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บทความวิจัย

ศักยภาพในการให้ผลผลิตของทานตะวันในภาคใต้ตอนล่าง	และการใช้น้ำมัน

เพื่อผลิตเชื้อเพลิงทดแทน
Yield	Potential	of	Sunflower	in	Lower	Southern	Thailand	and	Use	of	Sunflower	Oil	
as Alternative Fuel

ไพศาล		เหล่าสุวรรณ1*,	ปาริฉัตร		สิงห์ศักดิ์ตระกูล2,	ขนิษฐา		ศิริรัตน์2	และ	ฉันทนา		คงนคร3
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Abstract
Sunflower	(Helianthus  annuus L.) is an important oil crop of the world. In Thailand, it is  grown in the upper 
central	part	of	the	country	as	an	oil	crop	and		tourist	attraction.	Sunflower	oil	has	been	used	as	an	alternative	
fuel	in	the	United	States	of	America.	The	study	(1)	evaluated	yield	potential	of	sunflower	in	the	lower	Southern	
Thailand	and	(2)	studied	the	potential	of	sunflower	oil	as	alternative	fuel.		Sunflower	varieties,	synthetic	and	
hybrid, were tested in three planting dates in 2008 comprising a randomized complete block design with three 
replications.  The planting  dates were March 19th, July 8th, and November 17th. Characteristics recorded were 
seed	yield,	days	to	flowering,	plant	height,	head	size	and	shelling	percentage.		The	planting	dates	in	March	
and	July	were	found	suitable	for	sunflower.		Average	yield	of	for	these	two	dates	ranged	from	248	to	316	
kg rai -1.		Suranaree	475	gave	the	highest	yield	(316	kg	rai	-1).		For	single	season,	Pacific	44	gave	the	highest	
seed	yield	(500	kg		rai	-1).		All		varieties	flowered	47	-	51	days	after	planting.		Variety	Low	Oil	Cross	gave	the	
highest	plant	height	(176	cm)	and	Suranaree	475	gave	the	highest	seed	size	(15.67	g/100	seeds)
	 Sunflower	oil	may	be	used	as	alternative	fuel	at	three	stages	:	used	directly,	used	after	degumming,	and	
after	the	production	of	biodiesel.		Laboratory	analysis	showed	that	gum	constitutes	2.88	mg	kg	-1	of	sunflower	
oil -  lower than standard level of 10 mg kg -1	.	It	was	also	found	that	free	fatty	acid	(FFA)	constituted	3.77	
%	of	sunflower	oil	and	must	be	reduced	to	not	more	than	1%	before	tranesteritication	.		After	the	reduction	
of	fatty	acid,	90%	biodiesel	was	produced.		In	conclusion,	due	to	low	gum	percentage,	sunflower	oil	may	be	
used directly for low speed diesel engines.  The production of biodiesel is commercially feasible when the 
meal can be sold out and biodiesel is priced higher than 23 Thai bath per one litre.

	 Key	words	:	Sunflower, oil crop, alternative fuel, biodiesel.
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บทคัดย่อ
ทานตะวนั	(Helianthus annuus L.)	เปน็พชืนำ้มนัทีส่ำคญัพชืหนึง่ของโลก		ในประเทศไทยมกีารปลกูกนัมากในภาค	

กลางตอนบน	 เพื่อเป็นพืชน้ำมันและดึงดูดการท่องเที่ยว	และการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้มีมานานแล้วใน 

สหรัฐอเมริกา	 	 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	ศักยภาพของการผลิตทานตะวันในภาคใต้ตอนล่างและ 

(2)	ความเปน็ไปไดใ้นทางเศรษฐกจิ	ในการใชน้ำ้มนัทานตะวนัปน็นำ้มนัเชือ้เพลงิ		ไดน้ำทานตะวนัพนัธุต์า่ง	ๆ 		ทัง้พนัธุ ์

สังเคราะห์และพันธุ์ลูกผสมมาปลูกทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาใน	3	วันปลูก	คือ	วันที่	19	มีนาคม	(ฤดูแล้ง),	วันที่	

8	กรกฎาคม	2551	 (ต้นฤดูฝน)	และวันที่	 17	พฤศจิกายน	2551	 (ปลายฤดูฝน)	ทุกวันปลูกใช้แผนการทดลองแบบ	

randomized	 complete	 block	จำนวน	 3	ซ้ำ	 (replication)	 ลักษณะที่สังเกตคือ	ผลผลิต	 อายุออกดอก	ความสูง	 

ขนาดดอก	และอัตราการนวด	 	ผลปรากฏว่า	 การปลูกได้ผลดีใน	 2	 วันปลูก	คือ	 เดือนมีนาคมและกรกฎาคม	 โดย 

ทานตะวันให้ผลผลิตเฉลี่ยจากทุกพันธุ์อยู่ระหว่าง	 246	ถึง	 316	กก.	ต่อไร่	 เฉลี่ยทั้งสองฤดูพบว่า	พันธุ์สุรนารี	 475	

ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด	คือ	316	กก.	ต่อไร่	สำหรับผลผลิตฤดูเดียว		พันธุ์แปซิฟิก	44	ให้ผลผลิตสูงสุด	500	กก.	ต่อไร่				

ทานตะวันทุกพันธุ์ออกดอกเมื่ออายุ	47	-	51	วัน	พันธุ์	Low	Oil	Cross	ให้ต้นสูงที่สุดคือ	178	ซม.	พันธุ์สุรนารี	475	

ให้ขนาดเมล็ดโตที่สุด	(15.67	กรัมต่อ	100	เมล็ด)

การใช้น้ำมันทานตะวันเป็นเชื้อเพลิงทดแทน	มี	 3	ระดับ	คือ	การใช้โดยตรง	 ใช้เมื่อลดยางเหนียวแล้ว	และใช้	

เมื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล	ในขั้นตอนการผลิตเป็นไบโอดีเซลต้องลดยางเหนียวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว	ผลการทดลอง	

ปรากฏว่า		น้ำมันทานตะวัน	มียางเหนียว	2.88	เปอร์เซ็นต์	ซ่ึงต่ำกว่าค่าสูงสุดท่ีกำหนดคือ	10	มิลลิกรัมต่อน้ำมัน	1	กก.		

แต่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว	3.77	เปอร์เซ็นต์	จึงต้องลดไขมันไม่อิ่มตัว	เมื่อลดไขมันแล้วผลิตไบโอดีเซลได้ประมาณ	90	

เปอร์เซ็นต์	ของน้ำมันดิบ		เมื่อสามารถขายกากได้	ราคาไบโอดีเซลก็จะเท่ากับราคาน้ำมันดีเซลราคาปัจจุบัน	(ลิตรละ	

23	 บาท)	 โดยสรุปเนื่องจากน้ำมันทานตะวันมียางเหนียวต่ำ	 ดังนั้นสามารถใช้เป็นน้ำมันกับเครื่องยนต์ดีเซล 

หมุนช้าได้โดยตรง	การผลิตไบโอดีเซลจะคุ้มค่าเม่ือสามารถจำหน่ายกากได้	และน้ำมันดีเซลราคาสูงกว่าลิตรละ	23	บาท

	 คำสำคัญ	: ทานตะวัน, พืชน้ำมัน, น้ำมันทดแทน, ไบโอดีเซล

บทนำ
ทานตะวัน	(Sunflower, Helianthus annuus		L.)	เป็น	

พืชน้ำมันที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่สี่ของโลกรอง

จากถั่วเหลือง	(Glycine  max	L.	Merr.)	ปาล์มน้ำมัน	

(Eleias guineensis	 L.)	 และคาโนลาหรือเรปซีด	 

(Brassica napus	 Jacq.)	นอกจากเป็นพืชน้ำมันแล้ว	

ยังเป็นไม้ดอก	 ไม้ประดับที่มีความสวยงามอย่างยิ่ง								

ปลูกไว้เพื่อใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว	 เมล็ดทานตะวัน								

ม	ีนำ้มนัประมาณ		40	เปอรเ์ซน็ตโ์ดยนำ้หนกัและเปน็	

น้ำมันท่ีมีคุณภาพสูง	คือมีองค์ประกอบท่ีเป็นกรดไขมัน			

ไม่อ่ิมตัวเป็นกรด	โอลีอิก	และลิโอลีอิก	(oleic,	lioleic)	

ประมาณ		80		เปอร์เซ็นต์	และส่วนใหญ่เป็น		กรดลีโอลิอิก		

เป็นพวกที่ไม่เพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือด	 ในทาง	

เกษตรทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง	 ปลูกและดูแล	

รักษาง่าย	อายุสั้นประมาณ	100	 วัน	 เก็บเกี่ยวได้ง่าย	

ใช้แรงงานน้อย	ทานตะวันเป็นพืชที่มีความสามารถ	

ในการปรับตัวที่กว้าง	สามารถปลูกได้แพร่หลายใน 

หลายสภาพแวดล้อม	 แหล่ งปลูกทานตะวัน	

ในประเทศไทย			สว่นใหญอ่ยูใ่นภาคกลาง	คอืสระบรุี	

ลพบุรี	 และเพชรบูรณ์	 อย่างไรก็ดี	 พื้นที่บางส่วน	

ในภาคอื่น	ๆ	ก็อาจเหมาะสมต่อการปลูกทานตะวัน	

เชน่	พืน้ทีน่าหลงัจากการปลกูขา้ว		โดยเฉพาะอยา่งยิง่	

หากเกษตรกรต้องการปลูกไว้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	



การให้ผลผลิตและการใช้น้ำมันทานตะวันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

ไพศาล		เหล่าสุวรรณ	และคณะ 3

ทดแทน	เมื่อน้ำมันมีราคาสูงขึ้น	หรือปลูกไว้สำหรับ

ผลิตน้ำมันเพื่อบริโภคในครัวเรือน

พชืสำคญัทีใ่ชผ้ลติพลงังานทดแทนของไทยใน

ปัจจุบันคือ	ปาล์มน้ำมัน	และสบู่ดำ	การปลูกปาล์ม 

นำ้มนัตอ้งใชพ้ืน้ทีม่าก	ตน้ทนุสงู	และใชเ้วลาหลายปี

จึงเก็บเกี่ยวได้	ปาล์ม	น้ำมันให้น้ำมันอัตรา	1:6		(ปาล์ม	

6	กก.	ให้น้ำมัน	1	ลิตร)		ถา้ราคาปาลม์นำ้มนัหนา้ฟารม์	

กก.ละ	 4	บาท	ต้นทุนน้ำมันดิบก็ประมาณ	24	บาท	

ต่อลิตร	 สบู่ดำ	 ให้น้ำมันในอัตรา	 1:4	 ถ้าราคา 

สบู่ดำหน้าฟาร์ม	 กก.ละ	 10	 บาท	 ก็จะมีต้นทุน 

ประมาณ	40	บาทต่อลิตร		ทานตะวันให้น้ำมันอัตรา	

1:3	 ถ้าราคาหน้าฟาร์ม	 กก.ละ	 15	 บาท	 	 ต้นทุน 

น้ำมันดิบก็ประมาณ	 45	 บาท	 ต่อลิตร	 แม้จะ 

แพงกว่าพืชอื่น	 ๆ	 ดังกล่าวแล้ว	 แต่ยังสามารถ 

ขายกากทานตะวันเป็นอาหารสัตว์ได้อีก	 กก.ละ	 

10	 -	 12	บาท	 	ดังนั้น	 จากน้ำมันแต่ละลิตรสามารถ 

ขายกากคืนมาได้อีกประมาณ	25	บาท	เป็นอย่างน้อย	

ดังนั้นราคาน้ำมันทานตะวันจึงเหลือเพียงประมาณ 

ลติรละ	20	บาทเทา่นัน้	ดงันัน้ในสภาวะที	่ประเทศไทย 

กำลังขาดแคลนกากถ่ัวเหลืองเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ 

และสามารถใช้กากทานตะวันทดแทนได้ก็สามารถ 

ลดต้นทุนการผลิตน้ำมันทานตะวันลงได้

การใช้น้ำมันทานตะวันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้

กระทำมานานแล้วในบางประเทศ	 ในสหรัฐอเมริกา 

มีคำแนะนำว่าให้เกษตรที่ทำฟาร์มปลูกทานตะวัน	

โดยใช้พื้นที่	10	เปอร์เซ็นต์ของฟาร์ม	ก็สามารถผลิต

น้ำมันเชื้อเพลิงได้เพียงพอต่อการป้อนเครื่องจักรกล

ท่ีทำงานในฟาร์มได้ตลอดปี		(Hofman	and	Harck,	1982)		

การใช้น้ ำมันทานตะวัน 	 เป็นน้ำมันเชื้อ เพลิง	

อาจกระทำโดยวิธีการง่าย	ๆ	คือ	หีบน้ำมัน	ระเหยน้ำ 

โดยใช้ความร้อน	 เข้าเคร่ืองกรองแล้วใช้เป็นน้ำมัน 

	เช้ือเพลิงได้โดยตรง	หรืออาจแยกยางเหนียวโดยวิธีการ			

ทางเคมีแล้วใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้า	 (Suda,	

1984	;	Goering	et	al.,		1987)	หรือผลิตเป็น	ไบโอดีเซล					

การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพ 

ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของทานตะวันใน 

พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	และศึกษาความเป็นไปได้ในทาง

เศรษฐกิจในการใช้น้ำมันเป็นพลังงานทดแทน

วัสดุ	อุปกรณ์	และวิธีการ
การทดสอบศักยภาพของทานตะวัน

การทดลองครั้งนี้ได้ทำการทดสอบทานตะวัน

พันธุ์ต่าง	 ๆ	 ณ	 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา	 พันธุ์ที่ใช้ 

ทด	สอบแสดงไว้ในตารางที่	1	วิธีการทดลองใช้แผน

การทดลองทางสถติแิบบ	randomized	complete	block	

จำนวน	3	ซ้ำ	(replication)	ทำการทดลอง	3	วันปลูก	

คือ	ฤดูแล้ง	(ปลูก	19	มีนาคม	2551)	ต้นฤดูฝน	(ปลูก	

8	 กรกฎาคม	 2551)	 และปลายฤดูฝน	 (ปลูก	 17	

พฤศจิกายน	2551)	

การเตรียมดินและการปลูก	 การเตรียมดิน	

กระทำโดยการไถ	 3	ครั้ง	 คือ	 ไถดะ	 ไถแปร	และไถ	

พรวน	 	แต่ละครั้งห่างกันประมาณ	10	วัน	หลังจาก 

ไถพรวนทำการแยกแถวห่างกัน	 75	 	ซม.	 แล้วปลูก 

ทาน	ตะวันพันธุ์ต่างๆ	พันธุ์ละ	3	ซ้ำ	แต่ละแปลงย่อย 

ปลกู		4		แถว	แถวยาว	5	เมตร	โดยปลกูเปน็หลมุหา่งกนั	

20		ซม.	หยอดเมลด็หลมุละ	3-4	เมลด็	แลว้กลบหลมุลกึ	

2	-	3	ซม.	หลังจากปลูก	10	-	15	วัน	ทำการถอน	แยกให้	

เหลือ	1	ต้นต่อหลุม	และใส่ปุ๋ยสูตร	15-15-15	ในอัตรา	

40	กก./ไร่	 ในขณะที่ทดลองการดูแลแปลงทดลองม	ี

ขั้นตอนต่าง	ๆ 	คือ	ถ้าปลูกในฤดูแล้งทำการรดน้ำโดย	

ระบบสปริงเกอร์	7	-	10	วัน	ต่อครั้ง	กำจัดวัชพืชโดย 

ใชจ้อบดายหญา้ระหวา่งแถว	1-2	ครัง้	ถา้ปลกูในฤดทูี่

มีโรคระบาดก็ฉีดป้องกันโดยใช้เบนโนมิล	 (Benomyl)		

การบันทึกลักษณะต่าง	ๆ	ดำเนินดังนี้

(1)	 ผลผลิต	 	 ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อ 

สกุแกเ่ตม็ที	่เกบ็เกีย่วทกุแถวและทกุตน้	วดัความยาว

ของแถวแล้วแปลงพ้ืนท่ีเป็นตารางเมตร	 ตัดดอก 

แต่ละแปลงที่โคนดอกในระดับเท่ากัน	 ใส่ลงใน	
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กระสอบแล้วสุ่มมา	 10	 ดอก	แล้วนวดเพื่อคำนวณ	

อัตรานวด	(shelling	percentage)	นำเมล็ดชุดเดียวกัน

นีไ้ปชัง่นำ้หนกัหาเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้	และชัง่นำ้หนกั 

ทานตะวันทั้ งกระสอบ	 และคำนวณผลผลิต	

โดยใช้อัตรานวด	 และคำนวณเป็นผลผลิตต่อไร่	

ที่ความชื้น	12		เปอร์เซ็นต์	ดังนี้

ผลผลิตต่อไร่	(กก./ไร่)		=		

กำหนดให้	 A	=	ผลผลิต	(กรัม/แปลง)

	 				 B	=	พื้นที่เก็บเกี่ยว	(ตารางเมตร)

	 				C	=	เปอร์เซ็นต์ความชื้น

(2)	 อายุออกดอก		อายุออกดอกบันทึกถึงวันที่	

10	 ต้นแรกดอกเริ่มบาน	คือวันที่ดอกแรกในแต่ละ		

ช่อดอกถ่ายละอองเกสร	แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเป็นค่า

ของอายุถึงวันออกดอก

(3)	 ความสูง	 วัดความสูงก่อนเก็บเกี่ยว	แต่ละ	

แปลงย่อยสุ่มวัด	10	ต้น	วัดจากพ้ืนดินถึง	คอดอก	แล้ว

นำมาหาค่าเฉลี่ยเป็นค่าความสูงของแต่ละแปลง

(4)	 ขนาดดอก	 วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก						

ตามความโค้งของหน้าดอก		โดยสุ่มจำนวน	10	ดอก	

แล้วหาค่าเฉลี่ย

(5)	 ความสม่ำเสมอของความสูงและขนาดดอก	

ประเมินโดยให้คะแนน	 1	 -	 5,	 1	 แสดงว่ามีความ	

สม่ำเสมอ	ดีที่สุด,	5	=	ไม่มีความสม่ำเสมอ

(6)	 เปอร์เซ็นต์น้ำมันได้จากการวิเคราะห์ใน 

ห้องปฏิบัติการ	โดยใช้เมล็ด	จากการทดลองในฤดูท่ี	2

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
(1)	 การวิเคราะห์วาเรียนซ์

นำผลการทดลองที่ใช้วันปลูกและใช้ซ้ำมา 

วิเคราะห์วาเรียนซ์	 ทั้งนี้ให้วันปลูกและพันธุ์เป็น 

ปัจจัยสุ่ม	 (random	 model)	 ได้ผลดังแสดงไว้ใน 

ตารางที่	 2	 	การทดสอบความแตกต่างกระทำโดยใช้ 

มนีสแควร	์ของ	pooled	error	เพือ่ทดสอบปฏกิริยิาของ 

ฤดู-พันธุ์	 (S	x	V)	 	ถ้าหากว่าไม่แตกต่างก็ใช้	pooled	

error	ทดสอบพนัธุต์อ่ไป			แตถ่า้แตกตา่งกใ็ชม้นีสแควร ์

ของฤด-ูพนัธุเ์พือ่ทดสอบพนัธุแ์ละใชม้นีสแควรข์อง	

blocks/seasons	เพื่อทดสอบฤดูปลูก

(2)	 สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ	(phenotypic	

correlation)

	 ดรรชนีสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่างๆ		

คำนวณโดยใช้สมการดังนี้

r	=	Cov	(XY)/[Var	(X)	.	Var	(Y)]	½	ทั้งนี้ให้

Cov	 (XY)	 =	 โควาเรียนซ์ของลักษณะ	 X	 

	และ	Y

Var	 (X),	Var	 (Y)	=	วาเรียนซ์ของลักษณะ	X	

และ	Y	ตามลำดับ

ทั้งนี้ 	 สหสัมพันธุ์ได้จากการวิเคราะห์จาก 

ค่าเฉลี่ยของซ้ำในฤดูที่	2

(3)	 การวิเคราะห์เส้นทาง	(path	analysis)

	 การวิเคราะห์เส้นทางเป็นการแยกดรรชนี 

สหสัมพันธ์ออกเป็นผลทางตรง	 (direct	 effect)	 

และผลทางอ้อม	 (indirect	 effect)	 ตามวิธีการ 

ที่แสดงโดย	 Singh	 และ	 Chaudhary	 (1978)	

จากสมการ	

Y	=	X
1 
+	X

2
	+	X

3
	+	R	 	 (1)	

คือลักษณะ	Y	 เกิดจากผลของลักษณะ	X
1
,	 X

2
,	 X

3  

และ	R                     

r
X1Y  

=	Cov(X
1
Y)/[Var (X

1
) . Var(Y)]1/2 (2)

เมือ่แทนคา่	Y	จากสมการ	(1)	ใน Cov(X
1
Y)	ของสมการ	

(2)		ก็ได้
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××Α
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การให้ผลผลิตและการใช้น้ำมันทานตะวันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

ไพศาล		เหล่าสุวรรณ	และคณะ 5

YXr
1 ( )[ ] ARCov +Χ+Χ+ΧΧ= 3211

           ( ) ( ) ( ) ACovACovACov 312111 ΧΧ+ΧΧ+ΧΧ=
     

    ( ) ARCov 1Χ+ 	 	 	 (3)

เมื่อ								 ( ) ( )[ ] 2
1

1 Υ⋅Χ=Α VarVar ; ( ) ORCov =Χ1 ;										

 ( )=ΧΧ 11Cov ( )1ΧVar ;				 	 	

              ( ) ( ) ( )2121 21
r Χ⋅Χ=ΧΧ VarVarCov XX

ดังนั้นจากสมการ	(3)	ได้

	 	 	 	 	 	 	 	 (4)

ให้	 11
Ρ=ΥΧ σσ ;	 22

Ρ=ΥΧ σσ และ	 33 Ρ=Υσσ

เมื่อ		 1Ρ ,	 2Ρ 	และ	 3Ρ 	เป็นสัมประสิทธิ์เส้นทาง		P
1
,	

2Ρ 	และ	 3Ρ 	ดังนั้นจากสมการ	(4)	จะได้	

31211
rrr 321 ΧΧΧΧ Ρ+Ρ+Ρ=YX

อาจหาสมการ YX 2
r และ YX3

r ในทำนอง เ ดียว 

กันก็ได้สมการ	3	สมการดังน้ี	 	

  

เมื่อจัดในรูปแบบเมทริกซ์ก็ได้

      

        

     

เราสามารถวิเคราะห์กลับเมทริกซ์เพื่อหาค่า	 1Ρ ,	 2Ρ  

และ	 3Ρ 			คือ	P
(1,	2,	3)

	=		(r
xy
)-1	(r

xy
)

กระบวนการแปรรูปน้ำมันทานตะวันให้เป็นน้ำมัน	

เชื้อเพลิง

ในน้ำมันทานตะวันและน้ำมันพืชอื่น	 ๆ	 มี						

องค์ประกอบจำพวกกลีเซอไรด์ 	 ได้แก่ 	 ไตรกลี  

เซอไรด์ 	 ไดกลี เซอไรด์และโมโนกลี เซอไรด์ 	

เปน็องคป์ระกอบ	หลกั		นอกจากนัน้	ยงัมอีงคป์ระกอบ 

จำพวกนอนกลีเซอไรด์	 (non-glyceride)	 ได้แก่	

กรดไขมนัอสิระ,	phosphatides,	wax	และอืน่	ๆ 	ซึง่ทำ 

ให้น้ ำมันพืช ไม่อ ยู่ในสภาพท่ีจะนำมาใ ช้ เ ป็น 

น้ำมันเช้ือเพลิงได้โดยตรงต้องผ่านกระบวนการ 

แปรรูป	ดังนี้	

1.	การลดยางเหนียว	(degumming)	

การลดยางเหนียวเป็นการขจัด	 phospholipids	

และ	 hydrophobic	 protein	ซึ่งสามารถแยกออกได้	

ดังนี้

	 (1)	 ใช้กรดฟอสฟอริก	 0.1	 เปอร์เซ็นต์																			

โดย	 น้ำหนักของน้ำมัน	 ผสมกับน้ำ	 9	 เท่าของกรด	

ฟอสฟอริก

	 (2)	 เทสารละลายกรดฟอสฟอริกลงใน									

น้ำมันซึ่งอุ่นให้ร้อน	 80°C	 กวนส่วนผสมอย่าง						 

ทั่วถึง	สารละลายจะจับกับยางเหนียว	 ให้ความร้อน	

แก่สารละลายถึง	120°C	และกวนต่ออีก	30	นาที

		 (3)	 ยางเหนียวจะตกตะกอนอยู่ชั้นล่าง														

แยกออกโดยการล้างด้วยน้ำอุ่น	 (ประมาณ	 60	 °C)				

หลาย	ๆ		ครั้ง

2.	การลดไขมันอิสระ

การลดไขมันอิสระดำเนินเป็นขั้น	ๆ		ดังนี้

	 (1)	 ตรวจสอบค่าของไขมันอิสระ

	 (2)	 ลดไขมันอิสระโดยใช้กรดซัลฟิวริก	

เข้มข้นจำนวน	 1	 เปอร์เซ็นต์	 ของกรดไขมันอิสระ	

ละลาย	 ในเมทานอล	 15	 เปอร์เซ็นต์	 ของน้ำหนัก			

น้ำมัน	 โดยเติมสารละลายเมทานอล-กรดซัลฟิวริก			

ลงในน้ำมัน

	 (3)	 กวนส่วนผสมในอุณหภูม	ิ 65	 -	 70	 °C	 

เวลาประมาณ	4	ชั่วโมง	ภายในภาชนะปิดสนิท

	 (4)	 เมื่อมีการแยกชั้นของน้ำและน้ำมันก็ 

ถ่ายน้ำและตะกอนออก

				(5)		 นำน้ำมันไปผลิตไบโอดีเซลต่อไป
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3.	การผลิตไบโอดีเซล

นำน้ำมันทานตะวันที่ขจัดยางเหนียวแล้วมา 

ผลิตไบโอดีเซล	 ในการผลิตไบโอดีเซลต้องลดไขมัน 

อิสระ	 (free	 fatty	 acid,	 FFA)	 เสียก่อน	 โดยมีกรด	

ไขมนัอสิระประมาณ	1	เปอรเ์ซน็ต	์โดยนำ้หนกั	โดยม	ี

ขั้นตอนดังนี้

	 (1)	 เตรี ยมสารละลาย เมทานอล	 25 

เปอร์ เซ็นต์ 	 โดยน้ำหนักของน้ำมัน	 และด่าง 

โพแทสเซี ยม 	 ไฮดรอกไซด์	 	 (KOH)	 0.8	 -	 1.4	

เปอร์เซ็นต์	 โดยน้ำหนัก	ของน้ำมัน	ผสมเข้าด้วยกัน 

แล้วกวนประมาณ	10	นาที

	 (2)	 ให้ความร้อนแก่น้ำมันจนถึงอุณหภูมิ	

120°C	นาน	 2	 ชั่วโมง	 เพื่อระเหยน้ำออกให้หมด	

หรือขจัดน้ำ	โดยการกรองเกลือ

	 (3)	 ผสมสารละลายเมทานอลและด่างลง 

ในนำ้มนัเมือ่มอีณุหภมู	ิ60	°C		แลว้กวน		30	นาท	ีบม่ไว	้

3-4	 	 ชั่วโมง	 มีการแยกตัวของไบโอดีเซลและ 

กลเีซอรอล		โดยไบโอดเีซลซึง่มนีำ้หนกัเบากวา่จะอยู่

ด้านบน	และกลีเซอรอลซึ่งหนักกว่าจะอยู่ด้านล่าง	

แล้วถ่าย	กลีเซอรอลออกทางก้นถัง

	 (4)	 ล้างน้ำมันไบโอดี เซลโดยใช้น้ำอุ่น	

(อุณหภูมิประมาณ	60	 °C)	 ในอัตราส่วน	1	 :	 1	ล้าง	 

5	ครั้งแต่ละครั้งใช้น้ำ	1	ใน	5	ส่วน	

	 (5)	 ขจัดน้ำโดยการระเหยท่ีอุณหภูมิ	120		°C	

หรือโดยการกรองเกลือ

ผลการวิจัย
ผลของวันปลูกต่อการพัฒนาของทานตะวัน
	 ทานตะวันเป็นพืชที่ปรับตัวได้กว้าง	พันธุ์ 

เดียวกันสามารถปลูกได้หลายสภาพแวดล้อม	

และหลายประเทศ		โดยธรรมชาติทานตะวันเป็นพืช

ทนแล้ง	 แต่มีความต้องการสภาพแวดล้อมพิเศษ 

สำหรับการให้ผลผลิต	 คือเมื่อสุกแก่ต้องปลอดฝน	 

ทั้งนี้เพราะพันธุ์ส่วนมากเมื่อได้รับฝนและความชื้น	

ทำให้เกิดโรค	 ดอกเน่า	 หรือเกิดเชื้อราบริเวณดอก 

ทำให้ผลผลิตลดหรือเสียหายบางส่วน	การทดลองนี	้

ดำเนินการใน	 3	 วันปลูก	หรือฤดูปลูก	 คือวันที่	 19	

มนีาคม		2551	(ฤดแูลง้),		8	กรกฎาคม		2551	(ตน้ฤดฝูน)	

และ		17		พฤศจกิายน		2551	(ปลายฤดฝูน)		ผลปรากฏวา่	

การปลูกในฤดูแล้งทานตะวันเจริญเติบโตดี		ทั้งนี้	

เพราะเป็นปีที่มีฝนตกมากกว่าปกติ	มีการให้น้ำเสริม	

เพียง	2-3	ครั้ง	อย่างไรก็ดี	พอใกล้วันเก็บเกี่ยว	เกิดโรค	

ท่ีดอกและลำต้น	 ทำให้ผลผลิตเสียหาย	 เน่ืองจาก	 

เมล็ด	ไมส่กุแกต่ามปกต	ิเมลด็ไมเ่จรญิเตม็ที	่มเีมลด็ลบี							

การปลูกในต้นฤดูฝนทานตะวันเจริญเติบโตดี	 มีฝน	

กระจายอย่างเหมาะสม	ให้ดอกขนาดใหญ่		เนื่องจาก	

มีการสันนิษฐานว่า	 จะมีโรคระบาดในฤดูนี้	 เพราะมี 

ฝนตกอย่างต่อเนื่องจนถึงวันเก็บเกี่ยว	 จึงมีการฉีด			

สารเคมปีอ้งกนัเชือ้ราโดยใชเ้บนโนมลี	(Benomyl)	ซึง่	

ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ	 ทานตะวันให้ดอกที่สมบูรณ์	

เมล็ดเจริญเติบโตเต็มที่	ให้ผลผลิตสูง

ส่วนการปลูกในปลายฤดูฝนทานตะวันไม่เจริญ	

เติบโตตามปกติหลังการปลูก	เมื่อทานตะวันมีอายุได้	

ประมาณ	 10	 วัน	 ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน	

ทานตะวันทุกพันธุ์ให้ต้นเล็ก	ออกดอกเร็วกว่าปกติ	

ประมาณ	 10	 วัน	 	 ยกเว้นพันธุ์ลูกผสมแปซิฟิก	 44		

ซึ่งออกดอกในระยะเวลาปกติ	 เมื่อสังเกตจากการ	

เจริญเติบโต	 การให้ผลผลิต	 และการกระจายของ	

ฝนแล้ว	 ต้นฤดูฝนน่าจะเป็นฤดูที่เหมาะสมต่อการ	

ปลูกทานตะวันในจังหวัดสงขลา	หรือรวมถึงภาคใต้	

ตอนล่าง	

อยา่งไรกด็	ี	ถา้หากวา่มรีะบบชลประทานอยา่ง

เหมาะสม	อาจปลูกได้ตั้งแต่หมดฤดูฝน	คือประมาณ	

ปลายเดือนธันวาคม	 	 เพราะเป็นช่วงฤดูแล้ง	 	หรือ	

ฝนตกนอ้ย	เหมาะสมทีท่ำใหท้านตะวนัสกุแกอ่ยา่งมี

คุณภาพ	
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ตารางที่	1		พันธุ์ทานตะวันที่ใช้ในการทดลอง

Table	1	Sunflower	varieties	used	in	the		experiment.

No   Variety (1) Origin (2)

1 Suranaree	471 SUT

2 Suranaree	473 SUT

3 Suranaree	475 SUT

4 High	Oil	Cross SUT

5 Low	Oil	Cross SUT

6 Low	Oil	Open SUT

7 Chiangmai	1 DOA

8 Pacific	44 Pacific	Seed	Co.
1	No.	1-7	=	synthetic	varieties,	8	=	hybrid
2 SUT			 	=	Suranaree	University	of	Technology

		DOA		 	=	Department	of	Agriculture

ผลกระทบต่อขนาดของดอก

จากผลการเปรียบเทียบพันธุ์พบว่า	 ผลผลิต										

ความสูง	 และขนาดของดอกมีความแตกต่างกันใน	

ระดับ	นัยสำคัญยิ่ง	 (P	<	 0.01)	และระดับนัยสำคัญ				

(P	 <	 0.05)	 ตามลำดับ	 แต่ไม่พบว่าอายุออกดอก	

และอัตราการกะเทาะ	(เปอร์เซ็นต์ให้เมล็ด)	แตกต่าง	

กันในทางสถิติแต่อย่างใด	 ในการวิเคราะห์ปฏิกิริยา	

ของพันธุ์ต่อสภาพแวดล้อม	พบว่าผลผลิตและความ

สูงของทุกพันธุ์ 	 มีปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม	

หมายถึงว่า	 ลำดับความสำคัญของลักษณะเหล่านี้ 

แต่ละฤดูไม่เป็นไปในทางเดียวกัน	ชี้ให้เห็นถึงความ	

ไม่เสถียรของบางพันธุ์

(2)	 ผลผลิตและลักษณะต่าง	 ๆ	 ของพันธุ์ 	

ทานตะวัน

ผลผลติและลกัษณะตา่ง	ๆ 	ของพนัธุท์านตะวนั	

8	พนัธุ์	แสดงไวใ้นตารางที่	3	พนัธุท์ีไ่ดร้บัการทดลอง	

ทั้ง	 2	 ฤดู	 มี	 6	 พันธุ์	 (ส่วนพันธุ์สุรนารี	 473	 และ	

พันธุ์แปซิฟิก	 44	 รวมเข้าไปในการทดลองฤดูที่	 2		 

เนื่องจากเพิ่งได้รับเมล็ดพันธุ์)	 จากผลผลิตเฉลี่ยสอง

ฤดูพบว่าพันธุ์สุรนารี	475	ให้ผลผลิตสูงสุด	คือ	316	

กก.ต่อไร่	 รองลงมาคือพันธุ์เชียงใหม่	 1	 (301	 กก.	

ต่อไร่)	 และพันธุ์	 High	Oil	Open	 (293	 กก.ต่อไร่)									 

การทดลองที่ผ่านมาในโครงการปรับปรุงพันธุ์ 													

ทานตะวัน	 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็พบว่า	

พันธุ์สุรนารี	 475	 ให้ผลผลิตสูงสุด	 (พันธุ์ดังกล่าว			

มีชื่อ	High	Oil	Cross-HOC)	ให้ผลผลิตถึง	400	กก.

ต่อไร่	สูงกว่าพันธุ์แปซิฟิก	44	ซึ่งได้ผลผลิต	371	กก.	

ต่อไร่	(ไพศาล		เหล่าสุวรรณ,	2550)		

อย่างไรก็ดีในการทดลองในฤดูที่ 	 2	 พบว่า	

พันธุ์แปซิฟิก	44	ให้ผลผลิตสูงมาก	คือ	500	กก.ต่อไร่	

ซึ่งให้ผลผลิตสูงกว่าทุกพันธุ์	 แต่เป็นการทดสอบ	

เพียงฤดูเดียว

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
(1)	การวิเคราะห์วาเรียนซ์

เนื่องจากการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน	 เกิดจาก						

แปลงทดลองครั้งที่	 3	 เสียหาย	 เก็บผลผลิตได้เพียง 

บาง	พนัธุจ์งึทำการวเิคราะหว์าเรยีนซร์วม	(combined	

analysis)	 เฉพาะ	 2	 การทดลอง	และมีบางลักษณะ	

ที่วิ เคราะห์	 เพียงการทดลองเดียว	 ดังผลแสดง																		

ในตารางที่	 2	 จากผลการวิเคราะห์	พบว่า	ฤดูปลูกมี	 

ผลต่อผลผลิตและความสูงของทานตะวันในต้น	

ฤดูฝน	ทานตะวันให้ผลผลิตและความสูง-สูงกว่า	

การปลูก	ในฤดูแล้ง	 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากความแตกต่างของ	

ความช้ืนท่ีทานตะวันได้รับ	 และอาจเน่ืองมาจาก											

การท่ีทานตะวัน	มีอาการไวต่อแสง	 (Seiler,	 1997)	

ในฤดูแล้ง	 ซ่ึงเป็นฤดูปลูกท่ี	 1	 มีช่วงเวลากลางวัน	

ส้ันกว่าฤดูปลูกท่ี	 2	 อย่างไรก็ดี	 ฤดูปลูกไม่มี  
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ตารางที่	2		ค่ามีนสแควร์จากการวิเคราะห์ความปรวนแปรของผลผลิตและลักษณะอื่น		ๆ		ของทานตะวันที่ปลูกใน						
	 	 2	ฤดู	จังหวัดสงขลา	ปี	2552
Table	2				 Mean	squares	from	analyses		of	variance	for	yield	and	other	characters	of	sunflower	grown	in	two 
   seasons at Songkhla, 2008.

Sources  df(1) Yield Height Head Days to Shelling

size flowering %

Seasons	(S) 1 40,484* 1,387* 28.19

Blocks/seasons 4	(2) 2,802 								106 		9.90 1.56 23.34

Varieties	(V) 7	(7) 42,887**  243*   4.81 2.42 13.88

S	x	V 7 3,408 								174 10.52

Pooled	error 28	(14) 2,573 										98 		0.35 2.20 12.57

*,**	=	significantly	different	at	P	<		0.05	and	P	<	0.01,	respectively.

df	=	degrees	of	freedom

(1)	df	in	parenthesis	are	for	the	second	season.

ตารางที่	3		ค่าเฉลี่ยของผลผลิตและลักษณะต่าง	ๆ	ของทานตะวันซึ่งปลูก	2	ฤดู	ในสงขลาปี	2552

Table	3		Means	yield	and	other	characters	of	sunflower	grown	in	two	seasons	at	Songkhla,	2008.

Varieties Yield Days to Plant Head Shelling Oil

flowering height size

(kg	rai-1) (cm) (%) (%)

1.	Suranaree	471 290	b(1) 49 162	b 15.50 63.33 39.08

2.	Suranaree	475 316	a 49 171	ab 15.67 61.67 42.80

3.	High	Oil	Open 293	b 47 161	b 14.50 59.00 4030

4.	Low	Oil	Cross 258	c 51 176	a 14.33 61.33 36.95

5.	Low	Oil	Open 248	c 50 178	a 14.50 59.33 37.86

6.	Chiangmai	1 301	ab 51 171	ab 15.33 60.63 33.86

7.	Suranaree	473 (327)(2) (49) 		(163) 	(16.35) (61.07) 37.58

8.	Pacific	44 (500) (49) 		(151) 	(15.87) (65.67) 41.71

(1)	Means	followed	by	different	letters	are	significantly	different	at	P	<	0.05	according	to	DMRT	(Duncan					

Multiple	Range	Test)	

(2)	Figures	in	parenthesis	are	the	results	of	the	second	season.



