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ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อต้ังขึ้นในปี  

พ.ศ. 2526 มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้ในการเข้าใจสภาพสังคมไทยในทุก ๆ ด้าน  การ
จัดการเรียนการสอนจึงเป็นในเชิงสหวิทยาการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเปิดสอนใน 
3 สาขาวิชา คือ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่ีเน้นหนักไป
ในสาขาการพัฒนาท่ีมีการผนวกรวมสาขาหลักท้ังสามเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน  โดยใช้ช่ือ
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา  

 
หลักสูตรวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการผลิต

บัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์ โดยสามารถ
น ามาใช้วิเคราะห์และเช่ือมโยงข้อมูล เพื่อแสวงหาค าตอบในประเด็นท่ีสงสัยได้อย่างเป็น
เหตุเป็นผล ก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีผ่านมาแต่ละรุ่นของหลักสูตร จะต้องผ่าน
การท างานวิจัยท่ีเป็นไปตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีก าหนดรายวิชาทางด้านระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาและการศึกษาเอกเทศ โดยขั้นตอนของการท าวิจัย เริ่มต้ังแต่การพัฒนาโครงร่าง
วิจัย การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการจัดท าเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี
ครึ่ง ท าให้ผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีออกมา มีข้อมูลจากพื้นท่ีวิจัยท่ีน่าเช่ือถือและน่าสนใจ 
ดังเช่นในหนังสือรวมบทความวิจัยเล่มนี้  

 
10 บทความวิจัยของนักศึกษาท่ีท่านก าลังจะได้อ่านนี้ จะท าให้ท่านได้รับความรู้

และความเข้าใจถึงส่ิงท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้จากการศึกษาสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การ
พัฒนา ท้ังในแง่มุมเรื่องการน าเสนอกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ การเลือกใช้ระเบียบวิธี
วิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนกระท่ังการเลือกน า เสนอ
ผลการวิจัยของตนออกมาในรูปของบทความวิจัย  

 
อาจารย์ ดร. ศิบดี นพประเสริฐ  

และนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เอกสังคมศาสตร์การพัฒนา  
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 พุทธศักราช 2526 นอกจากจะเป็นปีท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงท้ังในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของไทย ภายใต้บริบทความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระดับระหว่าง
ประเทศแล้ว ยังนับเป็นปีท่ีส าคัญยิ่งส าหรับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพราะเป็นปีท่ีก่อตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์ อันเป็นภาควิชาท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจสภาพสังคมไทยทุกมิติ จึงออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเปิดสอนใน 3 สาขาวิชา อาทิ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นหนักไปในสาขาการพัฒนาท่ีมีการผนวกรวมสาขา
หลักท้ังสามเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน โดยมีช่ือหลักสูตร คือ “อักษรศาสตรบัณฑิต สาขา
สังคมศาสตร์การพัฒนา” 
 
 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา ให้ความส าคัญอย่าง
ยิ่งกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจแนวความคิดและทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์ 
ผ่านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการค้นคว้าวิจัยประเด็นปัญหาทาง
สังคมในแง่มุมต่างๆ ท่ีนักศึกษาสนใจ ด้วยความมุ่งหวังว่านักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์และ
เช่ือมโยงข้อมูล เพื่อหาค าตอบในประเด็นท่ีสงสัยได้อย่างเหมาะสมและเป็นเหตุเป็นผล 
 
 ก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษาเป็น “อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การ
พัฒนา” นักศึกษาท่ีผ่านมาแต่ละรุ่นของหลักสูตร นอกจากจะต้อง “แลกเปล่ียน เรียนรู้” 
ร่วมกับคณาจารย์ประจ าภาควิชาตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษาแล้ว นักศึกษายังจะได้เป็น
เจ้าของบทความวิจัย ท่ีเป็นผลผลิตจากกระบวนการท างานวิจัย อันเป็นไปตามเนื้อหา
หลักสูตรท่ีก าหนดรายวิชาทางด้านระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนา และการศึกษาเอกเทศ 
อันมีขั้นตอนการท าวิจัย เริ่มต้ังแต่พัฒนาประเด็นปัญหาวิจัย โครงร่างวิจัย การศึกษา
ค้นคว้า การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล จนกระท่ังพบข้อค้นพบของงานวิจัย 
และการจัดท าเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ ท่ีใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง ส่งผลให้ผลงานวิจัยมี
ข้อมูลจากพื้นท่ีวิจัยท่ีน่าสนใจและเช่ือถือได้ ดังเช่นท่ีปรากฏในหนังสือรวมบทความวิจัย
เล่มท่ีท่านผู้อ่านก าลังถืออยู่ ณ ขณะนี้ 
 
 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทท่ีเพิ่มมากขึ้นของส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน มีส่วนอย่าง



ง 

 

ส าคัญต่อการแสวงหาและตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาวิจัยท่ีเป็นท่ีสนใจร่วมกันท้ัง
นักศึกษาและคณาจารย์ประจ าภาควิชา โดยบทความวิจัยของนักศึกษาท้ัง 10 บทความ
วิจัยท่ีท่านจะได้อ่านต่อไป จะท าให้ท่านผู้อ่านได้ความรู้และความเข้าใจถึงส่ิงท่ีนักศึกษาได้
เรียนรู้จากการศึกษาสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา ท้ังในแง่มุมเรื่องการน า เสนอ
กรอบแนวคิด และ/หรือทฤษฎีท่ีน ามาใช้ การเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนกระท่ังการเลือกน า เสนอผลการวิจัยในรูปของ
บทความวิจัย 
 

บทความแรก การสื่อสารความทุกข์เชิงสังคมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบนทวิต
เตอร์ ของนางสาวชลธิชา ลอยฟ้า และนางสาวญาณิษา คุ้มเพื่อน นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขา
สังคมศาสตร์การพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา รักยุติธรรม เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา งานวิจัยนี้ศึกษาความทุกข์เชิงสังคมด้านการส่ือสารของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ีสะท้อน
ผ่านการใช้ทวิตเตอร์ โดยเก็บข้อมูลจากบัญชีทวิตเตอร์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจ านวน 28 
บัญชี เป็นระยะเวลา 1 ปี (14 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2563) ร่วมกับการสัมภาษณ์
เจาะลึกเจ้าของบัญชีจ านวน 5 คน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดความทุกข์
เชิงสังคม (Social Suffering) มุ่งเน้นความทุกข์ด้านการส่ือสาร ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าความ
รุนแรงและการฟื้นหายของโรคซึมเศร้าเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างแยกไม่ขาด 
ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายทางการแพทย์ท่ียืนยันว่า การฟื้นหายจากโรคซึมเศร้าจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากสังคมได้รับความเข้าใจจากคนรอบตัว เพื่อให้พวกเขา
เกิดความรู้สึกว่าตนไม่ได้เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เพียงล าพัง รวมไปถึงส่ือออนไลน์อย่างทวิต
เตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการบรรเทาความทุกข์ด้านการส่ือสารของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารมีความส าคัญกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างมาก 
เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาการของโรคท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ การสามารถ
ส่ือสารกับผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดีขึ้น หรืออาจ
น าไปสู่การหายขาดจากโรคได้ แต่ส่ิงท่ีมักเกิดขึ้นคือโรคซึมเศร้ามักจะถูกผลักให้เป็นปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นจากตัวผู้ป่วยและผู้ป่วยจะต้องแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองจนท าให้เกิดความรู้สึกโดด
เด่ียว ผู้ป่วยจ านวนมากจึงหาช่องทางอื่น ๆ ในการส่ือสาร  ส่ือออนไลน์จึงกลายมาเป็น
ทางเลือกส าคัญของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทวิตเตอร์ท่ีสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัย 
สร้างเพื่อนหรือเครือข่ายผู้ป่วย หรือแม้แต่มอบอ านาจให้กับผู้ป่วยในการจัดการการส่ือสาร
ท่ีเกิดขึ้นได้ ทวิตเตอร์จึงกลายมาเป็นพื้นท่ีในการบรรเทาความทุกข์ด้านการส่ือสารของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 



จ 

 

บทความช้ินต่อมา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนกับการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน
ของไทยในกิจการประมง พ.ศ. 2557-2563 โดยนางสาวภารวี แสงทอง นางสาวศศิปภัสร 
ศักด์ิศรีศิริสกุล และนายสิทธิชัย อังสนาวศิน นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาสังคมศาสตร์การ
พัฒนา โดยมีอาจารย์ ดร. ศิบดี นพประเสริฐ เป็นอาจารย์ ท่ีปรึกษา งานวิจัยช้ินนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางขององค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน
ของไทยในกิจการประมง ระหว่าง พ.ศ. 2557-2563 และ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิทธิมนุษยชนขององค์กรพัฒนาเอกชนในช่วงเวลาปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ท้ังช่วงก่อน
และหลังการระบาดของ รคโควิด-19 ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นหลักของ
บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทยในกิจการประมง 
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2563 งานวิจัยช้ินนี้ใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การเก็บข้อมูลจากงาน
เอกสารและจากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการ
แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทยในกิจการประมง ระหว่าง พ.ศ. 2557-2563 แม้ลักษณะ
การท างานขององค์กรพัฒนาเอกชนท่ีผู้วิจัยเลือกจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีต่างกัน 
แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 

 
บทความวิ จัย ช้ินท่ีสาม คือ อิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึกที่ มีผลต่อการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองของนักกิจกรรมการเมือง  โดยนางสาวจิรัชยา จันทร์คง  
นางสาวรดารัตน์  ศุภศรี และนางสาวอัจจิมา ศรีราจันทร์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 สาขา
สังคมศาสตร์การพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา รักยุติธรรม เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา บทความวิจัยช้ินนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึก
ท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนักกิจกรรมการเมือง” ซึ่งเป็นการศึกษาอารมณ์
ความรู้สึกในการเคล่ือนไหวทางการเมืองผ่านเรื่องเล่าของนักกิจกรรมการเมืองท้ัง 10 คน 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกมีส่วนผลักดันให้เกิดการเคล่ือนไหวอย่างไร สารนิพนธ์
ช้ินนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูล
เรื่องเล่าของพวกเขาผ่านทางส่ือออนไลน์ สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์
เพิ่มเติมอย่างเจาะลึกเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์เรื่องเล่าของพวกเขาโดยใช้แนวคิด
เรื่องเล่า (Narratives) ประกอบกับแนวคิดอารมณ์ความรู้สึกและการต่อสู้ทางการเมืองด้วย
อารมณ์ความรู้สึก (Emotional political resistance) และน าเสนอผลการศึกษาในเชิง
พรรณนา (Descriptive) ผลการศึกษาพบว่าอารมณ์ความรู้สึกท้ัง 4 อารมณ์ ได้แก่ ความ
กลัว (Fear) ความโกรธ (Anger) ความเสียใจ (Sorrow) และความหวัง (Hope) ล้วนมีส่วน
ผลักดันให้เกิดการเคล่ือนไหวทางการเมือง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเรื่องเล่าของนัก
กิจกรรมการเมืองท้ัง 10 คน นอกจากนี้เรื่องเล่าของนักกิจกรรมการเมืองแต่ละคนสะท้อน
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ประเด็นต่างๆ แตกต่างกันไปดังนี้ 1. เรื่องเล่าสร้างความสมเหตุสมผลให้กับการกระท าของ
ผู้เล่า รวมถึงท้าทายอุดมการณ์ความเช่ือในสังคมของผู้เล่า 2.  บุคคลใช้เรื่องเล่าเพื่อบอก
ตัวตน อัตลักษณ์ และเช่ือมโยงตัวเองเข้ากับสังคม 3. บุคคลใช้เรื่องเล่าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ฟัง 4. บุคคลใช้เรื่องเล่าเพื่อหาทางออกของปัญหา และ 5. บุคคลสร้าง
ความหวังจากเรื่องเล่า   

 
บทความวิจัยช้ินต่อมา คือ บทบาทของแฮชแท็กที่ มีต่อการชุมนุมในการ

เรียกร้องประชาธิปไตย กรณีศึกษาการประท้วงในเดือนตุลาคม พ.ศ.  2563  โดย
นางสาว สุดารัตน์ บุญรอด นางสาวสุรีย์วรรณ ศิริทรานนท์ และนางสาวสุกฤตา กระจ่าง
แจ้ง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา มีอาจารย์ ดร. ศิบดี นพประเสริฐ 
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา บทความวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของแฮชแท็กใน
ฐานะการเป็นเครื่องมือของฝ่ังผู้ชุมนุมในการเรียกร้องประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2563 เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลคือ ศึกษาโพสต์ท่ีมีการติดแฮชแท็กดังต่อไปนี้  #ม็อบตุลา 
ท้ังหมด 18 แฮชแท็ก ศึกษาโพสต์ติดแฮชแท็กท่ีก าหนดไว้ท่ีปรากฏในวันท่ี 14 ตุลาคม 
จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ท่ีใช้เพื่อเป็นเครื่องมือการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มผู้
ชุมนุมบนทวิตเตอร์ โดยตลอดปี 2563 ก็ได้ปรากฏให้เห็นความต่ืนตัวทางการเมืองใน
ประเทศไทยผ่านแฮชแท็กต่าง ๆ  ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่าจะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในแต่
ละวัน แต่รูปแบบการใช้งาน #ม็อบตุลา ท่ีปรากฏนั้นไม่ต่างกันมาก สามารถรวมรวมและ
จัดประเภทได้ 3 ประเภท ประเภทแรกคือการประชาสัมพันธ์การชุมนุม โดยผู้
ประชาสัมพันธ์สามารถเป็นใครก็ได้ท่ีมีบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์  ประเภทท่ีสองคือการ
สนับสนุนและเลิกสนับสนุนการชุมนุม บทบาทการประชาสัมพันธ์ของแฮชแท็กท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้คนส่วนมากเข้าถึงสาร ประเภทท่ีสามคือการแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกส่วนตัว ของผู้ใช้งานแฮชแท็ก และประเภทท่ีส่ีคือการน าเสนอภาพลักษณ์ โดย
แฮชแท็กม็อบตุลา สามารถเครื่องมือในการเคล่ือนไหวบนโลกออนไลน์ของกลุ่มผู้ชุมนุมก็
การน าเสนอถึงเรื่องดีๆ ของกลุ่มผู้ชุมนุม ประเภทท่ีห้าคือการวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ว่าจะเป็น 
การวิพากษ์วิจารณ์การท างานของต ารวจ การวิพากษ์วิจารณ์การชุมนุม ประเภทท่ีหกคือ
การรายงานสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการชุมนุม ซึ่งผู้ใช้งานทวิตเตอร์ทุกคนสามารถ
เป็นส่ือรายงานสถานการณ์ต่างๆ โดยการใช้แฮชแท็กม็อบตุลา 
 

บทความวิจัยช้ินท่ี 5 คือ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมกับการก าหนดนโยบายด้าน
โทรคมนาคมสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544 ถึง 2549  โดยนายกิจจาพัฒน์ นาค
วิริยะ นางสาวกุลธิดา ไอยราพงศ์ นายชยุตม์ ชาตระกูล และนางสาวนริศรา โสภา 
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นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา โดยมีอาจารย์ ดร. ศิบดี นพประเสริฐ เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก าหนดนโยบายด้านโทรคมนาคม สมัย
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544 ถึง 2549 ท่ีถูกต้ังข้อสงสัยว่าเป็นการก าหนดนโยบาย
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของทักษิณ ชินวัตร โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ แนวคิดการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ  และแนวคิดระบบอุปถัมภ์มา
ประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งอธิบายความเป็นมาของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมต้ังแต่การเริ่ม
ขยายอิทธิพลของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมในช่วงทศวรรษท่ี 2530 มาจนถึงช่วงรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร ร่วมกับการอธิบายบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการขึ้นมามี
อิทธิพลของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม อีกท้ังอธิบายกระบวนการก าหนดนโยบายด้าน
โทรคมนาคม และการมีส่วนในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของตัว
แสดงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน ามาวิเคราะห์ว่ากลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ในช่วงรัฐบาลทักษิณ 
ชินวัตร มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านโทรคมนาคม หรือไม่ อย่างไร 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้อธิบายให้เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายของเครือข่ายธุรกิจ
โทรคมนาคมต่อบริบทเชิงโครงสร้างอีกด้วย จากการศึกษาพบว่า นโยบายด้านโทรคมนาคม
ในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง 2549 ท่ีถูกกล่าวว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจ
โทรคมนาคมนั้นไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่านโยบายดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์
ให้แก่กลุ่มธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือพวกพ้องตนจริง ถึงแม้จะมีแหล่งข้ อมูลและงาน
วิชาการหลายช้ินท่ีกล่าวถึงความเป็นไปได้ของการเอื้อประโยชน์นั้น แต่ข้อมูลดังกล่าวก็
ไม่ได้เป็นส่ิงท่ียืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นการพยายาม
ช่วยเหลือเกื้อกูลของพรรคพวกหรือเครือญาติเดียวกันจริง 

 
บทความช้ินต่อมา คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการน าเสนอความรัก โดย

นางสาวพนิดา ดวงดาว นางสาวสุจิตตรา ฉ่ ามะณี และนางสาวเพียงฉัตร อยู่ไพบูลย์ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยู่คง 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์การใช้และ
การแสดงออกของความรักบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน ด าเนินการโดยใช้
แนวคิดทางสังคมศาสตร์  ดังนี้  แนวความคิดความรัก แนวความคิดเพศวิถี  และ
แนวความคิดสัญญะวิทยา ผู้วิจัยเลือกใช้แอพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม 
(Instagram) ไลน์ (Line) และทินเดอร์ (Tinder) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ์ผ่านแอพพลิเคชันจ านวน 6 คู่ 12 คน 
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ผลการศึกษาพบว่า การใช้แอพพลิเคชันของคู่รักขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ท่ี
แตกต่างกันโดยมีระดับเริ่มต้นท าความรู้จัก ระดับศึกษาความสัมพันธ์ ระดับกระชับ
ความสัมพันธ์ และระดับหลอมรวมความสัมพันธ์ การใช้แอพพลิเคชันของคู่รักในการเริ่มต้น
ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะคือ 1. แอพพลิเคชันส่วนตัว 2. แอพพลิเคชันสาธารณะ โดยมี
บริบทเงื่อนไขท่ีก าหนดการเลือกใช้คือความสัมพันธ์ว่าเป็นคู่รักท่ีไม่รู้จักกันมาก่อนและคู่รัก
ท่ีรู้จักกันมาก่อน ซึ่งคู่รักมีการใช้แอพพลิเคชันสาธารณะ 2 ประเภท คือ 1. คู่รักท่ีใช้งาน
แอพพลิเคชันเฟซบุ๊กเพียงแอพพลิเคชันเดียว 2. คู่รักใช้งานแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและ
อินสตาแกรม การแสดงออกความรักของคู่รักในเครือข่ายสังคมออนไลน์พบในระดับกระชับ
ความสัมพันธ์และหลอมรวมซึ่งเป็นการเปิดเผยสถานะกับคนรักโดยใช้แอพพลิเคชัน
สาธารณะ คือ แอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม พบว่าการแสดงออกความรักของคู่รัก
ในระดับหลอมรวมมีมากกว่าระดับกระชับความสัมพันธ์และการแสดงออกความรักของคู่รัก
มีท้ังอารมณ์รักโรแมนติก อารมณ์น้อยใจ อารมณ์หึงหวง ซึ่งเป็นอารมณ์ท้ังในแง่บวกและ
ลบโดยใช้สัญญะท่ีเป็นรูปภาพ ภาษา ส่ิงของ ท้ังนี้สัญญะดังกล่าวเป็นชุดความคิดค่านิยม
ของสังคมท่ีก าหนดว่าในแต่ละอารมณ์จะใช้สัญญะอะไรในการส่ือความหมายของอารมณ์ 
นอกจากนี้มีการแสดงออกความรักท่ีมีอารมณ์ท่ีหลากหลายจะอยู่ภายใต้บริบทเงื่อนไข
เกี่ยวกับเรื่อง สถานภาพ ความเป็นเพศและวันโอกาสพิเศษต่าง ๆ ท าให้การโพสต์ท่ี
แสดงออกความรักของคู่รักมีความแตกต่างหลากหลายและขัดแย้ง 
 

บทความช้ินท่ี 7 คือ ปัญหาในการด าเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านมุมมองผู้มีส่วนได้เสีย ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยนางสาว
คัทลียา คงเมือง นางสาวธันย์ชนก ศิลปกิจโกศล และนางสาวนันทวรรณ ไทยประสาน
ทรัพย์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา โดยมีอาจารย์เขมรินทร์ เพ็ญแสง
อ่อน เป็นอาจารย์ ท่ีปรึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในต าบลสวนผ้ึง 2. เพื่อศึกษาปัญหาของผู้สูงอายุในต าบลสวนผ้ึง
ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 9 คน และผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ งนี้คือ การ
วิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อ งกับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ผลการศึกษาพบว่า 1.การด าเนินการจัดสวัสดิการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
ส านักงานต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
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ได้มีปัญหาในการด าเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4 ประเด็น คือ 1) 
ปัญหาของขั้นตอนในการยื่นของบประมาณสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2) ปัญหาด้านการ
กรอกข้อมูลผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิเข้าฐานระบบผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  3) 
ปัญหาการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อน และ 4) ปัญหาในด้านการจัดสรรงบประมาณเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 2.ปัญหาในการเข้าถึงสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในต าบลสวน
ผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ได้มีปัญหาในการเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จ านวน 2 ประเด็น คือ 1) ความล าบากในการเดินทางไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ 2) 
ปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยี 

 
บทความช้ินถัดมา คือ การศึกษาการใช้งานศิลปะในฐานะยุทธวิธีการเคลื่อนไหว

ต่อต้านอ านาจเผด็จการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้ังแต่หลังรัฐประหาร 
2557 ถึงปัจจุบัน โดยนางสาวขนิษฐา ผาสุก นางสาวสรัลชนา จิตอุทัศน์ นางสาวสุกัญญา 
พุทธเสน นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา บทความวิจัยช้ินนี้ นักศึกษาเลือกผลงาน
ศิลปะจากเพจเฟซบุ๊กและยูทูบเพื่อศึกษาว่า บริบททางสังคมและการเมืองในปี 2557 – 
2563 มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้และสร้างสรรค์งานศิลปะในเชิงต่อต้านรัฐหรือไม่ อย่างไร 
และวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ความต้องการของศิลปินในการสร้างสรรค์งานศิลปะสะท้อน
การเมืองและต่อต้านรัฐ โดยนักศึกษาศึกษาศิลปะประเภทภาพจากเพจเฟสบุ๊ก Headache 
Stencil, Baphoboy และไข่แมวx ศิลปะประเภท บทเพลงจากยูทูบของศิลปิน Rap 
Against Dictatorship และโยชิ 300 นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงตัวน าพาความหมายท่ีมี
อยู่ในผลงานศิลปะและการใช้ศิลปะในการต่อต้าน ต่อสู้กับรัฐอย่างสันติวิธีอีกด้วย โดยการ
วิเคราะห์ดังกล่าวอธิบายผ่านแนวคิดวัฒนธรรมการประท้วง แนวคิดอารมณ์กับการ
ประท้วง และแนวคิดยุทธวิธีการเคล่ือนไหวของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมและ
การเมือง ผลการศึกษาพบว่าบริบททางสังคมและการเมืองปี 2557 – 2563 ซึ่งอยู่ภายใต้
การปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหาร ส่งผลให้ศิลปินเกิดอารมณ์ความรู้สึกโกรธและไม่
พอใจจากการเผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีถูกกดขี่ ถูกคุกคามและไร้ซึ่งเสรีภาพ น าไปสู่การ
แสดงออกผ่านการริเริ่มสร้างสรรค์โดยน าข่าวและเหตุการณ์ท่ีรับรู้ รวมถึงประสบการณ์และ
ทักษะท่ีมี มาแปลจากอักษรเปล่ียนเป็นงานศิลปะเพื่อแสดงออกและเคล่ือนไหวในเชิง
ต่อต้านรัฐในระดับและรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ถึงแม้ว่าศิลปะในงานวิจัยช้ินนี้มีความ
แตกต่างกันอันเนื่องมาจากความถนัด ทักษะและรูปแบบท่ีเลือกในการแสดงออกผ่าน
ผลงานศิลปะของแต่ละศิลปิน แต่จุดร่วมเดียวกันคือมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับรัฐอย่างสันติ
วิธีไร้ความรุนแรงและเพื่อต่อต้านการกระท าอันไม่ชอบธรรมของรัฐเผด็จการทหาร รวมถึง
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มีความคาดหวังร่วมท่ีต้องการให้สาธารณชนผู้รับสารรับรู้ใจความส าคัญท่ีพวกเขาต้องการ
จะส่ือ กล้าต้ังค าถามกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม และเกิดการตระหนักรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพของ
ตัวเอง รวมถึงท้ายท่ีสุดต้องการให้สาธารณชนเกิดการลุกขึ้นมาเรียกร้องและเคล่ือนไหว
ร่วมกันเพื่อการเปล่ียนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น 
 

บทความช้ินท่ี 9 คือ ปัญหาเศรษฐกิจกับการพนัน โดยนางสาวจารุวรรณ เบี้ยว
ทุ่งน้อย และนางสาวปริษา เมธาดิลกถาวร นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ เป็นท่ีปรึกษา บทความวิจัยช้ินนี้การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงปี พ.ศ.2562-2563 2.) เพื่อ
ศึกษาการเล่นการพนันของคนไทย และ 3.) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจกับการเล่นพนันของคนไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ี
เล่นการพนัน ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีเล่นหวยใต้ดินและกลุ่มตัวอย่างท่ีเล่นบาคาร่า จ านวน 
20 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์พูดคุยเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2562-2563 อันมีปัจจัยมาจาก
การระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพ
ท างานโรงงาน ห้างสรรพสินค้า รับจ้างเป็นพนักงานท่ัวไป บางคนก็อยู่ในเขตท่ีมีพื้นท่ีเส่ียง 
ท าให้พวกเขาต้องโดนพักงานเพื่อเฝ้าระวังโรค ธุระกิจปิดตัวเพราะขาดรายได้ อีกท้ังยังถูก
ลดเงินเดือน หรือท่ีร้ายแรงท่ีสุดก็คือตกงาน ส่งผลให้คนเข้ามาเล่นการพนันกันมากขึ้น โดย
อัตราการเข้าเล่นและการลงจ านวนเงินในการแทงแต่ละครั้งนั้นเพิ่มขึ้นจริง โดยให้เหตุผล
ท่ีว่าการเล่นพนันของเป็นการลงทุนท่ีเส่ียงแต่คุ้มค่าถ้าถูกรางวัล และยังเป็นช่องทางเดียวท่ี
จะสามารถหาเงินได้ง่ายและได้เงินเร็ว ผลจากการวิจัยช้ีได้ชัดว่าสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้
พวกเขาเหล่านั้นมีรายได้ท่ีลดลงและมีรายจ่ายท่ีเพิ่มขึ้นและลดลงแต่จ านวนเงินในการแทง
หวยใต้ดินกับบาคาร่านั้นกลับเพิ่มมากขึ้น เพราะการพนันคือทางเดียวท่ีจะท าให้พวกเขามี
เงินเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด 

 
บทความช้ินท่ี 10 คือ การกลายเป็นแรงงานนอกระบบของคนขับแกร็บฟู้ด โดย

นางสาว กัญญาพัชร คกมิ และนางสาวปวันรัตน์ เพ็ชรพงศ์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขา
สังคมศาสตร์การพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ เป็นท่ีปรึกษา บทความ
วิจัยช้ินนี้การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การท างานของคนขับแกร็บฟู้ด (2) 
ระบบการจัดการเกี่ยวกับการจ้างงานของบริษัทแกร็บ และ (3) การกลายเป็นแรงงานนอก
ระบบของคนขับแกร็บฟู้ด บริษัทแกร็บมีกระบวนการท่ีท าให้คนขับแกร็บฟู้ดกลายเป็น
แรงงานนอกระบบ โดยมีการหลีกเล่ียงกฎหมาย ผลการศึกษาพบว่า การกระท าของบริษัท
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เป็นการหลีกเล่ียงการรับผิดชอบของคนขับแกร็บฟู้ด โดยการใช้ค าว่า “พาร์ทเนอร์” เพื่อ
หลีกเล่ียงไม่ให้บริษัทและคนขับแกร็บมีสถานะเป็น ‘ลูกจ้าง’ และ ‘นายจ้าง’ เพื่อท่ีบริษัท
จะได้หลีกเล่ียงการรับผิดชอบ และการปฏิบัติของบริษัทท่ีมีการกดขี่คนขับแกร็บ โดยการท่ี
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีต่ า และบริษัทมีการใช้อ านาจเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบและไม่รับฟังความเห็นของคนขับแกร็บ การกระท าของบริษัท การลดทอนอ านาจ
ของคนท างานมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึม (Algorithm) และระบบคอลเซ็นเตอร์ท่ีท าให้
คนขบัแกร็บไร้เสียงและอ านาจต่อรอง  

 
ในฐานะบรรณาธิการหนังสือรวมบทความวิจัยฉบับนี้ ขอขอบคุณ นายชยุตม์ ชา

ตระกูล ท่ีช่วยประสานงานเรื่องการท าบทความกับนักศึกษาร่วมรุ่นมาโดยตลอด และ
นางสาวสุกฤตา กระจ่างแจ้ง ท่ีเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการในการจัดหน้าและการจัดท ารูปเล่ม 
อีกท้ังขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาตยา อยู่คง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา รักยุติธรรม อาจารย์เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ ท่ีรับผิดชอบในการสอนให้นักศึกษาท าวิจัย และเขียน
บทความวิจัย และยังหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์
การพัฒนาท่ีปรากฏในหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ วงวิชาการ สังคม และผู้ท่ีสนใจ
โดยท่ัวไป และยังหวังด้วยว่าภาควิชาสังคมศาสตร์จะได้มีโอกาสเปิดพื้นท่ีส าหรับนักศึกษา
ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการเช่นนี้อีกต่อไปในอนาคต 
 

       ศิบดี นพประเสริฐ 
                    บรรณาธิการ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาความทุกข์เชิงสังคมด้านการส่ือสารของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ีสะท้อน
ผ่านการใช้ทวิตเตอร์ โดยเก็บข้อมูลจากบัญชีทวิตเตอร์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจ านวน 28 
บัญชี เป็นระยะเวลา 1 ปี (14 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2563) ร่วมกับการสัมภาษณ์
เจาะลึกเจ้าของบัญชีจ านวน 5 คน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดความทุกข์
เชิงสังคม (Social Suffering) มุ่งเน้นความทุกข์ด้านการส่ือสารท่ีสะท้อนให้เห็นว่าความ
รุนแรงและการฟื้นหายของโรคซึมเศร้าเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างแยกไม่ขาด 
ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายทางการแพทย์ท่ียืนยันว่า การฟื้นหายจากโรคซึมเศร้าจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากสังคม ได้รับความเข้าใจจากคนรอบตัว เพื่อให้พวกเขา
เกิดความรู้สึกว่าตนไม่ได้เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เพียงล าพัง รวมไปถึงส่ือออนไลน์อย่างทวิต
เตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการบรรเทาความทุกข์ด้านการส่ือสารของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
อย่างไร จากการศึกษาข้อความของแต่ละบัญชีทวิตเตอร์ท้ังหมด 12,251 ข้อความ เป็น
ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าเป็นจ านวน  6,955 ข้อความ ท้ังนี้แบ่งออกเป็น 4 
ประเด็นตามสมมติฐานความทุกข์ เ ชิง สังคมด้านการ ส่ือสาร ท่ี ผู้วิ จัย ต้ัง ขึ้น  ไ ด้แก่              
ส่ือสารไม่ได้เท่าท่ีต้องการ ส่ือสารแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ ส่ือสารแล้วได้รับการตอบสนองท่ีไม่พึง
ประสงค์และไม่ต้องการส่ือสารกับคนรอบตัว 
 ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารมีความส าคัญกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างมาก 
เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาการของโรคท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ การสามารถ
ส่ือสารกับผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดีขึ้น หรืออาจ
น าไปสู่การหายขาดจากโรคได้ แต่ส่ิงท่ีมักเกิดขึ้นคือโรคซึมเศร้ามักจะถูกผลักให้เป็นปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นจากตัวผู้ป่วยและผู้ป่วยจะต้องแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองจนท าให้เกิดความรู้สึกโดด
เด่ียว ผู้ป่วยจ านวนมากจึงหาช่องทางอื่น ๆ ในการส่ือสาร  ส่ือออนไลน์จึงกลายมาเป็น
ทางเลือกส าคัญของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทวิตเตอร์ท่ีสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัย 
สร้างเพื่อนหรือเครือข่ายผู้ป่วย หรือแม้แต่มอบอ านาจให้กับผู้ป่วยในการจัดการการส่ือสาร
ท่ีเกิดขึ้นได้ ทวิตเตอร์จึงกลายมาเป็นพื้นท่ี  ในการบรรเทาความทุกข์ด้านการส่ือสารของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
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ค าส าคัญ: Social Suffering, ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, ปัญหาด้านการส่ือสาร, ความทุกข์เชิง
สังคมด้านการส่ือสาร,  
ทวิตเตอร์ 
 

1. บทน า 
 บทความวิจัยช้ินนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง การสื่อสารความทุกข์เชิงสังคมของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าบนทวิตเตอร์ โดยมีท่ีมาจากอัตราการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในไทยท่ีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี และมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จในปีพ.ศ. 2561 ท่ีเพิ่มข้ึนจาก 6.03 เป็น 
6.32 รายต่อประชากรแสนคน (กรมสุขภาพจิต , 2562) แม้ว่า นพ.ณัฐกร จ าปาทอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กรมสุขภาพจิต จะประมาณการว่าใน
จ านวนผู้ท่ีฆ่าตัวตายส าเร็จ ในปี พ.ศ.2562 นั้นเกิดจากภาวะซึมเศร้าราว 10% เท่านั้น แต่
โรคซึมเศร้าก็ยังนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน า ไปสู่การฆ่าตัวตายส าเร็จอย่างปฏิเสธ
ไม่ได้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยกลับพบว่าคนในสังคมยังขาดความเข้าใจต่อโรคซึมเศร้าอยู่มาก 
ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระบุว่า คนไทยคิดว่าโรคซึมเศร้านั้น
เป็นโรคจิตเภท แต่แท้จริงแล้วโรคซึมเศร้าเป็นเพียงโรคทางจิตเวชท่ีรักษาหายได้เหมือนโรค
ทางด้านร่างกายอื่น ๆ อีกท้ังยังมีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัว ท้ังท่ีในทุก ๆ 1 ช่ัวโมง 30 
นาที จะมีคนไทยฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้า1 ราย (sineenow, 2560)  

โรคซึมเศร้าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่ง ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่ออารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมและร่างกายของผู้ป่วย โดยมีสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ กรรมพันธุ์ 
ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง  และลักษณะนิสัยส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยนั้นยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกอีกด้วย (มาโนช หล่อ
ตระกูล, ม.ป.ป) นอกจากความทุกข์จากอาการของโรคแล้ว ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายังต้องเผชิญ
กับความทุกในด้านอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม ซึ่งความทุกข์
เหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์เชิงสังคมท่ีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องเผชิญอย่างหลีกหนีไม่ได้ 
กล่าวคือความทุกข์หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างแยกไม่ขาด 
แต่พวกเขากลับต้องตกอยู่ในสภาวะจ ายอม และถูกผลักภาระว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจาก
การกระท าหรือตัวของพวกเขาเอง  
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ความทุกข์เชิงสังคมท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของผู้ป่วยคือ ความทุกข์จากการส่ือสารท่ี
ผู้ป่วยไม่สามารถอธิบายอาการของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ แต่การส่ือสารระหว่างผู้ป่วยกับ
ผู้คนรอบตัวกลับมีความส าคัญอย่างมากต่อความรุนแรงของโรค และประสิทธิภาพในการ
เยียวยารักษา บทความวิชาการเรื่อง “การฟื้นหายจากโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า” 
(นันทภัค ชนะพันธ์, 2556) ช้ีให้เห็นว่าการสนับสนุนจากคนรอบตัวผู้ป่วยผ่านการส่ือสาร
ระหว่างกันเป็นปัจจัยส าคัญของการฟื้นหาย แต่เนื่องจากการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้าของคนในสังคมท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถส่ือสารความรู้สึกนึกคิด หรือความทุกข์กาย
ทุกข์ใจของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งส่งผลต่อความรุนแรงและการคงอยู่ของ
โรคซึมเศร้า เป็นเหตุให้ผู้ป่วยซึมเศร้าจ านวนมากเลือกใช้พื้นท่ีออนไลน์ในการบ่นระบาย
ความรู้สึกและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเผชิญอยู่ โดยพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจ านวนมากนิยมใช้ทวิต
เตอร์ในการส่ือสารความทุกข์ของตนเอง ซึ่งท าให้ผู้ป่วยรู้สึกโดดเด่ียวน้อยลง และอาจได้
แลกเปล่ียนกับผู้ท่ีมีประสบการณ์ร่วมกันหรือมีการส่ือสารแบบเดียวกันได้ง่ายขึ้น ท้ังนี้ทวิต
เตอร์เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้งานและไม่จ ากัดเนื้อหา
ของการส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือการแสดงความรุนแรงอย่างรูปภาพการท าร้าย
ตัวเอง ซึ่งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลายคนมักมีการแสดงภาพเหล่านี้ แต่หากเป็นการส่ือสาร
บนเฟซบุ๊ก ข้อความเหล่านี้จะถูกลบเนื้อหาออกทันที (ดับบลิวพี, 2561) อีกท้ังผู้ใช้งานทวิต
เตอร์สามารถมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้คนท่ีมีความสนใจเรื่องเดียวกันได้โดยไม่
จ าเป็นต้องติดตามบัญชีของกันและกัน ด้วยการพิมพ์ค าส าคัญส้ัน ๆ เช่น  “โรคซึมเศร้า” 
ฯลฯ เพื่อค้นหาข้อความต่าง ๆ ท่ีมีการทวีตค านั้นอยู่ด้วย (SME Social planet, 2562)  
 ส าหรับงานวิจัยนี้ศึกษาการใช้พื้นท่ีทวิตเตอร์เพื่อส่ือสารความทุกข์ทางสังคมของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยรวบรวมผ่านการแสดงออกต่าง ๆ บนทวิตเตอร์ ไม่ว่าจะผ่านตัวอักษร 
รูปภาพประกอบ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆการศึกษาการใช้และเนื้อหาการส่ือสารของผู้ป่วย
ซึมเศร้าบนทวิตเตอร์จะช่วยให้ผู้วิจัยติดตามและวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าได้ง่ายกว่าในส่ือสังคมออนไลน์อื่น ๆการแสดงออกบนพื้นท่ีทวิตเตอร์จะสะท้อนว่า
ผู้ป่วยต้องการท่ีจะบอกบางส่ิงบางอย่าง ในขณะเดียวกันการรีทวิต (Retweet) ของ
ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ยังสะท้อนว่าตนเองก็มีความคิดเห็นในท านองเดียวกันกับข้อความนั้น ๆ 
ซึ่งเท่ากับว่าได้ช่วยให้ผู้ป่วยคนอื่นท่ีไม่สามารถส่ือสารความรู้สึกนึกคิดได้ด้วยตัวเอง
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาได้เช่นกัน ท้ังนี้งานศึกษานี้จะแสดงให้เห็นว่าความทุกข์
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ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากอาการของโรคเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข
ปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมซึ่งสะท้อนออกมาจากการส่ือสารบนพื้นท่ีทวิตเตอร์ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 ศึกษาความทุกข์เชิงสังคมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสาร 
2.2 ศึกษาลักษณะการใช้ทวิตเตอร์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
2.3 ศึกษาความส าคัญของพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อการบรรเทาความทุกข์เชิง

สังคมด้านการส่ือสารของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินนี้ได้ศึกษาลักษณะการใช้งานและข้อความในทวิตเตอร์ของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า จ านวน 28 บัญชี โดยจะเก็บข้อความในระหว่างวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2562 - 14 
ตุลาคม พ.ศ.2563 ท้ังนี้บัญชีทวิตเตอร์ท้ัง 28 บัญชีจะต้องเป็นบัญชีท่ีเปิดเป็นสาธารณะ 
และสามารถยืนยันได้ว่าเจ้าของบัญชีเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ีอยู่ในกระบวนการรักษา เช่น 
มีการระบุว่าไปพบจิตแพทย์ กินยาต้านเศร้า ฯลฯ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์มุมมอง
ความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาท่ีส่ือสารออกมาโดยท่ีสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยจากโรคซึมเศร้า 
อีกท้ังคัดเลือกผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์จ านวน 5 คน จาก 28 บัญชี เพื่อท า
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยเป็นผู้ท่ีสมัครใจท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและอนุญาตให้ใช้ข้อมู ล
ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 ผู้วิ จัยจะรวบรวมข้อความเพื่อท าการวิเคราะห์เฉพาะข้อความบ่นระบายท่ี
เกี่ยวข้องกับอาการของโรคซึมเศร้า เช่น เบ่ือ เหนื่อย เซ็ง ร้องไห้ กังวล ด่ิงดาวน์ ตายฯลฯ 
และข้อความบ่นระบายความทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการส่ือสาร เช่น การไม่สามารถ
ส่ือสารให้คนใกล้ชิดเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคและสภาวะท่ีเป็นอยู่ ปัญหาการส่ือสารกับ
จิตแพทย์การถูกกล่าวหาหรือตีตราในด้านลบ  ฯลฯ จากนั้นข้อความท่ีบ่นระบายใน 2 
ประเด็นดังกล่าว จะเลือกเฉพาะข้อความท่ีมีการตอบกลับโดยการรีทวิต (Retweet) หรือ
การกดช่ืนชอบ (Favourite) อย่างน้อย 5 ครั้งขึ้นไป ท้ังนี้เพื่อสะท้อนว่าข้อความนั้น
สามารถส่ือสารต่อไปยังผู้อื่นในพื้นท่ีทวิตเตอร์ 
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 นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานทวิตเตอร์ โดยจะรวบรวม
ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การใช้/เปล่ียนช่ือบัญชีความถี่ในการทวีตและ
การรีทวิต ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้งาน ข้อความหรือค าท่ีใช้ซ้ าบ่อย ๆ ลักษณะและอัตราการ
ตอบสนองจากบัญชีทวิตเตอร์อื่น ๆ เช่น มีการรีทวิตข้อความ มีการรีทวิตพร้อมข้อความ มี
การตอบกลับข้อความ ฯลฯ โดยจัดประเภทแยกแยะค า/ข้อความเพื่อพิจารณาว่าค า/
ข้อความแบบไหนถูกใช้ซ้ ามากท่ีสุด รวมไปถึงข้อมูลการส่วนบุคคลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและความทุกข์เชิงสังคมท่ีเกิดจากการส่ือสาร 
 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 
4.1 แนวคิดและงานศึกษาเก่ียวกับความทุกข์เชิงสังคม (Social Suffering) 

 ความทุกข์เชิงสังคมคือ สภาวะท่ีต้องทนกับส่ิงท่ีไม่อยากเผชิญ อาจเป็นปัญหา
สุขภาพหรือความเจ็บป่วย ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากการท่ีผู้คนถูกกระท าทางอ านาจต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวโยงกับปัจจัยเงื่อนไขเชิงโครงสร้างสังคม เช่น กฎหมาย สวัสดิการสังคม ศาสนา 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ดังนั้น ความทุกข์ท่ีเกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากการกระท า
ของตนเอง แต่เกิดจากสาเหตุทางสังคม (Kleinman, Das, and Lock, 1997) มีการใช้
แนวคิดความทุกข์เชิงสังคมในการอธิบายปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ            
โรคระบาด ความอดอยากขาดแคลน บาดแผลทางใจ รวมท้ังความเจ็บป่วยทางจิตอย่างเช่น
การป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ดังเช่นงานศึกษาของ วีนา ดาส (Das, 1995) ท่ีศึกษาชาวโบพาล 
ในประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียจากเหตุการณ์แก๊สรั่ว แต่แพทย์ ศาล 
และรัฐกลับท าให้ชาวโบพาลเกิดความทุกข์เพิ่มขึ้น ด้วยการสร้างความเข้าใจว่าผู้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยและความทุกข์เสียเอง ตัวอย่างเช่น 
แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีปอดผิดปกติอยู่แล้ว ไม่ได้เกิดจากแก๊สรั่ว เป็นต้น  ดังนั้น แทนท่ีผู้
ได้รับผลกระทบจะได้รับการชดเชยจากรัฐ กลับไม่ได้รับสิทธิเรียกร้องการชดเชยใด ๆ ผ่าน
กระบวนการทางกฎหมาย จะเห็นได้ว่าโครงสร้างทางสังคมท่ีไม่เป็นธรรม ยิ่งทับถมให้ความ
ทุกข์จากการสูญเสียและความเจ็บป่วยของผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก 
 เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของมาลี สิทธิเกรียงไกร (2551) เรื่อง “การแพทย์กับการ
ผลิตซ้ าความทุกข์เชิงสังคม” ท่ีศึกษาปัญหาสุขภาพของชาวกะเหรี่ยงบ้านคลิต้ีล่าง อ าเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเกี่ยวข้องกับการมีสารตะกั่วปนเปื้อนในล าห้วยคลิต้ีล่าง 
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แต่แพทย์ท่ีทางรัฐส่งเข้ามาตรวจโรคกลับวินิจฉัยว่าคนในหมู่บ้านเจ็บป่วยเพราะสภาพ
ร่างกายและพฤติกรรมเดิม ไม่ได้มีสาเหตุมากจากการปนเป้ือนของสารตะกั่ว ท าให้ชาวบ้าน
ท่ีเจ็บป่วยแต่เดิมมีความทุกข์เพิ่มขึ้นจากการถูกท าให้ยอมรับว่าความเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นเป็น
เพราะตนเอง ท้ังท่ีหากรัฐมีมาตรการที่ดีในการควบคุมโรงแต่งแร่ ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้
มีสารตะกั่วปนเป้ือนในแหล่งน้ าได้ การวินิจฉัยของแพทย์ท าให้ชาวบ้านตกอยู่ในสภาวะไร้
อ านาจ ไม่สามารถเรียกร้องการชดเชยจากหน่วยงานใดได้  
 งานศึกษาท้ังสองช้ินนี้ ช้ีให้เห็นว่าความเจ็บป่วยของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล มี
สาเหตุท่ีเช่ือมโยงมาจากโครงสร้างทางสังคมท่ีท าให้พวกเขาตกอยู่สถานการณ์ท่ีไม่มีอ านาจ
ต่อรอง หรืออยู่ในสภาพจ ายอม ไม่สามารถเรียกร้องการชดเชยเยียวยาช่วยเหลือได้ ซึ่ง
กลายเป็นการทับถมความทุกข์จากความเจ็บป่วยที่มีอยู่เดิม 

