






















กระบวนการยตุธิรรมเปน็คำทีส่ำคญัและมคีวามหมายมาก แตค่นสว่นใหญย่งัมคีวามรูส้กึวา่เปน็เรือ่งทีห่า่งไกลจากการ

ดำเนินชีวิตตามปกติของผู้คนโดยทั่วไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ที่จริงคำว่ากระบวนการยุติธรรม

เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน  
 

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน 

ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียมกัน  
 

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ  
 

ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ

ไม่มีวันลดน้อยลงได้ 
 

จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ

ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง 
 

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นได้ไม่นานนัก แต่มีความมุ่งมั่น

และตัง้ใจจรงิทีจ่ะเขา้มามสีว่นในการเสรมิสรา้งกลไกกระบวนการยตุธิรรมในลกัษณะคูข่นานไปกบัสงัคม นบัวา่เปน็จดุ

รเิริม่ทีจ่ะเกดิประโยชนอ์ยา่งยิง่ หากในอนาคตองคก์รทีม่ผีูท้รงคณุวฒุหิลายสาขาอาชพีไดส้มคัรใจรว่มกนัดำเนนิงานนี ้

ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือร่วมใจ 

ชว่ยกนัแกป้ญัหาความไมเ่ปน็ธรรมในสงัคมไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม 
 

ที่สำคัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นี้จะต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดศรัทธา เชื่อถือ 

เป็นที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล  
 

กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน  แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำรงความ

เป็นธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม  
 

มีนักกฎหมายจำนวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำรงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ

กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย

บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย 
 

ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำนวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน  

ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต 

 

*  ถอดเทปคำกล่าวอำนวยพรโดย  ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย 
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* เรียงรายชื่อตามลำดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่ทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ  peer reviewช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความข้อเขียนของผู้ให้ความสนใจที่ประสงค์จะนำข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร  “ยุติธรรมคู่ขนาน“  ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆสอดคล้องกับ
ความรู้ความ  ชำนาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน  หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ  จึงจะติดต่อประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับถัดไป
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รับมอบของที่ระลึกจากท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ท่านธีระพงษ์โสดาศรี

เนื่องในโอกาสเยี่ยมคารวะในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่

กิจกรรมต่างๆ
ของ

ศูนย์ศึืกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ดรอมรวาณิชวิวัฒน์ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
และการพาณิชย์ของประธานรัฐสภา(นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์)

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์   ในฐานะกรรมการมูลนิธิ
อัศนี พลจันทร์  ทำหน้าที่พิธีกรในการสนทนาเกี่ยวกับ
ความเป็นธรรมทางสังคมเนื่องในโอกาสการมอบรางวัล
“อัศนี พลจันทร์”   ครั้งที่  1  มีผู้ร่วมรายการ  ได้แก่
ศดรโภคินพลกุลศดรชัยวัฒน์สถาอานันท์และ
พลเอกเอกชัยศรีวิลาศ



ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ ในฐานะกรรมการที่ปรึกษาด้าน
ต่างประเทศ  ของประธานรัฐสภา  ขณะกำลังรายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบหนึ่งปีให้กับประธานรัฐสภา
(นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์)และแขกผู้มีเกียรติใน
การประชุมบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา


ท่านประธานรัฐสภา(นายสมศักด์ิเกียรติสุรนนท์)ได้กรุณา
ถ่ายภาพเป็นเกียรติร่วมกับคณะท่ีปรึกษาด้านต่างประเทศ
ของประธานรัฐสภาในภาพด้านขวา(คุณภูวนิดาคุณผลิน
สส แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานที่
ปรึกษาด้านต่างประเทสและอาจารย์ดรประจักษ์ทรัพย์
มณีประธานอนุกรรมการด้านแรงงานของประธานรัฐสภา)

ในโอกาสเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณ
การให้การสนับสนุนต่อศูนย์ศึกษาวิจัยฯ โดย
ท่านประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท
ปตทจำกัด(มหาขน)คุณไพรินทร์ชูโชติถาวร

เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย
ธุรกิจน้ำมัน (คุณ สรัญ  รังคสิริ) ในโอกาสเทศกาลวัน
ขึ้นปีใหม่ และในฐานะได้ให้ความกรุณาต่อ กรรมการ
ผู้อำนวยการฯและศูนย์ศึกษาวิจัยฯมาอย่างดียิ่ง

เข้าเยี่ยมคารวะท่านองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ
ในฐานะให้ความกรุณาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของ
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
มาอย่างต่อเนื่อง



เข้าเยี่ยมคารวะผศดรประพจน์อัศววิรุฬหการคณบดี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ
ท่ีได้ให้ความกรุณารับเป็นท่ีปรึกษาและกรรมการวิชาการ
ของศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
มาโดยตลอด

เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภาที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในฐานะที่ ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับกระทรวงกลาโหม ในขณะ
ที่พลเอกยุทธศักดิ์ฯดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการฯ

เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์  ฑีขะระ
รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในความกรุณาให้ความกรุณา
ต่อกรรมการผู้อำนวยการและศูนย์ศึกษาวิจัยฯ
ด้วยดีเสมอมา

เข้าเยี่ยมคารวะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
และสารสนเทศ(ไอซีที)นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคร
ทรรพ ในฐานะได้ให้ความกรุณาอย่างยิ่งต่อ กรรมการผู้
อำนวยการฯ คณะกรรมการ และ ศูนย์ศึกษาวิจัย มา
อย่างต่อเนื่องอีกท่านหนึ่ง

เข้าเย่ียมคารวะและรับฟังความคิดเห็นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต
เกี่ยวกับปัญหาสามจังหวัดภาคใต้





ร่วมงาน คืนสู่เหย้า ชาวจุฬาฯ ปี 56 ถ่ายภาพร่วมกับ
ภัคชนกพัฒนถาบุตรและดรปณิธานพิชาลัยนิสิต
ในที่ปรึกษา

เยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณในความกรุณา
ของสทท11 (สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่อง11)คุณอัมพวันเจริญกุล

เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณ พลตำรวจเอก
ดร วัชรพล  ประสารราชกิจ   รองผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติในโอกาสเทศกาลปีใหม่และในฐานะที่ปรึกษา
และกรรมการวิขาการของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ

ทำหน้าที่ดำเนินรายการการสัมมนาว่าด้วย
การค้าปลีกค้าส่งไทยในการเข้าสู่  ประชาคม
อาเซียน ณ อาคาร 2 รัฐสภา ถนนอู่ทองใน
เมื่อวันที่1เมษายน2556

ร่วมงานคืนสู่เหย้าสิงห์ดำ(รัฐศาสตร์จุฬาฯ)รุ่นที่37
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วารสาร“ยตุธิรรมคูข่นาน (Thai Justice Watch)”เปน็วารสารราย6เดอืนมวีตัถปุระสงคส์ำคญัใน

การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็ธรรมทางสงัคม(SocialJustice)ในเชงิ

สหวทิยาการ ดว้ยความเปน็กลางตรงไปตรงมาและผา่นการคดักรองการตพีมิพโ์ดยคณะผูท้รงคณุวฒุิ

ทีม่คีวามรูค้วามชำนาญเฉพาะดา้น



การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป

สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย www.thaijustice.org,

www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ

เขียนเชงิวชิาการและระบบการอา้งองิ(references)ทีเ่ปน็มาตรฐานสากลทัว่ไป



ทัง้นีห้ากทา่นผูใ้ดประสงคจ์ะบรจิาคหรอืใหก้ารสนบัสนนุการดำเนนิงานของศนูยศ์กึษาวจิยัฯ สามารถ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในนาม  “คณะบุคคลศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-98700-2  ซึ่งในนามของ

ศนูยศ์กึษาวจิยัฯ ขอใหส้ตัยาบนัทีจ่ะดำเนนิกจิกรรมทกุประการบนพืน้ฐานแหง่ประโยชนข์องสงัคมสว่นรวม

เพื่อความเป็นธรรมของสังคมเป็นที่ตั้ง









ดร. อมร  วาณชิววิฒัน ์

กรรมการผูอ้ำนวยการ  ศนูยศ์กึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย 

บรรณาธกิาร 







ในนามของคณะผู้จัดทำวารสาร  “ยุติธรรมคู่ขนาน”  มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมไทย ในการอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ลงพิมพ์บนปกวารสาร  “ยุติธรรมคู่ขนาน” 

ฉบับขึ้นปีที่ ๗ โดยภายในเล่มยังปรากฎพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉายคู่กับ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งพระบรมวงศ์ ซึ่งถือเป็นมงคลอย่างสูงต่อคณะผู้จัดทำและ

ปวงชนชาวไทยที่จะมีโอกาสได้พบเห็น 

 

การที่พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลังพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๘๔  พรรษา  กระทั่งสามารถเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราช

กรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิง และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม รวมทั้งยัง

ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 

ทรงพระราชอุทิศถวาย  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระอัฐมรามาธิบดินทร   

เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ได้สร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

 

เนื้อหาสำคัญของการพิมพ์ฉบับนี้ยังถือเป็นวาระโอกาสครบรอบ “๘๐ ปี ประชาธิปไตยของไทย” จึงใคร่

ขอนำเสนอเนื้อหาสาระบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางสังคมการเมืองในแง่มุมของกฎหมาย 

อาทิ บทความของ  ท่าน อนุรักษ์  สง่าอารีย์กูล  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา  อดีตเลขานุการศาลฎีกาแผนก  

คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ซึ่งได้กล่าวถึงประเด็นข้อพิจารณาว่าด้วย  พระราชบัญญัติ

ความปรองดองแห่งชาติ และ บทวิเคราะห์กรณีใช้สิทธิและเสีภาพล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๘ ซึ่งกำลังเป็นข้อถกเถียงอยู่ในสังคมไทย เพื่อเป็นการให้ความรู้และพิจารณาด้วยวิจารณญาณ

ของผู้อ่าน เนื่องด้วยข้อเขียนใดๆ ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” จะถือหลักการสำคัญว่า ทางองค์กร 

สถาบัน ในสังกัดของผู้เขียนย่อมไม่มีส่วนรับรู้ หรือเป็นการแสดงออกซึ่งทัศนคติ ความเห็นขององค์กร 

สถาบันเหล่านั้นแต่อย่างใด 

 



ขณะเดียวกันทางกองบรรณาธิการยังได้รับบทความซึ่งเคยตีพิมพ์แต่ยังทรงคุณค่ามีประโยชน์ต่อการ

เผยแพร่ ของ พ.ต.ต. เชาวนัสถ์  เจนการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานกิจการยุติธรรม มาลง

พิมพ์ซ้ำในประเด็นเกี่ยวกับการแปรรูปกิจการของรัฐ (Privatisation) โดยเฉพาะในส่วนของงานยุติธรรม

ว่าจะมีผลดีผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจเช่นเดียวกับผู้นำเสนอบทความภายในเล่มซึ่งเป็น

มหาบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิตปริญญาเอกภายใต้การกำกับดูแลของ 

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์  อีกด้วย 

 

ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงในความกรุณา

อย่างยิ่งต่อศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ในการให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์

วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตประธานกรรมการ

บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมไปถึง คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ท่านประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน และ คุณสรัญ รังคสิริ ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ใน

ความกรุณาทั้งโดยตรงต่อบรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้องเสมอมา 

 

ในโอกาสที่ ดร.อมร  วาณิชวิวัฒน์ ทำหน้าที่กรรมการที่ปรึกษาประธานรัฐสภาด้านการต่างประเทศ ทำให้

มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหารือและเดินทางทัศนศึกษาทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความ

พร้อมเกี่ยวกับการเข้าสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community; AC) ในปี ๒๕๕๘ ทำให้เกิด

การสะสมข้อมูลและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้อ่านซึ่ง
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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลังชีวิต รวมถึงกระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการปรับตัวที่ไม่สมบูรณ์ จนนำไปสู่พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและพฤติกรรมอาชญากร 

โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านเทคนิคการวิธีวิจัยแบบสัมภาษณ์

เชิงลึกในภูมิหลังของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ จำนวน 5 คน แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและ

นำเสนอข้อมูลในลักษณะพรรณาความ 

 ผลการศึกษา พบว่า ภูมิหลังชีวิตมีส่วนเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและ

พฤติกรรมอาชญากร ตามแต่ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน โดยมีสาเหตุมาจากครอบครัวของตนเอง

ที่ประสบปัญหาต่างๆ ในสังคม ส่วนสังคมเรือนจำส่งผลต่อกระบวนการปรับตัวไปสู่พฤติกรรม

อาชญากรที่มีความรุนแรงมากขึ้น สังเกตได้จากการกระทำผิดซ้ำและคดีที่มีความรุนแรงมากขึ้น 

สำหรับการปรับตัวที่ไม่สมบูรณ์เหล่านี้เป็นผลมาจากภูมิหลังชีวิตที่แตกต่างกันไป รวมถึงการได้รับ

ประสบการณ์ชีวิตภายใต้บริบทเรือนจำ และพลังแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคน เราจึงไม่อาจ

จะปฏิเสธได้เลยว่า  การแสดงออกของพฤติกรรมเบี่ยงเบนและพฤติกรรมอาชญากรของคนในสังคม   

มีผลมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของแต่ละคนที่ได้รับมา   

 ดังนั้น การดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนที่ดี จึงเป็นเสมือนเครื่องคุ้มครองที่ดีของคนในสังคม เพื่อ

ไม่ให้เข้าไปสู่พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ ในสังคม และเมื่อผู้ต้องขังออกจากเรือนจำก็ควรจะการเปิด

โอกาสให้ผู้ต้องขังได้กลับตัวเป็นคนดี เห็นคุณค่าในตัวเองและกระทำประโยชน์ให้แก่สังคม นำไปสู่

การป้องกันอาชญากรรมที่จะเป็นปัญหาสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรได้รับการร่วมมือทั้ง

จากครอบครัว สังคม ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดแนวทางแก้ไขที่ต้นเหตุ โดยจะนำไปสู่ผลลัพธ์ของ

การแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

ธรรมปณวัฒน์  มัทวรัตน์ 1 

1
  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, นิสิตระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรรม) 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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Abstract 

 

 The Purpose of this research are to study life history of male homosexual prison include 

learning process and adaptation process to be incomplete until becoming sexual deviance and 

criminal behavior. In this regard qualitative methodology and tools are carefully used so as to obtain 

data. Individual in-depth interviews are conducted in a prison of key informants, that is 5 male 

homosexual prison inmates 

 It is found that inmates have in one way or another, Quite extra ordinary life experience 

which unfortunately made them more prone to being deceived and involved in sexual deviance and 

criminal behavior, most unconsciously. After living in prison be the cause of adaptation to violence 

criminal catch sight of recidivism and high level of criminal case.  Adaptation is incomplete to life 

history of prison and, Nelly but gradually, male homosexual prison. Inmates have through different 

background. However socialization process is essentially in society.   

 It is important to learn that life experience these male homosexual prison, Get give   

an opportunity and acceptance from Society. It is appreciate for themselves and resume to criminal 

behavior. 

 

 

บทนำ 

 

 ตามหลักของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ สามารถจำแนกเพศหลักๆ ออกเป็น   

2 เพศ คือ เพศชายและเพศหญิง โดยเฉพาะมนุษย์ ที่มีลักษณะทางสังคมที่มีกระบวนการเรียนรู้และ

ขัดเกลาจากสถาบันทางสังคมต่างๆ จะได้รับการอบรมสั่งสอน ตามลักษณะของเพศที่ตนเองได้

ถือกำเนิดขึ้นมา  ซึ่งผู้ที่มีเพศกำเนิดเป็นเพศใดแล้วนั้น จะได้รับการน้อมนำพฤติกรรมทางเพศ และ

บทบาททางเพศของเพศนั้นตามไปด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ธรรมชาติมีความหลากหลายมาก

เพียงใด สังคมก็ย่อมมีความหลากหลายมากเพียงนั้น ดังนั้นสังคมที่แท้จริง จึงไม่ได้มีเพียง 2 เพศ ตาม

หลักของธรรมชาติ แต่ยังมีผู้ที่มีลักษณะพฤติกรรมที่รักเพศเดียวกัน  (ลักเพศ)  มีพฤติกรรมที่แตกต่าง

ไปจากเพศกำเนิดของตัวเอง ทำให้ศาสนาบางศาสนามีการบัญญัติ โดยให้ถือว่าผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ 

เป็นผู้ที่ทำผิดศีล ผิดหลักจารีตประเพณี และผิดธรรมเนียมของสังคม จนนำไปสู่การประนามหยาม

เหยียดของสังคมนั้นๆ  เสมือนว่าผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศนั้น  ประกอบอาชญากรรมที่มีความผิด

ร้ายแรง  ไม่อาจให้อภัยและไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ นอกจากตัวผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศเองแล้ว  
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ครอบครัวก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่ถูกยอมรับจากเพื่อนบ้าน วงศ์สังคม หรือ

แม้กระทั่งการดำรงตำแหน่งต่างๆ  ในชุมชน   

 ต่อมา ในคริตส์ศตวรรษที่ 19 จิตแพทย์ส่วนใหญ่ได้ลงความเห็นว่า ผู้ที่พฤติกรรมรักร่วมเพศ 

(ลักเพศ) เป็นผู้ป่วยทางจิตที่ต้องได้รับการรักษา  ยิ่งเป็นการตอกย้ำลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็น

ลักษณะชายขอบของสังคม ส่งผลให้   ผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะต้องแอบซ่อนพฤติกรรมนั้นไว้ ภายใต้

จิตสำนึกของตนเท่านั้น และกลายเป็นตราบาปสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ จนกระทั่ง ในปี ค.ศ.1974 

จากการประชุมวิชาการว่าด้วย จิตแพทย์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายหลังการประชุม ได้มีประกาศ

ยกเลิก กฎ ระเบียบ ที่ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ เป็นผู้ป่วยทางจิตชนิดหนึ่ง แต่ให้ถือว่าผู้ที่มี

พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นสิ่งปกติธรรมดา ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติแต่ประการใด ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้

กับผู้ใด  ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของบุคคล2  พฤติกรรมรักร่วมเพศจึงเป็นผู้ที่มีความแตกต่างใน  

“รสนิยมทางเพศ” ที่ไม่เหมือนคนทั่วไป  โดยสามารถกระทำได้ ตราบเท่าที่ใจปรารถนา แต่ต้องอยู่ภาย

ใต้สิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมาย ดังนั้นไม่ว่าจะมีเพศใด หรือมีรสนิยมทางเพศแบบใด ก็ถือว่ามีศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคน 

 อย่างไรก็ตาม มนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ช่วยในการพัฒนากิจการงานทั้งหลาย ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าประสงค์  ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นเพศใดก็ตาม

หรือมีบทบาททางเพศแบบใดก็ตาม ก็ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญเช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม  มนุษย์ 

ยังถือเป็น สมาชิกของสังคม ที่เป็นกลไกที่ช่วยในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

เปรียบเสมือนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพราะมนุษย์ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และการขัดเกลา

ทางสังคม  ที่เป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองของมนุษย์ และกลายเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในวัน

ข้างหน้า  การจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขนั้น  สังคมจึงต้องสร้างกฎ สร้างระเบียบ เพื่อเป็น

เสมือนกรอบใหญ่ใจความ  ที่ไม่ให้สมาชิกในสังคมเกิดพฤติกรรมต่างบรรทัดฐาน  ที่ต่างก็ได้รับมา

ตามแต่ละบริบทของแต่ละสังคม สังคมทุกสังคมจึงใช้กฏที่เป็นมาตราฐานเดียวกัน ที่เรียกว่า กฎหมาย

แห่งรัฐ  โดยผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะถือว่าเป็นผู้กระทำความผิด  หรือเรียกได้ว่า  เป็นผู้ประกอบ

อาชญากรรม  ที่ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย โดยมีการกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุ

การประกอบอาชญากรรมที่หลากหลายต่างกันไป ทั้งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายใน อันได้แก่ 

ความผิดปกติภายในจิตใจของตัวผู้ประกอบอาชญากรรมเอง   การขาดความรักความอบอุ่นจาก

ครอบครัวในวัยเด็ก  และความรู้สึกได้รับประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรม  (เจตจำนงอิสระ)3  

2
  ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ. 2533. ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

3
  พรชัย ขันตี. 2553. ทฤษฎีอาชญาวิทยา: หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเนตรฟิล์ม  
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รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอก อันได้แก่ การเรียนรู้ทางสังคมที่ผิดวิสัย แรงกดดันที่ได้รับ  

จากสังคม  รวมไปถึงความเหมาะสมทางด้านของเวลาและโอกาสในการตัดสินใจที่จะประกอบ

อาชญากรรม  ดังนั้นมนุษย์ ที่ถือเป็นสมาชิกในสังคมอีกขั้นหนึ่งด้วย มีโอกาสที่จะเป็นผู้ประกอบ

อาชญากรรมได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม 

 เพศจึงเป็นเพียงเครื่องเพศที่ใช้บอกพฤติกรรมพื้นฐานเท่านั้น แต่มิได้หมายความว่า บุคคลนั้น

จะต้องประพฤติตามบทบาทเช่นนั้นตามไปด้วย  แต่สำหรับการประกอบอาชญากรรมแล้วนั้น   

ผู้ประกอบอาชญากรรมอาจจะมีความคาดหวังต่อผลรับที่ต่างกันออกไป กลุ่มชายรักร่วมเพศก็เช่นกัน 

มีการคาดหวังที่แตกต่างไปจากความคาดหวังเดิมๆ ที่ปรากฎขึ้น และอาจมีความคาดหวังเช่นเดียวกับ  

ผู้ประกอบอาชญากรรม คนอื่นไปพร้อมๆ กัน ก็เป็นได้  ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้และรับรู้ รวมไปถึง

การประมวลผลที่มาจากความคับแค้นใจ และความกดดันจากสังคม  จากภูมิหลังของตัวผู้ประกอบ

อาชญากรรม จึงมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจที่ จะทำหรือไม่กระทำความผิด อีกทั้งการที่ผู้ประกอบ

อาชญากรรม ได้รับการลงโทษให้เข้าไปรับบทลงโทษ ภายในเรือนจำ อาจจะเป็นการเรียนรู้พฤติกรรม

อาชญากรได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผู้ต้องขังจะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายในเรือนจำ 

รวมถึงการขาดอิสรภาพ การต้องพลัดพรากจากครอบครัว ญาติสนิท การไม่รู้ชะตากรรมที่จะเกิดใน

ภายภาคหน้า ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่สร้างความกดดัน ความเครียด จึงเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการ

เรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร ทำให้ผู้ต้องขังหันไปหาคำปรึกษาจากผู้ต้องขังด้วยกัน  

 

 คนส่วนใหญ่ในสังคม จึงไม่มีโอกาสได้ทราบเลยว่าผู้ประกอบอาชญากรรมเหล่านั้นได้เรียนรู้

พฤติกรรมเหล่านั้นมาจากที่ใด และมักโยนความผิดไปให้กับเรือนจำ เสมือนเรือนจำกลายเป็นแหล่ง

ฟูมฟักอาชญากรชั้นเลิศ โดยไม่ได้ทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมอาชญากรรมนั้น ว่าเกิดมาจากสาเหตุใด

ได้บ้าง ซึ่งอาจเกิดมาจากการกระทำผิดที่มีแรงจูงใจที่เหมือน หรือแตกต่างกันตามบริบทที่มีอิทธิพล

ต่อผู้ต้องขังแต่ละคน  แต่ด้วยความที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มรักร่วมเพศ อาจส่งผลให้ไม่ได้ รับความ

สนใจเท่าที่ควร และเป็นเรื่องที่มีผู้ศึกษาวิจัยไม่มากนัก แต่ก็ยังได้รับความสนใจและยอมรับทำให้มี

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรักร่วมเพศในแง่มุมทางด้านการแพทย์ ศาสนา กฎหมาย และอื่นๆ  ให้พบเห็น

อยู่บ้าง ซึ่งล้วนแต่ให้ความหมาย ความเข้าใจที่แตกต่างกัน ผู้ศึกษาตระหนักว่าความรู้ ความเข้าใจ ใน

สังคมของผู้ต้องขังในเรือนจำ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันเองยังมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ   

ที่ตามมา  รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และมีคุณค่า  โดยเฉพาะภูมิหลังที่เป็น

ส่วนสำคัญ ที่ภายหลังกลายเป็นปัจจัยที่มากำหนดพฤติกรรมทางเพศของผู้ต้องขังเอง ดังนั้น ผู้ศึกษา  

จึงให้ความสนใจศึกษาถึงภูมิหลังของผู้ต้องขังชายรักชาย บริบทที่ส่งผลต่อการปรับตัว ตลอดจนการ
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เรียนรู้และตัดสินใจโน้มนำเอาพฤติกรรมอาชญากรรมมาใช้ ซึ่งเราสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามา ไป

ประยุกต์ใช้เพื่อทำความเข้าใจ ช่วยดูแลสภาพจิตใจของนักโทษ สามารถกำหนดแนวทางในการปฎิบัติ

ต่อนักโทษให้มีประสิทธิภาพ และอาจนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปใช้ในการสร้างกระบวนการ  ค้นคว้าใหม่

ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด และการประกอบอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

 

วิธีการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) มาใช้ในการเก็บ

ข้อมูล  ซึ่งได้กำหนดวิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร   

(documentary research)  ได้แก่  เอกสารที่ค้นคว้าได้จากห้องสมุด  วารสารทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศที่เกี่ยวกับสาเหตุการกระทำผิดและเกี่ยวกับรักร่วมเพศ  เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงบางอย่างของคน

กลุ่มนี้ เพื่อนำมาอธิบายปรากฏการณ์ที่ที่ผู้วิจัยกำลังศึกษา  จากนั้น จึงมีการวิจัยภาคสนาม (Field 

Research)  โดยใช้การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (in-depth interview)  ซึ่งเป็นการ

สัมภาษณ์ภูมิหลังชีวิต (Life History) ตั้งแต่วัยเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ จนกระทั่งต้องมาใช้ชีวิตในเรือนจำ 

และความคาดหวังในชีวิตหลังการพ้นโทษ รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participation 

observation)  จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ผู้วิจัยคัดเลือกแล้วว่าสามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

และเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาคำตอบในการวิจัยครั้งนี้ 

 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการวิจัย  เลือกจากผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศในเรือนจำ

กลางคลองเปรม และเป็นนักโทษเด็ดขาด การคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) ในการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าสู่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ    

ได้ง่ายและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นำมาสู่การตอบโจทย์การวิจัยได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงเลือกผู้ต้อง

ขังชายโดยเฉพาะผู้ต้องขังชายที่แสดงออกถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศในเรือนจำอย่างเด่นชัด ทั้งที่แปลง

เพศแล้วและยังไม่ได้แปลงเพศ เช่น แต่งตัวเป็นผู้หญิง แต่งหน้าทาปาก ทำตัวกระตุ้งกระติ้ง เป็นต้น 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลหลักจากที่มาสำคัญ 2 แหล่ง คือ ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) และข้อมูลปฐมภูมิ (primary 

data) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยการศึกษาค้นคว้าจาก 

  1)  เอกสารทางด้านวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

  2)  เอกสารประเภทรายงานการสัมมนา  รายงานการประชุม  รายงานการสำรวจที่

เกี่ยวข้อง ที่องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ได้มีจัดและรวบรวมไว้ 

  3)  ข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และรวบทั้งบทความที่สำคัญจากแหล่ง

สื่อสารมวลชนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง 

  4)  ข้อมูลทางด้านหลักกฎหมาย  และระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่  

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  5)  ข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ต 

  6)  ข้อมูลจากสถิติผู้ต้องขัง ของกรมราชทัณฑ์  

 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก   

(in-depth interview) เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถซักถามรายละเอียดของประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาได้

อย่างละเอียดลึกซึ้ง โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบตัวต่อตัว   มีการสื่อสารโต้ตอบกันทั้งสอง

ฝ่าย (two-way communication) เพื่อให้การสัมภาษณ์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสังเกต

พฤติกรรมต่างๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงออกมา ทั้งกิริยาท่าทาง น้ำเสียง และสีหน้าในระหว่างที่ทำการ

สัมภาษณ์อีกด้วย ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (informal interview) 

มีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure or guide interviews) โดยการกำหนดประเด็นคำถาม

ลักษณะปลายเปิด ที่เอื้อให้ผู้วิจัยสามารถยืดหยุ่นการถามได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

การสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 

   1)  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ (อายุปัจจุบันและอายุขณะถูกจับกุม) การศึกษา 

จำนวนพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา และภูมิลำเนาเดิม 

   2)  สถานภาพของครอบครัว ได้แก่ สภาพครอบครัวในวัยเด็ก การเลี้ยงดู อาศัยอยู่

บุคคลใด และสนิทกับบุคคลใดในครอบครัว เพราะอะไร 

   3)  ประวัติการต้องโทษ ได้แก่ เคยต้องโทษมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยเคยมาแล้วกี่ครั้ง 

ลักษณะคดีที่ได้กระทำผิด ระยะเวลาที่ถูกตัดสินโทษ จำคุกมาแล้วเท่าไหร่ เหลืออีกเท่าไหร่ และ
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ปัจจุบันเป็นผู้ต้องขังชั้นใด 

  ส่วนที่ 2 กระบวนการเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรม อันได้แก่ 

   1)  ลักษณะทางครอบครัว ได้แก่ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือขาดความอบอุ่น หรือ

มีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่ อย่างไร 

   2)  ชีวิตในช่วงวัยเรียน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์ และเพื่อน ว่ามี

ความสัมพันธ์ในระดับใด  ได้รับการปฎิบัติอย่างไรจากครู  อาจารย์  และเพื่อน  สำหรับเพื่อน  มีการ

เลือกคบหาเพื่อนที่มีลักษณะอย่างไร เพราะอะไร 

   3)  พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ได้แก่ เริ่มรู้สึกว่าตนเองเบี่ยงเบนทางเพศเมื่อไหร่ 

มูลเหตุจูงใจอะไรที่ทำให้เบี่ยงเนทางเพศ ครอบครัวรับรู้ถึงการเบี่ยงเบนทางเพศหรือไม่ แล้วถ้าทราบ

แล้วจะเป็นอย่างไร  

   4)  กระบวนการการเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรม ได้แก่ มีการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ

เรียนรู้จากบุคคลใด มีการตัดสินใจอย่างไรในการกระทำผิด ถ้ามีการเรียนรู้ ผู้ที่เรียนรู้มีสถานภาพหรือ

ความสัมพันธ์กันแบบไหนกับตัวผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  

   5)  การกระทำผิด ได้แก่ ครั้งแรกที่กระทำผิด กระทำที่ไหน กระทำคนเดียวหรือ

ร่วมกับบุคคลใด มีการเลือกเหยื่ออาชญากรรมอย่างไร และรู้สึกอย่างไรกับการกระทำนั้น 

   6)  แหล่งที่มาของรายได้ ได้แก่ ประกอบอาชีพอะไร (ทั้งสุจริตและทุจริต) มีรายได้  

เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ มีการใช้จ่ายอะไร อย่างไรบ้าง (ทั้งถูกกฎหมาย

และผิดกฎหมาย) 

   7)  ความสัมพันธ์ต่อครอบครัวหลังจากเริ่มมีพฤติกรรมอาชญากรรม ได้แก่ มีความ

สัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว ครอบครัวรู้ถึงพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่ ถ้าครอบครัว รู้แล้ว ครอบครัว

มีการดำเนินการอย่างไร และมีผลกระทบกับตัวผู้ให้ข้อมูลสำคัญหรือไม่ อย่างไร 

  

  ส่วนที่  3  มุมมองและความคาดหวังภายหลังพ้นโทษ อันได้แก่   

   1)  ความรู้สึกในการเข้ามาอยู่ในเรือนจำ ได้แก่ ความรู้สึกทั้งก่อนจะเข้ามาอยู่ใน

เรือนจำและหลังเข้ามาอยู่ในเรือนจำแล้ว 

   2)  กิจวัตรประจำวันในเรือนจำ ได้แก่ มีกิจวัตรประจำวันอย่างไรบ้าง ชอบหรือไม่

ชอบ อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร และมีความแตกต่างจากกิจวัตรประจำวันของผู้ให้

ข้อมูลสำคัญหรือไม่ อย่างไร 

   3)  การเรียนรู้และการปรับตัวในเรือนจำ  ได้แก่  มีการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตใน
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เรือนจำจากบุคคลใด อย่างไร และมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในเรือนจำได้อย่างไร 

   4)  การคบหาสมาคมกับเพื่อนผู้ต้องขังในเรือนจำ ได้แก่ เลือกคบเพื่อนผู้ต้องขัง

อย่างไร มีเพื่อนผู้ต้องขังที่เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือไม่ มีกี่คน ส่วนใหญ่ถูกจับในข้อหา

อะไร มีการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนผู้ต้องขังอื่นๆ ที่ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือไม่ อย่างไร 

และมีอุปสรรคในการคบหาสมาคมกับเพื่อนผู้ต้องขังอื่นหรือไม่ อย่างไร 

   5)  การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนผู้ต้องขัง ได้แก่ เคยหรือไม่เคย บ่อยแค่ไหนกับการมี