การให้ผลผลิตและการใช้น้ำมันทานตะวันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

ไพศาล		เหล่าสุวรรณ	และคณะ 9

อายุออกดอกของทานตะวันจากการบันทึกใน

การทดลองท่ี		1		(ฤดูแล้ง)		พบว่า		ทานตะวันดอกแรกบาน	

เมื่ออายุ	 47	 -	 51	 วัน	พันธุ์ต่าง	ๆ	 ไม่แตกต่างกันใน	

ทางสถิติ	 ทานตะวันพันธุ์ 	 Low	 Oil	 Open	 ให้	

ลำต้นสูงสุด	 (178	 ซม.)	 พันธุ์ 	 High	 Oil	 Open	

ให้ลำต้นเตี้ยสุด	(161	ซม.)	ทานตะวันที่ปลูก	ฤดูที่	2	

ให้ลำต้นสูงกว่าการปลูกในฤดูที่	 1	 และพบว่า	

การปลกูในปลายฤดฝูน		(เดอืนพฤศจกิายน)		มตีน้เตีย้	

ที่สุด	 ในช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นและช่วงระยะที่ 

กลางวนัสัน้กวา่ชว่งอืน่	ๆ 		ดงันัน้เหน็ไดว้า่ความปรวน 

แปรของความสูงขึ้นอยู่กับช่วงแสงและอุณหภูมิ	

ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย	 แต่ก็มีผลต่อความสูง 

ของทานตะวันอย่างชัดเจน

ขนาดของดอกทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์มี	

ความปรวนแปรมาก	 เมื่อยังไม่สุกแก่อาจมีขนาด 

ตัง้แต	่15	-	30	ซม.	สว่นพนัธุล์กูผสมมขีนาดสมำ่เสมอ	

แต่ขนาดดอกไม่โต	 เท่าพันธุ์สังเคราะห์	 เมื่อสุกแก่	

ขนาดของดอกจะลดลง	และมีการบิดงอ	ทำให้เส้น	

ผา่นศนูยก์ลางลดลง		30	-	40		เปอรเ์ซน็ต	์	ขนาดของดอก	

โดยเฉลีย่ทกุพนัธุม์คีวามใกลเ้คยีงกนัคอื	14.33	-	16.33	

ซม.	 เปอร์เซ็นต์กะเทาะคือเปอร์เซ็นต์เมล็ดที่นวด		

ออกจากแต่ละดอก	 	 มีค่าระหว่าง	 	 59.00	 	 -	 	 65.67		

เปอร์เซ็นต์	 	 อย่างไรก็ดีไม่มีความแตกต่างกันในทาง 

สถิติ	อาจใช้เปอร์เซ็นต์เหล่านี้ประเมินผลผลิตก็ได้

พันธุ์ทานตะวันที่ร่วมทดสอบครั้งนี้ 	 แทบ 

ทุกพันธุ์ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงอยู่ระหว่าง	 36.95	 

ถึง	 42.80	 เปอร์เซ็นต์	 ทั้งนี้ยกเว้นพันธุ์เชียงใหม่	 1	

ซึ่งให้น้ำมันต่ำ	(33.86	เปอร์เซ็นต์)	พันธุ์สุรนารี	475	

ให้น้ำมันสูงสุด	 (42.80	 เปอร์เซ็นต์)	 รองลงมาคือ	

พันธุ์แปซิฟิก	 	 44	 	 (41.71	 เปอร์เซ็นต์)	พันธุ์สุรนารี	

475 	 เป็นพันธุ์สั ง เคราะห์ที่ เกิดจากการผสม 

กันระหว่างสายพันธุ์ที่ ให้ เปอร์ เซ็นต์น้ำมันสูง	 

(ไพศาล	เหล่าสุวรรณ,	2550)

จากการพิจารณาผลผลิต	ลักษณะต่าง	ๆ	และ				

สภาพแวดล้ อมสำหรับการปลู กทานตะวัน									

ในจังหวัดสงขลา	ที่อาจครอบคลุมภาคใต้ตอนล่าง						

ซึ่งปกติจะมีฝนชุกและกระจายตัวกว้าง	 ถ้าจะปลูก	

ทานตะวัน	อาจเป็นการปลูกเพื่อการท่องเที่ยว	หรือ	

ใช้ในระบบการปลูกพืช	ช่วงเวลาที่เหมาะสม	น่าจะ	

เป็นต้นฤดูฝน	รองลงมาก็อาจ	 เป็นฤดูแล้ง	 โดยปกติ	

การปลูกทานตะวันในภาคกลาง	 เช่นจังหวัดสระบุรี	

ลพบุรี	ฯลฯ		ปลูกในเดือนตุลาคม	หลังจากเก็บเกี่ยว	

ข้าวโพดแล้ว	 	 ทั้งนี้	 เพราะยังมีฝนตกอยู่บ้างและมี	

ความชื้นในดินทำให้ เมล็ดงอก	 แต่ ในภาคใต้ 	

เมื่อหมดฝน	 จะหยุดไป	 2	 -	 3	 เดือน	 	 ถ้าจะปลูก 

ทานตะวันก็ต้องมีระบบชลประทาน	 อย่างไรก็ดี 

การปลูก	ดังกล่าวเป็นการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต	

แต่ถ้าปลูกเพื่อความสวยงาม	การท่องเที่ยว	หรือใช้ 

เพื่อการเลี้ยงผึ้งก็สามารถปลูกได้ตลอดปี	 เพราะไม่มี 

วัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

(3)	 สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและการ	

วิเคราะห์เส้นทาง

สหสัมพันธ์ทางภายนอก	 (Phenotypic	 

correlation)	แสดงไว้ในตารางที่	4	พบว่า		ลักษณะที่	

เกีย่วขอ้งกบัผลผลติสงู		คอื	ความสงู		ซึง่คา่สหสมัพนัธ	์

มีความแตกต่างจากศูนย์	 อย่างมีนัยสำคัญยิ่ง																																												

(r	 =	 0.891**)	ลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิต	

รองลงมาคือ	ขนาดของดอก	 (0.621)	แต่ไม่ถึงระดับ	

นยัสำคญั		สว่นลกัษณะ		อืน่	ๆ 	มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่ง	

กันค่อนข้างน้อย	

เมือ่นำสหสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะมาแยกเปน็

ผลทางตรงและทางอ้อมโดยวิธีวิเคราะห์เส้นทาง	 ได้

ผลทางตรงและทางอ้อมจากลักษณะต่าง	 ๆ	 ไปยัง	

ผลผลิต	(เมล็ด)		ดังนี้
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ตารางที่	4		ดรรชนีสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่าง	ๆ	ของทานตะวัน
Table	4		Correlation	coefficients	among	characters	of	sunflower.

Character Seed size Head size Oil Yield

Height 0.842 0.453 0.253 0.891**

Seed	size 0.317 0.457 0.409

Head	size 0.232 0.621

Oil	content 0.451

**	=	highly	significant	difference	from	zero

ก.	ผลของความสูงต่อผลผลิต	 (r	=	0.891)	แยกออก	

ได้ดังนี้

(1)	ผลทางตรง		 	0.791

(2)	ผลทางอ้อมผ่านขนาดเมล็ด		 -0.084

(3)	ผลทางอ้อมผ่านขนาดดอก			 	0.116

(4)	ผลทางอ้อมผ่านเปอร์เซ็นต์น้ำมัน	0.068

  รวม	 	0.891

ข.		ผลของขนาดเมลด็ตอ่ผลผลติ		(r	=	0.409)		แยกออก	

ได้ดังนี้

(1)	ผลทางตรง																										 -0.175

(2)	ผลทางอ้อมผ่านความสูงของต้น			0.381

(3)	ผลทางอ้อมผ่านขนาดดอก				 	0.080

(4)	ผลทางอ้อมผ่านเปอร์เซ็นต์น้ำมัน	0.123

  รวม	 	0.409

ค.	ผลของขนาดดอกต่อผลผลิต	(r	=	0.621)	แยกออก	

ได้ดังนี้

(1)	ผลทางตรง	 	0.255

(2)	ผลทางอ้อมผ่านความสูง	 	0.358

(3)	ผลทางอ้อมผ่านขนาดเมล็ด		 -0.055

(4)	ผลทางอ้อมผ่านเปอร์เซ็นต์น้ำมัน	0.063

	 	 รวม	 	0.621

ง.	 ผลของเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อผลผลิต	 (r	 =	 0.451)

แยกออกได้ดังนี้

(1)	ผลทางตรง	 	0.271

(2)	ผลทางอ้อมผ่านความสูง		 	0.200

(3)	ผลทางอ้อมผ่านขนาดเมล็ด	 -0.079

(4)	ผลทางอ้อมผ่านขนาดดอก		 	0.059

	 	 รวม	 	0.451

ผลสรุปดังข้างบนเห็นได้ว่า	 ความสูงมีผลต่อ	

ผลผลิตสูงสุด	 (r	 =	 0.891)	 และแยกเป็นผลโดยตรง	

0.791	นอกนัน้เปน็ผลทางออ้มเพยีงเลก็นอ้ย	โดยผา่น	

ทางขนาดของดอก		(0.116)	ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าลักษณะ 

ต้นสูงมีผลต่อผลผลิตโดยตรง	 อาจเป็นเพราะ 

ทานตะวันต้นสูง	 มีขนาดต้นสูงใหญ่	 	 รับแสงได้ 

มากกวา่	สงัเคราะหแ์สงไดม้ากกวา่พวกตน้เตีย้		จงึให ้

ผลผลิตสูงกว่าพวกต้นเตี้ย	ขนาดเมล็ดมีสหสัมพันธ์ 

กับผล	ผลิตค่อนข้างต่ำ	 (r	 =	 0.409	และมีผลต่อผล 

ผลิตใน	ทางลบ	 -0.175)	แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือก 

พวกเมล็ดโตมีแนวโน้มที่ทำให้ผลผลิตลดลง

การศึกษาการใช้น้ำมันทานตะวันเป็นน้ำมัน 
เช้ือเพลิงทดแทน

(1)	 การลดยางเหนียว

จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการพบว่า	 ใน		

น้ำมันทานตะวันมีสารพวกฟอสฟอรัสอยู่เพียง	 2.88	

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 (มก./กก.)	 ซึ่งน้อยกว่าค่า 



การให้ผลผลิตและการใช้น้ำมันทานตะวันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

ไพศาล		เหล่าสุวรรณ	และคณะ 11

กำหนดที่ให้มีฟอสฟอรัสได้ไม่เกิน	 10	มก./กก.หรือ	

0.001	เปอร์เซ็นต์		โดยน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำ

มันเชื้อเพลิง	 	 ซึ่งเมื่อดำเนินการลดยางเหนียวตาม 

ขั้นตอน	จำนวน	2	ครั้ง	 	ปรากฏว่า	 ได้น้ำมัน	97.51	

และ		98.03	เปอรเ์ซน็ต	์และมคีา่เฉลีย่	97.77	เปอรเ์ซน็ต	์	

คือน้ำมัน	 1	ลิตร	 ให้น้ำมันลดยางเหนียวแล้ว	 977.7	

มิลลิลิตร	(ซีซี)	(ตารางที่	5)	 	ซึ่งสามารถนำไปใช้กับ 

เครื่องยนต์ดีเซลรอบช้า	 เช่น	 รถไถเดินตาม	 รถไถ	

เครื่องสูบน้ำ	ฯลฯ		อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากมีอัตราส่วน 

ของยางเหนยีวตำ่กวา่ระดบัทีก่ำหนด	จงึอาจใชน้ำ้มนั

ทานตะวันดิบเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ 

ประเภทดังกล่าวได้โดยตรง	 โดยไม่จำเป็นต้องมี 

ขั้นตอนการกำจัดยางเหนียว

(2)	การผลิตไบโอดีเซล

ทำการวิเคราะห์หาค่ากรดไขมันอิสระ	 (FFA-

free	fatty	acid)	ในห้องปฏิบัติการ	พบว่ามีกรดไขมัน	

อิสระ	 3.77	 เปอร์เซ็นต์	 ในการผลิตไบโอดีเซลนั้น	 

กำหนดว่าต้องมีกรดไขมันอิสระประมาณ	1	เปอร์เซ็นต์		

ดังนั้นจึงทำการลดกรดไขมันอิสระ	 ในการทดลอง		 

ครั้งนี้สามารถลดกรดไขมันอิสระลงเหลือ	 1.5		

เปอร์เซ็นต์	 แต่ดำเนินการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้	

วัตถุดิบทั้ง	 2	 ชนิด	 คือน้ำมันที่ลดและไม่ลดกรด 

ไขมนัอสิระ	ไดผ้ลแสดงในตารางที	่5	ซึง่พบวา่	ถา้หาก 

ไม่ลดไขมันอิสระทำให้ได้น้ำมัน	 ไบโอดีเซลเพียง	

81.70	 เปอร์เซ็นต์	 	 เนื่องจากกรดไขมันอิสระจะทำ 

ปฏิกริยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์	 (KOH)	ซึ่งใช้ 

เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอร์ริฟิเคชัน	

เกิดเป็นสบู่	ส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้ำมันออกไปใน

ขั้นตอนการแยกกลีเซอรอล	 และขั้นตอนการล้าง 

ไบโอดีเซล	 	 แต่เมื่อทำการกำจัดกรดไขมันอิสระใน 

นำ้มนัออกจนเหลอืเพยีง	1.5	เปอรเ์ซน็ต	์เมือ่นำไปผลติ 

ไบโอดีเซล	พบว่า	 จะได้ปริมาณไปโอดีเซลเพิ่มขึ้น 

เป็น	90.23	เปอร์เซ็นต์	โดยปฏิกิริยาที่เกิดสมบูรณ์ขึ้น		

มีการแยกชั้นระหว่างไบโอดีเซลและกลีเซอรอลที่ 

ชดัเจนและสญูเสยีไบโอดเีซลในขัน้ตอนการลา้งนอ้ย		

เนื่องจากเกิดสบู่ซึ่งรบกวนปฏิกิริยาน้อยนั่นเอง

การใช้น้ำมันทานตะวันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 

ต้องคำนึงถึงต้นทุน	ปัจจุบันนี้ราคาทุนการผลิตเมล็ด

ประมาณกิโลกรัมละ	 10	 บาท	 ราคาซื้อขายเมล็ด	

กิโลกรัมละ	 15	 -	 18	 บาท	พันธุ์ปัจจุบันให้น้ำมัน	 

ป	ระมาณ	40	เปอร์เซ็นต์	และถ้าหีบเมล็ดร้อนโดยใช ้

เครื่องหีบแบบเกลียว	ทานตะวัน	3	กก.	จะให้น้ำมัน	1	

ลิตร		กากทานตะวันใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ดี	

ปัจจุบันราคาประมาณกิโลกรัมละ	 12	บาท	 	ดังนั้น	

ในสภาพราคาปัจจุบัน	(น้ำมันดีเซลลิตรละ	23	บาท)	

ถ้าไม่มีการจำหน่ายกากทานตะวัน	 	 อัตราของราคา	

ปัจจุบันจะให้ราคา	2	 :	1	 (ไบโอดีเซล	 :	น้ำมันดีเซล)	

คือ	 ราคาไบโอดีเซลจากเมล็ดทานตะวันจะสูงกว่า 

น้ำมันดีเซลเป็น		2	เท่า		แต่ถ้ามีการจำหน่ายกากอัตรา 

ราคาจะเป็น		1	 :	1	แต่ถ้าราคาน้ำมันดีเซลสูงขึ้นกว่า 

ลิตรละ	23	บาท		การใช้น้ำมันทานตะวันเพื่อผลิตน้ำ

มันเชื้อเพลิงจะมีความเป็นไปได้สูงขึ้น

อภิปรายผล
ศักยภาพของการผลิตทานตะวันในภาคใต้	

ในการทดลองน้ีทำการปลูกทานตะวัน	3	คร้ัง	คือ	ฤดูแล้ง	

( เดือนมีนาคม)	 ต้นฤดูฝน	 ( เดือนกรกฏาคม)	

และปลายฤดูฝน	 	 (เดือนพฤศจิกายน)	พบว่าในการ 

ทดลองในฤดูแล้งมีฝนกระจายอย่างผิดปกติ		โดยเฉพาะ	

อย่างยิ่งในช่วงเวลาใกล้เก็บเกี่ยว	 ทำให้เกิดโรคใบ	

และลำต้น		มีผลกระทบต่อผลผลิตบางส่วน		อย่างไร	

ก็ดี	 เมื่อสังเกตการกระจายของฝนในปีที่ผ่านมาแล้ว	

ฤดูปลูกในช่วงน้ีน่าจะเหมาะสมกับทานตะวัน		เพราะ	

โดยปกติในจังหวัดภาคใต้จะเร่ิมมีฝนในเดือนเมษายน		

ซึ่งเพียงพอสำหรับปลูกพืชอื่น	ๆ	 เช่น	ถั่วเขียว	และ	

ถั่วลิสง	 เป็นต้น	 	ซึ่งน่าเหมาะสมต่อทานตะวันด้วย		

อย่างไรก็ดี		เนื่องจากปริมาณน้ำฝนโดยรวมค่อนข้าง

น้อย	อาจทำให้ผลผลิตไม่สูงเท่าที่ควร
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เดือนกรกฎาคมซึ่ ง เป็นฤดูที่ เ ริ่มต้นของ					

ฤดฝูนในภาคใตต้อนลา่ง	แตจ่ะเปน็ฤดทูีเ่หมาะสมตอ่

การปลูกทานตะวันช่วงหนึ่ง	 แต่อาจจะมีฝนชุกใน 

ระยะเกบ็เกีย่ว		ทำใหเ้กดิโรคไดห้ลายชนดิ		อยา่งไรกด็	ี

ในการทดลองครั้งนี้พบว่า	 ทานตะวันให้ผลผลิต	

เป็นที่น่าพอใจ

เดือนพฤศจิกายนมักจะเป็นเดือนสุดท้ายของ 

ฤดูฝนในจังหวัดสงขลา	 แต่ในปีที่ทดลองฝนยังตก	

หนกัมาก	ทำใหแ้ปลงทดลองเสยีหาย	ฝนตกทีร่นุแรง 

ทำให้การเจริญเติบโตของทานตะวันผิดปกติ 		

ในเวลากลางวันท้องฟ้ามืด	พืชได้รับแสงไม่เพียงพอ	

ทำใหต้น้เตีย้		เลก็	และออกดอกเรว็กวา่ปกตปิระมาณ	

10	 วัน	 	 อย่างไรก็ดี	พบว่าพันธุ์ลูกผสมซึ่งเป็นพันธุ์ 

เปรยีบเทยีบมกีารเจรญิเตบิโตเปน็ทีน่า่พอใจ	แตย่งัให	้

ดอกเล็ก	 จึงจัดได้ว่าวันปลูกที่ใช้ยังไม่เหมาะสม	

น่าจะเลื่อนวันปลูกออกไปอีก	 15	 -	 30	 วัน	แต่ทั้งนี้	

จะต้องมีระบบการให้น้ำ	 เพราะหลังจากกลางเดือน 

ธันวาคมจะเข้าฤดูแล้งอย่างสิ้นเชิง

จากการทดลองนี	้พบวา่ผลผลติของทานตะวนั	

อยู่ในระดับเดียวกับผลการทดลองในแหล่งอื่น	 ๆ	 

เช่น	 ในจังหวัดสระบุรี	 ลพบุรี	 และนครราชสีมา	

(ไพศาล	 	 เหล่าสุวรรณ,	 2550)	 	 อย่างไรก็ดี	 อาจจะ 

ปลูกทานตะวันในภาคใต้ เพื่อการท่องเที่ยวซึ่ง 

เหมาะสมในทุกฤดู	 	 ทั้งนี้เพราะไม่มีวัตถุประสงค์ 

ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

การใช้น้ำมันทานตะวันเป็นเชื้อเพลิงทดแทน

การใช้น้ำมันทานตะวันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 

มีอยู่	3	ระดับ	คือ	(1)	ใช้น้ำมันท่ีไม่ผ่านกระบวนการใด	ๆ 	

นอกจากมีการระเหยน้ำ	(2)	ใช้น้ำมันที่ลดยางเหนียว	

(degumming)	 และ	 (3)	 ผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล	 

ในการทดลองพบว่าทานตะวันมียางเหนียวต่ำมาก		 

ดังน้ันอาจใช้ เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องลด 

ยางเหนียว

ตารางที่	5		ผลิตผลจากน้ำมันทานตะวันดิบ	1	ลิตร

Table	5		Production	of	one	litre	of	sunflower	crude	oil.

Production  Quality  Percent Ester    RC1(1) RC2

		(CC) 			(%) (%) 				S/D S/D

Degummed	Oil 997 99.7 - 2:1 1:1

Biodiesel

With	FFA	(3.7%) 719 71.9 81.70 2.3:1 1.5:1

Without	FFA 902.3 90.23 97.31 2:1 1:1

RC1	=	relative	cost	of	sunflower	oil	to	diesel	with	no	meal	was	sold		for	animal	feed.

RC2	=	relative	cost	when	meal	was	sold	for	animal	feed.

(1)	the	calculation	based	on	diesel	price	at	23	baht/litre.



การให้ผลผลิตและการใช้น้ำมันทานตะวันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

ไพศาล		เหล่าสุวรรณ	และคณะ 13

ได้มีการค้นคว้าวิจัยการใช้น้ำมันพืช		ชนิดต่าง	ๆ 	

กับเครื่องยนต์มาแล้วเป็นจำนวนมาก	รวมทั้งน้ำมัน	

ทานตะวัน	ได้ให้ข้อสรุปว่า	ถ้าใช้ผสมกับน้ำมันดีเซล

ในอัตราส่วนต่าง	 ๆ	 ก็ได้ผลดี	 	 เนื่องจากน้ำมันพืช 

มีค่าพลังงานต่อหน่วยน้อยกว่าน้ำมันดีเซล	 	 ดังนั้น	 

จงึมคีวามสิน้เปลอืงมากกวา่เลก็นอ้ย		แตข่อ้ทีน่า่เปน็

ห่วงเกี่ยวกับการใช้น้ำมันทานตะวันกับเครื่องยนต์	

โดยตรงคือ	อายุของเครื่องยนต์	เมื่อใช้ไปนาน	ๆ	ก็จะ

มีการสะสมของคาร์บอนในหัวฉีด	 	 ลูกสูบ	ช่องจุด	

ระเบิด	และส่วนอื่น	ๆ	อย่างไรก็ดี		ผลกระทบเหล่านี้

ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์	พวกเครื่องดีเซล		IDI		สามารถ 

ใช้น้ำมันได้หลากหลายชนิดกว่าเครื่องดีเซล	DI	 	 ใน 

ปัจจุบันนี้ผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลพยายามพัฒนาให้ 

สามารถใชก้บันำ้มนัพชืไดห้ลากหลายขึน้	เชน่ตัง้แตป่	ี

ค.ศ.	 1982	 	 เป็นต้นมา	 บริษัท	 แคตเทอร์พิลลาร์	 

(Caterpillar,	 Inc.)	 ได้อนุญาต	 ให้ลูกค้าในประเทศ	

บราซิล	 ใช้น้ำมันพืชที่ลดยางเหนียวแล้วผสมกับ 

น้ำมันดีเซลในอัตรา	ส่วน	 30	 ต่อ	 70	 โดยปริมาตร	

เพื่อใช้ในจักรกลสร้าง	ถนนและบุกเบิก	 (Zaffaroni	 

et	al.,	1987)	และบริษัท	ดอยซ์	(Deutz)	อนุญาตให้ใช้ 

น้ำมันทานตะวนัลดยางเหนยีวกบัเครือ่งดเีซล	IDI	ใน 

ประเทศแอฟริกาใต้	(Goering	et	al.,	1987)	อย่างไรก็ดี	

เม่ือมีการผลิตเป็น	 ไบโอดีเซลปัญหาหลายชนิดก็ 

หมดไป	เหลือเพียง	ปัญหาเล็ก	ๆ	ใน	เคร่ืองยนต์	เช่น	

การเส่ือมคุณภาพของ	ยางของป๊ัมน้ำ		และคา่ความรอ้น 

ที่ต่ำกว่าน้ำมันดีเซล	 จุดอ่อนเหล่านี้แก้ไขโดยการ 

ผสมไบโอดีเซลกับน้ำมันดีเซลอัตราส่วนต่าง	 ๆ	 

เช่น	5	:	95		และ	20	:	80	เป็นต้น

สรุปผลการวิจัย
(1)	 ศักยภาพของการปลูกทานตะวันในภาคใต้ 

ตอนล่าง	ในเบ้ืองต้นสรุปได้ว่า	สามารถปลูก	ทานตะวัน	

ได	้3	ฤด	ูคอื	(1)	ปลายฤดแูลง้	(หรอืในชว่งฤดฝูนแรก)	

คือ	 เดือนมีนาคม	 -	 มิถุนายน	ซึ่งให้ผลผลิตระดับ	

ปานกลาง	 และควรมีการให้น้ำเสริม	 (2)	 ต้นฤดูฝน	

(กรกฎาคม	 -	 ตุลาคม)	 เป็นฤดูที่มีฝนมากเพียงพอ	 

แต่อาจชุกมากในระยะเก็บเกี่ยวทำให้เกิดโรค	ทำให้	 

คุณภาพและผลผลิตลดในฤดูนี้อาจแก้ไขหรือ	

ลดผลกระทบ	 โดยการใช้สารเคมีป้องกันโรค	 และ	 

(3)	 ในปลายฤดูฝนต่อฤดูแล้ง	 (ธันวาคม	 -	มีนาคม)	

ในช่วงดังกล่าวนี้	ต้องมีการให้น้ำอย่างต่อเนื่อง

(2)	 ศักยภาพของการใช้น้ำมันทานตะวัน 

เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง	 เนื่องจากน้ำมันทานตะวันมี 

ยางเหนียวระดับต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด		จึงอาจใช้เป็น 

น้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องดีเซลหมุนช้าได้โดยตรง		

อย่างไร	ก็ดี	 ต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องอย่างถูกวิธี 

เพราะมักมีเขม่าคาร์บอนจับตามส่วนต่าง	 ๆ	 ของ 

เครื่อง	 แต่ถ้าลดยางเหนียวลงก็ทำให้คุณภาพดีขึ้น	

ในการผลิต	 เป็นไบโอดีเซล	ต้องมีการลดกรดไขมัน 

ไม่อิ่มตัว	 เปอร์เซ็นต์น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้  

สูงกว่า	 90	 เปอร์เซ็นต์	 การคุ้มทุนของการผลิต 

ไบโอดีเซล	 เกิดจากการจำหน่ายกากทานตะวันเป็น 

อาหารสัตว์
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บทความวิจัย

ผลกระทบด้านสุขภาวะครัวเรือนจากการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือน	

ในชุมชน		จังหวัดสงขลา
Household Wellbeing as an Impacted by the Migration of Household Members in 

Songkhla

รุ่งรัตน์		เจริญวิศาล1 *	สุริยา		เหมตะศิลป2	และ	สุธาสินี		บุญญาพิทักษ์2

Rungrat  Charoenwisal, Suriya  Hemtasilpa and Suthasinee  Boonyapithak

1			มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน		2	อาจารย์	ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ 
			อ.เมือง	จ.สงขลา	90000

*	ผู้ให้การติดต่อ

Abstract
This study evaluated household well-being as affected by the migration of household members in a community 
in	Songkhla	during	2006	-	2008	by	integrating	research	knowledge	in	the	main	study	frame	of	Participatory	
Impact	Evaluation	(PIE).		This	was	done	in	five	steps	:	(1)	Problem	searching	and	preparation	through	a	
community	profile	approach	and	documentary	study;	(2)	Planning	work	with	the	community	and	searching	
for	a	suitable	well-being	index	by	using	qualitative	methods;	(3)	Generating	evaluation	questions	and	research	
&	development	of	the	instrument	with	stakeholders	and	14	specialists;	(4)	Data-gathering	and	analysis	using	
an	applied	semi-structure	experimental	idea	by	dividing	stakeholders	into	three	groups	for	comparison	(30	
direct group households, 30 control group households, and 30 observers), then analyzing the quantitative 
data	for	descriptive	values	(frequency,	percentage,	mean	and	standard	deviation),	inferential	hypothesis	test	
value	(at-dependent	test	to	compare	household	well-being	before	and	after	household	members	migrate	and	
at-independent test to compare household well-being between non-member migrated and member migrated 
households),	and	establishing	the	standard	criteria	from	the	results	and;	(5)	Reflection	and	action	through	a	
participatory workshop, scenario, time line, mind map, problem tree, ranking then coding, and memo writing, 
before	writing	a	report	and	sending	display	data	back	to	the	community	for	discussion	and	explanation.

The study indicated that integrating research knowledge in the PIE frame was very useful to 
understanding well-being in the community impacted by household member migrations.  The results showed 
that the migration of household members negatively effected the local livelihood and well-being of household 
members	who	were	left	behind.		All	methods	were	identified	as	producing	the	same	results.

Key	words	:	Participatory impact evaluation, well-being, migration
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บทนำ
โลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์	 ที่มีการเคลื่อนย้าย 

ถิ่นฐานของประชากรมากขึ้น	ซึ่งองค์การอาหารและ	

เกษตรแหง่สหประชาชาต	ิ	พบวา่		แนวโนม้ทีป่ระชากร 

จะเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ชนบท	 เข้าสู่พื้นที่ เมือง 

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 (FAO,	 2005)	ปรากฏการณ์ 

ดังกล่าว	 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน	

ท้ังด้านบวกและด้านลบ	 ด้านบวกของการย้ายถ่ิน	 

พบว่า	 เป็นสาเหตุให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากร	 

แรงงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนใน

ชุมชน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย	ซึ่งดุษฎี	อายุวัฒน์	และคณะ	(2549	:	

80-111)	 	พบว่า	 เป็นสาเหตุนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ย้ายถิ่น	ก่อให้ 

เกิดผลกระทบด้านบวกด้านเศรษฐกิจกับครัวเรือน	

โดยเฉพาะการส่งเงินกลับครัวเรือน	ภาคตะวันออก	

เฉียงเหนือในชนบท	 ใช้การย้ายถิ่นเป็นช่องทางใน 

การเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งทำให้สภาพการ 

ยังชีพของครัวเรือนที่มีผู้ย้ายถิ่นแตกต่างไปจากเดิม		

ส่วนผลกระทบด้านลบของการย้ายถิ่น	พบว่า	 เป็น					

สาเหตุให้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรถูกละท้ิง	เกิดปัญหาการ								

ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของพื้นที่เมืองเกิดระบบ 

ผงัเมอืงและการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีไ่มเ่หมาะสม	และ 

เป็นปัญหาต่อเนื่องที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของ 

สภาวะสิง่	แวดลอ้ม	และมผีลกระทบตอ่คณุภาพชวีติ 

ของคน	ทั้งในเมืองและชนบทตามมาอย่างหลีกเลี่ยง

ไมไ่ด้	(คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่

ชาติ,	2548)	นอกจากนี้งานของ	Layard	(2005)	พบว่า	

การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่มากขึ้น	 ยังเป็นสาเหตุทำให้	

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาวะครัวเรือนจากการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือน						

ในชุมชน	 จังหวัดสงขลา	ระหว่างปี	2549	 -	2551	 	 โดยประมวลความรู้และทักษะด้านการวิจัยผ่านรูปแบบการประเมิน 

ผลกระทบแบบมีส่วนร่วม	5	ขั้นตอน		คือ	(1)	ค้นปัญหา	สำรวจ	เตรียมการร่วมกับชุมชน	โดยใช้ฐานข้อมูลและศึกษา 

บริบทชุมชน	(2)	วางแผน	กำหนดกรอบการทำงาน	ค้นหาดัชนีชี้วัดสุขภาวะร่วมกับชุมชนโดยวิธีการเชิงคุณภาพ	(3)	

ชุมชนร่วมกำหนดประเด็นคำถาม		ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ		(4)	เก็บข้อมูล

และวิ เคราะห์ผลโดยใช้ เครื่องมือที่ผ่านการพัฒนา	 โดยนำความรู้ด้านการวิจัย	 กึ่งทดลองมาประยุกต์ 		

แบ่งผู้ใช้เครื่องมือเป็น	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรง	กลุ่มเปรียบเทียบ		และกลุ่มผู้สังเกต	วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ 

เชิงบรรยาย	และสถิติอ้างอิง	รวมทั้งหาเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดร่วมกัน	(5)	สะท้อนผลให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ	

เพื่อตัดสินระดับสุขภาวะ	 โดยจัดประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 และใช้วิธีการเชิงคุณภาพอื่น	 ๆ	 ได้แก่	

เทคนิคการฉายออก	 เส้นแบ่งเวลา	 แผนภูมิจินตภาพ	 ต้นไม้ชุมชน	 	 และการลำดับความสำคัญของปัญหา	

แล้ววิเคราะห์และประมวลผล	ตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพก่อนนำมาเขียนรายงานและส่งกลับชุมชนเพื่อ 

ร่วมอภิปรายและอธิบายผล	 	ซึ่งพบว่า	การใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบแบบมีส่วนร่วม	 	 โดยการประมวลและ 

ประยุกต์ความรู้ทางด้านการวิจัยที่หลากหลาย	 มาใช้ศึกษาในครั้งนี้	 มีประโยชน์ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวของผล	

กระทบด้านสุขภาวะ		อันเนื่องมาจากการย้ายถิ่นของสมาชิกในครัวเรือนได้ดีขึ้น	โดยผลที่ได้ในทุกวิธีการสะท้อนว่า	

การย้ายถ่ินของสมาชิกครัวเรือน	 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระดับสุขภาวะด้านการดำรงชีวิตของสมาชิกท่ีหลงเหลืออยู่	

ในครัวเรือน	และทุกวิธีการให้ผลสอดคล้องกัน

คำสำคัญ	:	การประเมินผลกระทบแบบมีส่วนร่วม, สุขภาวะ, การย้ายถิ่น
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ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในสังคมปัจจุบัน	

ลดน้อยลง

จากข้อมูลของโครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุข	

ของประชาชนในประเทศกำลงัพฒันา	(RANQ,	2006)		

และการลงพื้นที่เพื่อศึกษานำร่อง	พบว่า	ผู้ย้ายถิ่นใน	

ภาคใต้	ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นการย้ายถ่ิน

ที่มีการดึงทรัพยากรออกนอกครัวเรือนและชุมชน	

โดยพบว่า		การย้ายถิ่นส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและ

ลบต่อครัวเรือนในชุมชนดังกล่าว	 ซึ่งผลกระทบ	

ด้านบวกที่พบคือ	 เป็นช่องทางในการยกระดับการ	

ศึกษา	ฐานะทางเศรษฐกิจ		ส่วนด้านลบมีผลกระทบ

ต่อสุขภาวะด้านจิตใจของสมาชิกที่ เหลืออยู่ใน 

ครัวเรือน	 ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น	 ส่วน 

นักเรียนหรือนักศึกษาที่ย้ายถิ่นออกไปนอกชุมชน	 

กลายเป็นภาระของครัวเรือนที่ต้องส่งเงิน	และมีการ

ขายทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของบุตรหลาน	แต่ยังไม่ทราบระดับความสำคัญของ 

ปัญหา	และประเด็นปัญหาที่ชัดเจน		ตลอดจนยังขาด 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนที่มีและไม่มี

สมาชิกย้ายถิ่นจากการประเมินตนเอง	และจากการ 

สังเกตของคนในชุมชน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล	

กระทบด้านสุขภาวะครัวเรือนอันเน่ืองมาจากการ 

ย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือน	 โดยใช้รูปแบบการ 

ประเมินผลกระทบแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง	

โดยกำหนดขอบเขตการประเมนิเปน็		2	ระดบั	คอื	(1)	

ระดับบุคคล	ประเมินใน	3	ประเด็นหลัก	คือ	สุขภาวะ	

ทางกาย	สุขภาวะทางใจ	และสุขภาวะด้านการดำรง	

ชีวิต	 และ	 (2)	 ระดับชุมชน	ทำการประเมินใน	 2	

ประเดน็หลกั	คอื	การเขา้ถงึบรกิารพืน้ฐานของชมุชน	

กับทางด้านสังคม	 และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ 

เกี่ยวข้องกับเรื่อง	 “สุขภาวะ”	 “การย้ายถิ่น”	 และ	

“การประเมินผลกระทบ	แบบมีส่วนร่วม”	 เพื่อเป็น 

ข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง	 ใช้สำหรับ 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพัฒนาในระดับท้องถิ่น	 

และอาจเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงพัฒนาที่เกิดขึ้น 

ในสังคมอีกด้วย

ในการวิจัยน้ีมีการกำหนดนิยาม	 คือ	 สุขภาวะ		

(Wellbeing)	หมายถึง	ภาวะที่ปราศจากปัญหาหรือ	

ส่ิงท่ีคิดว่าเป็นปัญหา	ท้ังทางร่างกาย		จิตใจ		การดำรง	ชีวิต	

และสามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข	ซึ่งแยกย่อย 

ออกเป็น	2	ระดับ	5	กลุ่ม	คือ	ระดับบุคคล	(Personal	

level)	มี	3	กลุ่ม	คือ	(1)		การมีสุขภาวะทางกาย		(Physical)	

(2)	สุขภาวะทางใจ	(Mental)	 	(3)	สุขภาวะ	ด้านการ 

ดำรงชวีติ	(Livelihood)	และระดบัชมุชน	(Community	

level)		มี		2		กลุ่มคือ		(4)		การเข้าถึงบริการพื้นฐาน 

ของชุมชน	 	 (Facilities/Utilities	 approach)	และ	 (5)	

สุขภาวะทาง	 ด้านสังคม	 (Social	 life)	 ทั้งนี้นิยาม 

สุขภาวะทั้งหมด	 ได้มาจากชุมชนโดยผ่านการตรวจ 

สอบซำ้ของผูเ้ชีย่วชาญ	และกำหนดนยิาม	การประเมนิ 

ผลกระทบอย่างมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Impact	

Evaluation, PIE)	วา่หมายถงึ	กระบวนการ	การตดัสนิ 

ระดับสุขภาวะครัวเรือน	 โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ท่ี 

เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

กระทบด้านสุขภาวะของครัวเรือนหรือ	ชุมชน	ตนเอง	 

นับต้ังแต่การร่วมให้ข้อมูลเพ่ือกำหนดประเด็นในการ 

ตั้งคำถาม	สังเกตและลงมือประเมินระดับสุขภาวะ 

ครัวเรือนจากประเด็นคำถามดังกล่าว	 โดยใช้มุมมอง

และประสบการณ์ตรงของตนเอง	 ร่วมวิเคราะห์	 

ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงและเสนอวธิกีารตดัสนิผลการ 

ประเมินที่เหมาะสม	 ส่วนผู้วิจัยนั้นทำหน้าที่เป็น 

เพียงผู้รวบรวม	 	 เรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลให้กับ 

ชุมชน	เพื่อร่วมกันสะท้อนประเด็นที่เป็นปัญหาและ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้กับผู้เก่ียวข้องและชุมชน

วิธีการวิจัย
การประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาวะครวัเรอืน

จากการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือน	 ในชุมชน	
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จังหวัดสงขลานี้	 	 เป็นกรณีศึกษาในบริบทชุมชน												

เกษตรกรรมทีม่อีงคป์ระกอบของการยา้ยถิน่สมบรูณ	์		

ทั้งการย้ายถิ่นเข้าและการย้ายถิ่นออกของสมาชิกใน

ชุมชน	 เป็นการนำความรู้ต่าง	ๆ	ด้านการวิจัยทั้งเชิง	

ปริมาณ	และเชิงคุณภาพผ่านรูปแบบการประเมินผล

กระทบแบบมีส่วนร่วม	5	ข้ันตอน	(ดังแสดงในรูปที่	1)	

1.	ค้นปัญหา/สำรวจชุมชน	เตรียมการร่วมกับ	

ชุมชน	 โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใช้การศึกษาข้อมูล						

จากฐานข้อมูลของโครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุข	 เพื่อ

หาครัวเรือนที่มีและไม่มีสมาชิกย้ายถิ่นในชุมชน	

ค้นข้อมูลจากเอกสาร	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

แล้วเลือกพื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ	

เจาะจง		ก่อนลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและศึกษาข้อมูล

เพิ่มเติม	ร่วมกับชุมชน

2.	วางแผน/กำหนดกรอบการทำงาน/ค้นหา 

ดัชนีช้ีวัดสุขภาวะร่วมกับชุมชน	 เพ่ือสร้างกระบวนการ

ประเมินผลกระทบแบบส่วนร่วม	 (Participatory	

Impact	Evaluation)	ขึ้นในชุมชน	 โดยใช้เทคนิคการ	

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง	 (Unstructured	 

in	depth	interview)	กับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง

3.	ชุมชนร่วมกำหนดประเด็นคำถามการ	

ประเมิน	ประยุกต์แนวคิดด้านการวิจัยและพัฒนาใน

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

	 (1)	ชุมชนร่วมกำหนดประเด็นคำถาม	 โดย 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน	 15	 คน	 

ได้แก่	 ผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิกสภาเทศบาล	ผู้นำศาสนา	 

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน	 (อสม.)	ครู	 

และหัวหน้าครัวเรือนที่มีสมาชิกย้ายถิ่น	ทั้งย้ายถิ่น 

เข้าและย้ายถิ่นออกนอกชุมชน	 ทั้งชาวไทยพุทธ 

และชาวไทยมุสลิม	 เพื่อให้ได้ประเด็นคำถามย่อย 

ที่ควรถาม	และดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม	

	 (2)	หลังจากนั้นจึงนำประเด็นคำถามย่อย 

ทีไ่ดม้าประมวลกบัความรูท้ีไ่ด	้จากการสำรวจเอกสาร	

และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	มาสร้างเครื่องมือ	และ

ทำการวจิยัและพฒันาเครือ่งมอืขึน้	โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 

ทั้งภายในและภายนอกชุมชน	จำนวน	14	คน	 ได้แก	่ 

หัวหน้าครัวเรือนที่มีสมาชิกย้ายถิ่นทั้งเข้าและออก 

นอกชุมชน	ผู้ใหญ่บ้าน	นายกองค์การบริหาร	ส่วนตำบล	

สมาชิกสภาเทศบาล	โต๊ะอิหม่าม	ประธานกลุ่ม	อสม.	

ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลท่ีชุมชนนิยมไปใช้ 

บรกิาร	ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน	อาจารยจ์าก	ศนูยพ์ฒันา 

เด็กเล็กประจำชุมชน	พัฒนากรจังหวัด	 ผู้อำนวยการ 

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	 

หัวหน้าโครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

ในประเทศกำลังพัฒนา	สาขาภาคใต้	และผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการวิจัยในท้องถิ่น	 โดยมาร่วมแสดงความ 

คิดเห็นแล้วหาค่าสอดคล้องของความคิดเห็น	 

(Index	 of	 item	Objective	Congruence,	 IOC)	 โดย 

เลือกเฉพาะประเด็นที่มีระดับความคิดเห็นของ	

ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่	0.70	ขึ้นไป	มาใช้	

(3)	นำไปทดลองถามหัวหน้าครัวเรือนที่เป็น	

ไทยพุทธ	และไทยมุสลิมอย่างละหนึ่งคน	

(4)	หลังจากนั้นจึงทำการปรับปรุงเครื่องมือ	

และนำไปใช้จริง

4.	เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลโดยใช้เครื่อง 

มือท่ีสร้างข้ึน	 โดยนำไปให้กลุ่มผู้เก่ียวข้องจำนวน	 

90	 	 คน	 	 ร่วมประเมินระดับสุขภาวะครัวเรือน 

ของตนเองและคนในชุมชน	 แบ่งผู้ประเมินเป็น	 

3	กลุ่ม	คือ

-	 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรง	 (Direct	 group-													

หัวหน้าครัวเรือนที่มีสมาชิกย้ายถิ่น)	จำนวน		30	คน

-	 กลุ่มผู้ เกี่ยวข้องทางอ้อมหรือผู้สัง เกต	

(Observers-	 ได้แก่	กลุ่มผู้นำชุมชน	กลุ่มผู้นำศาสนา	

กลุ่ม	อสม.	กลุ่มครู	และกลุ่มผู้ย้ายถิ่นเข้า	ทั้งชาวไทย	

พุทธและชาวไทยมุสลิม	กลุ่มละ	6	คน)	จำนวนรวม	

30	คน

-	กลุ่มเปรียบเทียบ	(Control	group-ครัวเรือน	

ที่ไม่มีสมาชิกย้ายถิ่น)	จำนวน	30	คน
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1.	ค้นหาปัญหา/สำรวจ/
เตรียมการร่วมกับชุมชน

นำไปใช้จริงกับคน	3	กลุ่ม	
1.	ครัวเรือนที่มีสมาชิก				
ย้ายถิ่น	(ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง)
2.	ผู้สังเกต
3.	ครัวเรือนที่ไม่มีสมาชิกย้ายถิ่น 
(กลุ่มเปรียบเทียบ)

การประเมินผลกระทบแบบมีส่วนร่วม
(Participatory	Impact	Evaluation,PIE)

ทดลองใช้ในชุมชน	
2	ครัวเรือน

 

4.	ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน
ร่วมประเมิน

 

3.	ชุมชนร่วมกำหนด
ประเด็นคำถาม

 

2.วางแผนและกำหนดกรอบ
การทำงานร่วมกับชุมชน

 

ชุมชนช่วยอธิบายผล
 

5.	ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนร่วม
ตรวจสอบโดยการจัด
ประชุมปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม

 

ทราบระดับสุขภาวะครัวเรือน
และผลกระทบด้านสุขภาวะ
อันเนื่องมาจากการย้ายถิ่น

ของสมาชิก
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ	
โดยเทคนิคการสัมภาษณ์	

เชิงลึก

แก้ไขปรับปรุง	

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ	14	
ท่าน	ค่าความสอดคล้อง
ของความคิดเห็น	(IOC)

การวิจัยเชิงปริมาณ	
โดยเทคนิคการใช้แบบ	
ประเมินที่มีโครงสร้าง

ใช้ความรู้ด้านสถิติในการ	
ประมวลผลเพื่อหาค่า	IOC

การวิจัยเชิงปริมาณ	โดย
เทคนิค	การวิจัยกึ่งทดลอง
ใช้ความรู้ด้านสถิติใน
การประมวลผล

การวิจัยเชิงคุณภาพ	เช่น	
การจัดประชุมปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม	
การใช้เทคนิคการฉายออก

เทคนิคเส้นแบ่งเวลา
เทคนิคแผนภูมิจินตภาพ
เทคนิคต้นไม้ชุมชน

เทคนิคเรียงลำดับคะแนน

ค้นหาประเด็นดัชนีชี้วัดที่
เหมาะสม

จัดทำรายงานและนำเสนอ
 

การวิจัยและพัฒนา
(Research	and	development)ตรวจสอบร่วมกับชุมชน

รูปที่	1	แสดงแบบแผนการวิจัย	(research	design)
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	 (1)	 หลังจากนั้นใช้ความรู้ด้านสถิติและ	 

คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล	 โดยหาค่าสถิติเชิง	

พรรณนา	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน	

มาตรฐาน	

	 (2)		ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ 

ระดับสุขภาวะครัวเรือนก่อน	 และหลังมีสมาชิก 

ย้ายถ่ินที่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงประเมินตนเองรวมทั้ง 

เปรียบเทียบระดับสุขภาวะครัวเรือนก่อนและหลังมี

สมาชิกย้ายถิ่นในชุมชนที่ประเมินโดยผู้สังเกต	

โดยใช้สถิติ	t-dependent	test	ที่ระดับนัยสำคัญ	0.05

	 (3)	 ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ 

ระดับสุขภาวะครัวเรือนของครัวเรือน	ที่มีและไม่มี	

สมาชิกย้ายถิ่น	 ที่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและกลุ่ม 

เปรียบเทียบประเมินตนเอง	รวมทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องโดย

ทางอ้อม	ประเมินระดับสุขภาวะครัวเรือนที่มีและ 

ไมม่สีมาชกิยา้ยถิน่ในชมุชน	โดยใชส้ถติ	ิt-independent	

test	ที่ระดับนัยสำคัญ	0.05

5.	สะท้อนผลให้ชุมชนช่วยตรวจสอบและ	

อธิบายผล	 โดยการจัดประชุมปฏิบัติการแบบมี  

ส่วนร่วม	 (participatory	workshop)	 ใช้เทคนิคการ 

ฉายออก	(scenario)	เทคนิคเส้นแบ่งเวลา	(time	line)	

เทคนิค	แผนภูมิจินตภาพ	(mind	map)	เทคนิคต้นไม ้

ชุมชน	 (problem	 tree)	และเทคนิคการให้เรียงลำดับ 

คะแนน	 (ranking)	 ในการเก็บข้อมูลแล้วนำมา 

ประมวลผล	และเขียนรายงานก่อนนำผลที่ได้ไปให้ 

ชุมชนช่วยอธิบายผล

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิจัยตามลำดับขั้นตอน	ดังแสดงไว้ในรูปที่	 1	 ได้	

ผลดังนี้

1.	ผลการค้นปัญหา/สำรวจและตรวจสอบ	

รว่มกบัชมุชน	จากฐานขอ้มลูพบวา่	ในชมุชนทีศ่กึษา 

ดั้งเดิมมีครัวเรือนที่นับถือศาสนาพุทธและมุสลิมใน

สดัสว่นทีเ่ทา่กนั		ครวัเรอืนสว่นใหญท่ีพ่บในปจัจบุนั	

มีภูมิลำเนามาจากที่อื่นในภาคใต้	 	 สำหรับสัดส่วน 

การย้ายถิ่นออกนอกชุมชน	 โดยเฉลี่ยประมาณ 

ครัวเรือนละ	 2	 คน	ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลาน	 และ 

พบการย้ายถิ่นในกลุ่มชาวไทยมุสลิมมากกว่า 

ชาวไทยพุทธ	 โดยชาวไทยมุสลิมนิยมย้ายถิ่นไปใน 

3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 หรือประเทศมาเลเซีย 

ส่วนชาวไทยพุทธส่วนใหญ่นิยมย้ายเข้าสู่กรุงเทพ 

มหานคร	วตัถปุระสงคห์ลกัของการยา้ยถิน่คอื	เพือ่ไป 

ทำงานและเพือ่การศกึษาตอ่หวัหนา้ครวัเรอืนทีย่งัคง

อยู่ในครัวเรือน	ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอาย	ุครัวเรือนที่มี

สมาชิกย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีบุตรมากกว่า	 3	คนขึ้นไป	 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างพบว่า	ผู้ที่

ยา้ยถิน่เขา้มาอยูใ่นชมุชนในปจัจบุนัสว่นใหญเ่ปน็คน

มาจากภาคใต้ด้วยกัน	นอกน้ันก็เป็นชาวภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและชาวพม่า	 โดยคนไทยส่วนใหญ่เข้า 

มาอาศัยในชุมชนเพื่อรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 

ทำไร่	 ปลูกผัก	 ทำนา	 กรีดยาง	 และดูแลสวนยาง 

ส่วนคนพม่าส่วนใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพใน 

โรงงานอุตสาหกรรม	การก่อสร้าง	 และทำสวนยาง	

โดยมสีดัสว่นการยา้ยถิน่เขา้	(ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย)

และผู้ที่ย้ายถิ่นออกนอกชุมชนประมาณร้อยละ	10

2.	 การวางแผน/กำหนดกรอบการทำงาน/						 

คน้หาดชันชีีว้ดัสขุภาวะรว่มกบัชมุชน		เปน็การสรา้ง 

กระบวนการประเมินผลกระทบแบบมีส่วนร่วมขึ้น 

ในชุมชน		พบว่า		ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ 

เป็นอย่างดี	 ไม่มีปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่าง 

ชาวไทยพุทธ	 และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่	 เมื่อนำ 

ประเด็นดัชนีชี้วัดสุขภาวะ	(Wellbeing	issue)	ที่ได้มา 

สรุปแยกเป็นประเด็นทางบวกและทางลบแล้วจัด 

เป็น	 2	 ระดับ	 5	กลุ่ม	 	 คือ	ประเด็นที่ส่งผลกระทบ 

ตอ่สขุภาวะ	ในระดบับคุคล	(Personal	level)	แบง่เปน็	

3	 กลุ่ม	 คือ	ทางกาย	 (Physical)	 ทางใจ	 	 (Mental)		

ทางการดำรงชีวิต	 (Livelihood)	 กับประเด็นท่ี 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ	ในระดบัชมุชน	(Community 
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	level	)	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	การเข้าถึงบริการพื้นฐาน	

(Facilities/Utilities approach)	 และทางด้านสังคม	

(Social	life)	ผลการศกึษาไดป้ระเดน็ดชันชีีว้ดั	จำนวน	

126	ประเด็น	แบ่งเป็น	ประเด็นสุขภาวะทางกาย	25	

ประเดน็สขุภาวะทางใจ	30	ประเดน็สขุภาวะทางดา้น 

การดำรงชีวิต	 	33	 	ประเด็น	สุขภาวะด้านการเข้าถึง 

บริการพื้นฐานของชุมชน	14	ประเด็น	และสุขภาวะ 

ทางด้านสังคม	24	ประเด็น

3.	 ชุมชน ร่วมกำหนดประ เ ด็นคำถาม	

การประเมิน	 ผลการศึกษาพบประเด็นดัชนีชี้วัด 

คงเหลือ	80	ประเด็น		กล่าวคือ	สุขภาวะทางกายเหลือ	

14	ประเด็นสุขภาวะทางใจ	17	ประเด็น	สุขภาวะด้าน	

การดำรงชีวิต	29	ประเด็น	การเข้าถึงบริการพื้นฐาน	

ของชุมชน	9	ประเด็น	และสุขภาวะทางด้านสังคม	

คงเหลือ	11	ประเด็น	

4.	 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในชุมชนร่วมประเมิน		

โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น	 นำเครื่องมือไปให้กลุ่ม			

ผูเ้กีย่วขอ้ง	รว่มประเมนิระดบัสขุภาวะครวัเรอืนของ 

ตนเองและคนในชุมชน	พบว่า	 กลุ่มผู้สังเกตเห็นว่า 

ก่อนและหลังมีสมาชิกย้ายถิ่นครัวเรือนในชุมชน	 

มีระดับสุขภาวะทางด้านการดำรงชีวิตแตกต่างกัน	 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	และยังสังเกต 

เห็นว่า	ระหว่างครัวเรือนที่มี	และไม่มีสมาชิกย้ายถ่ิน	

มีระดับสุขภาวะทางด้านการดำรงชีวิตแตกต่างกัน	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	รวมทั้งเมื่อให้

กลุ่มผู้ เกี่ยวข้องโดยตรง	 และกลุ่มเปรียบเทียบ 

ประเมินตนเอง	พบว่า	 ระดับสุขภาวะทางด้านการ 

ดำรงชีวิตที่ ได้จากการประเมินตนเองของทั้ ง 

สองกลุ่ม	 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	เช่นเดียวกัน	(ตารางท่ี	1-3)	และมีทิศทางเป็นไป 

ในเชิงลบ	และเม่ือนำผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

มาตรฐาน	ที่กำหนดร่วมกัน	3	ระดับ		คือ	ดี	ปานกลาง	

ต่ำพบว่า	 ระดับสุขภาวะครัวเรือนของทุกกลุ่มใน 

ทุกองค์ประกอบ	และโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
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5.	 สะท้อนผลให้ชุมชนช่วยตรวจสอบและ	

อธิบายผล	 ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นว่า	 	 การย้ายถิ่น 

	ออกนอกชมุชนของสมาชกิในครวัเรอืน		มผีลกระทบ 

ทางลบต่อการดำรงวิถีชีวิตของสมาชิกที่เหลืออยู่ใน

ครัวเรือนในชุมชนมาก		โดยชุมชนอธิบายว่า		 เน่ืองจาก		

ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดังกล่าวมีลักษณะเป็นชุมชน

ชานเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ								

ทำให้คนในชุมชนไม่นิยมย้ายถิ่นออกนอกชุมชน	แต่

เหตุผลที่ทำให้คนจำเป็นต้องย้ายถิ่นออก		เนื่องจากมี

ปัจจัยผลักจากในพื้นที่ที่สำคัญคือ	ปัญหายาเสพติด		 

และบ่อนการพนันเป็นปัจจัยทำให้ผู้ปกครองต้อง 

ส่งบุตรหลานออกนอกชุมชนเพื่อให้ห่างไกลจาก	

ปัญหาดังกล่าว		ปัญหาคนต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิด

กฎหมาย	ที่นำโรคติดต่อหรือการแย่งงานคนในพื้นที่	

รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ใกล้เคียงชุมชนใน	

ปัจจุบัน	 ยังมีการจัดการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องตาม 

ต้อง	การของผูป้กครอง	นอกจากนัน้	ยงัมปีจัจยัดงึนอก	

พื้นที่คือ	ความต้องการไปทำงานหรือไปศึกษาต่อใน	

เมืองอื่น	รวมทั้ง	ในกลุ่มชาวไทยมุสลิมยังต้องการให้

บุตรหลานมีทักษะทางด้านศาสนาที่เข้มข้น	 และมี					

ทักษะทางภาษาต่างประเทศทั้งอาหรับ	 มลายูและ	

ภาษาอังกฤษ	 	 จึงนิยมส่งบุตรหลานไปในสามจังหวัด	

ชายแดนภาคใต้	หรือส่งไปประเทศมาเลเซีย

ผลกระทบเหตุผลอ่ืน	ท่ีการย้ายถ่ินมีต่อการดำรง 

วิถีชีวิตในชุมชน	สมาชิกในชุมชนอธิบายว่า	การย้ายถ่ิน 

ทำให้เกิดการแยกออกเป็นสองครัวเรือนหรือมากกว่า

น้ัน	ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน	นอกจากน้ัน	 ผู้ท่ีย้านถ่ิน 

มักจะอยู่ในวัยแรงงาน	จึงทำให้กำลังแรงงานในครัวเรือน 

ลดลง	 ผู้ที่ย้ายถิ่นเพื่อไปทำงานนั้น	 ส่วนใหญ่ไม่ได้ 

รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้ต้องไปเป็นแรงงานไร้ 

ฝมีอื	ทีม่คีา่ตอบแทนตำ่		สง่ผลใหส้ามารถสง่เงนิกลบั 

ครัวเรือนตนเองได้น้อย	 จำเป็นต้องดึงทรัพยากร 

จากใน	ครวัเรอืนออกนอกชมุชน	สว่นการยา้ยถิน่เพือ่ 

ออกไปศึกษาเล่าเรียนเป็นระยะเวลานานหลายปีนั้น  



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	7(1)	ม.ค.	–	มิ.ย.	2552

Hatyai	Journal	7(1)		Jan	–	Jun		200922

ตารางที่	1		ระดับสุขภาวะครัวเรือนที่มีและไม่มีการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือน	เมื่อให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

	 	 โดยตรงและกลุ่มเปรียบเทียบประเมินตนเอง

ประเด็น

ระดับสุขภาวะ
t -

independent
test

Sig.
(2-tailed)

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรง กลุ่มเปรียบเทียบ

             S.D     S.D

ระดับบุคคล 113.87 17.64 123.90 29.67 -1.59 0.12

สุขภาวะทางกาย 33.17 6.11 35.50 6.39 -1.45 0.15

สุขภาวะทางใจ 28.93 8.08 28.37 9.32 	0.25 0.80

สุขภาวะทางการดำรงชีวิต 51.77 12.51 60.03 18.09 							-2.06* 0.04

ระดับชุมชน 42.23 9.26 46.40 8.09 -1.86 0.07

การเข้าถึงบริการพื้นฐานของชุมชน 21.33 5.77 23.33 3.64 -1.61 0.11

สุขภาวะทางด้านสังคม 20.90 5.85 23.07 5.58 -1.47 0.15

สุขภาวะโดยรวม 156.10 24.00 170.30 35.24 -1.82 0.07

ตารางที่	2		ระดับสุขภาวะครัวเรือนที่มีและไม่มีการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือน	เมื่อประเมินโดยผู้สังเกต

ประเด็น

ระดับสุขภาวะ
t -

independent
test

Sig.
(2-tailed)

มีสมาชิกย้ายถิ่น
ไม่มี

สมาชิกย้ายถิ่น

     X S.D     X S.D

ระดับบุคคล 105.37 21.77 112.50 31.25 -1.03 0.31

สุขภาวะทางกาย 30.60 7.54 29.83 9.43 0.35 0.73

สุขภาวะทางใจ 26.80 9.00 26.60 11.35 0.08 0.94

สุขภาวะทางการดำรงชีวิต 47.97 14.17 56.07 14.31 							-2.20* 0.03

ระดับชุมชน 42.83 11.56 41.87 13.09 0.30 0.76

การเข้าถึงบริการพื้นฐานของชุมชน 20.93 7.17 21.90 6.91 -0.53 0.60

สุขภาวะทางด้านสังคม 21.90 6.61 19.97 7.18 1.09 0.28

สุขภาวะโดยรวม 148.20 29.35 154.37 42.82 -0.65 0.52

X X



ผลกระทบด้านสุขภาวะครัวเรือนจากการย้ายถิ่น

รุ่งรัตน์		เจริญวิศาล,	สุริยา		เหมตะศิลป	และสุธาสินี		บุญญาพิทักษ์ 23

ตารางที่	3		การเปรียบเทียบระดับสุขภาวะครัวเรือนก่อนและหลังมีการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือน	เมื่อ

	 	 ประเมินโดยผู้สังเกต

ประเด็น

ระดับสุขภาวะ
t -

independent
test

Sig.
(2-tailed)

ก่อน หลัง

     X   S.D      X    S.D

ระดับบุคคล 112.50 31.25 105.37 21.77 -1.44 0.16

สุขภาวะทางกาย 29.83 		9.43 30.60 		7.54 	0.46 0.65

สุขภาวะทางใจ 26.60 11.35 26.80 		9.00 	0.08 0.94

สุขภาวะทางการดำรงชีวิต 56.07 14.31 47.97 14.17 		-3.61* 0.00

ระดับชุมชน 41.87 13.09 42.83 11.56 	0.66 0.52

การเข้าถึงบริการพื้นฐานของชุมชน 21.90 		6.91 20.93 		7.17 -1.29 0.21

สุขภาวะทางด้านสังคม 19.97 		7.18 21.90 		6.61 	1.71 0.10

สุขภาวะโดยรวม 154.37 42.82 148.20 29.35 -1.03 0.31

ทำให้ไม่มีเวลาทำงานของครัวเรือน	ส่งผลให้สมาชิก	

ทีเ่หลอืตอ้งทำงานในครวัเรอืนมากขึน้	ใหเ้วลาในการ 

ร่วมกิจกรรมกับชุมชน	หรือกิจกรรมทางศาสนากับ 

ชมุชนนอ้ยลง	ทำใหโ้อกาสในการแลกเปลีย่นแรงงาน 

หรือการลงแขกเหมือนสมัยอดีตลดลง	 ค่าใช้จ่าย	

ที่เพิ่มมากขึ้น	 ทำให้บางครั้งครัวเรือนจำเป็นต้อง 

กู้ยืมเงิน	หรือบางครั้งต้องขายที่ดิน	ทรัพย์สิน	ทำให้	

ทรัพย์สินของครัวเรือนลดลงหรือบางครั้ง	ก่อให้เกิด	

หนี้สินการย้ายถิ่นยังส่งผลทำให้ขาดผู้สืบทอดอาชีพ

ดั้งเดิม	 ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 

เนือ่งจากผูท้ีย่า้ยถิน่ไปเรยีนสว่นใหญม่กัจะทำงานใน

สาขาที่ตนสำเร็จการศึกษาซึ่งมักจะไม่เกี่ยวข้องกับ 

การเกษตร	สง่ผลกระทบตอ่เนือ่ง	ทำใหผู้ท้ีห่ลงเหลอื

อยู่ในครัวเรือน	 ซึ่งมักจะเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถ 

ทำการเกษตรได้มากเหมือนเช่นในอดีตจึงจำเป็น 

ต้องขายที่ดิน	หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

กบัการเกษตรทำใหก้ารดำรงวถิชีวีติของคนในชมุชน

เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ	

สรุปผลการวิจัย
ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 	 การย้ายถิ่น	

ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ	 ต่อองค์ประกอบของ 

สุขภาวะด้านการดำรงชีวิตของครัวเรือนในชุมชน	 

เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งครวัเรอืนทีม่ี	และไมม่สีมาชกิ	

ย้ายถิ่น	ทั้งจากการประเมินตนเองของทั้งสองกลุ่ม					

และจากการให้ผู้สังเกตร่วมประเมิน	 รวมทั้งผลการ		

ศึกษาจากวิธีการศึกษาที่แตกต่างกันตั้งแต่ขั้นตอนที	่

1	ถึง	ขั้นตอนที	่ 5	 	นับตั้งแต่การลงพื้นที่เพื่อสำรวจ	

ตรวจสอบ	รว่มกบัชมุชน	การคน้หาดชันชีีว้ดัรว่มกบั	

ชุมชนการให้ชุมชนร่วมกำหนดประเด็นคำถาม	

ผ่านการตรวจสอบซ้ำ	 โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและ

ภายนอกชุมชน	 	 การให้ทุกฝ่ายร่วมประเมินโดยใช้							

เครื่ องมือที่ ผ่ านกระบวนการวิจั ยและพัฒนา		 

ตลอดจนผลการตัดสินโดยใช้กระบวนการเชิง 
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คุณภาพผ่านเวทีการประชุมปฏิบัติการแบบมี  

ส่วนร่วม	ต่างให้ผลสอดคล้องกัน

โดยผลกระทบของสขุภาวะครวัเรอืนดา้นการ

ดำรงชีวิตจากการศึกษา	 แม้มองผิวเผิน	 อาจไม่ใช่	

ปัญหาสำคัญที่เด่นชัด		แต่พบว่าเป็นเบื้องหลังของ	

ปัญหาสังคมอื่น	 ๆ	 เช่น	 คนแก่และเด็กถูกทอดทิ้ง		

ปัญหาครอบครัว	การเกิดกระแสสังคมบริโภคนิยม	

ความไว้วางใจของคนในสังคมลดลง	 ปัญหาการ	

สูญหายของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โดยเฉพาะภูมิปัญญา	

ด้านการเกษตร	 	ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังการลดพื้นที่ 

เพาะปลูก	 ทำให้ขาดแคลนพืช	 อาหารซึ่งปัญหา 

เหล่านี้ในมุมมองของนักพัฒนาบางท่าน		อาจเห็นว่า 

เป็นเรื่องไกลตัว	และมองข้ามไป		ด้วยเห็นว่าการย้าย

ถิ่นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่มาพร้อมกับยุค 

โลกาภิวัตน์และยากที่จะหยุดยั้งได้	 แต่ในมุมมอง 

ของผูว้จิยัเหน็วา่	แมเ้ราไมส่ามารถหยดุการยา้ยถิน่ได้

ท้ังหมด	 แต่เราสามารถลดปัจจัยผลักของการ 

ย้ายถ่ินได้	 โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย 

ได้หันกลับมาทำความเข้าใจกับปัญหาตามความ 

เป็นจริงและร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เกิดภาวะชุมชน 

เข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง	และการพึ่งตนเองเพื่อให้ 

สังคมไทยสามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย	 เพื่อลดปัจจัยผลัก				

และผลกระทบของการย้ายถิ่นของสมาชิกในชุมชน	

ด้านนโยบาย	 คือ	 (1)	 สถาบันการศึกษาควรจัด 

หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต	 และ 

ความต้องการของชุมชนมากขึ้น	 โดยให้ความสำคัญ	

กับภูมิปัญญา	และองค์ความรู้ในท้องถิ่นมากขึ้นกว่า	
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บทความวิจัย

การท่องเท่ียวในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง	1.	พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว

Tourism in Ton Nga - Chang Wildlife Sanctuary, 1.  Tourist Behavior

วิวัฒน์		จันทร์กิ่งทอง1

Wiwat  Jankingtong

1	อาจารย์สาขาวิชาการตลาด	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	125/502	ถ.พลพิชัย	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110

Abstract
This	research	(1)	studied	the	behavior	of	tourists	in	the	Ton	Nga-Chang	Wildlife	Sanctuary	and	(2)	evaluated	
the	relationship	between	the	subjects’	profile	and	their	traveling	behavior.		The	subjects	in	this	research	
were four hundred Thai tourists who traveled to the Ton Nga-Chang Wildlife Sanctuary.  The instruments 
of data collection were an accidental sampling and a questionnaire analyzed by using percentage, mean  

X 	standard	deviation	(S.D.),	and	Chi-square	test.	It	was	found	that	the	subjects	mainly	visited	Ton	Nga-
Chang	for	travel	and	relaxation,	most	of	them	used	their	own	vehicle	to	get	to	the	Ton	Nga-Chang	Waterfalls,	
groups	tended	to	include	more	than	five	persons,	in	the	past	two	years	they	had	visited	Ton	Nga-Chang	2-3	
times,	the	high	season	occurred	between	April	and	June,	and	the	weekend	(Saturday	or	Sunday)	was	found	
to be the favorite choice of the subjects. Age, occupation, average income, and the marital status of tourists 
effected the type of vehicle used.  Also, frequency of travel and the days of travel depended on the place of 
residence, education levels, occupations, average income, and marital status, while the type of soft drinks 
and food carried depended on age, education level, income, and occupation.

Key	words	:	Tourism, tourist behavior, Ton Nga-Chang wildlife sanctuary
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว	 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	

โตนงาช้าง	 2)	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล	 กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว	 ในเขต			

รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง	 	โดยศึกษา	 กับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาท่องเท่ียว	ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง 

จำนวน	 400	 คน	 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	 และแบบโควตา	 ส่วนเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บ	

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	โดยใช้สถิติพื้นฐาน	และใช้สถิติไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า	นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยว	และพักผ่อน		

โดยใชร้ถยนตส์ว่นตวัมากทีส่ดุ		และจำนวนคนทีเ่ขา้มาทอ่งเทีย่วดว้ยกนั		สว่นใหญจ่ะมจีำนวน	มากกวา่		5		คน	จำนวน	

ครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงประมาณ	 	 2	 	ปีที่ผ่านมา	 	ส่วนใหญ่จะอยู่ที่	 2	 -	 3	ครั้ง	 โดยช่วงเดือนที่ 

นักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุด	คือ	 เดือนเมษายน	–	มิถุนายน	และวันที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นวัน 

หยุดเสาร์หรืออาทิตย์

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว	 ได้แก่	 อายุ	 อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์		

กับพาหนะในการเดินทาง	ภูมิลำเนามีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการเดินทาง	 	นอกจากนี้พบว่า	อาชีพ	รายได้	

ต่อเดือน	และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับวันที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว		ในขณะที่อายุ	ระดับการศึกษา		อาชีพ	

และสถานภาพสมรส	มีความสัมพันธ์กับการนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทาน	

คำสำคัญ	:	การท่องเที่ยว, พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

บทนำ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 เป็นอุตสาหกรรมที่													

ส่งผลต่อการขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจ	 และการ	

พัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบัน	 ในปีหนึ่ง	 ๆ															

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนำรายได้ให้แก่ประเทศ 

ไทยมากกว่ารายได้จากการส่งออกสินค้าที่สำคัญ 

หลายประเภท	(ฉลองศรี		พิมลสมพงศ์,	2550)		ทั้งนี้	

เนื่องจาก	ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม 

มากมาย	มีศิลปะ	 วัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม	

โบราณสถาน	 ศาสนสถาน	 แหล่งประวัติศาสตร์	

หรืองานสร้างสรรค์	 ทางศิลปะ	ตลอดจนกิจกรรม	 

ที่ผสมผสานอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน	

ในท้องถิ่น 	 ซึ่ งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ ยวให้  

เดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง	 ๆ	 ผู้ที่ได้เคยมา 

ท่องเท่ียวจะได้รับความประทับใจและกลับมาใหม่ 

อีกครั้ง	 นอกจากนี้รัฐบาลยังกระตุ้น	 และให้การ 

สนับสนุนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศไทย	 เพื่อไม่ 

ให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ	 โดยการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐทำการ 

โฆษณาประชาสัมพันธ์แหลง่ทอ่งเทีย่วตา่ง	ๆ 	ทีส่ำคญั 

ของแตล่ะจงัหวดั	โดยการออกสำรวจ	สถานท่ีท่องเท่ียว 

ต่าง	ๆ 	ในประเทศไทย	และมีการปรับ	ปรุง	พฒันาสถานที ่

ท่องเที่ยวให้สะอาด	สวยงาม	 เพื่อเป็นอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวไทยที่มีความยั่งยืนตลอดไป	

ปจัจบุนัการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตไิดร้บั	ความ	

นิยมอย่างกว้างขวาง	 เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่							

เร่ิมหันมาให้ความสนใจท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติ

มากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลามีแหล่ง 

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก 

จากนักท่องเที่ยว	 ที่อยู่ ในจังหวัดใกล้เคียงหรือ	

จังหวัดอื่น	 เช่น	แหลมสมิหลา	 โดยมีประติมากรรม 
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นางเงือกเป็นภาพที่คุ้นตาของนักท่องเที่ยวมากที่สุด	

ส่วนอำเภอหาดใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

ที่น่าสนใจ	 ได้แก่	 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง		 

ซ่ึงมีน้ำตกท่ีสวยงามติดอันดับในภาคใต้	 (กลุ่มงาน 

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัด 

สงขลา,	2551	:	http	:	//www.songkhla.	go.th/	web_sk/

tour/	placetour.	php?menu=2)

จากการสำรวจของจำนวนนกัทอ่งเทีย่ว	ในเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 	พบว่า	ปี	พ.ศ.	 2547	

มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ	145,000	คน	และปี	

พ.ศ.	 2548	มีประมาณ	140,000	คน	 (เขตรักษาพันธุ์	

สัตว์ป่าโตนงาช้าง,	 	 ติดต่อส่วนตัว)	 ซึ่งน้อยกว่าปี	 

พ.ศ.	 2547	 	สาเหตุหลักอาจเป็นเพราะราคาน้ำมันที่ 

ปรับตัวสูงขึ้น	ทำให้เป็นต้นทุนในการเดินทางของ 

นักท่องเที่ยว	 และขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์		 

ทำให้ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก	 และ 

เมือ่นำจำนวน	นกัทอ่งเทีย่ว	ทีเ่ดนิทางเขา้มาในอำเภอ 

หาดใหญ่ในปี	พ.ศ.2547	และ	ปี	พ.ศ.	2548		เทียบกับ

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว	 ในเขตรักษา 

พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	พบว่า	 ร้อยละของจำนวน 

นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาทอ่งเทีย่ว	ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์

ป่าโตนงาช้าง	 เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา 

ท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่มีเพียงร้อยละ	 6.1	 

และ	5.9		ตามลำดับ

จากสภาพการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว		ทำใหผู้ว้จิยั 

ซึ่งสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม	ของนักท่องเที่ยวใน 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 เพราะการศึกษา 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว	จะทำให้ทราบถึงพฤติกรรม	

การซื้อ	ก่อนและหลังการใช้บริการอย่างไร	 (Kotler	

and	Keller,	 2006)	 	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วน 

ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	 สามารถจัด 

กลยุทธ์	 และกิจกรรมการตลาดเพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	ศึกษาพฤติกรรม

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว	 ในเขตรักษาพันธุ์ 

สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ 

ระหวา่งปจัจยัสว่นบคุคลกบัพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ของนักท่องเท่ียวในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยมี 

กรอบแนวความคิดดังแสดงในรูปที่	 1	 ใช้การเก็บ 

รวบรวมขอ้มลูโดยแบบสอบถาม	เปน็เครือ่งมอืในการ 

วจิยั	โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประชากร	กลุม่ตวัอยา่ง	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ		ดังต่อไปนี้

	 ปัจจัยส่วนบุคคล

	 -	เพศ

	 -	อายุ

	 -	ระดับการศึกษา

	 -	อาชีพ

	 -	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

	 -	สถานภาพ

	 -	ภูมิลำเนา

	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

	 -	พาหนะในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

	 -	จำนวนครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

	 -	ช่วงเดือนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

	 -	วันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

	 -	การนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทาน

	 -	การซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดหรือของฝาก

รูปที่	1  กรอบแนวคิดการวิจัย	(Conceptual	Framework)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูล
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ 	 คือ	 นักท่องเที่ยว	 

ชาวไทยที่ เ ข้ ามาท่อง เที่ ยว ใน เขตรักษาพันธุ์ 						

สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 	 ในช่วงเดือนกรกฎาคม	 2550	 -	

มิถุนายน	 2551	 โดยได้จำนวนประชากรทั้งสิ้น		

142,500	คน	และการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	

โดยการใช้จำนวนประชากร	 142,500	 คน	คำนวณ	

ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง	โดยใชส้ตูรของยามาเน่	(Yamane,	

1973	:	729)		ซึ่งคำนวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน	

400	คน	 	 ส่วนวิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง	

แบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)	และแบบโควตา	

(Quota	Sampling)	ใหค้รอบคลมุจำนวนนกัทอ่งเทีย่ว

ทั้งเพศ	 และช่วงอายุที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตรักษา 

พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างจำนวนเท่า	 ๆ	 กันโดยมี 

รายละเอียด	ดังแสดงในตารางที่	1

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบ										

สอบถาม	โดยผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามจากการศกึษา	

เอกสาร	ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงจาก			

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บริหารชุมชน	

จำนวน	 5	 คน	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ 

รับผิดชอบดูแลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 

จำนวน	5	คน	 โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม 

เป็น	2	ส่วน	ดังนี้

ส่วนที่	 1	 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของ 

นักท่องเที่ยว

ส่วนที่ 	 2	 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ 

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ	 1	 ปี	

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 2550	 -	 มิถุนายน	 2551	 โดย									

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับผู้ช่วยวิจัย				

ทีผ่า่นการชีแ้จงในขอ้คำถาม	กระบวนการดำเนนิการ	

สัมภาษณ์	และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด

กอ่นดำเนนิการทกุครัง้	และจะดำเนนิการเกบ็รวบรวม 

ข้อมูลทุกเดือน	 โดยจะกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

ในแต่ละเดือน	ให้สอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยว

ทีเ่ขา้มาทอ่งเทีย่วในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่โตนงาชา้ง	

เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ทีห่ลากหลาย	ครอบคลมุทกุชว่งทีม่กีารเปลีย่นสภาพ

การท่องเที่ยวตลอดจนให้มีการกระจายในช่วงวัน 

ธรรมดา	วนัหยดุเสาร-์	อาทติย	์และวนัหยดุในเทศกาล		

ส่วนช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เริ่มตั้งแต่ 

เวลา	 12.00-16.00	 น.	 โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 

จะกระจายแต่ละสถานที่ 	 และเวลา	 16.30	 น.		

