้อค�ำถามปลายปิดและข้อค�ำถามปลาย
เปิดซึ่งเป็นข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีกระบวนการด�ำเนินการวิจัย คือ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ประชากร คือ ประชาชนทุกคนที่มาใช้บริการที่ส�ำนักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก จ�ำนวนทั้งหมด
258,276 คน (กรมการปกครอง. 2559)
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีความ
ผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ต้องการขอค�ำแนะน�ำทางด้านกฎหมาย ภายในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัดนครนายก ซึง่ ผูท้ เี่ ข้ามาติดต่อส�ำนักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายกมาด้วยความเต็มใจ ไม่ได้ถูกบังคับ ถือ
เป็นกลุม่ ตัวอย่างแบบสมัครใจ (Volunteer sampling) ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือน
เมษายน 2560 จ�ำนวน 113 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม ดังนี้
1. แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นข้อค�ำถามปลายเปิดและปลายปิด
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
บังคับคดีจงั หวัดนครนายก และ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ทีใ่ ช้บริการของส�ำนักงานอัยการฯ
2. แบบสัมภาษณ์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นข้อค�ำถามเกีย่ วกับความคิดเห็นของ
พนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของส�ำนักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก ใน
ประเด็นของการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริการประชาชนที่
สนับสนุนการด�ำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย ยุค 4.0

กระบวนการด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยมีกระบวนการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ การ
ให้บริการ สภาพการด�ำเนินงานของส�ำนักงานอัยการฯ แนวคิดการพัฒนาประเทศไทย
ยุค 4.0 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้ า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
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นครนายกตามขอบข่าย และเนือ้ หาทีก่ ำ� หนด ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขต
ของการศึกษา โดยข้อค�ำถามในแบบสอบถามได้มาจากการ ศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในข้อ (1)
3. น�ำแบบสอบถามที่พัฒนาจากข้อ (2) เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน
ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
และผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับประเด็นความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้
บริการของส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดนครนายก ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการให้บริการที่เสมอภาค
2) ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา 3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 4) ด้านการให้
บริการอย่างต่อเนื่อง และ 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
4. ปรับปรุงข้อค�ำถามที่มีค่า IOC ต�่ำกว่า .6
5. ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์
ประชาชนผู้ที่มารับบริการจากส�ำนักงาน ที่ผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายแล้ว
6. สร้างแบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับการให้บริการของส�ำนักงานทีส่ อดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 และ เสนอผู้เชี่ยวชาญในข้อ (3) เพื่อให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อค�ำถามของการสัมภาษณ์
7. ด�ำเนินการสัมภาษณ์พนักงานอัยการและเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในด้านการให้บริการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0
8. เมื่ อ ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล แล้ ว น� ำ มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามทุกฉบับ
9. น�ำแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์มาด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั โดยใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
ส�ำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
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1. เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว น�ำข้อมูลมาท�ำการประมวลข้อมูลด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
2. ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย ดังนี้
2.1 แบบสอบถาม ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม หาค่าความถี่
ร้อยละ และข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าความถี่
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 แบบสัมภาษณ์ ด�ำเนินการจัดหมวดหมูข่ องค�ำถามตามวัตถุประสงค์
การวิ จั ย ข้ อ 3 และตี ค วามข้ อ สรุ ป จากข้ อ มู ล ที่ ป รากฏโดยใช้ แ นวคิ ด การพั ฒ นา
ประเทศไทย ยุค 4.0
3. ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม น�ำมาจัดหมวดหมูข่ องข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ แยกตามความพึงพอใจในแต่ละด้าน

ผลการวิจัย
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส�ำนักงาน
อัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดนครนายก
สรุปได้ดังนี้
1.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส�ำนักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (X̄= 4.62, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยค่า
คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละด้านเรียงตามล�ำดับ คือ ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาค (X̄= 4.72, S.D. = 0.42) ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา (X̄= 4.69,
S.D. = 0.44) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (X̄= 4.58, S.D. = 0.51) ด้านการให้
บริการอย่างก้าวหน้า (X̄= 4.56, S.D. = 0.51) และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
(X̄= 4.54, S.D. = 0.54) ดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการของ
ส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดนครนายก รายด้านและภาพรวม
ความพึงพอใจ
1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
รวม

X̄
4.72
4.69
4.54
4.58
4.56
4.62

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.42
มากที่สุด
0.44
มากที่สุด
0.54
มากที่สุด
0.51
มากที่สุด
0.51
มากที่สุด
0.41
มากที่สุด

1.2 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนต่อการให้บริการของส�ำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.6 มีอายุ 51 - 60 ปี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.2 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ�ำนวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.8 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ามาใช้บริการมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 42
คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 อาชีพส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการคือเกษตรกรหรือรับจ้าง
จ�ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 และลักษณะงานทีป่ ระชาชนเข้ามาขอรับบริการ
ทีส่ ำ� นักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัด
นครนายกมากที่สุดคืองานด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย จ�ำนวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.8
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผูม้ ารับบริการมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของส�ำนักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
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2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ ให้บริการดีมาก ให้ข้อมูลที่ชัดเจน พูดจาดี แนะน�ำดี
บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับด้วยไมตรี สุภาพเหมือนญาติ บริการ
ดีอารมณ์ดี มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ให้บริการดี ให้บริการรวดเร็วและให้
ความเข้าใจดี อัธยาศัยดี
2.2 ด้านการให้บริการ ให้บริการและให้ค�ำปรึกษาที่ดียิ่ง ให้บริการดีมาก
รวดเร็ว กระชับ เข้าใจ สะดวกรวดเร็ว มีการแนะน�ำให้เข้าใจง่าย การบริการสอดคล้อง
กับข้อเรียกร้องของผู้รับบริการ ช่วยเหลือได้ตรงประเด็น รวดเร็วทันใจ
2.3 ด้านสถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ที่ตั้งของส�ำนักงานไม่เป็นที่
รับทราบโดยทั่วไป ท�ำให้เกิดความล�ำบากส�ำหรับบุคคลอื่นที่ต้องเข้ามาใช้บริการที่
ไม่ใช่คนในพื้นที่ สถานที่จอดรถน้อยเพิ่มเติมที่จอดรถให้มากขึ้น ภายในส�ำนักงาน
สะอาดมีระเบียบเรียบร้อย โอ่โถง โปร่งตา มองแล้วเชื่อมั่น
2.4 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม โดยรวมแล้วการให้บริการของส�ำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก ปฏิบัติ
ได้ดีมากแต่มีที่จอดรถน้อย
3. แนวทางในการให้บริการแก่ประชาชนที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0
แนวทางการให้บริการของส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตามความคิดเห็นทัง้ ระดับผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่
สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0
ความเข้าใจของระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 มีทั้งที่เข้าใจและไม่เข้าใจในรายละเอียดของแผนพัฒนาไม่มากนัก
ซึง่ พบว่า ผูบ้ ริหารระดับสูงคือพนักงานอัยการ มีความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทยว่าเป็นเรือ่ งของการน�ำ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาขับเคลือ่ นประเทศ
ทีร่ ะบบเศรษฐกิจและอืน่ ๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแนวทาง
การพัฒนาประเทศโดยทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
คนไทย คือ เป็นการพัฒนาประเทศในระยะยาว แต่ในทางกลับกัน ก็ยงั มีผบู้ ริหารหรือ
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พนักงานอัยการบางท่านทีย่ งั ไม่คอ่ ยมีความเข้าใจมากนักในเรือ่ งของความหมายของ
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เนื่องจากทราบจากข่าวเพียงว่า เป็นการใช้ระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันเท่านัน้ ส่วนแผนการพัฒนาประเทศและสาระส�ำคัญ
ของการพัฒนาประเทศโดยละเอียดนั้น ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด ส่วนเจ้าหน้าที่นั้น
มีความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ว่าสามารถรับรูไ้ ด้จากการ
อ่านหนังสือราชการที่ส่งมาที่ส�ำนักงานเท่านั้น ประเด็นหลักส�ำคัญที่พอจะทราบเป็น
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศรูปแบบใหม่ของท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยกันเพื่อให้แผนนี้ประสบความส�ำเร็จ
รวมถึงมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนนี้ เพียงแต่เคยได้ยิน
จากข่าวในโทรทัศน์เท่านั้น
3.2 ลักษณะการท�ำงาน การให้บริการในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้
ด�ำเนินตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0
ลักษณะการท�ำงาน การให้บริการในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้ดำ� เนินการ
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 4.0 นั้น พบว่า ระดับผู้บริหารคือพนักงานอัยการมี
การน�ำแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาใช้ในการให้บริการอยู่บ้างแต่ไม่มาก
นัก ลักษณะการท�ำงานก็ได้ดำ� เนินตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เพียงด้าน
ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร และในการให้คำ� ปรึกษาและรักษาสิทธิประชาชน ซึง่
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานของประเทศเท่านั้น ซึ่งมีความคิด
เห็นไม่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ ที่ว่าลักษณะการท�ำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่
ได้มีการน�ำแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาใช้ในการให้บริการ
3.3 แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาประยุกต์ใช้กับการท�ำงาน
ในอนาคต
แนวคิดที่จะน�ำแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาประยุกต์ใช้กับการ
ท�ำงานในอนาคต พบว่า ทัง้ ระดับผูบ้ ริหารคือพนักงานอัยการและเจ้าหน้าทีม่ แี นวคิด
ที่จะน�ำแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาใช้ในการท�ำงานและการให้บริการใน
อนาคต คือพนักงานอัยการ ส�ำนักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครนายก พบว่า มีคิดไว้บ้าง แต่ยังไม่สามารถน�ำแนวทาง
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การพัฒนา 4.0 มาใช้ได้ เนื่องจากลักษณะของงานต้องท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
เช่น ศาล และ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ซึง่ ต่างก็ยงั ไม่ได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีในระบบข้อมูล
ด้านต่างๆ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานอย่างจริงจัง
ต่อไป รวมถึงในบางครัง้ ลักษณะของการท�ำงานต้องมีระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
ที่จะอนุญาตหรือก�ำหนดให้ท�ำได้ จึงจะสามารถน�ำแนวทางการพัฒนาประเทศไทย
4.0 มาประยุกต์ใช้ได้ มิฉะนั้นอาจจะขัดต่อระเบียบปฏิบัติของทางราชการได้ และมี
ผูบ้ ริหารบางท่านทีม่ แี นวคิดเกีย่ วกับการให้บริการทีส่ อดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ที่
คิดว่าในอนาคตมีแนวโน้มทีส่ ามารถเป็นได้ คือการน�ำระบบเรือ่ งเน็ตเวิรค์ เข้ามามีสว่ น
ในการให้ค�ำปรึกษา มีเว็บไซต์ที่ทันสมัยให้ประชาชนสามารถขอรับบริการและค�ำ
ปรึกษาโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ส�ำนักงาน ท�ำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ไม่ต้องเสียเวลา และยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกระตุ้นรายจ่ายภาครัฐผ่านการ
ท�ำโครงการฝึกอบรมให้กบั ประชาชนให้สามารถรูก้ ฎหมายเบือ้ งต้นเพือ่ เป็นประโยชน์
กับตนเองเมื่อเกิดปัญหา ส่วนเจ้าหน้าที่นั้นมีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันการท�ำงานหรือ
หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั ผิดชอบอยูก่ ไ็ ม่ได้มกี ารน�ำแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาใช้ แต่
ถ้าหากในอนาคตหน่วยงานจะต้องพัฒนาตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ก็มีมุมมอง
แนวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาในด้ า นความสะดวกสบายที่ ป ระชาชนจะได้ รั บ มากขึ้ น คื อ
ประชาชนสามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ
ส�ำนักงาน สามารถถามตอบกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที หากประชาชนผู้มารับบริการไม่
สะดวกเดินทางมาที่ส�ำนักงาน หรือแม้กระทั่ง เจ้าหน้าที่สามารถบอกให้ประชาชน
ผู้มารับบริการเตรียมเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการมาขอรับบริการได้อย่างทันที
โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ส�ำนักงานหลายครั้ง ซึ่งท�ำให้ประชาชน
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้ามารับบริการ

อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัย สามารถน�ำประเด็นส�ำคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส�ำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก เป็นไป
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ตามแนวคิดของมิลเลทท์ (Millet. 1954 อ้างถึงใน ไพศาล ประโพธิเทศ. 2547) ที่
ก�ำหนดเป้าหมายของการให้บริการที่ประกอบด้วย การให้บริการอย่างเสมอภาค
(Equitable Service) การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) การให้บริการ
อย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง (Continuous Service)
และ การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) ซึ่งผลการวิจัยที่พบว่า
ผูม้ ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทัง้ ในภาพรวม และรายด้านทัง้ 5 ด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งรายละเอียดของความพึงพอใจในแต่ละด้าน มีดังนี้
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รายข้อในเรื่องของเจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ รองลงมา
คือเจ้าหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินงานเป็นอย่างดี ให้บริการ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติและระดับต�่ำสุด คือมีการให้บริการเป็นไป
ตามล�ำดับก่อน - หลัง
ด้านการให้บริการทีต่ รงเวลา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด รายข้อในเรื่องของการให้บริการตรงตามเวลาราชการ คือ ช่วงเช้า 8.30 น. 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.30 น. รองลงมาคือ ให้บริการด้วยความรวดเร็วไม่
ซับซ้อน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่เพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนไม่เสียเวลา และระดับต�่ำ
สุดคือ ให้ค�ำแนะน�ำค�ำปรึกษาที่กระชับเหมาะสมกับเวลา
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รายข้อในเรื่องของแสงสว่างภายในส�ำนักงานเพียงพอ รองลงมาคือ
อุณหภูมสิ ำ� นักงานมีความเหมาะสม มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ
เช่น บริการน�้ำดื่ม ห้องน�้ำ เป็นต้น และระดับต�่ำสุดคือ อาคารสถานที่มีความเหมาะ
สมแก่การให้บริการ ไม่คับแคบ
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รายข้อในเรื่องของเมื่อมีปัญหาเจ้าหน้าที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำและ
จัดการกับปัญหาได้ทนั ที รองลงมาคือ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านเป็นล�ำดับขัน้ ตอนต่อเนือ่ ง
ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล ค�ำแนะน�ำโดยไม่ติดขัดและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และระดับต�่ำสุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิด้านกฎหมายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รายข้อในเรื่องของมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ
เช่น เจ้าหน้าทีส่ ามารถให้บริการประชาชนได้อย่างตรงจุดชัดเจน รองลงมาคือ มีตรู้ บั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการบริการที่ทันสมัยเหมาะสมกับส�ำนักงาน และ
ระดับต�ำ่ สุดคือ มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ การให้บริการ เช่น สามารถติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงาน
โดยผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจงั หวัดนครนายกอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนะดา
วีระพันธ์ (2555) ศึกษาเรือ่ งความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึง่ มีการให้บริการด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา การให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยรวม
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระยุทธ ปัตตาเทสัง
(2552: 38) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการรับฝากไปรษณีย์
ด่วนพิเศษกรณีศึกษาที่ท�ำการไปรษณีย์นครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการต่อการให้บริการรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรณีศึกษาที่ท�ำการไปรษณีย์
นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
2. การพัฒนาส�ำนักงานอัยการคุ้มครองที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0
จากผลการศึกษาเพือ่ หาแนวทางในการให้บริการแก่ประชาชนทีส่ อดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ของส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดนครนายก พบว่า ประเด็นความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 พนักงานอัยการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มากกว่าพนักงานด้านธุรการ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากพนักงานอัยการอยู่ในสถานะผู้น�ำขององค์กร เป็นผู้ที่รับทราบนโยบาย
และการขับเคลื่อนหลักตามที่รัฐบาลเป็นผู้ก�ำหนด ตลอดจนลักษณะของส�ำนักงาน
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อัยการจังหวัดนครนายกมีลกั ษณะคล้ายกับหน่วยงานราชการทัว่ ไปทีม่ กี ารขับเคลือ่ น
นโยบายจากด้านบนสูด่ า้ นล่าง จึงส่งผลให้พนักงานใต้บงั คับบัญชามีการรับรูแ้ นวทาง
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ด้วยตนเองจากช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่ออื่นๆ
ด้านลักษณะการท�ำงาน การให้บริการในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ด�ำเนินตาม
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 พบว่า พนักงานอัยการมีการน�ำแนวทางการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 มาใช้ในด้านข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร และในการให้
ค�ำปรึกษาและรักษาสิทธิประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็น
รากฐานของประเทศเท่านัน้ ซึง่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างจากด้านเจ้าหน้าทีว่ า่ ลักษณะ
การท�ำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ได้มีการน�ำแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 มา
ใช้ในการให้บริการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทางด้านราชการ
โดยที่ทราบทั่วไป เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีการน�ำระบบ e - office มาใช้ในการ
ส่งหนังสือราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นระบบที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ภายในส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เช่น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งทางการศึกษา ซึ่งแตกต่า งจากส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิท ธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายกที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานด้านกฎหมายอื่นๆ เช่น ศาล หรือสถานีต�ำรวจ ดังนั้นการน�ำเทคโนโลยี
ดังกล่าวเข้ามาใช้ทางด้านราชการจึงมีขอ้ จ�ำกัดจากเครือข่ายการเชือ่ มโยงกับหน่วยงาน
อืน่ การน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวเข้ามาใช้รว่ มกันให้เกิดประสิทธิผลได้นนั้ จึงจ�ำเป็นต้อง
ท�ำความเข้าใจ และร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาประยุกต์ใช้กับการท�ำงานใน
อนาคต ได้แก่ การน�ำระบบเรื่องเน็ตเวิร์คเข้ามามีส่วนในการให้ค�ำปรึกษา มีเว็บไซต์
ที่ทันสมัยให้ประชาชนสามารถขอรับบริการและค�ำปรึกษาโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามา
ที่ส�ำนักงาน โดยที่ประชาชนได้รับความสะดวก และไม่ต้องเสียเวลา
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดี ควรมีการหารือร่วมกันเพือ่ สร้างแนวทางการส่งต่อข้อมูล/
เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
2. ส�ำนักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจงั หวัดนครนายก ควรส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ การบริการข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชนให้มากขึน้ ย่อมลดปัญหาด้านพืน้ ทีก่ ารให้บริการทีค่ บั แคบและทีจ่ อดรถ
ที่ไม่เพียงพอได้
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการ
พัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 ทีส่ ามารถน�ำมาใช้กบั การด�ำเนินงานของส�ำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
กับส�ำนักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัด
นครนายก
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Jarungsak Janpriang
บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลกระทบจากการตัดสินคดีตอ่ นักต่อสู้
เพือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน โดยใช้แนวทางวิจยั เชิงคุณภาพเป็นแนวทางหลักในการศึกษาภาคสนาม
(Field Research) ทั้งวิธีศึกษาจากเอกสาร (ขั้นทุติยภูมิ) และจากบุคคลในหมู่บ้าน
ศึกษา (ขั้นปฐมภูมิ) ซึ่งใช้การวิเคราะห์ตามเนื้อหาเชิงพรรณนา ซึ่งพบว่าเมื่อนักต่อสู้
เพื่ อ ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ถู ก จ� ำ คุ ก ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด ผลที่ ต ามมา คื อ การไม่ อ ยาก
รับประทานอาหาร และการเข้าถึงระบบสุขภาพทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยให้สะดวกต่อการรักษา
รวมถึงการใช้ชวี ติ ในเรือนจ�ำไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบตั ติ ามวิธใี ช้ยาได้ถกู ต้อง นอกจากนี้
การใช้ชีวิตในเรือนจ�ำ ยังขึ้นอยู่กับลักษณะครอบครัว เมื่อนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน
ถูกจ�ำกัดอิสรภาพ จะไม่มใี ครดูแลสมาชิกทีเ่ หลือ และยังต้องรับผิดชอบภาระ ค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ หากในครอบครัวเหลือสมาชิกหลักที่รับผิดชอบอยู่คนเดียว ก็ยิ่งท�ำให้นักต่อสู้
เพื่อที่ดินท�ำกิน มีความกังวลใจและความเครียดมากขึ้นตามล�ำดับ

นักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน ถูกจ�ำกัดอิสรภาพ ได้มีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ
ต่อสมาชิกในครอบครัว 2 ลักษณะ คือ (1) ครอบครัวที่มีนักต่อสู้ฯ เป็นผู้ท�ำหน้าที่
หลักในการดูแลสมาชิกภายในครอบครัว (2) ครอบครัวที่มีนักต่อสู้ฯ ไม่ได้ท�ำหน้าที่
หลักในการดูแลสมาชิกภายในครอบครัว ส่วนสภาพร่างกายและจิตใจของสมาชิกใน
ครอบครัว พบว่า โดยส่วนใหญ่มีอาการอ่อนล้า ร่างกายผอมลง ซึ่งเป็นผลมาจาก
อาการเครียด จากความรับผิดชอบภาระในครอบครัว ทีม่ มี ากขึน้ และสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรโฉนดชุมชน มีความรับรู้และเข้าใจว่านักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน ท�ำเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน และให้การช่วยเหลือนักต่อสู้
เพื่อที่ดินท�ำกินผ่านสหกรณ์ฯ
การกลายเป็น “นักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน” ท�ำให้ได้รับการชื่นชมในสายตา
ชาวบ้านว่า “เป็นคนเสียสละทิ้งความสุขที่มิได้อยู่กับครอบครัว” จ�ำเป็นต้องพลิกตัว
เข้าร่วมการต่อสู้เคลื่อนไหว ผลักดัน ในเชิงสัญลักษณ์ ภายใต้ภาวะอันจ�ำยอม ซึ่งได้
รับความชื่นชมใน “บทบาทส�ำคัญ ที่ทิ้งชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวไปติดคุกแทน
ชาวบ้ า น” สะท้อนให้เห็นจากวันที่ได้รับ อิส รภาพ ซึ่งเป็นวันที่ส มาชิกสหกรณ์
การเกษตรโฉนดชุมชนพร้อมใจกันไปต้อนรับด้วยการท�ำพิธีสืบชะตา ทั้งนี้การกลาย
เป็นบุคคลส�ำคัญ ท�ำให้มีประเด็นที่แตกต่างจากผู้ถูกคุมขังของคดีอื่น ใน 3 ประเด็น
ซึง่ 1 ใน 3 คือ ความไม่เป็นธรรม เนือ่ งจากนักต่อสูเ้ พือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน ได้เข้าท�ำการปฏิรปู
ที่ดินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ จนน�ำมาสู่การพิพากษาจ�ำคุก ซึ่งในมุมมองของชาวบ้าน
มิได้มองว่า “นักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน” ท�ำผิดจารีตประเพณี จริยธรรม ศีลธรรม
แต่อย่างใด เพียงกระท�ำการฝืนกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่ได้เป็นธรรม
ค�ำส�ำคัญ: นักต่อสูเ้ พือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน, ผลกระทบจากการตัดสินคดี, การจ�ำกัดอิสรภาพ

ABSTRACT
1 เป็นชื่อต�ำแหน่งพื้นที่ที่ผู้ศึกษาลงภาคสนาม ระหว่างการปฏิบัติงานสนามในช่วงของการศึกษา โดยไม่
ระบุสถานที่จริง และชื่อบุคคลตลอดบทความนี้เป็นชื่อที่สมมติขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิผู้ให้ข้อมูล
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

This research was aimed at studying the effects of the judgments
case to the land protestors by using the qualitative method in field
research, studying from documents (secondary level), and studying from