เพศสัมพันธ์ สาเหตุที่มีเพศสัมพันธ์กัน มักเป็นคู่ขาถาวรหรือเปลี่ยนคู่ไปเรื่อย เพื่อนผู้ต้องขังเป็น

ประเภทใด (พวกขาใหญ่ พวกมีอิทธิพล หรือพวกที่มีเงิน) ได้รับสิ่งตอบแทนหรือไม่ จากการมีเพศ

สัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรคในการมีเพศสัมพันธ์ 

   6)  สถานที่ ที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ สถานที่ที่มักใช้เป็นที่มีเพศสัมพันธ์ 

ช่วงเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ และลักลอบแอบมีกันเพียงสองคนหรือมีเพื่อนผู้ต้องขังช่วยในการสอดส่อง

เจ้าหน้าที่ให้ 

   7)  ปัญหาและอุปสรรคระหว่างอยู่ในเรือนจำ ได้แก่ มีปัญหาอะไรบ้างระหว่างอยู่

ในเรือนจำ ถ้าหากมีปัญหามักจะปรึกษาใคร และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

   8)  สิ่งที่ต้องการจากทางเรือนจำ ได้แก่ สิ่งที่ต้องการจากทางเรือนจำ พอใจหรือไม่

กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ทางเรือนจำจัดให้ อย่างไร และพอใจหรือไม่ กับโปรแกรม การฟื้นฟูผู้กระทำผิด 

อย่างไร 

   9)  ความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตภายหลังพ้นโทษ ได้แก่ มีการวางแผนต่อชีวิต  

ในอนาคตอย่างไร ภายหลังพ้นโทษ สิ่งที่เรียนรู้ระหว่างอยู่ในเรือนจำจะนำมาใช้หรือไม่ อย่างไร และ

ในโอกาสใด 

 

ผลการวิจัย 

   

 การปรับตัวที่นำไปสู่พฤติกรรมอาชญากรของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศนี้ ประกอบด้วยผู้ให้

ข้อมูลสำคัญ จำนวน 5 คน ทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว และเป็นนักโทษเสร็จเด็ดขาด 

(คดีถึงที่สุดแล้ว) มีฐานความผิดแตกต่างกันไป ส่วนมากมีคดีติดตัวอยู่ก่อน แล้วมากระทำผิดซ้ำ อีกทั้ง

ความรุนแรงของคดีมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นผลให้สังคมภายนอกมองว่าเรือนจำนั้นเป็นแหล่ง

ปมเพาะพฤติกรรมอาชญากรให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เมื่อเข้ามาสู่ เรือนจำก็จะยิ่งเกิด

กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรตามไปด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น 
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เพราะสังคมภายในเรือนจำนั้น มีความคับแคบ การรวมกลุ่มกันจึงเป็นเรื่องง่าย บางคนต้องใช้ชีวิตอยู่

ภายในเรือนจำนานนับสิบๆ ปี จึงซึมซับเอาพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาใช้ในครั้งที่ได้รับการพ้นโทษ  

 แต่ในกรณีของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศกลุ่มนี้ จากการเข้าไปสัมภาษณ์ คลุกคลี จนผู้ต้องขัง

เหล่านั้นให้ความไว้วางใจ จนเหล่าประวัติชีวิตให้ฟังอย่างหมดเปลือก สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการ

เรียนรู้และปรับตัวที่นำไปสู่พฤติกรรมอาชญากรนั้น มิได้เกิดขึ้นจากภายในเรือนจำ แต่เป็นผลมาจาก

การเรียนรู้และปรับตัวที่เกิดมาจากภายนอกเรือนจำ ซึมซับผ่านสถาบันครอบครัวที่มีความเสื่อมถอย 

และการเปลี่ยนผ่านไปยังสังคมแห่งการพัฒนา ส่วนใหญ่ผู้ต้องขังเหล่านี้เป็นผู้ที่ถูกบังคับมากจนเกิน

ไปและปล่อยปะละเลยมากจนเกินไป รวมไปถึงในสังคมที่มีการเอารัดเอาเปรียบมากการปรับตัวให้อยู่

รอดในสังคมจึงเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่รอดปลอดภัย จึงหันเหตนเองเข้าสู่การ

ประกอบอาชญากรรม เริ่มจากอาชญากรรมที่มีความผิดไม่มากนัก จนพัฒนามาเป็นอาชญากรรมที่มี

ความผิดให้ถึงแก่ชีวิต เพื่อให้ตนเองได้ดำรงชีวิตต่อไปในสังคม จึงอาจสรุปได้ว่า ภูมิหลังมีผลต่อการ

เชื่อมโยงไปสู่การกระทำผิดของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ และเป็นสาเหตุของการนำมาสู่การกระทำผิด

ในคดีต่างๆ รวมถึงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการปรับตัวให้อยู่รอดในสังคม ส่วนเรือนจำไม่ได้

มีผลมากนักต่อกระบวนการเรียนรู้ เพราะผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศเหล่านี้ เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะ 

ไม่คบหาสมาคมกับใครง่ายๆ แม้กระทั่งผู้ต้องขังที่มีลักษณะเดียวกันก็ยังเลือกที่จะคบหาด้วยการใช้

ความจริงใจมากกว่าผลประโยชน์ฉาบฉวย แต่การคบหาสมาคมนี้เองที่ทำไปสู่การเรียนรู้พฤติกรรม

อาชญากร เป็นเสมือนแรงเสริมให้กระทำหรือไม่กระทำความผิดต่างๆ อาจด้วยการที่ช่วยเหลือกันตาม

ประสาคนคุ้นเคย การนับถือกันฉันท์แม่ลูก หรือแม้กระทั่งการมีพฤติกรรมทางเพศร่วมกันในขณะที่

อยู่ในเรือนจำ จึงเป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์แบบแนบแน่นมากเกินกว่าจะอธิบาย ซึ่งถึงจะมีจุดเริ่มต้น

ที่แตกต่างกันมาจากครอยครัวในลักษณะแตกต่างกันของภูมิหลังและประสบการณ์ชีวิตที่ได้มาการ

ปรับตัว แต่การคบค้าสมาคมเหล่านี้ก็เป็นแรงกระตุ้นให้พวกเขาเหล่านั้นดำเนินพฤติกรรมอาชญากร

ได้อย่างต่อเนื่อง ต่อไป 

 ดังนั้นสภาพปัญาที่แท้จริงของการเรียนรู้และการปรับตัวไปสู่พฤติกรรมอาชญากรนี้จึงไม่ได้

อยู่ที่การนำบุคคลเข้าไปไว้ในเรือนจำแต่เพียงอย่างเดียว แต่เริ่มตั้งแต่ครอบครัวที่ต้องช่วยกันสอดส่อง

ดูแลบุตรหลานให้ ทำหน้าที่ของตน โดยการขัดเกลาเยาวชนให้รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่ละเลยให้เป็นหน้าที่

ของใครคนใดคนหนึ่ง และบุคคลในครอบครัวต้องให้ความเข้าใจต่อเด็กและเยาวชน ไม่เอาความรู้สึก

นึกคิดของตัวเองเป็นใหญ่ เมื่อเขาเหล่านั้นกระทำดีครอบครัวก็ควรที่จะส่งเสริม ให้การชมเชยและให้

รางวัลแก่เขาเหล่านั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้เขารู้ว่าเมื่อพวกเขาเหล่านั้นกระทำดีก็จะได้รับก็จะได้

รับรางวัลและการยอมรับจากสังคมเช่นเดียวกัน อีกทั้งการปรับรูปแบบโปรแกรมการฟื้นฟูที่ต้องมีการ
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ปรับพฤตนิสัยใหม่นั้น ควรอบรมให้ผู้ต้องขังคำนึงถึงศีลธรรมจรรยามากขึ้น ให้รู้บาปบุญคุณโทษ 

รวมไปถึงการปรับรูปแบบเรือนจำให้มีความเป็นปัจเจกมากขึ้น แบ่งสัดส่วนของแต่ละคนให้ชัดเจน 

เพื่อหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมที่แตกต่างจนนำไปสู่การเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรอีกทางหนึ่งด้วย 

 

 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

1.  ภูมิหลังของชีวิตที่เชื่อมโยงกับการกรทำความผิด 

 จากโจทย์วิจัยทีีมุ่งศึกษาภูมิหลังที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวของผู้ต้องขังชายรัก

ร่วมเพศเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการตัดสินใจที่จะประกอบอาชญากรรมของกลุ่มชายรัก

ร่วมเพศที่มีผลเชื่อมโยงต่อกันมา แล้วปัจจัยใดที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้ต้องขังที่นำไปสู่การเลือกที่

จะกระทำผดิหรอืไมก่ระทำผดิ ซึง่ผลจากการสมัภาษณค์รัง้นี ้นำมาวเิคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)  

เพื่อแยกข้อมูล และประมวลผลข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ตามโจทย์วิจัย โดยใช้การพรรณาความในการ

อภิปรายผลของข้อมูลที่ได้รับ ดังนี้ 

 จากข้อมูลที่เป็นการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ ทั้งหมด 5 ราย จะเห็นได้ว่า การ

ดำเนินชีวิตที่นำไปสู่พฤติกรรมอาชญากร ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ถึงภูมิหลังชีวิตของผู้ต้องขังชายรัก

ร่วมเพศถึงมูลเหตุในการกระทำผิดได้อย่างละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1.1  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการต้องโทษกระทำผิด 

  จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การนำไปสู่การกระทำผิดมีความเชื่อมโยงได้กับภูมิหลังของ

ชีวิต โดยสามารถวิเคราะห์เรื่องการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการปรับตัว

ไปสู่พฤติกรรมอาชญากร ได้ว่า ผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศอาศัยอยู่พื้นที่ที่แตกต่างกัน แต่กลับมีวิถีชีวิต 

การใช้ชีวิตในอดีตที่คล้ายคลึงกัน คือการอาศัยอยู่กับครอบครัว ประกอบอาชีพในถิ่นฐานของตนเอง

ก่อนที่จะโยกย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นอาชีพทำไร่ทำนา ค้าขาย เสริมสวยและ

ขายบริการเพศ นำมาซึ่งรายได้ในการใช้จ่าย ดูแลซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรต่อกัน 

พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ให้การดูแลอบรมสั่งสอน สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาที่ดี ลูกหลานทำหน้าที่ของ

ตนเองตามความเหมาะสม ช่วยเหลืองานของพ่อและแม่ตามสมควร พี่น้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

จากลักษณะความสัมพันธ์ที่มีต่อครอบครัวของผู้ต้องขังเหล่านี้ นำไปสู่ความคิดของผู้ต้องขังที่เป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครอบครัวและตัวผู้ต้องขังเองในด้านค่าใช้จ่ายส่งผลให้ผู้ต้องโทษได้ศึกษา
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เล่าเรียนเพียงเพื่อสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ในชีวิตประจำวัน โดยหลังจบการศึกษาแล้วนั้นก็หัน

มาประกอบอาชีพอย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเดิมของครอบครัว หรือการเริ่มต้นการประกอบอาชีพ

ด้วยตนเองตามความสามารถ 

  ทั้งนี้การเริ่มต้นการประกอบอาชีพด้วยตนเอง เสมือนว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ใช้ชีวิตด้วย

ตนเอง ดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง การตัดสินใจคบหาเพื่อนและคู่ขา จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญหนึ่งที่นำ

ไปสู่พฤติกรรมที่ตามมา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภูมิหลังชีวิต มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ต้องโทษชายรักชาย

สามารถนำมาวิเคราะห์ในเรื่อง อายุ การศึกษา อาชีพและลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดังนี้ 

   1). อายุ พบว่า ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ มีการเติบโตและ

ดำเนินชีวิตตามช่วงวัย ส่วนใหญ่จะเริ่มมีการเรียนรู้พฤติกรรมเบี่ยงเบนตั้งแต่วัยเด็ก และพัฒนาจนมา

เป็นการแสดงในช่วงวัยรุ่น เมื่อจบการศึกษาในระดับที่ตนเองพอใจหรือตามกำลังของครอบครัว ก็จะ

เริ่มออกมาประกอบอาชัพตามแต่ที่ตนเองได้ร่ำเรียนมาหรือที่ตนเองถนัด และมีความคาดหวังต่อการ

ประกอบอาชีพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่ตนเองและครอบครัว   

มีความคาดหวังในการดำเนินชีวิตครอบครัว หรือความสำเร็จในชีวิต โดยต้องอาศัยความรับผิดชอบ  

ที่มีมากยิ่งขึ้น  จนบางครั้งขาดการดูแลเอาใจใส่กับตนเองและเรื่องราวต่างๆ รอบตัว  จนนำไปสู่การ  

กระทำผิดดังกล่าว 

   2). การศึกษา พบว่า ผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถม

ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งการศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งที่นำไปสู่การ

เลือกที่จะประกอบอาชีพ โดยที่ผู้ต้องขังแต่คนละคนเลือกที่จะมีอาชีพตามระดับการศึกษาที่ตนได้

ร่ำเรียนมา  หรืออาจได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพตามที่ครอบครัวได้แนะนำ 

ดังนั้นการศึกษาจึงมีผลต่อการเลือกจะประกอบอาชีพของผู้ต้องขังอย่างมากและนำมาสู่การเรียนรู้

พฤติกรรมอาชญากรต่างๆ ตามแต่ประสบการณืที่จะได้รับของแต่ละคน 

   3).  อาชีพ พบว่า ผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพค้าขาย 

เสริมสวยและรับจ้างเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ น้ำเสียงดูเป็นมิตร 

สร้างความเป็นกันเองให้กับผู้มาติดต่อซื้อขาย หรือรับบริการได้ไม่ยากเย็นนัก โดยเฉพาะการค้าขายที่

ต้องมีการเดินทางเพื่อติดต่อค้าขายระหว่างกันนี้ จึงเป็นเสมือนช่องทางหนึ่งที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต

ที่นำไปสู่พฤติกรรมอาชญากรที่แอบแฝงมาด้วยวิถีการต่างๆ อีกทั้งผู้ต้องขังมักเข้ามาประกอบอาชีพใน

กรุงเทพมหานคร อาชญากรรมต่างๆ จึงเกิดมากขึ้นตามไปด้วย  

   4). ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัว ลักษณะความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังชายรัก

ร่วมเพศ มักจะอาศัยอยู่เป็นครอบครัวก่อนที่จะแยกย้ายออกมามีครอบครัวของตนเอง แต่ยังมีความ



12
ปีที่	7		ฉบับที่	2		เดือนเมษายน		2556	

สัมพันธ์แบบเครือญาติ บางกรณีมีอาชีพของตนก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเป็นหลัก หรือบางกรณี

อาจแยกออกมาอยู่นอกครอบครัวบางเป็นครั้งคราว แต่ยังคงแวะเวียนกลับไปบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อ

ดูแลครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักเคารพ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีค่านิยมใน

เรื่องความกตัญญู การเลี้ยงดูพ่อแม่ และการเอาใจใส่ในครอบครัวของตนเอง ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องอาศัย

ความรับผิดชอบอย่างมาก ผู้ต้องขังจึงต้องใช้ความอดทนอย่างมากและเป็นเหตุผลที่นำไปสู่พฤติกรรม

อาชญากรได้ในที่สุด 

  1.2 สาเหตุของการต้องโทษกระทำผิด 

  จากปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่พฤติกรรมอาชญากรหลากหลาย

รูปแบบ อีกทั้งผู้ศึกษาวิจัยยังพบว่า สิ่งที่เก็บข้อมูลมานั้นยังมีมูลเหตุที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุ

ของการกระทำผิด โดยที่ผู้ศึกษาวิจัยสามารถอธิบายถึงสาเหตุของการกระทำผิดของผู้ต้องชายรัก

ร่วมเพศได้ดังนี้ 

  ประการที่  1  การใช้ชีวิตที่ขาดสติและขาดความรอบคอบ 

  การดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการ

ดูแลครอบครัว  การทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้เพื่อนำไปเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว  ทำให้การใช้

ชีวิตของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด โดยไม่คำนึงถึงความ

ปลอดภัยของตนเอง ยอมเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางก็ยอม ตลอดจนการคิดและตัดสินใจเกิดขึ้นภายใต้สภาวะ

อารมณ์ที่ไม่ปกติ อีกทั้งสภาวแวดล้อมก็ไม่เอื้อที่จะให้ไปปรึกษาผู้ใกล้ชิด เนื่องจากอาศัยเพียงลำพังคน

เดียว ทำให้ผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศไม่มีความไตร่ตรองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง กระทำลงไปโดย

ไม่นึกถึงผลที่ตามมาภายหลังอย่างถี่ถ้วน จึงเป็นสิ่งที่นำมาสู่การกระทำผิดที่เป็นความผิด  

  ประการที่  2  การกระทำเพื่อตอบแทนบุญคุณ 

  ในสังคมชาวพุทธนั้น ถูกปลูกฝังให้เคารพแก่ผู้ที่มีความอาวุโสกว่า (ผู้ใหญ่) การมีความ

กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงผู้ที่มีพระคุณด้วย ทำให้บุคคลในสังคมพุทธนี้ ไม่อาจ

จะปฎิเสธในสิ่งที่ผู้มีอาวุโสกว่า หรือผู้มีพระคุณขอความช่วยเหลือ เพราะเป็นสิ่งที่ผู้มีความกตัญญู

กตเวทีพึ่งกระทำ ไม่ว่าจะผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ก็ตาม แม้กระทั่งจะปฏิเสธไม่ร่วมกระทำ ก็ไม่อาจ

จะนิ่งดูดายไม่ช่วยเหลือต่ผู้มีพระคุณได้ จะต้องหาทางช่วยไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง จนเป็นเหตุให้เกิด

พฤติกรรมที่นำไปสู่พฤติกรรมอาชญากรดังกล่าว  

  ประการที่ 3 ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

  การที่ได้รับอิทธิพลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำสั่งสอนอบรม  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การลอกเลียนแบบจากบุคคลใกล้ชิดอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเราเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
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ที่ตนเองได้เรียนรู้มา ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นๆ จะถูกหรือผิดก็ตาม ทั้งที่ตัวเราเองก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้ แต่

ความรู้ถึงข้อมูลต่างๆ อย่างไม่ชัดเจนแล้วนั้น กลับกลายเป็นผลทำให้พฤติกรรมที่ได้กระทำนำไปสู่

พฤติกรรมอาชญากรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้โดยง่าย 

 

   การศึกษาเรื่อง  “การปรับตัวที่นำไปสู่พฤติกรรมอาชญากรของผู้ต้องขังชายรัก

ร่วมเพศ: ศึกษากรณีเรือนจำกลางลคลองเปรม” แสดงให้เห็นว่าภูมิหลังที่สามารถเชื่อมโยงถึงการกระ

ทำผิด โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ รวมถึงมุมมองหลังจากพ้น

โทษที่ผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศจะเข้าสู่กระบวนการปรับตัวอีกครั้ง ในเวลาอันใกล้ ซึ่งจากการศึกษา

ครั้งนี้ สามารถอธิบายผลการวิจัยตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

   จากภูมิหลังและสาหตุการกระทำผิดของผู้ให้ข้อมูลสำคัญสามารถอธิบายสาเหตุ

การกระทำผิดได้หลากหลายแนวความคิด เพราะเหตุที่ว่าสาเหตุการกระทำผิดของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

แต่ละคนไม่เหมือนกัน 

   1.  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์4  โดยอาจกล่าวได้ว่า ภายใต้จิตสำนึกของคนเรา

นั้น มีกลไกทางจิตใจที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ อารมณ์ที่ถูกเก็บกด ความฝัน ความทรงจำ ซึ่งพลังจิตได้

สำนึกมีอิทธิพลเหนือจิตสำนึก เกิดการกระตุ้นเตือนให้ปฎิบัติพฤติกรรมประจำวันทั่วไป ทั้งยังเป็น

เสมือนแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลและผิดปกติในลักษณะต่างๆ  ซึ่งเป็นพลังที่เกิดจาก

พลังจิตใต้สำนึกอันเป็นสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีต ที่เคยถูกบีบรัด ถูกเก็บกด รอคอยความ

สมปรารถนา อาจกล่าวได้ว่า การฆ่าคนตาย การฉ้อโกงหรือการค้ายาเสพติด เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและ

สังคมไม่ยอมรับเพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ในเมื่อเป็นผิดกฎหมายและสังคมไม่

ยอมรับแล้วเพราะเหตุใดผู้ให้ข้อมูลสำคัญจึงฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมอีก กรณีดังกล่วอาจ

วิเคราะห์ในส่วนของจิตใต้สำนึก ในกรณีของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีคดีฆ่าคนตาย  ซึ่งกรณีนี้เกิดจาก

ความคับข้องใจที่เกิดขึ้นจากการโดนบังคับขู่เข็ญ ทำร้ายร่างกาย จนเกิดสภาวการณ์ที่เก็บกดอยู่ใน

จิตใต้สำนึก และเมื่อความกดขี่ที่ได้รับจากอีกฝ่ายสั่งสมให้แก่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมากจนเกินทน เมื่อถึง

ขีดจำกัดรวมกับไม่ได้รับการกระทำอย่างไม่สุภาพมาตลอด  ทำให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญแสดงพฤติกรรม

ก้าวร้าวออกมาจากจิตใต้สำนึก 

   นอกจากจิตใต้สำนึกแล้ว สาเหตุการกระทำผิดยังเกิดจากโครงสร้างของจิตที่เกี่ยว

กับ Id, Superego และ Ego กล่าวคือ กรณีผู้ให้ข้อมูลสำคัญคดีฆ่าคนตาย Id ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ

4
  สุพัตรา สุภาพ. 2546. ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 19 กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนพาณิช 
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ความคับแค้นใจ ความต้องการกำจัดผู้ที่ทำให้ตนเองทุกข์ใจทรมานใจ Superego ก็คือ การฆ่าคนตาย

เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ไม่ควรกระทำ แต่ด้วยความคับแค้นใจจึงทำให้ Id มีพลังเหนือ

กว่า Superego การแสดงออกของ Ego จึงเลือกที่จะกระทำผิดหรือฆ่าคนตายนั่นเอง 

   อีกกรณีหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลสำคัญคดีค้ายาเสพติด Id คือความต้องการเงิน ความ

กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ Superego คือ การค้ายาเสพติดเป็นส่ิงที่ผิดกฎหมาย ไม่ควรทำ แต่ด้วยความ

ที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นผู้ที่มีความกตัญญู และรู้สึกว่าจะต้องตบแทนผู้ที่เลี้ยงดูมา ทำให้ Ego เลือกที่จะ

ใช้ความกตัญญูเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด คือเลือกที่จะค้ายาเสพติดเพื่อในเงินมาเลี้ยงดูผู้มี

พระคุณให้สุ๘สบาย ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามี Id  ที่ดี แต่ก็เป็น Id ที่ผิดกฎหมาย จึงทำให้การกระทำในครั้งนี้

ได้รับบทลงโทษตามกฎที่ใช้ควบคุมสังคมโดยรวม 

   2.  ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างทฤษฎีของ Sutherland5  อาจสรุปได้ว่า คนที่

กระทำผิดเพราะการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรจากผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน จนกลายเป็นการเรียนรู้สิ่ง

ที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เกิดการเรียนรู้เทคนิควิธีค่างๆ เกิดแรงจูงใจ เกิดตัณหา และหาเหตุผล

เข้าข้างตนเอง  และทัศนคติต่างๆ ในการกระทำผิดและเรียนรู้พฤติกรรม จนทำให้ตนเองตัดสินใจ

กระทำผิดเอง  แม้ว่าการ กระทำนั้นจะมาจากความกตัญญูก็ตาม แต่ก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการ

คบหาสมาคมกับผู้กระทำผิดนั่นเอง  

   3.  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม6  (Social Cognitive Learning Theory) 

สามารถอธิบายการกระทำผิดที่เกิดจากการเรียนรู้ต่างๆ  ในสังคมรอบตัวของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ 

ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์  การเรียนรู้นั้นไม่เพียงแต่เป็นผลมาจากการได้รับรางวัลหรือการ

ลงโทษเท่านั้น  แต่เป็นความสามารถในการเลียนแบบโดยการสังเกต ซี่งเป็นวิธีที่สำคัญที่ช่วยในการ

เรียนรู้ได้อย่างหนึ่ง อธิบายได้โดยการใช้ การสังเกต (Observational Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการ

สังเกตพฤติกรรมของผู้อื่น หรือที่เราเรียกว่าการสังเกตจากตัวแบบ การสังเกตจากตัวแบบนั้น ผู้สังเกต

จะเรียนรู้กลวิธีในการแสดงพฤติกรรมในเวลาต่อมาได้ นอกจากพฤติกรรมตัวแบบแล้ว  Bandura   

เชื่อว่าการเรียนรู้จากการสังเกต  ผู้สังเกตต้องใช้กระบวนการทางปัญญาในการคิดถึงผลจากการะทำที่

จะเกิดขึ้น  ทำให้บุคคลนั้นคาดหวังต่อผลของการกระทำที่จะได้รับเมื่อตนแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นด้วย

เช่นกัน  ดังนั้นความคาดหวังจึงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่สำคัญ  และกระบวนการเรียนรู้จากการ

สังเกตโดยตัวแบบ  (Learning through Modeling)  จะเกิดขึ้นต้องประกอบด้วย  4  กระบวนการ  

ดังต่อไปนี้ 

5
  สุดสงวน สุธีสร. 2547. อาชญาวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6
  Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs New Jersy: Prentice-Hall. 
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    1). กระบวนการความสนใจ (Attention Process) คือ  ต้องมีความสนใจพื้นฐาน

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง มีการรับรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนั้นจะต้องมีความชอบพฤติกรรมที่ตน

สังเกต โดยที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความสนใจที่จะเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร จึงสนใจว่าจะทำอย่างไร

จึงจะประกอบอาชญากรรมได้สำเร็จ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจึงสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนที่กระทำผิดอยู่

บ่อยครั้ง และสามารถรอดพ้นจากการกระทำผิดนั้นๆ ได้ 

    2). กระบวนการจดจำ  (Retention Process)  การจดจำจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ

การเกิดพฤติกรรม  โดยอาจจดจำสัญลักษณ์เป็นภาพในใจซึ่งจะเป็นแนวทางให้เกิดการเลียนแบบ

พฤติกรรมที่ได้สังเกต โดยที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจะต้องจดจำรายละเอียดของตัวแบบที่แสดงพฤติกรรม

อาชญากรและสามารถรอดพ้นจากบทลงโทษได้ โดยเฉพาะการจดจำเทคนิควิธีการต่างๆ ในการใช้ใน

การประกอบอาชญากรรม เช่น การมอมยาอย่างเชียวชาญ การขนยาเสตคชติดเข้ามาอย่างไร้พิรุธหรือ

แม้กระทั่งการจดจำวิธีการฉ้อโกงบัญชีของบริษัทอย่างแนบเนียน  ซึ่งเมื่อจดจำได้แล้ว ก็จะสามารถ

แสดงพฤติกรรมเช่นนั้นออกมาในขณะที่ประกอบอาชญากรรม  และอาจช่วยให้รอดพ้นจากการถูก

จับกุมของตำรวจได้ 

    3). การแสดงพฤติกรรมที่สังเกตออกมา  (Motor Reproduction Process) 

กระบวนการที่สำคัญนี้ คือ การแปรสภาพพฤติกรรมของตัวแบบเป็นการกระทำ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

นั้นนอกจากจะต้องสนใจ สังเกตและจดจำเทคนิควิธีประกอบอาชญากรรมต่างๆ แล้ว ยังต้องมีการ

ฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วย เพราะถือเป็นการเลียนแบบทักษะอย่างหนึ่งนั่นเอง 

    4). กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ยาก ถ้า

บุคคลนั้นมีความรู้สึกต่อต้านหรือไม่ชอบ เพราะฉะนั้นการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้จึงมีบทบาทสำคัญใน

การลอกเลียนแบบจากการสังเกต การเสริมแรงไม่เพียงทำให้มีการแสดงพฤติกรรมอาชญากรออกมา 

แต่ยังมีผลให้บุคคลเกิดความสนใข เกิดแรงจูงใจที่จะกระทำความผิดจากการที่ได้จากการสังเกต 

ทบทวน  ทดลองแบบอย่างพฤติกรรมสำหรับตนเอง  นำมาอธิบายการประกอบอาชญากรรมได้ว่า 

กระบวนการจูงใจในการแสดงพฤติกรรมอาชญากรนั้น คือ การที่ได้มาตามความต้องการของตนเอง 

เพื่อความให้บุคคลโดยรอบมีความสุข รวมถึงเป็นผลให้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม เนื่องจาก

เป็นผู้มีเงินมาก เป็นผู้มีอันจะกิน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นแรงจูงใจสำคัญในการเสริมแรงได้อย่างดี

ยิ่งนั่นเอง  

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีผลเชื่อมโยงได้ถึงการกระทำผิดต่างๆ 

ผ่านทางประสบการณ์ชีวตของแต่ละบุคคล  เป็นผลมาจากการที่สังคมมีพื้นที่ทางสังคมไม่เพียงพอ   

ได้รับความรุนแรงจากบุคคลภายในครอบครัว ขาดความเอาใจใส่ในการขัดเกลา  และขาดความอบอุ่น  
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ที่ควรจะได้รับจากตัวแบบที่ดี ส่งผลให้เกิดการไม่ได้รับการยอมรับ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจึงต้องสร้างพื้นที่

ทางสังคมให้ขึ้นมาให้กับตนเอง เพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับ และปกปิดปมด้อยต่างๆ ไว้ภายใน

จิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ให้ข้อมูลสำคัญสามารถหารายได้มาจุ้นเจือครอบครัวได้มาก มีเงินให้

ครอบครัวไว้ใช่สอย ทำให้ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้น หรือแม้แต่การทำหน้าที่แม่ได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อมีเงิน

เพิ่มขึ้น ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเหล่านั้นก็จะกลายเป็นที่ยอมรับทั้งต่อตนเองและครอบครัว ทำให้ชีวิตดูมี

คุณค่ามากยิ่งขึ้น และที่สำคัญจะทำให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นส่วนเกินของครอบครัวอีก

ต่อไป ด้วยเหตุนี้การแสดงพฤติกรรมอาชญากรที่สังคมอาจมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่

แท้ที่จริงแล้ว กลับกลายเป็นการสร้างความสะดวกสบาย การยอมรับให้กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญและ

ครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

 

2.  กระบวนการปรับตัวที่นำไปสู่พฤติกรรมอาชญากรของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ  

 การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการกล่าวถึงกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ ที่ต้อง

เผชิญกับแรงเสียดทานกับสังคมในทุกรูปแบบ มีการเรียนรู้และปรับตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอ จากระบบ

สังคมที่แตกต่างและสภาวการณืที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สังคมโดยรอบ ทำให้เกิดการ

ดำเนินชีวิตทั้งด้านบวกและด้านลบ สิ่งต่างๆ เหล่านี้นำมาซึ่งการปรับตัวของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยที่

ปกติแล้วการปรับตัวเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ แต่กระบวนการปรับตัวของผู้ให้

ข้อมูลสำคัญเป็นกระบวนการหนึ่งมี่เกิดขึ้นตั้งแต่การเริ่มจดจำพฤติกรรมอาชญากร การเรียนรู้

พฤติกรรมอาชญากร การลอกเลียนแบบพฤติกรรมอาชญากร จนกระทั้งแสดงพฤติกรรมอาชญากร

อย่างเชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอกระบวนการปรับตัวของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้  

  2.1  สาเหตุของกระบวนการปรับตัว 

  การปรับตัวเป็นการสร้างพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป การปรับตัวนี้อาจเป็นผลมา

จากความคาดหวังของบุคคลนั้นต่อผลจากพฤติกรรมที่จะแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเพื่อที่จะ

บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการ การปรับตัวที่เป็นไปตามกลไกทางสังคม โดยเฉพาะการปรับตัวเพื่อให้  

อยู่รอดในสังคม ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้นๆ ได้ ก็ไม่อาจจะอยู่รอดในสังคมเหล่านั้น

ได้โดยสวัสดิภาพ การแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ตนเองยังคงอยู่รอดในสังคมได้ต่อไป จึงนำมาซึ่ง

การปรับตัวโดยที่ไม่คำนึงถึงกฎระเบียบแบบแผนของสังคมที่ใช้บังคับร่วมกัน ซึ่งกฎหมายเป็นที่

ยอมรับโดยทั่วกันว่า เป็นระเบียบที่เราใช้ควบคุมสมาชิกในสังคมให้เกิดความเป็นระเบียบ การปรับตัว

ที่กระทำผิดไปจากกฏและระเบียบที่สังคมได้วางไว้ดีแล้วนั้น  อาจเรียกว่า  เป็นการปรับตัวไปสู่
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พฤติกรรมอาชญากร นั่นเอง ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยสามารถอธิบายถึงการปรับตัวของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ 

ได้ดังนี้ 

   ประการที่  1  แรงขับผ่านความต้องการ 

   เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายและความต้องการทาง

จิตใจ ทำให้เกิดแรงขับอย่างมหาศาลเพื่อตอบสนองความอยากของผู้ต้องขังเอง หากไม่สามารถหามาส

นองได้ ร่างกายก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบต่างๆ หรืออาจเป็นพฤติกรรมอาชญากรก็ย่อม