4.2 งานศึกษาที่เก่ียวกับความทุกข์เชิงสังคมของผู้ที่มีข้อจ ากัดในการใช้ภาษา
สื่อสาร 

 งานศึกษาเกี่ยวกับภาษาและอ านาจมีหลากหลายมิติ แต่ในการศึกษานี้จะเน้นไปท่ี
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดในการใช้ภาษา ท้ังนี้เงื่อนไขอย่างหนึ่งท่ีท า
ให้คนบางกลุ่มด้อยอ านาจก็เพราะไม่สามารถส่ือสารกับผู้อื่นได้เท่าท่ีตนเองต้องการ ท าให้
ไม่สามารถอธิบายตนเอง หรือต้องปกปิด เก็บกด ซ่อนเร้นอัตลักษณ์ของตัวเอง  ดังเช่น
บทความวิจัยเรื่อง “ภาษาผู้หญิง : การศึกษาสมมติฐานของเลคอฟ” (เฟ ครอสบี และลิน
ดา ไนควิสต์, 2562) ท่ีช้ีให้เห็นว่าสังคมชายเป็นใหญ่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา การพูดของ
ผู้ชายจะมีความชัดเจนเด็ดขาด แสดงความคิดของตนอย่างตรงไปตรงมา และนิยมใช้
ประโยคค าส่ัง ส่วนการพูดของผู้หญิงจะมีความสุภาพ อ้อมค้อมไม่ชัดเจน การใช้ภาษา
สะท้อนถึงความด้อยอ านาจของผู้หญิงในสังคมท่ีผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้น า มีอ านาจตัดสินใจ 
และความคิดของผู้ชายเป็นท่ียอมรับมากกว่า ส่วนผู้หญิงมีบทบาทสนับสนุนและรับฟัง 
ส่งผลให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจเมื่อต้องแสดงความเห็นหรือตัดสินใจ ท้ังยังมีค่านิยมของ
สังคมท่ีมองว่าหากผู้หญิงใช้ค าพูดแข็งกระด้างไม่สุภาพ หรือมั่นใจในความคิดเกินไป จะถูก
ตีตราว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีและอาจถูกสังคมต่อต้าน ท าให้ผู้หญิงไม่สามารถแสดงความคิดความ
ต้องการของตนได้อย่างเต็มท่ี 
 คล้ายกันกับงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับค่านิยมเกี่ยวกับความ
งาม: การศึกษาวาทกรรมโฆษณาเครื่องส าอางในภาษาไทย” (รัชนินท์ พงศ์อุดม, 2548) ซึ่ง
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เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่าภาษาถูกใช้ในการลิดรอนสิทธิหรือจ ากัดกรอบ
ความคิดของกลุ่มคน อย่างการโฆษณาเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงท่ีใช้ค าว่า 
“อ่อนเยาว์” “ขาวเนียน” “กระจ่างใส” ฯลฯ ค าเหล่านี้ก าหนดคุณค่าความเป็น “ผู้หญิงท่ี
ดี” ผ่านรูปลักษณ์หน้าตา ผู้หญิงต้องมีผิวพรรณดี ขาว หน้าตาดูอ่อนเยาว์ ไม่มีฝ้ากระ การ
ก าหนดค่านิยมความงามเช่นนี้เป็นการกดทับและลิดรอนสิทธิของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงไม่มี
สิทธิในการก าหนดหรือช่ืนชมความงามในแบบท่ีตนชอบหรือแบบท่ีตนอยากเป็น แต่ต้อง
แสวงหาเครื่องส าอางมาใช้บ ารุงและปกปิดริ้วรอยต่าง ๆ ท่ีถูกมองว่าเป็นจุดบกพร่อง  
 นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาท่ีช้ีให้เห็นว่าการใช้ภาษาเพื่อส่ือสาร หรือเล่าเรื่องราวของ
ตนเองออกมาก็เป็นการต่อต้านต่อรองกับอ านาจแบบหนึ่ง รวมท้ังยังเป็นการเยียวยา
บาดแผลหรือความทุกข์ท่ีเกิดขึ้นได้ด้วย เช่น งานศึกษาเรื่อง “นัยส าคัญในเรื่องเล่าความ
เจ็บปวด‘ฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดน’” (ศิริพร แทนสุวรรณ์, และวรรณนะ หนู
หมื่น, 2561) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งท่ีเขียนโดยหญิงขายบริการทางเพศข้ามแดน 
ซึ่งถูกจับเข้าคุก การเล่าเรื่องของเอรี่สะท้อนให้เห็นว่าเธอพยายามต่อสู้กับการตีตราทาง
สังคม ด้วยการอธิบายว่าเธอเป็นเหยื่อจากปัญหาสังคม เช่น พื้นฐานครอบครัวของเธอว่า
ยากจน ไม่มีเงินส่งให้เรียนหนังสือ พลาดต้ังท้อง ฯลฯ จนท าให้ต้องกลายมาเป็นหญิงขาย
บริการทางเพศ รวมถึงการเล่าถึงการถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐฉวยโอกาสเรียกเก็บเงินสินบนแลกกับ
การเอาผิดข้อหาค้าประเวณี เรื่องเล่าช้ีให้สังคมได้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดขึ้น และ
แสดงให้เห็นว่ามีคนกลุ่มอื่น ๆ ท่ีประพฤติตัวน่าละอายกว่าเธอ งานศึกษาดังกล่าวนอกจาก
จะช้ีให้เห็นถึงกระบวนการสร้างอ านาจผ่านการเล่าเรื่องราวความเจ็บปวด (Trauma 
Narrative) เพื่อต่อสู้ต่อรองกับการตีตราของสังคมแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
เยียวยารักษาสภาพจิตใจของผู้เล่าด้วย การแบ่งปันเรื่องราวความเจ็บปวดให้สังคมรับรู้นั้น
เป็นการสร้างชุมชนของผู้ท่ีเผชิญกับความทุกข์แบบเดียวกัน ซึ่งช่วยให้ผู้เล่าไม่รู้สึกโดดเด่ียว 
และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่าได้กลับไปท าความเข้าใจกับเหตุการณ์ในอดีตใหม่อีกครั้ง
เพื่อคล่ีคลายบาดแผลในใจ (ปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์, 2561) 
 งานศึกษาท้ังหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและอ านาจของการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร ท่ีไม่เพียงแต่กดทับ กีดกัน แบ่งแยก หรือท าให้คนหรือกลุ่มคนตกอยู่ในสถานะชาย
ขอบเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างอ านาจให้เกิดแก่ผู้ใช้ภาษาได้อีกด้วย ดังนั้นการใช้ภาษาจึง
ไม่มีอ านาจตายตัว แต่เป็นเรื่องของการช่วงชิงพื้นท่ี และความหมายของกลุ่มคนต่าง ๆ 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและใช้ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบใน
บางส่วน โดยใช้วิธีการหลากหลายวิธีประกอบกันได้แก่ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ผ่านบัญชีทวิตเตอร์ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อพูดคุยและตอบโต้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเจ้าของ
บัญชีทวิตเตอร์จ านวน 28 บัญชีท่ีเป็นกรณีศึกษา และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
โดยการสังเกตการตอบโต้บนทวิตเตอร์ระหว่างบัญชีทวิตเตอร์อื่น ๆ กับ บัญชีทวิตเตอร์ท่ี
เป็นกรณีศึกษาท้ัง 28 บัญชี นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของบัญชีทวิตเตอร์
กรณีศึกษา โดยรวบรวมข้อความหรือค าท่ีใช้ซ้ าบ่อย ๆ ความถี่ในการทวีตและการรีทวิต 
ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้งาน ลักษณะและอัตราการตอบสนองจากบัญชีทวิตเตอร์อื่น ๆ เช่น มีการรี
ทวิตข้อความ มีการรีทวิตพร้อมข้อความ มีการตอบกลับข้อความ ฯลฯ รวมไปถึงการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ท่ีเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าจ านวน 5 คนจาก 28 
บัญชีท่ีเลือกศึกษา โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อาการความเจ็บป่วยจากโรคซึมเศร้า ความ
ทุกข์เชิงสังคมท่ีเกิดจากโรคซึมเศร้าด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการส่ือสาร รวมถึงการใช้
งานทวิตเตอร์ ท้ังนี้เพื่อให้งานวิจัยช้ินนี้สามารถแสดงเหตุ-ผลจากการตีความเรื่องเล่าและ
ปรากฏการณ์ ร่วมกับการประกอบเหตุ-ผลในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างสถิติได้ ซึ่งส่งผลให้
งานวิจัยช้ินนี้มีมิติท่ีมากยิ่งขึ้น 
 

6. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาข้อความบนทวิตเตอร์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท้ัง 28 บัญชี ร่วมกับ
สัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ป่วยเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ท้ัง 5 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ามีปัญหาด้านการส่ือสาร 4 ด้าน ได้แก่ ส่ือสารไม่ได้เท่าท่ีต้องการ ส่ือสารแล้วผู้อื่น
ไม่เข้าใจ ส่ือสารแล้วได้รับการตอบสนองท่ีไม่พึงประสงค์ และไม่ต้องการส่ือสารกับคน
รอบตัว และผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเลือกใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นท่ีในการบรรเทาปัญหาความทุกข์
เหล่านั้น โดยสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
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6.1 ความทุกข์เชิงสังคมด้านการสื่อสารของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 การวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีปัญหาด้านการส่ือสารตามสมมติฐานความทุกข์
ท้ัง 4 ประการอยู่จริงซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาการความเจ็บป่วยของผู้ป่วยนั้นมีความสัมพันธ์
กับสังคมอย่างแยกไม่ขาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความทุกข์เชิงสังคม (Social Suffering) 
อย่างมาก ท้ังความรุนแรงของโรคซึมเศร้าและการฟื้นหายจากโรคซึมเศร้าก็ล้วนมีส่วน
เกี่ยวข้องกับคนในสังคม และการจะสร้างความสัมพันธ์กับคนในสังคมได้นั้นต้องอาศัยการ
ส่ือสาร แต่เนื่องจากอาการของโรคซึมเศร้าท่ีท าให้ผู้ป่วยมักปลีกตัวออกจากสังคมและไม่
สามารถส่ือสารความรู้สึกภายในของตนออกมาได้อย่างต้องการ ประกอบกับคนในสังคมเอง
ก็ยังขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ท าให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและคนใน
สังคมมักส่ือสารด้วยความไม่เข้า และท าให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับปัญหาและความทุกข์จาก
การส่ือสารเหล่านั้น จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากคนในสังคมกระท าต่อผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า อย่างปัญหาการส่ือสารไม่ได้เท่าท่ีต้องการ ถึงแม้ส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะอาการ
ของโรคซึมเศร้าท่ีท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถเรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นค าพูดได้ แต่
ในขณะเดียวกันผู้วิจัยกลับพบว่ายังมีผลมาจากการท่ีคนในสังคมยังขาดความเข้าใจต่อโรค
ซึมเศร้า คาดหวังให้ผู้ป่วยเป็นแบบคนท่ัว ๆ ไปในสังคม ท าให้ผู้ป่วยมีการคาดการณ์ว่าตน
อาจได้รับความไม่เข้าใจเหล่านั้น จึงท าให้พวกเขาเลือกท่ีจะไม่พูดออกไป หรือแสดงออกใน
ทิศทางตรงข้ามกับความรู้สึกภายในใจ นอกจากนี้การท่ีสังคมขาดความเข้าใจต่อโรค
ซึมเศร้ายังอาจน ามาซึ่งการตอบสนองท่ีไม่ดีต่อผู้ป่วยได้ เช่น การไม่เข้าใจอารมณ์ด่ิงของ
ผู้ป่วยแต่กลับกล่าวว่าผู้ป่วยเรียกร้องความสนใจ เป็นต้น การตอบสนองเช่นนี้ส่งผลให้
อาการซึมเศร้าในผู้ป่วยมีความรุนแรงขึ้นได้ และจากปัญหาท้ังหมดท่ีกล่าวมาอาจท าให้
ผู้ป่วยเกิดความไม่ต้องการจะส่ือสารกับคนรอบตัวในท่ีสุด ซึ่งการผลักภาระความเจ็บป่วย
ให้ผู้ป่วยต้องจัดการปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง เป็นการลดทอนปัญหาท่ีมีความสัมพันธ์กับ
สังคมให้กลายเป็นปัญหาของปัจเจกบุคคลเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องติดกับอยู่กับความ
ทุกข์ท่ีเกิดขึ้น อีกท้ังยังส่งผลร้ายต่ออาการของโรคอีกด้วย 

 6.2 ทวิตเตอร์พื้นที่การสื่อสารใหม่ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 การวิจัยพบว่าในโลกออฟไลน์ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไร้อ านาจ และถูกผลักให้เป็นชาย
ขอบ เนื่องอาการของโรคท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถส่ือสารได้เท่าท่ีต้องการ อีกท้ังการส่ือสาร
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในบางครั้งยังมีความหมายท่ีไม่สัมพันธ์กับสังคมเพราะผู้ป่วยกับคน
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ท่ัวไปในสังคมมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกเศร้าของผู้ป่วยท่ีใช้เวลาในการ
เยียวยาจิตใจนานกว่าคนท่ัวไป ท าให้บ่อยครั้งท่ีผู้ป่วยส่ือสารแล้วคนท่ัวไปไม่สามารถเข้าใจ
ถึงความรู้ สึกท่ีเกิดขึ้นได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส่ือสารของผู้ป่วยนั้นไม่เป็นไปตาม
มาตราฐานของสังคม ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องตกอยู่ในสภาวะจ ายอม ไร้อ านาจ และ
ถูกผลักให้เป็นชายขอบ ท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถคิดหรือพูด แสดงตัวตนในฐานะผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าได้ อีกท้ังยังส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถจัดการกับการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นได้ ผู้ป่วยไม่
สามารถเลือกว่าจะส่ือสารหรือไม่ส่ือสารกับใครได้ รวมถึงไม่สามารถจัดการกับการ
ตอบสนองท่ีไม่พึงประสงค์เหล่านั้นได้ ผู้ป่วยจึงต้องเผชิญกับความทุกข์ด้านการส่ือสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยมากท่ีสุดมักเป็นความสัมพันธ์ท่ีมา
จากคนใกล้ตัวของผู้ป่วยเอง เพราะความสัมพันธ์ ท่ีใกล้ชิดกันท าให้ยากต่อการจัดการการ
ส่ือสาร เนื่องจากอาจท าให้เกิดปัญหาตามมาได้ และด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้ผู้ป่วยหาพื้นท่ี
ใหม่ท่ีจะท าให้พวกเขาได้มีการส่ือสารอย่างท่ีต้องการได้โดยส่ือออนไลน์อย่างทวิตเตอร์เป็น
ท่ีนิยมมากท่ีสุด เนื่องจากมีรูปแบบการใช้งานท่ีมอบความสบายใจให้กับผู้ป่วย เพราะเป็น
แพลตฟอร์มท่ีนิยมใช้งานแบบปิดบังตัวตน ท าให้พวกเขาไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครรู้จักเขา 
หรือมีคนรู้จักเอาไปพูดถึงในทางท่ีไม่ดี อีกท้ังลักษณะการติดตามบุคคลจากการท่ีมี
ความชอบความสนใจในเรื่องเดียวกันของทวิตเตอร์ ยังมอบความรู้สึกไม่โดดเ ด่ียวให้กับ
ผู้ป่วย รวมไปถึงการติดตามเฉพาะเรื่องแฮชแท็ก(#) ยังท าให้ผู้ป่วยเกิดการรบกวนจากคน
อื่น ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับโรค หรือไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของโรคซึมเศร้าน้อยถึงน้อยมาก
ท่ีสุด จึงท าให้ทวิตเตอร์กลายมาเป็นพื้นท่ีทางเลือกท่ีผู้ป่วยนิยมในการส่ือสารมากท่ีสุด 

 6.3 ทวิตเตอร์บรรเทาความทุกข์เชิงสังคมด้านการสื่อสารของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 
 การวิจัยพบว่าในสภาวะชายขอบ ด้อยอ านาจทางการส่ือสารของผู้ป่วยในโลก
ออฟไลน์นั้นท าให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความทุกข์จากการส่ือสาร แต่โลกออนไลน์อย่างทวิต
เตอร์ได้กลายมาเป็นพื้นท่ีท่ีช่วยแก้ปัญหาด้านการส่ือสารท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากรูปแบบการใช้
งานของทวิตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการนิยมใช้งานแบบปิดปังตัวตน การติดตามบัญชีอื่น ๆ ท่ี
พิจารณาจากการมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน รวมถึงการมีการใช้งานแฮชแท็ก(#) ท่ี
แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ท าให้ผู้ป่วยนิยมใช้ในส่ือสารเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามากท่ีสุด 
และส่งผลให้ทวิตเตอร์เป็นพื้นท่ีส าคัญท่ีช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ไม่ว่าจะ
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เป็นพื้นท่ีบ่นระบายอย่างอิสระ ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกโดดเด่ียว ท้ังยังเป็นพื้นท่ี ท่ีมอบอ านาจ
ให้กับผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลือกและจัดการกับการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นได้ และยังเป็น
พื้นท่ีหาเพื่อนให้ผู้ป่วยอีกด้วย ซึ่งการท่ีทวิตเตอร์แก้ไขปัญหาด้านการส่ือสารท่ีผู้ป่วยต้อง
เผชิญในโลกออฟไลน์เช่นนี้ ได้ส่งผลดีต่ออาการของโรคซึมเศร้า เพราะการท่ีผู้ป่วยสามารถ
ส่ือสารแล้วมีคนเข้าใจ ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้ สึกโดดเด่ียว อีกท้ังยังเพิ่มพูนความรู้สึกดีท่ีมีต่อ
ตนเองเนื่องจากผู้ป่วยจะไม่รู้สึกว่าตนเองแปลกหรือประหลาด การได้ติดต่อส่ือสารกับผู้คน
ยังสอดคล้องกับการบ าบัดรักษาแบบจิตบ าบัด และทางการแพทย์ต่างยืนยันว่าการท่ีผู้ป่วย
สามารถส่ือสารได้ดี จะสามารถน าไปสู่การหายขาดจากโรคซึมเศร้าได้ อย่างไรก็ตามทวิต
เตอร์สามารถบรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ แต่การท่ีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะ
สามารถหายขาดจากโรคซึมเศร้าได้ ยังจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทาน
ยาต้านเศร้าอย่างสม่ าเสมอ หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยในโลกออฟไลน์อย่างไม่
สามารถปฏิเสธได้อยู่ดี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางขององค์กรพัฒนาเอกชนในการ
แก้ไขปัญหาสิทธิ มนุษยชนของไทยในกิจการประมง ระหว่าง พ.ศ. 2557-2563 และศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิ มนุษยชนขององค์กรพัฒนาเอกชนในช่วงเวลาปัจจุบันภายใต้
สถานการณ์ท้ังช่วงก่อนและหลังการระบาดของ โรคโควิด-19 ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เป็นหลัก บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของ
ไทยในกิจการประมง ระหว่าง พ.ศ. 2557-2563 งานวิจัยช้ินนี้ใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพใช้
การเก็บข้อมูลจากงานเอกสารและจากการสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาสิทธิ
มนุษยชนของไทยใน กิจการประมง ระหว่าง พ.ศ. 2557-2563 แม้ลักษณะการท างานของ
องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีผู้วิจัยเลือกจะมี แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีต่างกันแต่มีจุดประสงค์
เดียวกัน ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ค าส าคัญ: สิทธิมนุษยชน, องค์กรพัฒนาเอกชน, การค้ามนุษย์, สถานการณ์โควิด-19 
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1.บทน า 

ประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในปลายทศวรรษ 2520 ซึ่ง
ส่งผลต่อสภาพสังคม และเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงในวงกว้างต้ังแต่นั้นมา ในด้านหนึ่ง
ก่อให้เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและ การจัดต้ังพื้นท่ีพิเศษเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางการผลิตและการส่งออกของประเทศ ส าหรับจังหวัดชายฝ่ัง ทะเลอย่างสมุทรสาครท่ีมี
ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นแหล่ง อุตสาหกรรม
ผลิตและแปรรูปอาหารทะเล สมุทรสาครจึงเป็นแหล่งธุรกิจประมงท่ีส าคัญโดยเป็น
ศูนย์กลางการ ซื้อขายและมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลมากท่ีสุดของประเทศ กิจการ
ต่อเนื่องประมงในพื้นท่ีนี้ จึงมีความ ต้องการแรงงานจ านวนมากและยังเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ 
ปริมาณการผลิตในส่วนของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประมงโดยเฉพาะกุ้ง สัตว์น้ าท่ีได้รับ 
ความนิยมในการบริโภคทุกภูมิภาคของโลกและเป็นสัตว์น้ าส าคัญในภาคการประมงของ
ประเทศไทยปรับสูงขึ้น เมื่อประเทศตะวันตกน าเข้ากุ้งจากประเทศแถบเอเชียอันรวมถึง
ประเทศไทยและสูงขึ้นอย่างมาก และท าให้ ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในผู้น าส าคัญ
ทางการส่งออกกุ้งของโลก (มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต แรงงาน,2558) 

เมื่อโลกมีประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการเข้าถึงแหล่งอาหารก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
โดยเฉพาะการจับสัตว์น้ า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีมีมาก
ขึ้น เป็นแรงกระตุ้นให้มีประมงเอกชนจ านวนมากเลือกท่ีจะท าผิดกฎหมาย เน้นจับสัตว์น้ า
ได้ปริมาณมากท่ีสุด ต้นทุนต่ าท่ีสุด ปัญหาการท าประมงไร้การ ควบคุมนี้เกิดขึ้นท่ัวโดยไม่
สนใจว่าจะมากเกินศักยภาพของธรรมชาติท่ีให้จับได้หรือไม่ท้ังหมดนี้ ท าให้สัตว์น้ า หลาย
ชนิดก าลังจะสูญพันธุ์ไปในท่ีสุด เนื่องจากมีความต้องการแหล่งอาหารทะเลเป็นจ านวนมาก 
ท าให้ประมงเอกชนจ าเป็นท่ีจะต้องใช้แรงงานเป็นจ านวนมากท้ังแรงงานท่ีถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมายหรือแรงงานท่ี ลักลอบเข้ามา (พวงทอง อ่อนอุระ,2561,หน้า1) 

กิจกรรมการผลิตภายใต้อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงโดยเฉพาะการแปรรูปกุ้งจาก
ประเทศไทยเติบโตใน ตลาดท่ัวโลกกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานท้ังหมดในอุตสาหกรรมนี้
เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งอพยพข้ามพรมแดนและกลายเป็นแรงงาน
ข้ามชาติกลุ่มใหญ่ในหลายพื้นท่ีของจังหวัดชายแดนประเทศ ส าหรับในกิจการประมง
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แร ง ง านข้ า มช า ติ เ ข้ า ม าทดแ ทนแ ร ง ง านอพ ยพ ชาว ไทย ท่ีมี ถิ่ น ฐ าน ใน ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นกระหน่ าอ่าวไทยในปีพ.ศ. 2532 ท่ี
ท าให้เรือประมง เสียหายและแรงงานประมงเสียชีวิตจ านวนมาก ท าให้ขาดแคลนแรงงาน
ประมงเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน การขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงดึงดูดการ
หล่ังไหลของแรงงานข้ามชาติท้ังหลายท่ีสามารถตอบสนองก าลังการผลิตเพื่อการส่งออกยัง
ต่างประเทศ ดังเช่นข้อมูลจากรายงานโครงการศึกษาความต้องการ แรงงานท่ีแท้จริงและ
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องประมง ท่ีบ่งช้ี 
ความต้องการแรงงานต่างชาติส าหรับกิจการต่อเนื่องประมงในจ านวนท่ีมากกว่าการจ้าง
แรงงานคนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2549 ในส่วนข้อมูลการส ารวจนายจ้างโดย
ศูนย์วิจัยการย้ายถ่ินแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ระบุไว้เช่นกันว่าร้อยละ 66 ของ
ความต้องการแรงงานต่างชาติอยู่ในกิจการประมงและการแปรรูปอาหารทะเล โดย
สมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีต้องการแรงงานกลุ่มนี้ติดอันดับหนึ่งในสาม และยังเป็นจังหวัดท่ีมี 
อัตราผู้มีงานท าในภาคอุตสาหกรรมสูงท่ีสุดในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย 

การปฏิรูปการประมงของไทยจึงเริ่มต้นขึ้น โดยรัฐบาลไทยภายใต้การน าของพล
เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ท่ีจ าเป็นต้องเริ่มต้ังแต่การปฏิรูปกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการท า
ประมงใหม่ท้ังหมด เพราะพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็น
กฎหมายท่ีล้าสมัยมาก ไม่มีการกล่าวถึงการจัดการกับการท า ประมง IUU ไว้เลยแม้แต่
น้อย อีกท้ังยังไม่รองรับพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสัญญา
ประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (UNCLOS 1982 ) ท่ีประเทศไทยเพิ่งให้
สัตยาบันเมื่อปี 2554 และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท้ังด้านทรัพยากร 
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเงื่อนไขทางการค้าท่ีเพิ่มขึ้นมาก อีกท้ังใน
ขณะนั้นไทยยังไม่มีกฎหมายท่ีจะน าไปสู่การจัดการกอง เรือประมงให้สมดุลกับปริมาณ
ทรัพยากรสัตว์น้ าไทย ไม่มีการควบคุมการใช้เครื่องมือประมงท่ีมีระดับการ ท าลายล้างสูง 
ท าให้ชาวประมงท่ีขาดจิตส านึกสามารถจับปลาเล็กปลาน้อยได้ท้ังหมด การปฏิรูปการ
ประมง ของไทยจึงต้องเริ่มอย่างจริงจังด้วยการแก้ไขหรือตรากฎหมายขึ้นใหม่หมดอย่าง
เร่งด่วน ท้ังกฎหมายประมง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเรือและการเดินเรือ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับแรงงาน เพื่อให้รองรับกับบริบทใหม่ท่ี เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแม้มีกฎหมายใหม่ส่ิง
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ท่ีส าคัญมากยิ่งกว่านั้นคือท าอย่างไรท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติใหม่ท่ีดีขึ้น ท่ีจะน าไปสู่การท า
ประมงอย่างยั่งยืนได้จริง (ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี, 2563) 

จากการพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลท่ีมีการปฏิรูปกฎหมาย ท า
ให้เราหันกลับมามอง องค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีไม่ใช่ภาคราชการ และ
ไม่ใช่ภาคธุรกิจท่ีแสวงหาก าไร ก่อต้ังขึ้น และด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลท่ีมีความมุ่งมั่น ใน
การท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
คนผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ทุกข์ยาก อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา (อุดมศักด์ิ 
สินธิพงษ์,2552) จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นท าให้มีการรวมตัวกันขององค์กรพัฒนาเอกชนท่ี
ท างาน ประเด็นเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งมีบทบาทส าคัญเชิงรุกใน
การช่วยเหลือผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ และเป็นกลไกกลางเช่ือมประสานการด าเนินงาน
ท้ังในเชิงป้องกันปัญหา การติดตามช่วยเหลือ ด้านคดีความ การประสานงานกับองค์กร
เอกชนต่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันจังหวัด
สมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการประมงเป็นศูนย์กลางการกระจาย 
สินค้าทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ จึงท าให้แรงงานของประเทศเพื่ อนบ้านแต่ละ
ประเทศ เช่น พม่า กัมพูชา ลาว ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทยเพื่อเดิน
ทางเข้ามาหางานท าในจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังท่ีเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ลักลอบเข้ามา เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นอุตสาหกรรมการประมงท าให้อาชีพส่วน
ใหญ่ท่ีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท า คือ งานประมงทะเล หรืองานท่ีเกี่ยวเนื่องกับงาน ประมง 
เช่น ท างานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ท าให้
จังหวัด สมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานอยู่เป็น จ านวนมากจึงท า
ให้เกิดปัญหาการถูกละเมิดสิทธิแรงงานอยู่เป็นประจ า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการ
ท่ีแรงงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของตนเองท่ีพึงจะได้รับ เช่น 
การถูกนายจ้างกดขี่ค่าแรงไม่เป็นธรรม การถูกยึดเอกสาร การท างานเกินเวลา การถูก
กักขังหน่วงเหนี่ยว เป็นต้น 

อีกท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติในหลาย
ภาคส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ควบคุมโรคระบาดเช่นเดียวกับคนไทย แรงงาน
หลายคนต้องถูกเลิกจ้างหรือส่ังพักงานโดยไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาตามกฎหมาย แรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในภาวะวิกฤติโรคระบาดเท่าเทียมกับ
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แรงงานคนไทยแม้จะอยู่ในระบบประกันสังคมเดียวกันก็ตาม แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่มี
เงินเก็บออม เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจะต้องโอนกลับไปเล้ียงดูครอบครัวท่ีประเทศต้นทาง 
กลไกการเยียวยาท่ีไม่ครอบคลุมถึงแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยรวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การเข้าถึงกลไกการคุ้มครองตามกฎหมายท าให้แรงงานข้ามชาติตกอยู่ในภาวะยิ่งกว่าความ
เปราะบางมากยิ่งขึ้น (เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ,2563) 

จากความส าคัญของประเด็นปัญหากลุ่มของผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาบทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชนกับการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทยในกิจการประมง พ.ศ. 
2557-2563 โดยศึกษาแนวทางขององค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน
ของไทยในกิจการประมง ระหว่าง พ.ศ. 2557-2563 และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ปัญหาสิทธิมนุษยชนขององค์กรพัฒนาเอกชนในช่วงเวลาปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ท้ังช่วง
ก่อนและในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาแนวทางขององค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของ
ไทยในกิจการ ประมง ระหว่าง พ.ศ. 2557-2563 

2.เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนขององค์กรพัฒนาเอกชนใน
ช่วงเวลา ปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ท้ังช่วงก่อนและหลังการระบาดของโรคโควิด-19 

3.เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาสิทธิมนุษยชนขององค์กรพัฒนาเอกชน
ในช่วงเวลาปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ท้ังช่วงก่อนและในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 
 
3.ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

งานวิจัยช้ินนี้ได้ศึกษาแนวทางขององค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาการสิทธิ
มนุษยชนของไทยในกิจการประมงและแนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาการค้ามนุษย์ของ
องค์กรพัฒนาเอกชนในช่วงเวลาปัจจุบันท้ัง ช่วงก่อนและหลังการระบาดของโรคโควิด-19 
ท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊ก และบทความวิชาการ รวมท้ัง
ศึกษาจากเว็บไซต์ขององค์กรงานวิจัยและบทความท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย เรื่อง 
องค์กรพัฒนาเอกชนกับการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทยในกิจการประมง พ.ศ. 
2557-2563 
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3.1.ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
ผู้วิจัยศึกษาบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน โดยแบ่งเป็น 2 องค์กร คือ มูลนิธิ

เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ 
(MWG) ซึ่งท้ัง 2 องค์กรมีการปฏิบัติงานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
3.2.ขอบเขตเชิงเวลา 

ระยะเวลาท่ีผู้วิจัยใช้ในการติดต่อประสานงานขอสัมภาษณ์องค์กรพัฒนาเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องรวมต้ังแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
3.3.ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนกับการแก้ไข
ปัญหาสิทธิมนุษยชน ของไทยในกิจการประมง ระหว่าง พ.ศ.2557 -2563 โดยผู้วิจัยกับ
ข้อมูลหลักจากงานเอกสารที่เผยแพร่ผ่านส่ือ สังคมออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์
ของ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ เครือข่ายองค์กรด้าน
ประชากรข้ามชาติ (MWG) โดยขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาวิจัยมีหัวข้อดังนี้ ผู้วิจัยจะ
ศึกษาบริบททางการเมืองและสังคมในช่วง ปีพ.ศ.2557-2563 เพื่อต้องการทราบว่าบริบท
ทางการเมืองและ สังคมมีอิทธิพลส่งพลต่อบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนอย่างไร ผู้วิจัย
จะอธิบายแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ศึกษาในงานวิจัยและจะเก็บข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรพัฒนา
เอกชน รวมท้ังสถานการณ์โควิด-19 รวมท้ังเก็บข้อมูล จากบทความและส่ือท่ีเกี่ยวข้อง
จากนั้นจะน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสรุปในบทสุดท้าย 
3.4.ขอบเขตเชิงประชากร 

ผู้วิจัยศึกษาและเก็บข้อมูลใน 2 รูปแบบคือ จากงานเอกสารและจากการสัมภาษณ์ 
ซึ่งจะเก็บข้อมูล จากงานเอกสารผ่านได้แก่ เพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของ มูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) 
รวมท้ังบทความวิชาการ ข่าวสารท่ีพบในส่ือต่างๆ และจาก การสัมภาษณ์ 2 องค์กร คือ 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ เครือข่ายองค์กรด้าน ประชากร
ข้ามชาติ (MWG) 
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5.แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 
ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องโดยศึกษาจากเอกสารวิชาการ 

เช่น วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการ วารสาร หนังสือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ แนวคิด
สิทธิมนุษยชน และแนวคิดแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
5.1.แนวคิดสิทธิมนุษยชน 

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดสิทธิมนุษยชน ในงานวิจัยหลักสิทธิ
มนุษยชน ของ ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี พบว่า ความเข้าใจในธรรมชาติและลักษณะของ
มนุษย์ท่ีเป็นรากฐานของแนวคิด เรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดทาง
ปรัชญากฎหมายของนักปราชญ์ฝ่ังประเทศตะวันตก ต้ังแต่สมัยกรีกโรมัน ในช่วงศตวรรษท่ี 
15-17 เป็นต้นมา โดยเฉพาะแนวคิดจากนักปราชญ์ท่ีส าคัญหลายท่าน (ปรีดี เกษมทรัพย์
,2543) เช่น เพลโต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle) จอห์น ล็อค (John Locke) โธมัส 
ฮ้อบส์ (Thomas Hobbes) เป็นต้น ซึ่งได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติและสิทธิ
ตามธรรมชาติของ มนุษย์ซึ่งเป็นสิทธิหรือความชอบธรรมข้ันพื้นฐานท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติติด
ตัวเรามาต้ังแต่ก าเนิด ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ ได้แก่ สิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาค ในชีวิตและร่างกาย เนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ท่ีมีการเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เหตุผล เคารพความเสมอภาคและความเป็น
อิสระต่อผู้อื่นไม่ควรล่วงละเมิดต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพและทรัพย์สินของกันและกัน มนุษย์
จึงมีสิทธิตามธรรมชาติท่ีจะต่อสู้หรือต่อต้านผู้อื่นท่ีมาล่วงละเมิดต่อชีวิตร่างกายและ
ทรัพย์สินของตน นอกจากนี้ เพื่อความมั่นคงของชีวิตและเสรีภาพ มนุษย์จ าเป็นท่ีจะต้อง
ยอมรับการท าข้อตกลงร่วมกัน โดยยอมสละสิทธิและเสรีภาพท่ีตนมีโดยไม่จ ากัดในสภาพ
ธรรมชาติ และยอมรับสิทธิเสรีภาพโดยมีข้อจ ากัดตามกฎหมาย ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น
รากฐานของการจ ากัดอ านาจในรัฐและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์เพราะ
ความเช่ือท่ีว่าเหนืออ านาจสูงสุดของมนุษย์ยังมีธรรมชาติและเหตุผล เมื่อเป็นสิทธิเสรีภาพ
ตามธรรมชาติของมนุษย์แล้ว จะไม่สามารถใช้อ านาจลบล้างได้และการใช้อ านาจทาง
การเมืองการปกครองต้องอยู่บนหลักเหตุผลตามธรรมชาติ ไม่ใช่อยู่ตามความต้องการของ
บุคคลใด (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,2554) 

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้ส้ินสุดลง แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวได้รับ
การยอมรับและให้ความส าคัญมากขึ้น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
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ของแต่ละประเทศ ท าให้เกิดการต่อสู้เรียกร้องทางสังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ 
ท าให้เกิดการต่อสู้เรียกร้องทางสังคมและการเมือง ท าให้สิทธิมนุษยชนมิได้เป็นเพียงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตแต่รวมไปถึงการมีสิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิทางการเมือง สิทธิใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงสิทธิของปัจเจกบุคคลเป็นสิทธิของกลุ่ม
บุคคล จากอิทธิพลของแนวคิดดังกล่าว ท าให้ประเทศต่าง ๆ น าแนวคิดสิทธิมนุษยชนมา
บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ค าประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี ค.ศ. 1776 ค า
ประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 เป็นต้น จนพัฒนา
เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีมีความชัดเจนขึ้นเป็นล าดับท้ังในด้านเนื้อหาและ
วิธีการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งน าไปสู่การจัดต้ังองค์กรเพื่อท าหน้าท่ีคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขึ้น ท่ีเรียกว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human 
Rights Institution) (ดิสทัต โหตระกิตย์,2557) 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการส าคัญในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของประชาคมโลกเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส แม้ว่าปฏิญญาฉบับนี้จะไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่ก็จัดเป็นกฎหมายจารีต
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญท่ีสุด ซึ่งประเทศต่าง  ๆ จ าต้องเคารพต่อ
หลักการสิทธิมนุษยชนท่ีได้ตราไว้ในปฏิญญาฉบับนี้ โดยท่ีปฏิญญาฉบับนี้ยังเป็นพื้นฐาน
ส าคัญ ของสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ อีกหลาย
ฉบับรวมท้ังกติการะหว่าง ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐ
ภาคีขององค์การ สหประชาชาติท่ีได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จึงได้มีการ
จัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการ แม่บทแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเป็นฉบับแรกของ
ประเทศไทย ประกาศใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 2 
ประกาศใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552-2556  ได้มีการน าแผนสิทธิมนุษยชนมาแปลงสู่แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แผนพัฒนาองค์กรชุมชน แผนพัฒนาขององค์กรในระดับภูมิภาค แผนพัฒนา
องค์กรสาธารณะแล้วจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับภารกิจให้ลุล่วง
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นอกจากนี้ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี3 (พ.ศ. 2557 -2561) จัดท าขึ้นโดยมีกรม
คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เป็นมาตรการท่ีตอบสนองปัญหาได้ตรงจุด โปร่งใส
ปฏิบัติได้จริง ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะท าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องน าแผนไปปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างแท้จริงใช้แนวคิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” เน้นการรับฟัง
ความคิดเห็น สร้างกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคและเชิญผู้เ ช่ียวชาญและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติมาร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้าย 
พร้อมท้ังให้ผู้แทนจากแต่ละกระทรวงร่วมกันให้ข้อเสนอแนะก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จใน
แต่ละประเด็นประกาศใช้แผนอย่างเป็น ทางการในปี พ.ศ. 2557 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีรัฐจัดท าขึ้น
เพื่อใช้ในการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน เป็นแผนในระดับชาติ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มุ่งประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ และพัฒนาระบบงานด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศอย่างมีเอกภาพให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ ท้ังยังเป็นการ
แสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความต้ังใจจริงของประเทศไทยท่ีจะส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนอย่างจริงจัง (แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล,2559) 
5.2.แนวคิดเก่ียวกับสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศได้กล่าวไว้ว่าหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ท างานมีความครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้  

1.เสรีภาพในการสมาคมและการรับรองท่ีมีผลจริงจังส าหรับสิทธิในการต่อรอง 
2.การขจัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ 
3. การยกเลิกอย่างได้ผลต่อการใช้แรงงานเด็ก 
4. การขจัดการเลือกปฏิบัติในด้านการมีงานท าและการประกอบอาชีพ 
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน

การท างานได้ระบุ อย่างชัดเจนว่า หลักการและสิทธิดังกล่าวมีความเป็นสากล และให้ความ
คุ้มครองต่อมนุษย์ทุกคนในทุกประเทศ ไม่ว่าจะสัญชาติใด หรือพ านักใด หรือมีสถานะเป็น
ผู้ย้ายถ่ินหรือไม่ และไม่ว่าจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ท่ีระดับใดแม้ในประเทศท่ีรัฐบาลยัง
ไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาท่ีเกี่ยวข้องก็ยังต้องเคารพหลักการและสิทธิ ขั้นพื้นฐาน
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ดังกล่าว ความเท่าเทียมกันในการท างานคือคุณประโยชน์และหลักการพื้นฐานซึ่งท าให้
แรงงานสามารถได้รับ ส่วนแบ่งท่ีเป็นธรรมได้จากผลผลิตและความมั่งค่ังท่ีแรงงานเหล่านี้
ช่วยกันสร้างขึ้นมา 

หลักการเรื่องโอกาสท่ีเท่าเทียมในการท างานมีจุดหมายเพื่อให้บุคคลสามารถ
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของตนได้อย่างเต็มท่ี และสามารถจัดสรรเวลาและพลังงาน
ของตนให้กับงานท่ีมีการน าเวลาและพลังงานนั้นไปใช้อย่างมีผลิตภาพมากท่ีสุดและให้
ผลตอบแทนสูงสุด หลักการเรื่องการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การท างานของ
บุคคลได้รับผลตอบแทนตามผลิตภาพและผลงานโดยค านึงถึงลักษณะอันเป็นวัตถุประสงค์
ของตัวงาน และโดยปราศจากการแทรกแซงโดยการพิจารณาโดยเหตุผลอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง
กับผลงาน เช่น เพศ เช้ือชาติ หรือศาสนา ส าหรับการเลือกปฏิบัติในสถานท่ีท างานคือ การ
ท่ีบุคคลได้รับการปฏิบัติในเรื่องงานหรือในเรื่อง โอกาสอย่างแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ซึ่ง
การปฏบิัติดังกล่าวนั้นกระท าไปโดยไม่มีเหตุผลท่ีเป็นวัตถุวิสัยหรือเหตุผลทางกฎหมายมา
สนับสนุนได้  เช่น ผลิตภาพหรือคุณสมบัติ ท่ีมีมาแต่เดิ มอาจเป็นเหตุผลท่ีจะจ่าย 
ค่าตอบแทนให้บุคคลหนึ่งมากกว่าอีกบุคคลหนึ่ง ส าหรับการท างานท่ีมีมูลค่าเท่ากัน แต่
หากคนสองคนท่ีมีคุณสมบัติเท่ากัน แต่มีความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ สีผิว เพศ หรือชาติ
ตระกูล ได้รับเงินเดือนท่ีเท่ากัน ส าหรับการท างานในหน้าท่ีเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันย่อม
ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) พ.ศ. 
2501 (ฉบับท่ี 111) ได้นิยามการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ไว้ว่า เป็นการแบ่งแยกใดๆ
เนื่องจากเหตุผลทางเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนาความคิด ทางการเมืองประเด็นทางสัญชาติ 
หรือภูมิหลังทางสังคม ซึ่งท าให้สูญเสียหรือกระทบต่อความเท่าเทียมด้านโอกาสหรือการ
ปฏิบัติในการจ้างงานหรืออาชีพในหลายประเทศการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานเนื่องจาก
ความพิการทางด้านร่างกายและปัญญา อายุ สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ์ รสนิยมทาง
เพศ ทรัพย์สมบัติ หรือ ภาวการณ์ติดเช้ือเอชไอวี ถือเป็นส่ิงท่ีต้องห้ามเช่นกัน นอกจากนี้ 
อนุสัญญาฉบับท่ี 111 ได้ระบุการจ าเพาะ ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติในรู ปแบบใด ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) เกิดขึ้นเมื่อมีความไม่เท่าเทียม
ใน การปฏิบัติต่อแรงงานท่ีมีความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ สีผิว เพศ หรือความแตกต่าง
อื่นใดก็ตามท่ี ครอบคลุมในอนุสัญญา ซึ่งการเลือกปฏิบัตินี้เป็นผลโดยตรงมาจากกฎหมาย 
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กฎเกณฑ์ หรือวิถีปฏิบัติท่ีแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่าง แรงงานกลุ่มต่างๆตามเหตุผลท่ี
กล่าวมาแล้ว เช่น กฎหมายท่ีไม่อนุญาตให้ผู้หญิงลงนามในสัญญา กฎหมายแรงงานท่ี
ก าหนดให้แรงงานภายในประเทศซึ่งย้ายถิ่นจากชนบทมาท างานในเมืองได้รับค่าจ้างน้อย
กว่า แรงงานท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเมืองนั้น เป็นต้น 

การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม (Indirect Discrimination) หมายถึง กฎเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติท่ีดูเหมือนจะเป็นกลางแต่เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลเพศ
ใดเพศหนึ่ง เช้ือชาติ สีผิว หรือลักษณะอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ลักษณะการเลือกปฏิบัตินี้อาจ
เป็นการก าหนดคุณสมบัติท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตัวงาน ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งบริหาร หรือ
ต าแหน่งเลขานุการ เช่น ความสูงหรือน้ าหนักของผู้ท างานไปในทางท่ีเอื้อประโยชน์ ต่อ
บุคคลเพศใดเพศหนึ่ง เช้ือชาติ หรือสีผิวใดสีผิวหนึ่ง กฎหรือระเบียบท่ีจ ากัดสิทธิของผู้
ท างานรับใช้ในบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานย้ายถิ่นหญิง (ท่ีมาจากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง) อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางอ้อมด้วยเหตุผลทางเพศ (และเช้ือชาติหรือ
ก าเนิดทางชาติพันธุ์) ของแรงงานย้ายถ่ินนั้นด้วย 

ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2556) คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
กล่าวถึงสิทธิแรงงานว่าถือเป็นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญมาก โดยจะเห็นได้ว่ามีปัญหาการถูก
กดข่ีข่มเหงสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ได้ถูกละเมิด มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานอย่างเป็น
ระบบ ผู้ใช้แรงงานจ านวนมากท่ัวโลกไม่ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงานท่ีท าไม่ได้รับ
ค่าจ้างท่ีสามารถให้แรงงานและครอบครัวด ารงชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
6.บทสรุป 

ประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในปลายทศวรรษ 2520 
เมื่อโลกมีประชากรเพิ่มข้ึนความต้องการเข้าถึงแหล่งอาหารก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะ
การจับสัตว์น้ าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท่ีมีมากขึ้น ท าให้ประมงเอกชนเป็นจ านวน
มากเลือกท่ีจะท าผิดกฎหมาย เพื่ อท่ีจะสามารถจับสัตว์น้ าได้มากและมีต้นทุนท่ีต่ า 
ขณะเดียวกันการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงดึงดูดการหล่ังไหลของแรงงาน
ข้ามชาติท้ังหลายท่ีสามารถตอบสนองต่อการผลิตเผ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ การปฏิรูป
การประมงของไทยจึงเริ่มต้นขึ้นโดยในปี พ.ศ. 2547 ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้าน
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ยังไม่ดีเท่าท่ีควรโดยประเทศไทยยังมีอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศ 
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tier 2 จากรายงาน Trafficking in Persons Report การท่ีประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่
ในกลุ่มประเทศท่ีต้องได้รับการจับตาเป็นพิเศษทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศ
ไทยได้ให้เหตุผลไว้หลายประการ เช่น ไม่มีความคืบหน้าจากหน่วยงานภาครัฐในการขยาย
การ ปกป้องเหยื่อ นอกจากนี้ในรายงานยังได้ระบุอีกว่าประเทศไทยไม่มีการควบคุมอย่าง
เพียงพอตามแนวชายแดน แล้วยังเตือนประเทศไทยให้ปราบการคอร์รัปช่ันในแวดวง
เจ้าหน้าท่ีทางภาครัฐ ท าให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้น
ประกาศให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ประเทศ
ไทยเริ่มการแก้ไขปัญหาโดยการเปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ออกเลข
รหัสบัตร 13 หลักเหมือนกับบัตรประชาชน ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมนุษย์ท่ีมี ศักด์ิศรีใช้
หลักเมตตาธรรมโดยมีความเช่ือว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันส่วนการ
แก้ไขปัญหาในด้านอื่น ๆ นั้น ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตามกระบวนการทางกฎหมาย แม้
รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ยกให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติแล้วนั้นแต่ก็ยังมี
อุปสรรคในอีกหลาย ๆ ด้าน เช่น ท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความใส่ใจในปัญหา
การค้ามนุษย์เท่าท่ีควร รวมท้ังยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์และวิธีการ
ด าเนินการและยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละพื้นท่ียังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนการแก้ไขปัญหาจึงจะลุล่วงไปได้ ต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมถึงองค์กรภาคเอกชนและประชาชนอีกด้วย 

หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2557 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเทศไทย
ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเทียร์ 3 (Tier) เป็นการเปิดทางไปสู่การใช้มาตรการการคว่ าบาตรทาง
การค้าจากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักของสินค้ากุ้งและทูน่าจากไทย ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลก และอาจท าให้บริษัทข้ามชาติบางแห่งทบทวนนโยบายการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีถูกกล่าวหาว่ามีการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ประเทศไทยยังอาจสูญเสีย
ความช่วยเหลือจากสหรัฐฯท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการค้าและไม่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม ท าให้
ประเทศ ไทยเร่งแก้ไขปัญหาในด้านนี้มีการปรับเปล่ียนกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

จากการพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลท่ีมีการปฏิรูปกฎหมาย ท า
ให้เราหันกลับมามององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีไม่ใช่ภาคราชการ และ
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ไม่ใช่ภาคธุรกิจท่ีแสวงหาก าไร ก่อตั้งขึ้นและด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลท่ีมีความมุ่งมั่นในการ
ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มคน
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ทุกข์ยากอันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา (อุดมศักด์ิ สินธิ
พงษ์,2552) จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นท าให้มีการรวมตัวกันขององค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท างาน 
ประเด็นเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งมีบทบาทส าคัญเชิ งรุกในการ
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเป็นกลไกกลางเช่ือมประสานการด าเนินงานท้ัง
ในเชิงป้องกันปัญหาการติดตามช่วยเหลือด้านคดีความ การประสานงานกับองค์กรเอกชน
ต่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังในช่วง 1 ปีท่ี
ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติในหลาย
ภาคส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ควบคุมโรคระบาดเช่นเดียวกับคนไทย แรงงาน
หลายคนต้องถูกเลิกจ้างหรือส่ังพักงานโดยไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาตามกฎหมาย แรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทยยัง ไม่ได้รับการช่วยเหลือในภาวะวิกฤติโรคระบาดเท่าเทียมกับ
แรงงานคนไทยแม้จะอยู่ในระบบประกันสังคมเดียวกันก็ตาม แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่มี
เงินเก็บออม เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจะต้องโอนกลับไปเล้ียงดูครอบครัวท่ีประเทศต้นทาง
กลไกการเยียวยาท่ีไม่ครอบคลุมถึงแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยรวมถึงปัญหา อุปสรรค
ในการเข้าถึงกลไกการคุ้มครองตามกฎหมายท าให้แรงงานข้ามชาติตกอยู่ในภาวะยิ่งกว่า
ความเปราะบางมากยิ่งขึ้น (เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ, 2563) 

กลุ่มของผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนกับการแก้ไขปัญหา
สิทธิมนุษยชนของ ไทยในกิจการประมง พ.ศ. 2557-2563 โดยศึกษาแนวทางขององค์กร
พัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทยในกิจการประมง ระหว่าง พ.ศ. 
2557-2563 และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาสิทธิมนุษยชนขององค์กรพัฒนา
เอกชนในช่วงเวลาปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ท้ังช่วงก่อนและหลังการระบาดของโรคโควิด-
19 โดยผู้วิจัยได้เลือกองค์กรพัฒนาเอกชน 2 องค์กร คือ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน (LPN) และ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) เนื่องจากท้ัง 2 
องค์กรมีการท างานและให้ความช่วยเหลือในด้านการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยช้ินนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึก
ท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนักกิจกรรมการเมือง” ซึ่งเป็นการศึกษาอารมณ์
ความรู้สึกในการเคล่ือนไหวทางการเมืองผ่านเรื่องเล่าของนักกิจกรรมการเมืองท้ัง 10 คน 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกมีส่วนผลักดันให้เกิดการเคล่ือนไหวอย่างไร  
 โดยสารนิพนธ์ช้ินนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งกลุ่ม
ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องเล่าของพวกเขาผ่านทางส่ือออนไลน์ สังเกตการณ์อย่างมี
ส่วนร่วมและสัมภาษณ์เพิ่มเติมอย่างเจาะลึกเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์เรื่องเล่าของ
พวกเขาโดยใช้แนวคิดเรื่องเล่า (Narratives) ประกอบกับแนวคิดอารมณ์ความรู้สึกและการ
ต่อสู้ทางการเมืองด้วยอารมณ์ความรู้สึก (Emotional political resistance) และน าเสนอ
ผลการศึกษาในเชิงพรรณนา (Descriptive) 
 ผลการศึกษาพบว่าอารมณ์ความรู้สึกท้ัง 4 อารมณ์ ได้แก่ ความกลัว (Fear) ความ
โกรธ (Anger) ความเสียใจ (Sorrow) และความหวัง (Hope) ล้วนมีส่วนผลักดันให้เกิดการ
เคล่ือนไหวทางการเมือง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเรื่องเล่าของนักกิจกรรมการเมืองท้ัง 10 
คน นอกจากนี้เรื่องเล่าของนักกิจกรรมการเมืองแต่ละคนสะท้อนประเด็นต่าง ๆ แตกต่าง
กันไปดังนี้ 1.เรื่องเล่าสร้างความสมเหตุสมผลให้กับการกระท าของผู้เล่า รวมถึงท้าทาย
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1. บทน า 
 นับต้ังแต่ศตวรรษท่ี 18 โลกได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ (Modern 
Society) มนุษย์เปล่ียนความเช่ือจากเดิมท่ีเคยเช่ือเรื่องศาสนาหรือพระเจ้า หันมาเช่ือและ
ยึดมั่นในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นวิทยาศาสตร์ ท าให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงทางความคิดและความเช่ือนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของแนวคิดมนุษยนิยม 
(Humanism) ท่ีเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ ให้คุณค่ากับความเป็นเหตุเป็นผลและความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ (ฆัสรา 2540) การยึดมั่นกับความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) เป็น
แนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ดังท่ี แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) 
กล่าวว่าการกระท าทางสังคม (Social action) ของผู้คนในสังคมสมัยใหม่เป็นการกระท าท่ี
ใช้เหตุผล (Rationality) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 การกระท า คือ การกระท าอย่างมี
เหตุผลโดยมีเจตนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย และการกระท าอย่างมีเหตุผลเพื่อบรรลุค่านิยมซึ่ง
ต่างจากอีก 2  การกระท า คือ การกระท าท่ีเกิดจากอารมณ์ และการกระท าท่ีเกิดจาก
ประเพณีวัฒนธรรม หรือความเช่ือ (Weber 1864 อ้างใน อังกาบ 2537: 7) รวมถึงด้าน
การเมืองท่ีต้องใช้เหตุผลในการโต้แย้งถกเถียงจึงจะมีความน่าเช่ือถือจากผู้อื่นและสังคมให้
การยอมรับ เช่นเดียวกันกับการเคล่ือนไหวทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมเดินขบวน 
หรือการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการต่อต้านขัดขืนอ านาจก็จะต้องมีการอ้างตรรกะ หลักการ ท่ี
วางอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุมีผล ส่วนกระท าทางสังคมท่ีขับเคล่ือนด้วยอารมณ์มักจะ
ไม่ได้รับการยอมรับ โดยเห็นว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกนั้นอยู่ในขั้วท่ีตรงกันข้ามกันกับการ
ใช้เหตุผล (ชูศักดิ์ 2550) 
   อย่างไรก็ตาม ชนุตร์ นาคทรานันท์ (2555) อธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจด้วย
เหตุผลตลอดเวลา บ่อยครั้งท่ีเราตัดสินใจกระท าการหลายอย่างด้วยอารมณ์ความรู้สึก      
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ (2550) ยังช้ีว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องธรรมชาติ และเป็นแก่นของ
ความเป็นมนุษย์ท่ีท าให้มนุษย์แตกต่างจากอมนุษย์ การกระท าทางสังคมท่ีขับเคล่ือนด้วย
อารมณ์ความรู้สึกจึงมีคุณค่าไม่ต่างจากการกระท าท่ีขับเคล่ือนด้วยเหตุผล และการใช้
อารมณ์ความรู้สึกกับเหตุไม่จ าเป็นต้องแยกออกจากกันอย่างส้ินเชิง Bericat (2016: 492) 
อธิบายว่าการศึกษาอารมณ์ความรู้สึกมนุษย์มีส่วนช่วยในการท าความเข้าใจสังคม 
เนื่องจากอารมณ์ความรู้สึกเกิดจากประสบการณ์ท่ีมนุษย์เราใช้ชีวิตในสังคม การศึกษา
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อารมณ์ความรู้สึกตามแนวทางสังคมศาสตร์แตกต่างจากการศึกษาอารมณ์ความรู้สึกตาม
แนวทางจิตวิทยา เนื่องจากเน้นศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมว่าเกิดจากอารมณ์ความรู้สึก
อย่างไร หรือท าให้เกิดการกระท าร่วมกัน (Collective action) อย่างไร แต่ไม่ได้เป็น
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงปัจเจก 
   การท่ีรัฐคุกคามและจับกุมด าเนินคดีก็เพื่อปรามไม่ให้มีการเคล่ือนไหวอีก ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความกลัวต่อประชาชนในสังคมเพื่อให้ง่ายต่อการก าราบ
และปกครองของรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นมาโดยตลอด  ค าว่า “เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ” ถูก
หยิบยกมาเป็นข้อกล่าวหาในการด าเนินคดีกับผู้ท่ีมีความคิดเห็นต่างจากรัฐ ดังเช่น ใน
เหตุการณ์ “6 ตุลา 2519” ท่ามกลางบริบทสงครามเย็นท่ีโลกแบ่งออกเป็นสองขั้วระหว่าง
อุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ายเสรีนิยมกับอุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ายคอมมิวนิสต์ ใน
ประเทศไทยมีการจับกุมนักศึกษาและประชาชนจ านวนมากถึง 8,000 ราย ในข้อหา “ภัย
ต่อสังคมหรือภัยต่อความมั่นคงของรัฐ” โดยใช้อ านาจตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ กฎหมายการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ และข้อกล่าวหาว่ามีการซ่องสุมสะสมอาวุธ 
(ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน : 2557) แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยกว่าสามสิบทศวรรษแล้ว 
แต่ก็ยังมีการใช้กฎหมายเพื่อจับกุมผู้ท่ีเห็นต่างทางการเมืองจากรัฐเพื่อต้ังข้อหา เช่น หมิ่น
พระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  ยุยงปลุกปั่น ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 116 เป็นต้น จ านวนผู้ถูกกล่าวหาด าเนินคดีมีแนวโน้มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) iLaw หรือโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน (2562) 
เปิดเผยว่าต้ังแต่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง 26 ธันวาคม 2562 มีผู้ถูกด าเนินคดีอย่างน้อย 
130 ราย ในคดียุยงปลุกปั่น และต้ังแต่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง 16 กรกฎาคม 2562 มีผู้
ถูกด าเนินคดีอย่างน้อย 98 ราย ในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นอกจากนี้ภายหลังการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับแก้ไขในวันท่ี 24 มกราคม 2560 ยังปรากฏว่ามี
การฟ้องร้องผู้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมือง โดยมีผู้ถูกด าเนินคดี ต้ังแต่ 3 สิงหาคม 
2552 ถึง 20 มีนาคม 2560 จ านวน 52 คดี อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางจ านวนคดีท่ีมากมาย
เหล่านี้ก็ยังปรากฏว่ามีการเคล่ือนไหวของขบวนการประชาชนและเยาวชนคนหนุ่มสาว
เกิดขึ้นเรื่อยมา 
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   แวดวงการศึกษาเรื่องขบวนการเคล่ือนไหวนั้นได้หันมาให้ความส าคัญกับเรื่อง
อารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา โดยงานศึกษาของนักสังคม
วิทยาหลายท่านได้อธิบายถึงอารมณ์ต่าง ๆ เช่น อารมณ์ความรู้สึกโกรธ (Anger) อารมณ์
ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ (Sorrow) อารมณ์ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ (Empathy) อารมณ์
ความรู้สึกสะเทือนขวัญอันเนื่องมาจากการกระท าท่ีผิดศีลธรรมของรัฐ (Moral Shocks) 
อารมณ์ความรู้สึกสนุกสนาน (The pleasures of protest) อารมณ์ความรู้สึกเหนื่อยล้า 
(Fatigue) และภาวะหมดไฟ (Burnout) อารมณ์ความรู้สึกเกลียดและแสวงโอกาสหาทาง
แก้แค้น อารมณ์ความรู้ สึกหวังตลอดจนอารมณ์ความรู้ สึกถึงการมีอัตลักษณ์ร่วม 
(Collective identity) ล้วนมีผลต่อการผลักดันให้เกิดเป็นการเคล่ือนไหวทางสังคมได้
ท้ังส้ิน (Ness and Effler 2018) 
   ในการศึกษานี้กลุ่มผู้วิจัยต้องการท าความเข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกของนัก
กิจกรรมการเมืองมีส่วนในการขับเคล่ือนการเคล่ือนไหวทางการสังคมมากน้อยอย่างไร 
นอกเหนือจากเป้าหมายท่ีรองรับด้วยหลักการเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งนักกิจกรรมการเมืองมัก
แสดงออกมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วในทุกครั้งท่ีมีการส่ือสารทางการเมือง  ในการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองนั้น นอกจากการขึ้นเวทีปราศรัยในท่ีชุมนุมแล้ว นักกิจกรรมการเมืองหลายคน
ได้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านส่ือท้ังในระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์ เช่น การ
ให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชน การเขียนบันทึกขณะถูกจับกุมคุมขังเพื่อเผยแพร่ออกมาข้างนอก 
การเขียนบทกวี และความเรียงต่าง ๆ เพื่อตีพิมพ์ รวมท้ังการเขียนข้อความต่าง ๆ บนพื้นท่ี
ส่ือสังคมออนไลน์ของตนเอง เป็นต้น เรื่องเล่าเหล่านั้นไม่เพียงแสดงถึงเหตุผลท่ีท าให้ตนเอง
ต้องเคล่ือนไหวทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาเชิง
โครงสร้างท่ีจะต้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง แต่ยังสะท้อนให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ 
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ไม่กลัว มีก าลังใจดี โกรธกับการกระท าของเจ้าหน้าท่ี
รัฐ สะเทือนใจกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับผู้ชุมนุม (ขณะถูกสลายการชุมนุม) มุ่งมั่นท่ีจะต่อสู้ต่อไป 
เป็นต้น 
   การศึกษาเรื่องเล่า (Narrative) เป็นวิธีวิทยาแบบหนึ่งในทางสังคมศาสตร์ท่ีช่วยให้
ผู้ศึกษาเข้าใจชีวิตของผู้เล่าเรื่องในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
บันทึกประวัติศาสตร์ในมุมมองของประชาชนท่ีอาจไม่ถูกบรรจุไว้ในประวัติศาสตร์ของรัฐ 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวทางสังคมยังสะท้อนรูปแบบของอ านาจและความสัมพันธ์
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เชิงอ านาจของกลุ่มคนต่าง ๆ เนื่องจากผู้เล่ามักเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงและแสดงทัศนะต่อ
การใช้อ านาจท่ีไม่ชอบธรรมของกลุ่มคน องค์กร หรือสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ท้ังยังแสดง
ความเห็นและท่าทีในการท้าทายต่อต้านการใช้อ านาจท่ีเกิดขึ้น  การเล่าเรื่องนอกจากจะ
เป็นการแสดงทัศนะทางการเมืองและสังคมแล้ว กระบวนการเล่าเรื่องยังสะท้อนตัวตนของ
ผู้เล่า รวมท้ังช่วยให้ผู้เล่าได้จัดการความคิดและความรู้สึกของตน ท้ังทบทวนประสบการณ์
ท่ีผ่านมา คล่ีคลายความกลัวภัยอันตรายต่าง ๆ และหล่อหลอมความคิดของตนเอง จน
กลายเป็นแรงผลักดันในขับเคล่ือนการกระท าต่าง ๆ ในอนาคต (นภาภรณ์ 2552) 
       การวิจัยนี้มุ่งศึกษาอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ท้ังอารมณ์โกรธ อารมณ์กลัว อารมณ์
เสียใจ และอารมณ์คาดหวังของนักกิจกรรมการเมืองว่ามีส่วนผลักดันให้เข้าร่วมขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมหรือไม่อย่างไร พร้อมท้ังศึกษาอารมณ์ความรู้สึกท้ังด้านบวกและด้าน
ลบท่ีเกิดขึ้นจากผลกระทบหลังจากท่ีพวกเขาออกมาเคล่ือนไหว ท้ังนี้นักกิจกรรมการเมือง
แต่ละคนย่อมมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นแรงผลักดันท่ีแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ส่วน
บุคคลและปัจจัยเงื่อนไขอื่น ๆ  กลุ่มผู้วิจัยจะศึกษาอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวด้วยการ
วิเคราะห์เรื่องเล่าท่ีเกี่ยวกับทัศนะ บทบาท และเป้าหมายในการเคล่ือนไหวของพวกเขา ซึ่ง
จะเก็บข้อมูลเรื่องเล่าจากการสัมภาษณ์เจาะลึก การรวบรวมบทสัมภาษณ์ท่ีเผยแพร่ทางส่ือ
ต่าง ๆ  และการสังเกตการณ์ในกิจกรรมการเคล่ือนไหวทางการเมือง เป็นต้น  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   2.1 ศึกษาเรื่องเล่าของของนักกิจกรรมการเมืองเกี่ยวกับทัศนะ บทบาท และ
เป้าหมายในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของพวกเขาในบริบททางสังคมการเมืองต่าง ๆ 
       2.2 วิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีมีส่วนผลักดันให้นักกิจกรรมการเมืองแต่
ละคนเข้าร่วมการเคล่ือนไหวทางการเมืองจากเรื่องเล่าของพวกเขาเอง 
 2.3 ศึกษาผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบท่ีเกิดขึ้นต่อนักกิจกรรมการเมือง จาก
การเคล่ือนไหว รวมท้ังอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากผลกระทบเหล่านั้นท่ีอาจเป็น
แรงผลักดันหรือแรงฉุดรั้งในการร่วมเคล่ือนไหวในอนาคต  
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3. ขอบเขตของการวิจัย  
 
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของนักกิจกรรมการเมืองทั้ง 10 คนผ่านเร่ืองเล่าของพวกเขา ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มตามประสบการณ์ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นหลัก โดยกระจายเพศ วัย และ 
สถานภาพและบทบาททางสังคม  

 กลุ่มท่ีหนึ่ง ผู้มีประสบการณ์การเคล่ือนไหวมาก่อนการเลือกต้ัง วันท่ี 24 
มีนาคม 2562  

 กลุ่มท่ีสอง ผู้มีประสบการณ์เคล่ือนไหวทางการเมืองต้ังแต่หลังการ
เลือกตั้ง วันท่ี 24 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 

 

 บทบาท/สถานะทางสังคม  ประสบการณ์การเคลื่อนไหวของนักกิจกรรม 
เคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อน
วันที่ 24 มีนาคม 2562  

เคลื่อนไหวการเมืองหลังวันที่    
 24 มีนาคม 2562  

1.  ประชาชนท่ัวไป  มะฟาง 
ผู้ส่ือข่าวหญิง อายุ 33 ปี 

สนธยา 
เพศทางเลือก อายุ 26 ปี ว่างงาน 

2. นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ท่ัวไป 

นิรนาม 
นักศึกษาชาย อายุ 20 ปี 

ฐิติญาณ 
นักศึกษาหญิง อายุ 22 ปี 

3. นักเรียนมัธยมทั่วไป ขวัญข้าว 
นักเรียนชาย อายุ 17 ปี 

โอห์ม 
นักเรียนชาย อายุ 16 ปี 

4. นักร้องนักดนตรี แก้วใส วงสามัญชน 
นักร้องนักดนตรีชาย อายุ 34 ปี 

ณัฐธีร์ วง T_047 
นักร้องนักดนตรีชาย อายุ 24 ปี 

5. ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมการเมือง แว่น อานนท ์
ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชน 

นักสิทธิมนุษยชนชาย อายุ 36 ปี 

หมู จิตรกรรม 
สมาชิกกลุ่มศิลปะการเมือง 
นักศึกษาชาย อายุ 25 ปี 
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ขอบเขตเนื้อหา : กลุ่มผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เรื่องเล่าต่าง ๆ ในประเด็น
ต่อไปนี้  
     1)  ข้อมูลส่วนบุคคลของนักกิจกรรมการเมือง เช่น เพศ อายุ อาชีพ  
     2)  ทัศนะ แรงจูงใจ บทบาท และเป้าหมายในการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองแต่ละครั้ง  
    3)  บริบททางสังคมการเมืองของเหตุการณ์ในเรื่องเล่า  
    4)  ประเด็นเนื้อหาท่ีนักกิจกรรมการเมืองหยิบยกมาพูดถึงในเรื่องเล่า
ต่างๆ 
    5)  อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวทางการเมือง
โดยปรากฏและสะท้อนผ่านเรื่องเล่าท้ังท่ีเป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยจะศึกษา
เฉพาะอารมณ์ต่อไปนี้ ได้แก่ อารมณ์กลัว อารมณ์โกรธ อารมณ์เสียใจ และอารมณ์คาดหวัง 
ขอบเขตเวลา :   1) กลุ่มผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 
2564 
         2) เรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเคล่ือนไหวของผู้ให้ข้อมูลหลักโดย
ไม่จ ากัดขอบเขตเวลา 
        3) ส่ือออนไลน์ท่ีรวบรวม จะก าหนดเฉพาะส่ือท่ีปรากฏต้ังแต่วันท่ี 24 
มีนาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 
 5.1 แนวคิดและงานศึกษาเก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึกและการต่อสู้ทางการเมือง
ด้วยอารมณ์ความรู้สึก (Emotional political resistance) 
   อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ในสังคมสมัยใหม่ (Modern society) ท าให้ผู้คนให้
ความส าคัญกับความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) มากขึ้น ส่วนการกระท าทางสังคมท่ี
ขับเคล่ือนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมักไม่ได้รับการยอมรับ ยกเว้นการแสดงออกในเชิง
สุนทรียะหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ทางศิลปะต่าง ๆ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ (2550) อธิบาย
ว่าเราถูกท าให้เข้าใจว่าความเป็นเหตุเป็นผลหรือ  “ความรู้” เป็นคู่ตรงข้ามกับอารมณ์
ความรู้สึก ท้ัง ๆ ท่ีอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นตัวช้ีแบ่ง
ระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์ หรือกล่าวได้ว่าอารมณ์ความรู้ สึกคือแก่นของความเป็นมนุษย์ 
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ดังนั้น การศึกษาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกจึงมีคุณค่าไม่ต่างจากการศึกษาเรื่องของความ
เป็นเหตุเป็นผล 
   ในทางสังคมศาสตร์ให้ความสนใจกับการศึกษาอารมณ์ความรู้สึกโดยมองว่า
อารมณ์ความรู้สึกเป็นผลของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Product of the social 
interaction’s outcome) ท่ีส่งผลต่อการกระท าของมนุษย์ แต่การศึกษาอารมณ์
ความรู้สึกตามแนวทางสังคมศาสตร์นั้นแตกต่างจากการศึกษาอารมณ์ความรู้สึกตาม
แนวทางจิตวิทยา เนื่องจากเน้นศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมว่าเกิดจากอารมณ์ความรู้สึก
อย่างไร หรือท าให้เกิดการกระท าร่วมกัน (collective action) อย่างไร แต่ไม่ได้เป็น
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงปัจเจก อย่างไรก็ตาม Turner (2008: 326 
อ้างใน Bericat 2016: 494) ช้ีว่าการศึกษาอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ท าได้ยาก 
เนื่องจากมนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึกท่ีหลากหลาย ซับซ้อน แปรปรวน ไม่หยุดนิ่ง และ
สามารถสลับขั้วกลับไปกลับมาได้ ดังท่ี ( Jasper 2011 อ้างใน Ness and Effler 2018: 
418) อธิบายว่า มนุษย์สามารถมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นท้ังขั้วบวกและขั้วลบในเวลา
เดียวกัน ท้ังยังสามารถแปรเปล่ียนได้ตลอดเวลาเสมอ ดังเช่น แปรเปล่ียนจากความอาย
ไปสู่ความกลัว จากความกลัวไปสู่ความโกรธ จากความโกรธไปสู่ความภูมิใจได้ ดังนั้น ใน
การศึกษาจึงควรเน้นศึกษาอารมณ์ความรู้สึกหลักท่ีขับเคล่ือนให้มนุษย์มีการกระท าและ
ปฏิสัมพันธ์กับสังคม ส่วน Scheff (1994: 4 อ้างใน Bericat 2016: 501) ช้ีว่าสามารถ
ศึกษาได้อารมณ์ได้จากการแสดงออกเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ค าพูด ท่าทางในการแสดงออก ไป
จนถึงการแสดงออกในระดับท่ีใหญ่ขึ้น เช่น การโต้ตอบกันระหว่างสถาบันในสังคม 
   ในด้านการเมือง การสร้างความกลัวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีรัฐใช้เพื่อควบคุม
ปกครองประชาชนให้ยอมอยู่ภายใต้อ านาจรัฐ ท าให้ไม่กล้าลุกขึ้นมาประท้วงหรือต่อต้าน 
ธนา มณีพฤกษ์ (2555) ได้วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง “1984” ท่ีเขียนโดยจอร์จ ออร์เวลล์ 
(George Orwell) ว่าในสังคมเผด็จการอ านาจนิยมนั้น ความกลัวคือหัวใจของการปกครอง
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถรักษาอ านาจไว้ ท าให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่ยอม
ท าตามท่ีรัฐส่ัง ยอมสูญเสียเสรีภาพเพื่อรักษาชีวิตไว้ ในรัฐโอชันเนียในนิยายเล่มดังกล่าว 
ประชาชนถูกรัฐปลูกฝังความคิดไม่ให้เป็นกบฏต่อชาติและห้ามคิดต่างจากรัฐ เครื่องมือท่ีรัฐ
ใช้ในการสร้างความกลัวมี 4 ประเภท ได้แก่ 1) โทรภาพ คือ ส่ือหรือโฆษณา รวมท้ังภาพ
ของอิงช็อคท่ัวทุกจุดเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐจับตามองตนเองอยู่ตลอดเวลา 2) ต ารวจ
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ความคิด คือ ประชาชนด้วยกันเองท่ีจะรุมประณามหรือท าร้ายผู้ท่ีเริ่มเริ่มสงสัยหรือต้ัง
ค าถาม 3) การลงโทษในท่ีสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการของรัฐกับผู้ท่ีเป็น
ปฏิปักษ์ 4) การจับไปทรมานเพื่อปรับเปล่ียนความคิด 
   ส่วนในกรณีท่ีเกิดขึ้นจริงของสังคมไทย วิทยานิพนธ์เรื่อง “การประกอบสร้างความ
กลัว และการเมืองว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112” โดยนพพล 
อาชามาส (2556) ช้ีให้เห็นว่ารัฐท าให้ผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 112 เกิดความกลัวผ่านเทคนิคหลายประการ เช่น การใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงบีบบังคับ การท าให้ทรมานท้ังร่างกายและจิตใจ การปกปิดคดีให้
เป็นความลับ และการท าให้สังคมตีตราผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าวท าให้พวกเขาตกอยู่ในสภาวะ “ชีวิตอันเปลือยเปล่า” (Bare life) 
(Agamben 1998: 6 อ้างใน นพพล 2556: 17) คือ การรับโทษภายใต้อ านาจรัฐแต่ไม่ได้
รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายผ่านกระบวนการการพิจารณาคดีแบบลับ อย่างไรก็ตาม
ผู้ต้องหาคดีดังกล่าวก็พยายามต่อสู้กับสภาวะนั้นและบรรเทาความกลัวของตนเองนั้นด้วย
การสร้างสายสัมพันธ์ในหมู่นักโทษทางการเมืองและญาติผู้ต้องขัง ส่วนเครือข่ายทางสังคม
เองก็มีส่วนช่วยลดความกลัวด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ต้องหาคดีทาง
การเมืองของกลุ่มทนายความราษฎรประสงค์และนักกิจกรรมทางการเมือง การเปิดพื้นท่ี
สาธารณะในการถกเถียงพูดคุย และส่ือสารเรื่องปัญหาของกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชา    
นุภาพและสภาวะของนักโทษทางการเมือง 
   แม้ว่ารัฐส่วนใหญ่รวมท้ังรัฐไทยสร้างความกลัวเพื่อใช้ในการปกครองมาโดยตลอด 
แต่เราก็ยังพบเห็นการประท้วงต่อต้านรัฐเกิดข้ึนเสมอ ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองนั้นให้ความสนใจกับการอธิบายถึงหลักการและเหตุผลต่าง ๆ ของกลุ่มผู้
ประท้วงเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีเหตุผลอันชอบธรรมมากพอในการออกมารวมตัว
เคล่ือนไหว (พรพรหม : 2562) ท าให้พื้นท่ีแสดงออกทางการเมืองถูกท าให้เป็นพื้นท่ีของ
การใช้เหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหา หรือถกเถียงกันโดยมีเหตุผลประกอบเสมอจึงจะได้รับการ
ยอมรับและน่าเช่ือถือ แต่เราก็พบว่าการเคล่ือนไหวทางการเมืองแทบทุกครั้งถูกผลักดัน
ด้วยอารมณ์ (ชนุตร์ 2555: 182) และมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากเป็นการประท้วงต่อต้านของฝ่ายท่ีถูกกดขี่หรือถูกกระท าจากผู้มีอ านาจ
มากกว่า Goodwin (2001 อ้างใน Turner 2014 : 103) เสนอว่าหากจะศึกษาอารมณ์
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ความรู้สึกของคนท่ีออกมาประท้วงก็ต้องศึกษาต้ังแต่ระดับจุลภาคหรือระดับปัจเจกท่ีส่งผล
ไปถึงระดับมหภาคหรือกลุ่มคนโดยรวมท้ังหมดของการประท้วง 
   นับต้ังแต่ต้ังแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ในแวดวงของการศึกษาขบวนการ
เคล่ือนไหว (Social Movements) หันมาให้คุณค่ากับการศึกษาอารมณ์ (Emotions) มาก
ขึ้น (Ness and Effler 2018 : 412) แต่ทว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีนักสังคมวิทยาท่ีส าคัญหลาย
ท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอยู่หลายคน เช่น Durkheim (1912 
อ้างใน Ness and Effler 2018: 412) ท่ีช้ีว่าอารมณ์ร่วมนั้นเกิดจากพฤติกรรมรวมหมู่ 
(Collective effervescence) ท่ีไปสอดรับกับพิธีกรรมท่ีคนในสังคมสร้างขึ้นมา (ritual) 
โดย Durkheim มองว่าปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจกระท า
โดยปัจเจกบุคคลเพียงล าพัง แต่เกิดจากส านึกร่วม (Collective consciousness) ของคน
ในสังคม ส่วน Marx (1978 อ้างใน Ness and Effler 2018 : 412) มองว่าในสังคมทุนนิยม
นั้นมีสภาวะท่ีมีความเหล่ือมล้ า เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนช้ันนายทุนกับชนช้ัน
กรรมาชีพ มีการขูดรีดใช้แรงงานกันอย่างหนัก จนท าให้มนุษย์เกิดความแปลกแยกกับ
ตนเอง (Alienation) เพราะถูกใช้แรงงานเสมือนเครื่องจักร ดังนั้นแรงงานในสังคมทุนนิยม
ต้องปฏิบัติราวกับเป็นหุ่นยนต์ท่ีเก็บง าอารมณ์ความรู้สึกไว้ แต่ส่ิงท่ีแยกแยะให้มนุษย์
แตกต่างจากเครื่องจักรและยังคงความเป็นมนุษย์อยู่ได้ก็คืออารมณ์ความรู้สึก ทางด้าน 
Weber (1968 อ้างใน Ness and Effler 2018 : 412) ได้จ าแนกการกระท าทางสังคม 
(Social Action) ของมนุษย์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การกระท าอย่างมีเหตุผลท่ีมุ่งให้
บรรลุเป้าหมาย การกระท าอย่างมีเหตุผลเพื่อบรรลุค่านิยม การกระท าท่ีเกิดจากแรงจูงใจ
ทางอารมณ์หรือความชอบพอ และการกระท าตามจารีตประเพณี (Weber 1864 อ้างใน 
อังกาบ 2537: 7) ซึ่งมนุษย์ในสังคมทุนนิยมจะมีการกระท าท่ีเป็นเหตุเป็นผลมากกว่า
กระท าตามอารมณ์ความรู้สึก 
   อารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นแรงขับเคล่ือนในการเคล่ือนไหวทางการเมืองอาจแยกแยะ
ออกได้มากมายหลายลักษณะ ส าหรับการวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะอารมณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เคล่ือนไหวทางการเมือง ดังต่อไปนี้  
   1. ความกลัว (Fear) มีหลายความรู้สึกประกอบกัน ได้แก่ ความรู้สึกวิตกกังวล 
รู้สึกแย่ หวาดกลัวหรือสยองขวัญ ความกลัวของแต่ละคนมีลักษณะและระดับท่ีแตกต่างกัน 
สาเหตุของความกลัวเกิดได้จาก  1) ความอ่อนแอและการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตนไร้อ านาจ 
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เช่น เป็นผู้หญิงท่ีรู้สึกว่าตนอ่อนแอกว่าผู้ชาย เป็นประชาชนท่ีรู้สึกว่ารัฐมีอ านาจเหนือกว่า
เป็นต้น และ 2) มีส่ิงท่ีมาคุกคามท าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและต้องการเอาชีวิตรอด
จากอันตราย เช่น ถูกข่มขู่ด้วยอาวุธ กฎหมายและการลงโทษ เป็นต้น 
   2. ความโกรธ (Anger)  เป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน 
เป็นไ ด้ ท้ัง ในระดับปกติ ท่ัวไปจากความร าคาญใจ (Annoyance) ความไม่พอใจ 
(Indignation) โกรธแค้น (Rage) บ้าเลือดหรือบ้าระห่ า (Fury) ซึ่งถูกกระตุ้นจากการถูกหัก
หลัง ถูกเหยียดหยาม ถูกล่วงละเมิดร่างกาย หรือความรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถ ได้รับ
ความไม่ยุติธรรม รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม มีอุปสรรคขัดขวางความส าเร็จ (Schieman 
2006, 2010 อ้างใน Bericat 2016: 502) Jasper และ Kemper (2014; 1990 อ้างใน 
Bericat 2016: 502) อธิบายเพิ่มเติมว่าความโกรธในระดับรุนแรงเกิดจากการท่ีมนุษย์
สูญเสียอ านาจหรือถูกเปล่ียนสถานภาพ ความโกรธจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลท่ีท าให้เขา
สูญเสียอ านาจได้รับผิดชอบต่อการกระท าท่ีเกิดขึ้น 
   3. ความเสียใจ (Sorrow) เป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีส่วนส าคัญในการรวมกลุ่มคน 
เพราะอารมณ์ความรู้สึกนี้จะพัฒนาเป็นความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ซึ่งกันและกัน 
จนกระท่ังออกมาเคล่ือนไหวร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การรวมตัวกันเพื่อร าลึกเหตุการณ์ 
9/11 ท่ีเกิดจากความเสียใจท่ีน าไปสู่ความเห็นอกเห็นใจกัน ร่วมรับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและ
กัน จนเกิดการรวมกลุ่มหรือเคล่ือนไหวบางอย่างเพื่อต่อสู้กับอ านาจท่ีกดทับร่วมกัน 
(Beyerlein and Sikkink อ้างใน Ness and Effler 2018: 412) 
 4. ความหวัง (Hope) เป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีท าให้นักกิจกรรมเคล่ือนไหว
ทางการเมืองต่อไปเรื่อย ๆ แม้จะพบเจอกับการอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ เช่น การถูกรั ฐ
คุกคาม แต่ก็ไม่ย่อท้อหรือล้มเลิกความต้ังใจไปได้ง่าย ๆ เพราะมีความหวังว่าการเคล่ือนไหว
มีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ (Gupta 2009 อ้างใน Ness and Effler 2018: 416) 
 5. สะเทือนขวัญ (Moral Shock) มักเกิดจากการกระท าท่ีผิดศีลธรรมของรัฐ 
หรือกลุ่มอ านาจต่าง ๆ ดังเช่น งานศึกษาของ Nespatad และ Smith (2001) ซึ่งศึกษา
ขบวนการเคล่ือนไหว Central America peace movement พบว่าการท่ีรัฐทารุณ อุ้ม
หาย และสังหาร ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกคุกคามและกระตุ้นให้ความรู้สึกอยากจะลุกขึ้น
ต่อสู้จนเกิดการเคล่ือนไหวทางการเมือง (Jasper and Poulsen 1995 อ้างใน Ness and 
Effler 2018: 414) 
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   6. ความสนุกสนาน (The pleasure of protest) เป็นอารมณ์ด้านบวกท่ี
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ดังท่ีเรามักพบว่าในท่ีชุมนุมจะมีเต้นสันทนาการ การแต่ง
แดร็ก (Drag) การร้องเพลงแรป (Rap) เสียดสีการเมืองการเล่นดนตรีและร้องเพลงต่าง ๆ 
ท่ีท าให้ผู้เข้าร่วมการเคล่ือนไหวรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความบันเทิงหรือไม่ตึงเครียดเกินไป แต่
เมื่อนานวันเข้าหากข้อเรียกร้องหรือส่ิงท่ีต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความรู้สึก
สนุกสนานก็อาจจะเปล่ียนแปรเป็นความเหนื่อยล้า (Fatigue) และเกิดภาวะหมดไฟ 
(Burnout) ได้ อีกท้ังความเหนื่อยล้าหรือภาวะหมดไฟนี้ก็อาจเปล่ียนแปรไปสู่การมี
ความรู้สึกโกรธ ฉุนเฉียว ซึ่งท าให้การเคล่ือนไหวด าเนินไปอย่างเข้มข้นมากขึ้นได้ด้วย
เช่นกัน (Jasper 1997 อ้างใน Ness and Effler 2018: 414) 
     7. ความเกลียด (Hate) คืออารมณ์ความรู้สึกโกรธอย่างหนึ่งท่ีถูกกระตุ้นมาจาก
การถูกกดข่ีหรือจากความรุนแรง จนเกิดการจนเปล่ียนผ่านมาสู่การเป็นอารมณ์ความรู้สึก
เกลียด และเปล่ียนผ่านอารมณ์ความรู้สึกมาเป็นความแค้น และเมื่อมีความแค้นก็จะเกิด
การแสวงหาวิธีแก้แค้นขึ้นจนน าไปสู่การออกมาเคล่ือนไหวทางการเมืองในท้ายท่ีสุด (Brym 
2007 อ้างใน Ness and Effler 2018: 414)  
   8. ความรู้สึกถึงการมีอัตลักษณ์ร่วม  (Collective identity) เมื่อปัจเจกบุคคล
รู้สึกว่าเป็นพวกพ้องเดียวกันกับผู้อื่น ประสบปัญหาร่วม หรือมีอัตลักษณ์บางอย่างร่วมกัน
กับผู้อื่น ก็จะสนับสนุนให้รวมกลุ่มหรือเข้าร่วมการเคล่ือนไหว เช่น ขบวนการเคล่ือนไหว
ของ LGBTQ ขบวนการเคล่ือนไหวทางศาสนา และขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิ
ต่าง ๆ การท่ีจะสร้างอัตลักษณ์ร่วมนี้มักใช้สัญลักษณ์ ข้อความ หรือภาพแทนเพื่อแสดงว่า
เป็นเครือข่ายเดียวกัน และรณรงค์เรียกร้องให้ต่อสู้เพื่อศักด์ิศรีของเครือข่ายนั้น ๆ (Ness 
and Effler 2018: 414) การท่ีเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันจึงกลายเป็นพันธะผูกพันกับนัก
กิจกรรมและน าไปสู่การร่วมเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่องได้ และหากมีความรู้สึกมากขึ้น และ
สถานการณ์มีความตึงเครียดขึ้นเรื่อย ๆ อาจจะน าไปสู่การเคล่ือนไหวแบบพลีชีพได้ 
(Collin 2009 อ้างใน Ness and Effler 2018 : 415) 
   จะเห็นได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเคล่ือนไหวทางสังคมนั้น 
ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกช่ัวครู่ชั่วยามท่ีจะแปรเปล่ียนไปได้ง่าย ๆ นอกจากนี้ Reisberg และ 
Hertel (2005 อ้างใน Ness and Effler 2018 : 420) ยังช้ีว่าอารมณ์ความรู้สึกนั้น
เกี่ยวข้องกับความทรงจ าท่ีกระตุ้นให้เราหวนระลึกถึง  ซึ่ง Bower และ Forgas (2000; 
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Buchanan : 2007 อ้างใน Ness and Effler 2018 : 419) เห็นว่าประสบการณ์ในด้านลบ
จะกลายเป็นบาดแผลทางจิตใจท่ีฝังอยู่ในใจลึก ๆ จนเมื่อประสบกับเหตุการณ์ท่ีคล้ายกัน ก็
จะกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกในอดีตให้เกิดขึ้นมาใหม่ Riskind (1983 อ้างใน Ness and 
Effler 2018 : 421) เปรียบเปรยการนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าเหมือนกับปลุกฟื้นอารมณ์
ความรู้สึกเช่นเดียวกันกับปลูกเมล็ดพันธุ์ให้เจริญเติบโต 
   ส าหรับวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอารมณ์นั้น Gould (2009; Polletta 2006; 
อ้างใน Ness and Effler 2018 : 419) ช้ีว่าสามารถศึกษาได้จากท้ังบทความ การส ารวจ 
การสัมภาษณ์ การเข้าร่วม และการสังเกตการณ์ ส่วน Beyerlein และ Sikkink (2008 อ้าง
ใน Ness and Effler 2018 : 419) อธิบายเพิ่มว่าในบางครั้งผู้ศึกษาก็อาจจะเก็บข้อมูลจาก
เอกสารแผ่นพับ การถอดเทป จดหมายข่าว สัญลักษณ์ของการประท้วง เรื่องเล่าหรือ
ประเด็นท่ีผู้ประท้วงหยิบยกขึ้นมาพูดได้ด้วยเช่นกัน และการสัมภาษณ์นั้นอาจช่วยให้ผู้เล่า
ระลึกถึงอารมณ์ในอดีตได้ด้วย โดยเช่ือมโยงกับการแสดงออกหรือการกระท าของบุคคลนั้น
ในปัจจุบัน 
  5.2) แนวคิดและงานศึกษาเก่ียวกับเร่ืองเล่า (Narrative)  
   การศึกษาเรื่องเล่าเป็นแนวทางการศึกษาทางสังคมศาสตร์แบบหนึ่ง โดยมีฐานคิด
ว่าเรื่องเล่าถูกสร้างขึ้นในกระบวนการทางสังคม (Social Construction) ดังท่ี Harris 
(2007) กล่าวว่าชีวิตของคนประกอบสร้างขึ้นมาจากเรื่องราวท่ีถูกถักทอจากจินตนาการ 
ประสบการณ์ และการใช้ถ้อยค าต่าง ๆ การศึกษาเรื่องเล่าของบุคคลสามารถช่วยเรา    
เข้าใจความเป็นไปในสังคมได้ โดยเรื่องเล่านั้นจะสะท้อนบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการให้คุณค่าและความหมายของการกระท าต่าง ๆ  
ท้ังของตัวผู้เล่าและค่านิยมของสังคมท่ีเขาใช้ชีวิตอยู่  
 เรื่องเล่าเป็นวิธีการหนึ่งท่ีมนุษย์ใช้ส่ือสารและท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นหรือบอก
เล่าเหตุการณ์ท่ีตนเคยประสบมา รวมท้ังความคิด ความฝัน ความคาดหวัง การวางแผน 
และการจดจ าของพวกเขาโดยเช่ือมโยงตัวเองกับคนอื่นในสังคม โครงสร้างทางสังคม และ
วัฒนธรรมท่ีตนเองอาศัยอยู่ มนุษย์เรามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในชีวิต แต่ละคนไม่
สามารถจดจ ารายละเอียดของทุกอย่างได้ท้ังหมด ดังนั้นเรื่องท่ีถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าต้องมี
ความส าคัญหรือมีความหมายต่อพวกเขาอย่างมาก ท้ังนี้ในการเล่าเรื่องผู้เล่าจะประเมินผล
ด้วยว่าผู้ฟังเป็นใครและควรเล่าเรื่องราวประเภทใดหรือในแง่มุมไหนออกมา อาจกล่าวได้ว่า
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กระบวนการเล่าเรื่องนั้นเป็นกระบวนการสะท้อนกลับระหว่างอัตลักษณ์ตัวตนของผู้เล่า 
สังคมของผู้เล่า และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่ากับผู้ฟัง 