80
the villagers (secondary level). By descriptive analysis, it was found out
that the confinement in jail stressed out the protesters. The following
results are the loss of appetite, and the lack of appropriate medical
interaction. Moreover, when the protesters are in prison, there's no one
left to take care of their families. The anxiety and stress level of the
protesters are depended on the burden of their families.
The confinement to land protesters affected the economic
situation of their family members in two different ways: 1. The family
of land protesters had the protester as the main source of income. 2.
The family members of the land protester that was not the main source
of income, their mental and physical health were mostly exhausted
and lost weight. The agricultural cooperative members of the
communities understood that the protesters fight for their benefit, and
help the protesters through the cooperative system.
Becoming the land protesters impressed the villagers that the
protesters “sacrificed happiness of their family lives" and were forced
to join the fighting movement and were imprisoned for all villagers, it
reflected on the day they were released which all members of the
Agricultural Cooperative mutually welcomed them as important person.
Becoming the important people make the protesters be different from
other prisoners in 3 ways, one of them is an unfair judgement because
the protesters fight against the landlord for the sake of lands. The
villagers don't see them as committed something wrong from the
tradition or morality. They had just broken the injustice law of the
country.
Keyword: Land protesters, Effects from case judgement, Confinement
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เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2509 - 2513 กรมทีด่ นิ ได้จดั สรรทีด่ นิ ท�ำกินให้เกษตรกร
ภายใต้โครงการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่ จ�ำนวนพื้นที่ 15,000 ไร่ ติดต่อกันเป็นผืนยาว
ครอบคลุมหมู่บ้านที่ศึกษาและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งการจัดสรรที่ดินท�ำกินให้แก่
เกษตรกร ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2509 โดยนายศักดิ์ ไทยวัฒน์ อธิบดี
กรมที่ดิน (ในสมัยนั้น) โดยมีเป้าหมายจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร ประมาณ 1,600
ครอบครัว (ธนากร อัฎฐ์ประดิษฐ์, 2559)
ในปี พ.ศ. 2527 กรมที่ดินได้ด�ำเนินการออกใบจองให้เกษตรกรไป จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,391 ครอบครัว แต่การจัดสรรแปลงที่ดินเกิดความผิดพลาด เกษตรกรไม่
สามารถเข้าท�ำประโยชน์บนที่ดินที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากก่อนการจัดสรรไม่ได้มี
การตรวจสอบสิทธิผคู้ รอบครองเดิม ท�ำให้เกษตรกรทีไ่ ด้รบั การจัดสรรทีด่ นิ ได้รบั ทีด่ นิ
ที่ไม่เหมาะสมกับการท�ำการเกษตร พื้นที่บางแปลงมีผู้อื่นท�ำกินอยู่แล้วและพื้นที่ห่าง
ไกลจากที่อยู่อาศัย เป็นต้น (ศราวุฒิ วงษ์ณิกร, 2560) จนในที่สุดน�ำมาสู่การเพิกถอน
และจ�ำหน่ายใบจอง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสัญญาว่าจะมีการจัดสรรที่ดินใหม่ แต่เวลา
ก็ล่วงเลยมาจนถึง ปี พ.ศ. 2533 ก็ได้มีเกษตรกรไปร้องเรียนต่อจังหวัดแห่งหนึ่งใน
ภาคเหนือ จนน�ำมาสู่การจัดประชุม โดยนายทวี ชูทรัพย์ อธิบดีกรมที่ดิน (สมัยนั้น)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2533 ซึ่งมีมติที่ประชุมว่า “พื้นที่ส่วนราษฎรครอบครอง
ท�ำประโยชน์อยู่ ให้แจ้งจังหวัดด�ำเนินการออกใบจองตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ต่อไป”
ในปีเดียวกันนั้นเอง กลุ่มนายทุนจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามากว้านซื้อ
ที่ดินในพื้นที่ตามโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน โดยการเดินส�ำรวจ ทั้งนี้ บริษัท
อินทนนท์การเกษตรซื้อที่ดิน สค.1 และ นส.3 จากชาวบ้านบางส่วน แต่ฉวยโอกาส
น�ำไปออกโฉนดทีด่ นิ ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ของหมูบ่ า้ นทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด
กว่า 600 ไร่ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีส่วนรู้เห็นการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว
หลังจากนั้นบริษัทน�ำพื้นที่ทั้งหมดไปจัดสรรเป็นรีสอร์ท สวนเกษตรขนาดใหญ่เพื่อ
แบ่งแปลงขาย และยังมีการมอบทีด่ นิ ทีก่ ว้านซือ้ ให้กอ่ ตัง้ ศูนย์ราชการอ�ำเภอแห่งหนึง่
ในจังหวัดล�ำพูน เพือ่ กระตุน้ การซือ้ ทีด่ นิ ในแปลงจัดสรรของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั
อินทนนท์การเกษตรยังน�ำโฉนดทีด่ นิ จ�ำนองกับบริษทั เงินทุน หลักทรัพย์ และธนาคาร
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กรุงไทยมูลค่าอย่างน้อย 40 ล้านบาท จนเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ดิน
ดังกล่าวก็ถูกปล่อยทิ้งรกร้างว่างเปล่า (ธนากร อัฎฐ์ประดิษฐ์, 2559)
ช่วงปี พ.ศ. 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา ชาวบ้านที่เคยออกไปท�ำงาน
รับจ้างนอกชุมชนทยอยกันกลับมายังหมู่บ้าน เช่น กลุ่มชาวบ้านที่ไปเช่าที่ดินใต้
เขื่อนภูมิพล อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อท�ำการเกษตร ก็ประสบปัญหา เพราะ
ระดับการกักเก็บน�ำ้ ในเขือ่ นสูงขึน้ จนกระทัง่ น�ำ้ ท่วมพืชผลเสียหาย ราคาพืชผลตกต�ำ่
ท�ำให้ชาวบ้านเป็นหนี้ จึงพากันกลับมาบ้าน (ปุณญภัส กมลเนตร, 2558) และเข้ามา
แผ้วถางพื้นที่ที่รกร้างเพื่อท�ำกิน แต่เมื่อลงมือเข้าท�ำประโยชน์ที่ดินกลับมีนายทุนมา
แสดงความเป็นเจ้าของ กรณีที่เกิดขึ้นของชุมชนน�ำไปสู่การร่วมกันตรวจสอบการถือ
ครองทีด่ นิ เหล่านัน้ ของนายทุน และพบว่ากระบวนการออกเอกสารสิทธิใ์ นทีด่ นิ เหล่านัน้
มิชอบด้วยกฎหมายจนเกิดข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับนายทุน ชาวบ้านถูกฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีและถูกพิพากษาจ�ำคุกในเวลาต่อมา
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั การจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินได้เข้าร่วม
เรียกร้องกรรมสิทธิ์ในที่ดินท�ำกิน ขนาด 1 ไร่ 2 งาน หรือบางครอบครัวมีขนาดพื้นที่
มากกว่านัน้ เนือ่ งจากการเปลีย่ นการถือครองทีด่ นิ ภายในครอบครัวและภายในชุมชน
ซึ่งหากนับเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเรียกร้องกรรมสิทธิ์นั้น ใช้เวลาไป
กว่าครึ่งค่อนชีวิต และในจ�ำนวนนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน 10 คนที่ร่วมเรียกร้องนั้น
ได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุด ให้นักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน จ�ำคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
ผู้ศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติงานสนามเป็นระยะ 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2560) ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือให้ท�ำหน้าที่ติดตามครอบครัวของนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน ซึ่งท�ำให้มี
โอกาสได้เข้าไปสัมพันธ์กบั สภาพชีวติ ของครอบครัว ซึง่ ได้รบั ผลกระทบอย่างรอบด้าน
จากผลของการตัดสินคดี เนื่องจากชีวิตของนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกินทั้ง 4 ราย เป็น
ผูห้ ารายได้หลักของครอบครัว ฉะนัน้ เมือ่ ขาดเสาหลักในการดูแลครอบครัวจึงประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันบางครอบครัวก็ได้รบั ผลกระทบต่อจิตใจ
อีกด้วย
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ดังนัน้ การศึกษาค้นคว้าวิจยั เฉพาะเรือ่ งฉบับนี้ จึงต้องการศึกษาค้นคว้า ท�ำความ
เข้าใจกับชีวิตหลังถูกจ�ำกัดอิสรภาพของนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน และความคิดเห็น ความ
สัมพันธ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนที่มีต่อนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน
ค�ำถามการวิจัย
ผลกระทบต่อชีวติ นักต่อสูเ้ พือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน หลังการตัดสินคดี นัน้ เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตัดสินคดีต่อนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน
ขอบเขตการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้ คือ หมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ในภาคเหนือ ด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
โดยศึกษาผลกระทบจากการตัดสิน คือ ระดับปัจเจก โดยน�ำเสนอผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของนักต่อสู้เพื่อที่ท�ำกิน ใน 5 มิติ ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ในเรือนจ�ำ
สุขภาพ สภาพอารมณ์ การแสดงออกทางพฤติกรรม และเกียรติภูมิแห่งตน จ�ำนวน
4 คน ประกอบด้วย นางด�ำ (นามสมมุต)ิ นายขาว (นามสมมุต)ิ นายเขียว (นามสมมุต)ิ
และนายแดง (นามสมมุติ)
แนวคิดในการวิจัย
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาอาชญาวิ ท ยาและกระบวนการยุ ติ ธ รรมคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2560, น. 22 - 25) ได้อธิบาย
ผลกระทบของผู้ต้องขังได้รับผลกระทบจากการถูกคุมขังเป็นระยะเวลานานไว้ว่า
การศึกษาผลกระทบของการถูกจ�ำคุกทีม่ ตี อ่ ผูต้ อ้ งขังทีถ่ กู จองจ�ำในระยะเวลายาวนาน
นั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนมากที่จ�ำเป็นจะต้องมีการทบทวนและน�ำเอามาเป็น
ปัจจัยประกอบในการวิเคราะห์และศึกษาผลกระทบในลักษณะดังกล่าว ปัจจัยที่
เกีย่ วข้องอาจจะแยกเป็นส่วนใหญ่ๆ ประการแรกได้แก่ ปัจจัยทีเ่ ป็นองค์ประกอบหรือ
ส่วนบุคคลของผูต้ อ้ งขังโดยตรง ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูต้ อ้ งขังกล่าวได้วา่ เป็นปัจจัย
ส่วนตัว (Personal Factors) ของผู้ต้องขังแต่ละราย ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส�ำคัญ
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ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ พฤติการณ์ การกระท�ำผิด
ฐานความผิด การก�ำหนดโทษ ตลอดจนปัญหาส่วนตัวของผู้ต้องขัง เช่น สภาวะทาง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งปัญหาทางด้านพฤติกรรมต่างๆ เช่นพฤติกรรมการใช้
ยาเสพติดหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ เช่น การเล่นการพนันหรือ
พฤติกรรมเบีย่ งเบนด้านอืน่ ๆ นอกจากนีแ้ ล้ว ปัจจัยภูมหิ ลัง ด้านสังคม และเศรษฐกิจ
ของผูต้ อ้ งขังซึง่ ถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการถูกจองจ�ำของผูต้ อ้ งขัง ที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Characteristics) ของผู้ต้องขัง โลกทัศน์การรับรู้
รวมทั้งสภาวะทางด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ต้องขังอีกด้วย
ปัจจัยส่วนที่สองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบของการถูกจองจ�ำใน
เรือนจ�ำ ได้แก่ ปัจจัยแวดล้อม (Environmental Factor) ของผูต้ อ้ งขัง ปัจจัยแวดล้อม
เหล่านีเ้ กีย่ วข้องกับการใช้ชวี ติ อยูใ่ นเรือนจ�ำ (Prison Life) ของผูต้ อ้ งขังซึง่ เป็นปัจจัย
แวดล้อมที่แตกต่างไปจากสภาวะแวดล้อม ของคนที่อยู่ภายนอกเรือนจ�ำ โดยท�ำให้
ชีวติ ของผูต้ อ้ งขังโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูต้ อ้ งขังทีต่ อ้ งโทษจ�ำคุกเป็นระยะเวลาทีย่ าวนาน
นัน้ จะได้รบั อิทธิพลของเรือนจ�ำ ไม่มากก็นอ้ ย อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมของเรือนจ�ำ
ได้มกี ารน�ำเสนอในรูปแบบแนวคิดทฤษฎีตา่ งๆ มากมายโดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎีทาง
ด้านสังคมวิทยาว่าด้วยการถูกจ�ำคุกกักขัง อาจจะท�ำการศึกษาทบทวนโดยสรุปได้ดงั นี้
แนวคิดเรื่องเรือนจ�ำในบทบาทที่เป็นสถาบันเบ็ดเสร็จ แนวคิดดังกล่าวเชื่อ
ว่า เรือนจ�ำเป็นสถานที่ที่ควบคุมวิถีชีวิตและชะตากรรมของผู้ต้องขังโดยเบ็ดเสร็จซึ่ง
เป็นแนวคิดที่เสนอโดย EringGoftman (1961) (อ้างถึงใน เดชา สังขวรรณและคณะ
(2547) ในหนังสือเรื่อง “Asylums Essays on the Social Situation of Mental
Patients and other lnmates” ซึ่ง Goftman ได้เปรียบเทียบค่ายกักกันเชลยศึก
ของนาซี ค่ายกักกันทางทหารรวมทั้งเรือนจ�ำ เป็นตัวอย่างสถาบันเบ็ดเสร็จ (Total
lnstitution) ซึง่ เปรียบเสมือนเป็นทีค่ วบคุมตัวทีม่ ผี ลกระทบต่อสภาวะจิตใจ (Mental
Asylums) ของผู้ที่ถูกควบคุมในสถานที่แห่งนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ในสถาน
ทีด่ งั กล่าว ไม่มอี สิ รภาพในการทีจ่ ะเข้าออก สถานทีด่ งั กล่าวได้ตามความต้องการและ
ยังขาดความเป็นตัวของตัวเองจะต้องประพฤติปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการควบคุม ถ้าละเลยหรือฝ่าฝืนค�ำสั่งดังกล่าว อาจจะน�ำไปสู่การถูกลงโทษทาง