จะรวบรวมแบบสอบถาม	 และตรวจสอบความ	

สมบูรณ์ของข้อคำถาม	 ซึ่งจำนวนแบบสอบถาม	

ทีเ่กบ็ไดใ้น	1	เดอืน	เฉลีย่ประมาณ		40		คน		ดำเนนิการ	

จนครบจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด	400	คน

ตารางที่	1		จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามเพศและช่วงอายุ

ช่วงอายุแต่ละวัย	(1) เพศชาย เพศหญิง รวม

วัยรุ่น

			ตั้งแต่	12	-	19	ปี 50 50 100

วัยผู้ใหญ่	

			ตั้งแต่	20	-	29	ปี 50 50 100

วัยกลางคน

			ตั้งแต่	30	-	39	ปี 50 50 100

ผู้ที่มีอายุ

			ตั้งแต่	40	ปีขึ้นไป 50 50 100

รวม 200 200 400
(1)	วัยรุ่น	อายุ	12	-	19	ปี,	วัยผู้ใหญ่	20	-	29	ปี,	

				วัยกลางคน	30	-	39	ปี,	วัยสูงอายุ	40	ปีขึ้นไป



การท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

วิวัฒน์		จันทร์กิ่งทอง 31

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม															

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานสถิติ เพื่อการวิจัย	

ประกอบด้วย

(1)		ค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	

อายุ	 ระดับการศึกษา	อาชีพ	 รายได้	 และพฤติกรรม 

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

(2)		ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบคุคลกบั

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วโดยใชก้ารหาคา่สมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์	 Cramer’s และทดสอบความสัมพันธ์	

ด้วยไคสแควร์	

ผลการวิจัยและอภิปราย
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรม	

ของนักท่องเที่ยว	ที่มาเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

โตนงาช้าง	 จำนวน	400	คน	 	ดังแสดงในตารางที่	 2	

พบว่า	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สำเร็จ	

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	หรือกำลังศึกษาใน	

ระดับปริญญาตรี	 โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่มี	

รายได้	สาเหตุที่ไม่มีรายได้เพราะกำลังศึกษาอยู่	 และ	

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ส่วนใหญ่จะมีรายได้ในช่วง	

5,001	-	10,000	บาท/เดอืน		และมสีถานภาพสว่นใหญ	่

เป็นโสด	 	ซึ่งมีภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสงขลา	 

และนกัทอ่งเทีย่วจากตา่งจงัหวดัทีเ่ขา้มามากทีส่ดุคอื	

จังหวัดพัทลุง	ส่วนจังหวัดอื่น	ๆ	ที่เข้ามาท่องเที่ยว	

รองลงมา	ได้แก่	จังหวัดนราธิวาส	ปัตตานี	สตูล	ฯลฯ	

จะเห็นได้ว่าอัตราการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับ 

ระดบัการศกึษา	อาชพี	รายได	้สถานภาพ	และระยะทาง	

ระหว่างที่อยู่ของนักท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว	

	ในส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว	พบว่า	

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง	 โดยส่วนใหญ่จะเข้ามา			

เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว	

อาจเป็นเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว	 และสามารถ	

จัดสรรเวลาได้ตามต้องการ	 รวมถึงสามารถเข้าถึง	

แหลง่ทอ่งเทีย่วตา่ง	ๆ 	ไดด้กีวา่		อกีทัง้	ผลการวจิยัพบวา่	

แต่ละครั้งที่มาเที่ยวนักท่องเที่ยวนิยมมาเป็นกลุ่ม				 

ซึ่งจะมีจำนวนมากกว่า	 5	 คน	 อาจเป็นเพราะ 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวเป็น 

ครอบครัว	 หรือเป็นกลุ่มเพื่อนจำนวนหลายคน		 

เพราะจะได้รับความสนุกสนานจากการท่องเที่ยว 

มากขึ้น	 สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว	

(ศภุลกัษณ	์	อคัรางกรู,	2548)	ทีก่ลา่วไวว้า่นกัทอ่งเทีย่ว 

สว่นใหญม่พีฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วเปน็กลุม่	เนือ่งจาก 

จะทำให้ได้รับความสนุกสนานมากข้ึน	และจำนวน 

คร้ังในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในช่วงประมาณ	 

2	ปีนี้	 ส่วนใหญ่จะอยู่ที่	 2	 -	 3	ครั้ง	 โดยมักเดินทาง 

มาท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายน	 -	 มิถุนายนอาจ 

เป็นเพราะเป็นช่วงปิดเทอม	 และในเดือนเมษายน	

มเีทศกาลวนัสงกรานต์		ในสว่นของผลการวจิยัพบวา่ 

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

โตนงาช้าง		ส่วนใหญ่จะขึ้นไปท่องเที่ยวบนชั้นน้ำตก

เพียงบางชั้นเท่านั้น	และชั้นน้ำตกที่ชอบขึ้นไปเที่ยว 

มากท่ีสุด	คือ	 ช้ัน	3	โดยให้เหตุผลว่าเป็นช้ันท่ีสวยงาม 

และบรรยากาศดี	 ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม	 

รวมถึงสินค้าเบ็ดเตล็ดหรือของฝากนั้นนักท่องเที่ยว

โดยส่วนใหญ่นิยมซื้อในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตน- 

งาช้างและส่ิงท่ีนักท่องเท่ีียวซือ้มากทีส่ดุ	คอืเครือ่งดืม่

และของรบัประทานเลน่อาจเปน็เพราะความสะดวก

ในการรบัประทาน	และลดภาระในการนำเขา้มา	โดยม ี

รายละเอียดดัง	แสดงในตารางที่	3

จากผลการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล	 กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ 

นักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	

พบวา่		อาย	ุ	อาชพี		รายไดต้อ่เดอืน		และสถานภาพสมรส	

ของนักท่อง เที่ ยวมีความสัมพันธ์กับพาหนะ	

ในการเดินทาง	อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวที่อยู่ใน
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ตาราง	2		จำนวนและร้อยละของนักท่องเที่ยว

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน
(ร้อยละ)

1.	ระดับการศึกษา

ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่	3

มัธยมศึกษาปีที่	3

มัธยมศึกษาปีที่	6	/ปวช.

อนุปริญญา	(ปวส.)

ปริญญาตรีขึ้นไป

80	(20.00)

36	(9.00)

84	(21.00)

81	(20.30)

119	(29.70)

2.	อาชีพ

นักเรียน	/	นักศึกษา

พนักงานบริษัทเอกชน

ราชการ	/	รัฐวิสาหกิจ

ค้าขาย	/	ธุรกิจส่วนตัว

รับจ้างทั่วไป

เกษตรกร	/	ประมง

แม่บ้าน	/	พ่อบ้าน

158	(39.50)

59	(14.70)

22	(5.50)

68	(17.00)

59	(14.70)

19	(4.80)

15	(3.80)

3.	รายได้ต่อเดือน

ไม่มีรายได้

-	กำลังศึกษาอยู่

-	เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน

ต่ำกว่า	5,000	บาท

5,001	-	10,000	บาท

10,001-	20,000	บาท

มากกว่า	20,000	บาท

151	(37.70)

(136)	(90.00)

(15)	(10.00)

42	(10.50)

131	(32.80)

60	(15.00)

16	(4.00)

4.	สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่า	หรือแยกกันอยู่

234	(58.50)

160	(40.00)

6	(1.50)

5.	ภูมิลำเนาปัจจุบัน

จังหวัดสงขลา

จังหวัดอื่น	ๆ

-	จังหวัดพัทลุง

-	จังหวัดตรัง

265	(66.20)

135	(33.80)

40	(29.60)

6	(4.50)

ตารางที่	2		(ต่อ)

ปัจจัยส่วนบุคคล 		จำนวน

		(ร้อยละ)

-	จังหวัดสตูล

-	จังหวัดนราธิวาส

-	จังหวัดปัตตานี

-	จังหวัดยะลา

-	จังหวัดนครศรีธรรมราช

-	จังหวัดกระบี่			

19	(14.10)

25	(18.50)	

22	(16.30)

12	(8.90)

8	(5.90)

3	(2.20)

ช่วงวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่	 12	 -	 19	 ปี	 มีอาชีพเป็น		

นักเรียน	หรือนักศึกษา	 ไม่มีรายได้	มีสถานภาพโสด				

โดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์	

ป่าโตนงาช้างโดยรถจักรยานยนต์	 อีกทั้งยังพบว่า											

ภูมิลำเนามีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการ 

เดินทาง

ทั้งนี้	 เพราะนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลำเนาปัจจุบัน

อยู่ในจังหวัดสงขลา	 จะมีจำนวนครั้งในการเข้ามา	

ท่องเที่ยวในรอบประมาณ	 2	 ปี	 จำนวนหลายครั้ง											

อาจเป็นเพราะระยะทางในการเดินทางใกล้กับ 

แหล่งท่องเที่ยว	 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลำเนา 

ปัจจุบันอยู่ต่างจังหวัด	 จะมีจำนวนครั้งในการเข้า 

ท่องเที่ยวในรอบประมาณ	 2	 ปี	 จำนวนน้อยกว่า	

อาจเป็น	 เพราะระยะทาง	 ในการเดินทางไกลกว่า	 

จึงไม่สะดวกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวบ่อยครั้ง 

อีกทั้ง	นักท่องเที่ยวที่มีอายุ	 ระดับการศึกษา	อาชีพ	 

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับการนำอาหาร 

และเค ร่ือง ด่ืมมา รับประทานอาจ เป็น เพราะ 

นักท่องเที่ยวที่ เป็นวัยรุ่น 	 ซึ่งมีอายุอยู่ 	 ในช่วง	 

12	 -	 19	 ปี	 เป็นนักเรียน	 หรือนักศึกษาที่มีระดับ 

การศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษา	ปีที่	3	จนถึงอนุปริญญา	

สถานภาพโสด	 และยังไม่มีรายได้	 ส่วนใหญ่นิยม	

ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม	 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

โตนงาช้างอาจเป็นเพราะต้องสะดวกในการรับประทาน
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ตารางที่	3		จำนวนและร้อยละของนักท่องเที่ยว	จำแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จำนวน	(คน) ร้อยละ

1.	วัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าโตนงาช้าง

ท่องเที่ยว/พักผ่อน

ทัศนศึกษา

ประชุม/สัมมนา

378

18

4

94.50

4.50

1.00

2.	พาหนะในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าโตนงาช้าง

รถจักรยานยนต์

รถยนต์ส่วนตัว

รถบริการนำเที่ยว

รถโดยสารไม่ประจำทาง

อื่น	ๆ		เช่น	รถโรงเรียน,	รถบริษัท

91

280

13

4

12

22.70

70.00

3.30

1.00

3.00

3.	จำนวนคนที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยกัน

2	คน

3	คน

4	คน

5	คน

มากกว่า	5	คน

21

30

58

62

229

5.30

7.50

14.50

15.50

57.20

4.	จำนวนครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วง	2	ปี

1	ครั้ง

2	-	3	ครั้ง

4	-	5	ครั้ง

มากกว่า	5	ครั้ง

75

224

67

34

18.70

56.00

16.80

8.50

5.	ช่วงเดือนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

มกราคม	-	มีนาคม

เมษายน	-	มิถุนายน	

กรกฎาคม	-	กันยายน

ตุลาคม	-	ธันวาคม

54

302

24

20

13.50

75.50

6.00

5.00

6.	วันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

วันธรรมดา	(จันทร์	-	ศุกร์)

วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์

วันหยุดเทศกาล

35

264

101

8.70

66.00

25.30
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ตารางที่	3		(ต่อ)

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จำนวน	(คน) ร้อยละ

7.	ลักษณะการขึ้นน้ำตกโตนงาช้าง

ทุกชั้นน้ำตก

บางชั้นน้ำตก

16

384

4.00

96.00

8.	ชั้นน้ำตกโตนงาช้างที่ชอบที่สุด

น้ำตกชั้นที่	1

น้ำตกชั้นที่	2

น้ำตกชั้นที่	3

น้ำตกชั้นที่	4

87

112

156

22

21.70

28.00

39.00

5.50

9.	เหตุผลที่เลือกเที่ยวชั้นน้ำตกแต่ละชั้น

น้ำตกชั้นที่	1

ไม่มีกำลังที่จะขึ้นชั้นที่สูงกว่านี้

มีความสะดวกสบายและปลอดภัยกว่าชั้นอื่น

สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานได้

มีคนจำนวนมาก

น้ำตกชั้นที่	2

สวยงามและบรรยากาศดี

ไม่สูงจนเกินไปสามารถขึ้น-ลงได้

มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ

มีคนจำนวนมาก

น้ำตกชั้นที่	3

สวยงามและบรรยากาศดี

สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ

ไม่สูงจนเกินไปสามารถขึ้น-ลงได้

มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ

มีคนจำนวนมาก

น้ำตกชั้นที่	4

สวยงามและบรรยากาศดี

มีคนจำนวนน้อย

ไม่สามารถขึ้นชั้นต่อไปได้

น้ำตกชั้นที่	5

สวยงามและบรรยากาศดี

มีคนจำนวนน้อย

ไม่สามารถขึ้นชั้นต่อไปได้

35

44

5

3

45

32

20

15

75

16

23

28

14

17

3

2

6

2

1

40.20

50.60

5.70

3.50

40.20

28.60

17.80

13.40

48.10

10.30

14.70

17.90

9.00

77.30

13.60

9.10

66.70

22.20

11.10
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ตารางที่	3		(ต่อ)

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จำนวน	(คน) ร้อยละ

10.	จำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่เล่นน้ำตกและเล่นน้ำตก

ไม่เล่นน้ำตก

เล่นน้ำตก

ชั้นที่	1

ชั้นที่	2

ชั้นที่	3

ชั้นที่	4

ชั้นที่	5

ชั้นที่	6

ชั้นที่	7

107

293

51

73

136

14

7

2

10

26.80

73.20

17.40

24.90

46.40

4.80

2.40

0.70

3.40

11.	การนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทาน

นำอาหารและเครื่องดื่มมาจากบ้าน

ซื้อจากข้างนอกแล้วนำมารับประทาน

ซื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

139

83

178

34.70

20.80

44.50

12.	การซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดหรือของฝากที่ขายในเขต 

						รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

ไม่เคยซื้อ

ซื้อสินค้า

เครื่องดื่มและของรับประทานเล่น

เครื่องแต่งกาย	เช่น	เสื้อผ้า	หมวก	รองเท้า

อุปกรณ์ในการเล่นน้ำ	เช่น	ห่วงยาง	แว่นตา

เครื่องประดับ	เช่น	กำไล	แหวน	ที่หนีบผม

ของที่ระลึก	เช่น	พวงกุญแจ	โมบาย	หนังตะลุง

ป๋องแป๋ง	กระเป๋าสาน	เป็นต้น

50

350

218

57

48

15

12

12.50

87.50

62.30

16.30

13.70

4.30

3.40

และไม่ยุ่ งยากในการจัดเตรียมหรือซื้ออาหาร 

และเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามา	 และนักท่องเที่ยว	

ที่ มี อ าชีพ 	 ร าย ได้ ต่ อ เดื อน 	 และสถานภาพ	 

มีความสัมพันธ์กับวันที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว	อาจ

เป็น เพราะนักท่ อง เที่ ย วที่ เ ป็นนั ก เ รี ยนหรื อ 

นั ก ศึ กษ า 	 โ ด ยส่ วน ใหญ่ ไ ม่ มี ร า ย ไ ด้ แ ล ะมี  

สถานภาพ โสดส่ วน ใหญ่ จ ะ เ ดิ นท า ง เ ข้ า ม า 

ท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	

ในวันเสาร์-อาทิตย์	 เนื่องจากเป็นวันหยุดจึงนิยม 

เข้ามาท่องเที่ยว
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย	 สำหรับ														

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร 

จัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 และผู้ที่ 

เกี่ยวข้องโดยจะเสนอแนะจากผลการวิจัย	 ที่พบ	

มีดังนี้

(1)	 พาหนะในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวมาก 

ที่สุด	 คือ	 รถยนต์ส่วนตัว	 และวันที่เดินทางเข้ามา	

ท่องเที่ยว		ส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์	

จึงเสนอให้เจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง	 

จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์เพิ่มให้เพียงพอกับ 

จำนวนรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในวันหยุด 

เสาร์	หรืออาทิตย์	

(2)		ในช่วงเดือนกรกฎาคม	 -	 ธันวาคม	 จะมี 

จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวน้อย	 จึงเสนอ	

ให้จัดกิจกรรมพิเศษ	ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา	

ท่องเที่ยวมากขึ้น	 เช่น	 เดิน-วิ่งการกุศล	การเดินป่า	

ศึกษาธรรมชาติ	กิจกรรมดูนก		เป็นต้น

(3)	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวน้ำตก	

ต้ังแต่ช้ัน	1	 ถึงช้ัน	3	 จึงควรมีเจ้าหน้าท่ีประจำตามช้ัน 

ของน้ำตกเพ่ือดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว

(4)	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่	 นิยมซื้ออาหาร 

และเครือ่งดืม่ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่โตนงาชา้ง		จงึ

เสนอให้ควรเพิ่มความหลากหลายของประเภท 

อาหาร	 เช่น	 ร้านก๋วยเตี๋ยว	 ร้านข้าวแกง	ร้านอาหาร 

ประเภทยำ	และร้านอาหารทะเล	เป็นต้น	และให้เพิ่ม 

ความหลากหลายของประเภทร้านขายเครื่องดื่ม	เช่น 

	กาแฟ	น้ำดื่มสมุนไพร	น้ำผลไม้	น้ำปั่น	และไอศกรีม	

เป็นต้น	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับ 

ประทานอาหารและเลือกดื่มน้ำได้หลากหลายขึ้น	 

และทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

(5)	 ประเภทสินค้าเบ็ดเตล็ดหรือของฝากที่ 

นักท่องเที่ยวซื้อมากที่สุด	 คือ	 เครื่องดื่มและของ	

รับประทานเล่น	 	 จึงเสนอให้ผู้ประกอบการร้านขาย 

สนิคา้เบด็เตลด็	ควรเพิม่ความหลากหลายของประเภท 

เครื่องดื่มและของรับประทานเล่นให้มากขึ้น	 เพื่อ 

สนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
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ประสมการตลาดบริการและความต้องการของนักท่องเที่ยว

Tourism in Ton Nga - Chang Wildlife Sanctuary, 2.  The Satisfaction on Service 
Maketing	Mix	and	other	Demands

วิวัฒน์		จันทร์กิ่งทอง1

Wiwat  Jankingtong
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Abstract
This	research	(1)	compared	the	level	of	tourist	satisfaction	with	the	Service	Marketing	Mix	and	the	level	
of	requirements	arising	from	tourist	experiences	in	the	Ton	Nga-Chang	Wildlife	Sanctuary,	(2)	evaluated	
the	 tourists’	 satisfaction	with	 the	 Service	Marketing	Mix	 and	 their	 demands	 based	 on	 personal	 factors	
and	travel	behavior,	and	(3)	collected	suggestions	and	issues	provided	by	the	tourists	at	Ton	Nga-Chang	
Wildlife Sanctuary.  The subjects in this research were four hundred Thai tourists who traveled to the 
Ton Nga-Chang Wildlife Sanctuary.  The research methodology included a quota sampling and a set of 
questionnaires to collect the desired data.  Statistical procedures used in the data analysis were Chi-square, 
t-test, and F-test.
	 The	 level	 of	 tourist	 satisfaction	 with	 the	 Service	Marketing	Mix	 was	moderate	 in	most	 aspects,	
except	that	the	cleanliness	and	attractive	aspects	were	rated	highly	and	satisfaction	with	the	publicity	aspect	
was rated low.  For publicity, male and female subjects rated differently the level of satisfaction with the 
Service	Marketing	Mix.		For	the	venue’s	rules	and	regulations,	marital	status,	career,	and	monthly	income	
differentiated	the	level	of	satisfaction	with	the	Service	Marketing	Mix.
 Subjects who prepared their own meals and drinks had different levels of satisfaction with the goods 
for sale, the pricing of goods and services, and the venue’s rules and regulations than those who did not.  
Furthermore, subjects who prepared their own meals had different demands for services.  Dates of travel 
effected	the	level	of	satisfaction	with	the	facility	aspect	of	the	Service	Marketing	Mix.		All	subjects	mentioned	
variables	and	specific	tourists’	personal	factors	and	attributes	were	highly	correlated	and	highly	statistically	
significant	at	the	0.01	level.

Key	words	:	Tourism, service marketing mix
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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา	1)	ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านต่าง	ๆ	 	 และระดับ	

ความต้องการของนักท่องเที่ยว	 จากการเข้ามาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 2)	 เปรียบเทียบ	 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ	 	 และความต้องการของนักท่องเที่ยวจากการเข้ามาท่องเที่ยวในเขต	

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 	 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว	 	 และ	 3)	ปัญหาและข้อ 

เสนอแนะของนักท่องเที่ยวจากการเข้ามาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 โดยศึกษากับนักท่องเที่ยว																					

ชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 จำนวน	 400	 คน	 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ	

กำหนดโควตา		สว่นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถาม	และใชส้ถติไิคสแควร์	การทดสอบคา่ที	

และการทดสอบค่าเอฟ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อส่วนประสมการตลาด	พบว่า	 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อส่วน	

ประสมการตลาดบริการ	 ในระดับปานกลางทุกข้อ	 	 ยกเว้น	 ด้านความสะอาดและสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว	

ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับสูง	 ในขณะที่มีความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับต่ำ	นักท่องเที่ยวที่เป็น	

เพศชายและเพศหญิง	 มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านการประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน		

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ	สถานภาพสมรส	และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด	

บริการด้านกฎระเบียบแตกต่างกัน		นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการนำอาหารเครื่องดื่มมารับประทานต่างกัน	มีความ	

พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านสินค้าที่ขาย	 ด้านการตั้งราคาสินค้าและบริการ	 ด้านกฎระเบียบ	

แตกต่างกัน		และนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเข้ามาท่องเที่ยวในวันที่ต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการ

ตลาดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกัน	 	อีกทั้งยังพบว่า	นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการนำอาหารและ	

เครื่องดื่มมารับประทานต่างกัน	มีความต้องการด้านการบริการของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน	 โดยทุกประเด็นมีความ									

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

คำสำคัญ	:	การท่องเที่ยว, ส่วนประสมการตลาด

บทนำ
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับ				

ประเทศไทยและก่อให้เกิดการสร้างงาน	ซึ่งส่งผลต่อ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า	 

รายได้จากการส่งออกสินค้าที่สำคัญหลายประเภท	

(ฉลองศร	ี	พมิลสมพงศ,์	2550)		เนือ่งจากประเทศไทย	

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย	 มีศิลปะ	

วัฒนธรรม	 และประเพณีที่งดงาม	 โบราณสถาน	

ศาสนสถาน	แหล่งประวัติศาสตร์หรืองานสร้างสรรค์ 

ท า ง ศิ ล ป ะตลอด จนกิ จ ก ร รมที่ ผ สมผส าน	 

อยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

ซึ่ งสามารถดึงดูดนักท่อง เที่ ยวให้ เดินทางมา 

ทอ่ง	เทีย่วในสถานทีต่า่ง		ๆ 		และผูท้ีไ่ดเ้คยมาทอ่งเทีย่ว 

จะได้รับความประทับใจและกลับมาใหม่อีกครั้ง	 

นอกจากนีร้ฐับาลยงักระตุน้และใหก้ารสนบัสนนุคน

ไทยท่องเที่ยวในประเทศไทย	 เพื่อไม่ให้เงินตราไหล 

ออกนอกประเทศ	และการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

ได้จัดทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

ต่าง	ๆ 	ที่สำคัญของแต่ละ	จังหวัด	โดยการออกสำรวจ 

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 ในประเทศไทยและมีการ 

ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงาม	 
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เพื่อเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่มีความ	

ยั่งยืนตลอดไป

ปัจจุบันบรรดานักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยว 

เชิงธรรมชาติมากขึ้น	 และได้กลายเป็นธุรกิจที่มี 

แนวโน้มเจริญเติบโตเพ่ิมสูงข้ึนในแวดวงอุตสาหกรรม

การ	ทอ่งเทีย่วไทย			(วรางคณา		อดศิรประเสรฐิและคณะ,	

2550)	 และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัด	

สงขลามีจำนวนมากมาย	 แต่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ 

รู้จักของนักท่องเท่ียวจากจังหวัดอ่ืน		เช่น		แหลมสมิหลา	

โดยมีประติมากรรมนางเงือกเป็นภาพที่คุ้นตาของ 

นักท่องเที่ยวมากที่สุด	ส่วนอำเภอหาดใหญ่มีแหล่ง 

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ	 ได้แก่	 เขตรักษา 

พนัธุส์ตัวป์า่โตนงาชา้ง	ซึง่มนีำ้ตกทีส่วยงามตดิอนัดบั 

ในภาคใต้	 (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

สำนักงานจังหวัดสงขลา,	2551	:	http://	www.	song-

khla.	go.th/	web_	sk/tour/placetour.php?	menu=2)		

แตไ่มเ่ปน็ทีรู่จ้กัของนกัทอ่งเทีย่วจากจงัหวดัอืน่	และ

จากการสอบถามนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่

ที่รู้จักเพราะการชักชวนกันมา	 และบอกต่อแบบ	

ปากต่อปาก	 	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความ	

พึงพอใจ	และความต้องการของนักท่องเที่ยว	เพื่อนำ

ผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและ 

ปรบัปรงุการบรหิารจดัการสถานทีท่อ่งเทีย่ว	(Kotler	

and	Keller,	 2006)	 โดยเปิดโอกาสให้คนในพ้ืนท่ีมี 

ส่วนรว่มในการปรบัปรงุพฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่ว	และ								

พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของตนให้เป็นที่น่าสนใจ 

ยิ่งขึ้น	 รวมถึงให้การต้อนรับและให้บริการที่ดีแก่																

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าโตนงาช้างเพื่อสร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืม			

นอกจากนี้หลักการตลาดถือว่ามีความสำคัญและ		

จำเป็นอย่างย่ิง	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นควรท่ีจะมีการศึกษา 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการและ 

ความต้องการของนักท่องเท่ียวในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

โตนงาช้าง	 อำเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 โดยมี	

วัตถุประสงค์ในการวิจัย	 	 เพื่อศึกษาระดับความ	 

พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านต่าง	ๆ	

และระดบัความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วจากการเขา้

มาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 

เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

บริการ	และความต้องการของนักท่องเที่ยวจากการ 

เข้ามาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	

จำแนกตามปัจจัย	 ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ	

ท่องเที่ยว	 และศึกษาปัญหา	ตลอดจนข้อเสนอแนะ				

ของนักท่องเที่ยวจากการเข้ามาท่องเที่ยวในเขต		

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 ใช้แบบ

สอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และกำหนด	

ประชากรในการศึกษา	 เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามา	

ท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลาในช่วง	

เดือนกรกฎาคม	2550	-	มิถุนายน	2551	และสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยวธิกีารสุม่แบบบงัเอญิ	แบบกำหนดโควตา	

จำนวน	 400	 คน	 โดยมีเครื่องมือการเก็บรวบรวม	

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบ-	 

ถามที่พัฒนาโดยผู้วิจัยด้วยการศึกษาเอกสาร	ทฤษฎี	

และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการสัมภาษณ์  

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บริหารชุมชนจำนวน	5	คน	

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเขต 

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างจำนวน	 5	 คน	 โดยมี 

โครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น	6	ส่วน	ดังนี้

ส่วนที่ 1	 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของ 

นักท่องเที่ยว	จำนวน	7	ข้อ

สว่นที่ 2	คำถามเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาด

บริการ	7	Ps	ตามแนวคิดของ	Lovelock	 (1996)	ที่มี					

ผลตอ่ระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว	ประกอบ	

ด้วยด้านต่าง	ๆ	ดังนี้
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(1)	ด้านผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก	

จำนวน	12	ข้อ

(2)		ด้านการตั้งราคา	จำนวน	4	ข้อ

(3)	 ด้านสถานท่ีและความสะดวกในการเดินทาง	

จำนวน	4	ข้อ

(4)		ด้านการประชาสัมพันธ์	จำนวน	3	ข้อ

(5)		ด้านบุคลากร	จำนวน	2	ข้อ

(6)		ด้านกระบวนการ	จำนวน	3	ข้อ

(7)		ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ	จำนวน	3	ข้อ

ส่วนที่	3	ถามเกี่ยวกับระดับความต้องการของ

นักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	

ประกอบด้วยด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

(1)  ด้านประเภทสินค้าท่ีต้องการ	จำนวน	5	ข้อ

(2)		ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวน	7	ข้อ

(3)		ด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ี			จำนวน		2	ข้อ

ส่วนที่	4	 คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาของ 

การท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

ส่วนท่ี	5		 คำถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะ 

	ของนักท่องเท่ียวในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ร่วมกับ						

ผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการชี้แจงในข้อคำถาม	กระบวนการ	

ดำเนินการสัมภาษณ์	 และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	

อย่างละเอียดก่อนดำเนินการทุกครั้ง	 ซึ่งการวิจัย 

ครั้งนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ	 1	 ปี	 ตั้งแต่เดือน	

กรกฎาคม	 2550-มิถุนายน	 2551	 โดยจะดำเนินการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน	 และกำหนดจำนวน 

กลุ่มตัวอย่างในแต่ละเดือน	ให้สอดคล้องกับปริมาณ

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์ 

สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีพฤติกรรม 

การทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลายครอบคลมุทกุชว่งทีม่กีาร 

เปล่ียนสภาพการท่องเท่ียวตลอดจนให้มีการกระจาย 

ในชว่งวนั	ราชการ	วนัหยดุเสาร-์อาทติย	์และวนัหยดุใน 

เทศกาล	 ส่วนช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เริ่มตั้งแต่		เวลา		12.00	-	16.00	นาฬิกา		โดยผู้วิจัยและ 

ผู้ช่วยวจิัยจะกระจายเก็บข้อมูลในแต่ละสถานท่ี	และมี 

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อคำถามแล้วจึง 

ดำเนินการจนครบจำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีกำหนด	400	คน

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานสถิติเพื่อการวิจัย	 (Sta-

tistical	 Packages	 for	 the	 Social	 Science	 ;	 SPSS)	 

เพื่อประมวลผลสถิติที่ใช้ในงานวิจัย	ประกอบด้วย

1.	 ค่ าร้อยละ	 (Percentage) 	 ของข้อมูล				

ส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	อาชีพ	

รายได้	ของนักท่องเที่ยว

2.		ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	 เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ				

และความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วในเขตรกัษาพนัธุ์

สัตว์ป่าโตนงาช้าง	

3.	 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการและ 

ความตอ้งการของปจัจยัสว่นบคุคลทีจ่ำแนกเปน็สอง

กลุ่มที่เป็นอิสระแก่กัน	 โดยใช้การทดสอบ	 ค่าที	 

(t-test)	 และจำแนกกลุ่มมากกว่าสองกลุ่มด้วยการ 

วเิคราะห	์ความแปรปรวนทางเดยีว	(One-way	ANO-

VA)	และการทดสอบด้วยสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

รายคู่	(Multiple	Comparisons)	โดยใช้วิธีของ	Scheffe

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
นักท่องเที่ ยวที่มาท่องเที่ ยวในเขตรักษา																

พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 มีความพึงพอใจต่อส่วน											

ประสมการตลาดการบริการทุกประเด็นอยู่ในระดับ

ปานกลาง		ยกเว้น	ส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ความสะอาด	และสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน

ระดับสูง	ที่เป็นเช่นนี้	อาจเป็นเพราะแหล่งท่องเที่ยว
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วิวัฒน์		จันทร์กิ่งทอง 43

ปัจจัยส่วนบุคคล

-	เพศ

-	อายุ

-	ระดับการศึกษา

-	อาชีพ

-	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

-	สถานภาพ

-	ภูมิลำเนา
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการและ

ความต้องการ

(Services		Marketing	Mix	หรือ	7	Ps)

1.	ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.	ราคา

3.	การจัดจำหน่าย

4.	การส่งเสริมการตลาด

5.	บุคลากร

6.	กระบวนการ

7.	สิ่งแวดล้อมทางการภาพ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

-	พาหนะในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

-	จำนวนครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

-	ช่วงเดือนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

-	วันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

-	การนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทาน

-	การซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดหรือของฝาก

รูปที่	1		กรอบแนวคิดการวิจัย	(Conceptual	Framework)
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ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างมีความสวยงาม				

ในสายตาของนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่		โดยเฉพาะ	

น้ำตกโตนงาช้าง	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างที่มีความสวยงาม 

มากและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเขตรักษา	

พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างเพื่อพักผ่อนและชื่นชม 

ธรรมชาติของน้ำตกโตนงาช้าง	

สำหรับความสะอาดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	

โตนงาชา้งโดยรวมอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย	อาจจะมคีวาม	

สกปรกบ้าง	 เช่น	 วันเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา	

จำนวนมาก	 	 เพราะนักท่องเที่ยวบางคนไม่ทิ้งขยะ	

ในถังขยะที่ได้เตรียมไว้		จึงทำให้พื้นที่บางส่วนมีขยะ

อยู่บ้าง	 แต่ในวันต่อมาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขตรักษา						

พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างมาทำการเก็บกวาดในช่วงเช้า

ของทุกวัน	 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด								 

เรยีบรอ้ยเปน็ทีพ่งึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว	และมคีวาม	

พึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับต่ำ	 อาจ												

เป็นเพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็น 

หน่วยงานของรัฐและมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์			

แหล่งท่องเท่ียว	ได้ทำการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว								

ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ารวมกับแหล่งท่องเที่ยว 

อื่น	ๆ	ในภาคใต้	หรือในจังหวัดสงขลา		จึงทำให้การ

ท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างไม่มี 

ความโดดเด่น	และไม่สามารถดึงดูดความสนใจของ 

นักท่อง	เที่ยวโดยทั่วไปได้

อีกทั้งสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีจำนวน	

นอ้ยมาก	โดยมกีารประชาสมัพนัธใ์นรปูแผน่พบั	หรอื	

วารสารการทอ่งเทีย่ว	รวมถงึความถีใ่นการเผยแพรม่ี

จำนวนน้อย	จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียว						

ได้	 ในส่วนของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้างเองก็ 

ไม่มีการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวแต่อย่างใด	เพราะ

ถือว่าเป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	เพียง

แต่ทำการผลิตสื่อแผ่นผับเพื่อประชาสัมพันธ์อยู่บ้าง

เพยีงเลก็นอ้ย	หากแตเ่ปน็การแจกใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว

ที่เข้ามาเท่านั้น		และเป็นเพียงนักท่องเที่ยวส่วนน้อย

ที่ได้รับ	 แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ เคยเข้ามา 

ท่องเท่ียวจะไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของแหล่งท่องเท่ียว 

เลย	และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตรักษา 

พนัธุส์ตัวป์า่โตนงาชา้ง	สว่นใหญจ่ะรูจ้กัโดยการแนะ

นำแบบปากต่อปาก	 จึงเกิดความพึงพอใจต่อการ 

ประชาสัมพันธ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

ในระดบัทีต่ำ่ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ

ต่อส่วนประสมการตลาดและความต้องการของ 

นักท่องเที่ยว	 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว	แสดงในตารางที่	1	และ	2

จากตารางพบว่า	 	นักท่องเที่ยวชายและหญิงมี

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้านการ	

ประชาสมัพนัธแ์ตกตา่งกนั	อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ	

และนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ	 สถานภาพสมรส	 อายุ	

และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อ	

ส่วนประสมการตลาด	ด้านกฎระเบียบแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 	 และนักท่องเที่ยวที่มีภูมิ- 

ลำเนาแตกต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อส่วนประสม	

การตลาด	ด้านความสะอาดและความสวยงามของ 

แหลง่ทอ่งเทีย่วแตกตา่งกนั	อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ	ิ

และนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน											

มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้าน																		

ความสะดวกในการเข้ามาท่องเที่ยวแตกต่างกัน	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ		ในส่วนของความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวพบว่า	นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ	

สมรส	 และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน	 มีความ 

ต้องการด้านประเภทสินค้าแตกต่างกันอย่างมี  

นัยสำคัญทางสถิติ	

จากผลการวจิยัทีพ่บวา่			เพศ		อาย	ุ	ระดบัการศกึษา	

อาชีพ	 รายได้	 สถานภาพสมรส	 และภูมิลำเนา	

ที่แตกต่างกัน	 	ทำให้ความพึงพอใจต่อส่วนประสม	

การตลาดแตกต่างกัน		ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	เพศชาย	
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ตารางที่	1		การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดและความต้องการ										

	 							ของนักท่องเที่ยวจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ตัวแปร

การทดสอบด้วย	t-test การทดสอบด้วย	F-test

เพศ	(t)
อาชีพ

(t)

สถานภาพ

สมรส	(t)

ภูมิลำเนา	

(t)
อายุ	(F)

ระดับ

การศึกษา	
(F)

รายได้	

(F)

ความพึงพอใจต่อ

ส่วนประสมการตลาด

ด้านสินค้าที่ขาย 1.00 0.76 	1.47 0.56 1.26 0.15 1.77

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 1.08 0.43 0.17 0.06 0.79 0.71 2.50

ด้านการตั้งราคาสินค้า

และบริการ

1.56 1.22 0.35 0.02 1.53 0.39 0.79

ด้านความสะดวก

ในการเข้ามาท่องเที่ยว

0.74 1.09 0.04 0.04 1.24     4.58** 0.35

ด้านการประชาสัมพันธ์    2.84** 0.63 0.89 0.27 1.14 0.71 0.19

ด้านการบริการ

ของเจ้าหน้าที่

2.04 0.09 0.40 0.16 0.02 0.45 0.17

ด้านกฎระเบียบ 2.00     3.60**       2.79** 0.51   3.56* 0.46   5.79**

ด้านความสะอาด

และความสวยงาม

0.18 0.20 0.04    2.55** 0.10 0.34 0.02

ความต้องการด้าน

ประเภทสินค้า

0.22 0.44  2.09* 0.01 1.16   4.01* 1.53

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 0.61 0.01 0.41 0.35 0.27 2.42 1.31

ด้านการบริการ

ของเจ้าหน้าที่

0.16 1.32 0.04 0.55 0.57 0.47 1.30
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ตารางที่	2		การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดและความต้องการ

	 								ของนักท่องเที่ยวจำแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ตัวแปร

การทดสอบด้วย	t-test การทดสอบด้วย	F-test

ช่วงเดือนที่
มาท่องเที่ยว	(t)

การซื้อสินค้า
(t)

การใช้
ยานพาหนะ

(F)

จำนวนครั้ง
ในการเดินทาง	

(F)

วันเดินทาง
มาท่องเที่ยว	

(F)

การนำอาหาร
และเครื่องดื่ม	

(F)

ความพึงพอใจต่อ

ส่วนประสมการตลาด

ด้านสินค้าที่ขาย 0.32 0.89   3.13* 1.50 2.00 12.75**

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 0.06 1.24 2.40 1.00     4.96** 						1.29