จากงานของนภาภรณ์ (2552) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมอื่น ๆ กลุ่มผู้วิจัย
สรุปออกมาได้ว่าเรื่องเล่าของบุคคลสะท้อนประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เร่ืองเล่าสร้างความสมเหตุสมผลให้กับการกระท าของผู้เล่า   

  ในระหว่างการเล่าเรื่องผู้เล่ามีการจัดระเบียบความคิดและประสบการณ์ของตน
ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งช่วยให้ผู้เล่าท าความเข้าใจชีวิตของตนเองอย่างเป็นระบบ และการเล่า
เรื่องยังเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับตนเองซึ่งอาจท้าทาย
อุดมการณ์ความเช่ือในสังคม กล่าวคือ หากผู้เล่าประสบเหตุการณ์เลวร้ายหรือรู้สึกว่าไม่
เป็นธรรม แต่สังคมมองว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติ ผู้เล่าก็จะท้าทายความคิดเหล่านั้น
ผ่านการเล่าเรื่องในมุมมองของตนเองเพื่ออธิบายว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นเลวร้ายอย่างไรในสายตา
ของพวกเขา เป็นการสร้างข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งและสร้างความเป็นเหตุเป็นผลให้กับการ
กระท าของตนเองและส าหรับผู้รับฟังด้วย ซึ่งอาจแตกต่างไปจากกรอบความคิดและมุมมอง
อื่น ๆ อีกมากมาย  

ในแต่ละสังคมจะมีการสถาปนาความจริงท่ีแตกต่างกันออกไปผ่านเรื่องราวท่ี
สมาชิกในสังคมร่วมกันสถาปนาหรือให้ความหมายต่อเรื่องนั้น ซึ่งอาจสร้างเป็นบรรทัดฐาน
ท่ีหล่อหลอมความคิดของคนในสังคมต่อไป ดังนั้นจึงท าให้ความจริงของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ท้ังนี้การศึกษาเรื่องเล่าจะไม่มุ่งเน้นถึงการแสวงหาความจริงแต่จะเน้นไปท่ีว่า
แท้จริงแล้วบุคคลนั้นรับรู้และให้ความหมายอย่างไรต่อประสบการณ์เหล่านั้น โดยจะ
ยอมรับความเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) ของเรื่องเล่า รวมท้ังให้ความส าคัญกับอารมณ์
และความรู้สึกท่ีมีอยู่ในเรื่องเล่า โดยมองว่าอารมณ์ความรู้สึกมิไ ด้เป็นเพียงส่วนประกอบ
ของเรื่องเล่า แต่มันถูกสร้าง (produce) ขึ้นมาพร้อมกับการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้น ๆ  
การเล่าเรื่องจึงเป็นวิธีการแบบหนึ่งในการช่วงชิงพื้นท่ี ความหมาย หรือการให้คุณค่าของ
สังคม งานศึกษาเรื่องเรื่องเล่าความเจ็บปวด “ฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดน”          
ของศิริพร  แทนสุวรรณ์และวรรณนะ หนูหมื่น (2561) ช้ีว่า เรื่องเล่าถูกใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวผู้เล่าจากการถูกตีตราโดยคนอื่น ซึ่งเรื่องเล่าได้เปิด
โอกาสให้ตัวผู้เล่าได้เป็นผู้เล่าเรื่องในมุมมองของตัวผู้เล่าเอง ผ่านการตีแผ่ประสบการณ์ 
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ความเจ็บปวด ความทุกข์จากการถูกตีตราของผู้เล่าท่ีถูกสังคมตัดสินให้คนในสังคมได้ทราบ
ถึงมุมนี้   

 
2. เร่ืองเล่าท้าทายอุดมการณ์ความเชื่อของสังคม  

 มนุษย์ด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีกฎเกณฑ์ท่ีต้ังขึ้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการใช้
ชีวิตหรือเป็นการท าข้อตกลงร่วมกันของมนุษย์ผ่านประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคม
หรือผู้ปกครองในสังคมนั้น ๆ ท้ังยังมีการสืบทอดออกมาในรูปแบบของวาทกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้ ความจริง อ านาจ ตัวตนของแต่ละบุคคลรวมไปถึงการสร้างความเช่ือต่าง ๆ ขึ้น
ในสังคมหนึ่ง โดยวาทกรรมหลักเหล่านั้นก็มักสร้างความหมายให้กับความคิดและมีอิทธิพล
อย่างมากกับการกระท าของคนในสังคม ท้ังนี้แต่ละบุคคลจะได้รับวาทกรรมหรือ                 
ชุดความเช่ือ ค าสอนแบบเดียวกันท่ีเกิดขึ้นในสังคม แต่ความคิดการตอบโต้ความเช่ือต่าง ๆ 
นั้นย่อมต่างกันออกไปตามสังคมท่ีหล่อหลอมบุคคลออกมา การเล่าเรื่องเป็นกระบวนการ
รูปแบบหนึ่งในการสร้างความจริงและท้าทายค่านิยมความเช่ือท่ีสังคมสร้างขึ้นมา โดยผู้เล่า
จะเล่าประสบการณ์และเรื่องราวของพวกเขาใหม่ เพื่อโต้แย้งว่าส่ิงท่ีสังคมให้ความหมาย
ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกต้องเสมอไป  
 ในงานศึกษาเรื่อง “ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้:ภาพสะท้อนจากเรื่องเล่าของครูไทยพุทธ” ของสิริไพลิน สิงห์อินทร (2554) 
ช้ีให้เห็นว่า ครูไทยพุทธถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ความรู้สึกเรื่องเล่าของพวกเขาผ่าน
ออกมา 3 ประเด็นเพื่อโต้แย้งส่ิงท่ีรัฐน าเสนอความน่ากลัวของคนมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และการสร้างความเป็นอื่นของรัฐ ได้แก่ ประเด็นแรก พวกเขาไม่ได้เป็นหุ่น
เชิดตามวาทกรรมของรัฐ รวมท้ังการวิพากษ์วิจารณ์วาทกรรมดังกล่าว ประเด็นท่ีสอง 
ถึงแม้ว่าครูไทยพุทธจะมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกับชาวมลายูมุสลิม แต่ประสบการณ์ท่ีครูไทย
พุทธสร้างร่วมกันมากับชาวมลายูมุสลิมท าให้ครูไทยพุทธไม่ได้มองชาวมลายูมุสลิมว่าเป็น
คนอื่น (Otherness) อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ประเด็นท่ีสาม ความคิดและ
ความรู้สึกท่ีครูไทยพุทธมีต่อชาวมลายูมุสลิมเป็นความรู้สึกท่ีคลุมเครือซับซ้อน หลากหลาย
ท้ังความรู้สึกผูกพันผสมปนเปกันไปกับความรู้สึกหวาดระแวง ไม่ได้แบนราบเช่นว่าเกลียด
หรือรู้สึกว่าเป็นปฏิปักษ์หรือคู่ตรงข้ามเพียงอย่างเดียว 
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 3. บุคคลใช้เรื่องเล่าเพื่อบอกตัวตน อัตลักษณ์และเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสังคม 
   เรื่องเล่าแต่ละเรื่องมีการแสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนของผู้เล่าท่ีสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีบุคคลนั้นใช้ชีวิตอยู่ เรื่องเล่าท่ีถ่ายทอดมาจึงสามารถ
สะท้อนส่ิงท่ีบุคคลและสังคมนั้นให้ความหมายหรือคุณค่า รวมท้ังความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ของกลุ่มคนต่าง ๆ บทความวิจัยของอัลฟอร์ด (2006) อดีตนักสังคมวิทยาท่ีเจ็บป่วยต้อง
เข้ารักษาท่ีโรงพยาบาล ซึ่งการท่ีเธอถูกท าให้เป็นผู้ป่วยนี้ ท าให้เธอไร้อ านาจในตัวเอง รู้สึก
ไม่มีตัวตน และขาดอิสรภาพ เนื่องจากเธอต้องคอยพึ่งพาพยาบาลหรือแพทย์อยู่เสมอ ไม่
สามารถท าอะไรได้อย่างอิสระ เธอเล่าเรื่องชีวิตในโรงพยาบาลของเธอผ่านการเขียน โดยได้
เล่าถึงความรู้สึกทุกข์ทรมานของผู้ป่วย ท่ีถูกปฏิบัติราวกับเป็นวัตถุท่ีไม่มีหัวใจ ไร้ซึ่ง
ความรู้สึกนึกคิดหรือการท่ีรู้สึกหมดส้ินความภูมิใจในตนเองท่ีไม่สามารถท าอะไรได้ด้วย
ตนเอง ต้องคอยพึ่งพาแพทย์หรือพยาบาลเสมอจนรู้สึกขาดอิสรภาพ ซึ่งจากการเล่าเรื่อง
ผ่านงานเขียนของเธอนี้เอง เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้เธอใหม่ ท าให้เธอสามารถเช่ือมโยง
กับคนในสังคมได้อีกครั้ง เนื่องจากเธอสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยในมุมใหม่ ท าให้คน
ตระหนักถึงความรู้สึกของผู้ป่วยมากขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนป่วยท่ีเปล่ียนไป  
  
 4. บุคคลใช้เรื่องเล่าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง 
     มนุษย์เราปฏิบัติกับบุคคลอื่นแตกต่างกันไปตามสถานะและความสัมพันธ์ต่อกัน 
การแสดงออกมักเป็นไปตามการประเมินและความคาดหวังซึ่งกันและกันของท้ังสองฝ่าย 
ซึ่งเออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman 1956) เปรียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
เหมือนกับการแสดงละครเวทีท่ีมีหน้าฉาก (Front Stage) กับหลังฉาก (Back Stage) ซึ่ง
หน้าฉากคือ ด้านท่ีปัจเจกบุคคลแสดงบทบาทหน้าท่ีให้บุคคลอื่นเห็น ในขณะเดียวกัน
ปัจเจกบุคคลนั้นก็จะมีตัวตนในด้านท่ีเขาไม่ต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นอยู่หลังฉากด้วย
เช่นกัน ในการเล่าเรื่องก็เช่นกันผู้เล่าจะค านึงเสมอว่าก าลังเล่าเรื่องให้ใครฟัง ดังนั้นการวิจัย
ท่ีศึกษาจากการเล่าเรื่องนั้น ต้องตระหนักว่าเรื่อง ท่ีถูกเล่าออกมาย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและผู้ให้ข้อมูล   
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5. การสร้างความหวังจากเร่ืองเล่า   
    เรื่องเล่าของมนุษย์นั้นสร้างมาจากประสบการณ์ชีวิตหรือวาทกรรมในสังคม โดย
มักจะเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีตนเองหวังหรือปรารถนา กล่าวได้ว่ามนุษย์นั้นใช้เรื่องเล่าเป็น
เครื่องมือในการสร้างความหวัง และพยายามด าเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ความหวังนั้น   
  
 6. บุคคลใช้เรื่องเล่าเพื่อหาทางออกของปัญหา 
    การเล่าเรื่องเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยเยียวยาจิตใจของผู้เล่า โดยท่ีผู้เล่าได้กลับไป
ทบทวนความรู้สึกและท าความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีตของตน เพราะทุกครั้งท่ีเล่าเรื่อง ผู้
เล่าจะมีการจัดระเบียบวิธีคิด ตีความและเลือกประเด็นท่ีจะมาเล่า และอาจมีการวางโครง
เรื่องใหม่ แม้ว่าเรื่องเล่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตแต่เรื่องราวเหล่านั้นยังผูกพันกับ
การด ารงชีวิตในปัจจุบัน บทความเรื่อง “ความย้อนแย้งในอุดมการณ์และการลิดรอนความ
เป็นมนุษย์ในเรื่องเล่าบาดแผลเรื่อง Escape from Camp 14”  (ปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์ 
2561) ช้ีว่าการเล่าเรื่องสามารถเยียวยาจิตใจให้กับผู้ท่ีมีบาดแผลและบรรเทาจิตใจผู้ท่ีถูก
กระท าจากความรุนแรงได้ และการเล่าเรื่องช่วยให้ผู้ถูกกระท าจากความรุนแรงได้กอบกู้
ตัวตนท่ีแตกสลายให้กลับคืนมา  นอกจากนั้นเรื่องท่ีเล่าออกไปยังหล่อหลอมแนวทางการ
ด าเนินชีวิตของผู้เล่าเองให้เป็นไปตามวิถีทางท่ีตนเองจดจ าหรือรื้อฟื้นขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น
การเล่าถึงเรื่องของตนเอง ผู้อื่นหรือบริบททางสังคมในแต่ละช่วงเวลาก็ตาม (นภาภรณ์ 
2552) 
 
5. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
   งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้วิจัยใช้หลายวิธีประกอบกันเพื่อเก็บ
รวมรวมข้อมูลโดยจะวิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณนา (descriptive) 
   5.1) การศึกษาสื่อ เผยแพร่ที่ เ ก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
โดยเฉพาะส่ือท่ีมีเรื่องเล่าของผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น บทสัมภาษณ์ในส่ือออนไลน์ วีดีโอบันทึก
การถ่ายทอดสดการชุมนุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่ทางยูทูป การถ่ายทอดสดและ
วีดีโอบันทึกการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก และโซเชียลมีเดียท่ีเปิดเป็นสาธารณะของผู้ให้
ข้อมูลหลัก เป็นต้น 
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   5.2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม กลุ่มผู้วิ จัยจะเข้าร่วม
เคล่ือนไหวทางการเมืองในโอกาสต่าง ๆ เช่น การชุมนุมประท้วง การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ การเสวนา รวมท้ังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
ในเรื่องคดี เป็นนายประกันและการติดตามคดีในกระบวนการยุติธรรมต้ังแต่ถูกจับกุมไป
จนถึงในช้ันศาล และการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก ท้ังนี้จะท าให้สามารถสัง เกตอารมณ์
ความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลหลักในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น การปราศรัยบนเวที ขณะถูกจับกุม
หรืออยู่ที่คุมขัง รวมท้ังการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม 
   5.3) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 10 คนอย่างเจาะลึก โดยกลุ่มผู้วิจัย
จะติดต่อขอสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว นอกจากนี้กลุ่ม
ผู้วิจัยจะขออนุญาตบันทึกเสียง บันทึกวีดีโอ หรือบันทึกข้อมูลโดยการจดบันทึกกับทางผู้ให้
สัมภาษณ์   
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษา “อิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของนักกิจกรรม” ผ่านเรื่องเล่าของนักกิจกรรมการเมืองท้ัง 10 คน คณะผู้วิจัย
พบว่าอารมณ์ความรู้ สึก ได้แก่ ความกลัว (Fear) ความโกรธ (Anger) ความเสียใจ 
(Sorrow) และความหวัง (Hope) ต่างส่งผลให้นักกิจกรรมการเมืองมีส่วนร่วมในการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองในบทบาทท่ีแตกต่างกันไป  นอกจากนี้ผู้วิจัยค้นพบว่าอารมณ์
ความรู้สึกไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวของปัจเจกบุคคลเสมอไป แต่เกิดจากการท่ี
สังคมกระท าต่อปัจเจกบุคคล โดยจะเห็นได้จากความรู้สึกท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดเคล่ือนไหว
ทางการเมืองท้ัง 4 อารมณ์นี้ ได้แก่ ความกลัว (Fear) ความโกรธ (Anger) ความเสียใจ 
(Sorrow) และความหวัง (Hope) ล้วนเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากการท่ีพวกเขาได้เผชิญกับ
เหตุการณ์ท่ีไม่เป็นธรรม อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้จึงไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดจาก
ความรู้สึกส่วนตัวหรืออารมณ์เพียงแค่ช่ัวคราว แต่อารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวล้วนแล้วแต่
เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมและเงื่อนไขทางสังคมท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ ดังนั้นอารมณ์
ความรู้สึกท้ัง 4 อารมณ์จึงมีส่วนก าหนดให้นักกิจกรรมการเมืองท้ัง 10 คนตอบสนองและ
โต้ตอบกับส่ิงท่ีเขาเผชิญมา 
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 6.1) ทัศนะบทบาทและเป้าหมายของนักกิจกรรมการเมืองในบริบททางสังคม
การเมืองต่าง ๆ 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 ท่ีมุ่งศึกษาเรื่องเล่าของนักกิจกรรมการเมือง
เกี่ยวกับทัศนะ บทบาท และเป้าหมายในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของพวกเขาในบริบท
ทางสังคมการเมืองต่าง ๆ โดยใช้แนวคิดเรื่องเล่า (Narratives) ท่ีมองว่าเรื่องเล่า 
(Narratives) เป็นวิธีการหนึ่งท่ีมนุษย์ใช้ส่ือสารและท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นหรือบอกเล่า
เหตุการณ์ท่ีตนเคยประสบมา รวมท้ังความคิด ความฝัน ความคาดหวัง การวางแผน และ
การจดจ าของพวกเขาโดยเช่ือมโยงตัวเองกับคนอื่นในสังคม โครงสร้างทางสังคม             
และวัฒนธรรมท่ีตนเองอาศัยอยู่  ผลการวิจัยพบว่านักกิจกรรมการเมืองท้ัง 10 คนต่างเล่า
เรื่องและให้ความส าคัญกับบริบททางการเมืองท่ีแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่นัก
กิจกรรมท่ีเคล่ือนไหวมาก่อนการเลือกต้ังปี 2562 มักจะเล่าเรื่องในช่วงบริบทก่อนการ
เลือกตั้งปี 2562 ขึ้นไป ได้แก่ เหตุการณ์การสลายการชุมนุมคนเส้ือแดงปี 2553 และการ
รัฐประหารปี 2557 ส่วนนักกิจกรรมการเมืองท่ีเพิ่งเคล่ือนไหวหลังการเลือกต้ังปี 2562 นั้น
มักจะเล่าเรื่องในช่วงบริบทในช่วงการเลือกต้ังปี 2562 และหลังการเลือกต้ังปี 2562     
เป็นต้นมา ได้แก่ การเลือกต้ังปี 2562 และการชุมนุมปี 2563 ซึ่งตรงตามสมมติฐานของ
ผู้วิจัยท่ีว่าการเลือกต้ังปี 2562 เป็นจุดเปล่ียนส าคัญท่ีท าให้คนเริ่มออกมาเคล่ือนไหวมาก
ขึ้น โดยพวกเขามีทัศนะหรือมุมมองต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองคล้ายคลึงกันคือ พวก
เขามองว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน และประชาชนมีสิทธิท่ีจะเคล่ือนไหวทางการเมือง
ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย  
 ส่วนบทบาทในการเคล่ือนไหวทางการเมืองนั้น ผู้วิจัยสามารถจ าแนกบทบาทของ
นักการเมืองท้ัง 10 คนออกเป็น 5 บทบาท ได้แก่ 1) แกนน ากลุ่มกิจกรรม 2) ผู้ปราศรัย
หรือแสดงบนเวทีชุมนุม 3) ผู้ท่ีท ากิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ เช่น แสดงละคร แต่งเพลง ผลิต
สติกเกอร์ โปสเตอร์ และถ่ายภาพตามการชุมนุมต่างๆ 4) ผู้เข้าร่วมชุมนุม 5) ผู้ท่ีท างาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งนักกิจกรรมการเมืองท้ัง 10 คนใน 5 บทบาทนี้มีเป้าหมายในการ
เคล่ือนไหวในแบบเดียวกันคือ ต้องการค่อย ๆ เปล่ียนแปลงสังคมเนื่องจากเข้าใจดีว่า                   
การเปล่ียนแปลงอะไรบางอย่างในสังคมนั้นต้องใช้เวลานาน ซึ่งในท่ีสุดแล้วสังคมจะค่อย ๆ 
เปล่ียนแปลงไปเองตามกาลเวลา และต้องการยกระดับจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจของ
คนในสังคมผ่านการเป็นเก็บรวบรวมส่ิงของท่ีเป็นการต่อสู้ของประชาชนในพิพิธภัณฑ์
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สามัญชน ท างานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อบันทึกติดตามการลิดรอดสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกของประชาชน เป็นกระบอกเสียงในการท าความเข้าใจเรื่องการเคล่ือนไหวให้กับ
เยาวชน รวมท้ังแต่งเพลงสะท้อนเสรีภาพในการเคล่ือนไหวของประชาชน     
 นอกจากนี้เรื่องเล่าท่ีพวกเขาหยิบยกขึ้นมานั้นยังสะท้อนสภาพสังคมท่ีพวกเขา
อาศัยอยู่ว่าเป็นสังคมท่ียังมีความเหล่ือมล้ าสูง เป็นสังคมท่ีรัฐใช้ความรุนแรงในการสลาย
การชุมนุม และเป็นสังคมท่ีรัฐคุกคามผู้ท่ีเห็นต่างจากรัฐด้วยการจับกุมและด าเนินคดีกับ
พวกเขาด้วยข้อหาท่ีมีอัตราโทษสูง  เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเล่า (Narratives) 
ท่ีว่าเรื่องเล่าของบุคคลจะสะท้อนการให้คุณค่าและความหมายของการกระท าต่าง ๆ  ท้ัง
ของตัวผู้เล่าและค่านิยมของสังคมท่ีเขาใช้ชีวิตอยู่  อีกท้ังเรื่องเล่าของพวกเขายังแสดงให้
เห็นถึงประเด็นท่ีสะท้อนออกมาจากเรื่องเล่าซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละคน บุคคลบาง
คนใช้เรื่องเล่าในการบ่งบอกอัตลักษณ์ตัวตนและเช่ือมโยงตัวเขาเองกับสังคมท่ีพวกเขาอยู่  
บางคนใช้เรื่องเล่าเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ฟัง บางคนใช้เรื่องเล่าในการหาทางออก
ของปัญหา และบางคนใช้เรื่องเล่า เพื่อสร้างความหวัง  ท้ังนี้ ผู้วิจัยพบว่านักกิจกรรม
การเมืองท้ัง 10 คน ทุกคนใช้เรื่องเล่าในการสร้างความสมเหตุสมผลให้กับการกระท าของ
ตนเองและท้าทายอุดมการณ์ความเช่ือของสังคม เช่น บางคนบอกว่าส่ิงท่ีเขาท านั้นถูกต้อง
แล้วส าหรับการเล่นนอกกติกาของรัฐในการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรง หรือบางคน
เล่าเพื่อให้ผู้วิจัยได้เห็นอีกด้านหนึ่งของกระบวนการตามกฎหมายของรัฐท่ีพวกเขาได้พบเจอ
มา เป็นต้น  
 6.2) กลัว โกรธ เสียใจ และหวัง คืออารมณ์ที่ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวทาง
การเมือง  
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 ท่ีมุ่งวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
ผลักดันให้นักกิจกรรมการเมืองแต่ละคนเข้าร่วมการเคล่ือนไหวทางการเมืองจากเรื่องเล่า
ของพวกเขาเอง โดยใช้แนวคิดอารมณ์ความรู้สึกและการต่อสู้ทางการเมืองด้วยอารมณ์
ความรู้สึก (Emotional political resistance) ท่ีมองว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นผลของการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Product of the social interaction’s outcome) ท่ีส่งผลต่อการ
กระท าของมนุษย์ และจากการน าเรื่องเล่าของนักกิจกรรมการเมืองท้ัง 10 คนมาวิเคราะห์
อารมณ์ความรู้สึกเพื่อจ าแนกแยกแยะว่าอารมณ์ความรู้สึกใดบ้างท่ีมีส่วนผลักดันให้พวกเขา
เคล่ือนไหวทางการเมือง ผู้วิจัยพบว่าอารมณ์ความรู้สึกท้ัง 4 อารมณ์ ได้แก่ ความกลัว 
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(Fear) ความโกรธ (Anger) ความเสียใจ (Sorrow) และความหวัง (Hope) เป็นอารมณ์
ความรู้สึกท่ีมีส่วนผลักดันให้นักกิจกรรมการเมืองเคล่ือนไหวทางการเมือง ซึ่งผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ดังต่อไปนี้  

 ความกลัว (Fear)  

 ความกลัวมีหลายความรู้สึกท่ีปะปนกัน โดยมีท้ังความลังเล สงสัย ไม่แน่ใจ 
ความรู้สึกไม่ปลอดภัย หวาดระแวง ซึ่งท้ังหมดนี้ เกิดจากความ “ไม่รู้” ของคน ซึ่งนัก
กิจกรรมหลายคนท่ีมีความรู้สึกกลัวจากการไม่รู้หรือไม่มีประสบการณ์ ซึ่งส่วนมากอารมณ์
ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นกับคนท่ีเพิ่งออกมาเคล่ือนไหวหรือถูกด าเนินคดีจากรัฐเป็นครั้งแรก 
แต่อารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวก็สามารถแปรเปล่ียนเป็นความโกรธและกล้าท าในส่ิงไม่เคยมา
ก่อน หลังจากท่ีพวกเขาเริ่มรู้ว่าต ารวจมีสิทธิท าอะไรกับเราบ้างและเห็นการช่วยเหลือจาก
หลายฝ่ายท้ังทนายและองค์กรอิสระท่ีให้ความช่วยเหลือเรื่องคดีความ  

 ความโกรธ (Anger) 

 ความโกรธเกิดจากการโดนหักหลัง โดนเหยียดหยาม ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย 
ถูกท าให้อับอายจนกลายเป็นความค่ังแค้น คับข้องใจ ความเกลียดชัง ดังนั้น เมื่อความโกรธ
ก่อตัวขึ้นเรามักหาทางขจัดความรู้สึกนั้นออกไปด้วยการระบายอารมณ์หรือโต้กลับส่ิงท่ีท า
ให้เราโกรธผ่านการด่าทอ ประชดประชัน เสียดสี ใช้ความรุนแรง รวมท้ังกระท าส่ิงท่ีไม่เคย
ท ามาก่อน เช่น การฝ่าฝืนข้อห้ามและกฎระเบียบของสังคม จากการเก็บข้อมูลพบว่านัก
กิจกรรมการเมืองท้ัง 10 คนนี้ทุกคนมีอารมณ์โกรธ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ท่ี
เคยพบเจอและมีวิธีการขจัดความโกรธนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล บางคนโกรธจาก
การถูกจับกุมจากข้อหาฝ่าฝืนค าส่ัง คสช. (ห้ามชุมนุมทางการเมือง) ท้ังท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นเจ้าหน้าท่ีสังเกตการณ์งานเสวนาทางวิชาการและโกรธจากถูกตรวจร่างกาย เธอถูกล้วง
และส ารวจอวัยวะทุกส่วนก่อนเข้าทัณฑสถาน แต่ความโกรธที่เกิดข้ึนนั้นกลับผลักดันให้เธอ
ยังคงยืนหยัดท่ีจะท างานทางด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป 

 ความหวัง (Hope) 

 ความหวังเป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีเช่ือมั่นว่าความไม่เป็นธรรมนี้ควรจะได้รับการ
แก้ไขหรือเช่ือมั่นว่าเราจะสามารถแก้ ไขความไม่เป็นธรรมนี้ได้ โดยอารมณ์สามารถ
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แปรเปล่ียนมาจากความกลัว ความโกรธ และความเสียใจ ซึ่งอาจเกิดจากการได้เห็นความ
ช่วยเหลือทางการชุมนุมหรือคดีความจากการชุมนุมจากหลายฝ่าย เช่น ท่อน้ าเล้ียงตามการ
ชุมนุมต่างๆ ทนายความท่ีช่วยเหลือเรื่องคดีความ กองทุนอิสระต่าง  ๆ ท่ีช่วยเหลือเรื่อง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ท าให้เรากล้าท่ีจะหวังและพร้อมท่ีจะ
ออกมาเคล่ือนไหวด้วยความเช่ือมั่นว่าสังคมจะต้องเกิดการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะเห็นได้ว่านัก
กิจกรรมการเมืองท้ัง 10 คน ทุกคนมีความหวังและจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่ง
บางคนมีความหวังจากการเป็นเด็กท่ีเติบโตมาในแวดวงนักกิจกรรมการเมืองและได้เห็นใน
ส่ิงท่ีรัฐจับกุมแม่และคนรอบข้างของเขา เช่น แม่ท่ีถูกจับในข้อหาฝ่าฝืนค าส่ัง คสช. 3/2558 
จากการไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีสังเกตการณ์ในงานเสวนาทางวิชาการ และพี่คนสนิท
ต้องติดคุกนาน 2 ปีกว่าจากการถูกด าเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งส่ิงต่าง  ๆ เหล่านี้เขาได้เห็นมาตลอด 
เรียนรู้มาเรื่อย ๆ เขาจึงเช่ือเขาหวังว่าเขาจะเปล่ียนแปลงอะไรได้ จนพอมาถึงในวัยท่ีเริ่ม
ออกมาเคล่ือนไหวได้อย่างวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาจึงเริ่มก่อต้ังกลุ่มเคล่ือนไหวแล้วก็
ออกมาเคล่ือนไหว  

 ความเสียใจ (Sorrow) 

 ความรู้สึกเสียใจนี้ไม่ใช่ความรู้สึกเสียใจแบบเศร้าโศก อาลัยอาวรณ์ ผิดหวังแต่ทว่า
เป็นอารมณ์ความรู้สึกเสียใจท่ีเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของตนในอดีตหรือเป็น
ความรู้สึกละอายใจ เศร้า สะเทือนใจต่อความรู้สึกผิดจากการท่ีเราเห็นเหตุการณ์ความ
รุนแรงท่ีอยู่ตรงหน้าแต่เราไม่สามารถช่วยหรือท าอะไรได้เลยและอยากจะแก้ไขในส่ิงท่ีตน
เคยตัดสินใจพลาดไปในอดีต ตัวอย่างเช่น บางคนรู้สึกเสียใจท่ีตนไม่มีความกล้ามากพอท่ีจะ
เข้าไปช่วยผู้ชุมนุมจากการสลายการชุมนุมต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในวันท่ี 16 
ตุลาคม 2563 ท่ีแยกปทุมวัน หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจแล้วก็
รู้สึกผิดท่ีเขาขี้ขลาดเกินกว่าท่ีจะช่วยเหลือใคร เขารู้สึกเสียใจท่ีในวันนั้นท่ีมีเพื่อนนักข่าว
ร่วมอาชีพของเขาถูกจับกุมระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นท าให้เขาเริ่ม
คิดทบทวนกับตัวเองอีกครั้ง และท าให้เขาน าเสนอข่าวการชุมนุมอย่างไม่ลดละ  เพื่อเป็น
กระบอกเสียงให้กับผู้ชุมนุม ให้สมกับส่ิงท่ีกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการจะส่ือ 
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6.3) ผลกระทบ อารมณ์ที่เกิดขึ้น และการเคลื่อนไหวต่อในอนาคต 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 ท่ีมุ่งศึกษาผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบท่ี
เกิดขึ้นต่อนักกิจกรรมการเมืองจากการเคล่ือนไหวทางการเมือง รวมท้ังอารมณ์ความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นจากผลกระทบเหล่านั้นท่ีอาจเป็นแรงผลักดันหรือแรงฉุดรั้งในการร่วมเคล่ือนไหว 
ผลการวิจัยพบว่าผลกระทบด้านลบหลังจากท่ีออกมาเคล่ือนไหว เช่น การถูกข่มขู่คุกคาม 
ถูกติดตามและถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐด าเนินคดี ถูกครอบครัวและสังคมกดดัน  ไปจนถึงการถูกท า
ให้ออกจากงาน ท าให้นักกิจกรรมบางคนรู้สึกกลัวและไม่กล้าท่ีจะเคล่ือนไหวต่อ เนื่องจาก
ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกคุกคามเช่นนี้มาก่อน แต่ภายหลังจากการท่ีเขาได้รับรู้ว่ามีคน
คอยให้การช่วยเหลือจากหลายฝ่ายท้ังทนายและองค์กรอิสระท่ีให้ความช่วยเหลือเรื่องคดี
ความ ได้สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ (connection) กับนักกิจกรรมการเมืองคนอื่น ๆ ได้รับ
ความสนใจ รวมท้ังได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนมากขึ้นหลังจากออกมาเคล่ือนไหว
โดยไม่ท้ิงเขาไว้เพียงล าพังและบอกเล่าเรื่องของเขาอยู่ตลอด จึงท าให้อารมณ์ความกลัวนั้น
ถูกลดทอนลงและเริ่มออกมาเคล่ือนไหวอีกครั้ง   
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ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
             
        

นางสาว สุกฤตา กระจ่างแจ้ง        
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา 

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
             

ศิบดี นพประเสริฐ 
ท่ีปรึกษา,อาจารย์ ดร. ประจ าภาควิชาสังคมศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทคัดย่อ 
         งานวิจัยเรื่องบทบาทของแฮชแท็กท่ีมีต่อการชุมนุมในการเรียกร้องประชาธิปไตย 
กรณีศึกษาการประท้วงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ
แฮชแท็กในฐานะการเป็นเครื่องมือของฝ่ังผู้ชุมนุมในการเรียกร้องประชาธิปไตยในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลคือ ศึกษาโพสต์ท่ีมีการติดแฮชแท็กดังต่อไปนี้  
#ม็อบตุลา ท้ังหมด 18 แฮชแท็ก ศึกษาโพสต์ติดแฮชแท็กท่ีก าหนดไว้ท่ีปรากฏในวันท่ี 14 
ตุลาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ท่ีใช้เพื่อเป็นเครื่องมือการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มผู้
ชุมนุมบนทวิตเตอร์ โดยตลอดปี 2563 ก็ได้ปรากฏให้เห็นความต่ืนตัวทางการเมืองใน
ประเทศไทยผ่านแฮชแท็กต่าง ๆ   

ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่าจะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่รูปแบบการใช้
งาน #ม็อบตุลา ท่ีปรากฏนั้นไม่ต่างกันมาก สามารถรวมรวมและจัดประเภทได้ 3 ประเภท 
ประเภทแรกคือการประชาสัมพันธ์การชุมนุม โดยผู้ประชาสัมพันธ์สามารถเป็นใครก็ได้ท่ีมี
บัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์  ประเภทท่ีสองคือการสนับสนุนและเลิกสนับสนุนการชุมนุม 
บทบาทการประชาสัมพันธ์ของแฮชแท็กท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้คนส่วนมากเข้าถึงสาร 
ประเภทท่ีสามคือการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัวของผู้ใช้งานแฮชแท็ก และ
ประเภทท่ีส่ีคือการน าเสนอภาพลักษณ์ โดยแฮชแท็กม็อบตุลา สามารถเครื่องมือในการ
เคล่ือนไหวบนโลกออนไลน์ของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือการน าเสนอถึงเรื่องดี ๆ ของกลุ่มผู้ชุมนุม 
ประเภทท่ีห้าคือการวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ว่าจะเป็น การวิพากษ์วิจารณ์การท างานของต ารวจ 
การวิพากษ์วิจารณ์การชุมนุม ประเภทท่ีหกคือการรายงานสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
การชุมนุม ซึ่งผู้ใช้งานทวิตเตอร์ทุกคนสามารถเป็นส่ือรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการใช้
แฮชแท็กม็อบตุลา 
 
ค าส าคัญ: แฮชแท็ก , ทวิตเตอร์ , การชุมนุมในการเรียกร้องประชาธิปไตย 
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1.บทน า 
ศตวรรษท่ี 21 อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเป็น

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารกับผู้คน การท างาน การศึกษาเรียนรู้ การซื้อขาย
สินค้า การบริโภคส่ือ ตลอดจนพื้นท่ีของการแสดงออกทางความสามารถและความช่ืนชอบ
ก็ล้วนค่อย ๆ ขยับขยายพื้นท่ีมาสู่ออนไลน์มากขึ้น พื้นท่ีเสมือนจริงของโลกออนไลน์จึง
กลายเป็นเหมือนพื้นท่ีทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน 

เนื่องจากพื้นท่ีออนไลน์นั้นเป็นพื้นท่ีท่ีมีจุดเด่นในเรื่องความสะดวกสบายด้านการ
เข้าถึง ส่งต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลต่าง ๆ ท้ังยังมีเครือข่ายสังคมท่ีเช่ือมโยงผู้คนเข้าไว้
ด้วยกัน ประเด็นทางสังคมและการเมืองจึงถูกหยิบยกขึ้นมาแลกเปล่ียนกันทางความคิดเห็น 
ในภายหลังพัฒนาไปจนถึงการเรียกร้องประเด็นทางสังคมและการเมืองบนโลกออนไลน์ 

ทวิตเตอร์เป็นหนึ่งในส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีผู้ใช้งานนิยมใช้ในการเรียกร้อง
ประเด็นทางสังคมและการเมืองในไทยอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
เอื้อให้ผู้ใช้บริการมีลักษณะนิรนาม ไม่จ าเป็นต้องใช้ช่ือจริงหรือเปิดเผยตัวตนมากเท่าส่ือ
เครือข่ายสังคมอื่น ๆ ผู้คนจึงกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบของ
แพลตฟอร์มยังมีการกระจายข้อมูลข่าวสารรวดเร็วกว่าส่ือเครือข่ายสังคมอื่น ๆ ภาวะท่ี
ผู้ใช้งานได้รับสารใหม่ร่วมกันในระยะเวลาอันรวดเร็วเอื้อให้เกิดไวรัลหรือเทรนด์ใหม่ได้ง่าย 
และการให้ความสนใจต่อประเด็นการเมืองและสังคมก็ก าลังเป็นเทรนด์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่ง
เป็นผู้ใช้งานหลักของทวิตเตอร์ โดยประเด็นท่ีก าลังเป็นเทรนด์บนทวิตเตอร์นั้นมักจะมา
ควบคู่กับสัญลักษณ์ “#”  

สัญลักษณ์ # หรือ แฮชแท็ก ท่ีปรากฏบนโพสต์ต่าง ๆ ในส่ือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีไว้ส าหรับจัดกลุ่มให้โพสต์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน ผู้ใช้งานทวิตเตอร์มักจะใช้ # 
เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น การโฆษณา พื้นท่ีส าหรับพูดคุย แลกเปล่ียน หรือ
ติดตามข่าวประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และในช่วงหลังก็ถูกน าไปใช้สนับสนุนขบวนการ
เคล่ือนไหวต่าง ๆ ท้ังด้านการเมืองและสังคม เช่น #MeToo ท่ีต่อสู้เพื่อคนท่ีถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ รวมไปถึง  #ม็อบฮ่องกง เป็นต้น 

ประเทศไทยท่ีผ่านมามีการเรียกร้องประเด็นประชาธิปไตยผ่านแฮชแท็กหลายต่อ
หลายครั้ง บางแฮชแท็กนอกจากเรียกร้องบนโลกออนไลน์แล้วยังมีการเข้าร่วมชุมนุมใน
พื้นท่ีจริง เช่น แฟลชม็อบของนักศึกษา ท่ีแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีช่ือแฮชแท็กการชุมนุม
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เป็นของตัวเอง ใช้แฮชแท็กในการท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้คนมาเข้าร่วม หรือการ
ชุมนุมของเยาวชนปลดแอกท่ีมี #เยาวชนปลดแอก ท่ีท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้คนมาเข้า
ร่วมชุมนุมและคอยเผยแพร่ข่าวสารและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของผู้ชุมนุม และด้วยการ
เรียกร้องประชาธิปไตยผ่านแฮชแท็กท้ังในพื้นท่ีจริงและพื้นท่ีออนไลน์ท่ีผ่านมานี้เองได้สร้าง
บรรยากาศการตื่นตัวทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการชุมนุมในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2563 ในเวลาถัดมาการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เป็น
การชุมนุมท่ีผู้วิจัยได้เห็นแฮชแท็กเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย 
ต้ังแต่การเริ่มนัดชุมนุมไปจนถึงยุติการชุมนุมและการนัดใหม่อีกครั้ง #ม็อบตุลา ก็ยังติด    
เทรนด์อันดับต้นๆ ของทวิต การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 นี้ 
เป็นการชุมนุมท่ีมาพร้อมกับ #ม็อบตุลา ท่ีจะตามด้วยวันท่ีในแต่ละวันท่ีมีการชุมนุมควบคู่
ไปกับการเข้าร่วมชุมนุมในพื้นท่ีจริง แฮชแท็กมีการกระจายข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
ชุมนุมผ่านแฮชแท็กบนโลกออนไลน์ ท้ังการเชิญชวนให้เข้าร่วม การประสานงานสนับสนุน
จากพื้นท่ีต่าง ๆ การแจ้งกฎกติกาและแนวทางการปฏิบัติตัวในการเข้าร่วมชุมนุม การแจ้ง
ข่าวสารการย้ายสถานท่ี  เป็นต้น 

นอกจากแฮชแท็กจะคอยสนับสนุนการชุมนุมในพื้นท่ีจริงแล้ว บนพื้นท่ีเสมือนจริง
อย่างโลกออนไลน์ก็มีการเกิดขึ้นของการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือ Information 
Operation (IO) ของฝ่ายไม่เห็นด้วยกับผู้เรียกร้องประชาธิปไตยบนทวิตเตอร์ ซึ่ง IO 
เหล่านี้ได้เริ่มจับแฮชแท็กมาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในฝ่ังของตน และ
พยายามกลบเทรนด์แฮชแท็กการเรียกร้องประชาธิปไตยในทวิตเตอร์ให้เป็นแฮชแท็กท่ีมี
เนื้อหาสนับสนุนฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกับกลุ่มท่ีเรียกร้องประชาธิปไตยแทน อย่างไรก็ตาม ฝ่ังผู้
เรียกร้องประชาธิปไตยก็ไม่ได้นิ่งเฉย และได้ใช้แฮชแท็กของฝ่ังผู้เรียกร้องประชาธิปไตยดึง
เทรนด์ให้กลับมา จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นแฮชแท็กถูกน าไปใช้ในหลาย
บทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับการชุมนุม ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของแฮชแท็กท่ี
มีต่อการชุมนุมในการเรียกร้องประชาธิปไตย กรณีศึกษาการประท้วงในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2563 ว่าแฮชแท็กมีบทบาทอย่างไรต่อการชุมนุมในการเรียกร้องประชาธิปไตยในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในฐานะเครื่องมือของฝ่ังผู้ชุมนุม 
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       เพื่อศึกษาบทบาทของแฮชแท็กในฐานะการเป็นเครื่องมือของฝ่ังผู้ชุมนุมในการ
เรียกร้องประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
 
3.ขอบเขตการศึกษาวิจัย  
       การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของแฮชแท็กท่ีมีต่อการชุมนุมในการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ในฐานะเครื่องมือของฝ่ังผู้ชุมนุม ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ โดยศึกษาโพสต์ท่ีมีการติดแฮชแท็กดังต่อไปนี้ #ม็อบตุลา 
ท้ังหมด 18 แฮชแท็ก ได้แก่ #ม็อบ14ตุลา #ม็อบ15ตุลา #ม็อบ16ตุลา #ม็อบ17ตุลา      
#ม็อบ18ตุลา #ม็อบ19ตุลา #ม็อบ20ตุลา #ม็อบ21ตุลา #ม็อบ22ตุลา #ม็อบ23ตุลา      
#ม็อบ24ตุลา #ม็อบ25ตุลา #ม็อบ26ตุลา #ม็อบ27ตุลา #ม็อบ28ตุลา #ม็อบ29ตุลา      
#ม็อบ30ตุลา #ม็อบ31ตุลา และแฮชแท็ก parody ท่ีมีการตั้งขึ้นมาปั่นเทรนด์กับแฮชแท็ก
ของฝ่ังตรงข้าม โดยคัดเลือกจากแฮชแท็กท่ีเคยขึ้นเทรนด์ 5 อันดับแรก ท้ังหมด 4       
แฮชแท็ก ได้แก่ #พลังมัมหมี #พลังเงี่ยน #loveมัมหมี #หยุดจ้วบจ้าบสถาบัน ต้องเป็น
โพสต์ติดแฮชแท็กท่ีก าหนดไว้บนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์เท่านั้น ในวันท่ี 14 ตุลาคม – 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
4.แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 

4.1แนวคิดการครองอ านาจน า (Hegemony) 
 แนวความคิดเรื่องการครองอ านาจน าได้ถูกกล่าวถึงในงานเขียนของ อันโตนิโอ 
กรัมชี (Antonio Gramsci) ในสมุดบันทึกจากคุก (Prison Notebooks) เป็นการอธิบาย
อ านาจครอบง าของอุดมการณ์ของชนช้ันน าทางสังคมท่ีมีต่อส่วนต่าง ๆ ของสังคม โดยเขา
ใช้แนวคิดนี้อธิบายว่า เหตุใดชนช้ันนายทุนจึงสามารถมีอ านาจในสังคมได้ เพราะอ านาจท่ี
แท้จริงของระบบทุนนิยมนั้นไม่ใช่อยู่ท่ีการใช้ความรุนแรงหรือก าลังบังคับท่ีกลไกของรัฐเป็น
ฝ่ายกระท า หากอยู่ท่ีการยอมรับของฝ่ายท่ีถูกปกครองในแนวคิดหรือจิตส านึก ในการ
อธิบายความเป็นไปของสังคม 

ความหมายของอ านาจน า และการครองอ านาจน ามีผู้ท่ีได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ (2550) “อ านาจน า” หมายถึง กระบวนการท่ีชนช้ันปกครองหรือชนช้ัน
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อื่นสร้างความยอมรับเหนือชนช้ันอื่น ๆ ผ่านกลุ่มปัญญาชน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการ
เผยแพร่แนวคิดหรืออุดมการณ์ในสังคม  