85
วินัยที่หนักหรือเบาตามสถานการณ์ของการละเมิดหรือการกระท�ำผิดต่อกฎหรือ
ระเบียบของสถานควบคุมดังกล่าว นอกจากนี้แล้วผู้ถูกคุมขังยังต้องทุกข์ทรมานทั้ง
ทางจิตใจและร่างกาย ถูกผู้มีอ�ำนาจท�ำการทารุณกรรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลาย
รูปแบบและทีส่ ำ� คัญ ผูถ้ กู คุมขังอาจจะถูกท�ำโทษ ในลักษณะของกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิด
ความอับอายและอัปยศ ต่อเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้ถูกคุมขังคนอื่นๆ ด้วยกัน โดยการถูก
ลงโทษด้วยวิธีการต่างๆ ที่เข้าลักษณะของกระบวนการลด สถานภาพและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของเขาให้ต�่ำลง (Degradation Ceremony)
สถานการณ์ที่ควบคุมวิถีชีวิตและก�ำหนดชะตากรรมของผู้ถูกคุมขังย่อมมี
อิทธิพลโดยตรงต่อผู้ถูกคุมขัง อย่าง น้อยความเชื่อและค่านิยมต่างๆ ของผู้ถูกคุมขังที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมขณะที่การเรียนรู้ และการรับเอาค่านิยมและความเชื่อใหม่ๆ
จากสถาบันดังกล่าวก็เกิดขึน้ ไปพร้อมๆ กับระยะเวลาของการถูกคุมขัง สภาพแวดล้อม
ของสถาบันแบบเบ็ดเสร็จ อาจจะมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรูส้ กึ ของผูถ้ กู คุมขังบาง
คนถึงขั้นที่ไม่อยากที่จะมีชีวิตอีกต่อไป ในขณะที่บางคนเกิดความทุกข์ระทมขมขืน
(Bitterness) และอาการของความรู้สึกแปลกแยก (Alienation) ออกจากสังคมหรือ
กลุ่มคนที่อยู่รอบข้าง โดยสรุปแนวคิดดังกล่าว เชื่อว่าหลังจากที่ได้เข้าไปมีชีวิตอยู่ใน
สถาบันเบ็ดเสร็จดังกล่าวสักระยะหนึ่งมีผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลไป
ในทิศทางลบทัง้ ด้านสังคมและจิตใจทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ประเภทของสถานการณ์ทถี่ กู คุมขัง
ส�ำหรับการศึกษาผลกระทบจากการถูกจองจ�ำของผูต้ อ้ งขังสามารถจ�ำแนก
โดยการศึกษาของปราโมทย์ พันธ์สะอาด น�ำมาเป็นกรอบการศึกษา ซึ่งจ�ำแนก
ผลกระทบจากการจองจ�ำเป็น 4 ด้าน 1) ผลกระทบต่อตัวของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังที่ได้
รับโทษและต้องโทษจ�ำคุกเป็นระยะเวลานานนั้น จะมีความรู้สึกอึดอัด เครียด นอน
ไม่หลับ หรือความรู้สึกที่อยากจะหนีชีวิตที่ตนเผชิญอยู่ด้วยความตาย ภาวะอารมณ์
ที่สะท้อนให้เห็นภาวะความเครียดและความกดทับทางอารมณ์ดังกล่าว อันท�ำให้
ผู้ต้องขังมีความรู้สึกแปลกแยก รู้สึกไร้ซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) ผลกระทบต่อตัวของผู้ต้องขังในทางบวก คือ ท�ำให้ผู้ต้องขังได้ส�ำนึกถึงความผิดที่
ตนได้กระท�ำลงและรับรู้ว่าชีวิตของตนเอง ผู้อ่ืนมีคุณค่า เรียนรู้ถึงสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของตนเองมากขึ้น เนื่องจากว่า ผู้ต้องขังจากการที่ตนเองต้องมาใช้
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ชีวติ อยูใ่ นสถานทีท่ ถี่ กู ควบคุมด้วยกฎระเบียบและการควบคุมทางวินยั และการด�ำเนินชีวติ
อย่างเคร่งครัดซึง่ เรือนจ�ำเป็นสถานทีท่ คี่ วบคุมวิถชี วี ติ และชะตากรรมของผูต้ อ้ งขังโดย
เบ็ดเสร็จ ส่งผลให้เกิดการขัดเกลาและควบคุมการแสดงออกและพฤติกรรมของผูต้ อ้ ง
ขังได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการท�ำให้ผู้ต้องขังระยะยาวรู้สึกว่าตนเอง
เป็นคนสุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้น ควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น หรือเข้าใจชีวิตและโลกดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเลิกข้องเกี่ยวกับสิ่งไม่ดี เมื่อเข้ามาใช้ชีวิตในเรือนจ�ำ เดชา สังขวรรณ,
2547 (อ้างถึงใน ปราโมทย์ พันธ์สะอาด, 2547, น.18) 3) ผลกระทบต่อครอบครัว
และความสัมพันธ์กับคนในชุมชน คือ ผลกระทบต่อครอบครัวและความสัมพันธ์กับ
คนในชุมชน ว่าการต้องโทษหรือการถูกจองจ�ำของสมาชิกภายในครอบครัวนั้น
ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจภายในครอบครัว ทัง้ นี้ เพราะบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัว
บางคนเป็นแกนหลักในการต้องรับภาระดูแลพ่อแม่ หรือญาติพี่น้อง สามี ภรรยา ลูก
การถูกต้องโทษหรือถูกจองจ�ำของสมาชิกคนใดคนหนึง่ ของครอบครัวท�ำให้ครอบครัว
ขาดคนหารายได้ในการดูแลครอบครัว อีกทัง้ คนในครอบครัวจะต้องแบ่งปันรายได้แก่
สมาชิกทีเ่ ป็นผูต้ อ้ งขัง ส่งผลกระทบท�ำให้ครอบครัวเผชิญกับภาวะย�ำ่ แย่ทางเศรษฐกิจ
รวมถึงการต้องรับภาระการเลี้ยงดูบุตรของผู้ต้องขังอีก ซึ่งถือว่าเป็นภาระของ
ครอบครัวที่ต้องรับภาระเป็นสองเท่า กรมราชทัณฑ์,2553 (อ้างถึงในปราโมทย์
พันธ์สะอาด, 2556, น.18) และ 4) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือ การที่สมาชิกภายใน
ครอบครัวต้องโทษจ�ำคุก ยังน�ำมาซึง่ ผลกระทบทางด้านสังคม กล่าวคือ ส่งผลกระทบ
ทางลบ ต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว สะท้อนให้เห็นปัญหาความห่างเหินด้านความ
สัมพันธ์ในครอบครัวของผูต้ อ้ งขัง รวมทัง้ บางส่วนยังมองว่าการทีต่ นเองถูกจองจ�ำเป็น
ระยะเวลายาวนานส่งผลให้ครอบครัวไม่ได้การยอมรับของชุมชน และตัวของผูต้ อ้ งขัง
เองก็ได้รับการตีตราจากสังคมเป็นคนไม่ดี
ระเบียบวิธีวิจัย
งานศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย โดยใช้แนวทางวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทาง
หลักในการศึกษาภาคสนาม (Field Research) เพื่อศึกษาผลกระทบของการตัดสิน
คดีที่มีผลต่อชีวิตของนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
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1. การศึกษาเอกสารเป็นขัน้ ตอนเก็บรวบรวมข้อมูลขัน้ ทุตยิ ภูมิ ซึง่ ผูศ้ กึ ษา
ได้เก็บรวบรวมจากเอกสาร ต�ำรา บทความ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาภาคสนามเป็นการสังเกตวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้าน รวมถึง
การเข้าไปสัมพันธ์กับชีวิตนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน ครอบครัวและชุมชน เป็นเวลา
7 เดือน ตลอดการปฏิบัติงานสนาม
2.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non - participant observation)
เป็นการเก็บข้อมูลที่ผู้ศึกษาไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อมองในมุมของคน
ภายนอก เพือ่ สังเกตพฤติกรรมการประชุมทัง้ การประชุมหมูบ่ า้ น การประชุมสหกรณ์
การเกษตรโฉนดในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านสนาม การแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชน โดย
ไม่มบี ทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมกันนีผ้ ศู้ กึ ษาใช้วธิ กี ารสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมในการสังเกตชีวติ ประจ�ำวันของชาวบ้าน เช่น การประกอบอาชีพ อาหารการ
กิน การแต่งกาย รูปแบบการด�ำรงชีวิต เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลชุมชนในด้าน
ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) ผู้ศึกษา
เก็บข้อมูลจากการเข้าไป มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นๆ โดยท�ำตัวกลมกลืนเข้าไปใน
ฐานะลูกหลานของคนในชุมชน เพือ่ สร้างความคุน้ เคยสนิทสนม เพือ่ เข้าใจรายละเอียด
ของกิ จ กรรมต่า งๆ ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่ใช้การสังเกตแบบมีส ่วนร่วม ได้แก่
2 ลักษณะ 1) กิจกรรม ของชุมชน ได้แก่ การเก็บล�ำไย การร่วมงานบุญ ประเพณี
ต่างๆ 2) กิจกรรมการเคลื่อนไหวของเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)
ได้แก่ การประชุมคณะท�ำงานพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน และราคาที่ดินภาย
ใต้โครงการน�ำร่องธนาคารทีด่ นิ ในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง 5 ชุมชน การประชุมสหกรณ์การเกษตร
โฉนดชุมชน การยืน่ หนังสือต่อหน่วยงานรัฐ การติดตามครอบครัวผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการตัดสินคดีที่ดิน และการขึ้นศาลร่วมกับเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
(สกน.) การเคลื่อนไหวภายในเครือข่ายที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม
สังเกต
2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยจัดท�ำแนวค�ำถาม เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก
ต่อนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน
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ผลการวิจัย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกินใน 5 มิติ
ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ สุขภาพ สภาพอารมณ์ การแสดงออกทางพฤติกรรม และ
เกียรติภูมิแห่งตน
ชีวิตนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน
กล่าวโดยภาพรวม นักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกินที่ศึกษา มีจ�ำนวน 4 คน แบ่งเป็น
หญิง 1 คนและชาย 3 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 50 - 72 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย 2 ใน 4 นั้นท�ำหน้าที่เป็นเสาหลักของ
ครอบครัว กล่าวคือ รับผิดชอบ ภาระหลักของครอบครัวทั้งนี้ นักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน
ซึ่งมีอายุมากประกอบกับสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจ�ำที่แออัด การรักษาพยาบาลที่ไม่
เอื้อให้รักษาอย่างถูกวิธี ท�ำให้มักเป็นโรคติดต่อทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ
ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพโดยรวมและนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน มีโอกาสพบปะครอบครัว
สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ผ่านระบบการเยีย่ มของเรือนจ�ำทีก่ ำ� หนดวันและเวลาการเยีย่ ม ซึง่ ใน
การพบปะกับครอบครัว ส่วนใหญ่จะพบ สามี ภรรยา หรือลูกที่ท�ำหน้าที่เป็นเสาหลัก
แทนนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน และญาติพี่น้อง ตามล�ำดับ และได้รับการช่วยเหลือเป็น
ของกิน เช่น กาแฟ นมกล่อง รวมทัง้ การฝากเงินผ่านระบบการฝากเงินเข้าไปในเรือนจ�ำ
สภาพความเป็นอยู่ในเรือนจ�ำ
การใช้ชีวิตในเรือนจ�ำโดยรวม เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก แตกต่างจาก
ชีวิตปกติมาก การกิน การนอน การใช้เวลาอยู่ภายใต้กฎระเบียบของเรือนจ�ำ ไม่ได้มี
อิสระทีจ่ ะท�ำตามความพอใจได้ การใช้ชวี ติ อยูใ่ นภาวะจ�ำยอม ยอมรับกินอาหารทีไ่ ม่
ถูกปากยอมท�ำสิง่ ใดก็ได้ ขอให้อยูใ่ ต้ระเบียบ เพียงเพราะกลัวการท�ำความผิด แล้วส่ง
ผลต่อการอยู่ในเรือนจ�ำนานกว่าก�ำหนดการพ้นโทษ
“เรือนจ�ำ” เป็นสถานที่ควบคุมแบบเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้เกิดการขัดเกลา
ควบคุมพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ท�ำให้ผู้ต้องขังเกิด “ความกลัว”
“การด�ำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความกลัว กลัวการกระท�ำความผิดในสิ่งที่เขา
ห้าม เขาใช้ท�ำอะไรก็ท�ำ เพราะถ้าท�ำผิดก็กลัวต้องอยู่ต่อไปอีก”
นายเขียว (นามสมมุติ). (11 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
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“ถูกตัดขาดการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ทุกสิง่ ทุกอย่างมีขอบเขตในการกระท�ำ ท�ำ
ตามเขาบอกมา บางทีก็กินข้าว 11 โมง อยู่แบบจ�ำยอม ตอนขี้ อาบน�้ำ ก็ต้องเดินแก้ไป
อาบน�้ำ ระยะทาง 100 กว่าเมตร แรกก็มีอาการเขิน ใช้เวลาประมาณ 3 วัน จึงชิน”
นายแดง (นามสมมุติ). (13 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
การใช้ชวี ติ ในเรือนจ�ำ ช่วง 2 เดือนแรก ทางเรือนจ�ำ จะน�ำผูต้ อ้ งขังรวมกลุม่
ยังไม่ได้จำ� แนกกลุม่ กัน ซึง่ แบ่งเป็นกลุม่ จักสาน ไม้กวาด ช่างไม้ และจะมีเวรดูแลเรือน
จ�ำ ดังนายแดง เล่าว่า เป็นคนสูงอายุ จะได้ท�ำหน้าที่อยู่กอง 2 ท�ำความสะอาด เก็บ
กวาดขยะ กวาดก้นบุหรี่ โดยจะท�ำความสะอาดอยู่ 2 ช่วงเวลาแบ่งเป็นหลังเวลา
08.00 น. และก่อนเวลา 4 โมงเย็น
การกินข้าว ส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภท แตงกวา มะเขือ เช่น แกงแตงกวา
ผัดมะเขือ โดยกินอาหาร 3 เวลา แบ่งเป็น เช้า 7 โมง เที่ยง เวลาตั้งแต่ 11 - 12 น.
และก่อน 4 โมงเย็น
การด�ำเนินชีวติ ทีข่ าดอิสรภาพ ภายใต้ “การจ�ำคุก” ในเรือนจ�ำ หากต้องการ
สิ่งของ เครื่องใช้ จ�ำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกัน หรือไม่มีสิ่งของแลก
ก็ต้องใช้ก�ำลังแรงกายเพื่อท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามเจ้าของที่เราต้องการ จะแลกเปลี่ยน
ด้วย ดังนายขาว ว่า
“อาหารการกินเหมือนเปรต ที่ต้องรอส่วนบุญจากญาติ หากไม่มีครอบครัว
คงล�ำบากมาก มีการกดขี่ต้องอยู่เวรนอน หากไม่อยู่เวรนอน ก็ต้องจ้างกัน ชั่วโมงละ
2 ซองกาแฟ และรับจ้างซักผ้า เสือ้ ตัว กางเกง อย่างละ 1 ตัว ต้องใช้ 1 ซองกาแฟต่อครัง้ ”
ซึ่งบางครั้งนายขาว ก็ได้ให้ภรรยา น�ำเงินไปฝากไว้กับร้านกาแฟ ข้างนอก
เรือนจ�ำ ครั้งละ 100 บาท เพื่อให้เพื่อนที่รู้จักกันพ้นโทษออกมา จะได้มีค่าเดินทาง
กลับบ้าน หรือบางครั้งได้ขอเงินจากภรรยา เพื่อน�ำไปใช้หนี้เพื่อนในเรือนจ�ำ
นายขาว (นามสมมุติ). (14 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์
ทั้งนี้ การควบคุมพฤติกรรมในเรือนจ�ำ ก็มิได้หมายความว่าจะไม่สามารถมี
กิจกรรมผ่อนคลาย ดังนายเขียว เล่าว่า วันสงกรานต์ก็มีการจัดกิจกรรม รดน�้ำด�ำหัว
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เล่นน�ำ้ กัน ซึง่ มองเห็นวัยรุน่ เล่นน�ำ้ แล้วมีความสุขร่วมด้วย แต่ดว้ ยสังขาร ก็ไม่ได้รว่ ม
เล่นน�้ำ และพูดถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ไร้ญาติ ไร้ที่พึ่งว่า “คุก” เสมือนเป็นบ้านหลังหนึ่ง เป็น
สถานทีน่ า่ อยูส่ ำ� หรับกลุม่ คนทีไ่ ม่มคี รอบครัว ได้อาศัยเรือนจ�ำ อยูไ่ ปวันๆ ไม่ได้มภี าระ
ต้องคิดเรื่องอะไร การอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็ท�ำให้เขามีความสุขได้

“เจ็บข้อเท้ามาก กินพาราประทังก่อน เพราะกว่าจะได้ยาก็หายแล้ว”
“ถ้าเราไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย เราต้องกินยาพารา ระงับความเจ็บปวดจน
หาย กว่ายาทีร่ กั ษาทีถ่ กู ต้องจะมา หรือหากต้องการยาทีถ่ กู ต้องทีจ่ ำ� เป็นต่อการรักษา
โรคจากข้างนอกเรือนจ�ำ เราต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและต้องใช้ขนั้ ตอนมากเช่นกัน”