ด้านการตั้งราคาสินค้า

และบริการ

0.52 1.82 1.33   2.82* 0.86 	4.78**

ด้านความสะดวก

ในการเข้ามาท่องเที่ยว

0.40 1.59 0.07   2.70* 1.20 						0.68

ด้านการประชาสัมพันธ์   2.43* 1.93 0.53 0.88 1.77 						0.61

ด้านการบริการ

ของเจ้าหน้าที่

1.60   2.60* 0.24 0.36 0.40 						1.19

ด้านกฎระเบียบ 1.74 0.33 0.27 0.13 0.86     11.13**

ด้านความสะอาด

และความสวยงาม

  2.25* 0.77 0.82 0.60 2.09       3.55**

ความต้องการ

ด้านประเภทสินค้า

0.16 1.19 0.24 0.90 2.03 						2.71

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 1.29 0.29 0.29 2.21 2.26     		4.37*

ด้านการบริการ

ของเจ้าหน้าที่

0.21 1.20 1.62 1.74 1.98       5.68**
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จะเปน็ผูน้ำในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว	จงึจำเปน็จะตอ้ง

แสวงหาข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวมากกว่าเพศหญิง		

อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นมักชอบการท่องเที่ยว

แบบต่ืนเต้น	ท้าทาย	มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีเป็นผู้ใหญ่

ทีต่อ้งการความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย		ซึง่ทำใหย้อมรบั	

ต่อกฎระเบียบต่าง	ๆ	ได้ดีกว่า

จากตารางพบว่า	 	นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรม	

มาเที่ยว	 ในช่วงเดือนที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ								

ส่วนประสมการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์และ	

ด้านความสะอาดสวยงาม	 แตกต่างกันอย่างมีนัย-	

สำคัญทางสถิติ	 	นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการซื้อ	

สินค้าแตกต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อส่วนประสม 

การตลาดด้านการบริการของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน		

อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ	ิ	นกัทอ่งเทีย่วทีม่พีฤตกิรรม	

การใชย้านพาหนะการเดนิทางตา่งกนั	มคีวามพงึพอใจ 

ต่อส่วนประสมการตลาดด้านสินค้าที่ขายแตกต่าง 

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 	 นักท่องเที่ยวที่มา 

ทอ่งเทีย่วดว้ยจำนวนครัง้ตา่งกนั		มคีวามพงึพอใจตอ่

ส่วนประสมการตลาดด้านการตั้งราคาสินค้าและ 

บริการและความสะดวกในการเข้ามาท่องเที่ยว 

แตกต่างกัน		อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ		นักท่องเที่ยว

ทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วในวนัทีต่า่งกนัมคีวามพงึพอใจ

ต่อส่วนประสมการตลาดด้านสิ่งอำนวยความ 

สะดวกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการนำอาหาร													

และเครื่องดื่มมารับประทานต่างกัน	มีความพึงพอใจ	

ต่อส่วนประสมการตลาดด้านสินค้าที่ขาย	 การตั้ง	

ราคาสนิคา้และบรกิาร		กฎระเบยีบ	ความสะอาดและ 

ความสวยงามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ		 

อีกทั้งมีความต้องการแตกต่างกันในด้านสิ่งอำนวย-	

ความสะดวก	และการบริการของเจ้าหน้าที่แตกต่าง	

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 	ทั้งนี้	 อาจเนื่องมาจาก						

นักท่องเที่ยวที่ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในเขตรักษา	

พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 โดยส่วนใหญ่มีพึงพอใจใน 

ประเภทและรสชาตขิองอาหารและเครือ่งดืม่		รวมถงึ 

ยอมรับและเข้าใจกับการตั้งราคาสินค้า	 และบริการ	

ที่สูงกว่าข้างนอก	 ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่ซื้อ											

อาหารและเครื่องดื่มในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

โตนงาช้าง	สามารถยอมรับกฎระเบียบของเขตรักษา	

พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	ที่ไม่นำอาหารและเครื่องดื่ม 

ไปรับประทานบนชั้นน้ำตก

ผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของนัก- 

ท่องเที่ยว	พบว่า	นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการนำ	 

อาหารและเครื่องดื่มมารับประทานแตกต่างกัน	 มี					 

	 ความต้องการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้าน				

การบริการของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัย- 

สำคัญทางสถิติ		ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยวที่ซื้ออาหาร

และเครือ่งดืม่จากขา้งนอกแลว้นำมารบัประทานโดย	

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัว	 จึงมีความต้องการ												 

ด้านการบริการของเจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้บัตนเอง	และคน										

ในครอบครัวมีความสะดวกสบายและมีความ	

ปลอดภัย	 	 แตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่ซื้ออาหาร	

และเครื่องดื่ม	 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง				

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น	 มีพฤติกรรมการ	

ท่องเที่ยวแบบง่าย	 ๆ	 ไม่ต้องการสิ่งอำนวยความ			

สะดวกเพิ่มเติม	 และการบริการของเจ้าหน้าที่ 	

เพิ่มมากนัก

จากการรวบรวมปญัหา	ในการเขา้มาทอ่งเทีย่ว

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 พบว่า	 สินค้า	

ประเภทอาหาร	 เครื่องดื่มมีน้อย	 รวมถึงอาหาร	

ที่ขายไม่สดใหม่	 และการตั้งราคาขายไม่เท่ากัน															 

	 ในขณะที่ปัญหานักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวก		

ในการขึน้-ลงนำ้ตก	ทำใหเ้ปน็อปุสรรคตอ่การขึน้-ลง						

โดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง	 

ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ปัญหาที่พบบ่อย	 ได้แก่	

การพูดจาและกิริยาท่าทางของเจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ	

นุ่มนวล	ด้านความสะอาดปัญหาที่พบ	ได้แก่	ห้องน้ำ

และห้องสุขามีความสกปรกมาก
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จากการรวบรวมข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียว 

ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง	พบว่า	นักท่องเท่ียว 

เสนอแนะให้เพิ่มประเภทของสินค้าให้มีความ 

หลากหลายมากขึน้	และควรมกีารตดิปา้ยราคาอาหาร 

และเครื่องดื่มให้ชัดเจน	และเสนอแนะให้มีการปรับ

พื้นที่ทางขึ้น-ลงน้ำตกให้เกิดความปลอดภัย	 ในส่วน 

ดา้นการประชา-สมัพันธน์ัน้		นกัทอ่งเทีย่วเสนอแนะ 

ให้เพิ่มสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ 

มากขึ้น	 เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่

หลาย	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด	 

ในส่วนการบริการของเจ้าหน้าที่นั้น	นักท่องเที่ยวมี 

ข้อเสนอแนะให้จัดการฝึกอบรมทางด้านการบริการ 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ 	 เพื่อให้การบริการมีความสุภาพ 
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Abstract 
Rights	and	liberty	are	innate	to	humans;	rights	and	liberty	are	fundamental	in	a	democratic	system.		To	take	
the	measure	of	a	country’s	democracy,	it	is	important	to	examine	the	rights	and	liberty	of	the	people.		Human	
rights	are	flexible	concepts	and	vary	over	time.		Human	rights	are	usually	gained	through	political	conflict	
and they can be divided into political, civil, social, economic, and cultural rights.  Human rights have been 
ratified	internationally	and	independent	of	state	law.		In	the	Constitution	of	Thailand	2007,	the	rights	and	
liberty	of	the	Thai	people	are	enumerated	in	the	first	part	of	the	general	chapter	and	individual	rights	and	
liberty	are	specified	in	the	third	part.

Key	words	: Rights, liberty, human rights, civil rights, civil liberty

บทคัดย่อ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ถือว่ามนุษย์ทุกคนมี เพราะเขาเป็นมนุษย	์ สิทธิและเสรีภาพ	 เป็น											

รากฐานสำคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย	 การที่จะรู้ว่าการปกครองของประเทศใดมีความเป็น 

ประชาธปิไตยไดม้ากนอ้ยเพยีงใด	ตอ้งดทูีส่ทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในประเทศนัน้	ๆ 	เปน็สำคญั		สทิธมินษุยชน 

มิใช่กรอบแนวความคิดท่ีตายตัว	หากแต่มีพลวัตตามแต่ละกาลสมัย	 สิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนท่ามกลางการต่อสู้ของ 

ผู้คน	และแบ่งประเภทที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปเป็นสิทธิพลเมือง	สิทธิทางการเมือง	สิทธิทางสังคม	สิทธิทางเศรษฐกิจ	

สทิธทิางวฒันธรรม	สทิธมินษุยชนไดถ้กูบญัญตัเิอาไวใ้นกฎหมายและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศและกฎหมายภายใน

แต่ละรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ได้กำหนดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนชาวไทยในส่วนที่	1	บททั่วไป	และส่วนที่	3	สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

คำสำคัญ	:	สิทธิ, เสรีภาพ, สิทธิมนุษยชน, สิทธิพลเมือง, เสรีภาพของพลเมือง
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หากถือว่า	 รากฐานของสิทธิมนุษยชน	 คือ	 การ															

ปลดปล่อยสู่อิสระทั้งจากพลังแห่งธรรมชาติและ	

จากการครอบงำของมนุษย์ด้วยกันเอง	แนวคิดสิทธิ	

มนุษยชนก็จะกลายเป็นแนวคิดที่สลับซับซ้อน	

น่าสนใจยิ่ง1  แนวความคิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ไทย		แมจ้ะยงัไมม่กีารคน้ควา้วา่มรีากฐานมาจากไหน

และคนไทยเริ่มนำมาคิด	 	คุย	 	 เขียน	และดำเนินการ 

เคลือ่นไหวปกปอ้งคุม้ครองสทิธนิีอ้ยา่งจรงิจงัเมือ่ใด	

กล่าวคือ	 เมื่อมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง	

มาเป็นประชาธิปไตย	 พ.ศ.	 2475	 คณะราษฎร	

ผู้นำการปฏิวัติได้ประกาศหลัก	6	ประการ	ซึ่งมีเรื่อง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักหนึ่ง 

อยู่ด้วยและต่อมาเป็นหมวดสำคัญในรัฐธรรมนูญ 

ทั้งฉบับชั่วคราวและฉบับถาวรประกาศเมื่อวันที่	 

10	ธันวาคม	พ.ศ.	24752

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่ง 

ที่ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีเพราะเขาเป็นมนุษย์แนวคิด 

เรื่องสิทธิมนุษยชนในโลกสมัยใหม่	 ซึ่งปรากฏใน	 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งสมัชชา 

สหประชาชาติลงมติยอมรับและประกาศ	 ใช้เมื่อ  

10  ธนัวาคม	ค.ศ.	1948	(พ.ศ.	2491)	มทีีม่าจากแนวคดิ	

ต่าง	 ๆ	 ในเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งมีมาหลายศตวรรษ			

แล้ว	 เช่น	 สิทธิตามธรรมชาติ	 (natural	 right)	

สิทธิพลเมือง	 (civil	 right)	และเสรีภาพของพลเมือง	

(civil	 liberties)3	 ก่อนที่เราจะเข้าใจความหมายของ					

สิทธิมนุษยชนน้ันเราควรมาทำความเข้าใจความหมาย

เบื้องต้นของคำว่า	สิทธิและเสรีภาพ	 เสียก่อนเพราะ 

มันเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป

สุขุม	นวลสกุล	กล่าวว่า	สิทธิ	 คือ	อำนาจอัน 

ชอบธรรมหรือความสามารถที่จะกระทำการได้โดย 

ชอบธรรม	สิทธิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นสิ่งที่ 

ได้รับการยอมรับโดยธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมาย										

เพราะฉะนั้นอำนาจอื่นแม้กระทั่งอำนาจของรัฐจะ						

กา้วกา่ยในสทิธขิองบคุคลไมไ่ด้4    คำนงึ	ชยัสวุรรณรกัษ	์

และธีระพล	บุญสร้าง	 ได้อธิบายว่า	 สิทธิ	 หมายถึง										

อำนาจอันชอบธรรมที่บุคคลพึงมีในฐานะเป็น	

พลเมืองของประเทศภายใต้กฎหมาย	 เช่น	 สิทธิ	

ในทรัพย์สิน	สิทธิในการประกอบอาชีพ	สิทธิในการ	

อยูอ่าศยั	สทิธใินการเลอืกตัง้5			และนรนติ	ิเศรษฐบตุร	

กลา่ววา่	สทิธ	ิหมายถงึ	ความชอบธรรม	หรอืประโยชน	์

อันบุคคลมีอยู่	 แต่ประโยชน์จะเป็นสิทธิหรือไม่ก็											

ต้องแล้วแต่ว่าบุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องเคารพหรือไม่						

หากบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต้องเคารพประโยชน์นั้นก็เป็น	

“สิทธิ”6	 	จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า	 สิทธิ	 คือ	

ผลประโยชน์	 หรืออำนาจอันชอบธรรมที่กฎหมาย		

รับรองและคุ้มครองให้

ในประเด็นเรื่องเสรีภาพ	สุขุม	นวลสกุล	 ได้	

อธิบายความหมายว่า	 เป็นอิสระในการกระทำใด	ๆ	

ได้ความปรารถนา	แต่มีขอบเขตจำกัดว่าการกระทำ	

1	ชัยวัฒน์	สถาอานันท์.	2543.	สิทธิมนุษยชน	“สากล”	กับปัญหาความจริงแท้.	ในวิถีสังคมไทย	สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องใน	
วาระหนึ่งศตวรรษปรีดี	พนมยงค์.	จรัญ	โฆษณานันท์	บรรณาธิการ.	กรุงเทพฯ:	เรือนแก้วการพิมพ์.	หน้า	501.

2  จรัล	ดิษฐาอภิชัย.	2547.	สิทธิมนุษยชน	สิทธิพลเมือง	และสิทธิชุมชน	.	เอกสารการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
	 ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ	ครั้งที่	5	.	หน้า	6-1	-	6-15.
3		พฤทธิสาน	ชุมพล.	 2546.	สิทธิมนุษยชน	 ในคำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย.	กรุงเทพฯ:	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	 
หน้า	149-150.

4  สุขุม	นวลสกุล.	2546.	การเมืองการปกครองไทย.	พิมพ์ครั้งที่	10.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยรามคำแหง,	หน้า	12.
5		คำนึง	ชัยสุวรรณรักษ์และธีระพล	บุญสร้าง.	2546.	ประชาธิปไตยในวิถีชีวิตไทย.	กรุงเทพฯ:	วีเจ	พริ้นติ้ง,	หน้า	9.
6		นรนิติ	 เศรษฐบุตร.	2544.	 	สารานุกรมการเมืองไทย.	กรุงเทพฯ:	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	 
หน้า	119.
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สิทธิมนุษยชนในบริบทรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550

ธีรทัต		ชูดำ 51

น้ัน	ๆ	 ต้องไม่ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอ่ืน7	

คำนึง	ชัยสุวรรณรักษ์และธีระพล	บุญสร้าง	กล่าวว่า	

เสรีภาพ	หมายถึง	การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของ 

บุคคลตามสิทธิที่มีอยู่โดยไม่รุกล้ำสิทธิและเสรีภาพ 

ของผู้อื่น 	 เช่น	 เสรีภาพในการนับถือศาสนา	

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ	 เสรีภาพในการเสดง 

ความคดิเหน็8 และสมคดิ	เลศิไพฑรูย	์กลา่ววา่		เสรภีาพ	

หรือ	Liberty	 เป็นภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การ

ครอบงำของผู้อื่นปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยว 

ขัดขวางจากผู้หนึ่งผู้ใดให้ต้องกระทำการอย่างหนึ่ง 

อย่างใดตนเองไม่ประสงค์จะกระทำหรือกีดกันให้ไม่ 

กระทำในสิ่งที่ตนประสงค์จะกระทำ9	 	จึงสรุปได้ว่า	

เสรภีาพ	คอื	อสิระทีจ่ะกระทำ	หรอืไมก่ระทำอะไรกไ็ด	้

แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่าสิทธิ	หมายถึง												

อำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่มีกฏหมายให้ 

ความคุ้มครอง	 โดยบุคคลอื่นจะต้องให้ความเคารพ	

จะละเมิดล่วงเกินหรือกระทำการใดๆ	อันก่อให้เกิด 

การกระทบกระเทอืนตอ่สทิธขิองบคุคลไมไ่ด	้เสรภีาพ	

หมายถึง	 ความมีอิสระในการกระทำของบุคคล	ซึ่ง 

การกระทำน้ันจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและอีกคำหน่ึง	

ที่เราควรจะรู้คือ	ซึ่ง	หน้าที่	หมายถึง	ภาระหรือความ

รับผิดชอบที่บุคคลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ในการเขียนบทความครั้งนี้ผู้เขียนต้องการให้ 

ผูอ้า่นไดม้คีวามรู	้สรา้งความเขา้ใจ	ตระหนกัและความ 

สำนึกอย่างจริงจังต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนในบริบท 

รฐัธรรมนญูราชอาณาจกัรไทย	2550	ซึง่ไดบ้ญัญตัไิวม้ ี

ประเด็นอะไรบ้าง	พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน	สิทธิและเสรีภาพ	เป็นรากฐานสำคัญ

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย	การที่จะรู้

ว่าการปกครองของประเทศใดมีความเป็นประชา- 

ธิปไตยได้มากน้อยเพียงใด	ต้องดูที่สิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชนในประเทศนั้น	ๆ	เป็นสำคัญ	ถ้าประชาชน	

มีสิทธิเสรีภาพมาก	 ความเป็นประชาธิปไตยของ	

ประเทศนั้นก็มีมาก	หากสิทธิเสรีภาพของประชาชน	

ถูกจำกัดหรือถูกลิดรอนโดยผู้มีอำนาจในการปกครอง	

ประชาธิปไตยก็จะมีไม่ได้

ความหมายของสิทธิมนุษยชน
	เมื่อพูดถึง	 “สิทธิมนุษยชน”	คนส่วนใหญ่ยัง 

คงคดิวา่เปน็เพยีงอดุมการณบ์า้ง	ระบบคณุคา่บา้งเปน็	

คำหวานหูลอย	ๆ	ที่พวกนักกิจกรรมสังคมและนัก 

วิชาการบางกลุ่มชอบนำมาใช้เรื่อยเปื่อยไม่เห็นจะมี 

ประโยชน์อะไรกับผู้คนในสังคม	 โดยเฉพาะกับกลุ่ม 

คนผู้เสียเปรียบหรือด้อยโอกาสในสังคม	 ในขณะ 

เดยีวกนับางคนกลบัเหน็วา่	“สทิธมินษุยชน”	ถกูนำมา 

ใช้โดยประเทศมหาอำนาจ	 เพื่อเป็นเครื่องมือต่อรอง 

ด้านเศรษฐกิจการค้ากับประเทศยากจนหรือกำลัง 

พัฒนา	 แต่หามีความจริงใจต่อการสร้างสรรค์สิทธิ 

มนุษยชน	อย่างจริงจังไม่สิทธิมนุษยชนมิใช่กรอบ 

แนวความคดิ	(Concept)	ซึง่ตายตวัหากแตม่พีลวตัตาม 

ความมุ่งมาดปรารถนาหรืออุดมคติของแต่ละกาล- 

สมัยซ้อนทับกันเป็นคลื่นวิวัฒนาการและพัฒนาการ

ของสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนท่ามกลางการต่อสู้ของผู้คน	

ดังนั้นสิทธิมนุษยชนแบ่งประเภทที่ใช้กันอยู่โดย 

ทั่วไปเป็น	สิทธิพลเมือง	สิทธิทางการเมือง	สิทธิทาง 

สังคม	สิทธิทางเศรษฐกิจ	สิทธิทางวัฒนธรรม10

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้ให้ 

7		 สุขุม	นวลสกุล.	2546.	อ้างแล้ว,	หน้า	12.
8		 คำนึง	ชัยสุวรรณรักษ์และธีระพล	บุญสร้าง.	2546.	อ้างแล้ว,		หน้า	9.
9		 สมคิด	 เลิศไพฑูรย์ . 	 2545.	 สารานุกรมการเมืองไทย	 เล่ม	 2	 นรนิติ 	 เศรษฐบุตร	 บรรณาธิการ.	 กรุงเทพฯ:	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	หน้า	86.

10	พฤทธิสาน	ชุมพล.	2546.	เพิ่งอ้าง.	หน้า	157.
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ความหมายสิทธิมนุษยชนไว้ว่า	 หมายถึง	 ศักดิ์ศรี	

ความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพและความเสมอภาค	

ของบุคคลที่ได้รับการรับรอง	 หรือคุ้มครองตาม 

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยหรอืตามกฎหมาย

ไทย	หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทย	มีพันธกรณี	

ที่จะต้องปฏิบัติตาม	เช่น	กติการะหว่างประเทศว่า	ด้

วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	กตกิาระหวา่ง		

ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ	

วัฒนธรรม	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 อนุสัญญาว่า 

ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ11

บรรเจิด		สิงคะเนติ	กล่าวไว้ว่า	สิทธิมนุษยชน	

หรือสิทธิของทุก	ๆ	คนสิทธิประเภทนี้	ได้แก่	สิทธิที่

รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่ทุก	 ๆ	 คน									

โดยมิได้แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนของชาติใด	

เชื้อชาติใด	หรือศาสนาใด	หากบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ใน

ขอบเขตอำนาจรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญของประเทศนั้น		

บคุคลนัน้ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองภายใตร้ฐัธรรมนญู

นั้น	ๆ	ด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นคุณลักษณะประจำตัว	

ของมนุษย์ทุกคนเป็นสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติที่						

เป็นของมนุษย์ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์และด้วย	

เหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวว่า	 เพราะเขาเกิดมาเป็น	

มนุษย์	 มนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้อยู่										

แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น	 สิทธิประเภทนี้ 	

ได้แก่สิทธิในชีวิตและร่างกาย	 เสรีภาพในทาง	

ศาสนาเป็นต้น12

ชะวัชชัย	 ภาติณธุ	 อธิบายว่า	 สิทธิมนุษยชน	

หมายถึง	 สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับ 

ความเท่าเทียมกันในแง่ศักดิ์และสิทธิ	 เพื่อดำรง	

ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี	 โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใน 

เรื่องเชื้อชาติ	 	 สีผิว	 เพศ	 อายุ	 ภาษา	 ศาสนา	 และ 

สถานภาพ	ทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเชื่อทาง

การเมอืง	หรอืความเชือ่อืน่	ๆ 	ทีข่ึน้กบัพืน้เพทางสงัคม	

ชาติกำเนิด	 สิทธิทางสถานะและการครอบครอง	

ทรัพย์สินความเป็นจริงเหล่านี้	 หากไม่เป็นไปตาม	

สิทธิขั้นพื้นฐาน	 ย่อมทำให้เกิดการเรียกร้องขึ้นใน					 

ด้านศีลธรรมว่าเป็นสิทธิที่มีมาแต่กำเนิดไม่สามารถ		

ถ่ายโอนให้กันได้13

บันลือ	 คงจันทร์	 	 กล่าวไว้ว่า	 สิทธิมนุษยชน								

ประกอบด้วยสิทธิแบบต่าง	ๆ	ที่ครอบคลุมการดำรง	

อยู่ของมนุษย์เพื่อ	 “ชีวิต”	 ที่ดีใน	 “สังคม”	 ที่ดี 	

สามารถระบุได้	 สามประการคือ	 (1)	 สิทธิในชีวิต	

เป็นสิ่งพื้นฐานที่สุด	อันหมายถึงการมีชีวิตอยู่และได้

รับความคุ้มครองให้ปลอดภัย	 บุคคลย่อมต้องการ	

บางสิง่ทีจ่ำเปน็สำหรบัชวีติ	เชน่	อาหาร	เครือ่งนุง่หม่	

ที่อยู่อาศัย	 และยารักษาโรค	 และในบางกรณีเขาก็ 

ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ	 เช่น	

กรณีของคนพิการ	คนชรา	คนปัญญาอ่อน	 เป็นต้น	 

(2)	สิทธิในการยอมรับนับถือ	หมายถึงการที่บุคคล 

พึงปฏิบัติต่อกันด้วยความยอมรับกันและกัน		ตระหนัก 

ถึงศักดิ์ศรี	และคุณค่าของชีวิตอันเสมอภาคเท่าเทียม 

กัน	(3)	สิทธิในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตาม 

แนวทางท่ีชอบธรรม	สังคมต้องให้โอกาสสำหรับส่ิงน้ี 

และถ้าหากบุคคลกระทำการอันไม่เป็นธรรม	ซึ่งเป็น 

การไม่	 “รักษา”	ตัวเองและผู้อื่น	 เขาก็ควรได้รับการ 

อบรมแก้ไขเสียใหม่สิทธินี้คาดหวังถึงความสามารถ

ของบุคคลที่จะปกครองตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเอง 

และตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาชีวิต	 สู่ 

จุดหมายอันพึงปรารถนาทำให้ชีวิตสูงส่งประเสริฐข้ึน14

11	คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน	(กปส.).	2544.	กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ.	กรุงเทพฯ 
:	มูลนิธิฟรีดริค	เอแบร์ท	(FES),	หน้า	35.

12	บรรเจดิ	สงิคะเนต.ิ	2547.หลกัพืน้ฐานของสทิธเิสรภีาพและศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยต์ามรฐัธรรมนญู.	พมิพค์รัง้ที	่2.	กรงุเทพฯ:	
วิญญูชน,	หน้า	63-64.

13	ชะวัชชัย	ภาติณธุ.	2548.	กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน.	กรุงเทพฯ	:	โอ.เอส.พริ้นติ้ง	เฮ้าส์,	หน้า	29.
14	บนัลอื	คงจนัทร.์	2533.	คูม่อือาสาสมคัรสง่เสรมิสทิธปิระชาชนทัว่ไป.	กรงุเทพฯ	:	สมาคมสทิธเิสรภีาพของประชาชน	(สสส.),	

หน้า	44.
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ธีรทัต		ชูดำ 53

	อุดม	 รัฐอมฤต,	นพนิธิ	 สุริยะ	 และบรรเจิด	

สิงคะเนติ	 กล่าวไว้ว่า	สิทธิมนุษยชน	 ได้แก่	 สิทธิที่ 

รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลทุก	ๆ	

คน	 โดยมิได้แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นจะเป็นของคนชาติ

ใด	เชื้อชาติใด	ภาษาใดหรือศาสนาใด	หากบุคคลนั้น 

เข้ามาอยู่ในอำนาจทางพื้นที่ที่ใช้รัฐธรรมนูญ	บุคคล

นั้นย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญนั้น 

ด้วย	สิทธิมนุษยชนเป็นคุณลักษณะประจำตัวของ 

มนุษย์ทุกคน	 เป็นสิทธิฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์และ

ดว้ยเหตผุลเพยีงอยา่งเดยีววา่เขาเกดิมาเปน็มนษุยท์กุ

คนมีสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่ เป็นของ 

มนุษย์ในเสรีภาพเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่เกิด	 โดยไม่ขึ้น 

กับว่าเป็นคนที่สังกัดชาติใด15

เสร	ีพงศพ์ศิ	กลา่วไวว้า่	สทิธมินษุยชน	หมายถงึ	

สิทธิที่ติดตัวคนมาตั้งแต่เกิด	หากขาดสิทธินี้แล้วคน 

เราจะอยู่ไม่ได้	สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิการมีชีวิตอยู่ 

อย่างมีคุณค่าและสมศักดิ์ศรีสิทธิที่จะได้รับการ 

ปกป้องคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัย	 

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานให้คนเรามีเสรีภาพ 

ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง	 คุณภาพของความ 

เป็นคน	 และตอบสนองความต้องการของชีวิต	

ทางกาย	 จิตวิญญาณและอื่น	ๆ	สิทธิมนุษยชนเป็น 

พัฒนาการที่เกิดจากความรู้สึกบีบคั้น	 กดขี่	 ข่มเหง	

เอาเปรียบ	 จากบุคคล	 องค์กร	 สถาบัน	 อำนาจ	

รู้สึกว่าถูกละเมิด	 ได้รับความไม่เป็นธรรม	ความเป็น

ธรรมเป็นแนวคิดที่มากับสิทธิมนุษยชน	 เป็นหลัก 

ศลีธรรมทีค่นตอ้งยอมรบัและเคารพในการปฏบิตัติอ่ 

ผู้อื่น	โดยไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่ว่าชายหรือหญิง	เด็กหรือ	

คนชรา	 คนรวย	 หรือคนจน	 เชื้อชาติหรือศาสนา	

ภาษาหรือเผ่าพันธุ์	อุดมการณ์หรือสีผิว16

	กมล	กมลตระกูล	กล่าวไว้ว่า	สิทธิมนุษยชน	

คือ	สิทธิในชีวิต	การทำลายชีวิต	เป็นการละเมิดสิทธ ิ

มนุษยชน	ละเมิดกฎหมาย	 ถือว่าเป็นอาชญากรรม 

ของทุกสังคม	สิ่งที่ทำให้ชีวิต	 ดำรงอยู่ได้คือ	ปัจจัย 

ในการดำรงชวีติ	อนัไดแ้ก	่ทีอ่ยูอ่าศยั	ยาและการรกัษา 

พยาบาล	 การมีงานทำ	 และมีโอกาสศึกษา	 เพื่อนำ 

ความรู้ไปทำมาหากินเพื่อแสวงหาปัจจัยดำรงชีพ 

ความยากจน	คือภาวะที่ขาดแคลนปัจจัยดำรงชีพ17		

สิทธิมนุษยชน	 คือ	 สิทธิ ในความไม่ถูกทำให้  

เป็นคนจนสิทธิมนุษยชน	คือ	สิทธิความเป็นมนุษย์ 

หรือสิทธิในความเป็นคนอันเป็นสิทธิตามธรรมชาติ 

ของมนุษย์	ทุกคนที่เกิดมามีสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิด	 

สทิธมินษุยชนเปน็สทิธทิีไ่มส่ามารถโอนใหแ้กก่นัได ้

และไม่มีบุคคล	 องค์กร	หรือแม้แต่รัฐสามารถล่วง 

ละเมิดความเป็นมนุษย์นี้ได้สิทธิในความเป็นมนุษย์ 

เป็นของทุกคนไม่เลือกว่าจะมีเชื้อชาติ	 แหล่งกำเนิด	

เพศ	 อายุ 	 สีผิว	 ที่แตกต่างกันหรือ	 ยากดีมีจน	 

หรือเป็นคนพิการ	 สิทธิมนุษย์ไม่มีพรมแดน 18 

สทิธมินษุยชนยงัหมายถงึ	แนวคดิเกีย่วกบั	มนษุยท์ีว่า่	

มนุษย์นั้นมีสิทธิหรือสถานะสากล	ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับ 

ขอบเขตของกฎหมายหรือปัจจัยท้องถิ่นอื่นใด	 เช่น	

เชื้อชาติ	หรือ	สัญชาติ19

15	อุดม	รัฐอมฤต,	นพนิธิ	สุริยะ	และบรรเจิด	สิงคะเนติ.	 2544.	การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของ 
บุคคลตามมาตรา	 28	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 2540.	 กรุงเทพฯ	 :	 นานาสิ่งพิมพ์,หน้า	 13	
(บทคัดย่อ).

16	http://www.phongphit.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=2
17 กมล	กมลตระกูล.	 2548.	 เอกสารบรรยายเรื่องสิทธิมนุษยชนและกลไกการคุ้มครองสิทธิ.	นครราชสีมา	 :	 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี,	หน้า	14.

18		กรมการปกครอง.	ม.ป.ป.	:เว็บไซต์
19  http://th.wikipedia.org/wiki/สิทธิมนุษยชน.
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จากความหมายของคำว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	 

ดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า		สิทธิมนุษยชน	

หมายถึง	สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการเป็น 

มนุษย์	 เป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมีตั้งแต่เกิดและ 

สทิธนิีจ้ะตดิตวัไปจนตาย	โดยไมม่คีวามแตกตา่งใด	ๆ 	

ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ	 ศาสนา	 สีผิว	 เพศ	 ความคิด 

ทางการเมือง	 หรือการยอมรับนับถือ	 นอกจากนี้	 

แล้วสิทธิมนุษยชนยังเป็นสิทธิเฉพาะตัวของปัจเจก 

บุคคลที่ไม่สามารถถ่ายโอนให้กันได้

รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550		กับสิทธิมนุษยชน
จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน		ข้อ	1		

กล่าวว่า	 “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรีเท่าเทียม 

กันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคนได้รับการประสิทธิ์ 

ประสาทเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกัน

อย่างฉันพี่น้อง”20	 	ความดำรงอยู่	 ความถูกต้อง	และ 

เนื้อหาของสิทธิมนุษยชนเป็นหัวข้อที่เป็นที่โต้เถียง 

กันมาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในทางปรัชญาและรัฐศาสตร์ 

ตามกฎหมายแล้ว	สิทธิมนุษยชนได้ถูกบัญญัติเอาไว้	

ในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ	 และใน	

กฎหมายภายในของหลายรัฐ	อย่างไรก็ตาม	สำหรับ	

คนจำนวนมากแล้ว	หลักการของสิทธิมนุษยชนนั้น 

กินขอบเขตเลยไปกว่ากฎหมาย	 และก่อร่างขึ้นเป็น									

หลักศีลธรรมพื้นฐานสำหรับวางระเบียบภูมิศาสตร์	

การเมืองร่วมสมัย	 สำหรับคนกลุ่มนี้แล้วสิทธิ  

มนุษยชน	คือ	ความเสมอภาคในอุดมคติ

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญราชอาณาจักร	พ.ศ.	 2550	

ได้บัญญัติการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ซ่ึงเป็นบทพ้ืนฐานในเร่ืองสิทธิมนุษยนของประชาชน

โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้21

1.	ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
	 1)	สิทธิ	เสรีภาพ	และศักดิ์ศรีของความเป็น	

มนุษย์	ย่อมได้รับความคุ้มครอง	(มาตรา	4)

	 2)	การใช้อำนาจรัฐต้องคำนึงถึงสิทธิ	เสรีภาพ 

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	(มาตรา	26)

	 3)	การอ้างศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือ 

การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลใดจะต้องไม่เป็น 

การล้วงละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น	หรือ 

ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน	(มาตรา	28)

2.	ความเสมอภาคของบุคคล
	 1) บุคคลไม่ว่าจะมีแหล่งกำเนิด	 เพศ	ภาษา	

หรือศาสนาใด	 ย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้  

รัฐธรรมนูญน้ีโดยเสมอภาคกัน	(มาตรา	30	วรรคสอง)

	 2)	ชายและหญิงมีสิทธิในการได้รับการรับรอง 

และคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน	(มาตรา	30)

3.	สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
	 1)	ห้ามการทรมาน	ทารุณกรรม	หรือลงโทษด้วย 

วิธีการท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม	(มาตรา	32	วรรคสอง)

	 2) บุคคลมีสิทธิที่จะไม่ต้องรับโทษในทาง 

อาญาเว้นแต่จะได้กระทำความผิดตามที่กฎหมาย 

กำหนด	(มาตรา	39)

	 3) การจบัหรอืคมุขงับคุคลใด	จะกระทำมไิด ้

เว้นแต่มีคำสั่ง	หรือศาลต้องมีหมายศาล	 (มาตรา	 32	

วรรคสาม)		

4.	สิทธิของผู้ต้องหา
	 1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญามีสิทธิท่ีจะ 

ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้มี 

การพิสูจน์ความผิดในภายหลัง	(มาตรา	39	วรรคสอง)

	 2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีมีสิทธิได้รับการ 

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการ 

ยตุธิรรม	รวมทัง้สทิธใินการไดร้บัการสอบสวนอยา่ง

ถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และการไม่ให้ถ้อยคำเป็น

ปฏิปักษ์ต่อตนเอง	(มาตรา	40	(4))

	 3) ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญามีสิทธิได้

20	โปรดดูในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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ธีรทัต		ชูดำ 55

รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่จำเป็นและ 

เหมาะสมจากรัฐ	(มาตรา	40	(5))	

	 4) ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบ 

สวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง	 รวดเร็วและ 

เป็นธรรม	 โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ	การ 

ตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร

การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ	

และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	(มาตรา	40	(7))

5.	สิทธิของพยานและผู้เสียหายในคดีอาญา
	 1) ผู้เสียหายหรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการ 

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการ 

ยตุธิรรม	รวมทัง้สทิธใินการไดร้บัการสอบสวนอยา่ง

ถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และการไม่ให้ถ้อยคำเป็น

ปฏิปักษ์ต่อตนเอง	(มาตรา	40	(4))

	 2) ผู้เสียหายและพยานในคดีอาญามีสิทธิได้

รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่จำเป็นและ 

เหมาะสมจากรัฐ	(มาตรา	40	(5))		

6.	สิทธิของเด็ก
	 1) สทิธใินการไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่ 

นอ้ยกวา่สบิสองปทีีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมี

คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	สิทธิในการจัดการศึกษา

อบรมขององค์กรวิชาชีพและของเอกชน	(มาตรา	49)

	 2) เด็กและเยาวชนย่อมมีสิทธิได้รับความ 

คุ้มครองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่าง 

เหมาะสม	และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

ในคดีท่ีเก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ	(มาตรา	40	(6))

	 3) เด็ก	 เยาวชน	และบุคคลในครอบครัวมี 

สิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ 

ความรุนแรงและการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม	(มาตรา	52)

	 4)	รัฐต้องส่งเสริมและให้การคุ้มครอง 

แรงงานโดยเฉพาะแรงงานสตรีและเด็ก	 จัดระบบ 

แรงงานสัมพันธ์	 ประกันสังคม	 และการได้รับค่า 

ตอบแทนที่เป็นธรรม	(มาตรา	84	(7))

7.	เสรีภาพในการนับถือศาสนา
	 1) บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการถือศาสนา	 

นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนาและ 

ย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม	หรือ 

ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน	(มาตรา	37)

	 2) รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครอง 

พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนสร้างความสมานฉันท์ 

ระหว่างทุกศาสนาและนำหลักธรรมของศาสนา 

มาพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพของชีวิต	(มาตรา	79)

8.	เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
	 1)	เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็	การพดู	

การเขยีน		การพมิพ	์	การโฆษณา		และการสือ่ความหมาย 

อื่นใดย่อมได้รับความคุ้มครอง	ห้ามการตรวจข่าว	

ปิดโรงพิมพ์	สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุ 

โทรทัศน์	(มาตรา	45)

 2)	พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนท่ีประกอบ 

กิจการหนังสือพิมพ์	วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	

หรือสื่อมวลชนอื่นย่อมมี เสรีภาพในการเสนอ 

ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น	(มาตรา	56)

	 3)	การจดัสรรคลืน่ความถีว่ทิยกุระจายเสยีง	 

วิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคมให้ดำเนินการ 

อย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	ให้มี

องค์กรอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ

ดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว	(มาตรา	47)

	 4) ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็น 

เจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน	(มาตรา	48)		

9.	เสรีภาพทางการศึกษา
	 1)	เสรีภาพในทางวิชาการ		ได้แก่	การศึกษา 

อบรม	 การเรียนการสอน	 การวิจัย	 และเผยแพร่ 

ผลงานตามหลักวิชาการ	 ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

(มาตรา	50)

	 2) สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ 

นอ้ยกวา่สบิสองปทีีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและม ี
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คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	สิทธิในการจัดการศึกษา

อบรมขององค์กรวิชาชีพและของเอกชน	(มาตรา	49)

10.	สิทธิในทรัพย์สิน
	 1)	สิทธิในทรัพย์สินและสิทธิในการสืบ 

มรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง	(มาตรา	41)