ได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังคลายความกระวนกระวายอันเนื่องมาจากความอยากนั้นให้เบาบางลง ตามบท

วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

    1. ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความต้องการจำเป็นเบื้องต้นในการดำรง

ชีวิตเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็น ความหิว ความกระหาย ความง่วง และความต้องการทางเพศ ฯลฯ 

โดยความต้องการเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกายและเพศของแต่ละคน 

    2. ความต้องการทางจิตใจ เป็นความต้องการที่เป็นความอยากได้ภายในจิตใจ

ต่อสิ่งที่ต้องการต่างๆ หากไม่สามารถหามาบำบัดความอยากได้ อาจจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา

อย่างไม่เป็นที่พึงประสงค์ รวมไปถึงความต้องการที่จะได้รับความรักและเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล

อันเป็นที่รัก อีกด้วย 

   ประการที่  2  แรงขับผ่านการกระตุ้นทางสังคม 

   ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว  หรือการที่มีสิ่งแวดล้อม  

รอบตัวเปลี่ยนแปลงไป  ทำให้บุคคลต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป   

ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ การคมนาคม หรือแม้กระทั่งความเจริญทางวัตถุ ต่างก็กระตุ้นให้ต้องตกอยู่

ภายใต้อิทธิพลของสังคม  จนเกิดปัญหาจากความขับข้องใจ  และความกระวนกระวายใจ  เมื่อแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ อาจทำให้มีการปรับตัวไปสู่พฤติกรรมอาชญากรในที่สุด สามารถแบ่งได้ดังนี้  

    1. การเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผลให้บุคคลนั้น ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมใหม่ๆ ทั้งนี้การดำเนินชีวิตของบุคคลเป็นไปตามความต้องการทางร่างกายเพื่อให้ชีวิต

ดำรงอยู่ได้ด้วยดี ในสภาพสังคมนั้นๆ 

    2. ความเจริญทางวัตถุ เป็นเสมือนข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากสังคมที่บุุคคลนั้น

ได้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ทำให้บุคคลผูกพันธ์กับสังคมอยู่ตลอดเวลา จนรับเอาแบบแผนใน

การใช้ชีวิตมาด้วย บุคคลเหล่านั้นจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางสังคมที่มีแต่ความเจริญทางวัตถุที่เป็นผล

มาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกทางหนึ่งด้่วย 
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  2.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการปรับตัว  

   การปรับตัวมีสาเหตุต่างๆ ที่แต่ละบุคคลได้เรียนรู้มาตามประสบการณ์ของแต่  

ละคน เป็นผลมาจากความกดดันจากสภาพแวดล้อม หรือความรู้สึกเพื่อที่จะให้ตนเองสามารถใช้ชีวิต

ได้อย่างมีความสุข ความรู้สึกที่ได้พบนั้นเป็นการปรับตัว โดยมีปัจจัยที่พบจากการศึกษา ดังนี้ 

   ประการที่  1  การปรับตัวไปตามความต้องการของตนเอง 

   การปรับตัวตามต้องการของตนเองเป็นการปรับบทบาทของบุคคล ให้เป็นไปตาม

ลักษณะของผู้นำหรือลักษณะของผู้ตาม โดยที่บุคคลเหล่านั้นใช้กลไกทางจิตในย้ำคิดย้ำทำ จากการ

เรียนรู้ที่ได้รับมาจากสถานการณ์ ประสบการณ์ชีวิตของตนเอง รวมถึงความต้องการเอาตัวรอดให้ได้

ในสังคม จึงผลให้เกิดการปรับตัวที่เกิดจากความพึงพอใจของตนเอง โดยที่บุคคลมักจะเป็นบุคคลที่มี

ปัจเจกบุคคลสูง ไม่ค่อยรับฟังคำปรึกษาของบุคคลรอบข้าง หรือเกิดความไม่ไว้วางใจ กลัวว่าจะนำ

ความลับไปเปิดเผย จึงเลือกที่จะใช้ความพึงพอใจส่วนตัวในการตัดสินใจ    

   ประการที่  2  การปรับตัวไปตามความต้องการของบุคคลรอบข้าง 

   การปรับตัวตามความต้องการของบุคคลรอบข้างนี้ บุคคลจะมีลักษณะที่เอาใจใส่

ต่อบุคคลรอบข้างอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือแม้กระทั้งกลุ่มเพื่อนในที่ทำงาน 

โดยที่การปรับตัวนั้นมาจากสภาวะแวดล้อมรอบบุคคลนั้นๆ  อาศัยการที่ได้รับคำปรึกษา  ความ

เหมาะสม  ความเห็นดีเห็นงามด้วยของคนรอบข้าง  ข้อดีของการปรับตัวแบบนี้คือ  การปรับตัวจึงเป็น

สิ่งที่ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ  ของคนรอบข้าง  มารวมกันจนเกิดเป็นการแสดง

พฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดของบุคคลนั้นๆ แต่ข้อเสียของการปรับตัวแบบนี้คือ ไม่สามารถรู้ว่าสิ่งนั้น

เป็นความต้องการที่แท้จริงของตนเองหรือไม่ และในไม่ช้าการแสดงก็จะถูกปรับตัวกลับไปเป็น

พฤติกรรมแบบเดิมเพราะผู้ปรับตัวไม่สามารถยึดเอารูปแบบของพฤติกรรมเหล่านั้นมาอยู่กับตนเองได้ 

เนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนของตนเอง 

   ประการที่  3  การปรับตัวไปตามความต้องการของสังคม 

   การปรับตัวตามความต้องการของสังคมนี้ เป็นการที่บุคคลเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ 

ที่มีลักษณะพฤติกรรมทางสังคมที่แตกต่างจากสังคมเดิมที่เป็นอยู่อย่างมาก ส่งผลต่อกลไกทางจิตกับ  

ผู้ปรับตัว ทำให้บุคคลเหล่านั้นเลือกที่จะปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสังคมนั้นอย่างเลือกไม่ได้ แต่ข้อดี

ของการปรับตัวแบบนี้จะทำให้ผู้ปรับตัวได้เรียนรู้การแสดงพฤติกรรมในการอยู่ร่วมสังคม และเมื่อมี

สถานการณ์ที่เอื้อต่อการแสดงบทบาทนั้น ผู้ปรับตัวก็จะสามารถเลือกบทบาทเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามได้

ในเวลาเดียวกัน ข้อเสียก็คือ ผู้ปรับตัวอาจต้องเผชิญกับความกดดันจากพลังแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้าน

นามธรรมและรูปธรรม  ผู้ปรับตัวจึงต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการปรับตัวแบบนี้  และผู้ที่ปรับ
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ตัวอย่างไม่สมบูรณ์อาจจะเหนี่ยวนำเอาพฤติกรรมเหล่านี้ให้กลายมาเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวบุคคลนั้นไป 

  การที่บุคคลสามารถปฎิบัติตัวให้เข้ากับบุคคลต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อาวุโสกว่า 

เพื่อนฝูง หรือแม้กระทั่งคนรอบข้างใกล้ชิด ถือได้ว่าเป็นการปรับตัวไปตามความคาดหวังของคนคน

นึงหรือเพียงกลุ่มๆ หนึ่ง เพื่อให้เกิดการยอมรับ ดังนั้นบุคคลที่จะอิทธิพลต่อผู้ที่ต้องการจะปรับตัวจึง

ต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางจิตใจมากพอควร ด้วยเหตุนี้ การปรับตัวไปสู่พฤติกรรมอาชญากรของผู้ต้อง

ขังชายรักร่วมเพศ จึงกระทำไปตามเหตุผลทางจิตใจเพื่อการได้รับการยอมรับเพียงเท่านั้น  

 Hurlock7 (1978) ได้ให้ความหมายการปรับตัวทางสังคมว่าเป็นความสำเร็จของบุคคลในการ

ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้ คนที่สามารถปรับตัวได้ดีก็จะสามารถเรียนรู้ทักษะทางสังคม 

เช่น ความสามารถในการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นทั้งกลุ่มเพื่อนและคนแปลกหน้าและจะช่วยพัฒนา

ทัศนคติที่ดีต่อสังคมด้วย โดยผ่านหลักเกณฑ์ดังนี้  

  1.  การแสดงออกที่เหมาะสม  (overt performance)  คือ  มีการแสดงออกที่เหมาะสม

เป็นไปตามคาดหวังของกลุ่ม  ซึ่งจะทำให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญก็เช่นเดียวกัน   

มีการปรับตัวด้วยการแสดงออกที่เหมาะสม  ตามระเบียบและแบบแผนของกลุ่มที่ได้วางรูปแบบไว้ 

ทำให้มีการดำเนินชีวิตเป็นไปตามพฤติกรรมอาชญากรของกลุ่มนั้น เพื่อให้เกิดการยอมรับของกลุ่มได้

โดยง่าย 

  2.  การปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มต่างๆ  (adjust to different groups)  คือ  ความสามารถ

ปฏิบัติตัวเข้ากับบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่า มีอาวุโสกว่า หรืออาจเพื่อนต่างกลุ่ม 

  3.  ทัศนคติต่อสังคม (social attitudes) คือ มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลต่างๆ  ต่อการเข้าร่วม

สังคมและต่อบทบาทของตนเองในสังคม กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจะมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มเป็นทุน

เดิมอยู่แล้ว เกิดความสนใจในพฤติกรรมต่างๆ เหล่านั้น เมื่อมีทัศนคติที่ดีย่อมทำให้เกิดการปรับตัวเข้า

ร่วมพฤติกรรมกับกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยได้โดยง่าย 

  4.  ความพึงพอใจในตนเอง (personal satisfaction) คือ มีความพึงพอใจในบทบาทของ

ตนเองทั้งในการเป็นผู้นำและผู้ตาม กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ปรับตัวและยอมรับแล้วว่าตนเองเป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีการแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่ ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า หาลู่ทางที่จะหาเหยื่อเพื่อ

แสดงพฤติกรรมอาชญากรอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกิดความพึงพอใจในตนเองมากที่สุด 

  นอกจากนี้กระบวนการปรับตัวของผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังมีระดับในการปรับตัวไปสู่

พฤติกรรมอาชญากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

7
  Hurlock. Elizabeth B. 1984. Chide development. 6th ed. Auckland: McGrew-Hill international Book. 



20
ปีที่	7		ฉบับที่	2		เดือนเมษายน		2556	

   1. การปรับตัวที่รู้ตัว  เป็นการปรับตัวโดยการเพิ่มความพยายามให้มากขึ้น เพื่อ

เอาชนะอุปสรรคหรือความยุ่งยากต่างๆ ที่เกิดขึ้น  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ ในที่นี้ผู้ให้

ข้อมูลสำคัญจึงพยายามใช้การแสดงออกต่างๆ  ที่จะนำไปสู้การแสดงพฤติกรรมอาชญากรมากที่สุด  

เพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อ  เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ  และพัฒนาจนรอดพ้นจากการหลบหนี  ของผู้รักษา

กฎหมายได้ในที่สุด   เพราะเมื่อได้ที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคในการประกอบ

อาชญากรรมแล้ว  นั่นเท่ากับผู้ให้ข้อมูลสำคัญก็จะต้องได้รับโทษตามที่ตนได้กระทำมา 

   2. การปรับตัวที่กระทำไปโดยไม่รู้ตัว  อาจกล่าวได้ว่าเป็นทางออกอย่างหนึ่งของ

บุคคลที่เกิดความคับข้องใจ ความขัดแย้งในใจ หรือเมื่อเผชิญปัญหาแล้วแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้  เขาก็

จะหาทางออกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ผ่าน “กลไลทางจิต” (Mental Mechanism) หรือ “กลไกป้องกันตัวเอง” 

การใช้กลไกดังกล่าวจะกระทำเพื่อรักษาหรือคุ้มครองหน้าตา หรือศักดิ์ศรีของเขาเอาไว้ เพื่อป้องกัน

ตนเองไม่ให้เกิดความวิตกกังวล เกิดความสบายใจของตน ในกรณีผู้ให้ข้อมูลสำคัญนี้ที่ปรับตัวไปสู่

พฤติกรรมอาชญากร ผู้ให้ข้อมูลสำคัญอาจจะเลือกที่จะหลบหนี หรือเลือกที่จะยิงตัวตาย หรืออาจต่อสู่

กับผู้บังคับใช้กฎหมายต่าง ไม่ว่าจะเป็น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้พิทักษ์สันติ

ราษฎร์ ก็ตาม เพราะผู้ให้ข้อมูลสำคัญจะต้องรักษาศักดิ์ศรี และเพื่อปกป้องบุคคลรอบข้างที่จะต้องมา

รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือหลีกเลี่ยงไม่ให้สังคมรับรู้เรื่องราวนั้นไปเลย โดยที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญอาจ

เลือกที่จะเพียงเปลี่ยนชื่อและนามสกุล เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมโดยผิวเผิน และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม

ต่อไปได้ หรืออาจการหลบหนีไปยังบ้านญาติที่ไกลออกไปในจังหวัดต่างๆ ที่มีญาติหรือคนรู้จักสนิม

สนมพักอาศัยอยู่ หรืออาจข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเลยก็ได้ ซ้ำร้ายที่สุดเมื่อจนมุม ผู้ให้ข้อมูล

สำคัญอาจเลือกที่จะต่อสู่จนถึงที่สุดจนถูกวิสามัญฆาตรกรรมหรืออาจจะกระทำอัตวิบากกรรมแก่

ตนเอง เลยก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวล ความหวาดระแวงหวาดกลัว เหล่านั้นก็ไม่ได้

หมดไป ดังจะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญจะพยายามไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง หรือไม่มี

กิจกรรมกับคนแปลกหน้า  เพื่อไม่ให้ถูกจับพิรุธหรือสังเกตพฤติกรรม่ี่แปลกออกไปได้ จึงหันกลับไป

อยู่เพียงในที่ที่เป็นที่ปลอดภัยของเขาเท่านั้น  

 

  กระบวนการปรับตัวเหล่านี้ ถ้าจะวิเคราะห์ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) 

ที่ได้แบ่งตัวตนออกเป็น 3 ส่วน คือ Id ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือการต้องการหลบหนีจากการถูกจับกุม

ของผู้รักษากฏหมาย เพื่อให้ตนเองรอดจากโทษทัณฑ์ที่ตนเองได้ก่อเอาไว้ แต่ Superego คือการยอมที่

จะรับโทษทัณฑ์ที่ตนเองได้ก่อเอาไว้ ยอมรับกฏแห่งธรรมชาติ ยอมกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม

ต่อไป เพื่อให้ตนเองได้มีโอกาสใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุข ในกรณีนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเลือกที่จะ
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ยอมรับโทษทัณฑ์ที่ตนเองได้ก่อขึ้นไว้ เสมือนว่า Superego ทำงานอยู่เหนือ Id จึงทำให้ Ego ของ  

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญแสดงออกมาในลักษณะยอมถูกจับกุมตัวดำเนินคดีตามขั้นตอน  ให้เป็นไปตาม

กระบวนการยุติธรรม  และยอมรับสภาพของตนเองในการเข้าสู่เรือนจำ  ไม่คิดฟุ้งซ่านหรือคิดฆ่า  

ตัวตาย และพยายามปรับตัวให้ตนเองดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในเรือนจำได้อย่างเต็มใจ 

  นอกจากนี้การปรับตัวของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ก็จะได้พัฒนาต่อไปสู่วัฒนธรรมย่อย

ภายในเรือนจำ ตามงานวิจัยของ Sky ที่เสนอแนวคิดที่ว่าแบบแผนพฤติกรรมและวัฒนธรรมย่อยของ  

ผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นผลมาจากการปรับตัวเพื่อตอบสนองความกดดันที่ได้รับความเจ็บปวดจากการ

จองจำ มีการรวมกลุ่มกันจนทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งกัน

และกัน อันได้แก่ ของกินของใช้ การแบ่งปันเงินทอง หรือแม้กระทั่งการดูแลเอาใจใส่กันและกัน

ภายในเรือนจำ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบระหว่างแต่ละกลุ่ม และตอบสนองถึง

ความขาดแคลนที่แต่ละกลุ่มที่ข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้ผู้ต้องขังเกิดความรู้สึกปลอดภัย

มากขึ้นในการดำเนินชีวิตภายในเรือนจำ 

 

 

  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 

  1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาพฤติกรรมรักร่วมเพศภายในเรือนจำที่ส่งผลถึงการ

นำไปสู่พฤติกรรมอาชญากร  โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้เป็นรักร่วมเพศมาก่อน  แล้วมาปรับตัวจนกลาย

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชายรักร่วมเพศ โดยเมื่อผู้ต้องโทษพ้นโทษออกมาอาจทำให้ระบบสังคมของ

ครอบครัวแบบเดิมเปลี่ยนไป 

  2. ควรศึกษาถึงกลุ่มชายรักร่วมเพศที่เคยได้รับโทษเข้ามาสู่เรือนจำ แล้วไม่มีการกระทำ

ผิดซ้ำว่า  มีสาเหตุหรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะไม่กลับมาสู่พฤติกรรมอาชญากรอีก 

  3. ควรศึกษาถึงกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรชายรักร่วมเพศ ที่ไม่ยอมเข้าแจ้งความ

ดำเนินคดี หรือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชญากรรมที่แฝงมากับการขายบริการทาง

เพศของกลุ่มชายรักร่วมเพศ 
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การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน:  

ศึกษากรณีเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 

BURGLARY VICTIMIZATION WITHIN THE PRECINCT OF 

CHOKCHAI POLICE STATION 

 

โดย   นางสาวกุลทราภรณ์  สุพงษ์  
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นางสาวกุลทราภรณ์  สุพงษ์ 1 

   บทคัดย่อ  

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะของผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการ

ลักทรัพย์ในเคหสถาน สภาพแวดล้อมของผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน 

และแนวทางการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยใช้วิธีการ

ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และการสัมภาษณ์เชิง

ลึกอย่างไม่เป็นทางการ การสังเกต ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานจำนวน   

8 กรณีศึกษา และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 2 นาย 

 รายผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานมี

แบบแผนในการดำเนินชีวิตในรูปแบบความเสี่ยงแตกต่างกัน  มีกิจวัตรประจำวันในการดำเนินชีวิตที่

ประจวบเหมาะที่จะตกเป็นเหยื่อที่แตกต่างกัน และมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่แตกต่าง

กัน ส่วนลักษณะสภาพแวดล้อมของผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมีลักษณะเป็นเคหสถานที่แวดล้อมด้วย

ที่อยู่อาศัยและเส้นทางการสัญจรหลายเส้นทางในส่วนของแนวทางการป้องกันการลักทรัพย์ใน

เคหสถานของผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ทำโดยทันที คือ การเปิดและปิดทางเข้า-ออกของเคหสถาน

อย่างมีสติรอบคอบและไม่วางทรัพย์สินมีค่าให้มองเห็นได้ง่ายเพื่อลดช่องว่างในการเกิดตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรม ในส่วนการป้องกันอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมนั้น จากการศึกษาพบว่า มีผู้ตกเป็น

เหยื่ออาชญากรรมเพียงบางส่วนที่ใช้แนวทางดังกล่าวเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเคหสถานและ

งบประมาณที่จำกัด 

 

 The purposes of this research are to study the particular types, environmental characteristics 

and prevention of burglary victimization. This study is a documentary and qualitative research, 

which used in-depth interview techniques in collection data from eight case studies of burglary 

การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน:
ศึกษากรณีเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

BURGLARYVICTIMIZATIONWITHINTHEPRECINCTOFCHOKCHAIPOLICESTATION

1 นิสิตระดับมหาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



26
ปีที่	7		ฉบับที่	2		เดือนเมษายน		2556	

victimization living in the area of responsibility of Chokchai police station and two investigative 

polices of Chokchai police station. 

              The results showed that the different types of burglary victimization can be explained by 

the life-style theory, the routines activity theory and the opportunity theory. The environmental 

characteristic associated with burglary victimization is the residence surrounded by several other 

residences and multi-path routings.  The immediate protection measures for burglary victimization 

are urging householders to keeping doors and windows locked consciously as well as keeping 

valuables that can easily be seen from outside. The study finds that some of crime victims used the 

immediate protection measures above because of the physical characteristics of the residence and 

the limited budget. 

 

 

บทนำ 

 

 ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้ โดย

เฉพาะปัญหาอาชญากรรมซึ่งคุกคามคุณภาพชีวิตของเราให้ลดน้อยถอยลง ยิ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีความแก่งแย่งและแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดของชีวิต จึงทำให้

มีทั้งผู้ที่ได้เปรียบและเสียเปรียบทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านฐานะและความเป็นอยู่จนนำไปสู่

ความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อผู้ที่เสียเปรียบส่วนหนึ่งหาทางออกไม่ได้ย่อมส่งผลให้

เกิดแรงผลักดันไปในทางที่ไม่ดีหรือทางที่ผิด หรือการยึดเอาการกระทำความผิดเป็นอาชีพเพื่อดำรง

ชีวิต ดังที่ Vold (1973, 184-188 อ้างอิงใน สุดสงวน สุธีสร 2545: 21) กล่าวไว้ว่า สภาพเศรษฐกิจและ

สังคม ย่อมเป็นปัจจัยกำหนดประการสำคัญต่อสาเหตุการกระทำผิดของคนในสังคม และจากการที่

ประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งนับว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ของจำนวนประชากรโดยในปี พ.ศ. 2553 มีจำนวนประชากรประมาณ 8.25 ล้านคนแต่มีพื้นที่เพียง 

1,568 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอาจเนื่องมาจากการการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากส่วนภูมิภาคสู่เมือง

ใหญ่ซึ่งความเจริญและความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารรวมทั้งการคมนาคมขนส่ง จึงส่งผลให้

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุดในประเทศไทยโดยเฉล่ียประมาณ 

5,258.6 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร สำมะโนประชากรและเคหะ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) และ

ด้วยความหนาแน่นของจำนวนประชากร ความซับซ้อนของโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจนี้นำมา

ซึ่งการกระทำความผิดโดยเฉพาะการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาทิ การ

ชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ นับว่ามีอัตราการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นสูงมากกว่าอัตรา
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การกระทำความผิดในรูปแบบอื่น ซึ่งก็เป็นผลจากปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ ดังข้อความจากพระ

ไตรปิฎกที่ว่า “เมื่อความขัดสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย” อทินนาทาน

ในที่นี้หมายถึง การถือเอาของที่เขามิได้ให้โดยอาการขโมยหรือการลักทรัพย์นั่นเอง อัณณพ ชูบำรุง   

(2533) และสุดท้ายผลของการก่ออาชญากรรมย่อมกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในสังคมซึ่ง

กลายเป็นผู้ที่เสียหายหรือเป็นเหยื่อของอาชญากรรมนั้น  แต่เราในฐานะของคนในสังคม การที่จะ

เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีปัจจัยหลายประการในการขับเคลื่อน

และจะต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง เมื่อสภาพความเป็นอยู่ในสังคมและเศรษฐกิจค่อยๆ ดีขึ้น 

ผู้กระทำความผิดก็อาจจะค่อยๆลดจำนวนลง แต่สำหรับช่วงเวลา ณ ขณะนี้ เราจำเป็นที่จะต้องดูแล

ชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยสติและความไม่ประมาทอีกทั้งจะต้องไม่เปิดช่องว่างหรือโอกาสให้  

ผู้กระทำความผิดก่ออาชญากรรมได้ ดังนั้นการศึกษาลักษณะของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมย่อมส่ง

ผลดีต่อตัวคนในสังคมเพราะจะทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาและเรียนรู้มีความเข้าใจช่องว่างและข้อบกพร่องใน

การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการหาแนวทางในการ

ป้องกันอาชญากรรมให้ดียิ่งขึ้น  

 สำหรับเหยื่ออาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานนับว่ามีความน่าสนใจในแง่ของจำนวน

สถิติที่เกิดขึ้นและในแง่ของลักษณะการเกิดอาชญากรรมเพราะการที่ผู้ที่กระทำผิดจะก่ออาชญากรรม

ได้ไม่ใช่เพียงแค่เจตน์จำนงที่จะกระทำความผิดเท่านั้นแต่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมน่าจะมีลักษณะ

บางประการที่เอื้อให้เกิดการกระทำความผิดหรือมีความเสี่ยงบางประการในการใช้ชีวิตประจำวัน และ

จากการศึกษาสภาพอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร (รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรม

ภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 สำรวจภายใต้โครงการนำร่องปี พ.ศ. 2549, 2550: 

125) พบว่า เขตพื้นที่เกิดเหตุในกรุงเทพมหานคร เมื่อจัดแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครออกเป็น 3 เขต

พื้นที่ คือ เขตพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกเพื่อศึกษาสภาพการเกิดอาชญากรรมที่มีความสัมพันธ์

กับสภาพทางกายภาพของโซนแบ่งเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกอบกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีนิเวศวิทยาอาชญากรรมของชอร์และแม็คเคย์ (Shaw & McKay, 

1942: Bursik, 1988) แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก พบว่าเหตุอาชญากรรมเกิดในเขตพื้นที่ชั้นกลางของ

กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือเขตพื้นที่ชั้นใน และเขตพื้นที่ชั้นนอก ตามลำดับ ซึ่งเป็นการ

แบ่งพื้นที่อย่างคร่าวๆ  เท่านั้นโดยพื้นที่ชั้นกลางเป็นพื้นที่ในเขตบางซื่อ ลาดพร้าว ธนบุรี จตุจักร   

วังทองหลาง คลองสาน หลักสี่ บึงกุม ราษฎร์บูรณะ ดอนเมือง บางกะปิ ทุ่งครุ บางเขน สวนหลวง 

จอมทอง สายไหม ประเวศ สะพานสูง และคันนายาว และเมื่อศึกษาเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย พบว่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นกลางคาบเกี่ยวใน 3 พื้นที่ด้วยกัน ได้แก่   

เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และเขตบางกะปิ  
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รูปภาพที่ 1 แสดงแผนที่เขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

ที่มา : เอกสารข้อมูลพื้นฐานสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เรืองวิทย์ ปานจันทร์ (เรียบเรียง) 

 

 นอกจากนี้เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มี

การแจ้งการเกิดอาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานเป็นจำนวนที่สูง  โดยจากสถิติพบว่าเป็นพื้นที่มี

เกิดอาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานสูงที่สุดตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2549-2553 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

การกระจายตัวกันของประชากรอย่างหนาแน่นและสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชน หมู่บ้าน 

ที่พักอาศัยที่มีความหลากหลายทางฐานะความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อม

ต่อไปได้ในหลายเส้นทาง ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เกิดอาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานเพิ่ม

มากขึ้น 
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ตารางที่ 1 แสดงสถิติการประทุษร้ายต่อทรัพย์ ประเภทคดีการลักทรัพย์ในเคหสถานที่มีจำนวนสูงสุด

ตามลำดับในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2553 

ปี 

 

2553 

 

 

2552 

 

 

2551 

 

 

2550 

 

 

2549 

สถานีตำรวจนครบาล 

โชคชัย 

คันนายาว 

หัวหมาก 

โชคชัย 

ประเวศ 

ตลิ่งชัน 

โชคชัย 

ตลิ่งชัน 

คันนายาว 

โชคชัย 

ประเวศ 

ลาดพร้าว 

บางพลัด 

โชคชัย 

ประเวศ 

รับแจ้งคดีลักทรัพย์ใน

เคหสถาน (คดี) 

99 

70 

66 

113 

74 

54 

70 

57 

55 

157 

139 

99 

117 

116 

101 

ที่มา : สถิติรายงานผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและจับกุมคดีเก่า ประจำปี พ.ศ. 2549-2553 กองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เรียบเรียงโดยผู้วิจัย) 

  

 จากสถิติที่ปรากฏตามตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2550-2553 เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย มีอัตราการรับแจ้งคดีการลักทรัพย์ในเคหสถานสูงเป็นลำดับที่ 1 

ส่วนในปี พ.ศ. 2549 เขตพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัดมีอัตราการรับแจ้งคดีการลักทรัพย์ใน

เคหสถานสูงเป็นลำดับที่ 1 แต่ก็มากกว่าลำดับที่ 2 คือ เขตพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยเพียง 

1 คดีเท่านั้น และจากสถิติที่ปรากฏตามตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงสถิติการประทุษร้ายต่อทรัพย์

ประเภทคดีการลักทรัพย์ในเคหสถานโดยเปรียบเทียบสถิติของแต่ละปีอย่างละเอียด 
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ตารางที่ 2 แสดงสถิติการประทุษร้ายต่อทรัพย์ ประเภทคดีการลักทรัพย์ในเคหสถาน ในเขตพื้นที่

สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2553 

ปี 

 

2553 

2552 

2551 

2550 

2549 

รับแจ้งคดีลักทรัพย์ 

ในเคหสถาน (คดี) 

99 

113 

70 

157 

116 

จับกุมได้ 

(คดี) 

25 

9 

9 

13 

17 

ร้อยละ 

 

25.25 

7.96 

12.86 

8.28 

14.65 

ผู้ต้องหา (คน) 

 

32 

11 

23 

17 

19 

ที่มา : สถิติรายงานการลักทรัพย์ในเคหสถาน พ.ศ. 2549-2553 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (เรียบเรียงโดยผู้วิจัย) 

  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 

เพื่อศึกษาลักษณะของผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและลักษณะสภาพแวดล้อมของผู้ตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอาจจะเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันไม่ให้

เกิดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมซ้ำรอยเดิมได้ 

 

  ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่องการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์โดย

ทำการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวิธีการศึกษา อันได้แก่ ศึกษาวิจัยเอกสาร   

(Document Research) ได้แก่การศึกษาค้นคว้าต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมของ

การลักทรัพย์ได้แก่ หนังสือตำราทางวิชาการ บทความวารสาร ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต กฎหมาย และ

พระราชบัญญัติต่างๆ และศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ด้วยการสัมภาษณ์

บุคคลที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน ในการศึกษาเรื่อง การตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมของการลักทรัพย์วิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานั้น 

โดยจะแบ่งการสัมภาษณ์  .ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จำนวน 8 คน และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ คือ 

เจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายป้องกันปราบปราม

อาชญากรรม  
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  ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน: ศึกษา

กรณีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย” เพื่อศึกษาว่าลักษณะของผู้ตกเป็น

เหย่ืออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน ลักษณะสภาพแวดล้อมของผู้ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม

ของการลักทรัพย์ในเคหสถาน และแนวทางการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลัก

ทรัพย์ในเคหสถาน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ลักษณะของผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน 

 1) ประเภทของผู้ที่ตกเหยื่ออาชญากรรม 

 จากผลการศึกษาสามารถจำแนกผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ 2 ประเภทกล่าวคือ 

 ประเภทที่ 1 เหยื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรรม 

 ประเภทที่ 2 เหยื่อเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 

 

 โดยจากผลการศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของเหยื่ออาชญากรรมได้ตามการจำแนก

ประเภทของเหยื่ออาชญากรรมโดย Stephen Schafer ซึ่งได้แบ่งแยกประเภทของเหยื่อโดยยึดความ

รับผิดชอบในการกระทำความผิดที่สำคัญ เป็นการแบ่งที่ชี้ให้เห็นว่าใครควรรับผิดชอบในเรื่องไหน 

และในขอบเขตกว้างขวางเพียงใด โดยเหยื่อประเภทที่ 1 สอดคล้องกับเหยื่อที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

อาชญากร (Unrelated Victims) ซึ่งเป็นเหยื่อที่ไม่มีความสัมพันธ์แต่ประการใดกับอาชญากรเป็นเพียง

ผู้รับเคราะห์กรรมจากอาชญากรเท่านั้น ทุกคนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อาจจะตกเป็นเหยื่อเมื่อไหร่ก็ได้ 

ผู้ประกอบอาชญากรรมได้เลือกปฏิบัติตามอำเภอใจ หรือโดยการวางแผน หลังจากได้พิจารณาสถานการณ์

แล้ว ถือได้ว่าอาชญากรต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนทั้งหมด โดยตัวเหยื่อเองไม่ได้มีความ

ประมาท บกพร่อง หรือพล้ังพลาดในการป้องกันเคหสถานจึงเป็นเพียงผู้ท่ีตกเหย่ือเท่าน้ัน ส่วนประเภทท่ี 2 

สอดคล้องกับเหยื่อที่จุดชนวนหรือจูงใจให้เกิดอาชญากรรม (Precipitative Victims) เหยื่อประเภทนี้

มิได้กระทำสิ่งใดเป็นพิเศษแก่อาชญากร แต่พฤติกรรมอันปราศจากความตั้งใจของเหยื่อกลับส่งเสริม 

ล่อใจ  หรือจูงใจให้อาชญากรรมกระทำความผิดต่อเหยื่อ  โดยพฤติกรรมของเหยื่อประเภทนี้ คือ 

พฤติกรรมซ่ึงได้แก่ การเปิดประตูร้ัวบ้านท้ิงไว้ การไม่ได้ใส่กุญแจประตูหน้าบ้าน และการวางทรัพย์สิน

ไว้หน้าบ้านซึ่งอาจด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ใช้สอยหรือความจำเป็นที่จะต้องวางทรัพย์สินเอาไว้แต่ไม่ได้