สุขภาพ
นักต่อสูเ้ พือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน มีปญ
ั หาสุขภาพกันค่อนข้างมาก เนือ่ งจากเป็นกลุม่
คนที่อายุมาก ประกอบกับสภาพความเป็นอยู่ข้างในเรือนจ�ำ มีสภาพความแออัด
สามารถติดโรคได้ง่าย ดังนั้น นักต่อสู้ฯ ต้องรักษาตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการ
เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ และออกก�ำลังกายเบาๆ
ดั ง กรณี นายแดง (นามสมมุ ติ ) ที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากปั ญ หา
ความเครียดอันเกิดจากถูกจ�ำกัดอิสรภาพ ถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวด ท�ำให้
ช่วงแรกของการอยู่ในเรือนจ�ำต้องสูบบุหรี่เป็นจ�ำนวนมาก จนท�ำให้เกิดอาการหอบ
หืด การหายใจล�ำบาก และเป็นลมหมดสติ

การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในเรือนจ�ำนัน้ “ยาพารา” คือยาบรรเทาอาการ
เจ็บปวดเป็นเบือ้ งต้น และเป็นยาทีส่ ามารถเข้าถึงได้เร็วโดยเล่าให้ฟงั ว่าการรับยาพารา
เราจะต้องเข้าคิวรับยา จ�ำนวน 2 เม็ด และต้องกินยา 2 เม็ดให้เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลเห็น
ซึ่งในขั้นตอนการเอายาพาราเข้าปาก จะกินเพียง 1 เม็ด ซึ่งอีก 1 เม็ด จะแอบไว้ใน
กระเป๋าเสือ้ โดยเทคนิคการตบตาเจ้าหน้าที่ เพราะยาพาราแต่ละเม็ดในเรือนจ�ำ มันมี
ราคา
การมีโรคประจ�ำตัว สามารถขอยาจากสถานพยาบาลข้างนอกเรือนจ�ำ
แต่ตอ้ งด�ำเนินการขอใบรับรองแพทย์ และเสียค่าธรรมเนียมให้กบั เรือนจ�ำ ซึง่ ขัน้ ตอน
การขอยาจากข้างนอกเรือนจ�ำ และขอยาในเรือนจ�ำ ต้องใช้เวลามากพอกัน
ดังนั้น การมีโรคประจ�ำตัวควรอย่างยิ่ง “ต้องขอยาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะ
กว่ายาที่ต้องการจะมาถึง ก็กินยาพาราหายแล้ว”

“กว่าจะได้น�ำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 - 4 ชั่วโมง ซึ่งมีขั้นตอนมาก
ตั้งแต่ท�ำชื่อกับหัวหน้าห้อง ส่งตัวให้หมอประจ�ำเรือนจ�ำ แจ้งไปยังโรงพยาบาล แล้ว
รอให้โรงพยาบาลตอบรับกลับ”
นายแดง (นามสมมุติ). (13 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
รวมทั้งการรักษาสุขภาพตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อ
ระเบียบของเรือนจ�ำ อาทิ หลังกินข้าว 7 โมงเช้า จะต้องกินยาหลังอาหารทันที แต่
ในเรือนจ�ำต้องรอเบิกยา ตอน 9 โมงเช้า หรือกรณีทตี่ อ้ งกินอาหารที่ “แสลง” กับโรค
แต่ก็ไม่สามารถเลือกได้ เป็นต้น
นายขาว (นามสมมุติ) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วง 2 เดือนแรกของการอยู่ในเรือนจ�ำ
มีอาการเจ็บข้อเท้ามาก ซึ่งสามารถเข้าถึง “ยาพารา” เท่านั้นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บ
ปวด รวมถึงการไม่สามารถเลือกกินอาหารได้ ท�ำให้กินอาหารที่แสลงกับโรค

สภาพอารมณ์
สภาพอารมณ์ของนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน พบว่า ช่วงแรกของการเข้า
เรือนจ�ำนั้น มีภาวะความเครียด กระวนกระวายใจ ต่อความหวังในการขออภัยโทษ
แต่เมื่อเวลาผ่านไปเดือนเศษ ก็พบว่าไม่มีความหวัง จึงท�ำจิตใจให้ปลง และยอมรับ
ต่อสภาพที่เป็นอยู่
“ช่วงแรกก็เกิดอาการเครียด มีตอ่ สุขภาพเห็นจากคนข้างใน ใครเครียดมาก
ก็จะบ้า ถูกล็อกโซ่ บางครั้งโดนท�ำร้าย จึงท�ำให้ต้องท�ำใจร่าเริง ท�ำตัวสดใส”
นายแดง (นามสมมุติ). (13 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
การเข้าสูส่ ถานจ�ำกัดอิสรภาพ นักต่อสูฯ้ มีความกังวลใจ เป็นห่วงครอบครัว
ที่อยู่ทางบ้าน ที่จะต้องรับผิดชอบหน้าที่ตนเอง ดังนายเขียว ว่า
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“เป็นห่วงลูก ทีต่ อ้ งเดินทางไป - กลับโรงเรียน ฝนตก อากาศร้อน ก็ทำ� อะไร
ไม่ได้ แค่สั่งแม่ดูแลดีๆ”
นายเขียว (นามสมมุติ). (11 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์
ทัง้ นี้ จากการติดตามครอบครัวนักต่อสูเ้ พือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน ไปเยีย่ มนักต่อสูฯ้ ที่
เรือนจ�ำ ตลอดการอาศัยอยู่ ในหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานสนาม พบว่า ทุกครั้งที่ผู้ศึกษาได้
มีโอกาสพูดคุย ประมาณ 1 - 2 นาที เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ มาก เพราะต้องแบ่ง
เวลาให้ครอบครัวคนอื่นๆ ด้วย ซึ่งท�ำให้เห็นสภาพอารมณ์ของนักต่อสู้ฯ ที่คิดถึงบ้าน
โดยให้เราเล่าสถานการณ์หมู่บ้าน หรือชีวิตของวัว ต้นมะม่วง ล�ำไย เป็นเช่นไรบ้าง?
ผูศ้ กึ ษาเอง ได้รบั การไหว้วานให้ชว่ ยเหลือ โดยการให้ไปถ่ายรูป “วัว” ซึง่ ก็ได้
ไปถ่ายรูป “วัว” น�ำไปปริ้นท์ และน�ำมาฝากให้กับผู้ดูแลในห้องเยี่ยมญาติของเรือนจ�ำ
ถึงกระนัน้ สภาพอารมณ์ของนักต่อสูฯ้ ทีม่ คี วามคิดถึงบ้านและมีความหวัง
ต่อการได้รบั การอภัยโทษ ทางฝัง่ ครอบครัวก็พยายามด�ำเนินการให้ได้รบั การพ้นโทษ
จนบางครั้งในการพูดคุย ผ่านระบบการเยี่ยมญาติที่มีข้อก�ำกัดด้วยเวลา จ�ำกัดด้วย
บุคคลที่มาติดต่อ ก็เป็นไปด้วยความล�ำบาก จ�ำเป็นต้องมีญาติ ที่มีชื่อระบุไว้ในการ
เข้าเยี่ยม เป็นคนพาเข้าเยี่ยมได้
ระหว่างเข้าเยี่ยมนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน สมาชิกครอบครัวพูดกับนักต่อสู้ฯ
ผ่านระบบโทรศัพท์ของเรือนจ�ำด้วยน�้ำเสียงที่เสียงสั่นเครือ พร้อมทั้งน�้ำตาว่า
“เราไม่ผิด คนจนแพ้เงิน กระบวนการยุติธรรมมีเฉพาะบางแห่ง”
นายขาว (นามสมมุติ). (14 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
อย่างไรก็ดี นักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกินยืนหยัดว่าตนเองไม่มีความผิดต่อการ
บุกรุกที่ดินของนายทุน แต่นักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน และชาวบ้านคนอื่นๆ ต้องยอมรับ
จ�ำนนด้วยค�ำตัดสินของกระบวนการยุตธิ รรมทีต่ ดั สินบนพืน้ ฐานเอกสาร ชาวบ้านเล่า
ให้ฟังว่า พื้นที่พิพาทระหว่างนายทุนกับชาวบ้านมีค�ำอธิบายชี้ชัดว่า การได้ที่ดินของ
นายทุนได้มาโดยไม่ชอบ “ทีด่ นิ ป่าซาง (หน่วยงานทีด่ นิ ระดับอ�ำเภอหนึง่ ในภาคเหนือ)
ยอมรับว่าพืน้ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีการเพิกถอน” แต่กไ็ ม่มหี น่วยงานใดด�ำเนิน