	 2)	ห้ามการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ยกเว้น 

ในกรณี เพื่อการสาธารณูปโภคหรือประโยชน์  

สาธารณะอื่น	 ๆ	 โดยต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการ 

เวนคืนนั้น	(มาตรา	49)

11.	สิทธิในบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ
	 1) สิทธิในการได้รับบริการทางสาธารณสุข

ทีเ่หมาะสมและไดม้าตรฐาน	มสีทิธไิดร้บัการปอ้งกนั 

และขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับบริการ 

สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	(มาตรา	51)

	 2)		เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและ 

ไดร้บัการพฒันาดา้นรา่งกาย	จติใจ	และสตปิญัญาตาม 

ศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	(มาตรา	52)

12.	สิทธิของผู้สูงอาย ุ
	 1)	ผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มี 

รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	 มีสิทธิได้รับความ 

ช่วยเหลือจากรัฐ	(มาตรา	53)

	 2)	รัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ 

ผู้สูงอายุ	 ผู้ยากไร้	 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 ผู้อยู่ใน 

สภาวะยากลำบากและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้	(มาตรา	80	(1))

13.	สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ
	 1)	คนพิการหรือทุพพลภาพ	มีีสิทธิเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอำนวยความ 

สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่น 

จากรัฐ	(มาตรา	54)

	 2)	รัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ 

ผู้สูงอายุ	 ผู้ยากไร้	 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 ผู้อยู่ใน 

สภาวะยากลำบากและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้	(มาตรา	80	(1))

14.	สิทธิของผู้บริโภค
	 1)	ผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองใน 

การได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง	มีสิทธิร้องเรียนเพื่อ 

ให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายรวมทั้งรวมตัวกัน 

เพื่อพิทักษ์สิทธิของตนตามกฎหมาย	(มาตรา	61)

	 2)	ให้มีองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้ 

บรโิภคทีป่ระกอบดว้ยตวัแทนของผูบ้รโิภคทำหนา้ที่

ตรวจสอบผูผ้ลติและใหก้ารคุม้ครองผูบ้รโิภค	(มาตรา	

61	วรรคสอง)

15.	สิทธิของชุมชนท้องถิ่น
	 1)	สิทธิของชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชน 

ท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 จารีตประเพณี	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศิลปวัฒนธรรม	การมีส่วนร่วม 

ในการจัดการ	 บำรุงรักษา	 และใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

และยั่งยืน	(มาตรา	66)

	 2)	สทิธขิองบคุคลในการมสีว่นรว่มกบัรฐั 

และชมุชนในการอนรุกัษ	์บำรงุรกัษา	และใชป้ระโยชน ์

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง 

ธรรมชาติ	 การจัดทำโครงการที่อาจเป็นผลกระทบ 

ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวด- 

ล้อมและสุขภาพจะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	

(มาตรา	67)

16.	เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการชุมนุม
	 1)	เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม	

สหภาพ	สหพนัธ	์สหกรณ	์กลุม่เกษตรกร	องคก์รเอกชน 

หรือหมู่คณะอื่น	(มาตรา	64)

	 2)	เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรค

การเมือง	 เพื่อดำเนินกิจกรรมในทางการเมือง 

ตามวิถีทางประชาธิปไตย	(มาตรา	65)

	 3)	เสรภีาพในการชมุนมุโดยสงบปราศจาก 

อาวุธ	(มาตรา	63)
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17.	 สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและมี						
ส่วนร่วม

	 1)	สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น 

สาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน 

ของรัฐ	 ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะ 

กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	 ความปลอดภัยของ 

ประชาชนหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล	(มาตรา	56)

	 2)	สิทธิในการรับรู้ข้อมูล	 คำชี้แจงและ 

เหตุผลจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐก่อน

การอนุญาต	หรือดำเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม	หรือส่วนได้เสียของชุมชน	(มาตรา	57)

	 3) สิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 

พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ 

ปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตน	

(มาตรา	58)

18.	สิทธิในการร้องทุกข์และฟ้องคดี
	 1) สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจ- 

สอบการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

	หน่วยงานของรัฐ	และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(มาตรา	62)

	 2)	สิทธิในการฟ้องหน่วยราชการหรือ 

หน่วยงานของรัฐให้รับผิด	 เนื่องจากการกระทำหรือ

ละเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น	ๆ	

(มาตรา	60)

	 3)		สิทธิในการร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ 

พิจารณาว่ากฎหมายใดจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่	 

และสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่าการ 

กระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมาย	

(มาตรา	212,	223)

19.		สิทธิและเสรีภาพอื่น	ๆ
	 1)	ห้ามเข้าไปในเคหสถานหรือเข้าตรวจค้น 

เคหสถานของบคุคลอืน่	เวน้แตจ่ะไดร้บัความยนิยอม

หรือโดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย	(มาตรา	33)

	 2) เสรภีาพในการเดนิทางและการเลอืกถิน่

ทีอ่ยู่อาศยั	ยกเวน้ในกรณเีพื่อความมัน่คงของรัฐหรือ 

เพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์	(มาตรา	34)

	 3) สิทธิในครอบครัว	 เกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 

และความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง	 

ห้ามการกล่าวไขข่าวให้แพร่หลายอันเป็นการละเมิด

สิทธิดังกล่าวข้างต้น	 ยกเว้นในกรณีเพ่ือประโยชน์ 

สาธารณะ	(มาตรา	35)

	 4) ห้ามการเกณฑ์แรงงาน	ยกเว้นในกรณี 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปัดภัยพิบัติสาธารณะ 

หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน	(มาตรา	38)

	 5) เดก็	เยาวชน	สตร	ีและบคุคลในครอบครวั	

มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ 

ความรนุแรงและการปฏบิตัอินัไมเ่ปน็ธรรม	ทัง้มสีทิธ ิ

ได้รับการบำบัดฟื้นฟูจากเหตุดังกล่าว	(มาตรา	52)	

	 6)	บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้ 

เพียงพอแก่การยังชีพ	 ย่อมมีสิทธิ ได้รับความ 

ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ	(มาตรา	55)

	 7) บุคคลวิกลจริตย่อมมีสิทธิได้รับความ 

ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ	(มาตรา	54	วรรคสอง)

	 8)	สิทธิที่จะต่อต้านอย่างสันติต่อการ 

ได้มาซึ่งอำนาจปกครองประเทศด้วยวิธีการขัดต่อ 

รัฐธรรมนูญ	(มาตรา	29)

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 	 2	 สมาชิกใน 

ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของการเสริม-

สรา้งใหเ้กดิสนัตภิาพขึน้ในโลก	เพือ่การคงอยูร่ว่มกนั 

ของมนุษยชาติด้วยความมั่นคงและสันติภาพ		 

จึงได้ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติโดยมีจุดมุ่งหมาย 

สำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต่อมวลมนุษยชาติอย่างรุนแรงขึ้นมาอีก

กฎบัตรสหประชาชาติถือเป็นสนธิสัญญา 

พหุภาคีท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมายต่อรัฐท่ีเป็นสมาชิก 

ขององค์การสหประชาชาติ	 ในระยะต่อมาองค์การ 

สหประชาชาติตลอดจนผู้นำประเทศหลายสิบ 
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ประเทศได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือและมีมติเห็น 

ชอบร่วมกันให้ประกาศ	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ	

มนุษยชน	 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปกป้อง 

คุมครองมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 และ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน	 เมื่อวันที่	 10	

ธันวาคม	ค.ศ.1948		โดยมีสาระสำคัญทั้งหมด	30	ข้อ	

พร้อมทั้งคำปรารถ	ดังนี้22

คำปรารภ	             
ด้วยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีประจำตัวและ 

สทิธซิึง่เสมอกนัและไมอ่าจโอนแกก่นัไดข้องสมาชกิ 

ทัง้ปวงแหง่ครอบครวัมนษุย	์คอืรากฐานของเสรภีาพ	

ความยุติธรรม	และสันติภาพในพิภพ			

ด้วยเหตุที่การเฉยเมย	และการดูหมิ่นเหยียด- 

หยามสิทธิมนุษยชนได้ก่อให้เกิดการกระทำอัน		

ป่าเถื่อนโหดร้ายทารุณ	 	 ซึ่งได้กระทบกระเทือน 

มโนธรรมของมนุษยชาติอย่างรุนแรง	และโดยเหตุที่

ได้มีการประกาศปณิธานอันสูงสุดของสามัญชนว่า 

ถึงวาระแห่งโลกแล้วที่มนุษย์จะมีเสรีภาพในการพูด

และในความเชื่อถือ	 รวมทั้งมีเสรีภาพจากความ 

หวาดกลัว	และความยากไร้	ขาดแคลน

ด้วยเหตุที่เป็นสิ่งจำเป็นที่สิทธิมนุษยชนควร 

ได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม	 ถ้าไม่พึง 

ประสงค์ให้มนุษย์ต้องถูกบีบบังคับให้หาทางออก	 

ซึ่งเป็นวิถีทางสุดท้ายโดยการกบฎต่อทรราชและ 

การกดขี่

ด้วยเหตุท่ีบรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ 

ได้ยืนยันไว้ในกฎบัตรถึงความเช่ือม่ันในสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐาน	 ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวบุคคล	

และในความเสมอกัน	แห่งสิทธิของทั้งชายและหญิง	

และได้ยืนหยัดที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม

ตลอดจนมาตรฐานแห่งชีวิตให้ดีขึ้นได้โดยมีเสรีภาพ 

มากขึ้น

ด้วยเหตุที่รัฐสมาชิกได้ปฏิญาณที่จะให้ได้มา	

โดยการร่วมมือกับสหประชาชาติ	 ซึ่งการส่งเสริม 

การเคารพและการถือปฎิบัติโดยสากลต่อสิทธิ- 

มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

ด้วยเหตุที่ความเข้าใจตรงกันในเรื่องสิทธิและ 

เสรีภาพเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง	 เพื่อให้ปฏิญญานี้ 

เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มเปี่ยม

ดังนั้น		บัดนี้	สมัชชาจึงขอประกาศว่าปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้เป็นมาตรฐานร่วมกัน 

แห่งความสำเร็จ	 สำหรับประชาชนทั้งหลายและ 

ประชาชาติทั้งปวง	 ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้ปัจเจก 

บุคคล	ทุกผู้ทุกนาม	และองค์กรของสังคมทุกหน่วย	

โดยการระลึกถึงปฏิญญานี้อยู่เนืองนิตย์พยายามสั่ง- 

สอนและใหก้ารศกึษาเพือ่สง่เสรมิการเคารพตอ่สทิธิ

และเสรีภาพเหล่านี้	 และด้วยมาตรการอันก้าวหน้า	

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 เพื่อให้ได้มาซึ่ง 

การยอมรับและการถือปฏิบัติต่อสิทธิเหล่านั้นอัน 

เป็นสากล	และได้ผล	ทั้งหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิก	

เอง	และบรรดาประชาชนในดินแดนที่อยู่ใต้อำนาจ 

ของรัฐสมาชิกดังกล่าว	

ข้อ	 1	 มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและ 

เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ	 ทุกคนได้รับการ 

ประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรมและควร 

ปฏิบัติต่อกัน	อย่างฉันพี่น้อง

ข้อ	 2	 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพ 

บรรดาทีร่ะบไุวใ้นปฏญิญานี	้	ทัง้นี	้โดยไมม่กีารจำแนก 

ความแตกต่างในเรื่องใด	ๆ	 เช่น	 เชื้อชาติ	สีผิว	 เพศ	

ภาษา	ศาสนา	ความเห็นทางการเมือง	หรือทางอื่นใด	

ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม	 ทรัพย์สินกำเนิด	

หรือสถานะอื่นใด		นอกจากนี้การจำแนกข้อแตกต่าง

22	สุทิน	นพเกตุ.	2549.	สิทธิมนุษยชนศึกษา:	ยุทธศาสตร์สู่การสร้างวัฒนธรรม	วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและสุจริตชน.
			กรุงเทพฯ:นครปฐมการพิมพ์.หน้า	36.
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โดยอาศั ยมู ลฐ านแห่ งสถานะทางการ เมื อ ง	

ทางการศาล	 หรือทางเรื่องระหว่างประเทศของ 

ประเทศ	หรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะทำมิได้	ทั้งนี้	

ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราช	 อยู่ในความ 

พิทักษ์มิได้ปกครองตนเอง	หรืออยู่ภายใต้การจำกัด 

แห่งอธิปไตยอื่นใด

ข้อ		3	บคุคลมสีทิธใินการดำรงชวีติ	ในอสิรภาพ 

และในความมั่นคงปลอดภัยของตนเอง

ข้อ	4	บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาสหรือ 

อยู่ภาระจำยอมใด	 ๆ	 มิได้	 การเป็นทาสและการ 

ค้าทาสจะมีไม่ได้ในทุกรูปแบบ

ข้อ	5	บุคคลใดจะถูกทรมาน	หรือได้รับการ 

ปฏิบัติ	หรือการลงทัณฑ์ซึ่งทารุณโหดร้ายไร้มนุษย- 

ธรรมหรือหยามเกียรติมิได้

ข้อ	6	ทุก	ๆ	คนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่า

เป็นบุคคลในกฎหมายไม่ว่า	ณ	ที่ใด

ข้อ	7	ทุก	 ๆ	 คนต่างเสมอภาคกันเบื้องหน้า 

กฎหมายและชอบท่ีจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

เทา่เทยีมกนั	โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิด	ๆ 	ทกุ	ๆ 	

คนชอบที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอหน้าจาก 

การเลือกปฏิบัติใด	ๆ	 อันเป็นการละเมิดปฏิญญานี้	 

และต่อการยุยงส่งเสริมให้เกิดการเลือกปฏิบัติเช่นน้ัน

ข้อ	8	บคุคลทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยา

อย่างได้ผลจริงจังโดยศาลแห่งชาติ	 ซึ่งมีอำนาจ	

เนือ่งจากการกระทำใด	ๆ 	อนัละเมดิตอ่สทิธขิัน้มลูฐาน	

ซึ่งตนได้รับจากรัฐธรรมนูญ	หรือจากกฎหมาย

ข้อ	9	บุคคลใดจะถูกจับ	 กักขัง	 หรือเนรเทศ	

โดยพลการมิได้

ข้อ	10	 บุคคลทุกคนมีสิทธิอย่างเสมอภาค 

บริบูรณ์ในอันที่จะได้รับพิจารณาอย่างเป็นธรรม 

และเปิดเผยโดยศาลซึ่งเป็นอิสระและได้อคต	ิ ในการ

วินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่	 ตลอดจนข้อที่ตนถูก 

กล่าวหาใด	ๆ	ทางอาญา

ข้อ	11	 (1) บุคคลทุกคนซึ่งถูกกล่าวหาด้วย 

ความผิดทางอาญา	มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐาน 

ไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์	 จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความ 

ผิดตามกฎหมาย	ในการพิจารณาโดยเปิดเผย	ณ	ที่ซึ่ง

ตนไดร้บัหลกัประกนัทัง้หมดทีจ่ำเปน็ในการตอ่สูค้ดี		

(2)	 บุคคลใดจะถูกถือว่ามีความผิดอันมีโทษทาง 

อาญาใด	ๆ 	ด้วยเหตุผลที่ตนได้กระทำหรือละเว้นการ

กระทำการใด	ๆ 	ซึง่กฎหมายของประเทศ	หรอืกฎหมาย 

ระหว่างประเทศ		ในขณะที่มีการกระทำนั้นมิได้ระบุ

ว่าเป็นความผิดทางอาญามิได้	 และโทษที่จะลงแก่ 

บุคคลนั้น	จะหนักกว่าโทษที่ใช้อยู่ในขณะที่ทำความ

ผิดทางอาญานั้นเกิดขึ้นมิได้

ข้อ	12	 การเข้าไปแทรกสอดโดยพลการใน 

กิจการส่วนตัว	 ครอบครัว	 เคหสถาน	 การสื่อสาร	 

ตลอดจนการลบหลู่ต่อเกียรติยศและชื่อเสียงของ 

บุคคล	 น้ันจะทำมิได้	 ทุก	 ๆ	 คนมีสิทธิท่ีจะได้รับ 

ความคุ้มครองตามกฎหมายจากการแทรกสอด 

และการลบหลู่ดังกล่าว

ข้อ	13	 (1)	บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพ 

ในการเคลื่อนย้าย	 และในถิ่นที่อยู่ภายในขอบเขต 

ดินแดนของแต่ละรัฐ	 (2)	 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะ 

เดินทางออกจากประเทศใด	 ๆ	 รวมทั้งของตนเอง 

และที่จะกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอน

ข้อ	 14	 (1)	 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา 

และพักพิงในประเทศอื่น	 ๆ	 เพื่อลี้ภัยจากการ 

กดขี่ข่มเหง	 (2)	สิทธินี้	 จะกล่าวอ้างมิได้ในกรณีการ 

ฟอ้งคด	ีซึง่โดยความจรงิเกดิจากความผดิทีไ่มใ่ชเ่รือ่ง 

การเมืองหรือการกระทำที่ขัดต่อความมุ่งประสงค์ 

และหลักการของสหประชาชาติ

ข้อ	15	 (1)	 บุคคลทุกคนมีสิทธิในการถือ 

สัญชาติ	 (2)	 การถอนสัญชาติโดยพลการ	 หรือ 

การปฏเิสธ	สทิธทิีจ่ะเปลีย่นสญัชาตขิองบคุคลใดนัน้

จะกระทำมิได้

ข้อ	 16	 (1)	ชายและหญิงเมื่อเจริญวัยบริบูรณ์ 

แล้วมีสิทธิที่จะสมรสและที่จะสร้างครอบครัวโดย 
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ไม่มีการจำกัดใด	ๆ	 เนื่องจากเชื้อชาติ	สัญชาติ	หรือ 

ศาสนา	บุคคลชอบที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่อง 

การสมรส	 ในระหว่างการสมรสและในการขาดจาก

การสมรส	 (2)	 การสมรสจะกระทำได้	 ก็โดยความ 

ยินยอมอย่างเสรี	 และเต็มใจของคู่บ่าวสาวผู้ตั้งใจ 

จะกระทำการสมรส	 (3)	ครอบครัว	คือ	กลุ่มซึ่งเป็น 

หนว่ยธรรมชาตแิละพืน้ฐานของสงัคมและชอบทีจ่ะ 

ได้รับการคุ้มครองโดยสังคมและรัฐ

ข้อ	 17	 (1)	 บุคคลทุกคนมีสิทธิในการเป็น 

เ จ้ าของทรัพย์สินโดยลำพั งตนเอง 	 และโดย 

การร่วมกับผู้อื่น	 (2)	การยึดเอาทรัพย์สินของบุคคล 

ใดไปเสียโดยพลการกระทำมิได้

ข้อ	 18	 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่ง 

ความคิด	มโนธรรม	และศาสนา	สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพ

ที่จะเปลี่ยนศาสนา	หรือความเชื่อถือ	 และเสรีภาพ	

ที่จะประกาศเปิดเผยศาสนา	หรือ	ความเชื่อถือในรูป

แบบของการสั่งสอน	 การปฏิบัติกิจความเคารพ 

สักการะบูชา	สวดมนต์	 และการถือปฏิบัติพิธีกรรม	

ไม่ว่าโดยลำพังตัวเอง	หรือร่วมกับผู้อื่นในประชาคม	

และในที่สาธารณะหรือส่วนตัว

ข้อ	 19	 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่ง 

ความคิดเห็นและการแสดงออก	 สิทธินี้รวมถึง 

เสรีภาพที่จะยึดมั่นในความเห็นโดยปราศจากการ 

แทรกสอด	และที่จะแสวงหา	รับตลอดจน	แจ้งข่าว	

รวมทั้ง	ความคิดเห็น	โดยผ่านสื่อใด	ๆ	และโดยมิต้อง	

คำนึงถึงเขตแดน

ข้อ	20	(1)	บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่ง

การชุมนุม	และการสมาคมโดยสงบ	(2)	การบังคับให้

บุคคลเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะทำมิได้

ข้อ	 21	 (1)	 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเข้ามี 

ส่วนร่วมในรัฐบาลแห่งประเทศของตน	 ไม่ว่า 

โดยตรงหรือผ่านทางผู้แทนซึ่งได้รับการเลือกอย่าง 

เสรี	 (2)	 บุคคลทุกคนมีสิทธิเข้าถึงเท่าเทียมกันใน 

บริการสาธารณะในประเทศของตน	 (3)	 เจตจำนง 

ของประชาชนจะเป็นฐานแห่งอำนาจของรัฐบาล	 

เจตจำนงน้ีจะแสดงออกโดยการเลือกต้ังตามวาระเวลา 

อย่างแท้จริง	 ด้วยการให้สิทธิออกเสียงอย่างทั่วถึง	 

และเท่าเทียมกันและโดยการลงคะแนนลับหรือวิธีการ 

ลงคะแนนอย่างเสรีที่คล้ายคลึงกัน

ข้อ	22	บุคคลทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของ

สังคม	 ต่างมีสิทธิในความมั่นคงทางสังคมและมี 

สิทธิในการได้มาซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ 

วัฒนธรรม	อันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง	สำหรับความมี

ศักดิ์ศรีของเขาและการพัฒนาบุคลิกภาพของเขา 

อย่างเสรี	 ทั้งนี้โดยกระทำผ่านความเพียรพยายาม 

แห่งชาติ	การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	

โดยสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างและทรัพยากร 

ของแต่ละรัฐ

ข้อ	23	(1)	บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะทำงานที่จะ

เลือกอย่างเสรี	 ที่จะมีสภาวะการทำงานที่ยุติธรรม 

และพอใจและที่จะได้รับความคุ้มครองจากการว่าง- 

งาน	 (2)	บุคคลทุกคนมีสิทธิในการรับค่าตอบแทน 

เท่ากันสำหรับการทำงานที่เท่ากันโดยไม่มีการเลือก 

ปฏิบัติใด	ๆ	 (3)	บุคลทุกคนผู้ทำงานมีสิทธิในรายได ้

ซึ่งยุติธรรม	 และเอื้อประโยชน์เพื่อเป็นประกัน 

สำหรับตนเองและครอบครัวสำหรับการดำรงชีวิตมี

ค่าควรแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์	 และถ้าจำเป็นก็ชอบ 

ที่จะได้รับความคุ้มครองทางสังคมอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติม	 

(4)	 บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะก่อต้ังและเข้าร่วมสหภาพ 

แรงงานเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตน

ข้อ	 24	 บุคคลทุกคนมีสิทธิในการจะพักผ่อน 

และเวลาวา่ง	รวมทัง้การจำกดัเวลาทำงานทีช่อบดว้ย

เหตุผลและมีวันหยุดครั้งคราวที่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ	 25	 (1) บุคคลทุกคนมีสิทธิในมาตรฐาน 

การครองชพีทีเ่พยีงพอสำหรบัสขุภาพ	และความอยูด่ ี

ของตนและครอบครวั	รวมทัง้อาหาร	เสือ้ผา้	ทีอ่ยูอ่าศยั	

การรักษาพยาบาล	 และ	 บริการสังคมที่จำเป็น 

และสิทธิในความมั่นคงในกรณีว่างงาน	 เจ็บป่วย	
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ทุพพลภาพเป็นหม้าย	 วัยชรา	 หรือการขาดปัจจัย 

ในการเลี้ยงชีพอื่นใด	 ในสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือ 

การควบคุมของตน	 (2)	มารดาและบุตรชอบที่จะได้ 

รบัการดแูลและความชว่ยเหลอืเปน็พเิศษ	เดก็ทัง้หลาย 

ไม่ว่าจะเป็นบุตรในหรือนอกสมรสย่อมได้รับความ 

คุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน

ข้อ	26 (1)	บุคคลมีสิทธิในการศึกษา	การศึกษา

จะเปน็สิง่ทีใ่หเ้ปลา่โดยไมค่ดิมลูคา่	อยา่งนอ้ยทีส่ดุใน

ขัน้ประถมศกึษาและขัน้พืน้ฐาน	ขัน้ประถมศกึษาให้

เป็นการศึกษาภาคบังคับ	ขั้นเทคนิคและขั้นวิชาชีพ 

เป็นการศึกษาที่จะต้องจัดมีขึ้นโดยทั่ว	ๆไป	และขั้น 

อดุมศกึษาเปน็ขัน้ทีจ่ะเปดิใหท้กุคนเทา่กนัตามความ

สามารถ	 (2)	การศึกษาจะมุ่งไปในทางพัฒนาบุคลิก- 

ภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่	 และเพื่อเสริมพลังการ 

เคารพต่อสิทธิมนุษยชน	และเสรีภาพขั้นมูลฐานให้ 

แขง็แกรง่	ทัง้จะมุง่เสรมิความเขา้ใจขนัต	ิและมติรภาพ 

ในระหวา่งประชาชาติ	กลุม่เชือ้ชาติ	หรอืกลุม่ศาสนา	

และจะมุ่งขยายกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อ 

การธำรงสันติภาพ	 (3)	บิดามารดามีสิทธิก่อนผู้อื่น 

ที่จะเลือกชนิดของการศึกษาสำหรับบุตรหลาน 

ของตน

ข้อ	27	(1)	บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการ

ใช้ชีวิตทางด้านวัฒนธรรมในประชาคมอย่างเสรี	ที่ 

จะพึงใจในศิลปะและมีส่วนในความสำเร็จก้าวหน้า 

และผลประโยชน์ทางวิทยาศาสตร	์ (2)	บุคคลทุกคน

มีสิทธิในการรับความคุ้มครองประโยชน์ทางด้านศีล- 

ธรรมและทางวตัถอุนัเปน็ผลไดจ้ากการประดษิฐท์าง

วิทยาศาสตร์	วรรณกรรมและศิลปะ	ซ่ึงตนเป็นเจ้าของ

ข้อ	 28 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีระเบียบทาง 

สงัคมและระหวา่งประเทศทีจ่ะเกือ้กลูใหก้ารใชส้ทิธิ

และเสรภีาพบรรดาทีไ่ดร้ะบใุนปฎญิญานีบ้รรลอุยา่ง

สมบูรณ์

ข้อ	29	 (1)	บุคคลทุกคนมีหน้าที่ต่อประชาคม 

อันเป็นที่เดียว	 	 ซึ่งบุคลิกภาพของตนจะพัฒนาได้ 

อย่างเสรีและเต็มความสามารถ	 (2)	 ในการสิทธิ	

และเสรีภาพ	บุคคลทุกคนต้องอยู่ในบังคับของข้อ 

จำกัดเพียงเท่าที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายเท่านั้น	 

เพื่อความมุ่งประสงค์ให้ได้มาซึ่งการยอมรับ	 และ 

การเคารพ	 โดยชอบในสิทธิ	 เสรีภาพของผู้อื่น	 และ 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอันยุติธรรมของ 

ศีลธรรมความสงบเรียบร้อยของประชาชาติและ 

สวัสดิการโดยทั่ว	 ๆ	 ไปในสังคมประชาธิปไตย	 (3)	

ไม่ว่าในกรณีใด	ๆ	สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้	จะใช้ให้

กบัความมุง่ประสงคแ์ละหลกัการของสหประชาชาติ

ไม่ได้

ข้อ	30	ไม่มีบทบัญญัติใด	ๆ	ในปฏิญญานี้ที่จะ 

แปลความได้ว่าให้สิทธิใด	 ๆ	 แก่รัฐ	 กลุ่มชนหรือ 

บุคคลใด	ๆ 	ท่ีจะประกอบกิจกรรม	หรือกระทำการใด	ๆ  

อันมุ่งต่อการทำลายสิทธิ	 และเสรีภาพใด	ๆ	บรรดา 

ที่ได้ระบุไว้ในบทบัญญัติฉบับนี้

จากที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นในเรื่องสิทธิ 

และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย	 

พ.ศ.	 2550	 ที่ได้บัญญัติเป็นข้อพื้นฐานเรื่องสิทธิ 

มนุษยชนไว้ผู้เขียนสามารถชี้ให้เห็นถึงข้อเปรียบ- 

เทียบความเหมือนและความต่างของสิทธิมนุษยชน 

ตามปฏิญญาสากลว่ าด้วยสิทธิมนุษยชนของ 

สหประชาชาติได้ดังนี้

จากตารางที่	1 พบว่า	เมื่อเปรียบเทียบรัฐธรรม-

นูญราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2550	 	 ได้ให้การรับรอง 

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ใน 

ลักษณะที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 

มนุษยชนอย่างกว้างขวาง	แต่อย่างไรก็ตาม	ยังมีสิทธิ

บางประการตามปฎญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน

ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังมิได้กล่าวไว้ 	 คือ	

สิทธิในการลี้ภัย,	สิทธิเสรีภาพในการถือและเปลี่ยน

สัญชาติ,	 สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่พอเพียง 

ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่,	 สิทธิของบุตรนอก 

สมรส,	สิทธิในความม่ันคงและได้รับผลทางเศรษฐกิจ
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ตารางที่	 1	 	 เปรียบเทียบสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักร	พ.ศ.	 2550	กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 

	 				มนุษยชนของสหประชาชาติ1

ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญ

พ.ศ.	2550
กฎหมายภายในของไทย

1 สิทธิเสรีภาพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่

เท่าเทียมกัน

ม.	4,	30 -

2 สิทธิเสรีภาพที่เสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ม.	30 -

3 สิทธิในการดำรงชีวิตและความมั่นคงแห่งร่างกาย ม.	32 ประมวลกฎหมายอาญา

4 เสรีภาพจากการถูกบังคับให้เป็นทาส

เสรีภาพจากการถูกบังคับให้อยู่ภายใต้ภาวะจำยอม

-

ม.	32

-

ประมวลกฎหมายอาญา

5 เสรีภาพจากการถูกทรมานหรือการลงโทษที่โหดร้าย ม.	32 ประมวลกฎหมายอาญา

6 สิทธิในการได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย ม.	30 กฎหมายแพ่ง-พาณิชย์

7 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองโดยไม่เลือกปฏิบัติ ม.	30 -

8 สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากศาลต่อการละเมิดสิทธิ ม.	39,	40 วิธีพิจารณาความอาญา

วิธีพิจารณาความแพ่ง

9 เสรีภาพจากการถูกจับกุม	กักขัง	หรือเนรเทศ

โดยพลการ

ม.	32,	34,	39 วิธีพิจารณาความอาญา

10 สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีในศาลอย่างเป็นธรรม ม.	39,	40,	197 วิธีพิจารณาความแพ่ง

วิธีพิจารณาความอาญา

11 สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการ 

พิสูจน์ความผิด

เสรีภาพจากการไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง

ม.	39

ม.	39

วิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา

12 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	ในครอบครัว	ในเคหสถาน

เสรีภาพในการสื่อสาร

ม.	33,	35

ม.	45,	46,	47

กฎหมายแพ่ง-พาณิชย์

13 เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ม.	34 กฎหมายคนเข้าเมือง

14 สิทธิในการลี้ภัย - -

15 สิทธิเสรีภาพในการถือและเปลี่ยนสัญชาติ - กฎหมายสัญชาติ

16 สิทธิในการสมรสและสร้างครอบครัว - กฎหมายแพ่ง-พาณิชย์

17 สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน

เสรีภาพจากการถูกยึดทรัพย์สินโดยพลการ

ม.	41

ม.	42

กฎหมายแพ่ง	-พาณิชย์

18 เสรีภาพในความคิด	มโนธรรมและในการนับถือศาสนา ม.	37 -

19 เสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก ม.	36,	45,	46 กฎหมายสื่อสารมวลชน

1	ปรับปรุงเพิ่มเติมในวิษณุ	เครืองาม.	2535.	“สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ”	ใน	สู่สิทธิมนุษยชน	สิทธิหรือหน้าที่ใน

		ประเทศไทยปัจจุบัน.	กรุงเทพมหานคร:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	หน้า	36-38.



สิทธิมนุษยชนในบริบทรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550

ธีรทัต		ชูดำ 63

ตารางที่	1		(ต่อ)

ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญ

พ.ศ.	2550
กฎหมายภายในของไทย

20 เสรีภาพในการร่วมชุมนุม	และในการรวมกัน

เป็นสมาคม

ม.	63,	64,	65 -

21 สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองโดยผ่านการเลือกตั้ง

สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ

ม.	99

ม.	49,	51,	54

กฎหมายเลือกตั้ง

22 สิทธิในความมั่นคงและการได้รับผลทางเศรษฐกิจ	สังคม	

และวัฒนธรรม

- -

23 สิทธิที่จะเลือกทำงานและได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

สิทธิที่จะเข้าร่วมสหพันธ์กรรมกร

ม.	43,	44

ม.	64

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

24 สิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาว่างจากการทำงาน - กฎหมายแรงงาน

25 สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่พอเพียง

สิทธิในการรักษาพยาบาลที่จำเป็น

สิทธิในความมั่นคงจากการว่างงานหรือขาดไร้อาชีพ

สิทธิของบุตรนอกสมรส

-

ม.	51

-

-

-

กฎหมายสาธารณสุข

กฎหมายประกันสังคม

-

26 สิทธิในการศึกษา ม.	49,	50 กฎหมายการศึกษา

27 สิทธิทางวัฒนธรรม

สิทธิในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

ม.	66

-

-

ทรัพย์สินทางปัญญา

สงัคม	และวฒันธรรม,	สทิธใินมาตรฐานการครองชพี 

ที่พอเพียง	และสิทธิในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

ต่อมาหลังการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย										

สิทธิมนุษยชนแล้วประเทศไทยก็ได้ก้าวสู่สนธิ 	

สัญญาพหุภาคี	 คือ	สนธิสัญญาที่มีรัฐมากกว่าสอง								

รัฐขึ้นไปตกลงร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญา	และได้มีการ

ขยายข้อความให้ละเอียดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	 ด้วย				

การร่างกติการะหว่างประเทศที่มีผลบังคับทาง 

กฎหมาย	และสหประชาชาติมีมติรับรอง	ดังนั้นเมื่อ

ประเทศไทยเข้า เป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิ  

มนุษยชนฉบับใดก็ตาม	 ประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติ 

ตามพันธะของสนธิดังกล่าวในฉบับนั้น	 ๆ	 สนธิ	

สัญญาหลัก		ที่ประเทศไทยเป็นภาคีร่วมด้วย

จากตารางที่	 2	พบว่า	 ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญา	

คำประกาศ	หรือข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	แสดงออกถึง							

เจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน								

ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการ		

ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน									

ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่ประเทศต่าง	 ๆ	ที่เป็น									

ภาคีต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติรวมถึงประเทศไทย		

ฉะนั้น	ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามและรับผิดชอบ						

ตามพันธกรณีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ตัวอย่างเหตุการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน					
ของไทย	

แม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
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จะมีการประกาศมาแล้วเป็นเวลายาวนานถึง	 57	ปี	 

ซึ่งมีการรับรู้ร่วมกันในบรรดาประเทศสมาชิกของ 

องค์การสหประชาชาติทั่วโลกแต่การละเมิดสิทธิ 

มนุษยชน	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังปรากฏอยู ่

ในบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

ทั่วภูมิโลกอย่างมากมาย	และในสังคมไทยหากผู้คน 

ในสังคมยัง เ พิกเฉยต่อปัญหาการละเมิดสิทธิ  

มนุษยชนที่เกิดขึ้นต่อไป	แนวโน้มของการละเมิดใน

สิทธิมนุษยชนก็ทวีความรุนแรงและยากต่อการ 

แก้ไข1	 อาจส่งผลต่อสภาพสังคมวัฒนธรรมและ 

ประเพณีของไทยได้ในอนาคต

จากเหตุการณ์หลายอย่างในเรื่องที่เกี่ยวกับ											

เรือ่งสทิธมินษุยชนในประเทศไทยทำใหเ้หน็วา่มกีาร

พัฒนาขึ้นเรื่อย	ๆ	ตามลำดับ	 แต่ถึงปัจจุบันถึงจะมี	

การพัฒนาขึ้น	เรื่องสิทธิมนุษยชนก็ยังพัฒนาได้ยังไม่

ดีพอ	 ถึงจะมีความก้าวหน้าในบางเรื่อง	 เช่น	 เรื่อง 

ท่อส่งก๊าซไทยมาเลเซีย	 	 เรื่อง	กฟผ.	 เรื่องคดีตากใบ 

เป็นต้น		แต่มันก็ยังถือว่าน้อยอยู่ถึงจะมีบางเรื่องที่ได้

รับการแก้ไขแล้ว	 แต่มีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ยัง 

ไม่ได้รับการแก้ไข	 	 เช่น	 	 เรื่องความรุนแรงต่อเด็ก 

และสตร	ีเรือ่งการละเมดิศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย	์เรือ่ง 

ภูมิละเลยสิทธิของคนพิการสนามบินสุวรรณภูมิ	

เป็นต้น		ทำให้เห็นว่า	เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ไทยยัง	ต้องมีการพัฒนาอีกมาก	ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง 

ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

มาให้ดูว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

1.	กรณีกลุ่มผู้คัดค้านท่อก๊าซไทย-	มาเลเซีย
เมื่อวันที่	 20	ธันวาคม	2545	ประชาชนกลุ่มผู้				

คัดค้ านโครงการท่อส่ งก๊ าซและโรงแยกก๊ าซ 

ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย	ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือ

เสนอข้อเรียกร้องให้ทบทวนการอนุมัติโครงการ 

ก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ 

ไทย	-	มาเลเซีย	ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

ที่จะมาประชุมคณะรัฐมนตรี	 (นอกสถานที่)	 ณ	

โรงแรม	เจ.บ.ี	อำเภอหาดใหญ	่จงัหวดัสงขลา	ในวนัที่	

21	 ธันวาคม	 2545	 โดยนัดหมายให้มีการพักรอ	ณ	

สวนหยอ่ม	ใกลอ้าคารจอดรถโรงแรม	เจ.บ.ี	และกลุม่

ผู้ชุมนุมเดินทางถึงทางเข้าถนนจุตินุสรณ์บริเวณ 

สะพานจุติ	 -	 บุญสูง	 เวลาประมาณ	 20.00	นาฬิกา	 

แล้วไม่สามารถเดินทางไปยังจุดนัดหมายที่บริเวณ 

สวนหย่อมใกล้อาคารจอดรถโรงแรม	เจ.บี.	ได้	 เนื่อง

จากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแนวลวดหนามแผงเหล็ก 

และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งแถวปิดกั้นไว้ซึ่งได้มีการ 

เจรจาต่อรองกันเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ชุมนุม	และ 

ในระหว่างที่รอผลการเจรจาอยู่นั้น	 เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

ได้เดินการสลายการชุมนุมมีการจับกุมผู้ชุมนุมบาง- 

คนมีบางคนได้รับบาดเจ็บ	 และรถยนต์ที่ใช้ขนส่ง 

ผู้ชุมนุมได้รับความเสียหาย	 และทำให้ผู้ชุมนุม 

เสียเสรีภาพในการชุมนุม	 	 ผู้แทนชาวบ้านจำนวน 

24	 คนจึงฟ้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวต่อศาล 

ปกครองสงขลา

วันที่	 1	 มิถุนายน	 2549	ศาลปกครองจังหวัด 

สงขลาได้มีคำพิพากษา	 โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง 

24	คน	และ	กลุ่มผู้ชุมนุมได้ชุมนุมในที่สาธารณะโดย

สงบและปราศจากอาวุธ	 ถือเป็นการใช้เสรีภาพใน 

การชมุนมุ		ตามทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	

พุทธศักราช	2550	ได้บัญญัติรับรองไว้		ดังนั้น	การที่	

เจ้าหน้าที่ตำรวจ	 ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายด้วยการ 

ผลักดันให้มีการสลายการชุมนุม	ถือเป็นการกระทำ 

ทางปกครองที่จำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 

และปราศจากอาวุธของผู้ฟ้องคดีทั้ง	 24	คนกับกลุ่ม 

ผู้ชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 จึงเป็นการ 

กระทำละเมิดต่อเสรีภาพในการชุมนุมด้วยการใช้ 

อำนาจตามกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีท่ี	1	ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี										