มีเจตนาที่จะล่อตาล่อใจอาชญากร แต่หากเปรียบเทียบกับบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีการปิดประตูหน้าบ้าน

อย่างเรียบร้อยหรือเก็บทรัพย์สินอย่างมิดชิดแล้ว  บ้านที่เปิดประตูรั้วทิ้งไว้หรือมีทรัพย์สินที่มีค่า  

อยู่หน้าบ้านย่อมสามารถสร้างแรงจูงใจหรือจุดชนวนให้เกิดอาชญากรรมได้มากกว่า สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของปนัดดา ถิ่นหาญวงศ์ (2553: 99) คือ เมื่อพิจารณาจากคำตอบในประเด็นย่อยๆ ของ
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การมีส่วนร่วมของเหยื่อแล้ว พบว่า เหยื่อยังมีข้อบกพร่องในหลายๆเรื่อง เช่น ส่วนใหญ่เหยื่อมักจะ

เปิดประตูบ้านทิ้งไว้หรือปิดแต่ไม่ได้ล็อคประตูหน้าบ้าน การวางสิ่งของที่มีมูลค่าไว้บริเวณหน้าบ้าน 

การโอ้อวดถึงความร่ำรวยของตน การมีเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยแบบต่างคนต่างอยู่ รวมถึงการทะเลาะ

วิวาทระหว่างเพื่อนบ้านใกล้เคียง ซึ่งประเด็นดังกล่าวแม้จะไม่ใช่สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม

โดยตรง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมแทบทั้งสิ้น  

 2) แบบแผนในการดำเนินชีวิตของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มกรณีศึกษาส่วนใหญ่มีแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงที่จะ

ตกเป็นเหยื่อโดยสามารถแยกแบบแผนในการดำเนินชีวิตได้เป็น 2 ลักษณะกล่าวคือ 

 ลักษณะที่หนึ่ง คือเห็นว่าแบบแผนนั้นคือความเคยชิน ง่ายไม่ยุ่งยาก และสะดวกสบายต่อการ

ใช้งานทั้งต่อตัวตนเองและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งแบบแผนนั้นได้ถูกดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

จนทำให้เกิดความเคยชินและเกิดความชะล่าใจโดยระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุอาชญากรรมใดๆ

มาก่อน 

 ลักษณะที่สอง  คือแบบแผนที่ดำเนินไปด้วยความไม่ได้ตั้งใจจะเปิดโอกาสแต่บางครั้ง

ประมาท หรือลืม หรือคาดไม่ถึงว่าจะทำไปสู่เหตุการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ประมาท หรือ

ลืม หรือคาดไม่ถึงว่าจะทำไปสู่เหตุการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ 

 จากทั้งสองลักษณะนี้สามารถสอดคล้องกับทฤษฎีแบบแผนในการดำเนินชีวิต The Lifestyle 

Theory ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันของการตกเป็นเหยื่อหมายความว่าในการ

ดำเนินชีวิตของคนเรานั้นจะมีความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อแตกต่างกันไป โดยผู้ที่ตั้งตัวแบบนี้คือ 

Hindelang, Gottfredson และ Garofalo (1978) อัณณพ ชูบำรุง (2554) และได้มีการสรุปสาระสำคัญ

เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะต้องตกเป็นเหยื่อไว้ว่า บุคคลที่น่าจะประสบเคราะห์กรรมจากการตกเป็นเหยื่อ

ย่อมขึ้นอยู่กับแนวความคิดในการดำเนินชีวิตนั่นเอง หมายความว่าหากมีแนวความคิดที่ชอบเสี่ยง  

ก็ย่อมง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อมากกว่าแนวความคิดที่ไม่ชอบเสี่ยง ดังนั้นผู้ที่มีแนวคิดในการดำเนิน

ชีวิตอย่างเคยชินและกระทำแบบแผนนั้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้แก่ การเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ การไม่ใส่

กลอนประตูหน้าบ้าน หรือการวางทรัพย์สินสำหรับใช้สอยไว้อย่างสามารถมองเห็นได้ ย่อมต้องแบก

รับความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ที่ไม่มีแบบแผนดังกล่าว การแบกรับความเสี่ยงดังกล่าวผู้ตก

เป็นเหยื่ออาจจะมองเห็นแง่ของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเช่น เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อความง่ายต่อการ

ใช้ประโยชน์ เป็นต้น ส่วนผู้ที่ประมาทหรือขาดสติเป็นครั้งคราวย่อมมีความเสี่ยงในระดับที่รองลงมา 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของปนัดดา ถิ่นหาญวงศ์ (2553: 103) ในด้านรูปแบบวิถีชีวิตของเหยื่อซึ่ง

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะต่อรูปแบบวิถีชีวิตของเหยื่อที่ทำให้เกิดอาชญากรรมในระดับปานกลาง 
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 ซึ่งจากแบบแผนในการดำเนินชีวิตของผู้ตกเป็นเหยื่อที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเป็นไปใน

ลักษณะทิศทางเดียวกันกับการศึกษาตามที่ Cromwell และคณะ ได้กล่าวไว้ว่า ขโมยจะช่างน้ำหนัก

ปัจจัยที่ตามมาเมื่อประเมินค่าเป้าหมายอันได้แก่ 

 1. นัยยะเวลาในการอยู่อาศัย: จะชี้ให้เห็นว่าบ้านจะว่างหรือไม่ รวมถึงแสงสว่างภายในบ้าน, 

พื้นที่จอดรถ และการเข้าออกของคนที่อยู่อาศัยภายในบ้าน 

 2. นัยยะการควบคุมดูแล:  ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางด้านนิเวศวิทยา เช่น ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ให้

แสงสว่างหรือแปลงไม้ประดับรอบๆบ้าน ผู้กระทำผิดมีแนวโน้มที่จะหาทรัพย์สินที่อยู่บริเวณพื้นที่  

ที่ให้แสงสว่างได้ไม่ทั่วถึงหรือแยกส่วนออกมจากบ้านพบ 

 3. นัยยะความสามารถในการเข้าถึง: นัยยะความสามารถในการเข้าถึงสะท้อนให้เห็นความง่าย

ต่อการที่ขโมยอาจเข้ามาในเคหะสถานของตนเอง ขโมยจะมองหาบ้านที่เปิดประตูหรือหน้าต่างไว้

และหลีกเลี่ยงบ้านที่มีสัญญาณกันขโมย สุนัขสามารถเห่าตรงทางเข้า หรือบ้านที่ใช้ complex locks 

Vito, Maahs และ Holmes (2007: 334) และจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย (2551:131) นักย่องเบาอาศัย  

ช่องโอกาสหรือความเผอเรอของเหยื่อ โดยเหยื่อมักไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ร้าย  

 ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมส่วนใหญ่ขาดการป้องกันเคหสถานของตัว

เองทั้งนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อคิดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายกับตนเอง เกิดจากความสะดวก

สบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองและครอบครัว เกิดจากความเคยชินเห็นว่าครั้งที่แล้วก็ทำ  

ไม่เห็นจะมีเหตุการณ์ร้ายใดเกิดขึ้นกับตัวเอง เกิดจากไม่ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย

มากกว่าเดิม ซื้อบ้านมาหลายสิบปีก็ไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงบ้านหรือสภาพบ้านให้ดีขึ้น จึงทำให้ตกเป็น

เหยื่ออาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานนอกจากนี้เหยื่ออาชญากรรมยังมีกิจวัตรประจำวันที่คงที่

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ การเข้านอนในเวลาเดิม การออกจากบ้านในเวลาเดิม การออกไปทำ

ธุระในเวลาเดิม ซึ่งเป็นที่สังเกตเห็นและรับรู้ของคนโดยทั่วไปหรือผู้กระทำผิดด้วย เมื่อสบโอกาสผู้

กระทำผิดจึงใช้เงื่อนไขเวลาหรือช่องว่างของโอกาสเข้าไปลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยตัวของเหยื่อเอง

ก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือเตรียมอุปกรณ์ก่อนเกิดเหตุไว้เลย 

 3) กิจวัตรประจำวันของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

 จากการศึกษาผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานพบว่าด้วยกิจวัตรประจำ

วันของเหยื่อที่มีลักษณะที่ทำให้เกิดช่องว่างของโอกาสจึงเป็นสาเหตุให้เกิดเป้าหมายที่เหมาะสม   

(suitable targets) ในการลักทรัพย์นั่นก็คือ เคหสถาน 

 และจากการศึกษาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อพบว่าไม่สามารถคุ้มครองหรือดูแลทรัพย์สินของตนเอง  
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ไว้ได้เนื่องจากในสองลักษณะด้วยกันคืออยู่ในช่วงเวลากลางคืนที่มีการพักผ่อนนอนหลับกันหมดทั้ง

บ้านแล้ว อีกกรณีหนึ่งก็คือการไปทำธุระข้างนอกจึงทำให้ความสามารถในการคุ้มครองดูแลทรัพย์สิน

ลดน้อยลงไป ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะดังกล่าวได้ด้วยทฤษฎี Routine Activity Theory มีหลักการ

สำคัญดังนี้คือ อาชญากรรมเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประการเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 ประการที่ 1  ผู้กระทำความผิดที่ได้รับแรงจูงใจ (motivated offenders) เช่น พวกวัยรุ่น 

   ผู้ซึ่งไม่มีงานทำหรือผู้ซึ่งติดยาเสพติด เป็นต้น 

 ประการที่ 2  เป้าหมายที่เหมาะสม (suitable targets) เช่น บ้านหรือรถยนต์ที่ไม่ได้ใส่ 

   กุญแจ เป็นต้น 

 ประการที่ 3  การขาดความคุ้มครองหรือการขาดผู้ดูแลที่มีความสามารถ (the absence of 

   capable guardians) เช่น การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ  การไม่มีเจ้าของบ้าน 

   ไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัย  

อัณณพ   ชูบำรุง   (2538: 26) 

 กล่าวคือ อาชญากรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีองค์ประกอบทั้งสามนี้ แต่ในองค์ประกอบ

แรกน้ันเก่ียวกับผู้กระทำความผิด เราก็มาพิจารณาในส่วนขององค์ประกอบท่ีสองและสาม ในองค์ประกอบ

ทั้งสองส่วนที่เหลือนี้เกื้อหนุนกัน กล่าวคือ หากมีเป้าหมายที่เหมาะสมจริง แต่หากเจ้าของบ้านให้

ความคุ้มครองดูแลทรัพย์สินอยู่ในสายตาตลอดเวลา ก็ยากมที่จะเกิดอาชญากรรมได้ ในทางกลับกันถึง

แม้จะไม่มีผู้คุ้มครองอยู่แต่ปิดบ้านอย่างมิดชิดและแน่นหนาแล้วก็ยากที่ผู้กระทำความผิดจะลงมือก่อ

อาชญากรรรมได้  

 

 4) โอกาสที่จะเกิดเหยื่ออาชญากรรม 

 จากการศึกษาพบว่าผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มี

ปัจจัยที่จะทำให้เกิดโอกาส กล่าวคือมีองค์ประกอบสอดคล้องกับทฤษฎีโอกาสที่จะเกิดเหยื่อ (The 

Opportunity Theory)  โอกาสนี้ได้รวมเอาปัจจัยต่างๆ จากทฤษฎีตัวแบบในการดำเนินชีวิตและทฤษฎี

กิจกรรมประจำวันเข้ามาไว้ด้วยกัน กลายเป็นความคิดที่ว่า ความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

น่าจะมีเหตุสำคัญแบบแผนของการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมประจำวันที่ทำให้บุคคลหรือ

ทรัพย์สินต้องกลายเป็นเหยื่อจากผู้ที่ต้องการกระทำความผิด และความผิดเกิดขึ้นในกรณีที่ขาดผู้ดูแล

เอาใจใส่ต่อความเป็นไปของบุคคลและทรัพย์สินอันมีค่า กล่าวได้ว่าทฤษฎีนี้มีองค์ประกอบสำคัญๆ 

อยู่ 4 ประการ คือ 

 1) ผู้กระทำความผิดที่มีแรงจูงใจ 

 2) เป้าหมายที่เหมาะสม อาจจะเป็นบุคคลหรือทรัพย์สิน 
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 3)  การขาดผู้ดูแลที่มีความสามารถ อาจจะเป็นบุคคลหรือระบบป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพ 

 4) ผู้ตกเป็นเหยื่อที่ขาดความรอบคอบในเรื่องความประพฤติของตนเอง อาจจะกล่าวได้ว่า  

      เป็นบุคคลที่ตั้งตนอยู่ในความประมาทหรือมีความโลภหรือมีความงมงายก็อาจจะเป็นได้ 

 นายเสริมสร้างมีพฤติกรรมซึ่งไม่ได้ใส่กุญแจประตูหน้าบ้านเป็นรูปแบบของความเสี่ยงหนึ่ง

ในการดำเนินชีวิต และผนวกกับกิจวัตรประจำวันที่ตนเองไม่ได้มีความสามารถในการคุ้มครองดูแล

ทรัพย์สินของตนเองได้คือการนอนหลับพักผ่อน รวมทั้งขาดความรอบคอบคิดว่าไม่ผิดคงไม่เป็น

อะไรจึงนำไปสู่โอกาสที่จะเกิดเหยื่อในที่สุด 

 นายไสวมีพฤติกรรมที่ไม่ได้เลื่อนปิดบานประตูบ้านเป็นความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่งในการ

ดำเนินชีวิตประกอบกับถึงแม้ว่าคนฝนครอบครัวจะอาศัยอยู่ข้างบนแต่ก็ไม่ได้มาดูแลทรัพย์สินที่อยู่

ข้างล่างนอกจากนี้นายไสวยังได้ออกไปรับงานข้างนอกอีก ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่นำไปสู่การตก

เป็นเหยื่อได้เพราะคิดว่าออกไปเพียงชั่วระยะเวลาเดียวเท่านั้นไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไร 

 สรุปผลจากการศึกษาโอกาสที่จะเกิดเหยื่ออาชญากรรมพบว่าพฤติกรรมของเหยื่ออาชญากรรม

ที่เข้าข่ายลักษณะข้างตนยังเป็นไปในลักษณะที่ไม่มากเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นและหลังจากการลัก

ทรัพย์ในเคหสถานแล้ว พฤติกรรมดังกล่าวก็หายไปเนื่องจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อต่างตระหนักถึงผล

เสียหายที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้ 

 

  ลักษณะสภาพแวดล้อมของผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน  

 1. ลักษณะของเคหสถานของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นและมีรั้วรอบ

ขอบชิด สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิชัย จินตนาภักดี (2532: 104) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการลักทรัพย์  

พบว่าบ้านที่ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวมีอัตราการเกิดอาชญากรรรมที่สูง 

 2. ลักษณะไฟฟ้าบริเวณรอบเคหสถานจากการศึกษาพบว่า กรณีศึกษาส่วนใหญ่จะมีแสงสว่าง

ในลักษณะที่พอดีสอดคล้องกับผลการศึกษาของปาริชาติ ศรีสุวรรณ์ (2547: 68) เกี่ยวกับทัศนะของ

กลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อกับปัญหาการลักทรัพย์ในเคหสถานที่พบว่า ผู้เสียหายเห็นว่าการจัดสภาพแวดล้อม

ทั้งพื้นที่ปฐมภูมิและทุติยภูมิ สามารถลดช่องโอกาสของคนร้ายในการเข้ามาลักทรัพย์ได้อย่างมากและ

ควรจัดพื้นที่ทุติยภูมิให้มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวหรืออย่างมากไม่เกิน 2 ทาง มีไฟฟ้าส่องสว่าง 

 3. ลักษณะเส้นทางในการสัญจรไปมาจากการศึกษาพบว่า ลักษณะเส้นทางการสัญจรของผู้ที่

ตกเป็นเหยื่อนั้นเป็นเส้นทางการสัญจรคล้ายหมู่บ้านแต่คนนอกสามารถเข้าออกได้ เส้นทางสามารถ

เชื่อมออกได้หลายทาง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ พ.ต.อ. เสริมสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับเส้นทาง
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การเข้าออกของผู้กระทำความผิดว่ามักจะเลือกบ้านที่มีการเข้าออกได้หลายเส้นทางเพื่อให้ง่ายต่อการ

หลบหนี 

 ผลจากการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมของผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ใน

เคหสถานส่วนใหญ่เอื้อต่อการทำให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ได้แก่ การที่เหยื่ออยู่ในซอยหรือบริเวณ

ที่เปลี่ยว เงียบ ไม่พลุกพล่าน และไม่ค่อยมีผู้สัญจรไปมา ซึ่งน่าจะเป็นลักษณะที่เหมาะต่อการก่อ

อาชญากรรมเพราะไม่มีคนเห็นและขัดขวางการกระทำความผิด รวมถึงบริเวณและพ้ืนท่ีท่ีไม่มีแสงสว่างใน

เวลากลางคืนยังทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพราะผู้กระทำผิดมักไม่

อยากให้มีคนเห็นเวลาก่อเหตุ หากเป็นช่วงกลางคืนจึงเลือกบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยในการอำพรางตัว

และก่อเหตุอาชญากรรม 

 

 แนวทางการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน 

 จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานทั้งหมดมีแนวทาง

ในการป้องกันเคหสถานของตนเองแต่จะมีระดับการป้องกันในระดับที่แตกต่างกันออกไป ดังจะ

สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 

 ระดับการป้องกัน    แนวทางการป้องกัน 

การป้องกันในระดับเบื้องต้น การป้องกันโดยเพิ่มความระมัดระวังทรัพย์สินของตนเอง 

การป้องกันระดับที่ 2 การป้องกันโดยการลดช่องว่างของโอกาสในการตกเป็นเหยื่อ 

  การใช้อุปกรณ์เสริมในการป้องกันการลักทรัพย์ในเคหสถาน 

การป้องกันระดับที่ 3 การป้องกันโดยการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง 

 

 การป้องกันในระดับเบื้องต้น การป้องกันในระดับนี้คือการเพิ่มระมัดระวังในชีวิตและทรัพย์สิน

ของตนเองให้มากขึ้น ได้แก่ การล๊อคประตูหน้าต่างเคหสถานอย่างรอบคอบ ใส่กุญแจหน้าบ้านก่อน

เข้าออกทุกครั้ง ไม่วางทรัพย์สินให้เป็นที่ล่อต่อล่อใจแก่ผู้สัญจรไปมา ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมทั้งหมดยึดถือและปฏิบัติเนื่องจากสามารถทำได้โดยทันทีหลังจากเกิดเหตุอาชญากรรม

และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ 

  “ผมจะใส่กุญแจประตูปิดไว้เลย ใครมาก็เรียกเอาแล้วผมค่อยไปเปิดให้” 

  นายเสริมสร้าง, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2554 
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“ถ้าไม่มีคนทำงานอยู่ด้านล่างก็จะล็อคประตูกระจกหรือดึงประตูเหล็กลงมาแล้วคล้องกุญแจไว้” 

นายไสว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2555 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กล่าวคือมีความระมัดระวังในเคหสถานของตนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับผลผลการสรุป

จากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายรวม 4 รายของปาริชาติ ศรีสุวรรณ์ (2547: 60) ที่พบว่า ผู้เสียหายใช้วิธี

ป้องกันการลักทรัพย์ คือ การใช้การติดเหล็กดัดที่ประตูหน้าต่าง ใส่กุญแจประตูบ้านทุกครั้งก่อนออก

นอกบ้าน 

 การป้องกันในระดับที่ 2  เป็นระดับการป้องกันที่มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยมีการติดตั้ง

อุปกรณ์ต่างๆ ในลักษณะที่จะเป็นการช่วยๆไม่ให้อาชญากรรมเกิดขึ้นได้โดยง่ายซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่ตก

เป็นเหยื่ออาชญากรรมมีความรู้สึกหวาดระแวงต่ออาชญากรรมมากขึ้น 

 “ก็ให้ช่างมายกรั้วบริเวณหลังบ้านให้สูงขึ้นและก็ให้ยกกระเบื้องใสที่อยู่บนหลังคาออกแล้ว

นำปกติมาใส่  นอกจากนั้นก็นำตระแกรงมาติดทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน” 

นายอบอุ่น, สัมภาษณ์, 29 กุมภาพันธ์ 2555 

 “เนี้ยก็ติดไป 12 ตัว ตัว รวมถึงลานจอดรถ ประตูทางเข้า และสนามเล่นกีฬาภายในโรงยิมด้วย” 

นายหนูน้อย, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2555 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความปลอดภัยในระดับนี้จะแลกมาการเสียค่าใช้จ่ายในการมี

ระบบป้องกันที่ตัวเหยื่อเองมีความมั่นใจว่าจะสารถได้รับความปลอดภัยและสามารถลดช่องว่าง  

ในการประกอบอาชญากรรมได้ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย แบบแผนการดำเนินชีวิตผู้ต้องขังกระทำ

ผิดซ้ำ: กรณีศึกษาพวกงัดแงะย่องเบา (2549: 2) โดยข้อเสนอแนะในการป้องกันควบคุมการเกิดของ

อาชญากรรมแนวทางที่สามได้แก่ การป้องกันอาชญากรรมโดยตัดช่องโอกาสในการกระทำผิด 

แนวทางนี้มิได้เน้นที่การป้องกันมิให้เกิดตัวอาชญากร ไม่สนใจว่าสังคมจะลงโทษอย่างไร แต่สนใจว่า

ทำอย่างไรจะสามารถหลีกเล่ียงการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมได้ หรือทำอย่างไรให้อาชญากรประทุษร้ายต่อ

เหยื่อยากยิ่งขึ้น โดยวิธีการสร้างสิ่งป้องกันภัยทั้งเชิงรูปธรรมหรือในลักษณะที่เป็นกายภาพ เช่น การ

ติดตั้งลูกกรง สัญญาณเตือนภัย การให้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมทั้งการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรม  

 การป้องกันในระดับที่ 3 คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงซึ่งจาก

ผลการศึกษาพบว่ามีส่วนช่วยให้เกิดการป้องกันได้เป็นอย่างดี โดยจากการศึกษาผู้ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม

นั้นการป้องกันในระดับนี้เป็นลักษณะของการป้องกันในเชิงนามธรรมแต่มีประสิทธิภาพดี 
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   “ก็หลานชานที่อยู่บ้านติดกันนี้แหละเค้าเป็นคนเห็น” 

นางหทัย, สัมภาษณ์, 27 กุมภาพันธ์ 2555 

   “ข้างบ้านโทรศัพท์ไปบอกว่าเห็นรปภ.เก่ามาที่โรงยิม” 

นายหนูน้อย, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2555  

 จะเห็นได้ว่าในการป้องกันระดับนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์จนทำให้เกิดความสนิทจึงเป็น

เหคุให้มีการพูดคุยระหว่างเพื่อนบ้านในละแลกเดียวกัน หรือบางครั้งความสัมพันธ์เกิดจากการที่มี

บ้านเรือนของเครือญาติตั้งอยู่ใกล้เคียงจึงทำให้เกิดความระแวดระวังให้ซึ่งกันและกัน การมีคนช่วย

ดูแลในยามที่เราไม่สามารถป้องกันได้นับว่าเป็นการป้องกันที่ส่งผลดีต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเพราะสามารถ

ป้องกันได้อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับ Delaplane Mr และ Mrs. ที่ได้กล่าวถึงผลกระทบต่อเหยื่อ   

(ม.ป.ป.: 165) โดยหนึ่งในเรื่องมาตรการในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการลักทรัพย์ คือการพูด

คุยกับเพื่อนบ้านเพื่อถามในเรื่องต่างๆ และนอกจากนี้โครงการอย่างเพื่อนบ้านระวังภัยก็ถือเป็น

โครงการที่ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านต่อบทบาทของ

ผู้คอยเฝ้าระหวังอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

  การอธิบายแนวทางการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรรมการลักทรัพย์ในเคหสถานด้วย

แนวความคิดเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (CPTED) 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าเหยื่ออาชญากรรมมีการป้องกันการตกเป็นเหยื่อไปนทิศทาง

เดียวกันคือการเพ่ิมระมัดระวังในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองให้มากข้ึน ได้แก่ การล๊อคประตูหน้าต่าง

เคหสถานอย่างรอบคอบ ใส่กุญแจหน้าบ้านก่อนเข้าออกทุกครั้ง ไม่วางทรัพย์สินให้เป็นที่ล่อต่อล่อใจ

แก่ผู้สัญจรไปมา ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทั้งหมดยึดถือและปฏิบัติเนื่องจาก

สามารถทำได้โดยทันทีหลังจากเกิดเหตุอาชญากรรม รวมถึงมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

ด้วยการ 

 แนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม  (Crime  Prevention  Through 

Environmental Design – CPTED)  นั้นกล่าวถึงการปรับสภาพแวดล้อมและใช้ประโยชน์สภาพ 

แวดล้อมในการลดโอกาสการก่ออาชญากรรมและช่วยทำให้สภาพแวดล้อมดูปลอดภัยไม่น่ากลัว 

หลักการหรือกลยุทธ์ของการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม มี 4 ข้อ ดังนี้ Timothy 2008   

(อ้างอิงใน อุนิษา เลิศโตมรสกุลและคณะ, 2554: 11) 
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 การป้องกันโดยการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกรณีศึกษาส่วนใหญ่ รู้จักกับเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี มีการทักทายพูด

คุยกัน มีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ มีการหยิบยื่นไมตรีด้วยสิ่งของเป็นครั้งคราว  รวมไปถึงมีการ

ประสานความร่วมมือกับเพ่ือนบ้านในละแวกบ้านใกล้เคียงและคนในชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมได้

ในระดับหนึ่ง  

  “ผมก็ไปขอเบอร์โทรศัพท์ของคนในซอยเนี้ย แล้วก็พิมพ์ใส่กระดาษแล้วก็ปริ้นแจก” 

นายเสริมสร้าง, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2554 

  “คืออย่างหนึ่งเรารู้จักคนเยอะ สมมติบ้านทางนั้นอยู่ใช่ไหมครับเราจอดรถไว้หน้าบ้าน 

ใครเดินผ่านมาหรือใครมาดูรถยังเงี้ย เขาก็จะช่วยดูหรือมองให้เราแหละ” 

นายไสว, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2555 

 และจากความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและชุมชนดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Management and Maintenance) ของ Timothy 2008 (อ้างอิงใน อุนิษา 

เลิศโตมรสกุลและคณะ, 2554: 12) ซึ่งเป็นหลักการส่วนหนึ่งของหลักการป้องกันอาชญากรรมจาก

สภาพแวดล้อม (CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN – CPTED) 

กล่าวคือ เรื่องนี้เป็นความร่วมมือ สมัครสมาน กลมเกลียวของคนในชุมชน ซึ่งมีความห่วงใย หวงแหน

พื้นที่ชุมชนของตน ร่วมกันสร้างความน่าอยู่ ร่มรื่นให้กับชุมชน โดยการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์  

ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในส่วนที่ร่วมกันของชุมชน โดยทั่วไปในชุมชน อาจจะมีที่รกร้างพื้นที่

ที่ไม่ได้ใช้สอย สิ่งปรักหักพัง ต้นไม้พงหญ้า บ้านร้าง บางครั้งกลายเป็นที่เสื่อมโทรม ที่ซ่องสุมพวก

มิจฉาชีพ ชุมชนต้องสอดส่องดูแล กำจัดที่รกร้างให้โปร่งตา ไม่เป็นพื้นที่ล่อแหลมให้เกิดอาชญากรรม 

และสอดคล้องกับแนวคิดของCromwell และคณะ เรื่อง Breaking and Entering: An Ethnographic 

Analysis of Burglary (1991: 40, อ้างถึงใน Reid, 1997: 288) ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าขโมยส่วนใหญ่

เห็นว่าเพื่อนบ้านที่ตื่นตัวในการระมัดระวังภัยมีประสิทธิภาพในการขัดขวางต่อการเข้าไปลักทรัพย์ใน

เคหะสถานมากที่สุด นอกจากนี้แล้วจากการศึกษาของ Amorn Wanichwiwatana ในเรื่อง Survey of 

Crime Reduction through Architectural Design: A Case Study of Bangkok Metropolitan, Prathumwan 

district พบว่า การมีส่วนร่วมของพลเมืองกลายมาเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญสำหรับการประสบ

ความสำเร็จในหลักการการป้องกันอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม 

 อย่างไรก็ดีจากการศึกษาผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมพบว่ามีการป้องกันอาชญากรรมตาม

แนวทางการป้องกันอาชญากรรรมจากสภาพแวดล้อมเพียงบางส่วน ซึ่งอาจเนื่องมาจากข้อจำกัดด้าน

พื้นที่ทางกายภาพของเคหสถานซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างที่ยากต่อการปรับเปลี่ยนได้ พื้นที่มีอยู่อย่าง
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จำกัด สร้างมานานหลายสิบปี หรือข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ จึงทำให้การสร้างแนวพุ่มไม้ หรือ

ทางเท้าในพื้นที่กึ่งสาธารณะ เป็นไปค่อนข้างยากและกีดขวางทางสัญจรไปมาของคนในชุมชน 

 ผลจากการศึกษาพบว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมขึ้นแล้วเหยื่ออาชญากรรมการลัก

ทรัพย์ในเคหสถานทุกคนมีแนวทางการป้องกันเคหสถานของตัวเองทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเกรง

กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ข้ึนซ้ำสอง โดยมีวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไปแต่เร่ิมด้วยการสร้างความปลอดภัยให้

กับตนเองอย่างง่ายๆ ตั้งแต่การล็อคประตูหน้าต่างและห้องต่างๆให้แน่นหนามากยิ่งขึ้น จนไปถึงการ

ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันเคหสถานของตนเอง โดยเหยื่อที่มีฐานะมากก็จะติดตั้งอุปกรณ์ในราคาที่สูง

และมากขึ้น ส่วนเหยื่อบางรายมีการต่อเติมเสริมความมั่นคงให้กับเคหสถานของตนเอง 

 นอกจากแนวทางการป้องกันของเหยื่ออาชญากรรมแล้วยังมีการป้องกันจากตำรวจในท้องที่

เขตความรับผิดชอบอีกด้วยโดยส่วนใหญ่จะมีสายตรวจออกตรวจตราในทุกวันแต่อาจจะมีเวลาที่

แตกต่างกันออกไปบางครั้งและมีการลงนามในตู้แดงที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่เกิดอาชญากรรมด้วยเพื่อ

ความอุ่นใจของเหยื่อและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ 

 

  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัย “การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ในเคหสถาน: ศึกษากรณี

เขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย” โดยใช้ข้อมูลการเก็บข้อมูลทางมานุษยวิทยา 

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 8 ราย ทำให้พบว่าการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของการลักทรัพย์ใน

เคหสถานน้ันเป็นอย่างไร ผลจากการศึกษาดังกล่าวทำให้มีข้อเสนอแนะในทางวิชาการและข้อเสนอแนะใน

ทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

 1.ด้วยจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ตามที่

ต้องการมากนัก ถึงแม้ว่าในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยจะเป็นพื้นที่ที่มี

ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรรมมากที่สุด และอัตราการจับได้และอัตราการดำเนินคดีที่สิ้นสุดในชั้นศาล

ยังมีปริมาณที่น้อยอยู่ ผนวกกับความเต็มใจและการให้ความร่วมมือของเหยื่อในการให้ข้อมูลยิ่งทำให้

การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นไปอย่างจำกัดเท่านั้น 

 2.ในการวิจัยครั้งนี้บางครั้งเหยื่อไม่สามารถจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ซึ่ง

ทำให้ผู้วิจัยไม่ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย 
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  รายการอ้างอิง 

 

ภาษาไทย 

อัณณพ ชูบำรุง และศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. ว่าด้วยเหยื่ออาชญากรรม (Victimology). นครปฐม:  

 โรพิมพ์ สถาบัน พัฒนาสาธารณสุข อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2538. 

อุนิษา เลิศโตมรสกุลและคณะ, “ประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันและปราบปราม

 อาชญากรรม,”  วารสารกระบวนการยุติธรรม Journal of Thai Justice System 3, 4  

 (กรกฎาคม-กันยายน 2554): 5-44. 

 

ภาษาอังกฤษ 

Amorn Wanichwiwatana, “Survey of Crime Reduction through Architectural Design: A Case Study 

  of Bangkok  Metropolitan, Prathumwan district,” Journal of Thai Justice Watch  7, 1  

 (January-July  2012):1-20. 

 Delaplane, D., and Delaplane, A. Victims: A Manual for Clergy and Congregations. 3rd ed. 