วัชรพล พุทธรักษา (2550) “การครองอ านาจน า” หรือ “Hegemony” หมายถึง 
การใช้อ านาจของกลุ่ม/ชนช้ันใด ๆ เพื่อสร้างภาวการณ์ครอบครองความคิด และมีอ านาจ
น าเหนือกลุ่ม/ชนช้ันอื่น ๆ ในสังคม โดยท่ีการใช้อ านาจดังกล่าวนั้นปราศจากการใช้ความ
รุนแรง หรือการบังคับเชิงกายภาพ แต่เป็นการใช้อ านาจผ่านกลไกชนิดต่าง ๆ เพื่อ
ครอบครองความคิดโน้มน้าวและท าให้เกิดการยอมรับเพื่อก่อให้เกิดขึ้นซึ่งความยินยอม
พร้อมใจ และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพลังทางสังคมและชนช้ันต่างๆ โดยท่ีผู้คนใน
กลุ่ม/ชนช้ันท่ีถูกกระท านั้นไม่ทราบ หรือไม่สามารถตระหนักได้ว่าตนได้ถูกครอบครอง
ความคิดไปแล้ว  

สุภางค์ จันทวนิช (2552) การครองความคิดจิตใจ คือ การครอบง าชนช้ันหนึ่งโดย
วิธีการทางการเมืองและอุดมการณ์ประสานเข้าด้วยกัน กล่าวคือ มีกลุ่มคนในสังคมซึ่งต้ังใจ
จะครอบง าคนอื่นและลักษณะการครอบง าท่ีเกิดขึ้นในระดับชนช้ัน คือ การน าเอาวิธีการ
ทางการเมืองมาผสมกับเรื่องอุดมการณ์ ท าให้เกิดจิตส านึกทางชนช้ันท่ีตามอุดมการณ์ท่ี
สอดใส่  

เกษียร เตชะพีระ (2553) นิยาม “อ านาจน า” (Hegemony) ว่าหมายถึง 
ความสามารถในการน าโดยความยินยอมพร้อมใจของผู้ตาม ( leadership by consent) 
หรือนัยหนึ่ง การยินยอมปฏิบัติตามผู้น าโดยไม่ต้องถูกบังคับ (non – coercive 
compliance) ค าว่า “ Hegemony ” หรือ “การครองอ านาจน า” เป็นค าท่ีมีท่ีมาจาก 
ภาษากรีกท่ีว่า “Hegemon” ท่ีมีความหมายถึง การน า (leading) การมีอ านาจเหนือผู้อื่น 
(prominent power) และมักจะใช้ในความหมายของการครองอ านาจทางการเมือง 
(political dominance) เป็นส่วนใหญ่  

Gramsci ได้จ าแนกวิธีการในการครองอ านาจน าออกเป็น 2 ด้าน คือ 1. Political 
Hegemony อันหมายถึงการสถาปนาระบบการเมืองระบบหนึ่งให้กลายเป็นระบบหลักของ
สังคม ตัวอย่างเช่น ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีวางเงื่อนไขให้พรรคการเมือง
ทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ามาในสภา หากพรรคใดมีจ านวนสส. มากท่ีสุด ก็จะได้รับ
สิทธิในการจัดต้ังรัฐบาลและมีหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าวิธีการได้สส. นั้นจะ 
ได้มาด้วยวิธีการอย่างไร ไม่ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองท่ีมีสส. มากท่ีสุดจะมีความเหมาะสม
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เป็นผู้น าหรือไม่ก็ตาม แต่นี่ก็เป็นระบบการเมืองท่ีได้รับการยอมรับอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน 
และเมื่อมีรูปแบบการเมืองหลักเป็นระบบรัฐสภา ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนแล้ว รูปแบบ
การเมืองในแบบอื่น ๆ ก็หมดความชอบธรรมไปโดยปริยาย เช่น การรวมตัวของกลุ่ม
ประชาชนท่ีมีปัญหาและต้องการวิธีแก้ปัญหาโดยตรง (โดยไม่ผ่านตัวแทน) จะถูกมองว่า
เป็นการก่อหวอดสร้างความไม่สงบ ท่ีเรียกว่า “เกิด mob” เป็นต้น 

 2. Cultural Hegemony มีความหมายเช่นเดียวกับ Political Hegemony 
เพียงแต่เปล่ียนมิติมาเป็นด้านวัฒนธรรม อันหมายถึงการสถาปนาระบบคิดระบบ  
วัฒนธรรมอันหนึ่งให้กลายเป็นระบบคิดหลักและวัฒนธรรมหลักของสังคม เพื่อน าไปสู่การ
สร้างความเห็นพ้องต้องกัน (consensus) ท้ังนี้ การผลิตและเผยแพร่วัฒนธรรมจะมี
ส่ือมวลชนเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันความคิด/ จิตส านึกท่ีแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ าวัน
ของมวลชน กรณีของวัฒนธรรมหลักของสังคมไทย ก็คือ วัฒนธรรมท่ีบุคคลไม่สามารถ
เจริญก้าวหน้า โดยใช้ความสามารถส่วนตัวโดยล าพังได้ (อันเป็นวัฒนธรรม “ค่าของคน อยู่
ท่ี ผลของงาน”) เพราะสังคมไทยมีวัฒนธรรมเรื่องพรรคพวกเส้นสายเป็นเงื่อนไขของความ
กาวหน้าในชีวิต (เป็นวัฒนธรรมท่ีว่า “ค่าของคน อยู่ท่ีว่าเป็นคนของใคร”) เป็นต้น  

ความคิด เรื่ องการครองอ านาจน าของกรัม ช่ี ไ ด้ ให้ความส า คัญกับเรื่ อ ง 
“อุดมการณ์” (Ideology) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของ “โครงสร้างสังคมส่วนล่าง และสังคมส่วนบน” (Base / Super 
Structure) โดยท่ีกรัมช่ีได้เน้นให้ความส าคัญกับบทบาทของโครงสร้างส่วนบน และได้
ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างท่ีส าคัญระหว่างสังคม 2 แบบ ภายในโครงสร้างส่วนบนว่า 
ประกอบไปด้วย สังคมแรก คือ “รัฐ/สังคมการเมือง” (Political Society) ซึ่งได้แก่รัฐ และ
องค์กร การใช้อ านาจต่าง ๆ ของรัฐ และอีกสังคมหนึ่งคือ ประชาสังคม (Civil Society) ซึ่ง
ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นเอกชน หรือส่วนอื่น ๆ ท่ีเป็นองค์กรนอกอ านาจรัฐ  

ขณะท่ีสังคมการเมืองด า เนินการสร้างและสืบทอด “อ านาจครอบง า” 
(Domination) โดยชนช้ันปกครอง ผู้ยึดกุมอ านาจรัฐ และมีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย 
(Legislation) และมีอ านาจบังคับรองรับ (Coercion) อยู่ด้วย แต่ในประชาสังคมนั้นจะมี
การด าเนินการเพื่อสร้าง และสืบทอดรักษาการครองอ านาจน า โดยอาศัยวิธีการท่ีแตกต่าง
ไปจากสังคมการเมือง โดยใช้วิธีการสร้างความยินยอมพร้อมใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน 
โดยท่ีประชาชนไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับ หรือเป็น “การยินยอมพร้อมใจโดยธรรมชาติ” 
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(Spontaneously Consensus) ในประชาสังคมนี้ การใช้อ านาจเพื่อครอบง ากลุ่มบุคคล 
หรือชนช้ันอื่นนั้นจะแตกต่างจากสังคมการเมือง นั่นคือ ในประชาสังคมจะเป็นการใช้
อ านาจน าโดยไม่ใช้ก าลัง หรือความรุนแรง แต่จะเป็นการครองอ านาจน าในเชิงพื้นท่ี  
(Realm) หรือความคิดในการผลิตทางเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต โดยผ่านเครื่องมือหรือ
กลไกชนิดต่าง ๆ ในแง่นี้โลกทัศน์ของผู้คนในประชาสังคมจะถูก “ครองอ านาจน า” ทาง
ความคิด ความเช่ือทัศนคติโดยกลุ่มผู้ปกครอง และโลกทัศน์ท่ีถูกครอบง าจะกลายไปเป็น 
“วัฒนธรรมร่วมของผู้คน” (Popular Culture) และแทรกซึมไปท่ัวทั้งประชาสังคม 

การสร้างภาวการณ์ครองอ านาจน านี้จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ ถ้ากลุ่ม
ผู้ปกครอง หรือชนช้ันปกครองจะมุ่งหวังยึดครองแต่เพียงอ านาจรัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดย
ปราศจากการครองอ านาจเหนือระบบความคิด หรืออุดมการณ์ เหนือสังคมส่วนใหญ่ ด้วย
เหตุนี้ “กลุ่มผู้ด าเนินการสร้างภาวะครองอ านาจน า” นั้นจะต้องพยายามท่ีจะสร้างแนวร่วม
และแปรสภาพอุดมการณ์ของพันธมิตรจากกลุ่ม หรือชนช้ันต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มท่ีเป็นอริให้
เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้  

4.2 การท าสงครามช่วงชิงพื้นที่ทางความคิด (war of position) 
การด าเนินการเพื่อสร้างภาวการณ์ครองอ านาจน าให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินั้นต้อง

อาศัยกลไกต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการ เช่น การใช้ส่ือและสถาบันต่าง ๆ หรือส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ี
สามารถน ามาใช้ เพื่อโน้มน้าว ชักจูง และครอบง าทางความคิดได้ ท้ังนี้กลไกต่าง ๆ นี้จะถูก
กลุ่ม/ชนช้ันท่ีต้องการครองอ านาจน า น ามาใช้ในพื้นท่ีทางสังคม ท่ีเรียกว่ า ประชาสังคม 
ควบคู่ไปกับการใช้อ านาจบังคับในสังคมการเมือง เพื่อให้สามารถสร้างภาวการณ์ครอง
อ านาจน าได้อย่างเบ็ดเสร็จกระบวนการท างานเพื่อครองอ านาจน าท้ังทางด้านการเมืองและ
อุดมการณ์ มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญจ าเป็นต้องมีการท าสงครามช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิด 
(war of position) มาใช้เป็นเครื่องมือ ซึ่งเป้าหมายของการครองอ านาจน านั้นต้องอาศัย
การยึดอ านาจท่ีรอบด้าน ต้ังแต่ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จริยธรรม วัฒนธรรมและ
การส่ือสาร ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นกลไกท่ีส าคัญในการช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิดของคน
ในสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อยึดความคิดและวัฒนธรรมของประชาชน ท้ังนี้ กรัมชีได้ย้ าว่า 
การปฏิวัติทุกครั้งจ าเป็นต้องมีสงครามช่วงชิงความคิดผู้คน หรือเป็นการต่อสู้ทางด้าน
คุณค่า/ความหมายท่ีอยู่ในระดับโครงสร้างส่วนบน (superstructure) และจ าเป็นต้อง
อาศัยการท างานในระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนาน  
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การด าเนินการเพื่อสร้างภาวการณ์ครองอ านาจน าให้เกิดขึ้นนั้น กรัมช่ีได้เปรียบกับ 
การท าสงคราม โดยการด าเนินการเพื่อสร้างภาวการณ์ครองอ านาจน าให้เกิดขึ้นเหนือ    
ชนช้ันอื่น ๆ นั้น ชนช้ันผู้พยายามสร้างภาวะการครองอ านาจน านั้นจะต้องด าเนินการต่อสู้
เพื่อยึดกุม “พื้นท่ีเชิงอุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ” ของผู้คนใน “ประชาสังคม” ให้ได้ 
หากพรรคการเมืองพรรคใดกระท าแต่สงครามแห่งการเคล่ือนไหวทางการเมือง (War of 
Movement) นอกจากจะประสบความส าเร็จได้ยากแล้ว แม้ว่าได้อ านาจรัฐสภามา  ก็ยัง
ยากท่ีจะรักษาอ านาจนั้นไว้ได้ยาวนาน ดังนั้นจึงได้เสนอว่า ก่อนท่ีจะมีการท า War of 
Movement นั้น จ าเป็นต้องมีการท าสงครามแย่งชิงพื้นท่ีทางความคิดของประชาชน และ
พื้นท่ีทางวัฒนธรรมในสังคม (War of Position) อันหมายความว่า กลุ่มท่ีต้องการจะ
เปล่ียนแปลงสังคมนั้น จะต้องเอาชนะความคิดและจิตใจของคนทุก ๆ กลุ่มในสังคม การ
ด าเนินการช่วงชิง หรือยึดกุมความคิด ความเช่ือของคนในพื้นท่ีประชาสังคมนี้ กรัมช่ี 
เรียกว่าเป็น “การท าสงครามยึดพื้นท่ีทางความคิด” ถ้าสามารถเอาชนะสงครามนี้เหนือ
พื้นท่ีประชาสังคมได้ส าเร็จ การสร้างภาวการณ์ครองอ านาจน าก็จะส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์
และยั่งยืนสืบไป  

นอกจากนั้นการครองอ านาจน า ยังจ าเป็นต้องมีการสร้างความยินยอมพร้อมใจ 
(consent) อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการครองอ านาจน า ท่ีจะสร้างความชอบธรรมทาง
อุดมการณ์ผ่านการควบคุมจิตส านึก และความเห็นพ้องต้องกัน (consensus) ของมวลชน 
โดยส่ือมวลชนเป็นกลไกในการผลิตซ้ าทางอุดมการณ์หลัก อย่างไรก็ตาม ส่ือมวลชนโดย   
ล าพังอาจจะไม่สามารถน าไปสู่การสร้างความยินยอมพร้อมใจได้โดยเบ็ดเสร็จสมบูรณ์    
แต่ทว่า อิทธิพลของส่ือมวลชนเป็นอิทธิพลร่วมท่ีจะช่วยตอกย้ า ผลิตซ้ า และขยายผลของ  
ภาคปฏิบัติการทางอุดมการณ์ต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เช่น ศาสนา ครอบครัว 
โรงเรียน ฯลฯ อันถือเป็นองค์กรในประชาสังคม (civil society) ท่ีท าหน้าท่ีรักษาสภาวะ
การครองอ านาจน าของชนช้ันปกครอง  

กรัมชีมีทัศนะท่ีเช่ือว่า เส้นทางการครอบง า/ควบคุมไม่เคยมีหนึ่งเดียว แม้ด้านหนึ่ง 
อุดมการณ์หลักจะมีอ านาจก ากับความคิดของประชาชน แต่ค าถามท่ีส าคัญก็คือ การ
ยอมรับในอุดมการณ์นั้น ๆ จะเป็นไปถึงในระดับใด (to what extent) เนื่องจากภายใต้
การครอบง าของโครงสร้างอ านาจนั้นมนุษย์ในฐานะปัจเจกผู้กระท าการ (Human Agency) 
ก็มีอิสระระดับหนึ่งท่ีจะสร้างตัวเลือก (make choices) ให้กับชีวิตตนเอง ดังนั้น การครอง
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อ านาจน าจึงเป็นกระบวนการท่ีไม่ส้ินสุด (a process without an end) ท่ีไม่มีชนช้ันใดชน
ช้ันหนึ่ง หรือชุดความคิดใดชุดความคิดหนึ่งจะผูกขาดสถานะน าได้ตลอดเวลา ดังนั้น ท่ีใดก็
ตามท่ีมีการถือครองอ านาจหรือมีการครองอ านาจน า (Hegemony) ท่ีนั่นมักจะต้องมีการ
ท้าทายหรือการต่อต้านสถานการณ์ครองอ านาจน า (Counter-Hegemony) เสมอ 

 
5.วิธีด าเนินการวิจัย 
       ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษาวิจัยบทบาทของ
แฮชแท็กท่ีมีต่อการชุมนุมในการเรียกร้องประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ในครั้ง
นี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตความเคล่ือนไหวของแฮช
แท็กในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบกับศึกษาจากเอกสารซึ่งเป็นเนื้อหาทวีตต่าง ๆ ท่ีมีการติด
แฮชแท็ก โดยใช้แนวคิดเรื่องสงครามยึดพื้นท่ีทางความคิด (War of Position) มา
ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาว่าแฮชแท็กมีบทบาทอย่างไรในฐานะการเป็นเครื่องมือ
ของฝ่ังผู้ชุมนุม 
  
6.สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาบทบาทของแฮชแท็กในฐานะการเป็นเครื่องมือของฝ่ังผู้ชุมนุมใน
การเรียกร้องประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ท่ีศึกษา #ม็อบตุลา จ านวน 19 
แฮชแท็ก ได้แก่ #ม็อบ13ตุลา #ม็อบ14ตุลา #ม็อบ15ตุลา #ม็อบ16ตุลา #ม็อบ17ตุลา    
#ม็อบ18ตุลา #ม็อบ19ตุลา #ม็อบ20ตุลา #ม็อบ21ตุลา #ม็อบ22ตุลา #ม็อบ23ตุลา      
#ม็อบ24ตุลา #ม็อบ25ตุลา #ม็อบ26ตุลา #ม็อบ27ตุลา #ม็อบ28ตุลา #ม็อบ29ตุลา      
#ม็อบ30ตุลา #ม็อบ31ตุลา และแฮชแท็ก parody ท่ีมีการต้ังขึ้นเพื่อปั่นเทรนด์กับ     
แฮชแท็กของฝ่ังตรงข้าม โดยคัดเลือกจากแฮชแท็กท่ีเคยข้ึนเทรนด์ 5 อันดับแรก จ านวน 4 
แฮชแท็ก ได้แก่ #พลังมัมหมี #พลังเงี่ยน #loveมัมหมี #หยุดจ้วบจ้าบสถาบัน พบว่า
บทบาทของแฮชแท็กในฐานะการเป็นเครื่องมือของฝ่ังผู้ชุมนุมนั้นสามารถมีบทบาทการใช้
งานท่ีหลากหลายแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงนั้นประกอบไปด้วย 1.การ
ประชาสัมพันธ์ 2.การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก 3.การสนับสนุนหรือไม่
สนับสนุน 4.การน าเสนอภาพลักษณ์  5.การวิพากษ์วิจารณ์ และ 6.การรายงาน
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการใช้งานทางตรงบางรูปแบบก็ยังสามารถน าไปสู่บทบาทการใช้งาน
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ทางอ้อมอย่างอื่นได้ เช่น การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกกับการวิพากษ์วิจารณ์ท าให้
คนเข้าใจความคิดของปัจเจกบุคคลว่าคิดอะไรอยู่  แฮชแท็กจึงกลายเป็นช่องทางการ
รวบรวมคนที่มีความคิดเหมือนกันให้มาอยู่รวมกัน การประชาสัมพันธ์และการรายงาน
สถานการณ์ต่าง ๆ ก็ท าให้แฮชแท็กถูกใช้ในบทบาทของการเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและ
กระจายข่าวสาร  

ผู้วิ จัยยั งพบอีกว่าบทบาทของแฮชแท็กท่ีน ามาใช้ข้างต้น ท้ังหมดนั้นเป็น
กระบวนการถ่ายทอดความคิดอุดมการณ์ของผู้ชุมนุมไปยังกลุ่มคนอื่น ๆ ท่ีใช้งานทวิต
เตอร์ ซึ่งความคิดและอุดมการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นแนวคิดท่ีต่อต้านชุดความคิดเดิม ๆ ท่ีมีใน
สังคมไทยอย่างการเมืองเป็นเรื่องน่าเบ่ือ ต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อชีวิตท่ีดีขึ้น สถาบัน
กษัตริย์เป็นส่ิงท่ีแตะต้องไม่ได้ ไปสู่ชุดความคิดท่ีว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ต้ังค าถาม
กับปัญหาโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีท าให้คนไม่สามารถมีชีวิตท่ีดีได้ 
และสถาบันกษัตริย์ก็ควรตรวจสอบได้ ท่ีแม้ฝ่ังตรงข้ามท่ีมีชุดความคิดเดิมจะมีการเข้ามา
พยายามยึดพื้นท่ีทางทวิตเตอร์ผ่านการปั่นแฮชแท็กให้ขึ้นเทรนด์ แต่ก็ไม่ส าเร็จ แสดงให้
เห็นว่าการใช้งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอภาพลักษณ์ดีของฝ่ังชุมนุมท่ีมีภาพลักษณ์
ไม่ดีของฝ่ังตรงข้าม การวิพากษ์วิจารณ์ชุดความคิดเดิม การเลือกสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน
กลุ่มคนท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ได้ท าให้ชุดความคิดของฝ่ังผู้ ชุมนุมถูกเปิดรับเข้าไปใน
ส านึกของผู้ใช้ทวิตเตอร์ท าให้ความคิดและอุดมการณ์ของผู้ชุมนุมมีความชอบธรรม ในขณะ
ท่ีฝ่ายตรงข้ามท่ีไม่สามารถยึดพื้นท่ีทางความคิดของมวลชนบนทวิตเตอร์ได้ อุดมการณ์และ
ความคิดท่ีพยายามส่งผ่านแฮชแท็กจึงไม่เป็นท่ียอมรับ อาจเรียกได้ว่า #ม็อบตุลา ก็มี
บทบาทในฐานะ “เคร่ืองมือในการช่วงชิงพื้นที่ทางความคิดของมวลชน” ของฝ่ังผู้ชุมนุม
เช่นกัน  

นอกจากนี้ บทบาทต่าง ๆ ของ #ม็อบตุลา ก็ไม่ได้ส่งผลแค่ในโลกออนไลน์
เท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงพื้นที่จริงอีกด้วย เนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างการชุมนุมบน
พื้นท่ีจริงกับแฮชแท็กบนพื้นท่ีออนไลน์นั้นไม่ได้แยกขาดจากกัน ผู้วิจัยพบว่า #ม็อบ14ตุลา 
#ม็อบ16ตุลา #ม็อบ17ตุลา #ม็อบ18ตุลา #ม็อบ19ตุลา และ #ม็อบ21ตุลา ท่ีขึ้นเทรนด์
ท่ัวโลกในขณะท่ี #ม็อบตุลา วันอื่น ๆ ไม่ติดเทรนด์นั้นมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในการชุมนุมบนพื้นท่ีจริง ในวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีการสลายการชุมนุมด้วยการฉีด
น้ าผสมเคมีใส่ร่างกายผู้ชุมนุมโดยตรงซึ่งขัดต่อหลักสากล ท าให้เกิดกระแสความโกรธต่อ
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เหตุการณ์นี้ในแฮชแท็กบนพื้นท่ีออนไลน์และยังเป็นประเด็นให้พูดถึงเรื่อย ๆ ผ่านแฮชแท็ก
บนโลกออนไลน์ในเวลาถัดมา ในขณะเดียวกันอย่างท่ีกล่าวไปว่าบทบาทของแฮชแท็กบน
พื้นท่ีออนไลน์ก็ไม่ได้อยู่แค่บนโลกออนไลน์เท่านั้น บทบาทของแฮชแท็กเองก็ส่งผลถึงพื้นท่ี
ชุมนุมจริงด้วย เช่น การรวบรวมคนท่ีไม่พอใจการท างานของรัฐบาลมาอยู่ด้วยกันก็จะท าให้
เกิดพลังสร้างความรู้สึกกล้าหาญขึ้น เนื่องจากรู้ได้ว่าคนอื่น ๆ ก็คิดเช่นเดียวกัน ไม่ได้สู้อยู่
คนเดียว ซึ่งความกล้านี้ก็สามารถน าพาผู้คนให้ลงไปสู่การชุมนุมในพื้นท่ีจริงเป็นการเพิ่ม
มวลชนให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม หรือช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วก็สามารถท าให้
ปรับเปล่ียนรูปแบบการชุมนุมได้ตามสถานการณ์ เช่น การเปล่ียนสถานท่ีนัดหมายภายใน
เวลาไม่ถึงช่ัวโมง อาจกล่าวได้ว่าบทบาทของ #ม็อบตุลา ท่ีผู้วิจัยค้นพบนั้นท าให้ #ม็อบตุลา 
กลายเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีมีประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการชุมนุมตลอดช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2563 
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บทคัดย่อ 
 

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก าหนดนโยบายด้านโทรคมนาคม 
สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544 ถึง 2549 ท่ีถูกต้ังข้อสงสัยว่าเป็นการก าหนด
นโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของทักษิณ ชินวัตร โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ แนวคิดการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ และแนวคิดระบบอุปถัมภ์มา
ประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งอธิบายความเป็นมาของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมต้ังแต่การ เริ่ม
ขยายอิทธิพลของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมในช่วงทศวรรษท่ี 2530 มาจนถึงช่วงรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร ร่วมกับการอธิบายบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการขึ้นมามี
อิทธิพลของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม อีกท้ังอธิบายกระบวนการก าหนดนโยบายด้าน
โทรคมนาคม และการมีส่วนในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของตัว
แสดงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน ามาวิเคราะห์ว่ากลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ในช่วงรัฐบาลทักษิณ 
ชินวัตร มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านโทรคมนาคม หรือไม่ อย่างไร 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้อธิบายให้เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายของเครือข่ายธุรกิจ
โทรคมนาคมต่อบริบทเชิงโครงสร้างอีกด้วย จากการศึกษาพบว่า นโยบายด้านโทรคมนาคม
ในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง 2549 ท่ีถูกกล่าวว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจ
โทรคมนาคมนั้นไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่านโยบายดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์
ให้แก่กลุ่มธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือพวกพ้องตนจริง ถึงแม้จะมีแหล่งข้อมูลและงาน
วิชาการหลายช้ินท่ีกล่าวถึงความเป็นไปได้ของการเอื้อประโยชน์นั้น แต่ข้อมูลดังกล่าวก็
ไม่ได้เป็นส่ิงท่ียืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นการพยายาม
ช่วยเหลือเกื้อกูลของพรรคพวกหรือเครือญาติเดียวกันจริง 
 
ค าส าคัญ: กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม, นโยบายด้านโทรคมนาคม, การแสวงหาค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจ, เครือข่ายนโยบาย 
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1. บทน า 
สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีวัฒนธรรมการเมืองการปกครองแบบระบบอุปถัมภ์มา

ยาวนาน ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบท่ีมีการให้ความส าคัญกับสายสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่า
จริยธรรมของการปกครอง ลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เป็นการท่ีบุคคลฝ่ายหนึ่ง และ
อีกฝ่ายมีความสัมพันธ์กันส่วนตัว เช่น การเป็นเครือญาติหรือพวกพ้องเดียวกัน เป็นต้น ซึ่ง
บุคคลฝ่ายหนึ่งจะอุปถัมภ์อีกฝ่ายท่ีมีอ านาจต่างกัน เพื่อให้อีกฝ่ายนั้นได้รับผลประโยชน์จาก
อ านาจบารมีของฝ่ายท่ีมีฐานะสูงกว่า โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เป็นลักษณะท่ีถูก
พบในความสัมพันธ์ของกลุ่มชนช้ันปกครอง กล่าวได้ว่า วัฒนธรรมการเมืองแบบระบบ
อุปถัมภ์อาจถูกมองว่าเป็นการคอร์รัปชันอันเป็นส่ิงท่ีไม่ควร ท้ังนี้ มีงานศึกษาพบว่า บริษัท
จ านวนมากมีสายสัมพันธ์กับเหล่านักการเมือง (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ สุณีพร ทวรรณ
กุล, 2549) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเล่นพรรคเล่นพวกจึงอาจส่งผลให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างชนช้ันหรือเป็นเสมือนการเอาเปรียบประชาชนกลุ่มอื่น ผ่านวิธีการต่าง ๆ หนึ่งใน
นั้น คือ การผูกขาดทางธุรกิจ โดยการผูกขาดทางธุรกิจจะด าเนินไปอย่างส าเร็จลุล่วงได้ย่อม
ต้องผ่านการก าหนดนโยบายจากรัฐบาล 

เมื่อศึกษากระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะจะเห็นว่า การก าหนดนโยบาย
เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการท่ีรัฐบาลชุดนั้น ๆ วาง
แนวทางไว้ ปัจจัยท่ีเข้ามามีผลต่อการก าหนดนโยบายมีหลายประการด้วยกัน หนึ่งในปัจจัย
ท่ีส าคัญ คือ สภาพแวดล้อมทางการเมือง กล่าวคือ สถานการณ์การเมืองในสมัยนั้นมีสภาพ
เช่นไรรัฐบาลชุดนั้นก็ย่อมด าเนินแนวทางนโยบายสาธารณะเพื่อให้สอดค ล้องกับ
สถานการณ์บ้านเมืองท่ีเป็นอยู่ โดยการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ก็เป็นไปเพื่อแก้ปัญหา
ภายในประเทศ และเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน การด าเนินนโยบายสาธารณะจึงมี
แนวทางท่ีแตกต่างกันออกไปตามแต่ละยุคสมัยหรือสถานการณ์ทางการเมือง แนวทางการ
ด าเนินนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดต่างได้รับท้ังความช่ืนชม และค าวิพากษ์วิจารณ์จาก
ประชาชน ซึ่งหากกล่าวถึงการด าเนินนโยบายท่ีถูกต้ังข้อสงสัยเป็นอย่างมากคงหนีไม่พ้น
นโยบายด้านโทรคมนาคมในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ดังนั้น งานช้ินนี้จึงต้องการศึกษา
การด าเนินนโยบายด้านโทรคมนาคมท่ีถูกมองว่าเป็นการคอรัปชันเชิงนโยบายอย่างนโยบาย
ด้านโทรคมนาคมในสมัยดังกล่าวหรือช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง  พ.ศ. 2549 
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ธุรกิจโทรคมนาคมได้เริ่มขยายอิทธิพลมากขึ้นในช่วงทศวรรษท่ี 2530 จากการท่ี
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและวิถีชีวิตของผู้คนเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้ธุรกิจ
โทรคมนาคมได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่ือสารมวลชน (Mass 
Communication) บริการส่ือสารเคล่ือนท่ี เคเบิลทีวี หรืออินเตอร์เน็ต โดยมีบริษัทต่าง ๆ 
ท่ีคอยให้บริการ เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส (AIS) ของทักษิณ ชินวัตร บริษัท 
Telecom Asia (TA) ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท Total Access 
Communication ของตระกูลเบญจรงคกุล บวกกับปัจจัยทางด้านความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี การให้สัมปทานน้อยราย และโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองในขณะนั้น
ส่งผลให้บริษัทเหล่านี้ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ครอบครองส่วนแบ่งของตลาด น ามาซึ่งการจด
ทะเบียนในตลาดหุ้นของกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมดังกล่าว (Ukrist Pathmanand, 1998)  

เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2540 อันเป็นผลมาจากภาคธุรกิจสะสมความ
เส่ียงจากการกู้ยืมจนเกินตัว โดยเฉพาะการกู้ยืมเงินผ่านกิจการวิเทศธนกิจ (Bangkok 
International Banking Facility: BIBF) ซึ่งส่งผลกระทบไปท่ัวท้ังโลกรวมถึงประเทศไทย 
ส่งผลให้ปัญหาเศรษฐกิจกลายเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีต้องแก้ไขในช่วงเวลานั้น ผู้คนใน
ประเทศต่างหันมาให้ความส าคัญกับปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้การด าเนินนโยบาย
ทุกด้านของไทยต้องควบคู่ไปกับมิติทางเศรษฐกิจด้วย ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมไปถึง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นปัจจัยท าให้กลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีน าโดยกลุ่ม
ธุรกิจโทรคมนาคมเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ง่ายขึ้น น าไปสู่การจัดต้ังพรรคไทยรัก
ไทยท่ีน าโดยทักษิณ ชินวัตร (สิทธิโชค ลางคุลานนท์, 2552) 

ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรท่ีมีแนวทางการด าเนินนโยบายเป็นการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจเป็นหลัก จะเห็นได้ชัดเจนจากการบริหารงานของรัฐบาลท่ีกลุ่มธุรกิจได้เข้ามามี
ส่วนร่วมหรือมีบทบาททางการเมืองมากกว่าในสมัยท่ีผ่านมา การท่ีกลุ่มธุรกิจเข้ามามี
บทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีการดึงอ านาจทางการบริหาร
เข้าสู่ตนเอง และพวกพ้อง ผ่านการก าหนดนโยบาย การออกกฎเกณฑ์หรือการเข้าร่วมกลุ่ม
ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มพรรคพวกของตนเองได้ เพื่อท่ีจะได้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคทาง
ธุรกิจของกลุ่มตน (นพดล เทียมเมธา, 2549: 2) ซึ่งการด าเนินนโยบายในสมัยรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตรมีการเน้นด้านเศรษฐกิจผ่านการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยมีการต่อยอดและปรับใช้เพื่อให้ไทยได้มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเห็น
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ถึงความทะเยอทะยานท่ีจะก้าวขึ้นมาบนเวทีโลก และเป็นประเทศผู้น าในภูมิภาคเอเชียหรือ 
‘การสร้างความเป็นเจ้า’ (Hegemonisation) ในภูมิภาคตนเอง (ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์, 
2559: 5)  

รัฐบาลทักษิณได้เป็นผู้น าในการดึงเอาประเทศต่าง ๆ เข้ามาในการสร้างกรอบ
ความร่วมมือเอเชีย (The Asia Cooperation Dialogue; ACD) รวมท้ังจัดต้ังโครงการ
ส าคัญอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-
แม่โขง (ACMECS) ข้อตกลงเสรีทางการค้า (FTA) และกระบวนการกรุงเทพฯ เป็นต้น 
(ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์, 2559: 100) นอกจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ ยังมีการเจรจา
และเปล่ียนข้อบังคับเพื่อเอื้อผลประโยชน์ เช่น กรณีการขายหุ้นชินคอร์ป ท่ีมีมูลค่าสูงถึง 
73,271.20 ล้านบาท ให้กับกลุ่มเทมาเส็กท่ีเป็นกองทุนของประเทศสิงคโปร์ เพื่อสามารถให้
ทุนต่างชาติเข้ามาควบคุมธุรกิจโทรคมนาคม ส่ือสารมวลชน และธุรกิจสายการบิน โดยการ
แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ก่อนท าการซื้อขาย
หุ้น ท าให้บริษัทของครอบครัวชินวัตรไม่ต้องเสียภาษี จึงเป็นเหตุให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมากมาย 

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจท่ีกลับมามีความมั่นคงมากขึ้นอีกครั้งนับต้ังแต่การเข้ามา
ด ารงต าแหน่งของทักษิณ ชินวัตร คือ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม  (สิทธิโชค ลางคุลานนท์, 
2552) ซึ่งลักษณะสายสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจนี้ ส่งผลให้ทักษิณ ชินวัตรถูกต้ังข้อสงสัยและถูก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางผ่านส่ือ ประชาชน และงานวิชาการต่าง ๆ ต่อความเป็นไป
ได้ในการใช้อ านาจในการก าหนดนโยบายท่ีเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจครอบครัว และพวกพ้อง 
(นพดล เทียมเมธา, 2549: 2) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาว่า กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมในช่วง
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2549  นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายด้านโทรคมนาคม หรือไม่อย่างไร 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้เกิดการ
เข้ามาของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม 

2.2 เพื่อศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ท่ีมีส่วนในการก าหนดนโยบาย
ด้านโทรคมนาคมในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 
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2.3 เพื่อศึกษาถึงบทบาทของตัวแสดงในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมท่ีมีต่อการก าหนด
นโยบายด้านโทรคมนาคมในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

งานวิจัยช้ินนี้ ศึกษาการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านโทรคมนาคม  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมขนาดใหญ่ องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ
โทรคมนาคม และคณะรัฐมนตรี โดยศึกษาการก าหนดนโยบายท่ีถูกก าหนดออกมาต้ังแต่ 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ถึง วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นช่วงเวลานับต้ังแต่
การเข้ามาด ารงต าแหน่งของทักษิณ ชินวัตร  
 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 
 ในงานวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด 3 
แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แนวคิดการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
และแนวคิดระบบอุปถัมภ์ 
 4.1 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 

แนวคิดเรื่องเครือข่ายนโยบายเป็นแนวคิดท่ีถูกพัฒนาหลังจากท่ีตัวแบบวิเคราะห์
นโยบายต่าง ๆ ซึ่งเคยถูกใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์การก าหนดนโยบายสาธารณะนั้นไม่
สามารถน าไปใช้ในการอธิบายในบางปรากฏการณ์ได้ เนื่องจากฐานคติในการมองอ านาจท่ี
ต่างกัน เช่น ตัวแบบรัฐนิยมก็จะมุ่งให้ค าอธิบายว่ารัฐบาลเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบาย ในขณะท่ีตัวแบบพหุนิยมก็มองว่าอ านาจในการก าหนดนโยบายนั้นอยู่ท่ีกลุ่ม   
ต่าง ๆ ท่ีกระจายตัวกันในสังคม ท าให้ละเลยการอธิบายของอีกตัวแบบไป ความขัดแย้งกัน
ของตัวแบบแต่ละตัว ได้น ามาซึ่งการปรับแก้ตัวแบบและพยายามยอมรับในฐานคติของตัว
แบบอื่น ๆ ด้วย ท าให้ในช่วงทศวรรษ 1970 นั้น แนวทางการอธิบายการก าหนดนโยบายมี
ความคล้ายคลึงกันมากขึ้น น ามาซึ่งการพัฒนาตัวแบบอย่างเครือข่ายนโยบาย (Policy 
Network) 

ในส่วนของลักษณะนั้น เครือข่ายนโยบายมีฐานคติเกี่ยวกับอ านาจในสังคมซึ่งมี
ลักษณะแบบเครือข่ายความสัมพันธ์ กล่าวคือ มีโครงสร้างความสัมพันธ์อย่างหนึ่งท่ีด ารงอยู่
เป็นเวลานานระหว่างตัวแสดงทางการเมือง และ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างตัวแสดง
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บทบาทดังกล่าว โดยท่ีอาจจะเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือกลุ่มคนในลักษณะอื่น ๆ 
ซึ่งตัวที่จะเช่ือมโยงเครือข่ายก็คือปฏิสัมพันธ์นั่นเอง (อนุสรณ์ ล่ิมมณี, 2542: 88-89) 

ในการน าแนวคิดเครือข่ายนโยบายมาใช้นั้นมีด้วยกันหลายแบบ ซึ่งในงานวิจัยช้ินนี้
จะใช้ตัวแบบ เครือข่ายนโยบายวิภาษวิธี (Dialectic Policy Networks) ซึ่งตัวแบบนี้ถูก
ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีตัวแบบอื่น ๆ ต่างละเลยความส าคัญของกันและกันไป 
กล่าวคือ ฝ่ายท่ีให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์โครงสร้างก็จะละเลยการให้ค าอธิบายใน
ระดับตัวแสดง และฝ่ายท่ีให้ความส าคัญกับตัวแสดงก็จะละเลยปัจจัยทางโครงสร้างและท า
ให้การวิเคราะห์ท าได้อย่างไม่ครอบคลุม  ดังนั้นตัวแบบนี้จึงยอมรับการมีอยู่ของท้ังสองฝ่าย
ว่าเช่ือมโยงกันและส่งผลซึ่งกันและกัน เมื่อผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้ในงานวิจัยท าให้เกิดกรอบ
การวิจัยของงาน ดังต่อไปนี้ 

การเริ่มต้นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ในฐานะท่ีเป็นตัวก าหนดอ านาจและ
ทรัพยากรของตัวแสดงในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งส่งผลต่อการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ 
การเอื้อประโยชน์ และการอุปถัมภ์ภายในเครือข่ายรวมถึงเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา 
โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายธุรกิจโทรคมนาคมท่ีมีตัวแสดงมากหน้าหลายตา
ภายในกลุ่ม และในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมนั้นก็ได้ผลักดันประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มออกมาเป็นนโยบายด้านโทรคมนาคมต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ 2544 ถึง 2549 หรือช่วงท่ี
ทักษิณ ชินวัตรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และการออกนโยบายในช่วงเวลาดังกล่าวก็
ส่งผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางการเมืองขึ้นภายหลัง ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวก็จะเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและการเมืองในภายหลัง 
 4.2 แนวคิดการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) หรือ ก าไรส่วนเกินไปจากปรกติ (Super-
normal profit) หมายถึง ส่ิงท่ีจ่ายไปมีค่ามากเกินกว่าความจ าเป็นท่ีท าให้ได้มาซึ่งปัจจัย
การผลิต (Fisher, Dornbusch and Schmalemsee, 1998 อ้างใน สมบูรณ์ ศิริประชัย, 
2552) หรือเป็นค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าระดับปรกติ โดยถือเอาค่าตอบแทนในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์เป็นเกณฑ์ปรกติ ท้ังนี้ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจอาจถูกตีความว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
หรือเป็นโทษก็ได้ เช่น ค่าเช่าจากการให้บริการสัญญาณโทรคมนาคมอาจนับเป็นค่าเช่าท่ี
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เป็นประโยชน์ อันเนื่องมาจากหากเปิดให้เกิดการแข่งขันเสรี อาจก่อให้เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรอย่างเกินความจ าเป็นได้ (Mankiw and Whinston, 1986 อ้างใน แบ๊งค์ งาม
อรุณโชติ, 2553) และค่าเช่าท่ีอาจก่อให้เกิดโทษต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น หากมีบริษัท 10 
บริษัทน าเงินไปลงทุนกับนักวิ่งเต้น 10 คน เพื่อชักจูงให้สภาออกกฎหมายผูกขาดการค้า
ให้แก่ตน จะมีบริษัทท่ีได้ผลประโยชน์เพียง 1 แห่งเท่านั้นจากการได้รับสัมปทานนั้นไป และ
เงินลงทุนอีก 9 แห่งต้องสูญเปล่าไปในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเงินส่วนดังกล่าวอาจน ามาท า
ประโยชน์ได้ เป็นต้น (Tullock, 1987 อ้างใน แบ๊งค์ งามอรุณโชติ, 2553) 

การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent-Seeking) ถูกนิยาม
ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังเช่น Buchanan (1980) กล่าวว่า การแสวงหาค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การลงทุนทรัพยากรจริงของปัจเจกชนหรือกลุ่มคนท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันเพื่อรายได้ของตน ด้วยการปกป้อง หรือเปล่ียนแปลงสิทธิตามกฎหมาย กล่าวคือ 
การพยายามแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดจากนโยบาย โดยมิให้ผู้อื่นเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นใน
กระบวนการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการนิยามว่า การแสวงหาค่าเช่า 
หมายถึง การกระท าท่ีพยายามคงสภาพ สร้างขึ้น หรือถ่ายโอนสิทธิและสถาบันอันเป็น
รากฐานค่าเช่าแต่ละประเภทโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การให้สินบน การใช้อิทธิพล การวิ่งเต้น 
การกดดันทางการเมือง เป็นต้น (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ, 2549) 

โดยสรุป อ านาจรัฐอาจก่อให้เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจ หรือส่งผลให้เกิดก าไรเกิน
ปรกติแก่ผู้ท่ีครอบครองสิทธิ์เหนือทรัพยากรได้ ดังนั้น ทุกฝ่ายท่ีต้องการแสวงหาค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจย่อมต้องยอมสูญเสียทรัพยากรบางส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์นั้น ในขณะเดียวกัน ผู้
ผูกขาดรายเดิมก็จ าเป็นต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อปกป้องค่าเช่าทางเศรษฐกิจของตนไว้
เช่นเดียวกัน กระบวนการแย่งชิงเหล่านี้น ามาสู่การสูญเปล่าของสังคมและการทุจริตอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะในประเทศท่ีรัฐบาลมีอ านาจปกครองมาก และปราศจากการ
ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ (แบ๊งค์ งามอรุณโชติ, 2553) 
 
 4.3 แนวคิดเก่ียวกับระบบอุปถัมภ์  

ระบบอุปถัมภ์ (Patron-Client Model) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองฝ่ายท่ี
อยู่ในสถานะต่างกัน โดยท้ังสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ดังกล่าว ฝ่ายหนึ่ง 
คือ ผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอ านาจมากกว่า และอีกฝ่าย คือ ผู้รับอุปถัมภ์หรือผู้ท่ีมีอ านาจน้อยกว่า 



80 

 

ลักษณะความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท้ังสองฝ่าย เมื่อฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดท่ีเรียกร้องผลประโยชน์มากเกินไป จึงอาจส่งผลให้อีกฝ่ายยุติความสัมพันธ์
ดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์จะด ารงอยู่ได้หากมีดุลย
ภาพของความพึงพอใจจากท้ังสองฝ่าย ซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบอุปถัมภ์มีหลาย
รูปแบบ ไม่เพียงแต่เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น (กุลลดา เกษบุญชู , 2524: 11-
12) นอกจากนี้ ระบบอุปถัมภ์อาจมีช่ือเรียกลักษณะแยกย่อยออกไปอีก เช่น ระบบเครือ
ญาติ (Nepotism) ระบบพวกพ้องนิยม (Cronyism)  เป็นต้น  (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 
2558: 5) 

หากกล่าวถึงระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการเมืองการ
ปกครองแบบอ านาจนิยมได้แทรกซึมอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน แม้จะมีการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 ท่ีเปล่ียนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
รัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมการเมืองแบบอ านาจนิยมก็ยังคงอยู่ ซึ่งวัฒนธรรมลักษณะดังกล่าวนี้
ก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเกื้อหนุนให้ระบบอุปถัมภ์ยังมีความส าคัญในสังคมไทยเรื่อยมา สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (2558: 9) กล่าวว่าความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยมีพื้นฐาน
มาจากวัฒนธรรมหรือค่านิยม “ผู้ใหญ่-ผู้น้อย” “การคุ้มครอง การขอความช่วยเหลือ” จะ
เห็นว่าในสังคมไทยมีการฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่หรือผู้ท่ีอยู่ในฐานะสูงกว่า เพื่อให้ผู้ใหญ่
ให้ความช่วยเหลือในด้านท่ีตนเองต้องการ ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้สังคมไทยยอมรับความ
แตกต่างในเรื่องฐานะของบุคคล และผู้น้อยก็มักเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ี
ตนต้องการ 