การ ทั้งนี้ชาวบ้านอ้างว่า เป็นเพราะหน่วยงานในพื้นที่ก็เป็นคนของนายทุน โดยบอก
ว่าให้ดูโต๊ะ เกาอี้ มีแต่ชื่อคนเดียว รวมทั้งที่ดินที่ตั้งหน่วยงานด้วย
การแสดงออกและพฤติกรรม
ข้อมูลการแสดงออกและพฤติกรรม ของนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน ทั้ง 4 คน
พบว่า มีสภาพอารมณ์ พฤติกรรมการแสดงออกภายในเรือนจ�ำ ซึง่ พวกเขาจ�ำเป็นต้อง
เยียวยาจิตใจด้วยตนเองให้รสู้ กึ เหมือนเรือนจ�ำเป็นบ้านหลังหนึง่ ให้เร็วทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
การใช้กำ� ลังในการตัดสินใจกับปัญหา หรืออาการกระวนกระวาย เพือ่ ให้รสู้ กึ หลุดพ้น
จากเรือนจ�ำ ก็ไม่สามารถท�ำสิ่งใดได้ จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ ใช้ชีวิตปล่อยตามสบาย
ดังนายเขียวว่า
“ปลงกับการอยูใ่ นเรือนจ�ำ ไม่คดิ อะไรมาก คิดมากก็ไม่ได้ออก แม้จะร้องไห้
เป็นสายเลือดก็ไม่ได้ออก จะต้องเป็นคน อยู่เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้”
นายเขียว (นามสมมุติ). (11 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
ภายใต้ระเบียบที่เคร่งครัด เห็นคนที่ถูกคุมขังฝ่าฝืนกฎระเบียบก็เกิดความ
กลัวจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรือนจ�ำ อย่างเคร่งครัด
“กลัวท�ำความผิด เพราะเราไม่ชั่วจากสันดาน” และ “กลัวความผิดพลาด
ในกฎ แล้วต้องกลัวอยู่นาน”
นายขาว (นามสมมุติ). (14 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
ทัง้ นี้ การใช้ชวี ติ ในเรือนจ�ำอยูใ่ นภาวะจ�ำยอม ท�ำให้นกั ต่อสูเ้ พือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน
ต้องปรับตัวให้ยอมรับภาวะที่เกิดขึ้น โดยการ “รอคอยเวลา” ให้ผ่านไป เช้า - เย็น
การด�ำเนินชีวิตจะต้องไม่ต้องคิดมาก พะวงกับสิ่งใด หรือการใช้ความรุนแรง ต่างๆ
เพราะการคิดมากในสถานจ�ำกัดอิสรภาพ จะไม่เป็นผลดีนัก
เกียรติภูมิแห่งตน
เกียรติภูมิแห่งตน ในที่นี้จะให้ความหมายครอบคลุมไปถึงสิ่งที่อันน�ำมาสู่
ความภาคภูมใิ จ ตัง้ แต่สถานการณ์ทมี่ สี ว่ นร่วมในการเคลือ่ นไหว เรียกร้อง การผลักดัน
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และการถูกตัดสินจ�ำคุก ตลอดจนการเข้ามาของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(บจธ.) เป็นต้น ซึ่งพบว่านักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกินมี “ความภูมิใจ” ที่ได้ต่อสู้เอาที่ดินที่
เคยท�ำประโยชน์ตั้งแต่บรรพบุรุษคืนมา ซึ่งสามารถช่วยชาวบ้านที่มีปัญหาข้อพิพาท
ทีด่ นิ ให้ได้มกี รรมสิทธิใ์ นทีท่ ำ� กิน ภายใต้การเข้ามาของสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ทีด่ นิ (บจธ.) ท�ำให้เกิดการไกล่เกลีย่ ในชัน้ ศาล และได้ทำ� ให้คดีทเี่ หลือ 1 คดีถกู ยกฟ้อง
และจะไม่ด�ำเนินการฟ้องร้องชาวบ้านอีก
กว่าจะด�ำเนินการจัดตัง้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ ชาวบ้านหมูบ่ า้ น
ที่ศึกษาได้ผ่านประสบการณ์การต่อสู้ที่เข้มข้น เช่น การเรียกร้องต่อรัฐบาล การขี่รถ
จักรยานยนต์ จากหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ในภาคเหนือ ทีอ่ ยูห่ า่ งจากอ�ำเภอเมืองจังหวัดล�ำพูน
เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตร ไปติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินที่พิพาท
ระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน โดยเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีหลายรัฐบาล ปักหลัก
ที่ท�ำเนียบรัฐบาลก็หลายครั้ง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้เวลานานนับทศวรรษ ท�ำให้
นายเขียวรู้สึกว่า
“เสียความรู้สึก เสียความตั้งใจกับการรับปากจากนายกชวลิต ทักษิณ
ประชาธิปัตย์ จน ครม. ยุบสภา ก็เงียบเหมือนเดิม”
นายเขียว (นามสมมุติ). (11 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
ที่ดินที่มี “ข้อพิพาท” ระหว่างชาวบ้านกับนายทุน น�ำมาสู่การถูกจ�ำคุกใน
เรือนจ�ำล�ำพูน เป็นเวลา 1 ปี ในข้อหาบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งภายหลังนักต่อสู้เพื่อ
ที่ดินท�ำกินพ้นโทษทั้งสิ้น 7 คนโดยเมื่อเดือน 10 พฤษภาคม 2560 ปล่อยตัว จ�ำนวน
3 คน และ 13 พฤษภาคม ปล่อยตัวจ�ำนวน 1 คนและ 30 มิถุนายน 2560 ปล่อยตัว
จ�ำนวน 3 คน
นายแดง พูดกับผู้ศึกษา ในวันที่กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวว่า “เสียใจที่
ติดคุกไม่เท่าไหร่ แต่เสียใจให้กับความรู้ที่ไม่มี ที่ให้เขาหลอก”
การเข้าสู่สถานจ�ำกัดอิสรภาพ เพราะข้อหาการบุกรุกที่ดินนายทุน จนถูก
พิพากษาจ�ำคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา และได้รับการพ้นโทษ ตลอดเวลาที่ต่อสู้กับ
ความไม่ชอบธรรมของการถือครองกรรมสิทธิ์ ไม่ประสบกับชัยชนะ แต่การต่อสู้ครั้งนี้
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นับว่าเป็นการแสดงถึงพลังของภาคประชาชนทีล่ กุ ขึน้ มาตรวจสอบการถือครองทีด่ นิ
ของนายทุน เปิดเผยข้อมูลจ�ำนวนทีด่ นิ ทีถ่ อื ครอง ท�ำให้ประชาชนตืน่ ตัวต่อปัญหาการ
ถือครองทีด่ นิ ของประเทศไทย ว่ามีกระบวนการฉ้อฉลของการออกโฉนดเกินกว่าพืน้ ที่
ที่ซื้อ ท�ำให้ทับซ้อนกับพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งนายแดง หนึ่งในผู้ถูกข้อหา
บุกรุกที่ดินนายทุน ได้เข้าร่วมการต่อสู้เคลื่อนไหว เรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินของพ่อตน ที่กล่าวได้ว่า ถึงแม้นตนเองติดคุก ลูกหลานจะด่า
หรือไม่ ก็ไม่ส�ำคัญ เพราะถือได้ว่าท�ำเต็มที่แล้วถึงการยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
บรรพบุรุษ
“การถูกตัดสินจ�ำคุกครั้งนี้ จะบันทึกไว้ว่าพ่อได้สู้ถึงที่สุดแล้ว ลูกหลานอยู่
ข้างหลังจะได้ไม่ด่าว่าเราไม่สู้”
นายแดง (นามสมมุติ). (13 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
“หลังติดคุกแล้วสามารถท�ำให้ทดี่ นิ เป็นของเราได้ ตอนนีก้ ารติดคุกของเรา
ไม่สูญเปล่า มีที่ดินไว้ให้ลูกหลานท�ำกิน ลูกหลานจะไม่ด่าว่าเราไม่ท�ำอะไร”
นายขาว (นามสมมุติ). (14 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์
ทั้งนี้นักต้อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน บอกว่า “ดีใจกับการต่อสู้เรื่องที่ดิน ไม่ใช่แค่
(หมู่บ้านที่ศึกษา) แต่ทั่วประเทศที่มีการต่อสู้ที่ดิน” รวมทั้งมีความมั่นใจต่อการกลับ
เข้าสังคมเช่นเดิม และสามารถเข้าไปท�ำงานในสถานที่เดิมโดยที่คนในชุมชน และคน
รอบข้างเข้าใจสถานการณ์ดี
“ไม่อายในการบอกใครต่อใครว่า เราเคยติดคุกเพราะเรื่องบุกรุกที่นายทุน
คนที่ฟังเราจะเข้าใจเอง คิดว่าการลงโทษของศาล เรามีความผิดที่บุกรุกกรรมสิทธิ์
ของนายทุน เพราะศาลพูดตอนตัดสิน ว่าเอกสารโฉนดไม่เพิกถอน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์
เหนือเรา รัฐท�ำ รัฐต้องเพิกถอน”
นายขาว (นามสมมุติ). (14 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
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อย่างไรก็ดี นักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน มีความภูมิใจที่ได้ทวงคืนที่ดินของ
บรรพบุรุษจากนายทุนสามารถมีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเองจริง ซึ่งภายใต้ความภาค
ภูมิใจในนามแกนน�ำการต่อสู้ แต่ก็มีความรู้สึกกับค�ำว่าแกนน�ำ ว่า
“ไม่คิดว่าเป็นแกนน�ำ แต่คิดว่ารวมตัวชาวบ้านเพื่อเอาที่ดินมาให้พี่น้อง
ท�ำกิน”
และนายเขียว พูดว่า “ตนเองก็ไม่ได้เป็นแกนน�ำหรือเป็นปากเป็นเสียงอะไร
ที่มีหมายจับตนเองก็เพราะเกลือเป็นหนอน” และเล่าต่อถึงเหตุการณ์วันที่ถูกต�ำรวจ
บุกจับพร้อมกับทหารหน่อยคอมมานโด สุนขั ต�ำรวจ และรถห้องขัง เข้ามายังหมูบ่ า้ น
แห่งหนึ่ง ในเวลายามเช้าตรู่ โดยที่ไม่ทราบว่า “แกนน�ำ” เป็นใคร ชื่ออะไร หน้าตา
อย่างไร เป็นที่แน่ชัด
ขณะนั้นก�ำลังง่วนกับการเก็บผักต�ำลึง ริมรั้วอยู่ ต�ำรวจนายหนึ่ง เดินตรง
มายังตน และถามหา “ชื่อนายเขียว”
ผมก็บอกว่า “ไม่รู้ ผมชื่อแก้ว”
นายเขียว (นามสมมุติ). (11 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ์.
การจับกุมชาวบ้าน ในฐานะ “แกนน�ำ” เป็นปฏิบตั กิ ารตามมติคณะรัฐมนตรี
30 เมษายน 2545 มีสาระส�ำคัญ คือ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดแห่งหนึง่ ในภาคเหนือและ
ผูบ้ งั คับบัญชาการต�ำรวจในระดับจังหวัดด�ำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อกลุม่ ผูท้ ใี่ ช้ความ
รุนแรงและกระท�ำผิดกฎหมาย โดยมีมาตรการกดดันเพื่อยุติการบุกรุกที่ดินนายทุน
5 มาตรการซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นคือ ภารกิจตามสืบหาว่าใครเป็นแกนน�ำในพื้นที่
แต่ละหมู่บ้าน
ปฏิบัติการตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นการสะท้อนให้เห็นจุดยืนอย่างชัดเจน
ว่ายอมรับการครอบครองของนายทุนว่าถูกต้อง และสะท้อนการปฏิบตั งิ านโดยเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ เมื่อ 21 พฤษภาคม 2545 ต�ำรวจกว่า200 นาย บุกจับชาวบ้าน 7 คน ข้อหา
บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ผอู้ นื่ ในเวลากลางคืนโดยทีไ่ ม่ทราบตัวผูก้ ระท�ำความผิดมาก่อน
และมีบุคลิกอย่างไร เพียงมีรายชื่อจากการระบุของคนให้ข่าว การจับกุมครั้งนี้พบว่า
มีการจับกุมคนที่ไม่เคยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวมาก่อน แต่โดนจับเพราะชื่อคล้ายกัน
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แม่สาย (นามสมมุติ) เล่าถึงแม่ที่ถูกจับกุม เพราะชื่อคล้ายกับอีกคนที่เข้า
ร่วมการปฏิรปู ทีด่ นิ ท�ำให้กลายเป็นจุดเริม่ ต้นของ “ผูเ้ สียสละ” ในสายตาของชาวบ้าน
และจ�ำเป็นต้องพลิกตัวเองเข้าร่วมการต่อสูเ้ คลือ่ นไหว ผลักดัน ร่วมกับเครือข่ายทีด่ นิ
ในเชิงสัญลักษณ์
แม่สายเล่าว่ามีการจับกุม “คนชื่อไลย์ จับพลัดจับผลู ยังไงไม่รู้ มาจับแม่
ไลย์ (นามสมมุติ) ที่ไม่ได้ปฏิรูปที่ดิน เลี้ยงน้องแซก (นามสมมุติ) อยู่บ้าน น่าจะตอน
ปฏิรูปที่ดิน ที่เรียกชื่อว่าไลย์ๆ นั่งหลักเลยๆ (ลักษณะของการปักหลักเขตแดนที่ดิน)
แต่ไลย์ (นามสมมุติ) อีกคนที่เคยไปปฏิรูปจริงๆ แต่ตายแล้ว ตอนนั้นพ่อและแม่ไป
ปฏิรูปด้วย ไปจริงๆ แต่แม่ไลย์ ไม่ได้ไป”
นางสาย (นามสมมุติ). (25มิถุนายน 2560). สัมภาษณ์.
ทัง้ นี้ ภรรยาของนายเขียวให้ขอ้ มูลว่า “ได้ขายทีด่ นิ ให้ลกู เรียนหนังสือ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2543 ซึง่ ขณะนัน้ มีคดีตดิ ตัวแล้ว เลยต้องสู”้ ท�ำให้จำ� เป็นต้องเข้าร่วมการต่อสู้
เคลื่อนไหว มาจนปัจจุบัน (2559) ภายใต้ภาวะอันจ�ำยอม จึงได้รับบทบาทว่าเป็น
บุคคลส�ำคัญที่ทิ้งชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวไปติดคุกแทนชาวบ้าน
ภรรยานายเขียว (นามสมมุติ). (19 เมษายน 2560).สัมภาษณ์.
กล่าวโดยสรุปสภาพความเป็นอยูแ่ ละสุขภาพนัน้ มีผลกระทบต่อชีวติ นักต่อสู้
เพือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน คือ สภาพจากการถูกจ�ำกัดอิสรภาพ ตัดขาดจากการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ทางราชการหรือข่าวสารในสังคม สามารถรับรูไ้ ด้เพียง “ภาพยนตร์” ให้ความบันเทิง
เท่านั้น การถูกจ�ำกัดอิสรภาพท�ำให้เกิดความเครียด และมีผลที่ตามคือการไม่อยาก
รับประทานอาหาร เป็นต้น
การเข้าถึงระบบสุขภาพที่ไม่เอื้ออ�ำนวยให้สะดวกต่อการรักษา และการใช้
ชีวิตในเรือนจ�ำไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามวิธีใช้ยาที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ การใช้ชีวิตในเรือนจ�ำของนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน ยังขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของครอบครัว เนื่องจากเมื่อนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน ถูกจ�ำกัดอิสรภาพ จะ
ไม่มีใครดูแลสมาชิกที่เหลือ และสมาชิกต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
หากในครอบครัวเหลือสมาชิกหลักทีร่ บั ผิดชอบอยูค่ นเดียว ก็ยงิ่ ท�ำให้นกั ต่อสูเ้ พือ่ ทีด่ นิ
ท�ำกิน มีความเครียดและกังวลใจมากขึ้นด้วย