  California: The Spiritual Dimension in Victim Services, (n.d.). [Online] Available from:    

 http://books.google.co.th/books/about/Victims.html?id=jQ25HAAACAAJ&redir_esc=y 

 [11 July 2012] 
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แนวคิด “คำสั่งยับยั้งโดยศาล (Prior Restraint), 

การหมิ่นประมาท (Defamation) และ 

คำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)” 

ตามตัวแบบสหรัฐอเมริกา สู่การกำกับดูแลเนื้อหา 

ที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังในประเทศไทย 

โดย   ภัคชนก  พัฒนถาบุตร 
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แนวคิด
“คำสั่งยับยั้งโดยศาล(PriorRestraint),การหมิ่นประมาท(Defamation)

และคำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง(HateSpeech)”ตามตัวแบบสหรัฐอเมริกา
สู่การกำกับดูแลเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังในประเทศไทย

ภัคชนก  พัฒนถาบุตร 

   บทนำ 

 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย โดย

มีหนึ่งในภารกิจหลักคือการกำกับดูแลเนื้อหารายการ (Broadcast Content Regulation) โดยมีการจัดตั้ง

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนและให้คำแนะนำ

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 การกำกับดูแลเนื้อหาทางการเมืองเป็นประเด็นอันดับต้นๆ ของการกำกับดูแลสื่อมวลชน 

ได้แก่ การนำเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech)เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งใน

สังคมปัญหาดังกล่าวสัมพันธ์กับปัญหาการถือครองสื่อไทยที่มีลักษณะรวมศูนย์ผูกขาด ทำให้ผู้มี

อำนาจใช้สื่อเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมือง ประโยชน์จากการใช้คลื่นความถี่อันเป็น

ทรัพยากรของชาติไม่ได้ตกสู่ประชาชน ซ้ำร้ายประชาชนยังตกเป็นผู้รับเคราะห์จากการใช้สื่อปลุกเร้า

สร้างความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมของกลุ่มนายทุนและชนชั้นสูง 

 ความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมไทยที่มีการแบ่งฝักฝ่ายในปัจจุบันสะท้อนถึงความจำเป็น

ในการกำกับดูแลเนื้อหาสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการเมืองให้อยู่ในทิศทางที่จะไม่จุดประเด็น

ความขัดแย้ง ไม่เติมเชื้อไฟในความขัดแย้งที่มีอยู่ และที่ดีที่สุดคือให้สื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการ

สร้างบรรยากาศให้ผู้คนกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทาง

ความคิด โดยสื่อมวลชนต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสาธารณะเป็นสำคัญ 

1 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 แบ่ง กสทช. ออกเป็นคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดละ 5 คน ได้แก่ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
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 บทความนี้เป็นการนำเสนอการกำกับดูแลเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังในสหรัฐอเมริกา 

เพื่อเป็นข้อคิดให้กับการกำกับดูแลเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังในสังคมไทย โดยเริ่มจากการ

อธิบายแนวคิดคำสั่งยับยั้ง (Prior Restraint) แนวคิดว่าด้วยการหมิ่นประมาท (Defamation)อันเป็น

รากฐานที่สำคัญของจริยธรรมสื่อ (Journalism Ethics)เพื่อชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้

แนวคิดดังกล่าวนี้ในการกำกับดูแลเนื้อหาสื่อในประเทศไทย 

 

   คำสั่งยับยั้ง (Prior Restraint) 

 “คำสั่งยับยั้ง” เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะควบคุมสื่อ โดยทั่วไปมักสันนิษฐานว่าการ

กระทำดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

อย่างเสรี อย่างไรก็ตามศาลสูงสุดของสหรัฐ (US Supreme Court) ยอมรับการยับยั้งสิทธิในการแสดง

ความคิดเห็นอันเนื่องมาจากเหตุ 2 ประการ ได้แก่ ภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ และสิ่งลามกอนาจาร 

แต่ไม่ได้หมายความว่าความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นเหตุผลให้ศาลยอมใช้อำนาจออกคำสั่งยับยั้งเสมอไป 

ดังคำตัดสินใจของศาลในอดีตที่มีคำตัดสินที่แตกต่างกันออกไปตามเหตุผลของศาลที่คำนึงถึงช่วงเวลา

และสถานการณ์ในเวลานั้นๆ  

 การจำกัดสิทธิเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐบาลตามข้อบัญญัติของการแก้ไข

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาคร้ังท่ี 1 (1st Amendment) โดยต้องเก่ียวข้องกับงบประมาณและกิจกรรมของ

รัฐบาล ในการออกคำสั่งยับยั้งการใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ศาลต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับศีลธรรมอันดีงามของสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาศีลธรรม

อันดีงามของสังคมไว้ 

 การใช้อำนาจยับยั้งของศาลสหรัฐตั้งอยู่บนหลักของระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 

Law System) โดยอิงคำตัดสินของศาลในอดีตมาใช้พิจารณาคดี กรณีการตัดสิน‘ไม่ใช้’ คำสั่งยับยั้ง

ของศาลเพ่ือเหตุด้านความม่ันคงแห่งชาติท่ีเป็นท่ีรู้จัก ได้แก่ คดีเอกสารลับกระทรวงกลาโหม (Pentagon 

Papers Case) เป็นคดีความระหว่างหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ส(New York Times) กับ รัฐบาลสหรัฐ 

ในปี ค.ศ. 1971 โดยสหรัฐอเมริกากำลังทำสงครามกับเวียดนามอยู่ในขณะนั้น ซึ่งศาลมีมติ 6:3 ให้

หนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ส สามารถเผยแพร่เอกสารลับของกระทรวงกลาโหมได้ โดยรัฐบาลไม่มี

สิทธิตรวจสอบหรือลงโทษหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ สำหรับการเผยแพร่เอกสารดังกล่าว เนื่องจาก

รัฐบาลไม่สามารถพิสูจน์ถึงหน้าที่และความจำเป็นที่เพียงพอสำหรับการใช้คำสั่งยับยั้ง กรณีนี้สะท้อน

ให้เห็นว่าสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกามีขีดความสามารถในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ

รัฐบาลสหรัฐในระดับที่ดีมาก 
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   การหมิ่นประมาท (Defamation) 

 กฎหมายว่าด้วย คำสั่งยับยั้งโดยศาล การหมิ่นประมาท และการใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดความ

เกลียดชัง ล้วนเป็นการจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของปัจเจกบุคคล รวมถึงสื่อมวลชน ตาม

ข้อบัญญัติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 1นอกจากอำนาจในการใช้อำนาจยับยั้งของศาลแล้ว ยังมี

กฎหมายว่าด้วย “การหมิ่นประมาท” โดยมีเจตนารมณ์เพื่อปกป้องผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ

เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อมวลชน เนื่องจากศาลมีความเข้าใจว่าสื่อมวลชนมี

อิทธิพลและอำนาจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเหนือกว่าปัจเจกบุคคลท่ัวไป เม่ือใดก็ตามท่ีปัจเจกบุคคล

เป็นคู่กรณีของสื่อ ย่อมเสียเปรียบสื่อตรงที่สื่อมวลชนสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้คนได้ครั้งละจำนวนมาก 

ในขณะนี้ปัจเจกบุคคลขาดทรัพยากรที่จะให้ข้อมูลแก่สาธารณะในลักษณะเดียวกัน โดยองค์ประกอบ

ในการฟ้องร้องหมิ่นประมาท มีดังนี้ 

 ๑. ผู้พูดต้องอ้างว่าสิ่งที่ตนพูดนั้นเป็นข้อเท็จจริง 

 ๒. โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดไปสู่บุคคลที่สาม 

 ๓. การกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ถูกกล่าวถึงเสียชื่อเสียง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีเจตนา  

  ประสงค์ร้าย โดยการไม่คำนึงถึงว่าคำกล่าวนั้นเป็นเท็จ หรือไม่ใส่ใจว่าคำกล่าวนั้น  

  เป็นความจริงหรือไม่ 

 ตัวอย่างความซับซ้อนของการฟ้องร้องสื่อในคดีหมิ่นประมาทในสหรัฐ ได้แก่ในกรณีที่สื่อ

รายงานว่าผู้ต้องหาถูกจับกุมในคดีหนึ่ง แต่ในภายหลังศาลได้ตัดสินให้จำเลยพ้นผิด ในกรณีนี้สื่อได้

รับความคุ้มครองทางกฎหมาย เนื่องจากได้รายงานข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาถูกจับกุม สื่อไม่ได้นำเสนอ

ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิด   

 ในทางการเมือง สื่อโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาได้รับความคุ้มครองในกรณีการอนุญาตให้ผู้ลง

แข่งขันทางการเมืองสามารถแสดงวิสัยทัศน์ผ่านทางส่ือโทรทัศน์ได้ สถานีโทรทัศน์จะไม่ถูกดำเนินคดีทาง

กฎหมาย เว้นแต่เป็นการนำเสนอการปราศรัยทางการเมืองในลักษณะอื่นสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา

สามารถจัดเวทีแสดงความคิดเห็นสาธารณะได้ เนื่องจากการคุ้มครองทางกฎหมาย หรือ “ภูมิคุ้มกัน”   

(immunity) ที่สื่อได้รับนั้นตั้งอยู่บนหลักแนวคิด “ประชาพิจารณ์” (public hearing) ดังกรณีที่ผู้ลง

สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งทางการเมืองสามารถแสดงวิสัยทัศน์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ได้ เพราะมีการ

เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมรับฟังในสถานที่จริง ซึ่งจัดอยู่ในองค์ประกอบของหลักการ

รายงานที่ไร้อคติและเป็นจริง เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงเหตุการณ์ และมีความคิดเห็นต่อสิ่งที่

ตนเองได้เห็นและรับฟังได้ด้วยตนเอง ไม่ได้ต้องพึ่งพาการรายงานของสื่อมวลชนเพียงอย่างเดียว 

เป็นการลดระดับความคาดหวังและมาตรฐานที่สูงในการประเมินการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน 
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 ปัญหาที่สหรัฐอเมริกาประสบอันเป็นผลมาจากกฎหมายการหมิ่นประมาท คือ คดี

หมิ่นประมาทจำนวนมหาศาล เนื่องจากทุกคนมีสิทธิ์ฟ้องร้องใครก็ได้ในประเทศ โดยเฉพาะองค์กร 

บริษัท หรือปัจเจกบุคคลที่ใช้สิทธิตามข้อบัญญัติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 1 ในการแสดงความ

คิดเห็น ที่เรียกว่า “SLAPP” ย่อมาจาก “Strategic Lawsuits against Public Participation” มักเป็นการ

ฟ้องร้องหมิ่นประมาทในทางแพ่ง ในปัจจุบันจึงมีกฎหมาย“Anti-SLAPP Legislation” เพื่อปกป้อง

องค์กร บริษัท หรือปัจเจกบุคคลจากการถูกฟ้องร้องหมิ่นประมาทเพียงเพราะโจทก์มีความพยายาม

เรียกร้องจากจำเลยที่มักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และเป็นคดีที่ไม่มีมูลเพียงพอ  

 

  คำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) 

 หนังสือการกำกับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์: ประสบการณ์จาก

ต่างประเทศไทยสู่ประเทศไทย ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ให้นิยามเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือ “Hate 

Speech” ตาม จิเลียน ซี ยอร์ค (Jilian C. York) ไว้ดังนี้ 

 “การกล่าววาจาซึ่งก่อให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งในทางกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นเหตุ

ให้คุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวถึงนั้นถูกทำลายหรือด้อยค่า

ลง (Dehumanization) โดยการกล่าวพาดพิงถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ เพศสภาพ วัยวุฒิ 

ชาติพันธุ์วรรณนา การถือสัญชาติ การนับถือศาสนา รสนิยมทางเพศ ลักษณะที่บ่งชี้ทางเพศ ความ

พิการทางร่างกาย ความเชื่อ ชนชั้นทางสังคม การประกอบอาชีพ ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น 

(ส่วนสูง น้ำหนัก สีผม ฯลฯ)  ความสามารถในทางสติปัญญา รวมถึงความแตกต่างอื่นๆ นอกจากนี้  

ยังครอบคลุมถึงข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับการสื่อสารผ่านทางคำพูดและรูปแบบของพฤติกรรม  

ต่างๆที่ปรากฏต่อสาธารณะ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถูกเรียกว่าเป็นการใช้คำพูดหรือสำนวนภาษาที่ไม่

พึงประสงค์และเป็นต้นตอที่ก่อให้เกิดอคติภายในสังคม” 

 รัฐต้องรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสองออกอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แม้ว่าการ  

สกัดกั้น Hate Speech จะขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นของมนุษย์ รัฐ

สามารถห้าม Hate Speech ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

	 n ความมั่นคงของชาติ 

 n ความเป็นหนึ่งเดียวของอาณาจักรหรือความปลอดภัยของประชาชน 

 n การป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากความไม่สงบ 

 n การคุ้มครองสุขภาพและศีลธรรม 



49
ปีที่	7		ฉบับที่	2		เดือนเมษายน		2556	

 n การคุ้มครองชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของผู้อื่น 

 n การป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 

 n การรักษาอำนาจและความยุติธรรมของตุลาการ 

 

 นอกจากนี้ศาลควรตรวจสอบบริบทการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

 

 n วัตถุประสงค์ของบุคคลที่แสดง Hate Speech 

 n เนื้อหา 

 n บริบท เช่น บุคคลที่กล่าวข้อความนั้นเป็นนักหนังสือพิมพ์หรือนักการเมือง 

 n ประวัติของบุคคลที่ถูกแสดงความคิดเห็นใส่ 

 n ผลกระทบจากการแสดงความคิดเห็นนั้น 

 

 ภายหลังการแต่งตั้ง กสทช. ในปลายปี พ.ศ. 2554 จึงเริ่มมีการให้ความสนใจการกำกับดูแล  

สื่อวิทยุและโทรทัศน์อย่างจริงจังผ่านทางเรื่องร้องเรียนการใช้ภาษาในวิทยุกระจายเสียงเอกชนเป็นต้น 

อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการมองว่าการตรวจสอบเนื้อหาที่ก่อให้

เกิดความเกลียดชังในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่หละหลวมเมื่อเทียบกับสื่อหนังสือพิมพ์ 

อินเตอร์เน็ต และวีดีโอหน่ึงในแนวทางท่ีน่าสนใจคือการมีเวทีให้ประชาชนร้องเรียน เพ่ือให้สำนักงาน 

กสทช. สามารถตรวจสอบสื่อมวลชนได้รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความ

รับผิดชอบต่อสังคมทั้งในสื่อและพลเมืองอีกด้วย 

 

ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการกำกับดูแลคำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง 

 “คำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง”(Hate Speech) เป็นคำกล่าวแสดงความคิดเห็นที่มีอคติ   

(bias) หรือแบ่งแยก (discriminate) ในประเด็นเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ สถานะทางเพศ และศาสนา 

มลรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาพยายามควบคุมการใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังมาตั้งแต่ยุค 1980 

เมื่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนสืบเนื่องมาจากการหลั่งไหล

ของผู้อพยพเข้าสู่ประเทศอเมริกา ซึ่งรัฐบาลเกรงกลัวว่าความแตกต่างของผู้คนที่มีพื้นเพแตกต่างกันจะ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคม  

 นักวิจารณ์จำนวนมากได้โจมตีการควบคุมการใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังเนื่องจาก

เป็นการจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับความยากลำบากในการให้คำจำกัดความว่า

คำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังคืออะไร จึงมีการยกกรณี “Chaplinsky” ซึ่งเป็นคดีในปี ค.ศ. 1942ใน
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ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2มาเพื่อใช้อ้างอิงนิยามของคำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังศาลมีมติเป็น

เอกฉันท์ว่านาย Chaplinskyมีความผิดฐานใช้คำพูดกล่าวหานายอำเภอว่าเป็นพวกฟาสซิสต์ (Fascist) 

โดยให้เหตุผลว่าคำพูดดังกล่าวมีลักษณะเป็น “fighting word” กล่าวคือ เป็นคำที่มีลักษณะโจมตี ดูถูก 

สบประมาท หรือทำลายความสงบเรียบร้อยอย่างชัดเจน 

 อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1992 ศาลมีมติ 5:4 ในคดีที่ชื่อว่า “RAV v. City of St. Paul” โดย

จำเลยได้กระทำการเผาไม้กางเขนบนสนามหญ้าของครอบครัวแอฟริกันอเมริกัน (African-American) 

จึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายควบคุมการใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง แต่ศาลตัดสินว่ากฎหมาย

ของเมืองเซนต์พอลไม่ได้ระบุว่าการเผาไม้กางเขนเป็นคำพูดหรือการแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิด

ความเกลียดชัง และการควบคุมการแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน

ของเนื้อหาสาระที่พูด แต่อยู่บนพื้นฐานของความรุนแรงที่ชัดเจนและจวนตัว ซึ่งในกรณีนี้ไม่ได้เกิด

ขึ้น การควบคุมการแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังจะสามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ความจวนตัวของความรุนแรง (imminent violence) 

อันเป็นผลมาจากคำพูดหรือการแสดงความคิดเห็น ซึ่งในกรณีนี้ศาลได้อ้างอิงคำติดสินในอดีตของคดี 

Chaplinsky ที่ใช้แนวคิด fighting words นิยามการแสดงความคิดเห็นท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งใน

กรณีของ Chaplinsky นั้น เมื่อพิจารณายุคสมัยของการกระทำความผิด คือ ยุคสงครามโลก จะเห็นได้

ชัดเจนว่าการกล่าวหาผู้อื่นว่าเป็นพวกฟาสซิสต์จะก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างจวนตัว และขัดต่อความ

สงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในเวลานั้น 

 

อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลเนื้อหาสื่อของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. ด้านกำกับดูแลเนื้อหาสื่อ ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ.2553 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค และระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ

อื่น และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 กำหนดให้

ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับ  

ใบอนุญาต โดย กสทช. มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบผังรายการและสั่งการ

ให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขผังรายการให้ถูกต้อง ตลอดจนกำกับดูแลและห้ามมิให้มีการออกอากาศ
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รายการที่มีเนื้อหาสาระอันขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายและมาตรา 37 ที่บัญญัติไว้ว่า  

 “ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมี

ผลกระทบให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง” 

 “ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรค

หนึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งด้วยวาจา

หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันทีและให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

กรณีดังกล่าวโดยพลัน” 

 “ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับ

ใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจ

พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้” 

 

 นอกจากนี้ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2553 มาตรา 33  “ให้กสทช. มี

อำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานหรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพ

ระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ได้รับมอบหมายได้”  และมาตรา 37 “ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใดๆแทนกสทช. ตามมาตรา27 (4) (6) (8) (9) (

10) (11) (13) (16) และ (18) ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นตามที่กสทช. มอบหมาย”  ประกอบกับมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2554 และครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555  จึงมีคำสั่ง กสทช. ที่ 19/2555ลงวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  โดยมี กสทช. พล

โท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นประธานประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ10 คน  ฝ่ายเลขานุการ 3 คน  มี

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละหนึ่งปี  และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1) จัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมาตรฐานของเนื้อหารายการและผังรายการสำหรับใบอนุญาต  

  ประกอบกิจการแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและเหมาะสม  

  กับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต 

 2) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการกำหนดกลไกหรือเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ   

  และประเมินผลจากการกำกับดูแลด้านเนื้อหาและผังรายการต่อคณะกรรมการกิจการ   
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  กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 3) รายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของเนื้อหารายการและผังรายการและ  

  ผลการเฝ้าระวังเนื้อหารายการของผู้รับใบอนุญาต ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อ  

  เสนอแนะต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 4) วินิจฉัยและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือออกคำสั่งให้แก้ไข  

  ผังรายการที่ผู้รับใบอนุญาตนำส่งหรือขอเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ  

  การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551ต่อคณะกรรมการกิจการ  

  กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 5) ประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแลด้านเนื้อหารายการและผังรายการเพื่อลดระดับการ  

  กำกับดูแล (Deregulation) ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม 

 6) ร้องขอให้บุคคลดำเนินการชี้แจงหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ  

  ดำเนินการเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ 

 7) จัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานของเนื้อหา  

  รายการและผังรายการ และจัดการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้รับใบอนุญาตเพื่อแลกเปลี่ยน  

  ข้อมูลและความคิดเห็นประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม  

  ความเหมาะสม 

 8) จัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการพิจารณา  

  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ  

  และเนื้อหารายการ โดยให้คณะทำงานดังกล่าวมีระยะเวลาการปฏิบัติงานครั้งละไม่เกิน  

  สามเดือน 

 9) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ  

  โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

  มอบหมาย 

 

นโยบายในการกำกับดูแลเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังของ กสทช. 

 จากบทความ “นโยบายการกำกับดูแลเนื้อหาสื่อภายใต้ กสทช.” โดย พลโท ดร. พีระพงษ์ 

มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และประธาน

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ของ กสทช. มีแนวทางตามกรอบพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และมีนโยบายการกำกับดูแลเนื้อหาสื่อที่สำคัญ ดังนี้ 
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1.  การกำกับดูแลโดยกฎหมาย 

   การกำกับดูแลโดยกฎหมายคือการกำกับดูแลตามกรอบพระราชบัญญัติการประกอบ  

 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังมีการร่างหลักเกณฑ์เนื้อหา  

 รายการตามหลักสากล โดยมีเนื้อหาเช่น การพิทักษ์รัฐ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์   

 คุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น โดยจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง  

 หลักเกณฑ์เพื่อหาข้อสรุปเชิงลึกต่อไปก่อนประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว 

   เครื่องมือในการกำกับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสิ่ง  

 สำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสื่อ รวมถึงควบคุมให้สื่อมีสำนึก  

 รับผิดชอบมีจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีในการนำเสนอเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ และเป็น  

 ประโยชน์ต่อสาธารณะกสทช. จำเป็นต้องบังคับใช้ทางกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำกับ  

 ดูแลเนื้อหารายการอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการออกหลักเกณฑ์เพื่อจัดช่วงเวลาการ  

 ออกอากาศที่เหมาะสมด้วย 

 

2.  การกำกับดูแลเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง 

   ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหม่ของสังคมไทย เมื่อแต่ละฝ่ายอ้างเหตุผลของตนเอง และ  

 รุนแรงไปจนถึงการกล่าวโจมตีผู้อื่น แนวทางเบื้องต้นในการกำกับดูแลเนื้อหาที่ก่อให้เกิด  

 ความเกลียดชัง มีดังต่อไปนี้ 

 2.1 เนื้อหาที่เสนอต้องมีรูปธรรมรองรับ ไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลใด  

  บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 2.2 เนื้อหาสาระต้องไม่เป็นการละเมิดผู้อื่น เพื่อสร้างหลักประกันในการให้ความคุ้มครองต่อ  

  สาธารณชน 

 2.3 สื่อต้องมุ่งรักษาความเป็นกลาง การเสนอข้อคิดเห็นในรายการกระทำได้ผ่านผู้ที่มีความรู้ใน  

  ด้านนั้นๆและต้องมีความเป็นกลาง นอกจากนี้ต้องมีกลไกป้องกันการละเมิด เช่น เปิดช่องทาง  

  ให้ผู้ที่ถูกละเมิดมีโอกาสชี้แจงข้อมูล 

 

 หลักการทั้ง 3 ประการจะช่วยสร้างบรรทัดฐานให้สื่อคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอหรือสะท้อน

ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่จะไม่ทำให้ผู้รับสื่อมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ผู้จัดรายการต้องนำเสนอรายการ

ตามบริบทที่เหมาะสม เช่นให้ความระมัดระวังกับเนื้อหาที่มีการใช้ภาษาที่รุนแรง การนำเสนอความ

รุนแรงต่างๆ เรื่องเพศหรือความรุนแรงทางเพศ การทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ประสบกับความทุกข์

ทรมาน การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเลือกปฏิบัติ  
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหารายการของ กสทช. : ละครเรื่องเหนือเมฆ 2 ตอนมือปราบ

จอมขมังเวทย์ 

 ตามที่ละครเรื่อง “เหนือเมฆ 2 ตอนมือปราบจอมขมังเวทย์” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เสาร์ 

อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันศุกร์ที่ 9 

ธันวาคม 2555 และมีกำหนดจบในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556 แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานี

วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ยุติการออกอากาศละครเรื่องดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 

โดยแจ้งว่า “สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขออภัยท่านผู้ชมที่ต้องงดออกอากาศละครเรื่อง 

“เหนือเมฆ 2 ตอนมือปราบจอมขมังเวทย์” เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่ไม่

เหมาะสมกับการออกอากาศ และขอเชิญชมละครเรื่องใหม่...” 

 สืบเนื่องจากการงดออกอากาศตอนจบของละครดังกล่าว หน่วยงานและประชาชนจำนวน

มากได้ร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. เช่น สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องเรียนเรื่องการ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพ กรณีการสั่งยุติการแพร่ภาพและเสียงละครโทรทัศน์เรื่องเหนือเมฆ 2 ของสถานี

โทรทัศน์ช่อง 3 โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้  

 1. มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเมืองเข้าแทรกแซงและบีบบังคับให้ช่อง 3 ยุติการออกอากาศ  

  ละครดังกล่าว เนื่องจากละครมีเนื้อหาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและสั่งสอนรัฐบาลให้คำนึง  

  ถึงความรู้สึกของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ 

 2. ไม่เห็นด้วยกับช่อง 3 ว่าละครมีเนื้อหาที่ขัดต่อมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการ  

  กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

 

 ทั้งนี้ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการให้

สัมภาษณ์ว่า “ในหลักการเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้ว ถ้าปล่อยให้สื่อไปหารายได้เองผลคือ

รายการที่ผลิตออกมาจะขึ้นอยู่กับเรื่องของการตลาดไม่อิงกับหลักการของปรัชญาและศาสนาเพราะไม่

ได้เป็นเรื่องของการตลาดและเมื่อเทียบกับรายการที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนำเสนอซึ่งมีรัฐ

สนับสนุนเรื่องของงบประมาณก็จะทำเนื้อหารายการที่เหมาะสมดังนั้นต้องมองหาจุดสมดุล” 

 “กรณีของละครเรื่องเหนือเมฆ 2 กสทช.ทำหน้าที่กำกับรายการและเนื้อหาโดยไม่มีระบบเซ็น

เซอร์เนื้อหา ซึ่งการทำหน้าที่นี้ช่อง 3 ต้องแจ้งรายละเอียดผังรายการที่เปลี่ยนมาให้กสทช.ทราบโดยที่

ในเนื้อหารายละเอียดต่างๆ ของรายการช่อง 3 ก็มีระบบตรวจสอบของเขาเองเช่น กรณีไทย

แลนด์ก็อตทาเลนต์ ที่เปลือยอกวาดภาพ ช่อง 3 ก็ยอมรับว่าเกิดการตรวจสอบที่ผิดพลาดและชี้แจง
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มายัง กสทช. ดังนั้นเมื่อเคยเกิดความผิดพลาดยิ่งทำให้ช่อง 3 ต้องระวังมากขึ้น ดังนั้นกรณีของละคร

เหนือเมฆ 2 ช่อง 3 คงตรวจสอบแล้วว่าอาจผิดตามมาตรา 37 จึงสั่งให้หยุดการออกอากาศ ซึ่งเป็นการ

กำกับดูแลตัวเองของช่อง 3” 

 “ส่วนที่กระแสสังคมมองว่าละครเรื่องเหนือเมฆ 2 เป็นละครน้ำดี ที่ไม่มีการใช้คำหยาบ หรือ

ตบตี แต่กลับโดนแบนพล.ท.พีระพงษ์กล่าวว่า ในเมื่อไม่เห็นเนื้อหาจริงๆ ก็พูดไม่ได้ ซึ่งการถ่ายทอด

ละครหรือศิลปะก็ต้องดูด้วยว่าไปกระทบต่อใคร อาจเข้าข่ายละเมิดเรื่องที่ว่าดีเป็นเรื่องของอัตวิสัย ถ้า

ดีแล้วเข้าข่ายหมิ่นประมาท ช่อง 3 อาจมองว่าตัดออกดีกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงว่าผลกระทบจะก่อให้

เกิดความขัดแย้งไหม” 

 “ส่วนตัวได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงของช่อง 3 แล้ว เขาบอกว่าเนื้อหาของละครขัดมาตรา 37 

จึงต้องงดออกอากาศแต่ไม่ได้บอกว่าเนื้อหาตรงส่วนไหนขัดกับมาตราดังกล่าว ซึ่งในส่วนของละคร

เหนือเมฆ 2 ถ้ายังไม่ได้ออกอากาศ หรือนำไปเผยแพร่ในสื่อ กสทช. ก็ไม่มีระบบที่จะไปขอตรวจ

เนื้อหาและการที่ช่อง 3 งดออกอากาศละครเหนือเมฆ 2 คิดว่าช่อง 3 คงพิจารณาดีแล้วว่าตัวเนื้อหา

ละครไม่เหมาะสมซึ่งการที่จะให้ละครออกอากาศหรือไม่ก็แล้วแต่ความเห็นของช่อง 3 และช่อง 3 ก็มี

คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องเนื้อหาอยู่แล้ว” 

 “กสทช.มีอำนาจหน้าที่ถาม และขอให้ช่อง 3 ชี้แจง สาเหตุของการงดออกอากาศละครเหนือ

เมฆ 2 มาที่ กสทช. กรณีที่มีประชาชนที่เดือดร้อนจากการไม่ได้รับชมร้องเรียนเข้ามาซึ่งการเปลี่ยน

เรื่องละครที่จะออกอากาศ ช่อง 3 ได้แจ้งมาที่ กสทช.แล้วเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเรื่องละครไม่ได้

เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะรายการ” 

 “ส่วนตัวมีความคิดเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการปรับตัวของสื่อซึ่งเกิดจากระบบตรวจสอบที่เคย

ผิดพลาดกรณีไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ จึงทำให้ช่อง 3 มีการตรวจสอบที่เข้มงวด และตรวจสอบก่อนที่

จะผิดพลาดอีก ซึ่งสิ่งที่ต้องทำของช่อง 3 ขณะนี้คือ ต้องชี้แจงกับประชาชนว่าทำไมต้องจบละครเรื่อง

เหนือเมฆ 2 เร็ว2” 

 

ข้อเสนอแนะกรณีศึกษาละครเรื่องเหนือเมฆ 2 ตอนมือปราบจอมขมังเวทย์ 

 อ้างอิงจากความเห็นที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการล่าสุดใน

เดือนมีนาคม ๒๕๕๖3 สรุปได้ว่า แม้สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ในฐานะผู้รับใบอนุญาต 

2  http://www.thairath.co.th/content/tech/318086 
3 คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และยังไม่ได้ข้อสรุปที่ออกมาเป็นมติเพื่อ
ทำการนำเสนอคณะกรรมการ กสท. 
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มีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระขัดต่อ มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แต่สถานีไม่ได้ชี้แจงให้ได้ความ

กระจ่างว่า รายการ “เหนือเมฆ 2 ตอนมือปราบจอมขมังเวทย์” มีเนื้อหาสาระที่ขัดต่อบทบัญญัติ มาตรา 

37 อย่างไร  

 รายการดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมือง (แม้จะเป็นเพียงละคร) อาจนำไปสู่ประเด็นความ

ขัดแย้งได้ ทางสถานีจึงตัดสินใจยุติละครเอง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ช่อง 3 ชี้แจงว่า

เป็นการตัดสินใจดำเนินการของผู้บริหารช่อง 3 เองโดยลำพังตามกระบวนการ Self-Regulation ซึ่ง

ทางช่อง 3 เห็นว่าตนสามารถตัดสินใจเองได้ อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการฯมีความเห็นว่า หากช่อง 

3 จะยุติการออกอากาศรายการกลางคัน จำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคมได้อย่างสมเหตุสมผลและ

เป็นระบบว่าเนื้อหาตอนใดที่ขัดต่อมาตรา 37 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมี

ธรรมาภิบาลของช่อง 3 เอง นอกจากนี้ช่อง 3 ควรวางกรอบหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับตรวจสอบ

ตนเอง (Self-Regulation) ให้ชัดเจนว่าจะต้องมีข้อเท็จจริงอย่างไรจึงสามารถสั่งระงับหรือยุติการ

ออกอากาศรายการได้ 

 

   สรุป 

 สหรัฐอเมริกาแตกต่างจากไทยตรงที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยอิงคำตัดสินของศาล

ในอดีตมาใช้พิจารณาคดี ในขณะที่ไทยใช้ระบบกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  จึงมี  

นโยบายในการกำกับดูแลเนื้อหาสื่อโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเป็นหลัก  

 สหรัฐอเมริกายอมรับอำนาจศาลในการออกคำสั่งยับยั้งเนื่องมาจากเหตุภัยคุกคามความมั่นคง

แห่งชาติ และสิ่งลามกอนาจาร แต่ศาลไม่ได้สามารถใช้อำนาจดังกล่าวอย่างพร่ำเพรื่อ โดยศาลต้อง

คำนึงถึงช่วงเวลาและสถานการณ์ในเวลานั้นๆ จากตัวอย่างคดีเอกสารลับกระทรวงกลาโหมจะเห็นได้ว่า

สื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาต้องระมัดระวังการรายงานข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นการ

ละเมิดผู้อ่ืน โดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาให้การรับรองเร่ืองของการหม่ินประมาทไว้ โดยมีเจตนารมณ์

เพื่อปกป้องผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการปฏิบัติหน้าที่

ของสื่อมวลชน เนื่องจากศาลตระหนักถึงอิทธิพลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อ  

 กสทช. ควรให้คำนิยามที่ชัดเจนว่าคำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง(Hate Speech) คืออะไร 

ดังเช่นที่สหรัฐอเมริกาได้ให้องค์ประกอบที่ชัดเจนของ Hate Speech ไว้ว่า 1) ต้องปรากฏความรุนแรง
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ท่ีชัดเจน 2) ความรุนแรงท่ีว่าน้ันต้องปรากฏให้เห็นอย่างจวนตัว หรือท่ีในภาษาอังกฤษใช้ว่า “imminent” 