นอกจากนี้ กุลลดา เกษบุญชู (2524: 10) ยังได้อภิปรายเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ใน
สังคมไทยว่า การท่ีระบบอุปถัมภ์มีความส าคัญในสังคมใดสังคมหนึ่งนั้นเนื่องมาจาก
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หลักเหตุผลของสังคมนั้น ๆ และลักษณะเงื่อนไขบางประการ 
กุลลดามองว่า ลักษณะสังคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะท่ีท าให้ระบบ
อุปถัมภ์มีความส าคัญอยู่สองประการ ประการแรก คือ ลักษณะความไม่เท่าเทียมทางสังคม 
และ ประการท่ีสอง คือ การท่ีระบบศาสนาไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับคนในสังคมได้
อย่างเท่าเทียม จะเห็นได้ว่าท้ังสองประการท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับการอธิบายเกี่ยวกับ
ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีว่า ในสังคมไทย ระบบอุปถัมภ์มี
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รากฐานมาจากค่านิยมการฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่หรือการให้ผู้มีอ านาจมากกว่ามาให้
ความช่วยเหลือ ส่งผลให้เกิดการยอมรับความไม่เท่าเทียมในสังคมไทยข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ระบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ท่ีท้ังสองฝ่ายหวังผลตอบแทนซึ่งกัน
และกัน ไม่ใช่เพียงผู้น้อยได้รับผลประโยชน์จากผู้ใหญ่ฝ่ายเดียว กล่าวคือ ผู้น้อยหวัง
ผลประโยชน์ผ่านการใช้อ านาจบารมีของผู้ใหญ่ในการช่วยเหลือให้ส่ิงท่ีตนเองหวังส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ ส่วนผู้ใหญ่ก็มักจะหวังให้ผู้น้อยมีความซื่อสัตย์หรือจงรักภักดีต่อตนเอง ระบบ
อุปถัมภ์สามารถพบได้ในสายการงานต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวง
ข้าราชการท่ีผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์จะร่วมกันแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนผ่านการเล่น
พรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ท่ีว่านั้นมักมาในรูปแบบการได้รับเล่ือนต าแหน่งการงานท่ีสูงขึ้น
ผ่านการใช้เส้นสายหรือการเข้าหาผู้ใหญ่ เป็นต้น (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2558: 9) 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อมีการก าหนดประเด็นการศึกษา เรื่อง  
“กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมกับการก าหนดนโยบายด้านโทรคมนาคม สมัยรัฐบาลทักษิณ ชิน
วัตร พ.ศ. 2544 ถึง 2549”  ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร สภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในสมัยนั้น และสมัยก่อน
หน้า รวมถึงขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ี
จะสามารถทบทวนและน ามาวิเคราะห์ประเด็นการศึกษาดังกล่าวได้ ซึ่งในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ใช้แนวคิดท้ังหมด 3 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แนวคิดการ
แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ และแนวคิดระบบอุปถัมภ์ นอกจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี พร้อมกันนั้น ผู้วิ จัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) ท้ังเอกสารชั้นปฐมภูมิ เช่น ข่าว และเอกสารทางราชการ รวม
ไปถึงเอกสารช้ันทุติยภูมิ เช่น บทความวิชาการ และงานวิจัย เกี่ยวกับประเด็นการศึกษา
ครั้งนี้ จากนั้นจึงน าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดท้ังสามข้างต้น เพื่อให้
เห็นถึงลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทยซึ่งถือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
การด าเนินนโยบายลักษณะดังกล่าวขึ้น อีกท้ังให้เห็นถึงการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ในเครือข่ายนโยบาย 
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6. สรุปผลการศึกษา 
ภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540  กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมได้มีการฟื้นฟู

และเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น อันเนื่องมาจากธุรกิจ
โทรคมนาคมเป็นธุรกิจท่ีช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดยกลุ่มธุรกิจ
โทรคมนาคมในไทยนั้น มีหลากหลายตระกูลท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นก ลุ่มตระกูล
ชินวัตร กลุ่มตระกูลโพธารามิก กลุ่มตระกูลเบญจรงคกุล หรือแม้แต่กลุ่มตระกูลเจียรวนนท์ 
ท่ีท าธุรกิจเกษตรกรรมเป็นหลักก็เป็นเจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมเช่นกัน ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า ในช่วง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2549  ท่ีทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี ธุรกิจโทรคมนาคมมีความเจริญเติบโตและขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น เนื่อง
ด้วยทักษิณ ชินวัตร เป็นเจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ รวมถึงในกลุ่มคณะรัฐมนตรีก็
ประกอบไปด้วยทั้งนักการเมืองกลุ่มอื่น ๆ และนักธุรกิจ จึงเป็นท่ีต้ังข้อสังเกตว่า กลุ่มธุรกิจ
โทรคมนาคมของไทย ในช่วงรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย
ด้านโทรคมนาคมมากน้อยเพียงใด 

จากการศึกษาและค้นคว้าข้างต้น กลุ่มผู้วิจัยได้ข้อค้นพบบางประการว่า การท่ีกลุ่ม
ธุรกิจโทรคมนาคมจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจได้ 
จ าเป็นต้องผ่านอ านาจของรัฐ ซึ่งในขณะนั้นพรรคไทยรักไทยเป็นศูนย์กลางของรัฐบาล อัน
เนื่องมาจากได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ัง โดยภายในกลุ่มรัฐบาลท่ีเป็นคณะรัฐมนตรี 
ส่วนหนึ่งเป็นนักการเมืองจากพรรคไทยรักไทย และ ส่วนหนึ่งคือรัฐมนตรีท่ีมาจากตระกูล
นักธุรกิจ เช่น นายอดิศัย โพธารามิก (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) หรือ นายวัฒนา 
เมืองสุข (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) หลานชายของนายธนินทร์ เจียรวนนท์ อีก
ท้ังภายในรัฐสภา ก็มีกลุ่มนักการเมืองหลากหลายก๊กท่ีอยู่ในฝ่ายรัฐบาลเช่นกัน เนื่องจาก
การท่ีจะมีมติข้างมากนั้น จ าเป็นจะต้องรวบรวมนักการเมืองในเข้ามาอยู่ในสังกัดของพรรค
ไทยรักไทย เพื่อท่ีจะมีคะแนนเสียงในสภามากขึ้น เช่น กลุ่มวังน้ าเย็น ของนายเสนาะ เทียน
ทอง กลุ่มวังบัวบาน ของนางเยาวภา วงศ์สวัสด์ิ ท่ีเป็นน้องสาวของทักษิณ ชินวัตร   กลุ่ม
ความหวังใหม่ ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รวมถึงสมาชิกในพรรคชาติไทย พรรคเสรีธรรม 
และพรรคชาติพัฒนาอีกด้วย ในแง่ของปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายธุรกิจโทรคมนาคม เห็นได้
จากการท่ีมีสมาชิกจากกลุ่มธุรกิจ หรือแม้แต่กลุ่มพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งในสภา  ซึ่งความสัมพันธ์จะมากน้อยเพียงใดก็มีความเกี่ยวข้องกับความส าคัญของ
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กระทรวงท่ีได้ด ารงต าแหน่งอยู่ โดยอาจมาจากการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ การให้
สัมปทาน รวมถึงการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
        ในแง่ของบทบาทตัวแสดงในเครือข่ายธุรกิจโทรคมนาคมนั้น กลุ่มผู้วิจัยได้ใช้กรณี
ของการแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ใน
การอธิบาย ซึ่งเป็นการร่างขอแก้ไขพระราชบัญญัติ โดยใจความส าคัญ คือ การเพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นของชาวต่างชาติ จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 49 มีเหตุผลว่าด้วยเพื่อไม่ให้ขัดต่อ
เสรีทางการค้า  จะเห็นได้ว่า บริษัท เทเลคอมเอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) สองบริษัทซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีความส าคัญต่อธุรกิจ
โทรคมนาคมเป็นผู้ยื่นค าร้องเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อเข้าสู่
กระบวนการตรากฎหมาย ถึ งแม้จะมีม ติ เห็นชอบของ ท้ั งสมาชิกวุฒิ สภาและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผลจากการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจ
โทรคมนาคมมากเพียงใดก็ตาม ส่ิงเหล่านี้ก็ไม่อาจเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ากลุ่มธุรกิจ
โทรคมนาคมมีบทบาทมากพอในการก าหนดนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของตน 

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงประเด็นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มธุรกิจ
โทรคมนาคม จะเห็นได้ว่า การท่ีกลุ่มธุรกิจเข้ามามีส่วนในการผลักดันให้เกิดนโยบายต่าง ๆ 
ได้นั้นจะส าเร็จไม่ได้หากไม่มีตัวแสดงอื่น ๆ ในเครือข่ายธุรกิจโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็น
พรรคการเมือง หรือรัฐสภา เช่น การก าหนดนโยบายท่ีต้องผ่านมติของคณะรัฐมนตรี    
เป็นต้น เครือข่ายธุรกิจโทรคมนาคมนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงการประสานกันระหว่างอ านาจรัฐ
และกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม อีกท้ังยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ ท่ี
นักการเมืองและกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมบางส่วนมีสายสัมพันธ์กัน ท้ังในลักษณะพวกพ้อง 
(Cronyism) และเครือญาติ (Nepotism) อันส่งผลไปยังการถูกต้ังข้อสงสัยตามมา 
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เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการน าเสนอความรัก 
Social Network with presenting lover 
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บทคัดย่อ 
 

สารนิพนธ์เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์กับการน าเสนอความรัก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์การใช้และการแสดงออกของความรักบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน ด าเนินการโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
แนวความคิดความรัก แนวความคิดเพศวิถี และแนวความคิดสัญญะวิทยา ผู้วิจัยเลือกใช้แอ
พลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) และทินเดอร์ 
(Tinder) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ผ่านแอพพลิเคชันจ านวน 6 คู่ 12 
คน 

ผลการศึกษาพบว่า การใช้แอพพลิเคชันของคู่รักขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ท่ี
แตกต่างกันโดยมีระดับเริ่มต้นท าความรู้จัก ระดับศึกษาความสัมพันธ์ ระดับกระชับ
ความสัมพันธ์ และระดับหลอมรวมความสัมพันธ์ การใช้แอพพลิเคชันของคู่รักในการเริ่มต้น
ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะคือ 1. แอพพลิเคชันส่วนตัว 2. แอพพลิเคชันสาธารณะ โดยมี
บริบทเงื่อนไขท่ีก าหนดการเลือกใช้คือความสัมพันธ์ว่าเป็นคู่รักท่ีไม่รู้ จักกันมาก่อนและคู่รัก
ท่ีรู้จักกันมาก่อน ซึ่งคู่รักมีการใช้แอพพลิเคชันสาธารณะ 2 ประเภท คือ 1. คู่รักท่ีใช้งาน
แอพพลิเคชันเฟซบุ๊กเพียงแอพพลิเคชันเดียว 2. คู่รักใช้งานแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและ
อินสตาแกรม  

การแสดงออกความรักของคู่รักในเครือข่ายสังคมออนไลน์พบในระดับกระชับ
ความสัมพันธ์และหลอมรวมซึ่งเป็นการเปิดเผยสถานะกับคนรักโดยใช้แอพพลิเคชัน
สาธารณะ คือ แอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม พบว่าการแสดงออกความรักของคู่รัก
ในระดับหลอมรวมมีมากกว่าระดับกระชับความสัมพันธ์และการแสดงออกความรักของคู่รัก
มีท้ังอารมณ์รักโรแมนติก อารมณ์น้อยใจ อารมณ์หึงหวง ซึ่งเป็นอารมณ์ท้ังในแง่บวกและ
ลบโดยใช้สัญญะท่ีเป็นรูปภาพ ภาษา ส่ิงของ ท้ังนี้สัญญะดังกล่าวเป็นชุดความคิดค่านิยม
ของสังคมท่ีก าหนดว่าในแต่ละอารมณ์จะใช้สัญญะอะไรในการส่ือความหมายของอารมณ์ 
นอกจากนี้มีการแสดงออกความรักท่ีมีอารมณ์ท่ีหลากหลายจะอยู่ ภายใต้บริบทเงื่อนไข
เกี่ยวกับเรื่อง สถานภาพ ความเป็นเพศและวันโอกาสพิเศษต่าง ๆ ท าให้การโพสต์ท่ี
แสดงออกความรักของคู่รักมีความแตกต่างหลากหลายและขัดแย้ง 
 
ค าส าคัญ: ความรัก, อารมณ์, เครือข่ายสังคมออนไลน์, สัญญะ 
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1. บทน า  
บทความวิจัยช้ินนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการน าเสนอความ

รัก ท่ีมาของวิจัยช้ินนี้คือ บทบาทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในยุคสมัยปัจจุบันท าให้เกิด
ความสะดวกสบายมีการใช้งานของผู้คนในยุคสมัยใหม่ช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีสามารถท า
เรื่องต่างๆให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยระยะทางไกล ส่ิงเหล่านี้ล้วนท าให้เครือข่าย
สังคมออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานท่ีหลากหลายของผู้คนในยุคปัจจุบันเนื่องจากท า
ให้คนสองคนท่ีถึงแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรืออยู่ต่างสถานท่ีก็สามารถพูดคุยท าความ
รู้จักหรือสร้างความสัมพันธ์กลายเป็นคนรักได้ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบันถูกออกแบบมาให้ผู้คนได้ใช้งานกลายเป็นเครื่องมือ
ท่ีท าให้คนสองคนท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรืออยู่กันคนละวงเพื่อนคนละวงสังคมสามารถมา
เจอกันพูดคุยกันได้ผ่านแอพพลิเคชันอินสตาแกรม เฟซบุ๊ก ทินเดอร์ ผู้คนบางกลุ่มใช้แอพ
พลิเคชันเป็นส่ือกลางในการสร้างความรักความสัมพั นธ์เรื่องความรักจึงกลายเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจท่ีเกิดขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับแต่ก่อน
การเกิดขึ้นของความรักถือว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ยากโอกาสท่ีคนสองคนจะได้พบเจอและ
รู้จักกันมีน้อยผู้คนในอดีตก่อนท่ีจะตกลงคบหาดูใจกันได้นั้นมักจะต้องมีการรู้จักสนิทสนม
นานพอสมควรจนจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคู่รักได้แต่ปัจจุบันพบว่าการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องท าให้ผู้คนพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไวมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากมีแอพพลิเคชันท่ีท าให้ผู้คนได้รู้ จักกันรวดเร็ว เช่น แอพพลิเคชันทินเดอร์ท่ีมี
รูปแบบการใช้งานในการหาคนรักหรือแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมท่ีท าให้ทราบ
ถึงรสนิยมความชอบของอีกฝ่ายจนกลายเป็นคนรู้ใจในท่ีสุด 

ลักษณะการใช้เครือข่ายสังคมอนไลน์ของผู้คนมีความแตกต่างทางด้านสถานภาพ
อาชีพความเป็นเพศล้วนส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์และการใช้งานแอพพลิเคชันท้ังส้ิน
การแสดงออกในเรื่องอารมณ์คู่รักจึงเป็นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม ส่ิงเหล่านี้ล้วนขัด
เกลาท้ังเพศชายและเพศหญิงซึ่งคนในแต่ละรุ่นมักจะมีโลกทัศน์ความรักท่ีแตกต่างกันเนื่อง
ด้วยระยะเวลาท่ีคู่รักคบหาดูใจกันความรักของบุคคลท่ีแตกต่างกันโดยมีอารมณ์ความรัก
ความรู้สึกท่ีหลากหลาย เช่น รักโรแมนติก หึงหวง น้อยใจ อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ล้วน
เป็นลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ท้ังส้ิน จะเห็นได้ว่าบทบาทของเครือข่ายสังคมออนไลน์มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ของมนุษย์เป็นช่องทางท่ีสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่าย 

งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาประเภทและลักษณะการสร้าง
ความสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคู่รักว่าแต่ละแอพพลิเคชันมีความแตกต่างใน
ด้านการใช้งานท่ีท าให้เกิดความสัมพันธ์ต้ังแต่ขั้นตอนท าความรู้จักศึกษากัน กระชับ
ความสัมพันธ์ จนกระท่ังคบหาดูใจอีกท้ังเพื่อศึกษาคู่รักว่ามีการแสดงออกอย่างไรบน
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีแสดงออกผ่านทางรูปภาพ ส่ิงของ ส่ิงเหล่านี้ล้วนมีความหมาย
ทางสัญญะโดยถูกสร้างขึ้นมาให้มีความหมายระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารซึ่งจะแสดงให้ว่า
ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับมนุษย์มากน้อยเพียงใดและการใช้
ส่ือต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับความรักการแสดงออกของแต่ละคนแต่ละเจเนอร์เรช่ันรวมถึงเรื่อง
ของความแตกต่างความเป็นเพศชายและหญิงท่ีมีผลต่อการแสดงออกถึงตัวตนบนโลก
ออนไลน์และบริบททางสังคมท่ีแตกต่างกันตามเงื่อนไขรวมท้ังเรื่ องสัญญะสังคมให้
ความหมายกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งเป็นส่ิงท่ีหล่อหลอมให้คู่รักใช้สัญญะในการแสดงออกเกี่ยวกับ
เรื่องความรัก การแสดงความรักของผู้คนในยุคปัจจุบันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จึง
กลายเป็นเรื่องของสังคมเนื่องจากความรักน าไปสู่การสร้างครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาประเภทและลักษณะการสร้างความสัมพันธ์บนเครือข่ายออนไลน์
ของคู่รัก 

2.2 เพื่อศึกษาการแสดงออกความรักของคู่รักบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
แอพพลิเคชัน 

 
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์กับการน าเสนอความรักโดยมีผู้ให้
สัมภาษณ์เพศชายและเพศหญิงอายุต้ังแต่ 21- 28 ปี มีสถานภาพประกอบอาชีพและเป็น
นักศึกษา โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาประเภทและ
ลักษณะการสร้างความสัมพันธ์บนเครือข่ายออนไลน์ของคู่รัก และ วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 
ศึกษาการแสดงออกของความรักบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชันซึ่งมีการใช้
แนวคิดทางสังคมศาสตร์ได้แก่ แนวคิดความรัก ( love theories) แนวคิดเพศวิถี 
(Sexuality) และแนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology)  โดยมีรายละเอียดของการศึกษาวิจัย
ประกอบไปด้วยขอบเขตด้านพื้นท่ี ขอบเขตของเนื้อหาและขอบเขตประชากร 
  3.1 ขอบเขตพื้นท่ี 

กลุ่มผู้วิจัยได้มีการก าหนดแอพพลิเคชันไว้ 4 ประเภท ท่ีประกอบด้วย 1.อินสตา
แกรม (Instagram) 2.ไลน์ (Line) 3.เฟซบุ๊ก (Facebook) 4.ทินเดอร์ (Tinder) โดยท้ังหมด
เป็นพื้นท่ีในโลกสังคมออนไลน์ข้อมูลท้ังหมดท่ีเก็บมาจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้และ
การแสดงออกเป็นหลักท าให้ข้อมูลท้ังหมดจะมาจากการสังเกตร่วมด้วย 
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3.2 ขอบเขตเนื้อหา 
สารนิพนธ์เรื่องนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับแอพพลิเคชันและการ

แสดงออกของคู่รักจ านวนท้ังหมด 6 คู่ โดยประกอบไปด้วย 4 แอพพลิเคชันได้แก่ 1.แอพ
พลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook) 2.แอพพลิเคชันอินสตาแกรม (Instagram) 3.แอพพลิเค
ชันไลน์ (Line) 4.แอพพลิเคชันทินเดอร์ (Tinder) โดยมีวัตุประสงค์ 2 ข้อดังนี้ 1.เพื่อศึกษา
ประเภทและลักษณะการสร้างความสัมพันธ์บนเครือข่ายออนไลน์ของคู่รัก 2.เพื่อศึกษาการ
แสดงออกของความรักบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและอินสตา
แกรมโดยจะศึกความสัมพันธ์จากการทบทวนท้ัง 4 ระดับ 1.ระดับเริ่มต้นความสัมพันธ์ 2.
ระดับศึกษาความสัมพันธ์ 3.ระดับกระชับความสัมพันธ์ 4.ระดับหลอมรวมความสัมพันธ์ 
โดยวัตุประสงค์ข้อท่ี 2 จะเน้นศึกษาระดับกระชับความสัมพันธ์และหลอมรวมความสัมพันธ์
ผ่านแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเนื่องจากเป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ท่ี
ชัดเจน 

3.3 ขอบเขตประชากร 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรชายหญิงจ านวนท้ังหมด 6 คู่ 12 คน ท่ีเป็นคนรู้จัก

กันอยู่แล้วและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนท่ีจะมาคบหาดูใจกันโดยมีการก าหนดกลุ่ม
ประชากรท่ีอยู่ในช่วงอายุ 21-28 ปี มีสถานภาพเป็นท้ังนักศึกษาและประกอบอาชีพโดย
กลุ่มผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มอายุในช่วงนี้ เนื่องจากต้องการศึกษาช่วงอายุนี้เพราะเป็นวัยเริ่มท่ีจะ
ท างานหาคู่ครองและวางแผนการในเรื่องแต่งงาน (ภัสรินทร์ รามวงศ์, 2553) ประกอบด้วย
วุฒิภาวะท่ีเติบโตขึ้นจึงมีแนวโน้มจริงจังมากกว่าวัยรุ่น 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

แนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นแนวทางประกอบด้วย 3 แนวความคิด
ได้แก่ 1.แนวความคิดความรัก 2.แนวความคิดเพศวิถี 3.แนวความคิดสัญญะ ดังต่อไปนี้ 

4.1 แนวความคิดความรัก (love theories)   
แนวความคิดนี้มีผู้ให้ค านิยามของความรักไว้หลากหลาย แต่อาจสรุปกว้างๆได้ว่า

ความรักเป็นความรู้สึกพิเศษท่ีมีต่ออีกบุคคลหนึ่ง Lasswell (อ้างถึงในมณฑิรา พรศาล
นุวัฒน์) กล่าวว่า ความรักมีหลายแบบในช่วงเวลาท่ีต่างกัน ในช่วงต้นของการจีบกันชาย
หญิงมักจะมีความรักแบบโรแมนติก(Romantic Love) เมื่อเวลาผ่านไปความรักท่ีมีเหตุผล
(Logicical-Sensible love)ก็จะเกิดขึ้น Skolnick (1978 อ้างใน Fehr 1991: 425) กล่าว
ว่าความรักเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึกความคิดและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม  

Fehr & Russell (1984 อ้างใน Fehr 1991: 425) กล่าวว่าความรักถือเป็น
อารมณ์ท่ีมีความส าคัญ 
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Johnson Laird Oatley (1989 อ้างใน Fchr 1991: 433) กล่าวว่าความรักคือ
ความสุขท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุบุคคลหรือความปรารถนาในเรื่องเพศ ความสุขจึงถือเป็น
ลักษณะหนึ่งของความรัก แต่อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะท่ีพบมากท่ีสุด ลักษณะของความรัก
คือการดูแล การช่วยเหลือ ความผูกพันความรู้สึกอิสระในการพูดคุย ความเข้าใจความนับ
ถือ และความใกล้ชิด Seccombo and Warmer (2001) ให้ค าจ ากัดความของความรัก
ดังนี้ 

1. ความรักเป็นสายใยความผูกพันระหว่างคนสองคนท่ีมีเป้าหมายว่าอยากให้ความ
รักอยู่ยั่งยืนตลอดไป     

2. ความรักมีพื้นฐานมาจากอารมณ์และความเสน่หาเมื่อมีความรักหรือตกหลุมรัก
จะรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างเขาและเธอเมื่อได้พบกัน  

3. ความรักเป็นข้อผูกมัดระหว่างคนสองคนเมื่อเรารักใครก็ปรารถนาท่ีจะช่วยคนผู้
นั้นรวมท้ังดูแลทางร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ จุดศูนย์รวมของความรักมีส่วนในชีวิต
ครอบครัวความรักเป็นสัญญาท่ีมีอิทธิพลต่อคนสองคน Psychiatic Dictionary ได้ให้ค า
นิยามของความรักไว้ว่าเป็นความรู้สึกช่ืนชมยินดี (Pleasure) เวลาท่ีเรารู้สึกรักใครเรา
มักจะมีความช่ืนชมยินดีในบุคคลนั้นหรือช่ืนชมยินดีท่ีได้พบและอยู่ใกล้ชิดบุคคลนั้น 
(Campbell, 1996) 

รูปแบบความรัก Berscheid และ Walster (1978) ได้อธิบายความรักโดยใช้
แนวคิดพื้นฐานของความรักคือ ลักษณะความรักแบบเสน่หา (passionate love) เป็น
ลักษณะความเข้มข้นทางอารมณ์ เกี่ยวข้องทางร่างกายท่ีมีต่อคนรักอีกฝ่ายเช่นความรู้สึกวูบ
วาบ รู้สึกกระปรี้กระเปร่า อาจมีเหงื่อออกหรือผ่ืนแดงตามร่างกายหรือมีอาการหมุนบิดใน
ท้องโดยลักษณะความรักแบบเสน่หามักจะเกิดข้ึนในช่วงแรกของความสัมพันธ์หรือในกรณี
ท่ีเพิ่งจะได้พบรักกับคนใหม่ ๆ ลักษณะความรักแบบมีเสน่หาจะมีความผันแปรได้ง่ายในแต่
ละบุคคล บางคนมีลักษณะนี้คงอยู่นาน บางคนมีลักษณะนี้อยู่คงอยู่ช่ัวระยะส้ัน ๆ แต่จะมี
ลักษณะคล้ายกันคือเป็นช่วงแห่งการใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล มองคนรักสมบูรณ์แบบใน
ทุก ๆ อย่างและอยากอยู่ใกล้กับคนรักตลอดเวลา ผุสดี ต้ังจิตนุกูล (2543) กล่าวว่าความรัก
หมายถึงความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีมีต่อเพื่อนท้ังเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามท้ังท่ีเป็น
ความรู้สึกหรือพฤติกรรม ในด้านหนึ่งคือความรู้สึกช่ืนชอบ รู้สึกพึงพอใจ ยอมรับ เข้าใจ
ห่วงใย เอื้ออาทร เคารพ ให้เกียรติ หรือความรู้สึกพฤติกรรมในด้านไม่ดีคือความรู้สึกหวง
แหนเป็นเจ้าของ ต้องเป็นผู้ได้รับมากกว่าการเป็นผู้ให้ ทฤษฎีการจีบกันโมเดลของการ
พัฒนาความสัมพันธ์ (Knapp’s Relational Development Model) ซึ่งประกอบด้วย 5 
ขั้น (สีตลา ชาญวิเศษ, 2561) 
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1. ท าความรู้จักกัน (Initiating) 
  ขั้นแรกท่ีคนแปลกหน้าสองคนโคจรมาเจอกันครั้งแรก และได้ท าความรู้จักกันว่า

ใครเป็นใคร บทสนทนาในขั้นนี้จึงเป็นการแนะน าตัว เช่น ช่ืออะไร อายุมากหรือน้อยกว่า
อีกฝ่ายแค่ไหน ท างานอะไร เรียนท่ีไหน เป็นเพื่อนกับใคร การโคจรมาเจอกันสามารถ
เกิดขึ้นได้ในโลกออนไลน์ เช่น  ปัดเลือกกันท้ังคู่ในทินเดอร์ หรืออาจเจอกันเพราะโพสต์ของ
อีกฝ่ายปรากฏขึ้นมาใน News Feed ท่ีเกิดจากการมีเพื่อนร่วมกันคนหนึ่งไปคอมเมนต์ใน
โพสต์นั้น แล้วบังเอิญว่าเราเข้าไปคุยกันต่อก็ท าให้ได้รู้จักกัน 

2. ข้ันศึกษากัน (Experimenting) 
 ขั้นที่เราต้องการท าความรู้จักอีกฝ่ายให้มากขึ้น บทสนทนาในช่วงนี้จะเป็น การคุย

สัพเพเหระ หรือ Small Talk ท่ีท าให้เกิดการเปิดเผยตัวตนของตัวเอง (Self-disclosure) 
ให้อีกฝ่ายได้รู้จัก เช่น คุยกันเพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายสนใจเรื่องอะไร ชอบเท่ียวท่ีไหน เป็นคนช่าง
พูดหรือเก็บเนื้อเก็บตัว ซึ่งในขั้นนี้ก็จะกินระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการ
พูดคุยและปริมาณการเปิดเผยตัวตนมากหรือน้อย บางคู่พอคุยสัพเพเหระกันแล้วเกิดคลิก
กัน รู้สึกได้ว่าสองฝ่ายมีตัวตนสอดคล้องกัน ก็จะสามารถก้าวผ่านขั้นท่ีสองนี้ไปไ ด้อย่าง
รวดเร็ว บางคู่อาจจะใช้เวลายาวนานมาก 

3. ข้ันกระชับความสัมพันธ์ (Intensifying) 
 ขั้นที่เริ่มตกหลุมรักแล้ว อาจเป็นการแอบรักข้างเดียว หรือท้ังสองฝ่ายแอบรักกัน 

แต่ต่างก็ยังไม่รู้ใจของอีกฝ่าย ดังนั้น การพูดคุยส่ือสารกันในขั้นนี้จึงไม่ใช่แค่ศึกษาเพื่อรู้จัก
อีกฝ่ายคร่าว ๆ แต่อยากรู้ลงลึกไปในทุกเรื่อง   นอกจากนี้คนสองคนก็จะใช้เวลาคุยกันมาก
ขึ้น รวมท้ังพยายามแสดงออกซึ่งความรักให้อีกฝ่ายรู้ เช่น โทรศัพท์คุยกันก่อนนอนทุกคืน มี
การแวะไปหา ท าเซอร์ไพรส์ ซื้อขนมไปฝาก ท าของไปให้ และสุดท้ายคือเริ่มออกเดตกัน 
และหากอยากแสดงออกว่าชอบ ก็ไม่จ าเป็นต้องส่งขนมไปให้เหมือนการจีบสมัยก่อนเท่านั้น 
แต่สามารถใช้ลูกเล่นต่างๆ ในโซเชียลมีเดียเพื่อบอกความในใจ เช่น หรือเขียนคอมเมนต์
ตลกๆ น่าประทับใจ รวมไปถึงการส่งเพลง ส่งลิงก์เกี่ยวกับเรื่องท่ีอีกฝ่ายชอบไปสร้างบท
สนทนา 

4. ข้ันหลอมรวมความสัมพันธ์ (Integrating) 
 ขั้นนี้เป็นขั้นที่คู่รักเป็นแฟนกัน กล่าวคือ เราเป็นคู่กันแล้วในขั้นนี้ก็จะมีการสร้าง

ลักษณะความเป็นคู่ขึ้นมา เช่น การเลือกใช้สรรพนามแปลก ๆ เรียกกันเองโดยท่ีคนอื่นไม่
เข้าใจ เช่น เค้า ตัวเอง หมู อ้วน ท่ีรัก เบ๊บ บู้ เบ่ การใส่เส้ือคู่ หรือการไปไหนมาไหน
ด้วยกันแบบปาท่องโก๋ ส่วนวิธีท่ีคนสองคนใช้บอกใคร ๆ ในสังคมว่าตกลงคบหากัน ก็จะ
อาศัยการไปไหนมาไหนด้วยกัน จนคนอื่นพอเห็นแล้วก็จะรู้เองว่าสองคนนี้เป็นแฟนกัน
เรียบร้อยแล้ว แต่ส าหรับในโซเชียลมีเดีย คู่รักไม่จ าเป็นต้องอาศัยการไปไหนมาไหนด้วยกัน
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เพื่อบอกคนอื่นเพราะสามารถท าได้แบบทีเดียวแล้วรู้กันท่ัวไปก็คือ การลงรูปคู่ในโซเชียล
มีเดียการตั้ง in relationship with ก็นับเป็นการเปิดตัวว่าเป็นแฟนแล้วนั่นเอง 

5. ข้ันผูกมัดความสัมพันธ์ (bonding) 
 ขั้นตอนท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายอาจมีการแสดงต่อหน้าสาธารณะ และมีระดับอีกขั้น

คือการแต่งงานมีการเฉลิมฉลองงานวิวาห์ มีครอบครัว ซึ่งขั้นผูกมัดนี้หมายถึงเป็นการสร้าง
ชีวิตคู่ท่ีเริ่มแต่งงานจนถึงการมีทายาท เป็นต้น ทฤษฎีการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมน
ติก Soller ระบุว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกแล้วเป็นภาพสะท้อนของบทบาทและตัวตน 
(role and identity representation) อันสืบเนื่องมาจากอัตมโนทัศน์ (self-concept) ท่ี
มีอยู่เดิมและก าลังพยายามท่ีจะค้นหาอัตมโนทัศน์เพิ่มเติมผ่านกระบวนการพัฒนา
ความสัมพันธ์แบบโรแมนติก ท้ังนี้ Brown ได้อธิบายขั้นตอนของการพัฒนาความสัมพันธ์
แบบโรแมนติกท้ังเพศชายและเพศหญิงไว้ในหนังสือช่ือ handbook of adolescent 
psychology. 

4.2 แนวความคิดเร่ืองเพศวิถี (Sexuality)  
บทนิยามเพศวิถี (Sexuality) ในความหมายท่ีพื้นฐานท่ีสุดหมายถึงวิธีปฏิบัติท่ี

เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ ในแต่ละระบบสังคมนั้นความปรารถนาทางเพศของปัจเจก
บุคคลเป็นมากกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติ ความปรารถนาทางเพศเป็นเรื่องของการสร้าง
ความหมายทางสังคมเป็นเป้าหมายของการควบคุมทางสังคมเพศวิถีจึงเป็น ส่ิงท่ีซับซ้อน     
(กาญจนา แก้วเทพ, 2547) เพศวิถีเป็นท้ังพื้นท่ีของการควบคุม การปิดบัง และอันตราย
และพื้นท่ีของการค้นหาอารมณ์เสน่หาความพึงพอใจและเจตจ านงท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ
การศึกษาเรื่องเพศวิถี โดยก าหนดความหมายด้านเดียวให้เพศวิถีให้เป็นแต่เพียงเรื่องของ
เสน่หาอารมณ์โดยไม่มองทะลุไปถึงกรอบ ปิตาธิปไตย ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้หญิง
หรือมองเพศวิถีจ ากัดอยู่แต่เพียงท่ีความรุนแรงและการกดขี่ทางเพศโดยละเลยท่ีจะให้
ความส าคัญกับประสบการณ์และความปรารถนาทางเพศของผู้หญิงท่ีก่อก าเนิดมาจากการ
ตัดสินใจของผู้หญิงเองล้วน แต่เป็นวิธีการศึกษาท่ีจะท าให้ผู้หญิงต้องจมอยู่ในบรรยากาศ
แห่งชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความส้ินหวังในวิถีแห่งเพศของตน (Carole S. 
Vance) 

นอกจากนั้นยังอธิบายเกี่ยวกับ “สัญชาตญาณทางเพศ” (Sexual Instinct) ท่ีเช่ือ
ว่าเป็นแรงขับตามธรรมชาติท่ีส่งผลให้เพศชายมีบุคลิกลักษณะและการแสดงออกทาง
อารมณ์ต่างไปจากเพศหญิง รวมไปถึงการอธิบายว่าเพศชายแข็งแรง ดุดัน มีพลัง มีความ
ต้องการทางเพศ ส่วนเพศหญิงอ่อนแอ อ่อนไหว เช่ืองช้า ชอบแสดงอารมณ์และเป็นเพศท่ี
บริสุทธิ์ (Jeffrey Weeks, Janet Holland and Matthew Waites: 2003,2)  ค าอธิบาย
นี้ท าให้เกิดการแบ่งแยกอย่างถาวรซึ่งเช่ือว่าเป็น ความจริงท่ีธรรมชาติสร้างไว้แล้ว    
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(Wendy Cealey Harrison and John Hood-Williams: 2002,19)  ส่งผลให้สังคม
พยายามแบ่งแยกพื้นท่ีทางสังคมของชายและหญิงออกจากกัน มีการส่ังสอนคุณสมบัติและ
มารยาททางสังคมให้กับชายและหญิง เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกขั้วท่ีต่างกันสองด้านอย่าง
ชัดเจน (Garton: 2004,116) ตัวอย่างเช่น ในสมัยวิคตอเรียของอังกฤษ (ค.ศ.1837-1901) 
ผู้ชายและผู้หญิงจะถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ท้ังมิติศีลธรรม ครอบครัว 
กฎหมาย และศาสนา (Garton: 2004,101) 

แนวคิดแบบเควียร์มองว่าชีวิตทางเพศ หรืออารมณ์ทางเพศของมนุษย์มิใช่เพียง
แรงขับตามธรรมชาติหรือเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติแต่เป็นการท าให้การแสดงอารมณ์
ความปรารถนากลายเป็นเรื่องทางเพศ (sexualized representation of desire) 
(Simon, 2003:28) การแสดงความรู้สึกนี้เปิดโอกาสให้บุคคลสร้างและเปล่ียนแปลง
ประวัติศาสตร์ทางเพศของตัวเอง และการแสดงออกดังกล่าวก็มีความซับซ้อนและคาดเดา
ไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้เรื่องราวชีวิตทางเพศของมนุษย์เป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ี 

Sexuality หรือเพศวิถี คือ ระบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศท่ีก าหนดจัดการ
ควบคุมการแสดงออกความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่องเพศ หรือสามารถเรียกได้อีก
อย่างว่า “รสนิยมทางเพศ” หรือ Sexual Orientation เป็นการแสดงท่าทีท่ีเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ การแต่งกาย เป้าหมายในความสนใจทางเพศ การสร้างจินตนาการท่ีเกี่ยวกับเรื่องเพศ
หรือคือการแสดงความรักของบุคคลนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องของการดึงดูดทางเพศและเป็นเรื่อง
ของชุดกติกาว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ในปัจจุบัน เกิดจากความพึงพอใจทางเพศมากขึ้น มีการ
จัดกลุ่มเพื่อแสดงให้เห็นองค์ประกอบของเพศวิถีว่าหมายถึงอัตลักษณ์ทางเพศ ความพึง
พอใจทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ (white, Bondurant & Travis, 2543 อ้างถึงใน 
นภาภรณ์และคณะ, 2555) ดังนั้น รสนิยมทางเพศท่ีเพิ่มขึ้นมีมากกว่าแค่รักต่างเพศจึง
น าไปสู่การจัดแบ่งกลุ่มตามรสนิยมทางเพศในสังคม 

4.3 แนวความคิดเร่ืองสัญญะวิทยา (Semiology) 
สัญญะ (Sign) หมายถึงส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทน

ของจริง/ตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในปริบท (Context) หนึ่ง ๆ ส่ิงท่ีน ามาใช้
เป็นสัญญะนั้นอาจจะเป็นวัตถุส่ิงของ หรืออาจจะเป็นรูปภาพ และสัญญะท่ีเรารู้จักกันมาก
ท่ีสุดคือภาษา ถึงแม้ว่า “สัญญะ” จะเป็นเพียงตัวแทนความหมายของความเป็นจริง แต่นั่น
ก็มิได้ท าให้สัญญะมีความส าคัญลดน้อยลงเลย (กาญจนา แก้วเทพ , 2542, หน้า 80) 

กาญจนา แก้วเทพ (2547)  อธิบายว่า ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) เป็น
ทฤษฎีท่ีให้ค าอธิบายเกี่ยวกับค าว่า "สัญญะ" (Sign) ค าว่า “Sign” ในภาษาอังกฤษ มีราก
ศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “to semion” สัญญะ หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มี
ความหมาย (Meaning) แทนของจริง ตัวจริงในตัวบทและในบริบท  ส่ิงท่ีน ามาเป็นสัญญะ
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นั้น อาจเป็นวัตถุ ส่ิงของ รูปภาพ หรืออื่น  ๆ แต่สัญญะท่ีเป็นท่ีรู้ จักท่ีสุดคือ ภาษา 
(Language) 

เดอ โซซูร์ (F. De Saussure อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2542) มองว่าสัญญะ
หนึ่งจะมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง 
(Signified) เช่น เมื่อเรายกมือขึ้นพนมมือระหว่างอกจะมีความหมายถึงการแสดงความ
เคารพและยังมองว่า ระยะห่างระหว่างส่วนท่ีเป็นตัวหมายและตัวหมายถึงมีสัญญะอีก 3 
ประเภทกล่าวคือ 

1. Icon หมายถึง สัญญะซึ่งเป็นตัวแทนท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงส่ิงท่ีหมายถึง เช่น 
แผนท่ี 

2. Index หมายถึง สัญญะท่ีมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับส่ิงท่ีอ้างอิงถึง เช่น ควันไฟ  
3. Symbol หมายถึง สัญญะซึ่งให้ความหมายซึ่งคนในบริบทหนึ่ง ๆ จะเข้าใจ

ร่วมกันได้ เช่น ตัวเลขโรมัน เป็นต้น การท่ีจะเปล่ียนการใช้สัญญะจาก Icon มาเป็น Index 
หรือ Symbol ได้นั้น ต้องมีเงื่อนไขว่าภายในบริบทสังคมนั้นมีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะ
เปล่ียนนั้นด้วย Roland Barthes (1967, อ้างในกาญจนา แก้วเทพ, 2543) แบ่งประเภท
ความหมายในสัญญะทุกอย่างว่ามี 2 ความหมายด้วยกัน คือ 

1. ความหมายโดยอรรถ (Denotation) คือ “ความหมายตรง” เป็นตัวหมายถึง ท่ี
ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างภววิสัยเป็นความหมายท่ีเข้าใจกันตามตัวอักษรหรือเป็น
ความหมายท่ีเข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่ และเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 

2. ความหมายโดยนัย (Connotation) หรือ ความหมายแฝง ค าว่า “ความหมาย
โดยนัย” เป็นตัวหมายถึงท่ีประกอบสร้าง ได้แก่ ความหมายทางอ้อมท่ีเกิดจากข้อตกลงของ
กลุ่มหรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล กล่าวคือ ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่าง
เป็นอัตวิสัย (Subjective) ไม่ว่าจะเป็นอัตวิสัยในระดับบุคคล เช่น ประสบการณ์ส่วนตัว
หรืออารมณ์ความรู้สึกของคนแต่ละคน หรือเป็นอัตวิสัยในระดับสังคมหรือเรียกว่า ค่านิยม
ของแต่ละสังคม 

สรุปได้ว่าการส่ือสารผ่านส่ือเป็นกระบวนการสร้างความหมายร่วมกัน (Shared 
Meaning) ระหว่างผู้ส่งสาร/ผู้เข้ารหัสสลับกับผู้รับสาร/ผู้ถอดรหัสกระบวนการดังกล่าวถูก
ก าหนดหรือสร้างขึ้นผ่านส่ิงท่ีเรียกว่า “ระบบสัญญะ” (Sign Systems) ซึ่งมีบทบาทในการ
สร้างความหมายและให้คุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมาย  

Ferdinand de Saussure  เช่ือว่า “ภาษา” เป็นระบบของสัญญะทางสังคมสร้าง
ความเข้าใจต่อส่ิงต่าง ๆ จากการเปรียบเทียบความหมายของส่ิงหนึ่งกับส่ิงท่ีมีความหมาย
ตรงข้ามนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะตัวหนึ่งกับสัญญะตัวอื่น ๆ เกิดขึ้นโดยตรรกะ
ของความแตกต่าง สัญญะแต่ละตัวจะมีความหมายได้จากการเปรียบเทียบว่าสัญญะหนึ่ง
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แตกต่างจากสัญญะตัวอื่น ๆ ในระบบเดียวกันอย่างไร Saussure ให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาเพื่อค้นหากฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ท่ีก าหนดโครงสร้างและ
ความหมายของภาษาโดยเช่ือว่าการเข้ าใจโครงสร้างของความหมายจะท าให้เข้าใจ
กฎเกณฑ์ท่ีควบคุมท่ีเข้าใจการเขาใจความจริงของสังคม นักทฤษฎีท่ีพัฒนาวิธีการศึกษา
สัญญะวิทยาในเวลาต่อมาคือ โรล็อง บารตส์ (Roland Barthes) 

 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 

สารนิพนธ์เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์กับการน าเสนอความรัก ผู้จัดท าได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลโดยมีการใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ ของเพศชายและเพศหญิงท่ีมีลักษณะการใช้
งานท่ีแตกต่างกันในการวิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลจากการใช้และการแสดงออกของคู่รัก
ผ่านแอพพลิเคชัน อินสตาแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) ทินเดอร์ 
(Tinder) โดยมีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 5.1 ใช้การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยมีวิธีการเก็บ 2 รูปแบบ 1. สัมภาษณ์คู่รัก 2. 
สังเกตการแสดงออกผ่านแอพพลิเคชันสาธารณะ แอพลิเคชันเฟซบุ๊ก และแอพพลิเคชัน
อินสตาแกรม ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คู่ ประกอบด้วย สถานภาพ อายุ 
ระยะเวลาในการคบหา ภูมิล าเนา และการใช้แอพพลิเคชัน โดยมีแบบฟอร์มในการเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของคู่รักและศึกษาการแสดงออกของความรักบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดย
ใช้แอพพลิเคชันโดยมีการเก็บข้อมูล 

5.2 ใช้วิธีการสังเกตการณ์การแสดงออกของคู่รักผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
คู่รักจ านวน 6 คู่ โดยดูจากพฤติกรรมการใช้และการแสดงออกของคู่รัก แบ่งตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

5.2.1 เก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์การใช้แอพพลิเคชันโดยมีการใช้
แอพพลิเคชันสร้างความสัมพันธ์อะไรบ้าง และใช้แอพพลิเคชันแต่ละระดับ
ความสัมพันธ์อย่างไร มีการสังเกตจากการโพสต์ แชร์ รูปภาพ ภาษา ส่ิงของโดย
แบ่งเพศชายและเพศหญิง  