1 สุทิน	นพเกตุ.2549.	เพิ่งอ้าง.หน้า	55-56.
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ตารางที่	2		สนธิสัญญาหลักที่ประเทศไทยเป็นภาคี

อนุสัญญาและกติการะหว่างประเทศ 

ด้านสิทธิมนุษยชนไทยเป็นภาคี

สมัชชาใหญ่

สหประชาชาติได้รับรอง

มีผล

บังคับใช้

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี

โดย/เมื่อ

มีผลใช้บังคับ

กับประเทศไทย

1.	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ

			เลือกปฏิบัติสตรีในทุกรูปแบบ

18	ธ.ค.	22 3	ก.ย.	24 ภาคยานุวัติ 9	ส.ค.	28 8	ก.ย.	28

2.	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 20	พ.ย.	32 2	ก.ย.	33 ภาคยานุวัติ 27	มี.ค.	35 26	เม.ย.	35

3.	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

				พลเมืองและทางการเมือง

19	ธ.ค.	09 23	มี.ค.	19 ภาคยานุวัติ 29	ต.ค.	39 30	ม.ค.	40

4.	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

				ทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม

16	ธ.ค.	09 3	ม.ค.	19 ภาคยานุวัติ 5	ก.ย.	42 5	ธ.ค.	42

5.	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก

			ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

21	ธ.ค.	08 4	ม.ค.	32 ภาคยานุวัติ 28	ม.ค.	46 28	ก.พ.	46

24	 	 ได้รับความเสียหาย	 โดยไม่อาจอยู่ชุมนุมต่อไป 

เพือ่รอยืน่หนงัสอืเสนอขอ้	เรยีกรอ้งตอ่นายกรฐัมนตร ี

และคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุมคณะรัฐมนตรี 	

(นอกสถานที)่	ทีโ่รงแรม	เจ.บ.ีหาดใหญ	่จงัหวดัสงขลา	

ในวันที่	21	ธันวาคม	2545	ได้

ศาลจึงพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี 	 เป็นเงินคนละ									

10,000	 บาท	 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ	 7.5	 ต่อปี	

นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป	 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น	

โดยให้ชำระภายในกำหนดเวลา	 30	 วัน	นับแต่วัน	

ที่มีคำพิพากษา

2.	กรณีสิทธิพลเมือง		สัญชาติไทย2

	คดีแม่อายเป็นคดีที่อ้างตามรัฐธรรมนูญ			

มาตรา	 40	 (พ.ศ.	 2540)	 	 เนื่องจากอยู่	 ๆ	นายอำเภอ 

ก็ ไปถอนสัญชาติคนพันกว่ าคน 	 คดีคนไทย 

พลัดถิ่น	 ที่ระนอง	 ก็คือคนไทยจำนวนหนึ่งถูก 

แบ่งแยกไปอยู่ 	 ในเขตปกครองของอังกฤษและ 

พม่า	แถบเทือกเขา	ตะนาวศรี	แล้วมีความยากลำบาก

ก็หนีมาอยู่แถวจังหวัดระนองจำนวนนับหมื่นคน	 

หัวหน้าของคนกลุ่มนี้ก็ยังพูดภาษาไทยภาคใต้  

พยายามที่เคลื่อนไหว	 เพื่อจะให้ได้	 สัญชาติ	 ตำรวจ 

ไม่พอใจก็ เลยจับใส่กุญแจข้อหาเข้ า เมืองโดย 

ผิดกฎหมายซึ่งเราก็หยิบยกประเด็น	 เรื่องความ 

เป็นคนไทย	 เนื่องจากว่าในระเบียบราชการหรือ 

ในสารบบทางกฎหมายมีคำว่าสัญชาติ-เชื้อชาติ	

จึงเอาเรื่องเชื้อชาติมาสู้ 	 ว่าไม่ได้เข้าเมืองโดยผิด 

กฎหมาย	 เพราะว่าเขามีเชื้อชาติไทยมีประวัติศาสตร์ 

มีความเป็นมาต้องสืบพยานสิ่งเหล่านี้มาก

	ซึ่งในที่สุดศาลจังหวัดระนองก็พิพากษายก	

ฟ้องว่าคน	ๆ	นี้ไม่ถือว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 เพราะว่าเป็นคนที่มีเชื้อ	

ชาติไทยและสามารถพิสูจน์ได้ในทางประวัติศาสตร์	

ในทางสังคมวิทยา

3.	กรณีสิทธิชุมชน3

กรณีคดีกระเหรี่ยงที่คลิตี้ เป็นปัญหาเรื่อง	

สิทธิชุมชน	 ซึ่งมีผลกระทบจากเหมืองแร่ตะกั่ว	

2	ดูเพิ่มเติมในสุทิน	นพเกตุ.	2549.	สิทธิมนุษยชนศึกษา	:	ยุทธศาสตร์สู่การสร้างวัฒนธรรม	วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและ
		สุจริตชน.	กรุงเทพฯ	:	นครปฐมการพิมพ์.	หน้า	204-206.
3	http://www.prachatai.com/journal/2005/12/6853.
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ซึ่งรัฐบาลบอกง่ายมาก	การแก้ปัญหาชาวกะเหรี่ยง 

ที่คลิตี้จะง่าย	มีคนอยู่ประมาณ		30	-	4	0		ครอบครัว 

เท่านั้น	ย้ายออกจากห้วยคลิตี้ให้พ้นห้วย	จากห้วยที่มี	

มลภาวะเสีย	 แก้ไขได้ง่ายมาก	 ลงทุนอย่างมากก็															

5	 ล้านบาท	 	 แต่ปัญหาก็คือว่า	 คนเหล่านี้ควรจะถูก 

ย้ายหรือเหมืองควรจะรับผิดชอบ	สิทธิของชาวบ้าน	

ที่อยู่ที่นี่มา	100	กว่าปีอยู่ตรงไหน

คดีกะเหรี่ยงป่าผาก	 คือ	 ชุมชนกะเหรี่ยง	

เขาจะทำไร่	 ไม่ใช่ไร่เลื่อนลอย	 แต่เป็นไร่หมุนเวียน									

บางทีคนกะเหรี่ยงอาจจะอยู่ก่อนคนไทยด้วยซ้ำใน	

ดินแดนไทย	กรมป่าไม้บอกว่าหยุดอยู่ไว้แค่	5	ไร่		อีก	

5	 -	 6	 ไร่	ที่เคยหมุนเวียนไปถูกตัดสิทธิ์	 จากนั้นก็จับ	

ที่เลวร้ายมาก	 คือมีคนหนึ่งป่วย	 ให้รัฐส่งฟ้องโดย 

ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	 บอกให้ตำรวจไปเอาตัวมาวันนี้	

เงินประกันตัวแทบไม่มีเลย	 คัดค้านการประกัน 

ดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ติดต่อ	

หามกันมาศาล	ซึ่งก็เป็นปัญหามาก

กรณีคดีชาวบ้านปากน้ำปราณ	 (บุรี)	 อีกคดี 

หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสิทธิชุมชนเหมือนกัน	 ซึ่งเป็น 

ประเด็น	 ในวันนี้ 	 ผู้ เขียนคิดว่า เราต้องสู้ก็คือ	

คดีปากน้ำปราณ	ถ้าเราไปเที่ยวชุมชนปากน้ำที่เป็น 

แม่น้ำหรือคลอง	 แล้วติดต่อกับทะเล	 มันจะเป็น 

เขตน้ำขึ้นน้ำลง	 แถวนั้นเป็นโคลนดินแล้วบ้าน 

ชาวบา้นมกัจะอยู	่เหนอืขึน้ไปประมาณ	1	-	2	กโิลเมตร	

แล้วก็มีสวน	 ผลไม้บ้ าง 	 มีอะไรบ้าง เพราะว่า 

ชาวบ้านทำประมงขนาดเล็กไม่สามารถทำได้  

ทั้งปี 	 และชีวิตของเขาจะอยู่ ได้ต้องมีทั้ งพืชไร่ 	 

พืชสวน	อาจจะมีนาผืนเล็ก	 ๆ	 และก็อาชีพประมง 

ขนาดเล็ก	 ซึ่ งแน่นอนว่าการทำอาชีพประมง 

ขนาดเล็กของเขา	 เขาจะต้องใช้พื้นที่บริเวณปากน้ำ 

เ ป็ นที่ ต ากแห 	 ต ากอวน 	 หรื อ เ ก็ บ เ รื อบ้ า ง	 

และเพื่อป้องกันขโมยก็ต้องสร้างกระต๊อบเล็ก	 ๆ	

ชั่วคราว	เฉพาะใช้บางช่วง	อาจจะผลัดกันมาเฝ้า	

ปรากฏว่าวันดีคืนดี	 อบต.	 บอกว่ามันเป็น	

อุ จ าดทั ศน์ 	 ต้ อ งการส่ ง เสริ มการท่ อง เที่ ย ว	

บอกให้ชาวบ้านออกไป	 และระบุว่าที่ดินดังกล่าว 

เป็นที่สาธารณะ	 เมื่อชาวบ้านไม่ยอมออกจาก 

ที่ดินนั้นก็	 ถูกจับส่งขึ้นศาลตอนนี้คดีอยู่ในการ 

พิจารณาของศาล	 ที่เราจะสู้คือว่าถ้าคุณไม่ให้เขา 

ใชท้ีต่รงนัน้	กค็อืเขากต็อ้งเลกิอาชพีประมงขนาดเลก็	

เพราะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะแบกเรือของคุณไป 

อีกหนึ่งกิโลเมตรกว่า	ๆ	 ไปเก็บมัน	 เป็นวิถีชีวิตของ 

เขาที่มีมาเป็นมาร้อย	 ๆ	 พัน	 ๆ	 ปีแล้ว	 แล้วคุณก็ 

บอกว่านี่เป็นที่สาธารณะ	 คุณต้องออกไป	 ไม่ออก 

มีความผิดตามกฎหมายอาญา	แต่ผู้เขียนก็ไม่ทราบว่า

อัยการฟ้องไปได้ยังไง

4.	กรณีใช้มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรง	ขณะ					
ขึ้นบันไดเลื่อน4

กรณสีาวธรรมศาสตรถ์กูหนุม่โรคจติ	ใชม้อืถอื	

แอบถ่ายใต้กระโปรง	ขณะขึ้นบันไดเลื่อน	บนสถานี	

รถไฟฟ้าพร้อมพงษ์	 เจ้าตัวเปิดฉากบู๊กระชากคอเสื้อ	

แตค่นรา้ยสะบดัหนรีอด	โดยผูเ้สยีหายไดน้ัง่รถประจำ	

ทางจากบ้านเพื่อไปฝึกงานที่สถานีโทรทัศนไ์ทยทีวีสี

ช่อง	 3	 ตั้งอยู่ที่ชั้น	 7	 อาคารห้างสรรพสินค้าดิเอ็ม-	

โพเรี่ยม	 ถนนสุขุมวิท	 โดยลงรถที่สถานีรถไฟฟ้า	

พร้อมพงษ์		จากนั้นได้ขึ้นบันไดเล่ือนจากฝั่งสุขุมวิท	

ซอย	 35	 เพื่อขึ้นไปบนสถานีรถไฟฟ้าและข้ามฝั่งไป			

ยังห้างดิเอ็มโพเรี่ยมขณะยืนอยู่ที่บันไดเลื่อน	รู้สึกว่า

มสีิง่ของมาถกูทีช่ายกระโปรง	เมือ่หนัไปดกูพ็บมชีาย

วยักลางคนกำลงัถอืโทรศพัทม์อืถอือยู่	ตนไหวตวัทนั

และต้องการจับให้ได้พร้อมหลักฐานจึงตรงเข้า	

กระชากคอเสื้อ	 พร้อมทั้งถามว่า	 ทำอะไร	 แต่ชาย	

4	http://www.geocities.com/jc400jc/web/crime/rights.htm
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คนนั้นก็สะบัดหลุดและหนีไปได	้แม้ตนจะเรียกยาม	

ให้ช่วยจับไว้แล้ว

กรณี	 นักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เจอพวกโรคจิตในห้องน้ำห้างสรรพสินค้า	 ขณะที่	

ตนกำลังทำภารกิจส่วนตัว	สังเกตว่าห้องน้ำข้าง	 ๆ 

มีเสียงปิดประตู	 ไม่นานนักมีมือผู้ชายถือโทรศัพท์		 

มือถือที่ถ่ายรูปได้ยื่นเข้ามาทางพื้นห้องน้ำ	 ตอนนั้น 

ตนตกใจมากรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำทันที

กรณี	น.ส.จรรยา	ฤกษ์อร่าม	นักศึกษาสาวจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดนแอบถ่ายใต้	

กระโปรง	 และมีประสบการณ์ถูกจับก้นบนรถสอง 

แถว	ขณะนั้นตนยืนอยู่บนรถสองแถวกำลังเดินทาง 

กลับบ้าน	จู่	ๆ	มีผู้ชายเข้ามาจับก้น	ตอนนั้นโมโหมาก	

จึงตัดสินใจยกขาถีบผู้ชายคนน้ันตกรถสองแถวไปเลย

กรณี	 น.ส.พัดชา	 ทองไซร้	 นักศึกษาจาก	

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	 ขณะตนกำลังเดินขึ้นบันได	

เลื่อนรถไฟฟ้าบีทีเอส	สถานีชิดลม	มีผู้ชายโรคจิต				 

ใช้โทรศัพท์มือถือมาส่องบริเวณก้น	 โดยก่อนหน้านี้	

สังเกตว่าผู้ชายคนดังกล่าวเดินตามตนมาตลอดทาง	

มีท่าทีพิรุธ	 ไม่น่าไว้วางใจ	ตนเลยใช้วิธีจ้องหน้าเพื่อ			

ให้เขารู้ว่าเรารู้ตัวเขาจึงรีบเดินหนีไป

จากที่กล่าวมาข้างต้นแท้ที่จริงการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนนั้นมิได้ เป็นเพียงการกระทำที่ผิดต่อ	

กฎหมายบ้านเมืองเท่านั้น	 แต่หมายความรวมถึง											

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็น 

มนษุย	์ทางกาย		ทางวาจา		ทางดา้นจติใจ		หรอืแมแ้ตท่าง		

สายตา	 ตลอดจนพฤติกรรมที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม	

ความดอ้ย	โอกาส	หรอืความไมเ่ทา่เทยีมทางการศกึษา	

ฐานะหรือชาติพันธุ์	 ตลอดจนการละเลยนิ่งเฉยต่อ							

สิทธิที่ประชาชนพึงได้รับจากบุคลากรของภาครัฐ	

การนิ่งเฉยละเลยในสิทธิต่าง	ๆ	ของเด็กและเยาวชน		

โดยพ่อแม่	หรือครู	อาจารย์	สิ่งเหล่านี้	ก็ถือว่าเป็นการ	

ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และสิทธิความ										

เป็นมนุษย์อย่างแน่นอน5	กรณีตัวอย่างการละเมิด										

สิทธิมนุษยชนดังที่ผู้ เขียนได้ยกมานั้นเป็นเพียง 

รปู	แบบหนึง่เทา่นัน้	แทท้ีจ่รงิแลว้ในสงัคมไทยบา้นเรา	

การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีเกือบทุกวันไป	 ไม่ว่า 

ปรากฎให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์	หรือในเว็บไซต์	

ต่าง	 ๆ	 ผู้ เขียนจึงเชิญชวนให้ผู้อ่านทั้งหลาย	 

ได้ตระหนักถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

และสิทธิมนุษยชนทั้งของตนเองและผู้อื่นทุกเมื่อ	

เพราะไม่ว่าจะยากดีมีจน	 มีสภาวะทางกายภาพ	

สุขภาพ	ครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่	 ศักดิ์ศรีความเป็น	

มนุษย์ต้องเท่าเทียมกัน	 ไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน	

มีความเป็นประชาธิปไตย	ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกัน	

อย่างสงบสุขได้

บทสรุป
	การพัฒนาของแนวความคิดสิทธิมนุษยชน	

ทั้งในทางสากลและในประเทศไทย	 จะเห็นได้ว่า											

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนบนโลกไม่ 

แบง่แยกเชือ้ชาต	ิชนชาต	ิประเทศ	เพศ	ผวิพรรณ	ภาษา	

ศาสนา	วัฒนธรรม	สติปัญญา	ความสามารถ	ฐานะ	

เศรษฐกิจ	 เป็นมหาเศรษฐี	 กระยาจก	 เป็นคนชั้นสูง	

ชั้นต่ำ	 ฐานะทางการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรี	 หรือ	

ประชาชนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง	 ฯลฯ	สิทธิมนุษยชน	

จึงมีลักษณะสากล	 เพราะมนุษย์ทุกคนมีลักษณะโดย

พ้ืนฐานเหมือนกัน	มีร่างกาย	จิตใจ	เลือด	เน้ือ	หูตา	จมูก	

แขนขา	มีความต้องการอาหาร	ท่ีอยู่	เส้ือผ้า	ยารักษาโรค		

รูร้อ้นรูห้นาว		เจบ็ปวด	ฯลฯ		ไมว่า่เปน็ชาย	หญงิ	ผวิดำ	

ผิวขาว	คนยุโรป	คนเอเซีย	คนอเมริกา	คนไทย	ฯลฯ

บ่อเกิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศนั้น	

อาจมาจากปัจจัยเงื่อนไขด้วยกัน	 คือ	ปัจจัยเงื่อนไข	

ภายนอก	คือ	สภาพทางสังคม	ระบบเศรษฐกิจและ					

5	สุทิน	นพเกตุ.	2549.	เพิ่งอ้าง.	หน้า	212.
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ระบอบการเมืองการปกครองของรัฐหนึ่ง	 ๆ	ปัจจัย	

เงื่อนไขภายใน	คือ	 การรวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม	

มีภาษา	 เชื้อชาติศาสนา	 วัฒนธรรม	 รูปแบบการ	

ดำเนินชีวิต	 และกฎหมายของรัฐ	 โดยเฉพาะความ				

เป็นพลเมืองของรัฐ	ซึ่งมีลักษณะของสิทธิพลเมือง		 

ดังนั้นสิทธิมนุษยชนมาจากสภาพดังกล่าวเช่นกัน

ปัจจุบัน	 สหประชาชาติได้จัดกลุ่มและเน้น										

ประเภทของสิทธิมนุษยชนในการออกกติกา 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็น	

สิทธิพลเมือง	สิทธิทางการเมือง	สิทธิทางเศรษฐกิจ	

สังคมและวัฒนธรรม	 และยังมีสิทธิมนุษยชน	

เฉพาะกลุ่ม	 เช่น	สิทธิเด็ก	สิทธิสตรี	 สิทธิแรงงาน	

สิทธิของชนชาติส่วนน้อย

เพื่อให้ เราได้คบคิดกันต่อไปในเรื่องสิทธิ  

มนษุยชน	ซึง่มคีำถามวา่	จะทำอยา่งไรใหร้ฐัและสงัคม 

เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง	 และจะทำอย่างไร 

ให้สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการทางการเมืองและการ

ปกครองของประเทศไทย	?	ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสิทธิ 

และเสรีภาพคือบทพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

เราจะเห็นได้ว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2550	ประกอบด้วย 

สิทธิและเสรีภาพในประเด็นต่างๆ	 	 สามารถแยก	

ออกได้ถึง	 19	ประเด็นหรือสิทธิ	 ได้แก่	 การรับรอง 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,	 การรับรองความเสมอภาค	

ของบคุคล,		สทิธใินชวีติ	และรา่งกาย,	สทิธใินทรพัยส์นิ	

สว่นบคุคล,	สทิธแิละเสรภีาพในการศกึษาหาความรู,้	

สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล,	สิทธิในการใช้	

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ,	สิทธิในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลทางราชการ,	 

สิทธิในการแจ้งความร้องทุกข์ในเรื่องต่าง	 ๆ	 และ 

มีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐได้,	 สิทธิของบุคคลวัย 

ต่าง	ๆ	สิทธิของผู้บริโภค,	สิทธิของชุมชนท้องถิ่น 

ดั้งเดิม,	 สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา,	 สิทธิของ 

บุคลากรของรัฐ	 เสรีภาพในการนับถือศาสนา,	

เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน,	 เสรีภาพ 

ทางการเมือง,		เสรีภาพของสื่อมวลชน	ดังนั้นจะเห็น 

ได้ว่าสิทธิและเสรีภาพในประเด็นเหล่านี้คือ	บน 

พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ดังนั้นประเด็นปัญหาสำคัญที่คนไทยจะต้อง 

ช่วยกันขบคิดกันต่อไป	คือ	สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่อง 

ฟุ่มเฟือยไร้สาระ	หรือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ 

โดยเฉพาะสำหรับคนจน	คนไร้อำนาจ	ส่วนในระดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเล่า	 เราจะผลักดัน 

ให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงได้อย่างไร
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Abstract
The route for product delivery and giving satisfaction to customers require marketing channel strategy, 
which	is	a	part	of	marketing	mix	and	has	an	effect	on	others	such	as	pricing	strategy,	product	strategy,	
and marketing promotion strategy.  In terms of pricing strategy, the pricing has to be set at a reasonable 
price	and	suitable	to	the	distribution	channel.		For	example,	products	sold	at	a	grocery	shop	usually	have	
lower cost than those sold at a supermarket store.  Product strategy is also needed.  This is because different 
products will be suitable for different market channel.  Daily products should be placed at a retail shop 
while	specific	demand	products	should	be	sold	by	a	middle	man	or	a	company	representative,	for	instance.		
Another important strategy is marketing promotion strategy.  This strategy should be corresponded to 
marketing channel strategy.  Marketers have to carefully consider who is a target market, either a customer 
or a middle man.  In addition, they need to consider a customer for their purchasing behavior.  Some 
customers prefer buying goods at a department store while others buy through internet.  Marketers 
then should carefully choose marketing channel which is suitable for products, price, promotion and 
customers	by	looking	at	(1)	marketing	channel	structure:	direct	or	indirect	channel,	(2)	marketing	channel	
management	 related	 to	 three	 product	 distribution	 levels:	 fair,	 selective	 and	 specific,	 and	 (3)	 factors	 for	
choosing marketing channel including markets, products, competitors, company, middle man, and market 
condition.  In addition, marketers should aware of rapidity, and accuracy.  This can be done through the use 
of advanced technology in product delivery and cooperativeness from colleagues to meet customers’ needs 
and satisfaction.

	 Key	words	:	Strategic marketing channel, marketing mix, pricing strategy.
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บทคัดย่อ
เส้นทางที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค	 และสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้นั้นต้องอาศัยกลยุทธ์ 

ช่องทางการตลาด	 	ซึ่งกลยุทธ์ช่องทางการตลาดถือเป็นส่วนประสมทางการตลาดอีกหนึ่งตัว	ที่นักการตลาดทุกคน 

ต้องให้ความสำคัญ	 เพราะกลยุทธ์ช่องทางการตลาด	จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจส่วนประสมทางการ 

ตลาดตัวอื่น	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ราคา	 เพราะการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์	 นักการตลาดต้องกำหนดราคาให้ 

เหมาะสมกับการเลือกสถานที่ในการจำหน่าย	 เพราะการเลือกวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าปลีกสมัยเก่า	 เช่น	

ร้านโชว์ห่วย	หาบเร่	ฯลฯ	 	ย่อมมีต้นทุนไม่เท่ากับร้านค้าปลีกสมัยใหม่	 เช่น	ร้านสะดวกซื้อ	ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ		

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทย่อมเหมาะสมกับช่องทางการตลาดที่แตกต่างกัน	 เช่น	

ผลิตภัณฑ์บริโภคประเภทสะดวกซื้อ	 ควรวางจำหน่ายตามร้านค้าปลีกประเภทสะดวกซื้อ	 ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ	 

ควรเลือกคนกลางประเภทตัวแทนจัดจำหน่าย	 เป็นต้น	 	 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด	ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

ช่องทางการตลาด	 เพราะนักการตลาดต้องพิจารณาว่าจะส่งเสริมการตลาดไปยังคนกลุ่มใด	 เช่น	ส่งเสริมการตลาด 

โดยตรงไปยังผู้บริโภค	หรือ	ส่งเสริมการตลาดไปยังคนกลาง	 เป็นต้น	 	นอกจากกลยุทธ์ช่องทางการตลาดจะส่งผล 

กระทบต่อส่วนประสมทางการตลาดแล้ว	นักการตลาดจำเป็นต้องคำนึงถึงผู้บริโภคด้วย	เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคน

มีพฤติกรรมการเลือกซื้อไม่เหมือนกัน	เช่น	ผู้บริโภคบางกลุ่มนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ตามห้างสรรพสินค้า		บางกลุ่มนิยม

ซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น		ดังนั้น	การตัดสินใจเลือกช่องทางการตลาด	นักการตลาดต้องตัดสินใจเลือก 

ชอ่งทางการตลาดทีส่อดคลอ้งกบัผลติภณัฑ	์ราคา	การสง่เสรมิการตลาด	และผูบ้รโิภค		โดยพจิารณาองคป์ระกอบการ 

ตัดสินใจเลือกช่องทางการตลาด	คือ	 	 1.โครงสร้างช่องทางการตลาดซึ่งมี	 2	ช่องทาง	คือช่องทางการตลาดทางตรง 

และช่องทางการตลาดทางอ้อม	 2.แนวทางการจัดการช่องทางการตลาด	 เกี่ยวกับระดับการกระจายผลิตภัณฑ์แบบ 

ทั่วถึง	แบบเลือกสรร	หรือแบบเจาะจง	3.ปัจจัยในการพิจารณาเลือกช่องทางการตลาด	ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงตลาด		

ผลิตภัณฑ์	คู่แข่งขัน	บริษัท	คนกลาง	และสภาพแวดล้อมทางการตลาด	นอกจากนี้ควรยึดหลักความรวดเร็ว	ความ 

ถูกต้องด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	เหมาะสมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์	และได้รับความร่วมมือจากบุคลากร

ทุกฝ่ายในองค์กร	เพื่อตอบสนองความต้องการ	ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค

	 คำสำคัญ	:	กลยุทธ์ช่องทางตลาด, ส่วนประสมทางการตลาด, กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า

บทนำ
ปัจจุบัน	 ผู้บริ โภคมี เวลาน้อยลง	 ผู้หญิงผู้ชาย	

ทำงานนอกบ้าน	 จึงมีความต้องการความสะดวก										

สบายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น	 และเป็น											

ยุคที่ผู้บริ โภครับรู้ข่ าวสารได้อย่ างกว้ างขวาง		

เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 มีวิวัฒนาการอย่าง	

รวดเร็ว	ประกอบกับการแข่งขันท่ียิ่งทวีความรุนแรง

ขึ้น	 	ทำให้นักการตลาดต้องตัดสินใจเลือกช่องทาง 

การตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค	 โดยการเพิ่มความสะดวก

สบายให้กับผู้บริโภคมากที่สุด	และนักการตลาดต้อง

สามารถตอบสนองอรรถประโยชน์แก่ผู้บริโภคอย่าง

แท้จริง	 ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง

ตามสี	ขนาด	คุณสมบัติ	ท่ีลูกค้าต้องการ	(Form	utility)      

ส่งมอบในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ	(Time	utility)	

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ที่ผู้บริโภคสะดวก	

(Place	 utility)	 และช่วยให้ผู้บริโภคมีกรรมสิทธิ์ใน	

ผลิตภัณฑ์นั้น	ๆ	 (Possession	 utility)	ซึ่งทั้งหมดนี้							 

เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักการตลาดเข้าถึงผู้บริโภค	

จนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ
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ดังนั้น	นักการตลาดต้องศึกษาองค์ประกอบ						

ของเส้นทางของผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถส่งมอบ 

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค	 และผู้บริโภคได้รับความ 

พึงพอใจสูงสุด

ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางสู่ผู้บริโภค 

ผูเ้ขยีนขออธบิายความหมายของ	“เสน้ทางสูผู่บ้รโิภค”	

ดังนี้

	เส้นทาง	 (Channel)	หมายถึง	การเคลื่อนย้าย 

ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค	โดยมีการส่งมอบ

หรือการโอนกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑ์	 ซึ่งอาจจะอาศัย 

คนกลางหรือไม่ก็ได้

	ผู้บริโภค	 (Consumer)	หมายถึง	บุคคลที่ซื้อ						

ผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส่วนตัว	หรือใช้	

ภายในครอบครัว	 ไม่ได้ซื้อเพื่อกำไร	 ซึ่งอาจเรียก 

ผู้บริโภคกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย	

เส้นทางการจำหน่ายสู่ผู้บริโภค	 (Channel	 to	

consumer)	หมายถึง	ระยะทางที่ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยน

กรรมสิทธิ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย	 ซึ่ง 

ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ส่วนตัวหรือใช้ภายใน		

ครอบครัว

องค์ประกอบของเส้นทางสู่ผู้บริโภค
เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค 

คนสุดท้าย	นักการตลาดต้องตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ 

ประกอบของเส้นทางหรือช่องทางการตลาดสู่ผู้บริโภค 

ซึง่ประกอบดว้ยเรือ่งตา่ง	ๆ 	ดงันี	้	1.	โครงสรา้งชอ่งทาง 

การตลาด	 2.	 แนวทางการจัดการช่องทางการตลาด 

3.	ปัจจัยในการพิจารณาเลือกช่องทางการตลาด

1.	โครงสร้างช่องทางการตลาด
	ช่องทางการตลาด	จะเริ่มจากผู้ผลิต	ส่งมอบ	

ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงผู้บริโภค	ซึ่งจะมีความยาวของ	

ช่องทางการตลาดไม่เท่ากัน	ขึ้นอยู่กับจำนวนระดับ	

ของคนกลางในช่องทางการตลาดนั้น	ๆ	 	และขึ้นอยู่	

กับประเภทของผลิตภัณฑ์ 	 ว่ า เป็นผลิตภัณฑ์ 	

อุปโภคบริโภค	หรือผลิตภัณฑ์บริการ	 	ซึ่งสามารถ	

แบ่งโครงสร้างช่องทางการตลาดเป็น	2	ช่องทาง	คือ

 1)	ช่องทางการตลาดทางตรง	(Direct	Mar-

keting	Channel)	 หรือช่องทางการตลาด	 0	 ระดับ	

(zero-level	channel)	เปน็ชอ่งทางการตลาดทีจ่ำหนา่ย 

โดยไม่ผ่านสมาชิกคนกลาง	 (marketing	 interme-					

diaries)	อาจจะใช้บุคคลหรือส่ือเป็นตัวกลางในการจัด 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง

	(1.1)	 การใช้บุคคลเสนอขาย	 เช่น	 เสนอขาย 

ผลิตภัณฑ์โดยใช้พนักงานเสนอขายแบบการเผชิญ 

หน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 (face	 to	 face	 selling)	 

หรอืเสนอขายโดยใชต้วัแทนจำหนา่ยอสิระ	ในรปูแบบ 

การจำหน่ายแบบการตลาดชั้นเดียว	 (Single	 Level	

Marketing	 :	 SLM)	หรือการจำหน่ายแบบการตลาด 

หลายชั้น	(Muti	Level	Marketing	:	MLM)

		 (1.2)	การใชส้ือ่เสนอขาย	เชน่	การเสนอขาย 

ผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต	 โทรศัพท์	 จดหมายตรง	

แคต็ตาลอ็ก	สือ่กระจายเสยีง	หรอืทีเ่รยีกวา่	การตลาด	

ทางตรง	 (Direct	marketing)	 ส่วนใหญ่จะพบเห็น 

ธุรกิจหลาย	ๆ	 ธุรกิจ	 ใช้การเสนอขายโดยใช้บุคคล 

และสื่อผสมผสานกัน	ไป	ดังรูปที่	1

 2)	ช่องทางการตลาดทางอ้อม	(Indirect	Mar-

keting	 Channel) หรือช่องทางการตลาดตั้งแต่	 1	

ระดับขึ้นไป	 เป็นช่องทางการตลาดที่ผู้ผลิตจำหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ผ่ านสมาชิกคนกลางไปยังผู้บริ โภค	

ซึ่งมีหลายระดับดังนี้

		 (2.1)	 ช่องทางการตลาด	 1	 ระดับ	 (One-

Level	Channel)	 เป็นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก 

ผู้ผลิตผ่านสมาชิกคนกลาง	 1	ประเภท	และสมาชิก 

คนกลางจะเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค	

สมาชิก	คนกลาง	อาจจะเป็นผู้คา้ปลีก	(Retailer)	หรือ	

ตัวแทน	(Agent)	เป็นต้น

		 (2.2)	 ช่องทางการตลาด	 2	 ระดับ	 (Two-

Level	Channel)	 เป็นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก 
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ผู้ผลิต	ผ่านสมาชิกคนกลาง	2	ประเภท	และสมาชิก 

คนกลางจะเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค 

สมาชกิคนกลาง	อาจจะเปน็ผูค้า้สง่	(Wholesaler)	และ 

ผู้ค้าปลีก	(Retailer)	หรือตัวแทน	และผู้ค้าปลีก	เป็นต้น

(2.3)	ช่องทางการตลาด	3	ระดับ	(Three-Level	

Channel)	 เป็นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสมาชิก

คนกลาง	 3	ประเภท	และสมาชิกคนกลางจะเป็นผู้ 

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคสมาชิกคนกลางอาจ

จะเปน็ตวัแทน	ผูค้า้สง่	ผูค้า้ปลกี	หรอืตวัแทน	นายหนา้	

ผู้ค้าปลีก	เป็นต้น

จะเหน็ไดว้า่ชอ่งทางการตลาดทางออ้ม	มหีลาย	

ช่องทาง	และมีสมาชิกคนกลางจำนวนมากในการช่วย 

จัดจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์	ดังรูปที่	2	และ	3

นอกจากนี้	 ปัจจุบันนักการตลาดนิยมเลือก								 

ชอ่งทางการตลาดตามระบบการตลาดหลายช่องทาง	

(Multi-Channel	Marketing	Systems)	ซึ่งจะช่วยให้				

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้นอย่าง	

รวดเร็ว	กล่าวคือ	เลือกทั้งช่องทางการตลาด	ทางตรง	

และช่องทางการตลาดทางอ้อม	 ควบคู่กันไป	 เช่น	

จัดจำหน่ายตามร้านค้าปลีก	 และทางอินเทอร์เน็ต	

ด้วยเป็นต้น

2.	แนวทางการจัดการช่องทางการตลาด
	เป็นวิธีการกำหนดจำนวนคนกลาง	ที่จะใช้ใน

การจัดจำหน่ายของแต่ละช่องทางการตลาด	ว่าควร 

มีมากน้อยเพียงใด	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ	์

ตำแหน่งผลิตภัณฑ์	 และนโยบายของธุรกิจ	 เช่น	

ชอ่งทาง	1	ระดบั	จะจดัจำหนา่ยผา่นพอ่คา้ปลกีจำนวน 

กี่ร้าน	หรือควรตัดสินใจเลือกโครงสร้างช่องทางการ

ตลาดแบบทางตรง	หรือทางอ้อม	หากเลือกช่องทาง

อ้อมจะเลือกช่องทาง	2	ระดับ	หรือ	3	ระดับ	เป็นต้น	

ซึ่งนโยบายการจัดจำหน่ายแบ่งเป็น	3	รูปแบบ	ดังนี้

1)	การจัดจำหน่ายแบบทั่วถึง

2)	การจัดจำหน่ายแบบเลือกสรร

3)	การจัดจำหน่ายแบบเจาะจง

1)	การจดัจำหนา่ยแบบทัว่ถงึ	(Intensive	distri-

bution)	 มีลักษณะการจัดจำหน่ายที่ผู้ผลิตพยายาม							

ที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ให้มากและรวดเร็ว	 มีวัตถุ-									

ประสงค์เพื่อครอบคลุมตลาดให้ได้มากที่สุด	จึงเลือก	

ช่องทางการตลาดที่ผ่านสมาชิกคนกลางหลายระดับ	

หรือจำนวนคนกลางหลาย	ๆ	ราย	 	ซึ่งเหมาะสมกับ	

ผู้บริโภคที่มีจำนวนมาก	อยู่กระจัดกระจาย	มีความ	

สินค้าอุปโภคบริโภค

บริการ

ผู้ผลิต

ผู้ให้บริการ

รูปที่	1		โครงสร้างช่องทางการตลาดทางตรง

บุคคล

หรือ

สื่อต่าง	ๆ

บุคคล

หรือ

สื่อต่าง	ๆ

ผู้บริโภคคนสุดท้าย

ผู้รับบริการ
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1

1

2

2

3

3

1

2

ผู้ผลิต

ผู้ผลิต

ผู้ผลิต

ผู้ผลิต

ผู้ผลิต

ผู้ผลิต

ผู้แทนผู้ค้าส่ง

ผู้แทนผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีก

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ตัวแทนผู้ค้าปลีก

นายหน้า

ผู้ค้าส่ง

ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการ ตัวแทน

ตัวแทน

นายหน้า

ผู้รับบริการ

ผู้รับบริการ

รูปที่	2		ช่องทางการตลาดทางอ้อมของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

รูปที่	3 	ช่องทางการตลาดทางอ้อมของผลิตภัณฑ์บริการ
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ต้องการความสะดวกในการซื้อมาก	ลักษณะผลิต-	

ภัณฑ์ที่เหมาะสมกับนโยบายนี้คือ	ผลิตภัณฑ์บริโภค

ประเภทสะดวกซื้อ	 เช่น	 ยาสีฟัน	 ผงซักฟอก	 สบู่	

น้ำยาล้างจาน	และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภท 

วัสดุสิ้นเปลือง	เช่น	วัสดุสำนักงาน		เป็นต้น

	 2)	การจัดจำหน่ายแบบเลือกสรร	(Selective	

distribution)	 มีลักษณะการจัดจำหน่ายที่ผู้ผลิตจะ									

เลือกใช้จำนวนคนกลางอย่างจำกัดในเขตพื้นที่การ 

ขายหนึ่ง		หรือเลือกช่องทางการตลาดน้อยระดับ	ซึ่ง

เหมาะสมกับผู้บริโภคที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน	อยู่ 

กนัอยา่งไมก่ระจดักระจายมากนกั	ลกัษณะผลติภณัฑ์

ที่ เหมาะสมกับนโยบายนี้ 	 คือ	 ผลิตภัณฑ์บริโภค 

ประเภทเปรียบเทียบซื้อ	 เช่น	 กระเป๋า	 รองเท้า	

โทรศัพท์มอืถือ	และผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมประเภท 

ชิ้นส่วนประกอบ	เช่น	ล้อรถยนต์	กระเบื้อง	เป็นต้น

	 3)	 การจัดจำหน่ายแบบเจาะจง	 (Exclusive	

distribution)	 มีลักษณะการจัดจำหน่ายที่ผู้ผลิต 

จะเลือกใช้คนกลางเพียงรายเดียวในเขตพื้นที่หนึ่ง	ๆ	

หรือมีลักษณะเลือกคนกลางเป็นผู้แทนจัดจำหน่าย 

แต่เพียงผู้เดียว	มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างและ

รักษาภาพพจน์ของธุรกิจ	ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถ 

ควบคุมดูแลคนกลางให้ดำเนินงานตามกรอบท่ีผู้ผลิต 

ต้องการได้อย่างใกล้ชิด	 และจะทำให้คนกลางมี 

ความซื่อสัตย์ในการช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เป็น 

อย่างดี	ซึ่งเหมาะสมกับผู้บริโภคน้อยราย	ซึ่งมีความ 

พยายามในการซื้อสูง		ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

กบันโยบายนีค้อื	ผลติภณัฑบ์รโิภคประเภทเจาะจงซือ้	

เช่น	 รถยนต์	 	 ยี่ห้อ	BMW	หรือผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น 