กรณีศึกษาละครเรื่องเหนือเมฆ 2 ตอนมือปราบจอมขมังเวทย์ หากมองในแง่ของการหมิ่นประมาท

ตามแนวคิดของสหรัฐอเมริกา สถานีไม่น่าต้องมีความกังวลว่าละครจะทำให้สถานีถูกฟ้องร้องคดี

หมิ่นประมาท เนื่องจากโดยธรรมชาติของละครนั้นไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นข้อเท็จจริง แต่หากสถานี

มองว่าเนื้อหาที่จะนำออกอากาศมีลักษณะที่เข้าข่ายว่าจะเป็นการเผยแพร่เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความ

เกลียดชัง และเมื่อพิจารณาสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังคุกรุ่นอยู่ในสังคมไทยขณะนี้ สถานีมีสิทธิและ

หน้าที่ยุติการออกอากาศละครดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในการยุติการออกอากาศใดๆ กลางคันนั้น สถานี

ควรชี้แจงให้ความกระจ่างต่อผู้ชมถึงเหตุผลของการตัดสินใจยุติหรือเปลี่ยนแปลงการออกอากาศ   

มิเช่นนั้นแล้วสถานีจะถูกสังคมตำหนิและสังคมอาจเสื่อมศรัทธาในการทำหน้าที่สื่อมวลชนของสถานี

ดังปรากฏในกรณีการยุติการออกอากาศละครเรื่องเหนือเมฆ 2 นี้ กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมี

ความคาดหวังจากผู้ประกอบการที่ใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติไม่ใช่เพียงเพื่อแสวงหา

กำไรและผลประโยชน์ส่วนตน แต่ต้องทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

อีกด้วย 

 ในขณะนี้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ในคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำลังร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเนื้อหา

รายการ ก่อนจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกำกับดูแลเนื้อหา

สื่ออย่างจริงจังตามหลักสากล  มุ่งเน้นการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางและสกัดกั้นเนื้อหาที่ไม่  

ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะใดๆ 
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กระบวนการเข้าสู่ภาวะชายขอบทางการศึกษา 

ของเด็กนักเรียนอาข่า 

ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

โดย   นางสาว วิลาสินี ตาสิติ 
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กระบวนการเข้าสู่ภาวะชายขอบทางการศึกษาของเด็กนักเรียนอาข่า
ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

บทนำ 

 

  การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความทันสมัย  เป็นการพัฒนาที่เน้นเฉพาะการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเป็นหลัก  ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นอย่างมากวิถีความเป็นอยู่ขึ้นกับ “เงิน” 

ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักและตัวชี้วัดของการพัฒนาส่งผลให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันในทางเศรษฐกิจและ

การใช้ทรัพยากร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือ “คนชายขอบ” เป็น  

กลุ่มคนที่ไม่มีส่วนในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  อีกทั้งความสามารถในการเข้าถึง

ทรัพยากรและการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มคนชายขอบเหล่านี้มีน้อยมาก  

พวกเขาถูกมองเป็นเพียงแหล่งทรัพยากรแหล่งระบายสินค้าและเป็นแรงงานในกระบวนการผลิต

เท่าน้ัน  ความเป็นคนชายขอบ  ไม่อาจถูกจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่บริเวณชายแดนทางภูมิศาสตร์

เท่านั้น กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบมีมิติที่ซับซ้อนหลายประการเพราะคำว่า “คนชายขอบ” นั้น

อาจพิจารณาได้หลายบริบท ทั้งในมิติของพื้นที่      มิติทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมวัฒนธรรม  และ

สิ่งแวดล้อม  (สุริชัย หวันแก้ว,2550)   

  ตัวอย่างของประชาชนชายขอบได้แก่  ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ ประชากรที่อาศัยอยู่ในสลัม 

ชาวนาชาวไร่ในชนบท โสเภณี แรงงานไร้ทักษะฝีมือ แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น (สุริยา สมุทคุปติ์ และ

พัฒนา กิติอาษา ,2542)   

  ในสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน ทุกคนอาจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคนชายขอบ แต่

ขณะเดียวกันทุกคนก็อาจเป็นคนชายขอบโดยไม่ทันรู้ตัวเพราะสังคมไทยประกอบด้วยคนหลากหลาย

เชื้อชาติ  วัฒนธรรม  ชนชั้น  ศาสนา  อีกทั้งยังมีปัญหาสังคมต่างๆ มากมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้าง “สังคมชายขอบ” ให้เกิดขึ้น  

  จากสถานการณ์ของประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่า “คนไร้สัญชาติ” เป็นส่วนหนึ่งของคน

ชายขอบในสังคมไทย เนื่องจากคนไร้สัญชาติในปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งคนไร้สัญชาติที่เป็น

ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน หรือตามพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศ ซึ่งอาศัยอยู่  

ห่างไกลจากศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้เดินทาง  

เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากเนื่องจากปัญหาทาง

เศรษฐกิจปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต  ซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนไร้รัฐและ  

ไร้สัญชาติ  ซึ่งความหมายในตัวมันเองคือ “ไร้” หมายถึงไม่มีดังนั้น “ไร้สัญชาติ” ก็คือไม่มีสัญชาติ

นางสาว วิลาสินี ตาสิติ 
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นั่นเอง คนไร้สัญชาติจึงหมายถึงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติของรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งผลของการ ไร้สัญชาติย่อม

ทำให้บุคคลนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นพลเมือง (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร,

2545) 

  ภาวะความไร้สัญชาติ เป็นทั้งเหตุและผลของการถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม คนไร้สัญชาติ

มักถูกปล่อยปละละเลยให้ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและด้อยกว่าบุคคลทั่วไป ทำให้ขาด

โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมเนื่องด้วยความไร้สัญชาติ เช่น ขาดโอกาสทางการศึกษา 

ปัญหาการเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ  สุดท้ายคนเหล่านี้มักจะตกเป็นเหยื่อของกระบวนการมิจฉาชีพ

หรือแม้กระทั่งการเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ เพราะคนไร้ 

  บุคคลไร้สัญชาติซึ่งเป็นคนอาข่าเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน จน

มีความผสมกลมกลืนกับสังคมไทย ส่วนหนึ่งเกิดและเติบโตในประเทศไทยดังนั้นเมื่อรัฐไทยไม่อาจ

จะปฏิเสธความมีอยู่จริงของบุคคลเหล่านี้ได้ รัฐไทยจึงต้องให้ความคุ้มครองในด้านสิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐานต่อบุคคลเหล่านี้ ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิการศึกษา เพื่อให้กลุ่มคนไร้สัญชาติเหล่านี้มีโอกาสได้

รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนสัญชาติไทย เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและไม่ก่อภาระต่อสังคมหรือก่อภัย

ให้กับสังคมไทยประการสำคัญเพื่อให้สังคมเป็นสังคมแห่งความปรองดอง และปราศจากความขัดแย้ง

และอคติโดยเฉพาะต่อกลุ่มชาติพันธุ์  

  หากพิจารณาแล้วการศึกษามีความสำคัญมากสำหรับกลุ่มคนไร้สัญชาติ เนื่องจากสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมที่มีการแข่งขันสูง คนที่ได้รับการศึกษาที่ดีย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่ได้รับการ

ศึกษา คนที่ไม่ได้รับการศึกษาอาจจะมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิต่างๆ เนื่องจากความไม่รู้ของ

พวกเขาและการไม่ได้รับการศึกษานั้นยังทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง

เต็มที่  นอกจากนี้การศึกษายังเป็นการสร้างคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ เป็นการสร้างสำนึกของความเป็นพลเมือง สร้างสำนึกของความเป็นสมาชิกของสังคม

ไทย (สุวรรณี  เข็มเจริญ,2547) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ  Max Weber  ในเรื่องโอกาสชีวิต (Life 

chances) ว่าโอกาสมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางสังคมอย่างไม่ต้องสงสัยโดยโอกาสที่ดีหมายถึง

ขอบเขตที่บุคคลจะได้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรสำคัญของสังคม  เช่น  โอกาสในการได้รับการศึกษา   

(Education opportunity)  

  ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ แบบของความ

ประพฤติ เป็นการช่วยพัฒนาความคิด ความรู้ ความสมารถ เพื่อให้เข้าใจสังคมที่พวกเขาเป็นสมาชิกอยู่

และสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆในสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (สุพัตรา สุภาพ, 2515) อาจ

กล่าวได้การศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การศึกษาทำให้คนมีคุณภาพผลพวงของการพัฒนาคน

ยังหมายรวมถึงการพัฒนาความรู้สึกนึกคิด กิริยามารยาท บุคลิกภาพ ลักษณะ นิสัยใจคอ (สัญญา 

สัญญาวิวัฒน์ ,2515 )  
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  มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าจะมีสัญชาติใดหรือแม้เป็นคนไร้สัญชาติย่อมมีสิทธิการศึกษา

เฉกเช่นเดียวกัน (สุวรรณี เข็มเจริญ,2547)  ซึ่งสิทธิในการศึกษานี้ได้รับการยอมรับในกฎหมายระหว่าง

ประเทศซึ่งมีผลผูกพันกับประเทศไทยหลายฉบับซึ่งได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ 

1948  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ในทุกรูปแบบ ค.ศ.1965 โดยรับรองว่ามนุษย์มีสิทธิติดตัวมาแต่กำเนิด มนุษย์มีศักดิ์ศรีและมีความ

เสมอภาคกันห้ามเลือกปฏิบัติต่อมนุษย์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งได้รับรองสิทธิการศึกษาไว้อย่าง

ชัดเจนว่าบุคคลมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาเป็นสิ่งที่ให้เปล่าโดยไม่คิดมูลค่าอย่างน้อยที่สุดในการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาขั้นสูงจะต้องเปิดให้ทุกคนได้รับการศึกษาเท่ากันตามความสามารถ 

ซึ่งคนไร้สัญชาติจึงมีสิทธิได้รับการศึกษาในขั้นพื้นฐานแบบให้เปล่า รวมถึงมีการเปิดโอกาสได้รับ

การศึกษาในระดับสูงตามความสามารถและตามความต้องการของบุคคล ให้ความสำคัญว่าด้วยศักดิ์ศรี

และคุณค่าของมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกการปฏิบัติ  

  มิใช่เพียงแต่กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นที่รับรองสิทธิในการศึกษาของบุคคลไร้สัญชาต ิ

กฎหมายภายในประเทศไทยก็ได้ให้การรับรองสิทธิในการศึกษาไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน โดยสิทธิ

ในเร่ืองของการศึกษาน้ีได้มีการบัญญัติรับรองต้ังแต่ประเทศไทยเร่ิมมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก พุทธศักราช 

2475 และได้บัญญัติรับรองในรัฐธรรมนูญต่อมาทุกฉบับ จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พุทธศักราช 

2550  โดยกล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่ รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแม้มิใช่บุคคล

สัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลไร้สัญชาติที่ไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนใดๆเลยก็มีสิทธิเข้าเรียนในสถานศึกษาได้ 

  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจต่อปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรียกว่า “กระบวนการ

เข้าสู่ภาวะชายขอบทางการศึกษาของเด็กนักเรียนอาข่า ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย” เนื่องจาก

กระบวนการสร้างคนชายขอบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เป็นสภาวะที่คนจน คนยากไร้ คนด้อยโอกาสเป็นกลุ่มคนที่ไม่มี

ตำแหน่งที่ชัดเจนในสังคม  คนเหล่านี้ต้องเผชิญการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจำกัดอีกทั้งยังถูกกีดกันและถูกเอารัดเอาเปรียบจากลุ่มคนส่วนใหญ่  นอกจากพวกเขาจะอยู่ห่าง

จากศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมแล้วยังถูกกีดกันออกจากศูนย์กลางมากขึ้นทุกขณะ

แม้ว่าจะมีการร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนไร้สัญชาติให้ได้รับการศึกษาแล้วก็ตามในทาง

ปฏิบัติยังมีคนไร้สัญชาติอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิในการศึกษาเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ผู้วิจัย  

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในปัญหานี้อย่างลึกซึ้ง  

 

2.1 แนวคิดว่าด้วยสัญชาติ (Nationality) 

  2.1.1  ความหมายของคำว่าสัญชาติ  
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  อมรา พงศาพิชญ์ (2533) กล่าวว่า กลุ่มสัญชาติ (National Group) หมายถึง กลุ่มคนที่เป็น

สมาชิกของประเทศเดียวกันและหมายความถึงสมาชิกของประเทศนั้นๆ ตามกฎหมาย โดยที่ลักษณะ

ทางกายภาพและวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกัน 

  ชุมพร ปัจจุสานนท์ (2546) ให้คำจำกัดความว่า “สัญชาติ” หมายถึง ความผูกพันทาง

กฎหมายและการเมืองที่บุคคลมีต่อรัฐ เป็นความผูกพันที่รัฐเป็นผู้กำหนดรับรองโดยตราออกมาเป็น

กฎหมายโดยคำนึงถึงความใกล้ชิดความผูกพันที่บุคคลมีต่อรัฐเจ้าของสัญชาติมากกว่ารัฐอื่นใดและผล

แห่งความผูกพันนี้ ทำให้บุคคลนั้นเกิดภาระหน้าที่มีต่อรัฐในฐานะคนในชาติ และในขณะเดียวกันรัฐก็

มีสิทธิที่จะปกป้องคุ้มครองแก่บุคคลนั้นและมีสิทธิเรียกร้องแทนบุคคลนั้น หากบุคคลนั้นได้รับความ

เสียหายจากการกระทำของรัฐอื่นโดยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

  กมล สนธิเกษตรริน (2529) กล่าวว่า “สัญชาติ” (Nationality) คือบุคคลแต่ละบุคคลที่

ถือกำเนิดขึ้นมาในดินแดนแห่งหนึ่งแห่งใดในในโลกนี้ จะต้องถือสัญชาติติดตัวอย่างน้อยหนึ่งสัญชาติ 

การมีสัญชาติใดย่อมเป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความผูกพันหรืออยู่ภายใต้อำนาจบังคับ

ของรัฐใดเป็นสำคัญ นอกจากการแสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกบุคคลในทางการเมือง

แล้ว สัญชาติยังกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งต่อการสร้างความเป็นพวกเดียวกัน คนกลุ่ม

เดียวกัน และพร้อมๆกันก็เป็นการสร้างคนที่ไม่ใช่พวกเดียวกันหรือคนอื่นๆ  

  พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร (2545) ให้ความหมายของคำว่าสัญชาติ คือ สิ่งที่ผูกผัน

ทางการเมืองและทางจิตใจที่ผูกพันมัดบุคคลไว้กับรัฐใดรัฐหนึ่ง การที่บุคคลจะมีสัญชาติใดสัญชาติ

หนึ่งได้นั้นก็จะต้องมีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศที่บัญญัติให้เขามีสัญชาติของประเทศนั้นได้ 

ทั้งนี้เพราะสัญชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างแต่เป็นเครื่องผูกมัดบุคคลไว้กับรัฐซึ่งถูกกำหนดเอาไว้โดย

กฎหมาย  การถือสัญชาติของบุคคลในรัฐแห่งใดแห่งหนึ่งมีผลต่อการที่รัฐนั้นจะสามารถใช้อำนาจ  

ในทางกฎหมายแก่บุคคลดังกล่าว  และในทางกลับกันบุคคลผู้ถือสัญชาติของรัฐก็มีสิทธิในด้านต่างๆ   

เช่นเดียวกับบุคคลอื่นซึ่งถือสัญชาติของรัฐนั้น และหากมิใช่บุคคลผู้ถือสัญชาติของรัฐนั้นก็จะไม่มี

สิทธิหรือสิทธิที่แตกต่างกันออกไป 

  สรุปได้ว่าการมีสัญชาติหรือถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งย่อมเป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นถึง

การอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐนั้นๆ สัญชาติเป็นสิ่งที่ผูกผันทางการเมืองและจิตใจที่ผูกมัดบุคคล  

ไว้กับรัฐใดรัฐหนึ่ง แต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ ย่อมทำให้บุคคลนั้นถูกเลือกปฏิบัติจาก

สังคมและมักถูกปล่อยปละละเลยให้ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและด้อยกว่าบุคคลทั่วไป    

ทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม  ดังนั้นเรื่องของสัญชาติมีความสำคัญที่สามารถ

กำหนดบทบาทความเป็นมนุษย์ และการได้รับความคุ้มครองจากสวัสดิการในด้านต่างๆ ของรัฐที่

สมควรจะได้รับ  หากขาดโอกาสบุคคลเหล่านี้ย่อมเป็นภัยอันตรายต่อประเทศชาติและต่อการพัฒนา

ประเทศ  
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2. แนวคิดว่าด้วยคนไร้สัญชาติ 

  2.1.1  ความหมายของคนไร้สัญชาติ 

  “คนไร้สัญชาติ ก็คือ บุคคลที่ไม่มีสัญชาติของรัฐหนึ่งรัฐใดเลย ซึ่งผลของการไร้สัญชาติ

ย่อมทำให้บุคคลนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐเจ้าของสัญชาติหรือที่เรียกว่า State Protection แต่

บุคคลไร้สัญชาติอาจจะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่งได้ หากรัฐนั้น

ยอมรับสิทธิอาศัยแก่คนไร้สัญชาตินั้นๆ คนไร้สัญชาติในสถานการณ์เช่นนี้ จึงเป็นเพียงคนไร้สัญชาติ

ที่ไม่ไร้ภูมิลำเนาเพราะมีรัฐใดรัฐหนึ่งยอมรับที่จะให้สิทธิอาศัยแก่ตน คนไร้สัญชาติในสถานการณ์

เช่นนี้จึงมีสถานนะเป็นคนต่างด้าวในทุกๆรัฐ แต่สามารถอาศัยอยู่ในรัฐที่ยอมรับให้สิทธิอาศัยแก่ตน

ได้อย่างปกติสุขเหมือนบุคคลที่มีสัญชาติของรัฐใดรัฐหนึ่ง (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร,2545) 

  2.1.2  การกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ 

  การกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติของบุคคลในประเทศไทยนั้น พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา 

สายสุนทร (2545) ได้สรุปความไร้สัญชาติของบุคคลนั้นเกิดมาจากเหตุ 3 ประการ 

   1.  ความไร้สัญชาติที่เกิดจากการไม่ได้รับการบันทึกการเกิดในทะเบียนบุคคลของรัฐ 

   ความไร้สัญชาตินั้นอาจเกิดขึ้นในกรณีของบุคคลที่อ้างตนว่ามีสัญชาติไทย แต่อาจไม่

สามารถพิสูจน์ตนต่อรัฐไทยได้โดยกระบวนการการพิสูจน์สถานะทางบุคคลทางกฎหมาย บุคคลใน

สถานการณ์นี้จะถูกว่าเป็นคนต่างด้าวและหากพิสูจน์ความเป็นไทยโดยสัญชาติได้ บุคคลดังกล่าวก็จะ

พ้นจากความเป็นคนไร้รัฐและมีสถานภาพเป็นคนสัญชาติไทย แต่ถ้าหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ บุคคล

ดังกล่าวก็จะตกเป็นคนต่างด้าวและหากบุคคลนั้นไม่มีสัญชาติของรัฐอื่นใดเลย บุคคลนี้ก็จะตกเป็นคน

ไร้สัญชาติ และในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย บุคคลดังกล่าวก็จะตกเป็นคน  

ไร้ภูมิลำเนาและตกเป็นคนไร้รัฐอีกด้วย 

   บุคคลที่ไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนของรัฐในการรับรองตนเกี่ยวกับการเกิดนี้พบว่ามี

ปัญหามาจาก 2 กรณี กรณีแรก บุพการีไม่ดำเนินการแจ้งเกิดต่อรัฐเจ้าของสัญชาติของบุพการีหรือรัฐ

เจ้าของดินแดนที่บุตรเกิดให้แก่บุตรของตน และกรณีที่สอง รัฐปฏิเสธที่จะรับแจ้งการเกิดของบุคคล 

แม้ว่าจะปรากฏอย่างชัดเจนว่าบุคคลนั้นเกิดในดินแดนของรัฐหรือบุพการีคนนั้นมีสัญชาติของรัฐ 

   2. ความไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นจากการถูกถอนสัญชาติโดยรัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยวอย่าง

แท้จริงกับบุคคล 

   การถูกถอนสัญชาติ หมายความว่า สถานภาพไร้สัญชาติที่บุคคลได้รับเนื่องมาจาก

การเสียสัญชาติโดยรัฐเป็นผู้สั่งถอดถอนสัญชาติและอาจไม่ได้รับสัญชาติอื่นมาแทนที่ ซึ่งมักเกิดขึ้น

กับบุคคลที่มีเพียงสัญชาติเดียวและไม่ได้มีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับรัฐประเทศอื่นใดเลย 

   3.  ความไร้สัญชาติที่เกิดจากความไม่รู้ถึงรากเหง้าของตนเอง 

   ความไร้สัญชาติอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่บุคคลไม่รู้จักความเป็นมาของตนเองเลย 
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เช่น ไม่รู้จักตนเองเกิดที่ประเทศใดทำให้ไม่สามารถมีสัญชาติได้โดยหลักดินแดน ประการต่อมา ความ

ไม่รู้ว่าใครเป็นบุพการี จึงทำให้บุคคลไม่อาจมีสัญชาติโดยหลักสืบสายโลหิต โดยสรุปแล้ว บุคคล  

ดังกล่าวจึงไม่สามารถจึงไม่สามารถมีสัญชาติโดยการเกิด และดินแดนโดยผลทางกฎหมายไทยแล้ว 

บุคคลที่ขาดข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งเป็นข้อสนับสนุนให้บุคคลนั้นอาจจะได้รับสัญชาติไทย 

ย่อมมีสถานะกลายเป็น “คนต่างด้าว” (Aliens) และเมื่อไม่มีเอกสารแสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามา  

ในประเทศไทยและอาศัยอยู่โดยกฎหมาย บุคคลในสถานการณ์นี้ก็จะมีสถานะเป็น คนต่างด้าวที่เข้า

เมืองมาโดยผิดกฎหมาย ดังนั้น ด้วยเหตุที่ไม่สามารถพิสูจน์ตนได้และขาดเอกสารการได้รับอนุญาตนี้ 

ทำให้บุคคลไม่อาจมีทั้งสัญชาติและภูมิลำเนา จึงเป็นคนไร้รัฐไปในที่สุด 

  2.1.3  สาเหตุคนไร้สัญชาติในพื้นที่สูงของประเทศไทย 

  ปัญหาของคนที่อาศัยในชุมชนบนพื้นที่สูงจำนวนมากที่ไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย

ของประเทศใดเลยและยังไม่มีสถานนะบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลบนพื้นที่สูงบางคนซึ่งมี

จำนวนไม่น้อยไม่มีเอกสารรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนที่ออกโดยรัฐ

ใดเลยในโลกหรือโดยองค์การระหว่างประเทศใดเลยในโลก พวกเขาตกเป็นคนไร้รัฐ (Stateless 

Persons ) มิใช่เพียงคนไร้สัญชาติ (Nationalityless Persons) ไม่มีรัฐใดในโลกให้ความคุ้มครองในฐาน

นะของรัฐเจ้าของสัญชาติ หรือแม้แต่เพียงแค่รัฐเจ้าของภูมิลำเนา เป็นคนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายในทุก

ประเทศ โดยอาจำแนกได้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ,2546) 

  กลุ่มแรก ก็คือ คนหรือชุมชนที่เกิดในประเทศไทยและบิดามารดาก็เป็นคนที่เกิดและอาศัย

อยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิม แต่อาจมิใช่คนที่พูดภาษาไทย แต่อาจจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง 

เช่น อาข่า มูเซอ กะเหรี่ยง พวกเขามีสัญชาติไทยโดยผลอัตโนมัติของกฎหมายเพราะเกิดในประเทศ

ไทยและบิดามารดาเป็นคนที่เกิดในประเทศไทย แต่ด้วยบิดามารดาตกสำรวจทางทะเบียนราษฎร บุตร

หลานจึงตกอยู่ในความไม่เชื่อของเจ้าที่ของรัฐว่า เป็นคนสัญชาติไทย แต่เมื่อเขาไม่มีความเกี่ยวพันกับ

ประเทศใดในโลก เขาจึงตกเป็น “คนไร้รัฐโดยข้อเท็จจริง ” ถึงแม้กฎหมายไทยพวกเขาควรจะได้รับ

สัญชาติไทย ในหลายสถานการณ์การณ์ที่การพิสูจน์สัญชาติไทย แต่ด้วยความไม่ใส่ใจในการติดตาม

เรื่องโดยตัวชาวบ้านเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บุคคลนั้นหรือชุมชนนั้นจึงยังไร้เอกสารพิสูจน์ทราบ  

ตัวบุคคล 

  กลุ่มที่สอง ก็คือ คนหรือชุมชนที่เกิดนอกประเทศไทยและเข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว

จนเกิดความกลมกลืนกับประเทศไทยในทางสังคมวัฒนธรรม และมีบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย 

โดยกฎหมายไทย คนรุ่นแรกและรุ่นที่สองในสถานการณ์ดังกล่าวย่อมไม่มีสัญชาติไทย แต่คนในรุ่นที่

สามมีสัญชาติไทยโดยผลอัตโนมัติของกฎหมายหากเกิดก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 โดย

นโยบายของรัฐไทย คนบนพื้นที่สูงกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับให้มี “คนไร้รัฐโดยข้อกฎหมาย   (De Jure 

Stateless Persons)” กล่าวคือ ไม่มีสัญชาติไทยและไม่ได้รับรองว่ามีสัญชาติของเจ้าของถิ่นกำเนิดของ
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บุพการี เนื่องจากเดินทางออกมาจากประเทศนั้นจนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในประเทศหลังนี้

เลย หรือเป็นชนชาติที่มีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กับกลุ่มผู้ปกครองของเจ้าถิ่นกำเนิดของบุพการี  

  กลุ่มที่สาม ก็คือ คนหรือชุมชนที่เพิ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทย  และยังไม่มีความ

กลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศไทยชนกลุ่มน้อยมักเป็นชนกลุ่มน้อยไร้สัญชาติใน

ประเทศพม่า เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มักเป็นคนหนีภัย ซึ่งอาจจะเป็นทางเศรษฐกิจ

หรือการเมืองชุมชนที่เข้ามากันในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2542 บางชุมชนได้รับสิทธิอาศัยชั่วคราว แม้

ยังถูกว่าเป็นคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งบางคนได้ไปรับจ้างในเมือง  ก็อาจจะได้รับอนุญาตให้สิทธิ

อาศัยชั่วคราวเช่นกัน แม้ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเช่นกัน  

  จากปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบันประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรม แต่ยังมีคนอีกกลุ่มท่ีอาศัยและต้ังถ่ินฐานระหว่างชายแดนทางภูมิศาสตร์น้ันคือกลุ่มชาติพันธ์ุ

ชนกลุ่มน้อย ซึ่งไม่มีตำแหน่งใดในสังคม เนื่องจากด้วยกระบวนการการสร้างความเป็นไทยที่อยู่ภาย

ใต้แนวคิดแยกพวกและลัทธิชาตินิยมส่งผลให้เกิดคนไทยที่เป็นกลุ่มใหญ่ในประเทศ และกลุ่มคนที่

ไม่ใช่คนไทย โดยสาระสำคัญของการเป็นคนไร้สัญชาติจากการตั้งถิ่น ฐานอันเปราะบางและชีวิตของ

คนเหล่านี้ต้องเผชิญกับความแย่งชิงในการเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากคนกลุ่มใหญ่ในสังคม คนเหล่านี้ย่อมกลายเป็นคนชายขอบของสังคม โดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้  

มักขาดอำนาจในการต่อรอง ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดโอกาสในการเข้าถึงความมั่นคงของชีวิต  

 

3.  แนวคิดเรื่องภาวะชายขอบ (Marginality) 

  กระบวนการการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกลับเป็นการกีดกัน ผลักไสคนบางกลุ่มให้ออกจากศูนย์กลาง

ของสังคม โดยการสร้างภาพความแตกต่าง เหลื่อมล้ำให้ดูเป็นเรื่องธรรมดามีคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ดู

โดดเด่น ได้รับการยอมรับและมีบทบาทเป็นผู้นำในขณะเดียวกันมีอีกพวกหนึ่งที่เสมือนว่าไม่เป็นที่

ต้องการของระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ พวกเขาเหล่านั้นถือได้ว่าเป็นส่วนเกินของประเทศ เป็นภาระ

สังคม เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งในทางสังคมศาสตร์เรียกคนกลุ่มนั้นว่า “คนชายขอบ”   

(สุริชัย หวันแก้ว,2550) 

  “เด็กไร้สัญชาติ” ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนอาข่าเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกผลักไสให้กลายเป็น

คนชายขอบของสังคมเมืองเนื่องจากความไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมสมัยใหม่ ด้วยการติดป้าย

แง่ลบอย่างตายตัว หรือถูกลดอำนาจถูกกีดกันและถูกทำให้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่ควรจะ

ได้รับ การสร้างช่องว่างแห่งความแตกต่างและเหลื่อมล้ำเช่นนี้ ก่อให้เกิดการลดคุณค่าของความเป็นคน 

และไม่ยอมรับถึงความหลากหลายของบุคคลที่มีความแตกต่าง รวมถึงส่งเสริมความแปลกแยกและไม่

เท่าเทียมกันให้ดำรงอยู่ในสังคม 
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ดังนั้นในการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “เรื่องกระบวนการเข้าสู่ภาวะชายขอบทางการศึกษาของเด็ก

นักเรียนอาข่า ในอำเภอเมืองจังหวัด” มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ เนื่องจากการศึกษาความเป็นชายขอบ 

จะทำให้เราเข้าใจ “กลุ่มนักเรียนอาข่า” ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

  3.1  ความหมายของคนชายขอบ  (Marginal People) 

  สุริชัย หวันแก้ว (2546) ให้ความหมายคนชายขอบ หมายถึง กลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่กึ่งกลาง

หรือห่างไกลจากศูนย์กลางทั้งในภูมิศาสตร์และสังคมวัฒนธรรมในทางภูมิศาสตร์ “คนชายขอบ” มัก

จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิลำเนาดั้งเดิมด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจการเมืองและ

สังคมวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานการประกอบอาชีพหรือวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการแก่งแย่ง

แข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุ่มใหญ่ซึ่งอาศัย

ในดินแดน หรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน ในทางสังคมวัฒนธรรม “คนชายขอบ” ย่อมกลายเป็นคน

กลุ่มน้อยในสังคมใหม่ วัฒนธรรมประจำกลุ่มจึงเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับ

การปฏิบัติจากผู้คนในกระแสหลักการเรียนรู้การปรับตัวและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือ  

มีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพดังกล่าว จึงเป็นสาระสำคัญของวิถีชีวิตของประชากรที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรม

ชายขอบ  

  สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ (2542) ได้อธิบายถึงลักษณะชายขอบว่า เป็นกลุ่มประชากรซึ่ง

อาศัยอยู่ห่างไกลศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม คนเหล่านี้ขาดอำนาจต่อรองขาด

เครื่องมือที่จะเข้าถึงอำนาจ และถูกกีดกันออกนอกระบบการต่อรอง อำนาจและการจัดสรรทรัพยากร 

อำนาจและความมั่นคงในสังคมลักษณะประชากรของกลุ่มชายขอบอาจแตกต่างจากประชากรส่วน

ใหญ่ของสังคมในแง่ของชาติพันธุ์ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และ

ชนชั้นทางสังคม ฯลฯ ตัวอย่างของประชากรชายขอบได้แก่ ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ ประชากรที่อาศัยอยู่

ในสลัม ชาวนา ชาวไร่ในชนบท โสเภณี แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ 

  อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2542) ได้ศึกษาความหมายของ “คนชายขอบ” ว่าคนชายขอบก็คือ

คนจน โดยคนเหล่านี้ถูกถีบให้กระเด็นออกไปติดอยู่ตรงชายขอบโดยอำนาจรัฐ ซึ่งอำนาจรัฐได้เลือก

ไว้แล้วว่าใครอยู่ชายขอบของรัฐ หรือใครควรจะยืนอยู่ตรงใจกลางของทรัพยากรของรัฐ เช่นเดียวกับ 

ศุภชัย เจริญวงศ์ ได้ให้ความหมายของคนชายขอบว่า คนชายขอบนั้นไม่ได้เป็นแค่ คนชายขอบแต่คน

เหล่านี้คือคนตกขอบ มีชีวิตอยู่กับการถูกทอดทิ้ง 

  3.2  กระบวนการเข้าสู่ภาวะชายขอบในสังคมไทย   

  ทวิช จตุรวรพฤกษ์ (2541) เรื่องเสียงจากคนชายขอบ : ศักดิ์ศรีความเป็นคนของชาวลีซอ 

เป็นงานที่นำเสนอถึง สถานการณ์บนที่สูงในประเทศไทยในปัจจุบัน ชุมชนชาวเขากำลังเผชิญหน้ากับ

กระแสทุนนิยมที่ไหลบ่าเข้ามาในนามของการพัฒนา ทำให้ระบบการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคม

ตามจารีตประเพณี ท่ีวางอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยและความเสมอภาคกันในการเข้าถึงทรัพยากร 
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ได้ถูกลิดรอนศักยภาพลงไป การใช้ทรัพยากรและสร้างเงื่อนไขให้ชาวเขาตกอยู่ภายใต้กลไกของตลาด