98

อภิปรายผล
ผลการศึกษา “ชีวติ นักต่อสูเ้ พือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน” พบว่า ชุมชนแห่งหนึง่ ในภาค
เหนือ มีความรับรู้และเข้าใจว่านักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน ท�ำเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน และชุมชนให้การช่วยเหลือผ่านสหกรณ์ฯ ระหว่างถูก
จ�ำกัดสิทธิ์ และหลังถูกจ�ำกัดสิทธิ์ ซึง่ การยอมรับจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนด
ชุมชน และกลุ่มเครือข่ายที่ดินสามารถสะท้อนให้เห็นจากวันที่ได้รับอิสรภาพ ซึ่งเป็น
วันที่ คนในชุมชนพร้อมใจกันไปต้อนรับด้วยการท�ำพิธีสืบชะตาอย่างแน่นขนัด ซึ่ง
ขัดแย้งกับการอธิบายของเดชา สังขวรรณ (2547) และวิจัยเรื่องผลกระทบจากการ
ถูกคุมขังของราชทัณฑ์ (อ้างถึงในปราโมทย์ พันธ์สะอาด 2556,น.180) ในประเด็น
ว่าการต้องโทษจ�ำคุกของผู้ต้องขังนั้นก่อให้เกิดรอยมลทินในตัวเอง แม้ว่าผู้ต้องขังจะ
ต้องโทษจ�ำคุกระยะสั้นก็ตาม ผู้ที่เคยถูกจ�ำคุกมาแล้วจะถูกมองจากสังคมว่าคนขี้คุก
ขีต้ ะราง ไม่อยากคบค้าสมาคมหรือการหางานท�ำเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก เป็นต้น
ดังนัน้ มุมมองผูศ้ กึ ษาเห็นว่าประเด็น “การต้องโทษจ�ำคุก” มีความแตกต่าง
กัน 3 ประเด็น (1) คดีที่แตกต่างกัน ซึ่งนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน ถูกพิพากษาจ�ำคุกใน
คดีบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ เป็นคดีที่เป็นการจับกุม “แกนน�ำ” ที่ได้ช่ือว่ากระท�ำการ
เพือ่ ส่วนรวม จนน�ำไปสูก่ ารถูกจ�ำคุก ซึง่ แตกต่างกับงานศึกษาของปราโมทย์ พันธ์สะอาด
ที่เป็นคดีกระท�ำความผิดต่อพระราชพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นการกระท�ำ
ของปัจเจกบุคคล ท�ำให้เมื่อถูกจ�ำคุก จึงถูกสังคมตีตราว่าเป็นคนขี้คุกขี้ตะราง
(2) เป็นบุคคลสาธารณะ เนื่องจากนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ท�ำ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น การถูกจ�ำคุกท�ำให้ได้รับการชื่นชม ยกย่อง “เสียสละ”
สามารถสะท้อนจากการร่วมต้อนรับวันที่ได้รับอิสรภาพ (3) กฎหมายที่ไม่ชอบธรรม
เนือ่ งจากพบว่า ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นทีศ่ กึ ษา เข้าไปใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เดิม โดยในแง่สทิ ธิ
การครอบครองทีด่ นิ อาศัยการรับรูภ้ ายในหมูบ่ า้ น และร่องรอยการท�ำประโยชน์ เพียง
แต่ระยะหนึ่ง “พื้นที่ป่าแพะ” มีความส�ำคัญในการใช้ประโยชน์น้อยลง ร่องรอยการ
ใช้ประโยชน์อนั เป็นสัญลักษณ์สำ� คัญของการแสดงสิทธิก์ ารใช้ประโยชน์ และครอบครอง
ที่ดินของชาวบ้านจึงสูญหายไป เป็นช่องว่างให้นายทุนเข้ามาแย่งชิงที่ดิน โดย
กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ที่มิชอบ (กิ่งกาญจน์ ส�ำนวนเย็น, 2552, น.158)
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ทั้งนี้ อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. (2552) ได้สรุปไว้ในหนังสือชาวบ้าน ชาวเมือง
เรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย ระบุว่าการถือครองที่ดินของประเทศไทยนั้นยึดมั่น
อยู่กับแนวคิดเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การจับจองใช้ประโยชน์น�ำซึ่งสิทธิในการ
ครอบครอง ความส�ำคัญอยูท่ กี่ ารใช้ทดี่ นิ ให้เป็นประโยชน์ ไม่ใช่การยึดถือเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิเ์ ก็บไว้เฉยๆ เพือ่ เก็งก�ำไร ซึง่ ปัจจุบนั ไม่มปี ระเทศใดในโลกทีป่ ล่อยให้มกี าร
เก็งก�ำไรที่ดินดุเดือดเท่ากับไทย
การศึกษาชีวิตนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน พบว่า ภูมิใจที่ได้ต่อสู้เอาที่ดิน
บรรพบุรษุ คืนมา ซึง่ สามารถช่วยชาวบ้านทีไ่ ม่มที ที่ ำ� กิน ได้มที ดี่ นิ ท�ำกินเป็นของตนเอง
การติดคุกไม่สูญเปล่า มีที่ดินไว้ให้ลูกหลานท�ำกิน
ทัง้ นี้ นักต่อสูเ้ พือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน ทีไ่ ม่ได้ทำ� หน้าทีห่ ลักในการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัว เมื่อถูกจ�ำคุกก็ท�ำให้ภาระงานตกไปอยู่กับสมาชิกคนใดคนหนึ่งรับหน้าที่
แทน ขณะเดียวกันรายได้ทไี่ ด้รบั ก็ลดน้อยลง เนือ่ งด้วยต้องจ้างคนท�ำงานแทนนักต่อสูฯ้
ระหว่างที่ครอบครัวเข้าเยี่ยมนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกินและร่วมกิจกรรมเครือข่ายที่ดิน
ท�ำให้งานชะงัก รวมทั้งสูญเสียเงินที่น�ำไปใช้จ่ายในการเข้าเยี่ยมนักต่อสู้ฯ ที่เรือนจ�ำ
ทั้งนี้ การถูกจ�ำคุก ของนักต่อสู้เพื่อที่ดินท�ำกิน ไม่เพียงมีผลกระทบเฉพาะ
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของสมาชิกใน
ครอบครัว คือ ภาวะเครียดจนต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งใช้เวลาเยียวยาประมาณ 3 - 4
เดือน จึงกลับอยูใ่ นสภาพปกติ และสภาพร่างกายผอมกว่าปกติ ซึง่ สาเหตุเกิดจากการ
รับประทานอาหารได้น้อย ประกอบกับภาวะเครียด ซึ่งเกิดจากภาระงานที่ต้องท�ำ
รับผิดชอบแทน ได้แก่ เรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องหามาจุนเจือครอบครัวให้ได้เท่าเดิม และ
ต้องท�ำงานเลี้ยงดูครอบครัวแทนนักต่อสู้ฯ สอดคล้องกับการศึกษาของปราโมทย์
พันธ์สะอาด (2556, น.179) ที่พบว่าการถูกจ�ำกัดอิสรภาพ ท�ำให้บางครอบครัวนั้น
เกิดปัญหาความเครียด ปัญหาทางด้านอารมณ์ ภายในครอบครัว นักต่อสูเ้ พือ่ ทีด่ นิ ท�ำกิน
แย่ลง ซึ่งสอดคล้องกับ เดชา สังขวรรณ, 2547 และกรมราชทัณฑ์,2553 (อ้างถึงใน
ปราโมทย์ พันธ์สะอาด 2556,น.179) ที่ระบุว่าการต้องโทษจ�ำคุกทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวปัญหาที่เกิดขึ้นต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั้น คือ ปัญหาที่เกิดจาก
ความเครียดและอารมณ์ ซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาทางด้านสุขภาพของคนในครอบครัวตาม
มาด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรมีการด�ำเนินการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
“แกนน�ำ” “ครอบครัวแกนน�ำ” แม้กระทัง่ ชุมชนเอง ทีต่ อ้ งศึกษาในประเด็น ทุนรอน
องค์กรพี่เลี้ยง ส�ำหรับการเตรียมตัวที่มีกรณีการต่อสู้ในชั้นศาล ที่เสี่ยงต่อการถูก
ด�ำเนินคดี
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บทวิจารณ์หนังสือ

หนังสือโลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต
สิทธิโชค อนุจันทร์1

บทน�ำ
เมือ่ กล่าวถึง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” แน่นอนว่า ประเทศ
ในสมาชิกอาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่
ส่งผลโดยตรงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ การสร้างประชาคมอาเซียน
ให้เข้มแข็งได้นนั้ จะมุง่ เน้นพัฒนาเพียงด้านเศรษฐกิจ หรือด้านใดด้านหนึง่ ไม่ได้ จ�ำเป็น
ต้องพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วยความเข้าใจถ่องแท้ หากพิจารณาตามหนึง่ ในเสาหลัก
ของประชาคมอาเซี ย น คื อ ด้ า นประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์อาเซียน อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน และ
การส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอาเซียน จะเห็นว่าวัฒนธรรมนั้นเป็นส่วนส�ำคัญ
อย่างยิง่ ท�ำให้สงั คมมีความเข้มแข็งและเจริญมัน่ คงได้เช่นนีแ้ ล้ว การสร้างความเข้าใจ
คนอาเซียนจริงๆ จึงต้องเข้าใจวัฒนธรรมและเครื่องมือที่จะท�ำให้เราเข้าถึงความคิด
และหลักการด�ำเนินชีวิตของคนประเทศนั้นๆ และภาษิตซึ่งเป็นสิ่งที่ตกผลึก และ
สะท้อนอัตลักษณ์ตัวตนและความเป็นชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือ
หนังสือโลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต ผูเ้ ขียนคือ ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์ธรรมน์
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มิง่ ตันดา เตง (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า ผูเ้ ขียน) จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร จ�ำนวน
213 หน้า

โครงสร้างของหนังสือ
โครงสร้างของหนังสือมีจ�ำนวน 6 บท คือ บทที่ 1 บทน�ำ มีเนื้อหาจ�ำนวน
11 หน้า บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีเนื้อหาจ�ำนวน 12 หน้า บทที่ 3
โลกทัศน์เกีย่ วกับมนุษย์ มีเนือ้ หาจ�ำนวน 58 หน้า บทที่ 4 โลกทัศน์เกีย่ วกับธรรมชาติ
มีเนื้อหาจ�ำนวน 30 หน้า บทที่ 5 โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ
มีเนื้อหาจ�ำนวน 29 หน้า และบทที่ 6 บทสรุป มีเนื้อหาจ�ำนวน 5 หน้า
1 นักวิชาการอิสระ
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นอกจากนี้ผู้เขียนได้จัดท�ำภาคผนวกซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ภาคผนวก ก
ประวัตผิ วู้ จิ ยั /ผูเ้ ขียน ภาคผนวก ข ตารางปริวรรตภาษิตพม่าเป็นภาษาไทย และภาค
ผนวก ค สรุปภาพรวมเนื้อหา ภาคภาษาอังกฤษ

ประเด็นส�ำคัญของหนังสือ
หนังสือเรื่อง “โลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต” (The Worldviews of
Myanmar from Proverbs) ภายใต้แผนงานวิจยั ชุด โลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิต
(The Worldviews of ASEAN from Proverbs) เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่มี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาโลกทัศน์ (worldview) ของคนในประเทศเมียนมาร์ ผู้เขียน
ได้รวบรวมเอกสารจ�ำนวน 960 ส�ำนวนเพือ่ ท�ำการวิเคราะห์ความหมาย และค�ำอธิบาย
จนได้ข้อสรุปที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า โลกทัศน์ของคนพม่า อยู่ในช่วงระหว่างความ
คิดใหม่และความคิดเก่า ส�ำนวนภาษิตทั้งหลายสะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับการด�ำเนิน
ชีวติ ของคนพม่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวนีจ้ ะท�ำให้ประเทศอืน่ ๆ หรือผูท้ สี่ นใจวัฒนธรรม
ประเพณี และชีวติ ของคนพม่าได้เข้าใจและเห็นความหลากหลายอันน�ำไปสูก่ ารสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและการสร้างประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนต่อไป
ผู้เขียนได้ใช้แนวคิดวรรณกรรมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมเป็นกรอบใน
การศึกษา ผู้เขียนได้ตีความวรรณกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และประยุกต์
แนวคิดของนักวิชาการฝรั่งเศส คือ เฌรารด์ เฌอ แน็ต (Gérard Genette) ที่แสดง
ทัศนะว่า การอ่านวรรณกรรมให้เข้าถึงแก่นแท้นนั้ แม้เข้าจะเห็นด้วยกับการเริม่ ศึกษา
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นตัวบท (text) แต่ควรขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อให้เข้าใจ
ตัววรรณกรรมอย่างถ่องแท้ในฐานะที่เป็นผลงาน (“oeure” - work) ของนักเขียน
หรือนักประพันธ์ ซึ่งมีชีวิตจิตใจและตัวตนอยู่ในสังคมวัฒนธรรมนั้น ได้สร้างสรรค์
ผลงานขึ้นมา หมายความว่า ปัจจัยแวดล้อมภายนอกตัวบทมีความส�ำคัญเช่นกันใน
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม
การศึกษาชีวิตของคนพม่าด้วยการใช้ภาษิตตามกรอบโลกทัศน์ที่เป็นตัว
ก�ำหนดค่านิยมบรรทัดฐานความคิดของบุคคลและสังคมนัน้ ๆ จึงท�ำให้เราได้เห็นพม่า
ในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในระดับปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา ส�ำนวน
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สุภาษิตเชิงค�ำสอนต่างๆ ได้สะท้อนถึงสังคมของพม่าได้เป็นอย่างดี ในหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนได้แบ่งกรอบแนวคิดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. โลกทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์
2. โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ
3. โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ

1. โลกทัศน์ของเกี่ยวกับมนุษย์
ผู้เขียนได้ศึกษาด้วยการแยกแยะภาษิตต่างๆ ออกเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้
1) โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคลตามเพศสภาพ 2) โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคลตามสภาพของ
วัย 3) โลกทัศน์เกี่ยวกับจิตใจ ตามอารมณ์ ความรู้สึก และความนึกคิด 4) โลกทัศน์
เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรี 5) โลกทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ในสังคม 6) โลกทัศน์เกีย่ วกับชาติพนั ธุแ์ ละอาชีพ 7) โลกทัศน์เกีย่ วกับเศรษฐกิจ
8) โลกทัศน์เกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิต และ 9) โลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา ความรู้และ
สติปัญญา
ในบทนี้ ส�ำนวนภาษิตพม่าสะท้อนว่า สังคมพม่าให้ความส�ำคัญกับระบบ
อาวุโส การเคารพผู้ใหญ่ เชื่อมั่นในประสบการณ์ของผู้สูงอายุ ซึ่งมักมีจิตใจเอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้น้อย และถือว่าคนรุ่นใหม่น่าจะมีพัฒนาการที่ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ และ
ศิษย์ต้องเก่งกว่าครู ส่วนเรื่องในเรื่องของโลกทัศน์ทางเพศ สรุปจากส�ำนวนภาษิตได้
ว่า คนพม่าให้สิทธิพิเศษกับเพศชายเหนือเพศหญิงในทุกสถานภาพ ดังนั้นส�ำนวน
ภาษิตทีส่ ะท้อนอย่างชัดเจนว่า สามีตอ้ งมีบทบาทและอ�ำนาจเหนือกว่าภรรยา ลูกชาย
มีคณ
ุ ค่ามากกว่าลูกสาว แม้สำ� นวนภาษิตจะสะท้อนว่า แม่มคี วามใกล้ชดิ และมีบทบาท
ส�ำคัญต่อลูกๆ มากกว่าพ่อ แต่ก็มักกล่าวถึงหน้าที่และภาระอันหนักอึ้งของผู้เป็นแม่
มากกว่าการยกย่องให้เกียรติอย่างเสมอภาค ในภาพรวม สังคมมีความคาดหวังให้
ผูช้ ายเป็นผูน้ ำ� ในทุกระดับ ดัง้ แต่ระดับครอบครัวถึงระดับชาติ นอกจากนีย้ งั เชือ่ มโยง
ไปสู่ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ การบวชลูกชายจะได้บุญมาก และชาย
ที่บวชเรียนแล้ว จะมีคุณธรรมในการครองชีวิต แม้ว่าจะไม่ปรากฏแนวคิดเช่นนี้ใน
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ส�ำนวนภาษิตอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นสังคมพม่าเป็นสังคมที่มีระเบียบแบบแผนใน
ด�ำเนินชีวติ ทัง้ ในด้านทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำและการพูด จึงมีสำ� นวนภาษิตเปรียบเทียบ
เพื่อสอนใจให้ท�ำดีและพูดให้ถูกกาลเทศนะ ตามฐานะที่ควร นอกจากนี้ยังมีส�ำนวน
สะท้อนให้เห็นถึงการรู้จักประนีประนอมของคนพม่าและระมัดระวังรอบคอบในการ
ใช้ชีวิตด้วย ส�ำนวนภาษิตส่วนมากมีความสอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนา สรุปใน
ภาพรวมส�ำนวนภาษิตของคนพม่าได้สะท้อนว่า หน้าทีข่ องคนต้องปฏิบตั อิ ย่างไร กล่าว
คือสอนให้รู้จักการด�ำรงชีวิตของตนในเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นนั่นเอง

2. โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ
ในบทนี้ ผู้เขียนได้แบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับ
ภูมศิ าสตร์ 2) เกีย่ วกับพืช 3) เกีย่ วกับสัตว์ ความใกล้ชดิ ของคนกับธรรมชาติได้สะท้อน
ผ่านประสบการณ์ด้วยการน�ำลักษณะพิเศษของธรรมชาตินั้นๆ เพื่อเป็นอุปกรณ์ใน
การน�ำเสนอสิ่งที่ต้องการอธิบาย
ส�ำนวนภาษิตสะท้อนให้เห็นว่า คนพม่ามีความใกล้ชิดและเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างสอดคล้อง และเป็นสุข รวมทั้งการรู้จักน�ำพืช
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เนื่องจาก
ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ส�ำนวนภาษิตยังสะท้อน
ให้เห็นว่าคนพม่ามีความสามารถในการเชื่อมโยงคุณลักษณะตามธรรมชาติของ
สิ่งต่างๆ มาเปรียบเทียบกับนิสัยใจคอของมนุษย์ และน�ำไปใช้เตือนสติและสอนใจได้
อย่างแยบคายและลึกซึ้ง

3. โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ
ทุกชนชาติศาสนาย่อมมีลทั ธิความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ส่วนคนพม่านัน้
ได้ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนทีเ่ คร่งครัดและยึดมัน่ ในจารีตแบบพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้น ส�ำนวนสุภาษิตของคนพม่าจึงได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากพระพุทธ
ศาสนา ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจึงได้จ�ำแนกศึกษาวิเคราะห์ออกเป็น 2 หัวใหญ่ คือ

3.1 โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนา ที่มุ่งเน้นศึกษา ใน 3 ประเด็น คือ
• โลกทัศน์เกี่ยวกับหลักค�ำสอน
• โลกทัศน์เกี่ยวกับนักบวชในพระพุทธศาสนา
• โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนสถาน
ส�ำนวนภาษิตสะท้อนให้เห็นว่า คนพม่ามีศรัทธาในหลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าและน้อมน�ำมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ บางส�ำนวนภาษิต ยังคงคา
ถาภาษิตบาลีตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ในภาพรวม ปรากฏอิทธิพลของพระพุทธ
ศาสนาอย่างเด่นชัด ผู้เขียนยังพบว่า ส�ำนวนภาษิตพม่าสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจ
แก่นธรรมอย่างครบถ้วนบริบรู ณ์ ในแง่ประวัตศิ าสตร์ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง นิกายเถรวาท มีบทบาทอย่างมากในการสร้างรัฐชาติให้เป็นปึกแผ่นตั้งแต่สมัย
อาณาจักรพุกาม ท�ำให้ความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าและการตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์
เอง มีส่วนท�ำให้ส�ำนวนภาษิตส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นมนุษยนิยม ดังปรากฏในส�ำนวน
ภาษิตที่กล่าวถึง ความเพียรพยายามแบบพระพุทธเจ้า การแสวงหาและใช้ปัญญาใน
การแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง การพึง่ พาตนเอง ซึง่ มีความหมายว่าไม่ตอ้ งการอาศัยอ�ำนาจ
หรือคุณวิเศษจากเทพเจ้าหรือพลังจากภายนอก ส�ำนวนภาษิตในส่วนนี้ มักปรากฏใน
รูปของวาทกรรมเชิงวิภาษ กล่าวคือ มุ่งการโต้อภิปรายเพื่อน�ำเสนอสิ่งใหม่
3.2 โลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หากกล่าวถึงสิ่งลี้ลับ คนพม่ามี
ความเชือ่ ทีค่ ล้ายคลึงกับคนไทยภาคเหนือ กล่าวคือความเชือ่ เรือ่ ง “ขวัญ” โดยมีความ
เชือ่ ว่า หากขวัญอยูก่ บั ตัวและร่างกายก็จกั เกิดสิรมิ งคลแต่ถา้ หากขวัญหาย หรือขวัญ
หนี ก็จะมีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น เช่น ความเจ็บป่วย จึงมีสุภาษิตพม่ากล่าวว่า “ถ้าขวัญออก
จากตัว ผีจะเข้าสิง” คนพม่ายังมีความเชื่อเรื่อง “ผี” ไม่ต่างไปจากชนชาติอื่นๆ ใน
ประชาคมอาเซียน คนพม่านับถือ ผี เทพยดา นางไม้ และเรียกว่า “นัต” เป็นวิญญาณ
ศักดิส์ ทิ ธิม์ ฤี ทธิ์ โดยทุกหมูบ่ า้ นจะมีศาลบูชานัตตัง้ อยู่ แม้วา่ คนพม่าจะนับถือพระพุทธ
ศาสนาแต่ผีก็ยังมีอิทธิพลในความเชื่อของคนพม่าอยู่ตามความเชื่อดั้งเดิม
ดังนั้น โลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต ยังได้เสนอแง่มุมโลกทัศน์ของคน
พม่าในเชิงอภิปรัชญาว่ามีลักษณะแบบจิตนิยม สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนพม่ามีความ
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สุขมุ ในการด�ำรงชีวติ พระพุทธศาสนามีอทิ ธิพลต่อแนวคิดของคนพม่า ความเชือ่ เรือ่ ง
กรรม การเป็นพุทธศาสนิกชนทีเ่ คร่งครัด เป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ร้างอัตลักษณ์อนั โดดเด่น
ให้ประเทศเมียนมาร์ โดยเฉพาะปัจจุบนั วิธกี ารเจริญวิปสั สนาแนวสติปฏั ฐานมีชอื่ เสียง
ไปทั่วโลก จากส�ำนวนภาษิตของคนพม่าที่ได้ศึกษามาทั้งหมดนี้ น�ำไปสู่ข้อสรุปว่า
คนพม่ามีแนวคิดที่เป็นสันตินิยมได้อย่างชัดเจน

บทส่งท้าย
บทเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้างต้นนั้น ไม่ว่าจะมีผู้เห็นด้วยหรือเห็นต่าง
อย่างไรก็ตาม แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ งานเขียนของ อาจารย์ ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์
วรรธน์ และ มิ่ง ตันดา เตง ถือเป็นงานเขียนที่น�ำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า แนวทางการศึกษา
และการวิจัยที่น่าสนใจในอนาคตนั้น ควรจะลักษณะแบบสหศรัทธา (Imterfaith)
และแบบสหวัฒนธรรม (Intercultural) เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์แบบผสมผสานของโลกทัศน์แบบต่างๆ ในสังคมพม่า มโนทัศน์ทแี่ ตกต่าง
และความเชือ่ ทีห่ ลากหลาย เป็นลักษณะส�ำคัญทีพ่ บเห็นได้ ไม่เฉพาะแต่ในสังคมพม่า
หรือสังคมไทยเท่านั้น แต่พบได้เช่นกันทุกประเทศของประชาคมอาเซียน ดังนั้น
การศึกษาเชิงสหศรัทธาและเชิงสหวัฒนธรรมจะท�ำให้เกิดความสมานฉันท์และความ
เข้าใจอันดีในกลุม่ ประเทศอาเซียน นอกจากนีผ้ เู้ ขียนได้อา้ งอิงโคลงโลกนิติ ฉบับภาษา
ไทยไว้บา้ งแล้วในหนังสือเล่มนี้ ซึง่ เป็นการตีความแบบสัมพันธบท เพือ่ อธิบายส�ำนวน
ภาษิตพม่าให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นส�ำหรับคนไทยด้วยกันที่คุ้นเคยกับ
ส�ำนวนภาษิตเหล่านี้ในโคลงโลกนิติตั้งแต่สมัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ท�ำให้สามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาระได้ทันที ดังนั้น จึงมีความเชื่อว่า หากมีการศึกษาต่อยอด ศึกษา
เทียบเคียงกับโคลงนิติ ฉบับภาษาไทยกับฉบับภาษาพม่า จะท�ำให้เราเข้าใจว่า แต่ละ
ประเทศมีความเข้าใจแก่นธรรมร่วมกันในลักษณะใด และแม้ว่าทั้งสองฉบับมีแหล่ง
ที่มาจากพุทธศาสนสุภาษิต แต่กลวิธีการตีความและการเลือกสรรสาระอาจจะแตก
ต่างกันได้ ดังนั้น จึงมีประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับโคลงโลกนิติอีกหลายด้านที่น่าศึกษา
ค้นคว้าและน�ำวิเคราะห์โดยละเอียด

โครงการ “วารสาร “โพธิวิจัย” :
วารสารการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน”
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโพธิวิจัย

1. เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจยั ในศาสตร์ทกุ สาขา ทีไ่ ม่เคย
ตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนในทุกระดับ
โดยมีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองของชุมชนและสังคมบนฐานความรู้
และคุณธรรม
2. เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
3. ระบุชื่อบทความ ชื่อ - นามสกุลจริง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ต�ำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ท�ำงานของผู้เขียนบทความ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ
E - mail
4. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาว
ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยระบุชื่อบทความ ชื่อ - นามสกุลผู้เขียน ค�ำส�ำคัญ
เนื้อความ
5. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐาน
การอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
6. ส่งต้นฉบับบทความมีความยาวไม่เกิน 15 - 20 หน้ากระดาษ A4 จ�ำนวน
1 ชุด พร้อมทั้งส่ง File ข้อมูล.doc ทาง E - mail ไปยัง baba_birdram@hotmail.
com ข้อความในบทความพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ใช้ขนาดตัวอักษร
16 รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK
7. ยินดีรับบทความตลอดเวลา แต่วารสารโพธิวิจัยพิมพ์เผยแพร่ปีละ
2 ฉบับ คือ ในเดือนมกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม จึงแนะน�ำให้ส่ง
ต้นฉบับก่อนก�ำหนดพิมพ์เผยแพร่ที่ต้องการอย่างน้อย 5 เดือน
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8. เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้
8.1 กองบรรณาธิการจะพิจารณาเบื้องต้น
8.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ประเมินบทความ) จ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณา
เนื้อหาสาระ ตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพทางวิชาการ
9. กองบรรณาธิการจะไม่คืนต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลให้กับเจ้าของ
บทความ
10. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย การตี
พิมพ์ซำ�้ ต้องได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีทมี่ แี หล่งให้ทนุ จะ
ต้องมีการอนุญาตให้ส่งบทความเป็นลายลักษณ์อักษรจากแหล่งให้ทุน
11. การอ้างอิงเอกสาร ใช้การอ้างอิงแบบนามปี และการเขียนบรรณานุกรม
ตามแบบของตัวอย่างดังนี้
เนื่อง นิลรัตน์, ม.ล. (2539). ชีวิตในวัง 1. กรุงเทพฯ: ศรีสารา.
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ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ทั้งหมด ชื่องานวิจัยภาษาไทย ขนาด 18 ตัวหนา
“[ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนา]”
"[ชื่อนักวิจัย1ภาษาไทย ขนาด 14]" ("[ชื่อนักวิจัย 1 ภาษาอังกฤษ ขนาด 14]" )*1
"[ชื่ อ นั ก วิ จั ย 2ภาษาไทย 14]" ("[ชื่ อ นั ก วิ จั ย 2 ภาษาอั ง กฤษ 14]" )** 2
"[ชื่อนักวิจัย3ภาษาไทย 14]" ("[ชื่อนักวิจัย 3 ภาษาอังกฤษ 14]" )***3

บทคัดย่อ
"[บทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 16 ไม่ควรเกิน 8 บรรทัด]"

ABSTRACT
"[ABSTRACT ภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ไม่ควรเกิน 8 บรรทัด]"
ค�ำส�ำคัญ : "[กรอกรายละเอียด ค�ำส�ำคัญให้อยู่ในหน้าแรก ไม่เกิน 3 ค�ำ ขนาด
14]"
Key Words : "[กรอกรายละเอียด Key words ให้อยู่ในหน้าแรก ไม่เกิน 3 ค�ำ
ขนาด 14]"

*"[สถานะ (นศ.หรือ ส�ำเร็จการศึกษา) หลักสูตร..........สาขา..........คณะ ..........มหาวิทยาลัย..........
(ภาษาไทย)]"
**"[ต�ำแหน่งทางวิชาการ ภาควิชาหรือสาขาวิชา..........คณะ..........สถาบัน..........(ภาษาไทย)]"
***"[ต�ำแหน่งทางวิชาการ ภาควิชาหรือสาขาวิชา..........คณะ..........สถาบัน..........(ภาษาไทย)]"
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บทน�ำ

"[กรอกรายละเอียด บทน�ำ]"

วัตถุประสงค์การวิจัย
"[กรอกรายละเอียด วัตถุประสงค์การวิจัย]"
วิธีการวิจัย
"[กรอกรายละเอียด วิธีการวิจัย]"
ผลการวิจัย
"[กรอกรายละเอียด ผลการวิจัย]"
สรุปผลการวิจัยและอภิปราย
"[กรอกรายละเอียด อภิปรายและสรุปผล]"
กิตติกรรมประกาศ
"[กรอกรายละเอียด กิตติกรรมประกาศ]"
เอกสารอ้างอิง
"[กรอกรายละเอียด เอกสารอ้างอิง]"