ต้องมีการบริการหรือให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภค	 เช่น	

ธุรกิจประกันภัย	 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ประเภทสิ่งติดตั้ง	เช่น	เครื่องจักร	เป็นต้น

3.	ปัจจัยในการพิจารณาเลือกช่องทางการตลาด

การพิจารณาตัดสินใจเลือกช่องทางการตลาด		

ซึ่งมีหลายโครงสร้าง	นโยบาย	และสมาชิกคนกลาง 

ก็มีหลายประเภท	 ช่องทางการตลาดแบบใดจะ 

เหมาะสม	และสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคได้	อยา่งแทจ้รงิ	

นกัการตลาดตอ้งพจิารณาจากปจัจยัใน	การเลอืกชอ่ง 

ทางการตลาด	ดังต่อไปนี้

1)	ปัจจัยด้านบริษัท

2)	ปัจจัยด้านคนกลาง

3)	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

4)	ปัจจัยด้านตลาด

5)	ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน

6)	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

1)	ปัจจัยด้านบริษัท	(Company	consideration)	

หรือผู้ผลิต	 การตัดสินใจเลือกช่องทางการตลาด	

ผู้ผลิตควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

	 	(1.1)	ฐานะทางการเงนิของบรษิทั	การตดัสนิ 

ใจเลือกสมาชิกคนกลางแต่ละประเภท	 จะส่งผล 

กระทบด้านการเงินต่อธุรกิจ	 เพราะคนกลางบาง 

ประเภทจะซื้อผลิตภัณฑ์เป็นสิทธิ์ของคนกลางทันท	ี

เช่น	ผู้ค้าปลีก	ผู้ค้าส่ง	 แต่คนกลางบางประเภทไม่มี 

กรรมสทิธิใ์นผลติภณัฑ	์เปน็เพยีงผูท้ีท่ำหนา้ทีก่ระจาย 

ผลติภณัฑไ์ปยงัผูบ้รโิภคแทนผูผ้ลติ	เชน่	ตวัแทน	และ 

คนกลางบางประเภทมีหน้าที่แนะนำ	ช่วยเหลือให้ผู้ 

ผลิตและคนกลางมาพบกันเพื่อตกลงเจรจาซื้อขาย 

กัน	 เช่น	นายหน้า	ดังนั้นหากผู้ผลิตมีฐานะทางการ 

เงินมั่นคง	คล่องตัวทางการเงินอยู่แล้ว	สามารถเลือก 

คนกลาง				ประเภททีไ่มม่กีรรมสทิธิใ์นผลติภณัฑ	์เชน่	

ตัวแทน	นายหน้า	 แต่หากผู้ผลิตมีฐานะทางการเงิน 

ไม่มั่นคง	หรือสภาพคล่องไม่ดีมากนัก	ควรเลือกคน 

กลางที่ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์แล้วจะมีกรรมสิทธิ์ใน 

ผลิตภัณฑ์ทันที	เช่น	ผู้ค้าส่ง	ผู้ค้าปลีก	เป็นต้น

	 	(1.2)	ความตอ้งการควบคมุชอ่งทางการตลาด 

หรือสมาชิกคนกลาง	ผู้ผลิตบางรายมีนโยบายในการ

ควบคุมคนกลางอย่างใกล้ชิดให้ปฏิบัติตามข้อตกลง	

เงื่อนไขต่าง	ๆ		จึงมีการคัดเลือกคนกลางที่เหมาะสม
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กบัผลติภณัฑ	์และยอมรบัเงือ่นไขของผูผ้ลติได	้	ดงันัน้	

คนกลางทีผู่ผ้ลติจะสามารถควบคมุไดเ้ปน็อยา่งด	ีคอื	

ตัวแทน	ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิต	หรือตัวแทนของ 

ผู้จัดจำหน่ายนั่นเอง	แต่คนกลางที่ผู้ผลิตไม่สามารถ 

ควบคุมได้มากนัก	 และมีอิสระในการจัดจำหน่าย 

อย่างเต็มที่	คือ	ผู้ค้าส่ง	ผู้ค้าปลีก

	 (1.3)	 ความสามารถในการบริหารการจัด 

จำหนา่ย	เปน็อกีปจัจยัหนึง่ทีต่อ้งพจิารณาวา่ตนเองมี

ความรู้	ความสามารถดา้นการบรหิารการจดัจำหนา่ย

หรือไม่	 เพราะหากผู้ผลิตไม่มีความรู้ความสามารถ	

หรือประสบการณ์ด้านนี้อย่างดีพอ	 ย่อมจะส่งผล 

กระทบต่อการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคใน 

ทางที่ไม่สู้ดีนัก	 	 ดังนั้น	 คนกลางที่เหมาะสมคือ	

พ่อค้าส่ง	พ่อค้าปลีก	 เป็นต้น	 แต่หากผู้ผลิตมีความ 

สามารถใน	 การบริหารการจัดจำหน่ายเป็นอย่างดี	 

ผู้ผลิตสามารถจัดจำหน่ายด้วยตนเองได้

2)	ปัจจัยด้านคนกลาง	(Middlemen	consider-

ation)	นอกเหนือจากการพิจารณาตนเองแล้ว	ผู้ผลิต

ยังต้องพิจารณาคนกลางที่จะช่วยในการจัดจำหน่าย 

ผลิตภัณฑ์	ซึ่งต้องพิจารณาคนกลางในเรื่องต่อไปนี้

	 (2.1)	การใหบ้รกิารของคนกลาง	นอกเหนอื							

จากหน้าที่หลักของคนกลางคือการจัดจำหน่าย 

และกระจายผลิตภัณฑ์แล้ว	 ผู้ผลิตอาจจะพิจารณา 

เกี่ยวกับส่ิงท่ีคนกลางจะให้แก่ผู้ผลิตท่ีนอกเหนือ 

จากหน้าท่ีหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้าน 

การโฆษณา	การส่งเสริมการขาย	การแนะนำผลิตภัณฑ์ 

แก่ผู้บริโภค	ฯลฯ	

	 (2.2)	ทัศนคติของคนกลางที่มีต่อนโยบาย 

ของผู้ผลิต	คนกลางต้องมีความเข้าใจ	 และสามารถ	

ยอมรับกติกา	 เงื่อนไข	 ข้อตกลง	 	 และนโยบาย	

ของผู้ผลิตเป็นอย่างดี	 	 เพื่อให้การจัดจำหน่ายเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับผู้ผลิต

	 (2.3)	ประวตัขิองคนกลาง	ประวตัจิะเปน็สิง่ 

หนึ่งในการพิจารณาเลือกคนกลาง	 ไม่ว่าจะเป็นอายุ	

การดำเนินงาน	ฐานะทางการเงิน	 ธุรกิจที่คนกลาง	

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้	 ฯลฯ	 	 เพราะสิ่งเหล่านี้													

หมายถึงประสบการณ์ด้านการจัดจำหน่ายของ											

คนกลางนั่นเอง

3)	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 (Product	 consider-

ation)	ผลิตภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยท่ีสำคัญในการตัดสินใจ 

เลอืกชอ่งทาง	และนโยบายชอ่งทางการตลาด	ซึง่ตอ้ง	

พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ		ดังนี้

	 (3.1)	 ประเภทของผลิตภัณฑ์	 ผู้ผลิตต้อง 

พิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์	 และเลือกช่องทาง 

การตลาดให้เหมาะสม	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์บริโภคที่ 

เน่าเสียได้ง่าย	หรือแฟชั่น	 จะเหมาะสมกับช่องทาง 

การตลาดทางตรง	หรือช่องทางการตลาด	1	ระดับที่ 

ไม่ผ่านคนกลางมากนัก	 เพื่อรักษาผลิตภัณฑ์ให้สด 

ใหม่	และไม่ล้าสมัย	หรือผลิตภัณฑ์บริการท่ีผู้รับบริการ 

จำเป็นต้องเข้ารับบริการ	ณ	สถานบริการ	ผู้ให้บริการ 

จำเป็นต้องเลือกทำเลที่ตั้ง	 และจัดเตรียมสิ่งอำนวย 

ความสะดวกในสถานบริการอย่างครบครัน	เป็นต้น

	 (3.2)	มลูคา่ผลติภณัฑ	์การคำนงึถงึราคาของ					

ผลิตภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน	 	 เนื่องจากผลิต	

ภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง	 การจัดจำหน่ายผ่านคนกลาง	

จำนวนมากย่อมไม่ปลอดภัย	และผลิตภัณฑ์ประเภท

นี้ผู้บริโภคมีความพยายามสูงในการหาซื้ออยู่แล้ว									

จึงเหมาะสมกับช่องทางการตลาดทางตรง	หรือช่อง

ทางการตลาดทางอ้อมที่ผ่านคนกลางไม่มากนัก

	 (3.3)	 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์	 ผู้ผลิตต้องปรับ	

กลยุทธ์ทางการตลาดต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมกับวงจร	

ชีวิตผลิตภัณฑ์แต่ละตัว	 เช่น	 หากผลิตภัณฑ์ที่จัด	 

จำหน่ายอยู่ในช่วงเจริญเติบโต	 ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะ 

ตัดสินใจเลือกช่องทางการตลาดเพื่อให้ครอบคลุม 

ตลาดให้กว้างท่ีสุด	เพ่ือป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งขัน 

โดยจำหนา่ย	ผา่นคนกลางหลาย	ๆ 	ระดบั	หลาย	ๆ 	ราย	

และหลาย	ๆ	ช่องทาง		หรือหากผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง 

เจริญเติบโตเต็มที่	 ผู้ผลิตจะรักษาระดับคนกลางไว้	
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หรอืหาตลาดใหม	่ๆ 	เพิม่หรอืขยายชอ่งทาง	การตลาด 

ไปสู่ตลาดต่างประเทศ		เป็นต้น

4)	ปัจจัยด้านตลาด	 (Market	 consideration)	

ตลาดในที่นี้ 	 คือ	 ผู้บริโภคคนสุดท้าย	 ผู้บริโภคมี	

ความแตกต่างกัน		ดังนั้นต้องเลือกช่องทางการตลาด

ใหเ้หมาะสมกบักลุม่ผูบ้รโิภคเปา้หมาย	เพือ่ใหส้ามารถ	

เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง	โดยต้องศึกษาพฤติกรรม 

ของผู้บริโภค	 เช่น	ตลาดวัยรุ่น	ควรเลือกจัดจำหน่าย 

ผ่านร้านค้าสะดวกซื้อ	หรือห้างสรรพสินค้า	 	ตลาด 

วัยทำงานควรเลือกจัดจำหน่ายทางตรง	 หรือ 

จัดจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น

5)	ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน	 (Competitive	 consi-	

deration)	 การจะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการ 

ดำเนินธุรกิจ	มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจต้องรู้จัก 

ตนเอง	และคู่แข่งขันของธุรกิจเป็นอย่างดี		การพิจารณา

ช่องทางการตลาดของคู่แข่งขันก็เช่นกัน	 เพื่อธุรกิจ			 

จะไดเ้ปรียบเทยีบและศกึษาถงึผลสำเร็จของชอ่งทาง

การตลาดของคู่แข่งขัน	 และนำมาปรับใช้กับธุรกิจ	

ของตนเองได้

6)	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	 (Environmental	

consideration)	สภาพแวดล้อมเป็นอีกตัวแปรหนึ่ง 

ที่นักการตลาดจะต้องคำนึงถึง	 ไม่ว่าจะเป็นวัฒน- 

ธรรมการจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์กฎหมายที่  

ควบคุมให้นักการตลาดต้องดำเนินกิจกรรมการจัด 

จำหน่ายตามจริยธรรม	 เช่น	บางธุรกิจทำการตลาด 

แบบแชร์ลูกโซ่	 ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายการขายตรง 

อย่างร้ายแรง		เป็นต้น

เส้นทางสู่ผู้บริโภค...ต้องยึดหลัก	FIRST
นอกเหนือจากองค์ประกอบของเส้นทางสู่ 

ผู้บริโภคแล้ว	 	 ส่ิงท่ีนักการตลาดต้องตัดสินใจเก่ียวกับ 

ช่องทางการตลาด	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค	 

และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ 

นั้น	นักการตลาดต้องยึดหลัก	FIRST	ดังนี้

F = Fast	 	เป็นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่าง 

รวดเร็ว	 ตรงตามเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ	 ดังนั้น																		

ทกุกระบวนการตลาด	ตอ้งมคีวามแมน่ยำใน	เรือ่งของ	

เวลา	 เช่น	 ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ทันตามเวลา	พิจารณา								

ด้านระยะเวลาการเดินทางของผลิตภัณฑ์	 ว่าผู้ผลิต	

ควรเลือกวิธีการขนส่งทางใด	จึงจะสามารถส่งมอบ	

ผลิตภัณฑ์ได้ทันตามเวลา	 	 รวมทั้งผลิตภัณฑ์บริการ	

ที่ต้องสามารถบริการผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว											

ธุรกิจบริการบางธุรกิจให้ความสำคัญกับเรื่องการ 

บริการเป็นอย่างมาก	จึงมีการกำหนดระยะเวลาการ 

รบับรกิารใหก้บัผูร้บับรกิาร	หากผูร้บับรกิารไมไ่ดร้บั	

บริการ	ตามระยะเวลาที่กำหนด	จะได้รับสิ่งชดเชย	

เช่น	รับบริการฟรี		เป็นต้น

I = Internal marketing	การตลาดไม่ควรให	้

ความสำคัญกับผู้บริโภค	หรือสมาชิกคนกลางเพียง	

อย่างเดียว	 	 เพราะการจะกำหนดกลยุทธ์การเข้าถึง 

ลูกค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง	ย่อมมาจาก	

ทุกคน	ทุกฝ่ายในองค์กรธุรกิจน้ัน	ๆ 	ดังน้ัน	นักการตลาด 

ต้องให้ความสำคัญกับการตลาดภายในองค์กรด้วย	

เช่น	 ฝ่ายขาย	 เป็นฝ่ายที่ทราบความต้องการของ	

ผูบ้รโิภค	สามารถพยากรณย์อดขายไดอ้ยา่งแมน่ยำวา่	

ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด	 ในช่วง	

ฤดูกาลใด	 เพื่อประสานงานกับฝ่ายผลิต	 ในการผลิต	

ผลติภณัฑไ์ดท้นัตามปรมิาณ	และเวลาทีล่กูคา้ตอ้งการ	

ฝ่ายการเงินก็สามารถคำนวณต้นทุนทั้งหมดได้อย่าง

ถูกต้อง	 โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายการตลาด	 ว่าฝ่าย	

การตลาดมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย	หรือมีสิ่งจูงใจ			

ให้กับสมาชิกคนกลางอย่างไร	หรือการจัดจำหน่าย	

มีคนกลางหลายระดับหรือไม่	 เพราะสิ่งเหล่านี้ 													

ถือ เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ซ่ึงนำมา	 กำหนดราคา					

ผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น

R = Right การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้																	

ถกูตอ้งตามคำสัง่ซือ้ของผูบ้รโิภค	เพราะไมม่ผีูบ้รโิภค	

คนใดที่จะชอบใจเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตาม	

ความต้องการของตนเอง	ดังนั้นการเข้าถึงผู้บริโภค	 
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ต้องส่ งมอบสิ่ งที่ ถู กต้องที่สุด ให้แก่ผู้ บริ โภค																								

ซึ่งประกอบด้วย	6	R’s		ดังนี้

Right time	หมายถึง	ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรง

ตามเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ	 ผลิตภัณฑ์บางอย่าง 

สามารถสร้างความประทับใจ	 โดยการส่งมอบก่อน	

เวลาทีต่กลงไว	้เชน่	การสัง่ซือ้ผลติภณัฑท์างอนิเทอร-์

เนต็	ผูจ้ำหนา่ยไดแ้จง้ไวใ้นเวบ็ไซตว์า่	จะสง่มอบผลติ-

ภัณฑ์ให้ผู้บริโภคภายใน	7	วัน	หลังจากได้รับเงิน		แต่

หากผู้จำหน่ายรายใดส่งมอบได้ก่อนเวลา	 จะทำให้	

ผู้บริโภค	พึงพอใจ	 เพราะผู้บริโภคย่อมต้องการได้	

รับผลิตภัณฑ์เร็วที่สุด	เพราะได้ชำระเงินไปแล้ว

Right cost	 หมายถึง	 ต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป												

นักการตลาดควรจัดการต้นทุนด้านการจัดจำหน่าย	

อย่างรัดกุม		โดยการพิจารณาเลือกช่องทางการตลาด	

สมาชิกคนกลาง	และกิจกรรมการกระจายผลิตภัณฑ์

ที่เหมาะสม	 	 เพื่อไม่ให้ต้นทุนสูงเกินไป	 เพราะหาก					

ตน้ทนุสงูเกนิไปยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ราคาผลติภณัฑ์

ที่สูงขึ้น	หรือกำไรที่น้อยลง

Right quality	หมายถึง	คุณภาพ	รูปแบบผลิต-

ภัณฑ์ท่ีตรงตามคำส่ังซ้ือ	ผู้ผลิตต้องม่ันใจได้ว่า	ผลิตภัณฑ์ 

ที่ส่งมอบแก่ผู้บริโภคต้องถูกต้องตามความต้องการ 

	ของผูบ้รโิภค	ไมว่า่จะเปน็รปูแบบ	ขนาด	ส	ีคณุสมบตั	ิ

รุ่น	ยี่ห้อ	เป็นต้น		และผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคอย่าง

ไม่บุบสลาย	หรือเสียหายแม้แต่น้อย	 เพราะการส่ง	

ผลิตภัณฑ์ผิด	space	ที่ผู้บริโภคต้องการ	ย่อมเป็นการ

ตัดโอกาสการรับคำสั่งซื้อในครั้งต่อไปอย่างแน่นอน

Right quatity	หมายถึง	การส่งมอบผลิตภัณฑ์

ถึงมือผู้บริโภคด้วยปริมาณที่ถูกต้อง	หากผู้ผลิตส่ง					

มอบผลิตภัณฑ์เกินจำนวนที่สั่งซื้อ	 ไม่น่าจะเป็น		

ปัญหาต่อผู้บริโภคมากนัก	 หากแต่จะทำให้ธุรกิจ		

เสียต้นทุนเพิ่มขึ้น	 	 แต่หากผู้ผลิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ 

น้อยกว่าจำนวนที่สั่งซื้อ	 จะทำให้ผู้บริโภคขาดความ	

เชื่อมั่นต่อธุรกิจอย่างร้ายแรง

Right place	 หมายถึง	 ผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือ 

ผู้บริโภค	รายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีส่งมอบผลิตภัณฑ์                

กเ็ปน็จดุทีส่ำคญัทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจ		ดงันัน้ขอ้มลู	

ที่อยู่ของผู้บริโภค	หรือที่อยู่ในการจัดส่ง	ผลิตภัณฑ์	

จึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งมอบ	 และสร้างความ 

มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้ส่งถึงผู้บริโภคอย่างแน่นอน

Right possession หมายถึง	 การมอบกรรม- 

สิทธิ์ในตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค	การที่ผู้บริโภค	

ซื้อผลิตภัณฑ์	 ไม่ว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเงินสด	

หรือเครดิตก็ตาม	 แสดงว่าผู้บริโภคต้องการเป็น 

เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น	 ๆ	 ดังนั้นนอกเหนือจากการ 

ตัดสินใจเลือกช่องทางการตลาดแล้ว	 ผู้ผลิตต้อง 

คำนึงถึงการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคด้วย

S = Satisfaction	 	 การสร้างความพึงพอใจ	

แก่ผู้บริ โภค	 การ เข้ าถึ งผู้บริ โภคด้วยกลยุทธ์  

ช่องทางการตลาดนั้น	 จำเป็นอย่างยิ่งที่นักการตลาด							

ต้องสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค	 เพราะ										

ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ	

และรับมอบผลิตภัณฑ์	 	 จะเห็นได้ว่าหลายธุรกิจได้	 

ปรับกลยุทธ์การจัดจำหน่ายหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น	

เพือ่	เปน็ทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค	เชน่	การจดัจำหนา่ย	

ผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพราะต้องการช่วย														 

ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย	

ในสถานที่แห่ง เดียว	 (One	 s top	 shopping)	

หรือซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตลอด	24	ชั่วโมง		เป็นต้น

T = Technology  ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยน- 

แปลงอย่างรวดเร็ว	 ได้มีการนำเทคโนโลยีมาเป็น	

เครือ่งมอืทีส่ำคญั	ในการจดัการระบบการจดัจำหนา่ย	

และการกระจายผลิตภัณฑ์	 ไม่ว่าจะเกี่ยวกับช่องทาง	

การตลาด	ทีน่ำเทคโนโลยมีาใช	้เปน็ชอ่งทางการตลาด	

ทางอิเล็กทรอนิกส	์ 	หรือระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

ที่ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต	 โทรศัพท์		

แล้วธุรกิจสามารถบันทึกเป็นฐานข้อมูลผู้บริโภคได้	

เลย	 หรือระบบคลังสินค้า	 ที่สามารถตรวจเช็ค																			

จำนวนผลิตภัณฑ์ได้อย่างทันทีและถูกต้อง	 แม่นยำ	
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หรือแม้แต่ระบบการขนส่ง	 ที่สามารถตรวจสอบ		

ระยะทางหรือตรวจสอบได้ว่า	 ขณะนี้รถที่บรรทุก	

ผลิตภัณฑ์กำลังเดินทางอยู่	ณ	แห่งใด	 	และสามารถ 

คำนวณระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคได้					

อย่างแม่นยำ	 รวมถึงระบบการจัดเก็บผลิตภัณฑ์	 

โดยใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถจัด เก็บ	

ผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น	 โดยสามารถรักษาคุณภาพ	

ผลิตภัณฑ์ให้คงเดิมไว้ได้

สรุป
การจัดการช่องทางการตลาด	 มีความสำคัญ								

ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือลูกค้าอย่างมี 	

ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	 	ซึ่งต้องกระทำให้							

สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดตัวอื่น	ๆ	และยึดหลัก	

ความรวดเรว็	ความถกูตอ้ง	ดว้ยการเลอืกใชเ้ทคโนโลย ี

ทันสมัย	 เหมาะสมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์	 และได้ 

รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร	 เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการตลอดจนสร้างความพึงพอใจ 

ให้แก่ผู้บริโภค

อย่างไรก็ตามนักการตลาดไม่เพียงแต่จัดการ	

ด้านช่องทางเท่านั้น	 ยังจะต้องพิจารณาเรื่องระบบ	

การกระจายผลิตภัณฑ์	 ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดเก็บ	

ผลิตภัณฑ์	ระบบการสั่งซื้อ	การชำระเงิน	ระบบคลัง	

ผลิตภัณฑ์	ระบบการขนส่ง	ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาด	

ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับช่องทางการตลาดเพื่อให้	 

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง
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วิจารณ์หนังสือ
ทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ		ของ		ศาสตราจารย์	ดร.วรเดช		จันทรศร

หนังสือเล่มนี้กลั่นกรองมาจากกรอบแนวคิด	และทฤษฎีทางการนำนโยบายไปปฏิบัติของผู้เขียนซึ่งม	ี			

ประสบการณ์และทำงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐฯ	 ในการกำหนด		

นโยบายร่วมกับส่วนราชการ	 โดยเป็นคณะกรรมการในหลายตำแหน่ง	ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในหลาย	

ภาคส่วนงาน	หรือการเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง	ทำให้มีความรู้ที่ 

ตกผลกึเปน็กรอบแนวคดิทีป่ระยกุตใ์ชก้บัสงัคมไทยไดเ้ปน็อยา่งด	ี	โดยมกีรอบนโยบาย	ทีส่ามารถอธบิายเรือ่ง	

การนำนโยบายไปปฏิบัติได้	 โดยมีการนำเสนอเป็นตาราง	และแผนภูมิไว้ในแต่ละบทที่ได้เขียนไว้	 	 แต่ที่เป็น 

จุดเด่นและน่าสนใจมากสำหรับหนังสือฉบับนี้คือ	กรอบที่นำเอาการนำนโยบายไปปฏิบัติของประเทศไทย															

ที่สามารถอธิบายได้ชัดเจนถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวในแต่ละนโยบายได้เป็นอย่างดี	 	 โดยมีการแสดงตาราง

และแผนภูมิการศึกษาที่เกี่ยวข้องมาอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้เขียนได้เกริ่นไว้ในคำนำถึงการเขียนหนังสือดังกล่าวว่าต้องการนำเสนอทฤษฎีเชิงบูรณาการของการ

นำนโยบายไปปฏิบัติ	โดยการรวบรวมกรอบแนวคิดและทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติที่เป็นสากล		และองค์

ความรู้ทางวิชาการมาเป็นแนวทางในการเขียนเรื่อง	การนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อต้องการพัฒนาทฤษฎีการ						

นำนโยบายไปปฏิบัติที่สามารถอธิบายถึงปัจจัยต่าง	 ๆ	ที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการนำนโยบายไป	

ปฏิบัติหลายแห่ง	 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนามาตรการที่จะเพิ่มโอกาสหรือความสำเร็จในการนำ

นโยบายไปปฏิบัติ	 และเพื่อลดโอกาสของความล้มเหลวและผิดพลาดลง	 เพราะที่ผ่านมานโยบายสาธารณะ	

ของประเทศไทย	แม้ว่าจะมีการผลักดันหรือส่งเสริมโดยมาตรการหลายอย่างก็ตามแต่	แต่ก็มีหลายนโยบายที่	

ไมป่ระสบความสำเรจ็หรอืลม้เหลวโดยสิน้เชงิ		หรอืบางนโยบายบางสว่นไมไ่ดน้ำมาดำเนนิการ		เพราะนโยบาย	

สาธารณะที่ประสบความสำเร็จมีผลสืบเนื่องด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และปัจจัยรวมด้านต่าง	 ๆ	

ของประเทศ	 แต่นโยบายที่ประสบความล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จ	 มีผลเสียหายหลายด้าน	 เช่น		

เศรษฐกิจ	บุคลากร	สังคม	มูลค่าการผลิต	 	และประโยชน์ของประเทศในระยะยาว	 	ที่ทำให้เสียโอกาสในเชิง				

การแข่งขันในระดับนานาชาติหรือระดับโลกต่อไป

ในแต่ละบทที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ทั้งหมด	6	บท	พอสรุปย่อแต่ละบทได้คือ

บทที่หนึ่ง	 	 ความเป็นมาของการศึกษาการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัต	ิ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	

ของการศึกษา	กรอบทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา	ประโยชน์ที่ได้รับ	 โดยมีตัวอย่างที่เป็นบูรณาการของผู้เขียนเอง 

บางส่วนในการอธิบายการศึกษาครั้งนี้

บทวิจารณ์หนังสือ



บทที่สอง	 	 เป็นการสำรวจวรรณกรรมทั้งของไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	 	ตั้งแต่ประวัติความเป็น 

มาของการศึกษาในระดับจุลภาคและมหภาค	ขั้นตอนและกระบวนการการนำนโยบายไปปฏิบัติ	 	ผู้เกี่ยวข้อง

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำนโยบายไปปฏิบัติ	 	 และนำมาสังเคราะห์เบื้องต้นเพื่อนำเสนอในแง่มุมตาม 

ตาราง	หรือตัวอย่างแผนภูมิที่ได้นำเสนอในบทที่สอง	ที่รวบรวมมาจากการสำรวจวรรณกรรมต่าง	ๆ	

บทที่สาม	และ	บทที่สี่	 	 เป็นการสังเคราะห์ทฤษฎีนิรนัยและอุปนัย	 	ทั้งสองบทมีความต่อเนื่องและ 

เชื่อมโยงซึ่งกันและกันในแต่ละบท	 โดยตัวอย่างตารางตัวแบบของแต่ละทฤษฎี	 และแผนภูมิในการ	

นำเสนอทฤษฎีต่าง	ๆ		เช่น	ของ		Van	Meter,	D.	and	Van	Horn,	Sabatier,	P.A.	and	Mazmanian,	Hambleton,	

Alexander,	 Robert	 เป็นต้น	 มาใช้ในการสังเคราะห์และอธิบายเป็นกรณีศึกษา	 เช่น	 กรณีศึกษา 

นโยบายของวิทยาลัยครู	 	 กรณีศึกษาด้านนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยี	หรือ	กรณีศึกษาด้านนวัตกรรมในการ 

ดำเนินงาน		เป็นต้น		และมีการสังเคราะห์แต่ละนโยบาย

บทที่ห้า	 	 เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านนิรนัยและอุปนัยของการศึกษาที่ผ่านมา 

ทั้งหมดเพื่อนำมาสู่การพัฒนาทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ	 	 โดยมีตัวอย่างการศึกษาและมีการอธิบายเป็น 

ตารางและแผนภูมิไว้ในบทดังกล่าว	 เพื่อทำการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ที่ได้นำมาเป็นแบบในการศึกษา 

ครั้งนี้

บทที่หก	 	 เป็นการสรุปภาพรวมของการศึกษาครั้งนี้	 	 มีการอธิบายปัญหาและข้อเสนอแนะทาง 

ยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	และเพื่อการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในอนาคต		ที่ได้

มาจากการศึกษาและบูรณาการเพื่อสร้างกรอบทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ	

โดยภาพรวมของหนังสือฉบับนี้	 	 จะมีตารางและแผนภูมิอธิบายไว้ในทุกบทและมีข้อสรุปและข้อ 

เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการอภิปรายในการพัฒนาองค์ความรู้ระยะยาวต่อไป	 ในผลสรุปบทสุดท้าย	

ผู้เขียนก็ยอมรับว่า	 	 เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อหน่วยงานของ 

ภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก	 	 ในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัต	ิ 	 เพราะทำให้เงื่อนไข 

และข้อจำกัดในบางด้านต้องลดน้อยไปหรือถูกขจัดออกไป		

ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์และการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลที่ผ่านมาในสังคมของยุโรปและอเมริกา		

ทำให้บทบาทของภาครัฐน้อยลงไปมาก	 	 ทำให้การศึกษาในด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติมีผู้สนใจศึกษา 

ไม่มากนัก	 เพราะภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากกว่าภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 แต่ผลจากปัญหา 

ด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีผลกระทบต่อทั่วโลก	 	ทำให้บทบาทของรัฐในการกำหนดนโยบายและ 

การนำนโยบายไปปฏิบัติจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับต่าง	ๆ	ทำให้มีผลต่อเนื่อง 

ถึงความสนใจในการศึกษาเรื่องดังกล่าวมากขึ้นในอนาคต

โดย...	รวี		มโนมัยสันติภาพ 1
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วารสารหาดใหญ่วิชาการเป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์																												

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น	ๆ	ทั่วประเทศ									

โดยเน้นสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย	 6	 เดือน	 (ปีละ	 2	 ฉบับ;ฉบับที่	 1																											

มกราคม-มิถุนายน,	ฉบับที่	 2	กรกฎาคม-ธันวาคม)	บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้	 ต้องมี	

คุณค่าทางวิชาการอย่างเด่นชัด	 	 ซึ่งไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	 รายงาน	หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน												 

และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น		ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้	ได้ผ่านการตรวจ- 

สอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเรียนเชิญ	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับ 

วารสารฯ		จำนวน	2	เล่ม	พร้อมทั้งสำเนาบทความ	(reprint	5	ชุด)

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย	(Research	paper)	เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียน	หรือกลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้า(1)	
วิจัยด้วยตนเอง

บทความวิชาการชนิดอื่น	ๆ	(Article)	ซึ่งแยกเป็นบทความปริทัศน์	(Review	article)	ซึ่งเรียบเรียง (2)	
จากการตรวจเอกสารวชิาการในสาขานัน้	ๆ 	และบทความพเิศษ	(Special	article)	ซึง่เสนอความรูท้ัว่	ๆ 	ไปในดา้น		

มนุษย์ศาสตร์	สังคมศาสตร์	และวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

การเตรียมต้นฉบับบทความ

รบัตพีมิพผ์ลงานทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ตน้ฉบบัพมิพด์ว้ยตวัอกัษร	Angsana	New	ภาษาองักฤษ	

ขนาด	15	ภาษาไทยขนาด	15	พมิพ	์1	คอลมันใ์นกระดาษขนาด	A4	พมิพห์นา้เดยีว	เวน้ขอบซา้ย	ขอบขวา	ขอบบน	

และขอบล่าง	1.25	นิ้ว	ใช้ระยะบรรทัดแบบ	double-spacing	พร้อมระบุหมายเลขหน้าและบรรทัด	ความยาว 

ของเรื่องพร้อมตารางและภาพประกอบ	ไม่เกิน	15	หน้า	เมื่อจัดระยะบรรทัดเป็นแบบ	single-spacing

	 1.	ชื่อเรื่อง	(Title)	ควรกะทัดรัด	ไม่ยาวจนเกินไป

	 2.	ชื่อผู้เขียน	 (Authors)	ชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้เขียนครบทุกคน 

พร้อมตำแหน่งและสถานที่อยู่	สำหรับผู้เขียนที่ให้การติดต่อให้ใส่ที่อยู่โดยละเอียด	พร้อมหมายเลขโทรศัพท์/

โทรสาร	และ	E-mail	address	ที่สามารถติดต่อได้	และใส่เครื่องหมายดอกจันกำกับด้วย

	 3.	ชื่อเรื่องย่อ	(Running	head)	กำหนดชื่อเรื่องย่อเพื่อเป็นหัวเรื่องแต่ละหน้าของบทความที่พิมพ์

	 4.	บทคัดย่อ	(Abstract)	จะปรากฏนำหน้าตัวเรื่อง	มีความยาวไม่เกิน	500	คำ	บทคัดย่อประกอบด้วย				

คำนำสั้น	ๆ	 ไม่เกิน	 2	บรรทัด	ตามด้วยวัตถุประสงค์หลัก	วิธีการวิจัยโดยย่อ	ๆ	ผลการทดลอง	และผลสรุป	

บทคัดย่อ		มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	การเขียนบทคัดย่อไม่ใช้หัวข้อและย่อหน้าโดยไม่จำเป็น

	 5.	คำสำคัญ	(Key	words)	ให้มีคำสำคัญเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	3-5	คำ

	 6.	เนื้อเรื่อง	(Text)	ใช้หัวข้อดังนี้

	 	 (1)	บทนำ	(Introduction)		เพ่ืออธิบายถึงความสำคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึง 

การตรวจเอกสาร	 (Literature	 review)	 เพื่ออ้างอิงงานในเรื่องเดียวกันที่ทำมาแล้ว	พร้อมวัตถุประสงค์ไว้ใน	

ตอนสุดท้ายของบทนำ	การตรวจเอกสารหลาย	ๆ 	เล่ม		เขียนแบบเชื่อมความ	ให้อ่านต่อเนื่องกันได้ความหมาย	

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน



ใช้ระบบนามปี	 (name-year	 system)	 เช่น	สมรรัตน์	 	 แก้วนิล	 (2547)	พบว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรมีอัตราการ 

เป็นหนี้เพิ่มขึ้น	และเกษตรกรที่ทำนามีอัตราการเป็นหนี้สูงกว่าเกษตรกรที่ทำสวน	สนอง		โกศัลวัฒน์	(2548)	

แสดงความเห็นว่า	 การให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม	มีส่วนทำให้การเป็นหนี้ลดลง	 	 บทความแต่ละเรื่องที่ใช้ 

ไม่ต้องแสดงรายละเอียดมากเกินความจำเป็น

	 (2)	วสัด	ุอปุกรณ	์และวธิกีาร	(Materials	and	Methods)	หรอืวธิกีารวจิยั	ทดลอง	(Research	Procedures)	 

อธิบายเคร่ืองมือและวิธีการวิจัยให้ชัดเจน	เขียนแบบเรียงความ	ย่อหน้าเม่ือจบแต่ละหมวดใช้หัวข้อให้น้อยท่ีสุด

	 (3)	 ผลการวิจัย	 (Results)	 เขียนแบบเรียงความ	 เสนอผลการทดลองอย่างชัดเจน	ตรงประเด็น	

ควรมีรูปภาพ	และ/หรือตารางประกอบ	การอธิบายผลในตารางและรูปภาพต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

รปูภาพ	และกราฟ	ในการสง่ตน้ฉบบัใหแ้ยกออกจากเนือ้เรือ่ง	โดยใหม้	ี1	รปูตอ่	1	หนา้	คำบรรยายอยูใ่ตร้ปู	

บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล	 JPEGs	ที่ความละเอียด	 300	 dpi	 ขึ้นไปเท่านั้น	 ถ้าเป็นภาพถ่ายกรุณาส่งภาพ 

ต้นฉบับ	 (original)	 ไม่รับภาพประกอบบทความที่เป็นการถ่ายสำเนาจากต้นฉบับและภาพสแกน	 	 เนื่องจาก 

จะมีผลต่อคุณภาพในการพิมพ์	และจะพิมพ์ภาพสีเมื่อจำเป็นจริง	ๆ	 เท่านั้น	 เช่น	แสดงสีของดอกไม้	 เป็นต้น	 

ในกรณีที่เป็นรูปลายเส้นให้วาดโดยใช้หมึกสีดำที่มีเส้นคมชัด	หมายเลขรูปภาพ	และกราฟ	ให้เป็นเลขอารบิก	

คำบรรยายและรายละเอียดต่าง	ๆ	อยู่ด้านล่างของรูปภาพ	และกราฟ

ตาราง	 แยกออกจากเนื้อเรื่อง	 โดยให้มี	 1	 ตารางต่อ	 1	 หน้า	 หมายเลขตารางให้เป็นเลขอารบิก													

คำบรรยายอยู่ด้านบนของตาราง	รายละเอียดประเภทตารางอยู่ที่เชิงอรรถ	(footnote)

	 (4)	การอภิปรายผล	(Discussion)	เป็นการอภิปรายผลการวิจัย		เพื่อให้ผู้อ่านมีความเห็นคล้อยตาม			 

เพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น	 เพื่อเสนอลู่ทางที่จะให้ประโยชน์	 หาข้อยุติในผลการวิจัย	 ฯลฯ		 

ควรอา้งองิทฤษฎหีรอืการทดลองของผูอ้ืน่ประกอบ	ผลการวจิยัและการอภปิรายผล	(Results	and	Discussion)	

อาจนำ	มาเขียนไว้ในตอนเดียวกันก็ได้

	 (5)	บทสรุป	(Conclusion)	สรุปประเด็นและสาระสำคัญของงานวิจัย

	 (6)	กิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgements)	อาจมีหรือไม่มีก็ได้

	 (7)	เอกสารอา้งองิ	(References)	ถา้มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ใหเ้รยีงภาษาไทยขึน้กอ่นในแตล่ะ	
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