แล้ว ยังได้ทำลายภูมิปัญญาและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ชุมชนชาวเขากำลัง

ตกอยู่ในภาวะตกขอบทางสังคม (Marginalization) และสูญเสียความสามารถในการจัดการทรัพยากร

ไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ท่ีมีความสลับซับซ้อนเกิดข้ึนมากมายหลายระดับ เช่น ทรัพยากร 

ธรรมชาติเสื่อมโทรม ความยากจน ความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากร 

  ในการปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างชาวลีซอและรัฐ  มีการใช้อำนาจควบคุม

โดยตรงและตายตัว กำหนดทิศทางการพัฒนาจากเบื้องบนโดยไม่ได้ดูว่ามีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ของชาวลีซอหรือไม่ สร้างความกดดันให้ชาวลีซอต้องพึ่งพาภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทุนและ

ข่าวสาร ยังทำให้ชาวเขายากจนลง ซึ่งความยากจนไม่ได้พิจารณามาจากความขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน

ในการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญมากกว่ากับประเด็นเรื่องการสูญเสียปัจจัยในการผลิต   

ถูกจำกัดการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมถูกทำลาย และการสูญเสียพลังทางสังคม ความเป็น

ปัจเจกขยายขอบเขตเข้าไปแทนที่ความเป็นชุมชนมากขึ้น  ทำให้วิถีชีวิตต้องหักเหจากเดิมที่เคยเป็น  

ความสัมพันธ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปพลังที่ยึดเหนี่ยวให้คนมาใช้ชีวิตร่วมกันหรือทำงานร่วมกันลด

น้อยลง เนื่องจากอำนาจรัฐเข้าไปสั่นคลอนความสัมพันธ์ของชาวลีซอ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ใน

ชุมชนมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป  

  ในขณะที่ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปแต่ในอีกด้านหนึ่งชาวลีซอได้รับวัฒนธรรมหรือ

วิธีคิดใหม่ของรัฐไทยเข้าไปอยู่ในบริบทของวัฒนธรรมลีซอด้วยเช่นกัน ทั้งโดยการปรับปรุงชิ้นส่วน

เดิมและหยิบยืมชิ้นส่วนใหม่จากวัฒนธรรมอื่นมาประกอบใหม่เพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยการยอมรับ

แผนความสัมพันธ์เชิงอำนาจของรัฐไทย  คือ การติดตั้งหิ้งบูชาพระพุทธรูปเคียงข้างกับหิ้งบูชาผี

ภายในบ้าน เป็นปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในอำนาจรัฐและอิทธิพลของ

ตลาดแบบทุนนิยมว่าเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญและไม่มีทางเลี่ยง การรับรูปเอารูปเคารพตามความเชื่อแบบ

คนพ้ืนราบเข้ามาอยู่ในบ้าน เป็นการขยับขยายพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม โดยการลดความศักด์ิสิทธ์ิ (Demystify) 

โดยตำแหน่งของพระพุทธรูปจะถูกจัดวางให้อยู่ในตำแน่งที่มีอำนาจที่ด้อยกว่าผีดั้งเดิมของชาวลีซอ  

  งานศึกษาดังกล่าว  ได้ชี้ให้เห็นว่าในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความเป็นชายขอบเนื่องจาก  

วิถีชีวิตถูกครอบงำโดยการพัฒนา โดยการขยายตัวของอำนาจรัฐเข้าสู่ชุมชนลีซอ ชาวลีซอมีการปรับตัว

และตอบโต้ต่อสถานการณ์โดยการจัดความสัมพันธ์ในชุมชน ตลอดจนการตกผลึกทางวัฒนธรรมใน

รูปแบบพิธีกรรมอันหลากหลายจากกลุ่มอื่น มาปรับใช้ใบบริบทวัฒนธรรมของชาวลีซอ เพื่อให้ตนเอง

อยู่รอดในท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง 

  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (1998) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “Living On The Edge : Marginality 

in The Kui in Northeast Thailand” ความเป็นชายขอบของชุมชนชาวกุยคนเลี้ยงช้างแห่งเมืองสุรินทร์ 

ซึ่งพบว่าการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่ไม่เพียงก่อให้เกิดศูนย์กลางทางการเมืองและการควบคุม  
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แบบใหม่เท่านั้น แต่ได้ทำให้องค์กรทางสังคมของชุมชนชาวกุยแตกสลายลง ซึ่งแต่เดิมองค์กรทาง

สังคมของชาวกุยที่เชื่อมโยงผ่านพิธีคล้องช้าง ในฐานะศูนย์กลางของระเบียบทางการเมืองของชาวกุย

ซึ่งพบว่ามีการจัดลำดับชั้น ตำแหน่งแห่งที่ พันธะหน้าที่ เกียรติและศักดิ์ศรีของชาวกุยที่ได้มาจาก

กิจกรรมการคล้องช้าง ถูกแทนด้วยการเมืองสมัยใหม่ซึ่งเป็นเวทีของข้าราชการ นายทุนท้องถิ่น

เชื้อสายจีนซึ่งมีสถานภาพผู้นำของชุมชน ในขณะที่ชาวกุยถูกกันออกไปจากการมีส่วนร่วมในเวที

การเมืองและเครือข่ายของระบบอุปถัมภ์   

  ในบริบทของการท่องเที่ยวนั้นพบว่า จังหวัดสุรินทร์ถูกฉายภาพว่าเป็น “เมืองช้าง”  ซึ่งถูก

จัดขึ้นในทุกปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ในเวทีของการท่องเที่ยวนี้ชาวกุยมีส่วนร่วมในฐานนะคนเลี้ยง

ช้างเมืองสุรินทร์ คนฝึกช้างเข้าขบวน แต่กิจกรรมดังกล่าวในฐานะผู้กระทำ (Agency) เมื่อเกียรติภูมิ  

ตกไปอยู่ที่ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ซึ่งนำเสนอในนามของชาวกุยโดยแสดงว่าตนมีความเชี่ยวชาญ  

ในเรื่องช้าง โดยที่ชาวกุยถูกกีดกันออกจากเวทีดังกล่าว  ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าราชการและ

ผู้นำท้องถิ่น ในภาวะที่สูญเสียบทบาทในฐานะผู้กระทบ (Agency) ชายกุยได้สร้างความเป็น (Agency) 

ของตนเองใหม่ผ่านการสร้าง “บ้านโบราณ”  ตามแบบบ้านดั้งเดิมของชาวกุย บ้านโบราณเป็นการนำ

เสนอตัวตนของชาวกุยอย่างแท้จริงบ้านโบราณจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวกุยใช้เป็นเครื่องมือในการ

ต่อต้านการครอบงำของรัฐ  (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ,1998อ้างถึงใน วาสนา ละอองปลิว,2546) 

  อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2549) ได้อธิบายถึงความเป็นชายขอบทางสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ซับซ้อนซึ่งมักผลักให้คนส่วนหนึ่งต้องไร้อำนาจ จนตกไปอยู่ชายขอบของ

สังคม แม้จะมีพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ยังหมายรวมถึงกระบวนการลดทอนความเป็น

มนุษย์  ด้วยความพยายามทำให้คนกลายเป็นสิ่งของบางอย่างที่ตายตัว  เช่นการทำให้เป็นสินค้า   

(Commoditization) และการติดป้ายให้มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงในแง่ลบ (Stigmatization) กระบวนการ

การเป็นคนชายขอบนั้นเกิดขึ้นได้ 2 ทิศทาง ที่ตรงกันข้ามกัน กล่าวคือ 

  ในทิศทางแรก ความเป็นชายขอบเกิดขึ้นจากการถูกกีดกัน การถูกลดอำนาจ หรือถูกติด

ป้าย เช่นกรณีผู้ติดเชื้อเอสไอวีนั้น ความเป็นชายขอบของพวกเขาเกิดจากผู้ติดเชื้อถูกแยกออกไปจาก

จากสังคม ถูกแปลกแยกจากสังคม ถูกผลักให้กลายเป็นชายขอบในลักษณะที่สังคมไม่ยอมรับ แต่พวกเขา  

ก็พยายามแยกตัวออกมาจากสังคม เพื่อให้เห็นตัวตนของเขาเอง  

  ทิศทางที่สอง ความเป็นชายขอบเกิดจาก การถูกดึงให้เข้าร่วมกระบวนการ จนกลับกลาย

เป็นชายขอบในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางแรก เช่นกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมถูกดึงให้เข้าร่วมใน

กระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่กับกลายเป็นการดึงให้พวกเขาถูก

แปลกแยก ถูกดึงให้เป็นคนชายขอบ เพราะมีสถานภาพเป็นสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นหรือใน

กรณีของผู้บริโภคสินค้าเงินผ่อนก็ถูกทำให้กลายเป็นชายขอบได้ เพราะยิ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในบริโภค

สินค้าเงินผ่อนก็ถูกทำให้กลายเป็นคนชายขอบได้ เพราะยิ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริโภคก็ยิ่งจะ
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กลายเป็นคนชายขอบในเชิงเศรษฐกิจด้วยการติดหนี้สินรุงรังจนไร้ความเป็นตัวเอง 

  ดังนั้นกระบวนการกลายชายขอบ จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะถูกกีดกันด้านเดียว แต่เกิดจาก

กระบวนการทั้งสองด้านภายใต้บริบทดังกล่าว ในปัจจุบันจะพบว่า ความเป็นชายขอบสามารถเกิดขึ้น

ได้ทุกหนทุกแห่ง การเป็นชายขอบจึงอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ในเกือบทุกสถานการณ์ 

  สุริยา สมุทคุปติ์และคณะ (2542) ชีวิตชายขอบของคนไทยในญี่ปุ่นที่กำลังดิ้นรนทำงาน

และดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างของกลุ่มคนและวิถีชีวิตที่เราเรียกว่า “คนชายขอบ” 

ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

  1) คนชายขอบ มักเป็นกลุ่มคนที่พลัดพรากจากถิ่นฐานดั้งเดิมและรากเหง้าทางวัฒนธรรม

ด้วยเหตุผลต่างๆเช่นความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ต้องการแสวงหาโชคหรือโอกาสในชีวิต ถูกบังคับ

หลอกลวงโดยแก๊งมาเฟียร์ข้ามชาติ 

  2) คนชายขอบ เป็นชนชั้นต่ำหรือกลุ่มคนไม่ได้ถูกจัดไว้ในระบบของชนชั้นของสังคม

ใหม่ ทำให้คนกลุ่มนี้ไร้สิทธิไร้เสียงทางการเมืองหรือไร้อำนาจโดยเฉพาะอำนาจทางเศรษฐกิจและ

การเมืองในสังคมใหม่ 

  3) คนชายขอบ มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงและต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเนื่องจาก  

คนกลุ่มนี้ต้องเริ่มต้นวิถีชีวิตและทำงานในสังคมแห่งใหม่โดยปราศจากการศึกษาอบรมหรือการเตรียม

ตัวที่เหมาะสม และที่สำคัญคนกลุ่มนี้ลักลอบเข้าเมืองและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของ

เจ้าของประเทศ ดังนั้น วิถีชีวิตของคนชายขอบต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด รวมทั้งเผชิญกับการ

เลือกปฏิบัติและภัยอันตรายต่างๆ รอบตัวอยู่ตลอดเวลา 

  4) คนชายขอบ เป็นกลุ่มคนที่อยู่ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมกับ

วัฒนธรรมใหม่ เนื่องจากคนชายขอบเกิดจากคนอพยพหรือย้ายถิ่นเพื่อตั้งถิ่นฐานและหางานทำใน

ประเทศใหม่ คนกลุ่มนี้เกิด เติบโต และเรียนรู้วัฒนธรรมของตนมาก่อนแล้ว เมื่อย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ใน

สังคมใหม่พวกเขาจำเป็นต้องยอมรับต่อรองหรือปรับเปลี่ยนผสมผสานเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน

กับวัฒนธรรมของสังคมใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ชีวิตและวัฒนธรรมของ “คนชายขอบ” 

จึงเป็นชีวิตที่อยู่ระหว่างวัฒนธรรมสองกระแส 

  5)  คนชายขอบ เป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมบริโภคในสังคม

สมัยใหม่  “คนชายขอบ” พบว่าในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทำงานในไร่นา โรงงานอุตสาหกรรม และสถาน

บริการ เกือบทั้งหมดชีชีวิตอยู่ในสังคมเมืองซึ่งเป็นสังคมบริโภค 

 

4. โอกาสทางศึกษาของคนไร้สัญชาติ 

  4.1   ความหมายของการศึกษา 

  สุพัตรา สุภาพ (2515) การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนต้อง



72
ปีที่	7		ฉบับที่	2		เดือนเมษายน		2556	

อยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆในสังคม มนุษย์เริ่มมีการศึกษาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักคิด

พิจารณาสิ่งรอบตัว และพยายามเข้าใจและหาหนทางอยู่รอดกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งเป็นการตอบสนอง

การอยู่รอดและความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์   

  การศึกษาจึงเป็นวิธีการที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ แบบของความประพฤติ และ

มรดกของสังคมแก่คนรุ่นต่อไป เป็นการช่วยพัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เข้าใจสังคม

ท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู่และสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืนๆ ในสังคมเน่ืองจากสังคมมีความสลับซับซ้อน 

มนุษย์จึงต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับสังคมที่พัฒนา ดังนั้นการศึกษาของมนุษย์จึงไม่สิ้นสุด

และเป็นกระบวนการที่มีอยู่ตลอดไป  

  การศึกษาคือการสร้างสมและการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อการแก้

ปัญหา และยังก่อให้เกิดความเจริญ การศึกษามีความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง และต้องการแก้ไขอยู่อย่าง

เสมอ การศึกษาจึงมีความหมายที่กว้างไกลและลึกกว่าการเรียนหนังสือและการไปโรงเรียน การศึกษา

ก่อให้เกิดความเจริญทางพุทธปัญญา จิตใจ สังคม การศึกษาไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อหาวิชาแต่เป็นการ

เรียนให้เกิดความคิด  

  4.2   แนวคิดเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา 

  ในมุมมองของนักสังคมวิทยา (Raymond Boudon ,1974  อ้างถึงใน นัยน์ปพร สิปปภาส,

2549) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสได้เสนอว่า ความไม่เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษานั้น เป็นผลมา

จากกระบวนการที่มีส่วนประกอบ 2 ประการ (Two-Component Process) คือ ผลลัพธ์มาจากการจัดชั้น

ทางสังคม (Primary Effects Of Stratification) และผลลัพธ์รองจากการจัดชั้นทางสังคม (Secondary 

Effects Of Stratification)  

  Boudon กล่าวถึง ผลลัพธ์หลักจากการจัดชนชั้นทางสังคม (Primary effects of stratification) 

เป็นอันดับแรก พบว่าผลลัพธ์หลักจากการจัดช้ันทางสังคมน้ีเช่ือมโยงกับความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม

ในระหว่างชนช้ันทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากระบบการจัดช้ันทางสังคม แม้ว่า Boudon ยอมรับว่าความ

แตกต่างในค่านิยมและทัศนะคติระหว่างชนชั้นทางสังคมก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในโอกาส

ทางการศึกษา  

  ซึ่ง Boudon ยังชี้ให้เห็นว่า ผลลัพธ์รองจากการจัดชั้นทางสังคม (Secondary effects of 

Stratification) มีความสำคัญมากกว่า โดยผลจากผลลัพธ์รองนี้ เกิดมาจากความแตกต่างทางด้าน

วัฒนธรรมในระหว่างชนชั้น แต่ความจริงแล้ว การที่ประชาชนเริ่มต้นที่ตำแหน่งแตกต่างกันในระบบ

ชนชั้น ก็จะสร้างความไม่เสมอภาพในโอกาสทางการศึกษา (นัยน์ปพร สิปปภาส,2549) 

  ในทฤษฎีตำแหน่ง (Position theory) ของ Boudon  มองว่าคนที่ประพฤติตนอย่างมีเหตุมี

ผล กล่าวคือคนเรามักจะมีการประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายและคุณประโยชน์รวมเข้าไปด้วยเมื่อต้องเลือก

ว่าจะอยู่ในระบบการศึกษานานเท่าใด และจะเลือกเรียนวิชาใด สำหรับคนที่อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่าง



73
ปีที่	7		ฉบับที่	2		เดือนเมษายน		2556	

กันในระบบการจัดชั้นทางสังคมแล้ว ต้นทุนค่าใช้จ่ายและการเลือกเรียนวิชาใดๆนั้นจะแตกต่างกัน

ออกไปด้วย แสดงให้เห็นว่าตามทฤษฎีของ Boudon ว่าแม้ปัจจัยอื่นๆจะมีอย่างเท่าเทียมกัน ประชาชน

ก็จะสร้างตัวเลือกที่แตกต่างกันขึ้นมาตามตำแหน่งของตนที่อยู่ในระบบการจัดชนชั้นทางสังคม 

  นอกจากนี้ Boudon พยายามประเมินความเชื่อมโยงของผลลัพธ์หลักและผลลัพธ์รองการ

จัดชั้นทางสังคมในเรื่องของความสำเร็จทางด้านการศึกษา (Education attainment) ซึ่งพบว่าเมื่อมี

อิทธิพลของผลลัพธ์หลัก ในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรม แล้ว ความแตกต่างทางชนชั้นใน

ด้านของความสำเร็จทางการศึกษาจะลดลงลงอย่างสังเกตเห็นได้ การขจัดผลลัพธ์รองจาการจัดชั้นทาง

สังคมมีอยู่ 2 ประการ (นัยน์ปพร สิปปภาส,2549) 

  ในประการแรก ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หากมีการจัดให้มีหลักสูตรบังคับเพียงหลักสูตร

เดียวทั้งโรงเรียน องค์ประกอบเรื่องตัวเลือกในการเลือกวิชาและระยะเวลาการศึกษาก็จะหมดไป เมื่อ

นักเรียนทุกคนเรียนเหมือนกันและได้เรียนที่ตามระยะเวลาเดียวกัน Boudon เห็นว่าในระบบการศึกษา

มีจุดแยกย่อย (Branching point) อยู่มาก กล่าวคือ การที่นักเรียนสามารถลาออกจากโรงเรียนหรือเลือก

วิชาเลือกต่างๆได้ หากไม่มีจุดนี้อยู่ในระหว่างชั้นปีที่นักเรียนส่วนใหญ่มักจะลาออกโรงเรียนกันแล้ว 

ความไม่เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาก็จะลดลง  

  แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคในโอกาสที่ 2 ก็คือการยกเลิกการจัดชั้นทาง

สังคม โดย Boudon มองว่า การเข้าไปอยู่ภายใต้การชี้นำของความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ เป็น วิถีทาง

ที่มีผลต่อการลดความไม่เสมอภาคในโอกาสทางศึกษาที่มากที่สุด  Boudon เห็นว่า สิ่งที่แก้ไขปัญหา

ความไม่เสมอภาคในโอกาสทางศึกษาได้นั้น อยู่ที่สังคมภายนอกมากกว่ามาจากความไม่เสมอภาคทาง

เศรษฐกิจในสังคมอุตสาหกรรมของประเทศแถบตะวันตกจะลดลง หากจะขจัดความไม่เสมอภาค  

ในโอกาสทางการศึกษาได้นั้นสังคมจำเป็นที่จะต้องไม่มีการจัดชั้นและรับการศึกษาก็ต้องไม่มีความ

แตกต่างใดๆ เลย 

  4.3   การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ 

  การศึกษาคือการสั่งสมและการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อการแก้ปัญหา

และยังเกิดความเจริญการศึกษามีความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการศึกษามีความหมายที่กว้างไกล

การศึกษาไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อหาวิชาแต่เป็นการเรียนให้เกิดความคิด รัฐบาลเกือบทุกประเทศได้  

เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้มีการบังคับให้เด็กต้องเรียนหนังสือ เพื่อให้ประชาชนมีการ

ศึกษาเพราะการศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา โดยเฉพาะในปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้น

การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือเป็นคนไร้สัญชาติได้

รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   4.3.1 กฎหมายและปฏิญญาระหว่างประเทศที่รับรองสิทธิในการศึกษาให้แก่บุคคลไร้

สัญชาติ 
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    4.3.1.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948  

    ให้คำจำกัดความของคำว่า “สิทธิมนุษยชน” ที่ว่ามนุษย์มีสิทธิ์ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด 

มนุษย์มีศักดิ์ศรี และมีความเสมอภาคกัน ห้ามเลือกปฏิบัติต่อมนุษย์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และยังได้

บัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งชีวิต สิทธิ์

ในทรัพย์สิน สิทธิในการทำงาน สิทธิในการศึกษา ซึ่งในรัฐต่างๆได้นำหลักการเหล่านี้มาใช้เป็นเวลา

นาน ซึ่งปฏิญญาฉบับนี้ได้รับรองสิทธิในการศึกษาไว้อย่างชัดเจนในข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดว่า บุคคล  

มีสิทธิในการศึกษา การศึกษาเป็นสิ่งที่ให้เปล่า โดยไม่คิดมูลค่าอย่างน้อยที่สุดในขั้นประถมศึกษาและ

ขั้นพื้นฐาน ( ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948) 

   เห็นได้ว่าการที่ปฏิญญาฉบับนี้กล่าวคือ “บุคคลมีสิทธิในการศึกษา” แสดงให้เห็นถึง

การรับรองถึงสิทธิของบุคคลในการที่จะได้รับการศึกษา อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงว่ามนุษย์จะมี

สัญชาติใด หรือแม้จะเป็น “คนไร้สัญชาติ” ก็ตาม เมื่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็น  

มีฐานะเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้บัญญัติ รับรองสิทธิในการศึกษาของบุคคลไว้ ประเทศ

ไทยจึงต้องให้การรับรองสิทธิในการศึกษา เป็นการรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยบุคคลทุกคน  

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มิใช่แต่เฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้น แต่หมายถึงคนที่มิได้สัญชาติไทยและ

คนไร้สัญชาติ 

   นอกจากนั้น ปฏิญญาฉบับนี้ ยังได้กำหนดให้ การศึกษาเป็นสิ่งที่ให้เปล่า โดยไม่คิด

มูลค่า อย่างน้อยที่สุดในขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน และการศึกษาจะต้องเปิดให้ทุกคนได้รับการ

ศึกษาเท่ากันตามความสามารถ ดังนั้น คนไร้สัญชาติจึงมีสิทธิในการศึกษาในระดับสูงได้ตามความ

สามารถและความต้องการ 

 

   กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966  

  รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้รับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา กล่าวคือ รัฐภาคีตกลงว่าการ

ศึกษาจะมุ่งไปในทิศทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ และความรู้สึกในศักดิ์ศรีอย่างเต็มที่ และจะมี

ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การศึกษาจะทำให้ทุกคนเข้าร่วมในสังคมได้ใน

สังคมเสรีอย่างแท้จริง จะส่งเสริมความเข้าใจ ความอดกลั้น มิตรภาพระหว่างชาติทั้งหลายและกลุ่ม

ของชนชาติ ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มศาสนา  รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้รับรองว่าเพื่อให้สิทธินี้บรรลุผล

เป็นความจริงอย่างเต็มที่ 

  1) การศึกษาขั้นประถมศึกษาให้เป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคนแบบให้เปล่า  

การศึกษาชั้นมัธยมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการศึกษามัธยมทางเทคนิคและอาชีวศึกษา โดยการจัดขึ้น

โดย ทั่วๆ ไปและให้ทุกคนมีสิทธิได้รับโดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทางและเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการนำ

การศึกษาแบบให้เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
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  2) ทุกคนต้องสามารถได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของ

ความสามารถ โดยวิธีการเหมาะสมทุกทาง  

  3) การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก

ได้สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับหรือเรียนไม่ครบตามช่วงเวลาทั้งหมดของการศึกษาขั้นประถม 

  4) จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบโรงเรียนทุกระดับอย่างแข็งขันให้มีระบบทุนการศึกษาที่

เพียงพอ และปรับปรุงของวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 

  อาจกล่าวได้ว่า การเข้าถึงสิทธิในสนธิสัญญาฉบับนี้มุ่งเน้นที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิใน

การศึกษาของบุคคล ซึ่งหมายรวมถึงคนไร้สัญชาติและคนด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้บุคคลทุกคน  

มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาและมีสิทธิในการศึกษาแบบให้เปล่าอย่างน้อยที่สุดจนถึงระดับการศึกษา

ภาคบังคับ และมีโอกาสอย่างต่อเนื่องในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามความสามารถของบุคคล  

  จากการที่ไปรีวิวมาแล้วสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายที่ได้ไปอ้างอิง  เด็กที่เกิดใน

ราชอาณาจักรไทยทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ และหากได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนไทยเขาเหล่านั้นจะได้

รับหลักประกันในเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี โดยรัฐบาลได้ให้เด็กไทยได้เรียนฟรี   

มีการสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษา เรื่องทุนอาหารกลางวัน 

  แต่สำหรับเด็กไร้สัญชาติจากการที่ได้ไปรีวิวมาพบว่าจะไม่ได้รับสิทธิในด้านการศึกษา

อย่างเท่าเทียมกับคนปกติแม้เขาเหล่านั้นได้รับหลักประกันจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในเรื่องของ

สิทธิในการคุ้มครอง สิทธิในการดำรงชีวิต สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการเข้าร่วมก็ตาม 

 

  แนวคิดเกี่ยวกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ 1989  

  ในปัจจุบันถือว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลสำคัญอย่าง

ยิ่งในการกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นอนุสัญญาที่มีประเทศ

ต่าง ๆ  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีหลักการสำคัญสองประการคือ  

  1. สิทธิของเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องที่รัฐหรือใครให้กับเด็ก แต่เป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัว

มาตั้งแต่เกิด ซึ่งอนุสัญญาใช้คำว่า “สิทธิติดตัว” (Inherent rights) ดังนั้น เด็กจึงเป็นผู้มีสิทธิที่ไม่มีผู้ใด

สามารถไปตัดทอนหรือจำกัดการใช้สิทธิอันชอบธรรมของเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กได้ 

  2. ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก จะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและที่สำคัญที่สุดคือต้อง

ยึดถือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The best interest of the child) เป็นข้อพิจารณาในการดำเนินการ   

(นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์,2546)  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้กำหนดว่ารัฐภาคีสมาชิกต้องเคารพและ

คุ้มครองสิทธิเด็กทุกคนที่อยู่ภายในเขตอำนาจของตนไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติของประเทศนั้นหรือไม่ 

ที่อยู่ภายในเขตอำนาจของตนโดยไม่เลือกปฏิ บัติในทุกรูปแบบ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ 

ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกำเนิดทางชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน 
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ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือ บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย  

การไม่เลือกปฏิบัตินั้นไม่ได้หมายความว่ารัฐจะต้องปฏิบัติต่อเด็กทุกคนเหมือนกันหมด หากเด็กกลุ่ม

ใดไม่สามารถใช้สิทธิเช่นเดียวกับเด็กอื่น เพราะสภาวะทางร่างกาย จิตใจ หรือสังคม เช่นเด็กพิการทาง

ร่างกายหรือทางสมอง คนไร้สัญชาติ  เด็กเร่ร่อน ยากจน เป็นต้น รัฐอาจจัดบริการให้เด็กเหล่านี้เป็น

กรณีพิเศษ เพ่ือช่วยให้เด็กกลุ่มน้ีได้ใช้สิทธิเท่าเทียมกับเด็กอ่ืน ๆ  หลักการน้ีได้มีบัญญัติไว้รัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 มาตรา 30 วรรคสาม ซึ่งกำหนดว่า “มาตรการที่รัฐกำหนดขั้นเพื่อขจัด

อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือ

เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” อนุสัญญาฯ ยังได้กำหนดว่าในการกระทำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก

ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรกสำหรับประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ

กับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ ได้แก่ (อนุสัญญาว่าด้วยเด็กสิทธิเด็ก, :http://www.oknation.net) 

  1) สิทธิที่จะมีชีวิต (Right to Life) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กำหนดว่ารัฐภาคีรับรองว่า

เด็กทุกคนมีสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่จะมีชีวิต และรัฐภาคีต้องประกันอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ให้มี

การอยู่รอดและการพัฒนาของเด็ก (ข้อ 6) เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูไม่ว่าโดยบิดา มารดา ญาติ

พี่น้องหรือรัฐ เพื่อให้อยู่รอดและเจริญเติบโต และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีเพียงพอตามฐานะ  

ซึ่งหากครอบครัวไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำ ภาครัฐต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือ 

เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการบริการด้านสุขอนามัยให้พ้นจากโรคภัยต่าง ๆ การตรวจรักษาและการบริการ

ด้านสาธารณสุขอื่น ๆ มีที่อยู่อาศัย ไม่ถูกทอดทิ้งให้เป็นเด็กเร่ร่อน สิทธิที่จะได้รับอาหารในปริมาณที่

เพียงพอและสะอาด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใดๆโดยคำนึงถึงชาติ สีผิว เพศ ภาษา 

ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกำเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์หรือสังคม 

  2) สิทธิที่จะได้รับปกป้องคุ้มครอง (Right to be Protected) เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการ

ปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองจากการถูกทำร้าย  

ทั้งทางร่างกาย จิตใจและทางเพศ ซึ่งรวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศกับหรือการแสวงหาประโยชน์ใน

รูปแบบต่าง ๆ จากเด็ก เช่น การค้าประเวณีเด็ก การขายเด็ก การนำเด็กไปใช้ขอทาน ไม่ว่าโดยบิดา

มารดา ผู้ปกครองเด็กหรือโดยบุคคลอื่น เด็กที่ลี้ภัยจากอันตรายเข้ามาในประเทศของรัฐภาคีจะต้องได้รับ

การคุ้มครองและช่วยเหลือ เด็กพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสิทธิได้ใช้ชีวิตที่ดีอย่างมีศักดิ์ศรีและ

ได้รับการส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองกับมีส่วนร่วมในสังคม เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากรัฐและสังคม  

  3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right to be Developed) สิทธิในการพัฒนาตนเองของเด็ก

เน้นทั้งด้านการพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญา การพัฒนาทางด้านร่างกาย อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ระบุว่าเด็กมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอต่อการพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ศีลธรรมและทางสังคม และที่สำคัญอย่างยิ่งคือสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา อันเป็น

พื้นฐานและมาตรการที่จำเป็นต่อการพัฒนาของเด็ก อนุสัญญาฯ กล่าวว่าเด็กมีสิทธิได้รับการศึกษาเพื่อ
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ให้เด็กได้พัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก 

ให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ให้เด็กได้พัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น

พื้นฐาน เป็นการเตรียมเด็กให้มีชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เสรีด้วยจิตสำนึกแห่งความเข้าใจ 

สันติภาพ ความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพในหมู่มวลมนุษย์ไม่แยกว่าเป็นกลุ่มใด   

(ข้อ 29) สิทธิในการศึกษานั้นอยู่บนพื้นฐานที่จะต้องให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยรัฐจะต้อง

จัดการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นประถมให้ทั่วถึง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากเด็กทุกคน อนุสัญญาฯ 

ครอบคลุมถึงเด็กทุกคนที่อยู่ในเขตอำนาจของรัฐนั้น ไม่ว่าจะมีสัญชาติใดตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติ 

ดังนั้น เด็กไม่ว่าจะมีสัญชาติใดหรือไม่มีสัญชาติ ก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาภาคบังคับและมี

สิทธิที่จะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน  

  4) สิทธิที่จะได้มีส่วนร่วม (Right to Participation) สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็ก เน้นถึง

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและรัฐภาคีต้องดำเนิน

มาตรการให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นทั้งต้องให้น้ำหนักต่อความคิดเห็นนั้นตามควรแก่อายุและวุฒิ

ภาวะของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทางศาลและทางการบริการที่จะมีผลกระทบต่อเด็ก 

เด็กต้องได้รับโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการนั้นตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

และสิทธิในการแสดงออกของเด็กรวมถึงอิสระในการแสวงหาได้รับหรือส่งต่อข้อมูลและความคิด  

ในทุกรูปแบบและในสื่อทุกประเภท  เด็กมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพทางความคิด  มโนธรรม  และศาสนา   

โดยเฉพาะที่มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเด็กในด้านต่าง ๆ 

  4.3.2  กฎหมายภายในประเทศไทยที่รับรองสิทธิในการศึกษาให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ 

   4.3.2.1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

   กระบวนการศึกษาเป็นกระบวนพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นการเสริมสร้าง

ความรู้ความสามารถที่จะช่วยให้การดำรงชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุขและมีคุณค่า รวมทั้งเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเมืองการปกครองของประเทศด้วยรัฐจึงมีหน้าที่สำคัญ

ประการหนึ่งในการที่จะจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมให้กับประชาชน ซึ่งการ

จัดการศึกษาดังกล่าว จะต้องเป็นการวางรากฐานที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรุ่งเรืองความ

มั่นคงของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐจะต้องเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค (บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ,2545) 

   ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงได้ให้

ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา รวมทั้งในเรื่องสิทธิและโอกาสทางการศึกษา   