5.2.2. เก็บข้อมูลลักษณะการแสดงออกอารมณ์ของคู่รักเพศชายและเพศ
หญิง มีการสังเกตจากการแสดงออกผ่านแอพพลิเคชันสาธารณะเฟซบุ๊กและ
อินสตาแกรม โดยมีการสังเกตในขั้นกระชับความสัมพันธ์และขั้นหลอมรวม
ความสัมพันธ์เก็บข้อมูลจากการโพสต์  
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6. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์กับการน าเสนอความรัก สามารถสรุป
ประเด็นได้ว่าแอพพลิเคชันเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ท าให้มีการเสดงออกแตกต่าง
กันไปตามบริบททางสังคมโดยมีปัจจัยเรื่องความเป็นเพศ สถานภาพ ภูมิล าเนา ท่ีท าให้การ
ใช้แอพพลิเคชันของคู่รักมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์การใช้แอพ
พลิเคชันของคู่รักในการเริ่มต้นความสัมพันธ์พบว่ามี 2 ลักษณะคือ 1. แอพพลิเคชันส่วนตัว 
คือแอพพลิเคชันไลน์และแอพพลิเคชันทินเดอร์ 2. แอพพลิเคชันสาธารณะ คือ แอพพลิเค
ชันเฟซบุ๊กและแอพพลิเคชันอินสตาแกรมมีปัจจัยในการใช้คือเป็นคู่รักท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน
และคู่รักท่ีรู้จักกันมาก่อน การใช้แอพพลิเคชันส่วนตัวพบในคู่รักคู่ท่ี 1 และ คู่รักท่ี 5 ท้ังคู่
เป็นคู่รักท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจึงเลือกท่ีจะใช้แอพพลิเคชันทินเดอร์และแอพพลิเคชันไลน์
ในการท าความรู้จักกัน คู่รักท่ีใช้แอพพลิเคชันทินเดอร์เพื่อใช้ในการหาคู่มีรูปแบบการใช้
งานส าหรับการหาคู่รักสามารถเลือกคนท่ีถูกใจได้ง่ายโดยการปัดขวา เมื่อเจอคนท่ีถูกใจเมื่อ
ต่างฝ่ายต่างถูกใจกันสามารถทักแชทส่วนตัวเพื่อพูดคุยกันในช่องสนทนา จากนั้นก็สามารถ
ท่ีจะติดต่อกันผ่านแอพพลิเคชันอื่นได้ เช่น การติดต่อพูดคุยผ่านแอพพลิเคชันไลน์เพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์ และพบว่าคู่รักท่ีใช้แอพพลิเคชันไลน์ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นจะ
เป็นคู่รักท่ีมีการพบเจอกันโดยบังเอิญและต้องการท่ีจะหาช่องทางการติดต่อเพื่อท่ีจะได้ท า
ความรู้จักกันให้มากขึ้นรวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ จึงเลือกใช้แอพพลิเคชันไลน์เนื่องจาก
เป็นช่องทางการติดต่อท่ีรวดเร็วมีความสะดวก เพราะเป็นแอพพลิเคชันท่ีมีรูปแบบสนทนา
ท่ีมีความเป็นส่วนตัวจึงท าให้คู่รักเลือกท่ีจะใช้แอพพลิเคชันไลน์ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ 
การใช้แอพพลิเคชันสาธารณะพบในคู่รักท่ี 2  3  4 และคู่รักท่ี 6 โดยท้ัง 4 คู่เป็นคู่รักท่ีรู้จัก
กันมาก่อนจึงเลือกท่ีจะใช้แอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและแอพพลิเคชันอินสตาแกรมในการสร้าง
ความสัมพันธ์เริ่มต้น เนื่องจากคู่รักเคยพบเจอกันมาก่อนและเคยมีการพูดคุยรู้แล้วว่าคนนี้
คือใครจึงท าให้มีการเริ่มต้นท่ีจะทักข้อความหากันผ่านทางแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและ    
แอพพลิเคชันอินสตาแกรมซึ่งท้ังคู่ได้เป็นเพื่อนร่วมกันและติดตามกันอยู่แล้ว ท าให้ท้ังคู่ได้
เห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกันและกันรวมถึงการท ากิจกรรมของอีกฝ่าย รู้ว่าอีกฝ่ายชอบ
ท าอะไร ชอบไปท่ีไหน ชอบทานอะไร จากการท่ีอีกฝ่ายโพสต์ลงจึงท าให้ได้รู้จักกันมาก
ยิ่งขึ้น และน าไปสู่ความสัมพันธ์ในขั้นต่อ ๆ ไป ความสัมพันธ์เริ่มต้นคู่รักจะใช้แอพพลิเคชัน
ท่ีมีการพูดคุยแบบส่วนตัวและคู่รักท่ีอยู่ ในขั้นกระชับความสัมพันธ์และหลอมรวม
ความสัมพันธ์จะใช้แอพพลิเคชันสาธารณะ สรุปได้ว่าคู่รักท่ีใช้แอพพลิเคชันแตกต่างกันจะ
ขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ของแต่ละคู่เนื่องจากมีปัจจัยท่ีแตกต่างกันในเรื่องของ
ระยะเวลาท่ีจะเปิดเผย ความสัมพันธ์ท าให้คู่รักเลือกท่ีจะใช้งานแอพพลิเคชันแตกต่างกันไป 
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ลักษณะการใช้แอพพลิเคชันกับระดับความสัมพันธ์ของคู่รัก 
ลักษณะการใช้แอพพลิเคชันส่วนตัว คือ ไลน์ (Line) คู่รักจะใช้ในระดับ

ความสัมพันธ์เริ่มต้นคือระดับท าความรู้จักกันเช่นคู่รักท่ี 1 เนื่องจากเป็นแอพพลิเคชันท่ีมี
ความเป็นส่วนตัวและอยู่ในระดับความสัมพันธ์ที่เริ่มท าความรู้จักกันเท่านั้น ยังไม่ต้องการท่ี
จะเปิดเผยคนรักของตนให้ผู้อื่นได้ทราบถึงสถานะและยังไม่แน่ใจกับอีกฝ่ายว่าสามารถท่ีจะ
พัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้หรือไม่ จึงท าให้คู่รักเลือกใช้แอพพลิเคชันไลน์ในการสนทนาท่ี
มีรูปแบบความเป็นส่วนตัวเพราะยังไม่ต้องการเปิดเผยความสัมพันธ์ของตนกับคนรักให้
บุคคลอื่นได้ทราบ ลักษณะการใช้แอพพลิเคชันท่ีมีรูปแบบสาธารณะ คือ อินสตาแกรม 
(Instagram) และเฟซบุ๊ก (Facebook) พบในคู่รักท่ี 2, 3 และ 4 เนื่องจากเป็นคู่รักท่ีรู้จัก
กันมาก่อนโดยแอพพลิเคชันนี้ คู่รักจะใช้เพื่อเปิดเผยการแสดงออกอยู่ในระดับกระชับ
ความสัมพันธ์และหลอมรวมความสัมพันธ์  เนื่องจากระดับความสัมพันธ์นี้เริ่มมีการ
แสดงออกว่าตนก าลังคบอยู่กับใคร เริ่มมีการเปิดเผยผ่านการโพสต์รูปภาพหรือสตอรี่ท าให้
เห็นว่าลักษณะการใช้แอพพลิเคชันท่ีมีรูปแบบสาธารณะนั้นจะอยู่ในระดับความสัมพันธ์ท่ี
ตกลงคบหากันต้องการท่ีจะเปิดเผยหรือต้องการให้ผู้อื่นรับทราบความสัมพันธ์ของตนกับ
คนรักผ่านการโพสต์หรือลงสตอรี่เมื่อคู่รักไปไหนหรือท าอะไร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าลักษณะ
การใช้งานแอพพลิเคชันของคู่รักท่ีมีรูปแบบส่วนตัวและสาธารณะนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับ
ความสัมพันธ์ของบุคคลนั้น 

ลักษณะการใช้แอพพลิเคชันสาธารณะเฟซบุ๊กและแอพพลิเคชันอินสตาแกรม 
พบว่าคู่รักมีการใช้แอพพลิเคชันสาธารณะ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 คู่รักท่ีใช้

งานแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กเพียงแอพพลิเคชันแบบเดียว คือ คู่รักท่ี 1 และคู่รักท่ี 3 โดยคู่รัก
จะใช้งานแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กท่ีมีรูปแบบสาธารณะและรูปแบบท่ี 2. คู่รักใช้งานแอพพลิเค
ชันเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม คือคู่รักท่ี 2 , 4 , 5 และ 6 โดยการใช้งานของคู่รักท่ีมีความ
แตกต่างกันนี้มีผลมาจากมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องสถานภาพและความเป็นเพศ ดังต่อไปนี้ 

สถานภาพ คู่รักท่ีอยู่ในวัยท างานพบว่าจะไม่ค่อยใช้แอพลิเคชันอินสตาแกรม
เนื่องจากมองว่าแอพพลิเคชันนี้มีความยุ่งยากและซับซ้อนคู่รักท่ีอยู่ในวัยท างานจึงไม่ใช้งาน
อินสตาแกรมต่างจากคู่รักในวัยเรียนท่ีใช้งานท้ังอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจ า
เนื่องจากต้องการอัปเดตส่ิงใหม่ๆซึ่งแอพพลิเคชันอินสตาแกรมสามารถใช้งานได้อย่าง
รวดเร็วมีความทันสมัยสามารถอัปเดตเรื่องราวแต่ละวันผ่านการโพสต์สตอรี่ท าให้คู่รักในวัย
เรียนใช้งานแอพพลิเคชันอินสตาแกรมมากว่าวัยท างาน  

ความเป็นเพศ เพศหญิงส่วนใหญ่พบว่ามีการใช้งานเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมมาก
ว่าเพศชายเพราะชอบท่ีจะอัพเดทเรื่องราวต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเพศหญิงช่ืนชอบ
การถ่ายรูปคู่ การถ่ายรูปเซลฟี่ มีการโพสต์รูปเป็นประจ าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดก็ตาม  
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ความถ่ีในการโพสต์ 
ความถ่ีในการใช้งานของคู่รักแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความถ่ีมาก ความถี่ปาน

กลาง ความถี่น้อย โดยความถี่มาก หมายถึง การแสดงออกมากและแสดงออกอยู่เป็น
ประจ าในแต่ละเดือนอยู่ในระดับ 7-10 ครั้งต่อเดือน ความถี่ปานกลาง หมายถึง ผู้ท่ีใช้งาน
นาน ๆ ครั้งแต่ก็ยังมีการแสดงออกให้เห็นอยู่ในระดับ 4-6 ครั้งต่อเดือน และความถี่น้อย 
คือ ผู้ท่ีใช้งานน้อยมากหรือไม่มีการแสดงออกผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งอยู่ในระดับท่ี
น้อยกว่าหรือกับ 3 ครั้งต่อเดือน ความถี่ในการใช้งานของคู่รักจะมีการเปรียบเทียบข้อมูล 
โดยการแสดงออกมากหรือน้อยนั้นอยู่ภายใต้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องสถานภาพ ความเป็น
เพศและภูมิล าเนา 

สถานภาพ ความถี่ในการใช้งาน 3-5 ครั้งต่อเดือนซึ่งอยู่ในระดับความถี่น้อย      
ไปจนถึงความถ่ีปานกลางพบในคู่รักอาชีพท างาน ดังคู่รักคู่ท่ี 1 และคู่ท่ี 5 (คู่รักวัยท างาน) 
เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับคนรักมากนักและเวลาส่วนใหญ่อยู่กับการ
ท างาน และความถี่ในการใช้งาน 6-10 ครั้งต่อเดือนซึ่งอยู่ในระดับความถี่ปานกลางไปจน
ความถ่ีมากพบในคู่รักท่ีอยู่ในวัยเรียน คือ คู่รัก 2 3 และ 6 (คู่รักวัยเรียน) เนื่องจากมีเวลา
ว่างและเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าจึงท าให้ใช้งานแอพพลิเคชันต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 

ความเป็นเพศ ความถ่ีของเพศหญิงจะมีความถ่ีในการใช้งาน 5-10 ครั้งต่อเดือนซึ่ง
อยู่ในระดับความถ่ีปานกลางไปจนถึงความถ่ีมากเนื่องจากเพศหญิงชอบแสดงออกเรื่องราว
ต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้งและเพศชายมีความถี่ในการใช้งาน 1 -5 ครั้งต่อเดือนซึ่งอยู่ในระดับ
ความถ่ีน้อยไปจนถึงปานกลางเนื่องจากเพศชายจะโพสต์หรือแสดงออกออกเพียงวันส าคัญ
หรือวันพิเศษกับคนรักเท่านั้น ซึ่งพบว่าเพศหญิงมีความถ่ีการใช้งานมากกว่าเพศชาย 

ภูมิล าเนา ความถ่ีในการใช้งาน 6-10 ครั้งต่อเดือนซึ่งอยู่ในระดับความถี่ปานกลาง
ไปจนถึงมากพบในคู่รักท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกัน  ดังคู่รักคู่ท่ี 1 (จังหวัดนครปฐม) คู่ท่ี 3 
(จังหวัดสุพรรณบุรี) และคู่ท่ี 6 (จังหวัดเพชรบุรี)  พบว่าคู่รักอยู่ใกล้หรือจังหวัดเดียวกัน
สามารถเจอกันได้ง่ายท าให้โพสต์รูปภาพหรือโพสต์สตอรี่ได้ง่ายกว่าคู่รักท่ีอยู่คนละจังหวัด 
ความถ่ีในการใช้งาน 1-5 ครั้งต่อเดือนซึ่งอยู่ในระดับความถี่น้อยไปจนถึงความถี่ปานกลาง
พบในคู่รักท่ีอยู่คนละจังหวัดกัน ดังคู่รักคู่ท่ี 2 (กรุงเทพฯและอยุธยา) และคู่ท่ี 5 (กรุงเทพฯ
และระยอง) พบว่าไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยนักเพราะระยะทางท่ีห่างกันท าให้ต้องคอย
หาเวลาว่างในช่วงเย็น หรือวันหยุดในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์มาเจอกันถึงจะมีการโพสต์รูป
ภาพหรือโพสต์สตอรี่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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ลักษณะเนื้อหาการโพสต์ 
ลักษณะเนื้อหาการโพสต์ของคู่รักมีความแตกต่างกันเนื่องจากมีปัจจัยท่ีแตกต่าง

กันตาม สถานภาพ ภูมิล าเนา และความเป็นเพศ โดยแบ่งเป็นคู่รักในวัยนักศึกษาและวัย
ท างานได้ดังนี้ 

สถานภาพหรืออาชีพ  
(1) คู่รักในวัยนักศึกษา 

ลักษณะการโพสต์เนื้อหาท่ีบ่อยครั้ง รูปแบบการโพสต์จะเป็นการนัดเจอกันทาน
ข้าวตามร้านอาหาร ไปร้านคาเฟ่เพื่อถ่ายรูปคู่และอัปโหลดสตอรี่ผ่านแอพพลิเคชันอินสตา
แกรมคู่รักในวัยนักศึกษาจะนัดเจอกันบ่อยครั้ง สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง เนื่องจากท้ังคู่มี
สถานภาพเป็นวัยนักศึกษาสามารถพบเจอกันได้บ่อย ศึกษาอยู่สถานศึกษาท่ีเดียวกัน
จังหวัดเดียวกันท าให้การพบเจอกันมีมากกว่าช่วงวัยท างาน  เนื้อหาการโพสต์ของคู่รัก
ในช่วงวัยนักศึกษาจะมีการแสดงออกเกี่ยวกับอารมณ์ความรักบ่อยครั้ง เห็นได้จากการ
เลือกใช้งานแอพพลิเคชันท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือไลน์ โดยใน
แต่ละช่วงมักจะมีการแสดงออกของความรักเมื่อพบเจอกัน มีการอัปเดตความรักคู่ของตน
ให้ผู้อื่นได้ทราบว่าอยู่ท่ีไหน ท าอะไร หรือท ากิจกรรมร่วมกันอะไรบ้างโดยในช่วงวันส าคัญ 
เช่น วันครบรอบมักจะมีการนัดเจอกันไปกินข้าว ชมภาพยนตร์ แต่ถึงอย่างไรกับพบว่าคู่รัก
ในวัยนักศึกษาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันส าคัญ เทศกาลความรัก หรือวันครบรอบ แต่ก็มักจะมี
การโพสต์แสดงออกความรู้สึกกับคู่รักทุกวันเมื่อมีโอกาสได้พบเจอกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วัน
พิเศษของคนรักก็ตาม ท าให้คู่รักท่ีอยู่ในวัยนักศึกษามีปัจจัยท่ีสามารถใช้เวลาร่วมกับคนรัก
ของตนได้บ่อย โดยคู่รักในวัยนักศึกษาลักษณะการโพสต์จะมีความแตกกับคู่รักวัยท างาน
เห็นได้จากการท่ี คู่รักเมื่อมักจะไปกินข้าวก็มักจะมีการลงสตอรี่ ผ่านแอพพลิเค ชัน     
อินสตาแกรมหรือแท็กช่ือคนรักผ่านแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กอยู่เสมอ โดยจะยังไม่มีการไปเท่ียว
ต่างจังหวัดร่วมกันเป็นเพียงแค่การไปกินข้าว หรือชมภาพยนตร์เป็นเพียงกิจกรรมท่ี       
ท าร่วมกันเล็กน้อยเท่านั้น  

(2) คู่รักในวัยท างาน 
ลักษณะเนื้อหาการโพสต์พบว่าท้ังคู่มีการแสดงออกความรักท่ีไม่บ่อยเท่าท่ีควรนัก

เนื่องจากมีปัจจัยในเรื่องของเวลาท่ีไม่ตรงกัน มีภูมิล าเนาท่ีอยู่คนละจังหวัดท าให้การพบ
เจอกันไม่ค่อยบ่อยนัก โดยเนื้อหาการโพสต์จะแสดงออกเมื่อท้ังคู่เจอกันหรือเป็นวันพิเศษ
ในช่วงเทศกาลเท่านั้น และเมื่อคู่รักได้มีโอกาสใช้เวลาด้วยกันพบว่าคู่รักในวัยท างานจะมี
การไปเท่ียวต่างจังหวัดด้วยกัน เมื่อท้ังคู่มีเวลาว่างท่ีตรงกันจึงต้องการท่ีจะแสดงความรักให้
มีความพิเศษมากขึ้น และการไปเท่ียวต่างจังหวัดมีปัจจัยท่ีส าคัญคือเรื่องค่าใช้จ่ายการ
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เดินทาง เพราะวัยท างานมีอาชีพท่ีมั่นคงสามารถท่ีจะรับผิดชอบตรงส่วนนี้ได้มากกว่าวัย
นักศึกษา ร้านอาหารที่คู่รักวัยท างานเลือกใช้บริการมักจะค่อนข้างมีราคาท่ีแพงมากกว่าวัย
นักศึกษาเล็กน้อย เนื่องจากสามารถท่ีจะดูแลค่าใช้จ่ายตนกับคนรักได้ การเลือกสถานท่ีท่ี
ไปคู่รักในวัยท างานจะมีความแตกต่างกับวัยนักศึกษา เช่น คู่รัก ท่ี 2 เป็นคู่รักอยู่ในวัย
ท างานมักจะมีเวลาว่างไม่ตรงกันไม่ค่อยได้ท ากิจกรรมร่วมกันเช่น กินข้าวหรือชมภาพยนตร์ 
ท าให้เมื่อเจอกันมักจะใช้เวลาร่วมกันเป็นกิจกรรมท่ีพิเศษ เช่น การไปสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างจังหวัดค้างคืน โดยท้ังคู่มองว่าสามารถท่ีจะรับผิดชอบได้มากกว่าวัยนักศึกษารวมท้ัง
ครอบครัวอนุญาตให้ตนกับคนรักไปได้ และเมื่อถึงเทศกาลวันพิเศษมักจะซื้อของขวัญท่ีมี
ราคาแพงให้กับคนรักได้ในหลาย ๆ ช้ินซึ่งจะแตกต่างกับคู่รักในวัยนักศึกษา และ คู่รักท่ี 3 
เป็นคู่รักในวัยนักศึกษาพบว่ายังไม่มีการไปเท่ียวต่างจังหวัดด้วยกัน เนื่องจากครอบครัวยัง
ไม่อนุญาตให้ไปไหนด้วยกันเพียงสองคนเพราะท้ังคู่อยู่ในวัยท่ีก าลังศึกษายังไม่สามารถ
รับผิดชอบหน้าท่ีของตนได้ท้ังหมด รวมถึงการให้ของขวัญคนรักยังไม่มีราคาท่ีสูงมากโดยจะ
มีความแตกต่างจากคู่รักในวัยท างาน  

ภูมิล าเนา ลักษณะเนื้อหาการโพสต์กับภูมิล าเนา จากข้อมูลพบว่าคู่รักท่ีอยู่จังหวัด
เดียวกันมีโอกาสพบเจอกันบ่อยครั้งสามารถท่ีจะท ากิจกรรมใช้ชีวิตร่วมกันบ่อยไม่ว่าจะเป็น
การไปกินข้าว ชมภาพยนตร์ หรือเจอกันเมื่อมีเวลาว่างท าให้การโพสต์มีความถี่และ
บ่อยครั้ง เนื่องจากไม่ว่าจะท าอะไรมักมีการโพสต์ลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่เป็น
ประจ าสามารถเดินทางมาพบเจอกันได้ง่าย โดยมีความแตกต่างกับคู่รักท่ีอยู่คนละจังหวัด
เนื่องจากคู่รักท่ีอยู่กันคนละภูมิภาคนั้นอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยนักท าให้ลักษณะเนื้อหาการ
โพสต์จะค่อนข้างน้อยกว่า เนื่องจากไม่ค่อยได้เจอกันการท ากิจกรรมร่วมกับคนรักไม่ได้
แสดงบ่อยเท่าคู่รักท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกันเท่าท่ีควรนัก  

ความเป็นเพศ ลักษณะเนื้อหาการโพสต์ของเพศชาย  พบว่าจะมีลักษณะการโพสต์
ท่ีค่อนข้างน้อยกว่าเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก เนื้อหาการโพสต์
จะแสดงออกแค่ในช่วงวันส าคัญ วันครบรอบ หรือการนัดเจอกันแล้วโพสต์ แต่จะไม่แสดง
ทุกความรู้สึกท่ีตนคิดออกไปบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะแสดงเพียงอารมณ์รักเท่านั้น
โดยพบว่าเพศชายจะไม่ค่อยมีการใช้สต๊ิกเกอร์หรืออิโมจิท่ีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์อื่นมากนัก
เป็นเพียงแค่การลงรูปแล้วแท็กคู่รักของตนเท่านั้น เนื้อหาการโพสต์ผ่านแอพพลิเคชัน     
เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมค่อนข้างน้อย แต่ในบางคู่กลับพบว่าเพศชายมีการใช้อิโมจิและมี
แคปชันร่วมด้วยแต่ถึงอย่างไรก็พบว่าจะมีความน้อยกว่าเพศหญิง 

ลักษณะเนื้อหาการโพสต์ของเพศหญิง พบว่าจะมีลักษณะการโพสต์ท่ีมีความถี่และ
แสดงออกทุกความรู้สึกไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอารมณ์ใดก็ตามโดยการแสดงออกทางอารมณ์ว่า
รักแสนหวานหรือดีใจเมื่อได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน อารมณ์โกรธ เสียใจ น้อยใจหรือเมื่อไม่พอใจ
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คนรัก โดยพบว่าจะเจอกันจะลงสตอรี่ผ่านแอพพลิเคชันอินสตาแกรมเป็นส่วนใหญ่หรือ   
โพสต์รูปคู่เมื่อไปคาเฟ่พร้อมใส่อิโมจิและแท็กคู่รักหนุ่มของตน ฝ่ายหญิงมีลักษณะการใส่ใจ
รายละเอียดเรื่องต่าง ๆ ท าให้ฝ่ายชายไม่สามารถท่ีจะคาดเดาอารมณ์ความรู้สึกของฝ่าย
หญิงได้ในบางครั้งจึงท าให้มีการละเลยความรู้สึกไปบ้าง จึงท าให้เห็นถึงความแตกต่างใน
ลักษณะการโพสต์เนื้อหากับความเป็นเพศท่ีแตกต่างกัน 

วันโอกาสพิเศษ จากลักษณะเนื้อหาการโพสต์พบว่าวันโอกาสพิเศษและวันธรรมดา
รูปแบบการโพสต์มีความแตกต่างกัน วันโอกาสพิเศษของคู่รักจะมีการแสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการโพสต์ท่ีส่ือถึงวันพิเศษ เช่น มีการใช้ภาษาท่ีสวยงามโพสต์รูปคู่ แต่วันธรรมดาจะ
เป็นเพียงแค่การลงสตอรี่หรือท ากิจกรรมร่วมกันเพียงเล็กน้อย 

 
การแสดงออกของคู่รักกับระดับความสัมพันธ์ของความรัก 
การแสดงออกของคู่รักมีความแตกต่างกันตามระดับความสัมพันธ์  โดยระดับ

กระชับความสัมพันธ์และหลอมรวมความสัมพันธ์จะใช้แอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและแอพพลิเค
ชันอินสตาแกรม การแสดงออกในระดับกระชับความสัมพันธ์และหลอมรวมความสัมพันธ์มี
การแสดงออกที่แตกต่างกัน ระดับกระชับความสัมพันธ์จะมีการแสดงออกท่ีน้อยกว่าระดับ
หลอมรวมความสัมพันธ์เนื่องจากคู่รักเมื่ออยู่ในระดับความสัมพันธ์นี้จะยังไม่มีการเปิดตัวว่า
คบกันหรือใช้สถานะว่าเป็นคู่รักกัน แต่พบจะเป็นการแสดงออกผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีจะเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นว่าท้ังคู่ก าลังพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านการแสดงอารมณ์รัก 
เช่น เมื่อท้ังคู่เจอกันจะมีการถ่ายสตอรี่และแท็กไอจีของอีกฝ่าย แชร์เพลงรักหวานส่ือถึงใคร
บางคนผ่านแอพพลิชันเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ในบางคู่พบว่าเมื่อถ่ายสตอรี่ไอจีจะใช้
สต๊ิกเกอร์ในการปิดหน้าของอีกฝ่ายเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบว่าคนรักของตนเป็นใครและการ
แสดงออกของคู่รักในระดับความสัมพันธ์นี้จะยังไม่ชัดเจน การแสดงออกจึงยังมีให้เห็นไม่
มากนักเนื่องจากท้ังคู่ยังไม่ตกลงคบหาดูใจกัน แต่ระดับกระชับความสัมพันธ์พบว่าคู่รักท่ีอยู่
ในระดับความสัมพันธ์นี้มีการแสดงออกที่เปิดเผยมากยิ่งขึ้นผ่านการโพสต์  การลงรูป หรือ
การลงสตอรี่อีกฝ่ายผ่านแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม เนื่องจากท้ังคู่ตกลงคบหาดู
ใจกันแล้วท าให้การแสดงออกสามารถพบเจอได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะไปไหนหรือท าอะไรจะ
ลงกิจกรรมท่ีท าร่วมกันอยู่เสมอ เช่น ฝ่ายหญิงจะลงรูปคู่มีแคปชันหวานซึ้งคู่กับคนรัก ใช้อิ
โมจิรูปหัวใจและแท็กคนรักของตนผ่านแอพพลิเคชันสาธารณะเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม
รวมท้ังเริ่มมีการแสดงออกด้านอารมณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธหรืองอนคนรัก
เนื่องจากสาเหตุอื่นๆแล้วน ามาโพสต์ เป็นต้น 

ระดับกระชับความสัมพันธ์และหลอมรวมความสัมพันธ์สามารถสรุปได้ว่าในแต่ละ
ระดับจะมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน  ในระดับกระชับความสัมพันธ์จะยังไม่มีการ
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แสดงออกท่ีชัดเจนมากนักเป็นเพียงแค่การแชร์ข้อความว่าตนก าลังตกหลุมรักใครสักคน
หรือในบางคู่เริ่มมีการแท็กหากันผ่านแอพพลิเคชันท่ีมีรูปแบบสาธารณะแต่การแสดงออก
ยังมีให้เห็นไม่มากนัก ซึ่งจะแตกต่างกับระดับหลอมรวมความสัมพันธ์ท่ีคนท้ังคู่ตกลงคบหา
ดูใจกันแล้วท าให้การแสดงออกมีความหลาหลายรวมถึงอารมณ์ของคู่รักต่าง ๆ ท่ีแสดงออก
ผ่านแอพพลิเคชันสาธารณะเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 

 
การแสดงออกของคู่รักกับสัญญะของสังคม 
การแสดงออกในแต่ละคู่รักพบว่ามีความเกี่ยวข้องในเรื่องของสัญญะท่ีสังคมมีการ

ให้ความหมายสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้  
อารมณ์รักโรแมนติก อารมณ์รักแสนหวานพบว่ามีการใช้อิโมจิหัวใจสีชมพู สีแดง  

สีน้ าเงินผ่านการโพสต์แอพพลิเคชันเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมต่อท้ายด้วยเสมอเมื่อ          
โพสต์ภาพคู่หรือลงสตอรี่แสดงให้เห็นว่าคู่รักจะใช้สัญญะส่ิงเหล่านี้อธิบายว่าเป็นส่ิงท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความรักหรือรูปหัวใจสองดวงหมายถึงคู่รักของตน ในบางคู่รักพบว่าจะใช้อิโมจิ
ทานตะวันในการโพสต์รูปคู่ครบรอบทุกครั้งเนื่องจากมองว่าดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ท่ีมี
ความแข็งแรง คงทน จึงท าให้คู่รักเลือกใช้อิโมจิทานตะวันเปรียบเป็นความรักของตนกับคน
รักอยู่เสมอ อิโมจิรูปกุหลาบ อิโมจิรูปดอกไม้ รูปชายหญิงแต่งงานกัน ส่ิงเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่าก าลังหลงรักคนรัก โดยสต๊ิกเกอร์รูปหัวใจมีความหมายว่าหัวใจนี้เป็นของเธอหรือรัก
เธอหมดใจสต๊ิกเกอร์รูปกุหลาบหมายถึงรักแสนหวานโรแมนติกเป็นสัญลักษณ์ของความรัก
หรือเป็นของขวัญ อิโมจิรูปชายหญิงแต่งงานกันแสดงให้เห็นว่าความรักครั้งนี้จะต้องยืนยาว
คบกันจนสามารถแต่งงานหรือสร้างครอบครัวได้ 

อารมณ์น้อยใจ พบว่าคู่รักจะมีการแสดงออกผ่านการโพสต์หรือสเตตัสโดยมี
ข้อความเศร้าลงสตอรี่ไอจีเป็นภาพขาวด า มีอิโมจิร้องไห้หรือการใช้อิโมจิรูปหัวใจสีด ามีรอย
ร้าวผ่ากลางหัวใจเพื่อให้เห็นว่าตนก าลังน้อยใจคนรัก มีการใช้ภาพพื้นหลังสีด าบรรยาย
ข้อความด้วยเสมอ แสดงให้เห็นว่าความรักของตนในขณะนี้กลายเป็นเรื่องเศร้า มีการใช้สี
ด าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมืดมนมีปัญหา รูปหัวใจท่ีแตกร้าวหมายถึงความเจ็บปวดรวด
ร้าวใจสลายหรือเลิกรากันไป  

อารมณ์หึงหวง พบว่าคู่รักจะมีการแสดงออกโดยการโพสต์ข้อความประชด การ
แชร์รูปภาพหญิงชายบุคคลอื่นผ่านแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมเพื่อแสดงให้อีก
ฝ่ายได้เห็นว่าตนก าลังรู้สึกหึงหวง และใช้สต๊ิกเกอร์หน้าโกรธ สต๊ิกเกอร์หน้าตาบูดบึ้ง 
เพื่อให้คนรักทราบว่าตอนนี้ตนรู้สึกอย่างไรสต๊ิกเกอร์รูปหน้าตาต่าง ๆ จึงกลายเป็นสัญญะท่ี
ส่ือให้เห็นถึงความหมายว่าไม่พอใจและหึงหวง  
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การแสดงออกของแต่ละอารมณ์ 
อารมณ์รักแสนหวาน คู่รักมีการแสดงออกในอารมณ์รักแสนหวานมากท่ีสุด พบว่า

มีการแสดงออกคือ มีการโพสต์รูปภาพคู่กัน แท็กให้กัน โพสต์รูปส่ิงของท่ีให้กัน โพสต์รูปไป
เท่ียวด้วยกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น กินข้าว ชมภาพยนตร์ ท าบุญ โพสต์รูปภาพคู่กันใน
วันส าคัญ โดยพบว่าคู่รักท่ีเป็นนักศึกษาจะมีการแสดงออกอารมณ์รักแสนหวานมากกว่า
คู่รักวัยท างานเพราะมีเวลาให้กันและได้พบเจอกันบ่อยครั้งมากกว่า คู่รักวัยท างานจะมี
โอกาสเจอกันไม่บ่อยมากนักเพราะต้องท างานและการแสดงออกจึงน้อยกว่า เพศหญิงและ
เพศชายพบว่ามีการแสดงออกอารมณ์รักแสนหวานท้ังคู่ แต่เพศหญิงจะมีการแสดงออก
มากกว่าเนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีอารมณ์หวั่นไหวไวต่อความรู้ สึกและชอบแสดงออก
จึงมักมีการโพสต์และแสดงออกอารมณ์รักแสนหวานมากกว่าเพศชาย เพศชายจะ
แสดงออกเมื่อเวลาได้เจอกัน หรือวันโอกาสส าคัญ 

อารมณ์น้อยใจ คู่รักมีการแสดงออก คือ การโพสต์แคปชันประชด แชร์ข้อความ
เศร้า โพสต์รูปภาพขาวด า มีอิโมจิรูปหน้าร้องไห้ เป็นการแสดงออกเมื่อคู่รักมีอารมณ์
น้อยใจคนรักและต้องการระบายในโลกออนไลน์ให้คนรักได้รับรู้  โดยจะพบว่ามีคู่รัก
นักศึกษามีการแสดงออกอารมณ์น้อยใจได้ชัดเจนและบ่อยครั้งกว่าคู่รักท่ีเป็นคนวัยท างาน
เพราะคู่รักนักศึกษาเป็นวัยรุ่นท่ีมีอารมณ์ท่ีหลากหลายและเมื่อมีอารมณ์น้อยใจคนรักจึง
อยากท่ีจะโพสต์ระบายเพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่ิงท่ีใกล้ตัวนักศึกษามากท่ีสุดโดย
จะต่างจากคู่รักคนวัยท างานท่ีท างานไม่ค่อยมีเวลาในการโพสต์ระบายความรู้สึก เพศท่ีมี
การแสดงออกอารมณ์น้อยใจมากท่ีสุดคือเพศหญิง  เนื่องจากเพศหญิงมีการตอบสนอง
อารมณ์ความรู้สึกท่ีไวกว่าเพศชายและหงุดหงิดง่ายคิดมากมากกว่า จึงชอบแสดงออกด้วย
การโพสต์และแชร์ส่ิงต่าง ๆ ให้รับรู้ว่าก าลังน้อยใจอยู่ซึ่งเพศชายจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์
น้อยใจเพราะเพศชายจะไม่ค่อยจุกจิกหรืออ่อนไหวจึงสามารถเก็บอารมณ์ได้ง่ายกว่าเพศ
หญิง 

อารมณ์หึงหวง คู่รักมีการแสดงออกคือ โพสต์ข้อความหงุดหงิดไม่พอใจ โพสต์รูปคู่
แท็กคนรัก มีแคปช่ันว่าหวงแฟน มีอิโมจิหน้าโกรธ เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ท่ีไม่พอใจ
และไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับคนรักของตน แสดงความเป็นเจ้าของให้รู้ว่าก าลังคบหา
เป็นแฟนกันอยู่ โดยคู่รักท่ีแสดงอารมณ์หึงหวงมากกว่าคือคู่รักนักศึกษาท่ีมีอารมณ์ของ
วัยรุ่นโมโหง่ายและเมื่อได้เจอคนรักอยู่บ่อยครั้งจึงผูกพันมากกว่าคู่รักวัยท างานซึ่งจะมีการ
แสดงออกอารมณ์หึงหวงน้อยกว่า เพศชายและเพศหญิงมีอารมณ์หึงหวงใกล้เคียงกันมีการ
แสดงออกที่คล้าย ๆ กันคือหึงหวงคนรักของตนเอง 
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การแสดงออกที่มีความแตกต่างกันหลากหลายอารมณ์ที่มีความขัดแย้งกัน  
การแสดงออกอารมณ์ท่ีหลากหลายจะอยู่ภายใต้บริบทในเรื่องสถานภาพและความ

เป็นเพศท่ีมีผลต่อการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน นิยามในเรื่องอารมณ์ท่ีแสดงออกของคู่รัก
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.อารมณ์ในแง่บวก แสดงถึงการมีความสุขประกอบไปด้วย
ความหลงใหลใกล้ชิดสนิทสนมจนอยากจะอยู่ใกล้กับเธอคนนี้ไปนาน ๆ เช่น อารมณ์รัก   
โรแมนติก เป็นต้น 2. อารมณ์ในแง่ลบ แสดงถึงความเศร้าส่ิงท่ีท าให้ไม่มีความสุข ปฏิกิริยา
ทางอารมณ์เชิงลบท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงส่ิงท่ีคุกคามความสัมพันธ์ โดยอาจมีส่ิงกระตุ้น
จริงหรือเป็นส่ิงท่ีบุคคลวิตกกังวลและหวาดระแวงไปเองหรืออาการคิดมากและแอบน้อยใจ
คนเดียวจนกลายเป็นไม่มีความสุข เช่น อารมณ์น้อยใจ หึงหวง เป็นต้น 

การแสดงออกอารมณ์เดียว การแสดงออกอารมณ์เดียว คือ การโพสต์รูปภาพท่ี
แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ท่ีแสดงออกเพียงอารมณ์เดียว เช่น โพสต์ภาพรับประทานอาหาร
ร่วมกันในร้านอาหารที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์รักโรแมนติก ภาพท่ีแสดงออกมานั้นสามารถ
บอกได้ถึงอารมณ์ของคู่รักในแง่บวก ได้แก่ โพสต์ภาพคู่กับคนรัก เป็นต้น และ อารมณ์ในแง่
ลบ ได้แก่ อารมณ์น้อยใจและอารมณ์หึงหวง ซึ่งจะพบว่าการแสดงออกเพียงอารมณ์เดียว
ในแง่บวกจะอยู่ในช่วงวัยท างานท่ีเป็นเพศชาย แต่การแสดงออกอารมณ์เดียวท่ีมีท้ังอารมณ์
ในแง่บวกและแง่ลบจะอยู่ในวัยท างานท่ีเป็นเพศหญิง จะเห็นว่าการแสดงออกเพียงอารมณ์
เดียวจะพบได้ในคู่รักวัยท างานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่ค่อยใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์หรือแสดงออกเท่าไรนัก ความถี่ในการโพสต์ของเพศหญิงจะพบมากกว่าเพศชาย
ในวัยท างานเพราะมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยการโพสต์สตอรี่ไอจีอยู่เสมอเมื่อได้
ใช้เวลาร่วมกับคนรัก แต่เพศชายพบว่าจะโพสต์เพียงวันส าคัญหรือวันครบรอบท่ีแสดงให้
เห็นถึงอารมณ์รักโรแมนติกเหมือนดังคู่รักท่ี 1 ท่ีอยู่ในวัยท างาน ท าให้เห็นเพียงแค่อารมณ์
รักเท่านั้นเนื่องด้วยเวลาท่ีไม่ตรงกันจะใช้ชีวิตอยู่กับการท างานจึงไม่มีการแสดงออกใน
อารมณ์ในแง่ลบให้ผู้อื่นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้พบเห็น 

การแสดงออกมากกว่าอารมณ์เดียว การแสดงออกท่ีมีอารมณ์มากกว่าอารมณ์
เดียวมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 ภาพท่ีโพสต์และการแสดงความรู้สึกโดยการเขียน   
แคปชันเป็นอารมณ์ในรูปแบบเดียวกัน เช่น การโพสต์รูปไปเท่ียวกับคนรักและใช้แคปชัน 
บอกรักท่ีแสดงอารมณ์ในแง่บวก เป็นต้น และรูปแบบท่ี 2 ภาพท่ีโพสต์และการแสดง
ความรู้สึกโดยการเขียนแคปชันมีความขัดแย้งกัน เช่น การโพสต์รูปคู่แฟนช่วยถือของตอน
ไปเดินห้าง แต่โพสต์แคปชันเหมือนงอนหรือประชดแฟนว่า “หมดช่วงโปรโมช่ันแล้วสินะ” 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ท่ีขัดแย้งกันท้ังอารมณ์ในแง่บวกและอารมณ์ในแง่ลบ การ
แสดงออกผ่านการโพสต์ท่ีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์หลากหลายจะพบได้ในวัยเรียนเป็นส่วน
ใหญ่ เนื่องจากมีเวลาว่างท่ีสามารถจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาสามารถนัดเจอกันได้ง่าย บางคู่
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ศึกษาในสถานท่ีเดียวกันจึงมีเวลาท่ีว่างตรงกันท าให้การแสดงออกมีความหลากหลายใน
ด้านอารมณ์มากกว่าคู่รักในวัยท างานท่ีไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันและการแสดงออกท่ี
มากกว่าสองอารมณ์จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงจะเป็นเพศท่ีมี
อารมณ์รัก โกรธ น้อยใจ หรืองอนอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยพูดตรง  ๆ กับคนรักแต่จะชอบ
แสดงออกผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ดังเช่นคู่รักคู่ท่ี  2  คู่ท่ี 3 และคู่ท่ี 4 ท่ี
เป็นคู่รักในวัยเรียนมีการแสดงออกอยู่ตลอดเวลาและมีอารมณ์ท่ีหลากหลาย 

 
7. การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา เรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการน าเสนอความรัก สามารถ
อภิปรายผลวิจัย 6 ประเด็นท่ีส าคัญคือ 1. แอพพลิเคชันกับความรัก 2. บริบทสังคมเรื่อง
ความรักกับวันโอกาสพิเศษ 3. ค่านิยมสังคมท่ีมีผลต่อการแสดงออกของคู่รัก 4. ความเป็น
เพศกับความรัก 5. เสรีภาพความรักในปัจจุบัน 6. บริบทของคู่รักท่ีมีผลต่อการใช้และการ
แสดงออก ส่ิงเหล่านี้ท าให้เห็นถึงการใช้แอพพลิเคชันของคู่รักจะขึ้นอยู่กับระดับ
ความสัมพันธ์ที่ประกอบไปด้วย 1. ระดับท าความรู้จักกัน 2. ระดับศึกษาความสัมพันธ์ 3. 
ระดับกระชับความสัมพันธ์ 4.ระดับหลอมรวมความสัมพันธ์ โดยพบว่าระดับกระชับ
ความสัมพันธ์และหลอมรวมความสัมพันธ์ในแต่ละระดับจะมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน
โดยพบว่าระดับกระชับความสัมพันธ์คู่รักจะใช้แอพพลิเคชันรูปแบบส่วนตัวและระดับ
หลอมรวมความสัมพันธ์พบว่าคู่รักจะใช้แอพพลิเคชันสาธารณะในการการแสดงออกความ
รัก ดังนี้ 

1. แอพพลิเคชันกับความรัก  การใช้แอพพลิเคชันในปัจจุบันท าให้พบว่ า           
แอพพลิเคชันเป็นส่ิงท่ีเข้ามาก าหนดเกี่ยวกับการสร้างความรักเป็นจุดเริ่มต้นในการท าความ
รู้จักกัน ดังนั้นลักษณะของแอพพลิเคชันจึงมีผลต่อการใช้และการแสดงออกท่ีมีความ
แตกต่างกัน ได้แก่ แอพพลิเคชันส่วนตัว และ แอพพลิเคชันสาธารณะ  แอพพลิเคชัน
ส่วนตัวเป็นแอพพลิเคชันท่ีมีการใช้งานในรูปแบบของความเป็นส่วนตัวเพราะไม่แสดงออก
ให้สาธารณะได้เห็นและรับรู้โดยแอพพลิเคชันส่วนตัวจะใช้ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ท่ีอยู่
ใน 2 ข้ันคือ 1.ข้ันท าความรู้จัก 2. ขั้นศึกษากันของคู่รัก จึงเป็นการก าหนดให้คู่รักท่ีไม่รู้จัก
กันมาก่อนเลือกท่ีจะใช้แอพพลิเคชันส่วนตัวเพื่อท่ีจะได้ท าความรู้จักและได้สนิทสนมกันได้
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะคู่รักจะได้ส่งข้อความโดยตรงหากันและได้เห็นข้อความท่ีส่ง
ให้กันเพียงสองคนเท่านั้น คู่รักจึงมีความกล้าท่ีจะพูดและบอกความในใจกันได้อย่างชัดเจน
น าไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับต่อไป 

แอพพลิเคชันสาธารณะเป็นแอพพลิเคชันท่ีมีการใช้แบบเปิดเผยต่อสาธารณะคือ
ผู้คนท่ีเป็นเพื่อนร่วมสามารถเห็นส่ิงท่ีแสดงออกและรับรู้ได้ แต่ในขณะเดียวกันแอพพลิเค
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ชันสาธารณะก็มีรูปแบบการใช้แบบส่วนตัวด้วยเพราะแอพพลิเคชันสาธารณะมีการคุย
ข้อความแบบสองคนและสองคนขึ้นไป โดยการพิมพ์ข้อความสนทนากันนั้นจะไม่แสดง
ออกไปต่อสาธารณะจึงเป็นตัวก าหนดว่าส่วนใหญ่แล้วคู่รักท่ีรู้จักกันมาก่อนจะเลือกใช้แอพ
พลิเคชันสาธารณะในการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ การใช้แอพพลิเคชันสาธารณะพบได้
ท้ังหมด 4 ข้ัน คือ 1.ขั้นท าความรู้จัก 2.ขั้นศึกษากัน 3.ขั้นกระชับความสัมพันธ์ 4.ขั้นหลอม
รวมความสัมพันธ์ ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ท่ี คู่รักเลือกใช้แอพพลิเคชันสาธารณะ
เนื่องจากได้รู้จักกันและเป็นเพื่อนร่วมอยู่แล้วจึงเห็นกันและกันผ่านการโพสต์ และแชร์     
รู้ถึงไลฟ์สไตล์ของอีกฝ่าย ความชอบ และการกระท าต่าง ๆ จึงท าให้สะดวกต่อการพัฒนา
ความสัมพันธ์ ส่วนท่ีคู่รักเลือกท่ีจะใช้แอพพลิเคชันสาธารณะในขั้นกระชับความสัมพันธ์
เนื่องจากคู่รักมีความรู้จักและสนิทกันมากขึ้นจึงมีเริ่มมีการแสดงออก และคู่รักท่ีเป็นแฟน
กันแล้วอยู่ในขั้นหลอมรวมความสัมพันธ์จะเลือกใช้แอพพลิเคชันสาธารณะเพราะต้องการ
แสดงออกให้ผู้คนได้เห็นและรับรู้ว่าคบหาอยู่กับใครโดยมีการแสดงออกผ่านการโพสต์หรือ
แท็กช่ือคนรัก  