   ในมาตรา 43 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ซึ่งเป็นหมวดสิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาว โดยบัญญัติว่าบุคคลไม่ว่าเหล่ากำเนิดหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญ
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นี้เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลทุกคน 

ไม่ใช่เฉพาะแต่บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (สุวรรณี เข็มเจริญ ,2547) 

   และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 ได้บัญญัติว่าศักดิ์

ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง จึงชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราช

อาจักรไทยไทยได้ให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

   อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 ยังได้

รับรองว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

อายุ สถานะของบุคคล จะกระทำมิได้ 

   ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยได้รับรอง และคุ้มครองสิทธิใน

การศึกษาไม่เฉพาะแต่บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น แต่หมายรวมถึงคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

   4.3.2.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เป็นกฎหมายหลักของรัฐในการ

จัดการกับการศึกษา   

   ใน มาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดว่ารัฐต้องจัดการศึกษา ต้องจัดให้

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ

บุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ

โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 

   ซึ่งมาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ได้ให้ความหมายของคำว่า “การศึกษา” หมายถึง

กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ

อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความ ก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์

ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต และตามมาตรา 15 ได้กำหนดให้การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเห็นได้ว่า ในการจัดการศึกษานั้นรัฐไทยมีหน้าที่

ต้องจัดการศึกษาให้บุคคลทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบ 

ตามความเหมาะสมเพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต(สุวรรณนี เข็มเจริญ ,2547) 

   เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมาย

แม่บททางการศึกษา ในมาตรา 17 ได้กำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยกำหนดให้เด็ก

ซ่ึงมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด ต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาจนอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก ดังน้ัน จึงต้องมีการปรับปรุง
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กฎหมายการประถมศึกษาขึ้นใหม่  จึงยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 และให้

ใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 แทนโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับนี้ได้กล่าวไว้ในมาตราที่ 6 ว่าให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเมื่อเด็กนั้นมีอายุย่างเข้า

ปีที่เจ็ดต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก 

   ซึ่งตามมาตรา 12 ยังมีการกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ

หรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความ

สามารถพิเศษ ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับ  

ส่ิงอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจำเป็นเพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาค  

ในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

   สรุปได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ต้องเข้าเรียนใน

สถานศึกษาจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา

อย่างทั่วถึง 

   4.3.2.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช /ถถจ ได้กำหนดไว้ใน

มาตรา 49 ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้อง

ได้รับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษา

อบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้

ตลอดชีวิตย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 ,http://liberary2.parliament.go.th ) 

   จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสำคัญ

กับการในการศึกษาของบุคคลว่าต้องเข้ารับการศึกษาอย่างน้อย12 ปี และรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ แก่ผู้ยากไร้ นั้นหมายรวมถึงเด็กไร้สัญชาติที่จะมีสิทธิในการศึกษาอย่างเสมอภาพและ

เท่าเทียมกับเด็กทั่วไป 

  4.4   สภาพปัญหาและอุปสรรคจากนโยบายของรัฐ 

  สุวรรณี เข็มเจริญ (2547) กล่าวว่าสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินการของ

ภาครัฐมีทั้งกรอบนโยบายของรัฐซึ่งจำกัดสิทธิในการศึกษาของคนไร้สัญชาติรวมถึงจากการยังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีรายละเอียด ดังนี้  
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   4.4.1  ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

   ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2540 ได้อนุญาติให้มีการจำกัดสิทธิในการ

ศึกษาของผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งการระบุส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนไร้สัญชาติ เนื่องจาก

ตามมาตรา 7 ทวิ แห่งพรบ.สัญชาติ ฉบับที่2 ได้กำหนดว่าผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดามารดา

เป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย (สุวรรณี เข็มเจริญ,2547) 

   แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของภาครัฐที่ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างสิทธิในการเข้าเมือง 

กับสิทธิอาศัย ถึงแม้จะเป็นคนไร้สัญชาติที่เป็นคนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อบุคคล  

มีสิทธิให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย บุคคลนั้นควรมีสิทธิในการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกและจำกัดในเรื่อง

การศึกษา 

   4.4.2 กลุ่มคนไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏร์และเป็นคนไร้สัญชาติซึ่งถูกจำกัดพื้นที่ 

   จากมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2540 กำหนดให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการ

ศึกษา แต่ออกนอกพื้นที่ที่ทางรัฐกำหนดจะถูกจำกัดสิทธิในการศึกษา ซึ่งการจำกัดสิทธิในการเดินทาง

ไม่เหมาะกับการดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มคนไร้สัญชาติในปัจจุบันอย่างยิ่ง เนื่องจากหากคนไร้

สัญชาติมีประสงค์ที่จะศึกษาในสถานศึกษาที่ตรงกับความเขามีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกพื้นที่

เพื่อไปศึกษาในสถานศึกษาที่ตรงต่อความต้องการ  การจำกัดพื้นที่ทำให้บุคคลไร้สัญชาติเหล่านี้  

ไม่สามารถพัฒนาพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในการจำกัดพื้นที่ในการศึกษา เป็นการ

จำกัดพื้นที่ตามที่กำหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายความมั่นคง สำหรับกลุ่ม

บุคคลบางกลุ่มซึ่งได้แก่ กลุ่มเนปาลอพยพ กลุ่มญวนอพยพ กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ กลุ่มจีนฮ่อ

อพยพ และกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีสถานะเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลทำให้บุคคลดังกล่าว

จะเดินทางออกนอกอำเภอหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต จากนายอำเภอหรือผู้ว่า

ราชการจังหวัด หรือปลัดกระทวงมหาดไทยซึ่งการห้ามออกพื้นที่นี้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต

ของบุคคลไร้สัญชาติในปัจจุบันโดยเฉพาะกับบุคลไร้สัญชาติที่จำเป็นต้องได้รับการศึกษา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สถานะเป็นบุคคล

ต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีสิทธิอาศัยถาวรในประเทศไทยและให้บุตรที่เกิดใน

ประเทศไทยได้รับสัญชาติไทย บุคคลเหล่านี้ก็จะได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำคน

ต่างด้าว ซึ่งมีสิทธิให้บุคคลเหล่านี้มีสิทธิอาศัยอยู่ถาวร โดยไม่ถูกจำกัดพื้นที่และมีสิทธิในการเดินทาง

ได้ทั่วราชอาณาจักร แต่ด้วยกระบวนการจัดทำเอกสารมีความล่าช้าทำให้ปัจจุบันจึงยังไม่มีออกออก

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้ ดังนั้นผลจาการล่าช้าทำให้บุคคลเหล่านี้จึงยังเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้า

เมืองอย่างผิดกฎหมาย  

   จากแนวปฏิบัติฉบับนี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการที่คนไร้สัญชาติไม่สามารถเข้าถึง
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สิทธิในการศึกษา หากบุคคลนั้นประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในพื้นที่อาจจะไม่มี

สถานศึกษารองรับบุคคลไร้สัญชาติ จึงเป็นการตัดโอกาสที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาอย่าง

เต็มที่และเต็มความสามารถ และตามความต้องการ (สุวรรณี เข็มเจริญ,2547) 

   4.4.3 การถูกปฎิเสธในการเข้าถึงการศึกษา 

   สภาพปัญหาที่บุคคลไร้สัญชาติจะประสบคือสถานศึกษาปฏิเสธไม่อนุญาตให้เข้า

เรียน เนื่องจากเห็นว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่มีเอกสารในการพิสูจน์ตน จึงไม่สามารถ

เข้าเรียนได้ ชี้ให้เห็นว่าการปฏิเสธสิทธิในการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้เกิดจากความไม่รู้ และ

ไม่เข้าใจกฎหมายท่ีรองรับสิทธิในการศึกษาของคนไร้สัญชาติเหล่าน้ี ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ให้การรับรองสิทธิในการศึกษาไว้อย่าง

ชัดเจนว่าเด็กที่ไม่มีสัญชาติก็สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาได้โดยไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษา

กำหนด 

   นอกจากนั้นแล้วสถานศึกษาบางแห่งอนุญาตให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเรียนได้แค่

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น ไม่สามารถเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทั้งที่กฎหมาย  

ก็ไม่ได้มีการจำกัดสิทธิเช่นนั้นไว้ 

   4.4.4 การไม่ได้รับหลักฐานทางการศึกษา 

   สภาพปัญหาจาการถูกปฏิเสธสิทธิในการศึกษาของคนไร้สัญชาติ ไม่เพียงแต่สถาน

ศึกษาไม่อนุญาตให้บุคคลเหล่านี้เข้าเรียนเท่านั้น ในกรณีที่คนไร้สัญชาติเหล่านี้สามารถเข้าเรียนในเข้า

มาเรียนในสถานศึกษาได้แล้วนั้น แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาแต่กลับไม่ออกหลักฐานทางการศึกษาให้ 

โดยสถานศึกษาบางแห่งอ้างว่า เนื่องจากสถานศึกษาอนุญาตให้เด็กไร้สัญชาติเข้าเรียนนั้น เป็นการ

อนุญาตให้เด็กไร้สัญชาติได้เรียนรู้ร่วมกับเด็กอื่นเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการลงชื่อเด็กไร้สัญชาติในทะเบียน

นักเรียนอย่างถูกต้อง ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาแล้ว จึงไม่สามารถออกหลักฐานสำหรับการศึกษาให้ได้  

เป็นอุปสรรคต่อการที่คนไร้สัญชาติเหล่านี้จะนำไปใช้สมัครศึกษาต่อ หรือสมัครงาน  

 

5. แนวคิดเกี่ยวกับโอกาสชีวิต (Life Chances) 

  5.1  ความหมายโอกาสชีวิต 

  Max Weber นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง “โอกาสชีวิต” (Life 

chances ) ว่าบุคคลมีโอกาสที่ดีในการปรับปรุงเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้น Weber พยายามจะ

อธิบายถึงวิธีการที่บุคคลจะได้รับปัจจัยบางอย่างที่ดีขึ้น เรื่องโอกาสจึงมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์

ทางสังคม ซึ่งการได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต หมายถึง ขอบเขตที่บุคคลจะมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร 

เช่น อาหาร  เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาล และการได้รับการศึกษา คุณภาพชีวิตนั้นรวมถึง 

ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะจัดหาสิ่งที่ต้องการ  การมีงานทำ  และการได้มาซึ่งความพอใจ   
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มองอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตน (นัยน์ปพร สิปปภาส,2549) 

  แนวคิดเรื่องโอกาสชีวิตของ Weber  เป็นการขยายแนวความคิดบางส่วนมาจาก Karl Marx 

อาจกล่าวได้ว่า Marx และ Weber ต่างก็เห็นตรงกันว่า  ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสำคัญในการกำหนด

อนาคตของบุคคล แต่ของแนวความคิดของ Weber โอกาสชีวิตมีความซับซ้อนมากกว่าและแตกต่าง

จากมุมมองของ Marx ในเรื่องช่วงชั้นทางสังคม และ ระดับชั้นทางสังคม สำหรับMarx  ในเรื่องการ

การแบ่งชนชั้นทางสังคมและชนชั้นทางสังคม โดยที่ Marx มองว่าวิถีการผลิตคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด

และเขามีโอกาสชีวิต Weber ได้นำปัจจัยอื่น ๆ เข้าไปในแนวคิด เช่น การเคลื่อนไหวทางสังคม และ 

ความเท่าเทียมกันทางสังคมรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมหนึ่ง, เช่น เพศ การ

แข่งขัน และ เชื้อชาติ (Life Chance,http://en.wikipedia.org)  

  สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2527) โอกาสชีวิต (Life Chance) และแบบชีวิต (Life Style) โดย

อธิบายคำว่าโอกาสชีวิตตามความคิดของ  Max Weber ว่าหมายถึง ความสามารถของคนที่จะได้มาซึ่ง

สิ่งที่หายากทั้งปวง (Scarce Resources) โดย Weber กล่าวว่า ชนชั้นคือคนหรือกลุ่มคนที่มีโอกาสชีวิต

เหมือนกัน นั้นคือ คนที่อยู่ในชนชั้นเดียวกันมีโอกาสดีที่จะมาซึ่งสิ่งที่หายากในสังคมเหมือนกัน คนที่

อยู่ในชนชั้นสูงมีโอกาสที่จะได้มาซึ่งของหายากในสังคมมากกว่าคนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างที่ยากจน 

ส่วนคนชั้นกลางมีโอกาสได้ของหาอยากในสังคมน้องกว่าคนชนชั้นสูง ส่วนคนชนชั้นยากจนไม่มี

โอกาส หรือมีโอกาสได้รับสิ่งหายากในสังคมน้อย ซึ่งต่างจาก Karl Marx เน้นในเรื่องของการเป็น

เจ้าของทรัพย์สินมากก็เป็นคนชั้นสูง คนที่มีทรัพย์สินปานกลางเป็นชนชั้นกลาง คนที่ไม่มีทรัพย์สิน

หรือไม่มีทรัพย์สินถือเป็นคนชั้นล่างยากจน 

  ดังนั้นคำว่าโอกาสในชีวิต (Life Chance) ตามแบบที่  Weber  สามารถกำหนดแบบชีวิต   

(Life Style) ของคนในสังคมโดยชี้ให้เห็นว่าคนแต่ละชนชั้นมีโอกาสชีวิตและแบบชีวิตที่ไม่เหมือน

กันอาจมีอำนาจไม่เท่ากัน คนที่มีแบบชีวิตและโอกาสในชีวิตเหมือนกัน (ชนชั้นเดียวกัน) ย่อมมีอำนาจ

เท่าเทียมกัน  Weber มิได้สนใจการปฏิวัติสังคมเหมือนมาร์ก แต่เขาสนใจประเด็นเรื่องเสรีภาพใน

ระดับบุคคลมากกว่า Weber ให้ความสำคัญกับชนชั้นในความหมายของช่วงชั้นโดยพิจารณาถึง

องค์ประกอบสามประการ (พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์,2548) ดังนี้ 

  1) เมื่อคนจำนวนหนึ่งมีองค์ประกอบของโอกาสในชีวิต (Life Chance) ร่วมกัน  

  2) องค์ประกอบดังกล่าวนั้นเกี่ยวพันอย่างชัดเจนกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในลักษณะ

ของการเป็นเจ้าของสินค้าและโอกาสในการได้รับรายได้  

  3) องค์ประกอบเหล่านั้นที่พวกเขามีร่วมกันนั้นถูกนำเสนอในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

สินค้าและตลาดแรงงาน  

  Weber  สนใจเรื่องขององค์ประกอบของโอกาสในชีวิต ในกรณีของชนชั้นนั้น Weber   

พูดถึงสถานการณ์ทางชนชั้นที่สะท้อนออกมาถึงโอกาสในชีวิตที่ถูกกำหนดโดยตลาด อาทิ ทรัพย์สิน



83
ปีที่	7		ฉบับที่	2		เดือนเมษายน		2556	

ที่แต่ละคนถือครอง ความชำนาญและการศึกษา และสำหรับ Weber นั้น ชนชั้นทางสังคม (Social 

Classes) นั้นประกอบด้วย ชนชั้นกรรมาชีพ ชนชั้นกระฎุมพีน้อย ชนชั้นนักเทคนิค ผู้ชำนาญการ และ

ผู้บริหารระดับล่าง และพวกชนชั้นที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางสังคมจากทรัพย์สินและการศึกษา ซึ่งในระดับ

การพรรณนาถึงโครงสร้างทางชนชั้นนี้ Marx และ Weber ไม่ได้ต่างกัน แต่สิ่งที่แตกต่างโดยนัยยะ

สำคัญก็คือ โครงสร้างทางชนชั้นสำหรับ Weber ไม่ได้นำไปสู่การปฏิวัติ นอกจากนี้แล้วการที่แต่ละคน

อยู่ในชนช้ันเดียวกันน้ันไม่ได้หมายความว่าจะมีการกระทำทางสังคมและทางการเมืองในแบบเดียวกัน 

เพราะชนชั้นทางเศรษฐกิจ นี้เป็นเพียงหนึ่งในพื้นฐานของการกระทำทางสังคมเท่านั้น   

  Weber ยกตัวอย่างที่สำคัญว่าการพัฒนาทุนนิยมในตะวันตกนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการกดขี่ทางชนชั้น หากแต่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการตีความการใช้ชีวิตในแบบ

ใหม่ของชาวโปรแตสแตนท์ที่ขยันหมั่นเพียรเพื่อหาหนทางพิสูจน์ตัวเองกับพระเจ้าด้วยตัวของพวก

เขาเอง นอกจากนี้ Weber ยังเชื่อว่านอกจากชนชั้น (Class) แล้ว “กลุ่มสถานภาพ” (Status Group) ก็ถือ

เป็นส่วนหน่ึงของปรากฏการณ์ของการจัดสรรอำนาจภายในชุมชน และในบางกรณีเร่ืองของสถานภาพน้ัน

ก็มีส่วนสำคัญในการกำหนดการระบุถึงรางวัลหรือสิ่งที่มูลค่าที่คนๆนั้นจะได้รับ และในหลายกรณี

สถานภาพ ซึ่งเกี่ยวพันกับเอกสิทธิ์นั้นอาจขัดแย้งกับความต้องการของตลาด แนวคิดเรื่องสถานภาพจึง

เป็นแนวคิดที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมไปถึงการมีจิตสำนึกร่วมกันและการบริโภคร่วมกันในวิถีชีวิต

บางประการ (Life Style) ซ่ึงในแง่น้ีกลุ่มสถานภาพของ Weber อาจไม่จำต้องเก่ียวพันกับการเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองขนาดใหญ่ก็ได้ 

  อาจสรุปได้ว่า ปรากฎการณ์ในสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน เนื่องจากกลุ่ม

คนบางกลุ่มได้รับการปฏิเสธที่จะได้เป็นเจ้าของทรัพยากรพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดและ

เพื่อสวัสดิการของชีวิต กลุ่มคนในสังคมดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องต่างๆ เช่น

ความมั่นคงของชีวิต เกียรติยศ อำนาจทางการเมืองและโอกาสชีวิต ความแตกต่างกันดังกล่าวมาจาก

การจัดช่วงชั้นทางสังคม (Social Class) โดยการเปรียบเทียบคนในชนชั้นต่างๆ คือสถานภาพที่ได้มา

แต่กำเนิด ดังนั้นสถานภาพของพวกเขาหรือตำแหน่งทางสังคมของเขาจะถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิด เพศ 

เชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ คือสถานภาพดังกล่าวในสังคมไทย อาจกล่าวได้ว่าคนชายขอบของสังคม

ไทยในปัจจุบันมีโอกาสสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของการพัฒนา เนื่องจากขาดโอกาสที่ดีในการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม อย่างเช่น คนไร้สัญชาติซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนอาข่าที่ขาดโอกาสใน

การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐอย่างเสมอภาค แต่หากบุคคลเหล่านี้ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต เช่น การเข้าถึง

โอกาสทางด้านการศึกษาเพราะโอกาสทางการศึกษานำมาสู่การยอมรับของคนในสังคม  
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6. โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาจังหวัดเชียงราย 

  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา กระบวนการเข้าสู่ภาวะชายขอบทางการศึกษาของเด็ก

นักเรียนอาข่า ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่เป็น

ข้อมูลหลัก คือเด็กไร้สัญชาติที่เป็นกลุ่มนักเรียนอาข่า ในโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาจังหวัดเชียงราย 

โดยโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชน  ประเภทการศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน มาจาก  

ชนกลุ่ม ชนเผ่า และต่างชาติพันธุ์มากถึง 12 เผ่า โดยจัดการศึกษาโดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ศาสนาและ

ให้ความเสมอภาคในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดโอกาสสำหรับบุคคลที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ 

  โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้

ประกาศศาสนาคริสต์ ซึ่งพบเห็นเด็กชาวกระเหรี่ยงขาดโอกาสทางการศึกษา จึงดำเนินการก่อตั้ง

โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนมีความรู้  เนื่องจากผู้เรียนร้อยละ 90   

มีพื้นฐานที่มาจากครอบครัวชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

เป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของเอกชนการกุศลที่ให้ความ

ช่วยเหลือเด็กชนเผ่ามากที่สุด และมีเด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติอยู่เป็นจำนวนมากเด็กไร้สัญชาติส่วนใหญ่

มีความยากจนและขาดสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่ควรจะได้รับเนื่องจากเป็นคนไม่มีสัญชาติใดๆในโลก  

  ดังนั้นการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนมีความรู้และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น และ

เนื่องด้วยเป็นคนไร้สัญชาติจึงมีอุปสรรคในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ การเข้าถึงบริการทางด้าน

สาธารณสุข ปัญหาการเดินทางออกนอกพื้นที่เพราะไม่มีเอกสารใดที่สามารถแสดงตัวว่าเป็นคนชาติ

ใด และการไม่ได้รับการศึกษาในระดับมหาลัยที่มีชื่อเสียตามที่ตนคาดหวัง  

 

  6.1  ประวัติของโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 

  ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ประกาศศาสนาคริสต์  ในปี พ.ศ.2500  โดยขณะนั้นผู้ประกาศศาสนา  

ชาวไทยได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านน้ำลัดและพบเห็นเด็กชาวกะเหรี่ยงขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้

ประสานงานกับมิชชันนารีชาวอเมริกันดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน โดยมอบหมายให้นางสาวสายคำ 

เสดวงชัย เป็นครูผู้สอน โดยเน้นการสอนภาษาไทยและคริสต์เตียนศึกษา ต่อมาในวันที่ 5 มิถุนายน   

พ.ศ.2502  โรงเรียนได้ขออนุญาตจากทางราชการเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี

นายจำนง  อุประคำ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ มีครูสอนอีก  3 คน และมีผู้เรียนจำนวนทั้งสิ้น 57 คน  

และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และได้รับ

อนุญาตให้รับผู้เรียนเพิ่มได้อีกรวมทั้งหมด จำนวน 388 คน  การดำเนินงานในระยะแรกนี้ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณการบริหารทั้งโรงเรียนและหอพักทั้งหมดจากมูลนิธิอเมริกันแบ๊บติสท์มิชชั่น  
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  ในปี พ.ศ.2526  โรงเรียนได้ยุบชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเหลือเพียง 6 ชั้น และขอ

ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  และได้ขยายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ.2528 

  ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีที่คณะมิชชันนารี ได้ถอนโครงการช่วยเหลือด้านงบประมาณออกไป

จากโรงเรียนและให้โรงเรียนช่วยเหลือตนเองโดยการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนทำให้การบริการ

โรงเรียนอยู่ในภาวะลำบาก เนื่องจากผู้ปกครองยากจนไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนได้ รายได้

ประจำที่ได้รับคือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 

  ปี พ.ศ.2535  โรงเรียนได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมากจนไม่

สามารถดำเนินการต่อไปได้จึงนำปัญหาดังกล่าวปรึกษากับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน และได้รับคำแนะนำให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารโรงเรียนจากโรงเรียนเอกชนในมาตรา 

15 (1) เป็นโรงเรียนเอกชนในมาตรา 15(3) ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาสงเคราะห์ 

โดยได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ.2539 

  ปี พ.ศ.2542  โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง ได้รับงบประมาณสนับสนุน

จากทางรัฐบาลส่วนหนึ่งและได้รับเงินบริจาคสมทบจากบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาจาก 

คริสตจักรต่าง ๆ และบุคคลทั่วไปอีกส่วนหนึ่ง จนกระทั่งสามารถก่อสร้างอาคารเรียนใหม่สูง 3 ชั้น 

จำนวน 1 หลัง โดยให้ชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า “อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์” และเปิดใช้เป็น

อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา 

  ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด   

3 ชั้น เพิ่มอีก 1 หลัง โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลไทยส่วนหนึ่งและงบประมาณสมทบจาก

สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่ง ได้เปิดใช้เป็นอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่

ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา 

  ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งเปิดสอนระดับชั้น

อนุบาลศึกษาปีที่ 1 จนถึงอนุบาลศึกษาปีที่ 2 มีผู้เรียนในปีแรกทั้งสิ้นจำนวน 67 คน โดยใช้อาคารซ่อม

พอเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวในปีแรกนี้ก่อน และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากสถานทูตญี่ปุ่นส่วนหนึ่ง และงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งในการ

ก่อสร้างอาคารไทยง  ซึ่งเป็นอาคารถาวรขนาด 2 ชั้น และใช้เป็นอาคารเรียนอนุบาลในปีการศึกษา 

2547  พร้อมกับขยายระดับปฐมวัยจนถึงอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในปีเดียวกันนี้ 

  ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการจัดชั้นเรียนถึงช่วงชั้น  

ปีที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์  

แต่เน้นการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนเป็นปีการศึกษาแรก  โดยมีนักเรียนปีการศึกษานี้   

รุ่นแรก จำนวนทั้งสิ้น 43 คน  และในปีการศึกษา 2548 นี้ เป็นปีแรกที่จัดให้มีการเรียนรู้แบบเดินเวียน

เรียนตามศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยจัดให้มีห้องสำหรับการจัดกิจกรรมการ
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เรียน จำนวน 3 ห้อง  ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีห้องปฏิบัติการ   

2 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการระดับประถมศึกษา และห้องปฏิบัติการระดับมัธยมศึกษา และห้องศูนย์การ

เรียนรู้ 2 ห้อง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ที่จัดแบ่งตามกิจกรรมเฉพาะภายในกลุ่มสาระ คือ ห้อง

ดุริยางค์  ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล และห้องศิลปะ โดยใช้อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

เป็นอาคารเรียนหลัก และบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้อาคารเรียนมิตรภาพ (ข้อมูลโรงเรียนสหศาสตร์

ศึกษา,2554) 

  6.2 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 

โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ความสามารถในการเรียนภาษาไทย  เพื่อใช้ในการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

มีคุณภาพ จริยธรรม ตามแบบคริสต์ศาสนาตะหนักในความเป็นไทย สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม

ตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุขและร่วมมิกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการ

อ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ และการสื่อความตามศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังให้  

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบคริสต์ศาสนา และมีวินัยในตนเอง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมในท้องถิ่น สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพดี ร่วมมือกับ

ชุมชนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  6.3 พันธกิจของโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 

  1)  พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้เรียนและท้องถิ่นตามสภาพจริง 

  2)  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  3)  จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความ

ถนัดของตนเอง 

  4)  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

  5)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยเพื่อการนสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน 

  6)  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

  7)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 

  8)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแบบคริสต์ศาสนา  มีวินัย  เสียสละและ

ช่วยเหลือผู้อื่น 

  9)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
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  10) พัฒนาผู้บริหารและครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

  11) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้และความสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน 

การเรียนการสอน 

  12)  ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรมตามนโยบายของสถานศึกษาและสามารถปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  13)  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ ความถนัดและประสบการณ์

ของแต่ละบุคคล 

  14)  จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

  15)  พัฒนาอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  16)  จัดสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

รายการอ้างอิง 

หนังสือภาษาไทย 

กมล สนธิเกษตรริน.2529.คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. กรุงเทพฯ: 

 สำนักพิมพ์นิติบรรณษการ. 

เกื้อ วงศ์บุญสิน. 2540. ประชากรกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

จุลชีพ ชินวรรณโณ.2542.สู่สหสวรรษที่ 3 กระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกไร้พรมแดน.กรุงเทพฯ:สำนัก  

 พิมพ์ชวนพิมพ์. 

ชาย โพธิสิตา.2547.ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ.กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 

ชุมพร ปัจจุสานนท์.2546.กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล: สัญชาติ บุคคล.  กรุงเทพฯ: สำนัก 

 พิมพ์วิญญูชน. 

ดำรงค์ ฐานดี.2538. รัฐกับการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ .2545.สิทธิและโอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

 พ.ศ 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์  21 เซ็นจูรี่ 

ปริตตา  เฉลิมเผ่า  กออนันตกูล .2541.  ชีวิตชายขอบ : ตัวตนกับความหมาย.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 

 อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ. 

พงษ์ศานต์ พันธุลาภ .2546.สังคมชุมชนระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ซัม ซิสเต็ม 

ทวิช จตุรวรพฤกษ์.2541.เรื่องเสียงจากคนชายขอบ : ศักด์ศรีความเป็นนของชาวลีซอ.เชียงใหม่: 

 เครือข่ายชาติพันธุ์ศึกษา และศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะ  

 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.การบริหารสังคมกับโครงสร้างสังคม.กรุงเทพฯ:มิสเตอร์ ก๊อปปี้. 
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วราคม ทีสุกะ. 2531.สังคมวิทยาปัญหาสังคม.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ประสานมิตร. 

วิทยา เชียงกูล.2527.การพัฒนาเศรษฐกิจไทย:บทวิเคราะห์.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ฉับแกระ. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์.2527.สังคมวิทยาการเมือง.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เจ้าพระยาการพิมพ์. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์. 2550. สังคมศาสตร์เบื้องต้น .กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์. 2549. ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม .กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ 

สุเทพ สุนทรเภสัช.2540.ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย.เชียงใหม่:สำนักพิมพ์โกลบอลวิชั่น. 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุพัตรา สุภาพ.2515.ปัญหาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 

สุริยา สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กิติอาษา.2542.มนุษยวิทยากับโลกาภิวัตน์:รวมบทความ.นครราชสีมา.ห้อง  

 ไทยศึกษานิทัศน์สำนักเทคโนโลยีสังคม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.สำนักพิมพ์นิติบรรณษการ. 

สุริชัย หวันแก้ว.2550.คนชายขอบจากความคิดสู่ความจริง.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์   

 มหาวิทยาลัย 

สุริชัย หวันแก้ว.2546.กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ.กรุงเทพฯ:คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ   

 สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

อมรา พงศาพิชญ์.2533.วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์: วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา.  

 กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อคิน รพีพัฒน์,ชยันต์ วรรธนะภูติ,อมรา พงศาพิชญ์,สุภางค์ จันทวานิช และฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ. 

 2544.คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา.ขอนแก่น:คลังนานาวิทยา. 

อมรา พงศาพิชญ์.2533.วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์:วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา.  

 กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย. 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.25สังคมและวัฒนธรรม.  

 กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย. 

อานันท์ กาญจนพันธุ์.2549.อยู่ชายขอบมองลอดความรู้.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มติชน. 

 

วิทยานิพนธ์ 

เชาวเลิศ มากสมบูรณ์.2539.กระบวนการทำศัลยกรรมเสริมความงาม.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

 คณะสังคมวิทยามนุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. 2553.โครงสร้างสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนกระทำใน 

 โรงเรียน :โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง.วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ. 
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นัยน์ปพร สิปปภาส.2549.ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา:ศึกษากรณีบุตรแรงงานต่างด้าวในเขต  

 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร .วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วาสนา ละอองปลิว.2546.ความเป็นชายขอบการสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนพลัดถิ่น กรณีศึกษาชาว  

 ดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย 

 ธรรมศาสตร์. 

สิงหนาท แสงสีหนาท. 2545 .หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย. วิทยานิพนธ์  

 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการ  

 ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สิริพร สมบูรณ์บูรณะ.2535.วิถีชีวิตใน ชุมชนชายขอบ ของสังคมเมือง:กรณีศึกษาคนขุ้ยขยะในชุมชน  

 กองขยะชานเมือง.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยามหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุภาวิดา เขมาธนนันท์ . 2547.สภาพการณ์ของเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติในประเทศไทย: ศึกษากรณี  

 บุคคลที่บิดาและมารดาเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในอำเภอเมือง จังหวัด  

 สมุทรสาคร.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สมฤดี สงวนแก้ว.2546. กระบวนการพัฒนาและธำรงเอกลักษณ์ “กะเทย” ในสังคมมุสลิม.วิทยานิพนธ์  

 มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุวรรณี เข็มเจริญ.2547.สิทธิในการศึกษาของคนไร้สัญชาติ.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อาทิตย์ วงศ์อทิติกุล.2549. ชาวดอยไร้สัญชาติกับอัตลักษณ์: ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าหมู่บ้าน  

 พญาไพรเล่ามา จังหวัดเชียงราย.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

บทความในวารสาร 

จุลชีพ ชินวรรโณ. 2528.ระบบโลก: แนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 26 กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ชูศักดิ์ วิทยาภัค.มีนาคม 2541.สังคมศาสตร์กับการศึกษาคนชายขอบ.เชียงใหม่:วารสารทางวิชาการ 

 คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์.2546. สิทธิเด็กเพื่อการป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน.วารสารสังคมสงเคราะห์  

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทรและคณะ. รายงานการวิจัยภายใต้โครงการศึกษาปัญหาผลกระทบ 

 ด้านสิทธิมนุษยชนต่อคนไร้สัญชาติในประเทศไทย เสนอต่อการประชุมวิชาการเรื่อง “งานวิจัย 

 ของประเทศไทยด้านการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน”์ 24 มิถุนายน 2545 , 
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พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร.2546.สิทธิมนุษยชนของชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศไทย: 

 แนวคิดในการจัดการ,เอกสารทางวิชาการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่3, 

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.ชนชั้นและช่วงชั้นในสังคมไทย ,เอกสารประกอบการสอน: 5 มิถุนายน 2548 

อรรถจักร  สัตยานุรักษ์.2542.จากคนนอกสู่คนชายขอบ.  วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 12 ตุลาคม 

 

ภาษาอังกฤษ  
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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