2. บริบทสังคมเรื่องความรักกับวันโอกาสพิเศษ    
สังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันท่ีมีวันโอกาสพิเศษของคนรักจะเป็นส่ิงก าหนด

พฤติกรรมการแสดงออกของคู่รัก เช่น วันวาเลนไทน์คู่รักจะมีการโพสต์รูปคู่ ใช้ภาษาหรือ
สต๊ิกเกอร์ท่ีแสดงให้เห็นว่านี่คือโอกาสพิเศษของตนกับคนรักเพื่อให้ผู้อื่นท่ีติดตามได้ทราบ
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พฤติกรรมเหล่านี้จึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดคู่รักให้มีการแสดงออก
ผ่านแอพพลิเคชันโดยการบอกรักกัน โพสต์รูปคู่เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อสังคมท าให้เห็น
ว่าคู่รักให้ความส าคัญกับการแสดงออกในวันส าคัญเนื่องจากผู้คนในปัจจุบันถูกสังคมหล่อ
หลอมท าให้มีการโพสต์และการแสดงออกเพื่อต้องการแสดงตัวตนผ่านโลกออนไลน์และ
ตามเทรนด์สมัยใหม่ว่าตนนั้นมีคนรัก และต้องท าแบบนี้เนื่องจากผู้คนก็ท าตาม ๆ กัน แสดง
ใหเ้ห็นว่าวันส าคัญของคนรักท่ีผู้คนโพสต์รูปภาพนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกหล่อหลอมมาว่าเมื่อคบกัน
แล้วจะต้องมีการแสดงออกเพื่อบอกรักกันให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน 

3. ค่านิยมสังคมท่ีมีผลต่อการแสดงออกของคู่รัก 
ค่านิยมและสังคมความเป็นอยู่มีผลต่อผู้ใช้เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีหล่อหลอมให้คู่รัก

เลือกท่ีจะแสดงออกให้เห็น คือ สังคมรอบข้างนั้นได้กระท าให้เห็นเป็นแบบอย่างไว้แล้วโดย
ท่ีคู่รักแสดงออกตามโดยไม่รู้ว่าก าลังท าตามค่านิยมของสังคมอยู่ในขณะนี้ โดยมีปัจจัยท่ีท า
ให้เห็นถึงการแสดงออกท่ีถูกหล่อหลอมมาจากสังคม  วันและโอกาสส าคัญ พบว่าในวัน
ส าคัญหรือโอกาสส าคัญคู่รักมีการแสดงออกท่ีท าให้เห็นได้ชัดเจนคือ การให้ส่ิงของ การไป
สถานท่ีต่าง ๆ และโพสต์รูปคู่รักโพสต์รูปส่ิงของ เช่น วันวาเลนไทน์ คู่รักมีการให้ดอกไม้
และโพสต์รูปคู่พากันไปเท่ียวซึ่ งจะเห็นได้ว่า คู่รักมีการแสดงออกท่ีเหมือนกันใน             
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วันวาเลนไทน์เพราะในทุก ๆ ปีและทุกยุคทุกสมัยคู่รักจะต้องให้ดอกไม้จึงท าเป็นส่ิงท่ีท า
ตามต่อ ๆ กันมา วันลอยกระทงคู่รักท่ีคบกันเป็นแฟนส่วนใหญ่จะพากันไปลอยกระทง
ด้วยกัน โพสต์รูปคู่ถือกระทง วันเกิดและวันครบรอบของคู่รัก มีการให้ของขวัญแทนใจกัน 
ให้เค้กวันเกิด ให้ของใช้เครื่องประดับต่าง ๆ มีการโพสต์อวยพรผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ การกระท าเหล่านี้ล้วนมีผลมาจากสังคมรอบข้างท่ีก าหนดว่าเมื่อถึงวันส าคัญ   
ต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีการแสดงออกกันแบบนี้จึงจะเป็นการให้ความส าคัญต่อคนรัก  

การแสดงออกและอารมณ์ พบว่าสังคมหล่อหลอมให้ผู้ใช้เมื่ออยู่ในช่วงอารมณ์ใดก็
ตามจะมีการแสดงออกให้เห็นท าให้ผู้อื่นทราบได้ทันทีว่าการแสดงออกนั้นหมายถึงอารมณ์
ใด เช่น เมื่อคู่รักมีอารมณ์บวกคืออารมณ์รักแสนหวานและอารมณ์หลง  การแสดงออก
มักจะมีการโพสต์รูปคู่ มีการแท็กให้กัน แชร์ข้อความความรัก และมีการพาไปเท่ียว พาไปดู
หนังทานข้าว หรือให้ส่ิงของกัน เช่น ดอกไม้ เครื่องประดับ ของใช้ต่าง  ๆ และเมื่อคู่รักมี
อารมณ์ลบคืออารมณ์น้อยใจและอารมณ์หึงหวง คู่รักจะมีการแสดงออกคือ โพสต์แคปชัน
เศร้า ๆ แชร์ค าคมเสียใจ แชร์เพลงเศร้า มีรูปโปรไฟล์สีด า อิโมจิร้องไห้  แคปชันไม่พอใจ อิ
โมจิหน้าบึ้ง การแสดงออกแต่ละอารมณ์จะพบเจอได้ในคู่รักทุกคู่และทุกเพศจะมีการ
แสดงออกคล้าย ๆ กัน นั่นเป็นเพราะการท่ีสังคมท่ีวางกรอบไว้ว่าเมื่อมีอารมณ์รักแสน
หวาน หลง จะต้องแสดงออกในมุมมองความรักท่ีแสนหวานโรแมนติก หรือเมื่อไม่พอใจ
หรือเสียใจ การแสดงออกสัญลักษณ์นี้คือตัวแทนของอารมณ์จะท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้ทันทีว่าตน
เป็นอะไร ก าลังเสียใจหรือก าลังเศร้า การท่ีสังคมให้ความหมายไว้แบบนี้จึงท าให้การ
แสดงออกของผู้คนหรือคู่รักมีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีรูปแบบเดียวกันอยู่เสมอ 

4. ความเป็นเพศกับความรัก  
เพศหญิงและเพศชายมีการสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักท่ีแตกต่างกัน

เนื่องจากเพศสภาพของท้ังคู่ท่ีต่างกันนั้นจะเป็นเรื่องของสังคมท่ีเข้ามาก าหนด ในยุค
สมัยก่อนถ้าจะมีความรักฝ่ายท่ีจะต้องเข้าหาก่อนคือเพศชายเพราะถ้าเพศหญิงเป็นฝ่ายเข้า
ไปจีบเพศชายก่อนสังคมจะมีมุมมองท่ีไม่ดีเกิดขึ้น เช่น เป็นผู้หญิงไม่รักนวลสงวนตัวเข้าหา
ผู้ชายก่อนมองดูเป็นผู้หญิงท่ีไม่ดี แต่ถ้าเพศชายเข้าไปจีบเพศหญิงก่อนจะเห็นว่าเป็นเรื่อง
ปกติ ไม่ผิด และดูเหมาะสมมากกว่า แต่เมื่อยุคสมัยเปล่ียนไปความเป็นเพศกับความรัก
เปล่ียนตามไปด้วย ปัจจุบันโลกสมัยใหม่ไม่ว่าเพศไหนจะจีบใครก่อนจะเป็นเรื่องปกติ 
เนื่องจากสังคมมีการพัฒนามากขึ้นความคิดของผู้คนสมัยใหม่ก็เริ่มเปล่ียนตามไปด้วย จะ
เห็นได้จากคู่รักคู่ท่ี 2 และคู่รักคู่ท่ี 3 ท่ีเพศหญิงเป็นฝ่ายเข้าไปจีบเพศชายก่อนโดยมีการขอ
เป็นเพื่อนทางแอพพลิเคชันอินสตาแกรมและแอพพลิเคชันเฟซบุ๊ก จากนั้นได้มีการทัก
ข้อความไปคุยกับเพศชาย และมีการกดถูกใจและคอมเม้นต์ในโพสต์ท่ีเพศชายโพสต์ มีการ
พัฒนาความสัมพันธ์จนได้คบหาเป็นแฟนกันและพบว่ามีคู่รักท่ีเพศชายเป็นฝ่ายเข้าไปจีบ
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เพศหญิงก่อนคือ คู่รักคู่ท่ี 1 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 และคู่ท่ี 6 โดยเพศชายได้ขอเป็นเพื่อนทางแอพ
พลิเคชันไลน์และแอพพลิเคชันเฟซบุ๊ก จากนั้นได้มีการทักข้อความและคุยกันรู้จักกันมาก
ขึ้นมีการพัฒนาความสัมพันธ์จนได้คบหาเป็นแฟนกัน ถึงแม้ว่าในยุคสมัยนี้เพศหญิงจะเริ่ม
เป็นฝ่ายท่ีจีบเพศชายก่อนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นพบว่าเพศชายก็ยังคงมีการจีบเพศหญิง
ก่อน เพราะเพศหญิงเป็นเพศท่ีไม่ชอบแสดงออกก่อนว่าชอบ และไม่เปิดเผยความรู้สึกมาก
นัก ส่วนเพศชายนั้นมีความเป็นผู้น าและกล้าท่ีจะแสดงออกความรู้สึกของตัวเองในเรื่องของ
ความรักมากกว่าเพศหญิง เช่น ถ้าชอบก็ต้องเข้าไปคุยเข้าไปขอไอดีไลน์เลยเพื่อท่ีจะได้ท า
ความรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้ 

5. เสรีภาพความรักในปัจจุบัน 
ความรักในปัจจุบันผู้คนมีเสรีภาพมากขึ้นในการเลือกใช้แอพพลิเคชัน เห็นได้จาก

การท่ีผู้คนเลือกใช้แอพพลิเคชันหาคู่ทินเดอร์โดยการปัดซ้ายขวาเพื่อเลือกคนท่ีตนสนใจ
หรือถูกใจผ่านการปัดซ้ายขวาเพื่อเลือกคนรัก ท าให้ผู้คนมีสิทธิ์เลือกมากยิ่งขึ้นในการหา
คู่ครองผ่านแอพพลิเคชันต่าง ๆ โดยจะเห็นได้จากผู้คนเลือกใช้แอพพลิเคชันในการท าความ
รู้จักกับบุคคลอื่น เช่น แอพพลิเคชันเฟซบุ๊กสามารถพบเจอผู้คนท่ีมีความชอบในเรื่องท่ี
หลากหลายท าให้เจอบุคคลท่ีมีความชอบเรื่องเดียวกันจนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ 
แอพพลิเคชันไลน์สามารถท่ีจะใช้ส าหรับการส่ือสารเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ เนื่องจากเป็น
แอพพลิเคชันท่ีมีรูปแบบส่วนตัว มีอิโมจิบอกความรู้สึกว่าตนรู้สึกอย่างไร แอพพลิเคชัน
อินสตาแกรมใช้ส าหรับการโพสต์รูปภาพท าให้บุคคลอื่น ๆ เห็นถึงความชอบไลฟ์สไตล์การ
ใช้ชีวิตจนท าให้เกิดความชอบสามารถท่ีจะเข้าไปทักทายผ่านช่องทางข้อความการสนทนา
จนท าให้เกิดรูปแบบความรักขึ้นได้  

จะเห็นได้ว่าแอพพลิเคชันต่าง ๆ ท่ีถูกออกแบบมาให้ใช้งานในปัจจุบันสามารถตอบ
โจทย์ผู้คนยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้คนมีเสรีภาพเรื่องความรักต่างคนต่างมีสิทธิ์ท่ีจะ
เลือกได้เนื่องจากเทคโนโลยีเปิดพื้นท่ีให้คนท่ีไม่รู้จักกันมาก่อนจนกลายมาเป็นคนรักได้ใน
ท่ีสุดดังนั้นอธิบายได้ว่าในยุคปัจจุบันผู้คนมีการแสดงออกเรื่องความรักเพิ่มมากขึ้นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้ช่วงเทศกาลวันพิเศษหรือวันครบรอบมีผลต่อคู่รัก ท าให้มีการ
เปิดเผยรูปแบบความสัมพันธ์ว่าตนก าลังคบกับใครเป็นส่ิงผู้คนให้ความส าคัญเพราะถูกหล่อ
หลอมว่าเมื่อถึงช่วงวันพิเศษต้องแสดงออกให้ผู้อื่นได้รับรู้จึงจะเป็นการให้ความส าคัญกับคน
รักของตน 

6. บริบทของคู่รักท่ีมีผลต่อการใช้และการแสดงออก 
การใช้งานแอพพลิเคชันและการแสดงออกของคู่รักมีความแตกต่างกัน ซึ่งความ

แตกต่างกันนี้เป็นผลมาจากบริบททางสังคมในเรื่อง สถานภาพ ความเป็นเพศ และ
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ภูมิล าเนา ท าให้เห็นการใช้แอพพลิเคชันผ่านการแสดงออกทางสัญญะท่ีส่งผลต่ออารมณ์ท่ีมี
ความหลากหลายและแตกต่างกัน ดังนี้         

 6.1 สถานภาพ 
การใช้งานและการแสดงออกของคู่รักจะมีความแตกต่างกันระหว่างคู่รักในวัยเรียน

ท่ีมีความถี่การใช้งานและการแสดงออกมากกว่าคู่รักในวัยท างาน เนื่องจากมีเวลาว่างอยู่
ด้วยกันตลอดเวลา และวัยรุ่นปัจจุบันก็ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจ าอยู่ แล้ว 
แต่ต่างกันกับคู่รักวัยท างานท่ีมีความถี่ในการใช้งานและแสดงออกน้อยกว่า เนื่องจากเวลา
ว่างหรือเวลาอยู่ด้วยกันน้อยต้องรอวันหยุดงาน หรือช่วงเวลาเย็นๆถึงจะมีการแสดงออก
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

6.2 ความเป็นเพศ 
เพศชายจะมีการใช้งานและการแสดงออกน้อยกว่าเพศหญิง  เนื่องจากเพศหญิง

เป็นเพศท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นและชอบการแสดงออกผ่านเครือข่ายออนไลน์ให้คนอื่น
ได้รับรู้ และผู้หญิงยังช่ืนชอบคอนเทนต์ (content) ประเภทรูปภาพหรือชอบใช้ค าท่ีแสดง
อารมณ์รวมไปถึงอีโมติคอนหรือเครื่องหมายต่าง ๆ มากกว่า ท าให้เห็นว่าเพศชายกับเพศ
หญิงจะมีพฤติกรรมการใช้งานและแสดงออกผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันเสมอ 
ไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือโลกออนไลน์ เพราะด้วยความสนใจ ความชอบ หรืออารมณ์ท่ี
แตกต่างกันท าให้การแสดงออกแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในต าบลสวนผ้ึง (2) เพื่อศึกษาปัญหาของผู้สูงอายุในต าบลสวนผ้ึงในการรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 9 คน และผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ
สัมภาษณ์ และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
 ผลการศึกษาพบว่า (1) การด าเนินการจัดสวัสดิการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุของส านักงานต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวน
ผ้ึง จังหวัดราชบุรี ได้มีปัญหาในการด าเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4 
ประเด็น คือ 1) ปัญหาของขั้นตอนในการยื่นของบประมาณสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
2) ปัญหาด้านการกรอกข้อมูลผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิเข้าฐานระบบผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  3) ปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อน และ 4) ปัญหาในด้านการจัดสรร
งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2) ปัญหาในการเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
ผู้สูงอายุในต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ได้มีปัญหาในการเข้าถึงสวัสดิการ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 2 ประเด็น คือ 1) ความล าบากในการเดินทางไปรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และ 2) ปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยี 
 
ค าส าคัญ: สวัสดิการสังคม, สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ 
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1.บทน า 
 ในปัจจุบันสถิติของผู้สูงอายุในประเทศไทยส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าการ
ส ารวจประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ ในขณะท่ี
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลงเรื่อย ๆ โดยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” 
(Complete aged society) ในปัจจุบันที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมท่ีมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้นมาควบคู่กับความต้องการใน
การดูแล และสวัสดิการสังคมจากภาครัฐให้แก่ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศไทย โดยรูปแบบ
สวัสดิการสังคมของรัฐส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีอยู่  3 รูปแบบ คือ การ
ประกันสังคม การช่วยเหลือสาธารณะ และการบริการสังคม โดยหนึ่งในสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุก็คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นจะได้รับทุกคน ยกเว้นผู้สูงอายุท่ี
ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ เช่น เงินบ านาญ บ านาญ
พิเศษ เบี้ยหวัด หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน โดยผู้สูงอายุนั้นเป็นธรรมดาท่ีร่างกาย
เส่ือมถอยไปตามอายุขัย มีการใช้ชีวิตประจ าวันด้วยความยากล าบาก การเดินไปไหนก็
ล าบากจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เข้าช่วย เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า ซึ่งถ้าผู้สูงอายุท่ีมีฐานะก็ไม่
ประสบปัญหามากนัก แต่ในทางตรงกันข้ามผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย ครอบครัวยากจน ก็จะ
เป็นปัญหาในการด ารงชีวิตพอสมควร ไม่สามารถหารายได้เล้ียงชีพตัวเองและครอบครัวได้ 
และส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชนบท 
 เมื่อมีประชากรผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น ท าให้การจัดการสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ
ของรัฐมีการท างานท่ีมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาในการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ ท่ีมีผู้ร้องเรียนเรื่องปัญหาของการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีไม่ตรงเวลาอยู่เป็นประจ า หรือเห็นได้จากผู้สูงอายุท่ีออกมาเรียกร้อง
เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านทางส่ือโทรทัศน์ และรวมถึงปัญหาในเรื่องของเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุท่ีรายจ่ายจริงมากกว่างบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไว้ (อ้างอิง หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2 / ว 1180 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินไปพลางก่อน)  

ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งในพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาในเรื่อง
ของการจัดการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะมี 2 องค์กรท่ีรับผิดชอบเรื่องเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง และส านักงานเทศบาลสวนผ้ึง โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงได้มีการท างานบกพร่องในเรื่องการกรอกรายงานข้อมูลด้านการ
จัดสรร งบประมาณไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนด และรายละเอียดข้อมูลตามแบบ
รายงานไม่ครบถ้วน ไม่ปรากฏรายช่ือผู้ขอรับเบี้ยยั งชีพ ท าให้กรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการต่อได้ (อ้างอิงในหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ท่ี มท 08913/ว1948 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 เรื่องเร่งรัดรายงานจ านวน
ผู้สูงอายุและตรวจสอบการค านวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุตาม
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเร่งรัดการรายงานยอดจ านวนคน
พิการตามโครงการการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2558) และเทศบาลต าบลสวนผ้ึงก็ได้มีการท างาน
บกพร่องในเรื่องการส่งข้อมูลของผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกรอกข้อมูลของ
ผู้สูงอายุผิดพลาด ท าให้ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุในต าบลสวนผ้ึง (อ้างอิงใน หนังสือส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง ท่ี 
รบ 53901/275 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดสรร
งบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีจ่ายเงินสะสมในส่วนท่ีขาด) 
 ดังนั้น กลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาในการด าเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่านมุมมองผู้มีส่วนได้เสียของต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ท้ัง
ด้านผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปัญหาของการด าเนินโครงการท่ีผ่านมา และรัฐมี
แนวทางการจัดการด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและมีการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบโครงการเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุให้มี
ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดโครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในต าบลสวนผ้ึง 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาของผู้สูงอายุในต าบลสวนผ้ึงในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
3.ขอบเขตของการวิจัย 
 1. พื้นท่ี 
 ต าบลสวนผ้ึง ต้ังอยู่ในอ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
 2. เวลา 
 การจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 - เดือน
กันยายน พ.ศ. 2562 
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3. เนื้อหา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาในการด าเนินนโยบายสวัสดิการเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านมุมมองผู้มีส่วนได้เสียในต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ท้ังด้านคน
ท่ีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ และครอบครัวของผู้สูงอายุ) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ส านักงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล)  
 4. ประชากร  
 ผู้สูงอายุท้ังหมด 910 คน 
 
4.แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 
 แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม  

งานสวัสดิการสังคมนั้นเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม เป็นงานท่ีไม่มีรูปแบบตายตัว มีการปรับตัวยืดหยุ่นตามแต่ละปัญหาแต่ละ
สถานการณ์ 

โดยในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติให้
หน่วยงานรัฐนั้นจัดบริการสังคมข้ันพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างเสมอภาค ท่ัวถึง และเป็น
ธรรม ได้แก่ การจัดบริการสังคมด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย และบริการสวัสดิการ
สังคม 
    รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม มีดังนี้ (ระพีพรรณ ค าหอม, 2547) 

1. สวัสดิการกระแสหลัก หมายถึง สวัสดิการโดยรัฐ เป็นสวัสดิการภาคบังคับของ
รัฐท่ีจัดให้กับประชาชน เช่น การจัดบริการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
สวัสดิการของรัฐท่ีเกิดจากการที่รัฐกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบ
การจัดสวัสดิการร่วมระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นโดยท่ีจะใช้โครงการท่ี
ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น การจัดสวัสดิการกระแสหลักนั้น
ส่วนใหญ่จะจัดโดยผ่านกลไกระบบการเงินการคลังระบบภาษีของรัฐ และโครงสร้างการ
บริหารงานขององค์กรเป็นหลัก 

2. สวัสดิการกระแสรอง หมายถึง สวัสดิการทางเลือกท่ีเกิดจากภาคประชาชน 
ภาคชุมชน และภาคพื้นถิ่น โดยสวัสดิการกระแสรองนั้นจะเกิดขึ้นจากความสนใจ หรือ
ความสมัครใจร่วมกันของประชาชน ถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการแบบไม่เป็นทางการ โดยท่ี
ระบบการจัดสวัสดิการนี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ  
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       เมื่อมีแนวโน้มสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ และอายุขัยเฉล่ียของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ท าให้แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมแบบเดิมของรัฐนั้นไม่สามารถท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ท้ังหมด รวมถึงบริการท่ีจัดให้นั้นไม่เพียงพอและไม่
ท่ัวถึง ท าให้รัฐน าแนวคิดการลดการพึ่งพาบริการจากรัฐมาใช้ โดยท่ีรัฐจะจัดบริการท่ี
จ าเป็นให้กับผู้สูงอายุในครอบครัว ในชุมชน โดยท่ีผู้สูงอายุไม่ต้องเข้ามาอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ โดยลักษณะบริการท่ีรัฐน ามาใช้นั้นได้แก่ บริการเบ้ียยังชีพ  
       แนวคิดการจัดบริการของสถานสงเคราะห์ และบริการเบี้ยยั งชีพนั้นรัฐได้น า
แนวคิดสวัสดิการสังคมของตะวันตกมาใช้ เป็นแนวคิดท่ีเน้นการให้บริการเชิงปัจเจกบุคคล 
(Individual) แบบสงเคราะห์ประชาชน โดยจะเห็นได้จากการใช้แบบ Mean-test หา
คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ โดยท่ีรัฐได้เรียกกลุ่มบุคคลนี้ว่าเป็นผู้สูงอายุ
ท่ียากไร้ ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุหลายคน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กับ
ครอบครัว เครือญาติ และชุมชนได้ 
       รัฐมีบทบาทในการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานส าหรับผู้ สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นมีความแตกต่างจากวัยอื่น ๆ ท่ีมีความต้องการ
หลากหลายท้ังในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต การด าเนินชีวิต และสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
โดยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ท่ี
มั่นคง ตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และแผนผู้สูงอายุ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2545-2564) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ  
 รูปแบบระบบสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุไทยท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จ าแนกตามประเภทบริการ
ได้ 3 ประเภท (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549) ได้แก่ 

1. การประกันสังคม (Social Insurance) เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในการด ารงชีวิตและคุ้มครองลูกจ้าง รวมถึงปัญหาการขาดรายได้เมื่อเกษียณอายุการ
ท างาน ด้วยสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อหนุนจากครอบครัว
น้อยลง ปัญหาเรื่องสุขภาพส่งผลให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2548) ท้ังหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจท่ีผู้สูงอายุต้องเผชิญและอาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากไม่มีการวางแผนเพื่อแก้ไข
และป้องกันปัญหา การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจนั้นจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่าง
มาก การออมเพื่อเกษียณอายุมีความจ าเป็นในสังคมไทย เนื่องจากสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุท่ีสูงขึ้น และมีอัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุ (สัดส่วนของจ านวนผู้สูงอายุต่อ
ประชากรวัยแรงงาน) ท่ีสูงขึ้น การเกื้อหนุนจากครอบครัวอาจจะลดลง การออมจึงมี
ความส าคัญส าหรับวัยเกษียณ  
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ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 
และคณะ, 2551) พบว่าระบบหลักประกันสุขภาพด้านรายได้ส าหรับผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยนั้นยังไม่เป็นหลายช้ัน (multi-pillar) อย่างถ้วนหน้า โดยมี 2 ลักษณะ คือ 

(1) แบบเป็นระบบและมีกฎหมายรองรับ ได้แก่ ระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน กองทุนหุ้นระยะยาว บริษัท
ประกันชีวิต และระบบเบ้ียยังชีพ 

(2) แบบไม่เป็นทางการ เป็นระบบสวัสดิการภาคประชาชน เช่น กลุ่มสัจจะวันละ
บาท อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นต้น 

2. การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) เป็นการสงเคราะห์แบบให้
เปล่าส าหรับผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ เพราะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไร้ท่ีพึ่ง และด้อย
โอกาสทางสังคม รูปแบบของสวัสดิการท่ีมีอยู่คือ 

2.1) เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นเป็นภารกิจท่ี
ได้ถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับไป
ด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยส านักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมี
หน้าท่ีหลักในการจัดท าทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุ และจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุนั้นเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ จ านวน
คนละ 500 บาทต่อเดือน โดยมีเกณฑ์ท่ีก าหนดว่าต้องเป็นผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน ขาด
ผู้ดูแล หรือถูกทอดท้ิง และต่อมาในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้มีนโยบายสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ.  2552 โดย
ครอบคลุมผู้สูงอายุท่ีไม่มีหลักประกันทางด้านรายได้จากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรเบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท่ีมาแสดงความจ านงขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนั้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ได้มีด าเนินการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึงถ้วนหน้า คนละ 500 บาทต่อเดือน 

 2.2) กองทุนดูแลผู้สูงอายุท่ีขาดท่ีพึ่ง โดยส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  เป็น
โครงการท่ีด าเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีขาดท่ีพึ่งใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีเดือดร้อนจากการถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย และถูกทอดท้ิง ด้านการสนับสนุนการจัดการงานศพผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน 
และด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องท่ีพักอาศัย อาหาร และ
เครื่องนุ่งห่ม (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2549) 
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 3. การบริการสังคม (Social Services) เป็นระบบการบริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยประกอบด้วยบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1 ด้านสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย 
 1) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีรัฐมีให้ 
เป็นการสร้างหลักประกันให้ประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้
ตามความจ าเป็น โดยขอบข่ายบริการนั้นครอบคลุมท้ังด้านการตรวจสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 2) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ีบ้าน (Home Health Care) กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ได้ด าเนินงานให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ีบ้าน โดยท่ีมีวัตถุประสงค์คือ ให้การ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้มีระบบบริการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชนและ
ท้องถิ่น ได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมดูแล
ผู้สูงอายุท่ีบ้านโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะโรคให้กับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 3) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เริ่มด าเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ท่ีบ้านต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างและขยายระบบการดูแล และ
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และยังมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ี
ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการดูแลโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอย่าง
ท่ัวถึง และสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ ในขณะเดียวกันก็ยังคงใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวในชุมชนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3.2 ด้านท่ีอยู่อาศัย การสงเคราะห์ท่ีอยู่อาศัยและการดูแลนั้น เป็นบริการในสถาน
สงเคราะห์ส าหรับผู้สูงอายุท่ีครอบคลุมความจ าเป็นปัจจัยท้ัง 4 รวมท้ังมีบริการด้านการ
รักษาพยาบาล กายภาพบ าบัด งานอดิเรก นันทนาการ รวมถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรม ปัญหาของบริการในสถานสงเคราะห์นั้นก็คือ การขาดแคลนบุคลากรท่ี
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ เกณฑ์ในการรับผู้สูงอายุเข้ารับบริการนั้นก าหนดให้เป็น
ผู้สูงอายุท่ียังช่วยเหลือตนเองได้ จึงขัดกับแนวคิดท่ีควรช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพา 
และไม่มีอัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ีเพื่อรองรับผู้สูงอายุท่ีอยู่นานจนช่วยเหลือตนเองไม่ได้  

3.3 ด้านการบริการสังคมและนันทนาการ ประกอบด้วย  
1) ชมรมผู้สูงอายุ  
2) ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมภายในศูนย์อเนกประสงค์นั้นจะ

มุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างเสริมและขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และได้รับ



121 

 

การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่ าง ๆ 
ภายในชุมชน โดยกิจกรรม เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการ
พัฒนาตนเองท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และภูมิปัญญา   
5.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 แบบ 
 1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยศึกษา 
และประมวลจากเอกสาร บทความวิชาการ วารสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยตรง 
และน าข้อมูลมาประกอบเป็นข้อมูลของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก เนื่องจากค าถามบางค าถามท่ีผู้วิจัยต้ังไว้นั้นสามารถหาค าตอบได้ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกเท่านั้น ไม่สามารถท่ีจะหาค าตอบด้วยวิธีการอื่นได้  โดยจะใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และครอบครัวของผู้สูงอายุท่ีได้รั บ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี เป็นค าถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุท่ีได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และปัญหาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเทศบาล เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในด้าน
วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงานจัด
สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และวิธีการแก้ไขปัญหา 
 เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุท่ีอยู่ ในหมู่บ้านท่ี
ส านักงานเทศบาล และองค์การบริหารท้องถิ่นส่วนต าบล แบ่งเขตพื้นท่ีดูแลร่วมกัน 
 จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 
 ผู้สูงอายุหมู่ท่ี 1 (บ้านบ่อ) เขตการปกครองของเทศบาลต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวน
ผ้ึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 5 คน 
 ผู้สูงอายุหมู่ท่ี 2 (ทุ่งแฝก) เขตการปกครองของเทศบาลต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวน
ผ้ึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 2 คน 
 ผู้สูงอายุหมู่ท่ี 4 (บ้านนาขุนแสน) เขตการปกครองของเทศบาลต าบลสวนผ้ึง 
อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 5 คน 
 ผู้สูงอายุหมู่ท่ี 1 (บ้านบ่อ) เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง 
อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 5 คน 
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 ผู้สูงอายุหมู่ท่ี 2 (ทุ่งแฝก) เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง 
อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 8 คน 
 ผู้สูงอายุหมู่ท่ี 4 (บ้านนาขุนแสน) เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล
สวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 5 คน 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี จ านวน 2 คน 
 หน่วยงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 1 คน 
 หน่วยงานองค์การบริหารท้องถิ่นส่วนต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
จ านวน 2 คน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
จ านวน 4 คน 
 
6.สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่องปัญหาในการด าเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
มุมมองผู้มีส่วนได้เสีย ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี  สามารถสรุปผล
การศึกษา ได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาการด าเนินการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของส านักงาน
เทศบาลต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง 
อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี พบว่า มีประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินการการจัดสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ มีปัญหาในการด าเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4  
ประเด็น ดังนี้ 

1.1 ขั้นตอนในการยื่นของบประมาณสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ของ
ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง พบว่า  ก่อนท่ี
กรมบัญชีกลางจะเข้ามาด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนส านักงานเทศบาลต าบลสวน
ผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงนั้น มีขั้นตอนในการยื่นของบประมาณสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีความไม่สะดวกเนื่องจากมีขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีซับซ้อน โดย
ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงนั้นเป็นผู้ด าเนิน
ขั้นตอนท้ังหมด เริ่มต้ังแต่การเปิดรับลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ กรอกข้อมูลผู้สูงอายุท่ีได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเข้าฐานระบบ ด าเนินเรื่องขอเบิกงบประมาณจากธนาคาร และน าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุท่ีได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายหลังในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 กรมบัญชีได้เข้ามาด าเนินการในเรื่องของการเงินท้ังหมด ท าให้ ณ 
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ปัจจุบัน ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึงและองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงมีหน้าท่ีเพียง
เปิดรับลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ 
และกรอกข้อมูลผู้สูงอายุท่ีได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าฐานระบบ  โดย
ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงนั้นได้มีเขตการดูแล
ประชาชนในต าบลสวนผ้ึงร่วมกัน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 บ้านเนิน-แม่สล้ิง หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่ง
แฝก และหมู่ท่ี 4 บ้านนาขุนแสน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจ านวนของประชากรท่ีส านักงาน
เทศบาลต าบลสวนผ้ึงและองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงจะต้องดูแลนั้นจะมีจ านวน
ประชากรท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งในงบประมาณปี พ.ศ.  2563 มีจ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับสิทธิ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตการปกครองร่วมของส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง 
และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง (หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 4) ได้แก่ เขตการ
ปกครองของส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง 419 คน และเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง 212 คน  

หลังจากท่ีกรมบัญชีกลางเข้ามาด าเนินการในเรื่องของการเงินท้ังหมด ในขั้นตอน
ของการเบิกงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
ท าให้ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงมีการ
ด าเนินงานท่ีสะดวกสบายและง่ายมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึงท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่ี
กล่าวถึงเรื่องของขั้นตอนการด าเนินสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุมีความซับซ้อน 

“มันเหนื่อย เพราะว่าต้องท าท้ังเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้าน ไหนจะ
เปิดรับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลอีก กรอกข้อมูลก็ยังต้องท าเองคนเดียว ชาวบ้านต้ังร้อย
กว่าคน ท าคนเดียวมันเหนื่อย ต้องเตรียมเอกสารต้ังเยอะแยะเพื่อท าเรื่องเบิกเงิน และ
น าไปจ่ายให้กับชาวบ้าน ” 

และจะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง ท่ี
กล่าวถึงความสะดวกสบายในการท างานภายหลังจากท่ีกรมบัญชีกลางเข้ามาด าเนินการใน
เรื่องของการเงินท้ังหมด 

“หลังจากกรมบัญชีกลางเข้ามาท างานแทน พี่ท างานสะดวกสบายมากขึ้น  
กรมบัญชีกลางเป็นคนจ่ายหมดเป็นคนโอนเองเลย พี่มีหน้าท่ีแค่กรอกข้อมูล และตรวจสอบ
ข้อมูล เพราะพี่เป็นคนคีย์ข้อมูล ข้อมูลในระบบผิดพลาดอะไรพี่ก็แก้ไขให้มันถูก เพื่อท่ี
กรมบัญชีกลางเขาจะได้จ่ายได้ถูกต้อง กรมบัญชีกลางจะมีช่วงโอนเงินเบี้ยยังชีพทุกวันท่ี10 
มันก็จะปริ้นท์ข้อมูลออกมาดูได้ว่ากรมบัญชีกลางเขาจ่ายให้ใครมั่ง แล้วพี่ก็จะได้รู้ว่าเดือนนี้
กรมบัญชีกลางเขาจ่ายไปกี่คน คนไหนไม่ได้เงินบ้าง เพราะอะไร พี่ก็จะมีหน้าท่ีแค่นี้” 
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1.2 การกรอกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิเข้าฐานระบบผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ก่อนกรมบัญชีกลางจะเข้ามานั้นเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเทศบาล
ต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงท่ีรับผิดชอบด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ กรอกข้อมูลเข้าฐานระบบ และด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเพียงฝ่ายเดียว ท าให้การตรวจสอบนั้นมีเพียงแค่เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเทศบาล
ต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง เป็นฝ่ายตรวจสอบเท่านั้น แต่พอ
หลังจากท่ีกรมบัญชีกลางเข้ามาท าหน้าท่ีด าเนินการในเรื่องของการเงินแทน มีขั้นตอนใน
การตรวจสอบมากขึ้น ดังนี้ เจ้าหน้าท่ีส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนผ้ึง เปิดรับลงทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ และกรอกข้อมูลเข้าฐาน
ระบบของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้อายุท่ียื่น
ขอรับสิทธิสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูลของ
ผู้สูงอายุ เช่น ช่ือ-นามสกุล อายุ เลขบัตรประชาชน และคุณสมบัติอื่น ๆ ท าให้ข้อมูลมี
ความถูกต้องมากขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าท่ีส านักงานเทศบาลต าบล
สวนผ้ึง และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงท่ีมีหน้าท่ีรับผิดด้านสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ท่ีกล่าวถึงเรื่องของความแม่นย าในการตรวจสอบข้อมูล 

“พอมีกรมบัญชีกลางเข้ามาช่วยตรวจสอบข้อมูลอีกแรงหนึ่ง ก็เหมือนมีตัวกรองอีก
ช้ันหนึ่ง ท าให้พี่มั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลท่ีผิดพลาด และจะไม่ท าให้ผู้สูงอายุในเขตของเราตก
หล่นไม่ได้รับสิทธิ” 

“มันดีนะ เหมือนมีคนช่วยเหลือเรา เราไม่ต้องตรวจสอบคนเดียว มีคนรีเช็คอีก
รอบ อย่างน้อยก็มีคนท าให้เราชัวร์ในข้อมูลท่ีเรากรอกว่าเรากรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ผู้สูงอายุ
ก็จะได้รับเงินครบทุกคน ท าให้เราท างานง่ายข้ึน” 

1.3 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อน พบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ท่ีได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ เช่น เงิน
บ านาญ บ านาญพิเศษ เบ้ียหวัด หรือไม่นั้น ในช่วงก่อนท่ีกรมบัญชีกลางจะเข้ามาท าหน้าท่ี
ด าเนินการในเรื่องของการเงิน ฐานระบบข้อมูลของส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงนั้นเป็นฐานระบบข้อมูลท่ีตรวจสอบได้แค่ข้อมูลเบื้อง ต้น
ของผู้สูงอายุ ท าให้มีผู้สูงอายุบางคนได้รับเบี้ยยังชีพซ้ าซ้อน ท้ังเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ
สวัสดิการอื่น ๆ ของรัฐไปพร้อมกัน แต่เมื่อกรมบัญชีกลางเข้ามาท าหน้าท่ีด าเนินการใน
เรื่องของการเงินแทน ฐานระบบข้อมูลของกรมบัญชีกลางนั้นเป็นฐานระบบขนาดท่ีใหญ่
กว่า สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ลึก และละเอียดกว่า เช่น ข้อมูลของครอบครัว เครือญาติ
ของผู้สูงอายุ ว่าเป็นใคร ประกอบอาชีพอะไร ท าให้ตรวจสอบได้ว่าผู้สูงอายุคนใดได้รับ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐ เช่น บ านาญพิเศษ ท าให้
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ช่วยลดความผิดพลาดในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อน ซึ่งจะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์
ของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงท่ีมีหน้าท่ีรับผิดด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ท่ีกล่าวถึงเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อนกับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 

“ปัญหาหนึ่งก็คือคนท่ีได้รับบ านาญอะไรอย่างนี้ ซึ่งบางทีเราไม่รู้เราก็จ่ายไป อย่าง
ของพี่เมื่อล่าสุดก่อนท่ีกรมบัญชีกลางจะจ่าย ของพี่เจอไปคนหนึ่งเป็นสิบปีท่ีจ่ายเบี้ยไป   
เขารับเป็นบ านาญพิเศษของสามีไม่ใช่ของตัวเอง เพราะฉะนั้นเวลาเราส่งไปตรวจ 
กรมบัญชีกลางตรวจ แต่เขาตรวจแค่ช่ือคนท่ีรับเบี้ยไงคะ คนรับเบี้ยไม่ได้เป็นข้าราชการ
บ านาญ แต่เขาได้บ านาญของสามีอันนี้คือปัญหา แล้วเราก็ต้องไปท าเรื่องเรียกคืนย้อนหลัง
ไป ซึ่งเป็นเงินเยอะมาก เขาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยมานานเป็นสิบปีแล้ว เหมือนเราส่งไปตรวจ
เองมันไม่รู้ แต่พอมาเมื่อเดือนมกราคม (พ.ศ. 2562) ท่ีผ่านมา กรมบัญชีกลางเขาจ่ายเอง
เขาสามารถตรวจได้ละเอียดกว่านั้น เขาก็จะมีหนังสือแจ้งเรามาว่าคนนี้ได้รับบ านาญพิเศษ 
พี่เพิ่งจะรู้เรื่องเมื่อปีท่ีแล้วเองจ้ะ” 

ในเมื่อเกิดกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อน เนื่องจากได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐ ทางหน่วยงานจะมีวิธีการแก้ปัญหา คือ ทาง
หน่วยงานจะท าการเรียกเงินคืนย้อนหลัง โดยใช้วิธีการท าหนังสือแจ้ง โทรศัพท์แจ้ง หรือลง
พื้นท่ีติดตามทวงถาม โดยท่ีหลังจากผู้สูงอายุได้รับหนังสือแจ้งเรียกเงินคืนแล้วนั้นผู้สูงอายุ
จะต้องท าการจ่ายเงินคืนเป็นเงินสด ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากท่ีได้รับหนังสือแจ้ง
เรียกเงินคืน และถ้าผู้สูงอายุไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้กับหน่วยงาน ทางหน่วยงานก็จะประสาน
ทนายด าเนินการฟ้องร้องต่อไป  

แต่การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อนนั้นไม่ได้เกิดแค่กับผู้ท่ีได้รับสวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชน์อื่นทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับกรณีของการย้ายออก
จากภูมิล าเนา ท าให้เกิดการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ าซ้อน เนื่องจากก่อนท่ีกรมบัญชีกลางเข้ามาท า
หน้าท่ีด าเนินการในเรื่องของการเงิน การรับรู้เรื่องการย้ายออกจากภูมิล าเนาของผู้สูงอายุ
ในพื้นท่ีเขตการปกครองของส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบล
สวนผ้ึง มี 2 ทาง คือ ผู้สูงอายุมาแจ้งเรื่องการย้ายออกจากพื้นท่ีท่ีส านักงานเทศบาลต าบล
สวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงด้วยตนเอง และทางส านักงานภูมิล าเนาท่ี
ผู้สูงอายุไปข้ึนทะเบียนรายช่ือใหม่จะมาแจ้งกับทางส านักงานของภูมิล าเนาเดิม แต่จะเกิด
ปัญหาในเรื่องของการท่ีทางผู้สูงอายุและทางส านักงานภูมิล าเนาท่ีผู้สูงอายุไปขึ้นทะเบียน
รายช่ือใหม่ไม่มาแจ้งกับทางส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบล
สวนผ้ึง ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะท าการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อน พอกรมบัญชีกลางเข้ามาท าหน้าท่ีด าเนินการในเรื่องของการเงิน 
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กรมบัญชีกลางนั้นสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของผู้สูงอายุท้ังหมดได้ ว่าผู้สูงอายุคนนี้ 
ณ ปัจจุบันอยู่พื้นท่ีใด และกรมบัญชีจะมาแจ้งกับทางส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงให้รับทราบ และตัดรายช่ือออกจากฐานระบบของ
ส านักงานท่ีผู้สูงอายุเคยอยู่อาศัย ท าให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อนลดลง  ซึ่งจะเห็น
ได้จากค าสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าท่ีส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึงท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้าน
สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ท่ีกล่าวถึงเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ าซ้อนกับผู้สูงอายุท่ีย้าย
ออกจากภูมิล าเนาเดิม 

“คนย้ายเราไม่รู้ เพราะไม่มีคนแจ้งมา เราก็จะจ่าย ๆ ไป เราจะตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่งก็คือ ส้ินปีงบประมาณ (เดือนกันยายน) พอมาตรวจอีกทีก็ย้ายไป 7 เดือน 8 เดือนแล้ว 
ต้องท าการเรียกเงินคืน บางทีก็ได้คืน บางทีก็ไม่ได้คืน” 

1.4 การจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า กระทรวงการคลังจัดสรร
งบประมาณมาไม่เพียงพอ ส่งผลให้ทางส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนผ้ึงนั้น ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณท่ีให้เพียงพอต่อจ านวนผู้สูงอายุได้ ท า
ให้ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงจะต้องมีวิธีการ
แก้ไข ซึ่ง 2 หน่วยงานนี้มีวิธีการแก้ไขท่ีแตกต่างกัน โดยส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึงจะ
มีวิธีการแก้ไขคือ การใช้เงินท่ีส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึงต้ังไว้เป็นเทศบัญญัติส ารอง
พลางจ่ายไปก่อน และกระทรวงการคลังจึงจะโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีส านักงาน
เทศบาลต าบลสวนผ้ึงได้ส ารองพลางจ่ายไปก่อนคืนกลับมาภายหลัง ส่วนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนผ้ึงมีวิธีการแก้ไขคือ ทางกระทรวงการคลังส่งหนังสือท าเรื่องยืมเงินสะสมมา
ส ารองจ่ายให้กับผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนผ้ึงส ารองเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุพลางจ่ายไปก่อน เพราะทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่สามารถส ารองจ่ายไปก่อนได้ถ้ากระทรวงการคลังไม่ได้ส่งหนังสือส่ังการมาให้ท า
เรื่องยืมเงินสะสมมาส ารองจ่ายไปก่อน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงจะต้อง
ไปท าเรื่องบันทึกขอเบิกเงิน และจัดท าฎีกาขออนุมัติเบิกเงินท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และด าเนินการต่อไปท่ีท่ีว่าการอ าเภอสวนผ้ึง และท่ีว่าการจังหวัดราชบุรี และทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงจึงจะตามเรื่องเงินสะสมท่ีส ารองพลางจ่ายไปก่อนกับทาง
กระทรวงการคลังตามหลัง เพราะจะไม่สามารถปิดบัญชีงบประมาณประจ าปีได้ถ้าจ านวน
เงินไม่ครบ ซึ่งจะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึงท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่ีกล่าวถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีไม่เพียงต่อจ านวนผู้สูงอายุ 

“มันก็มีนะเรื่องงบประมาณไม่พอ แต่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้น ส่วนใหญ่ท่ีไม่พอมัน
มักจะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายคือเดือนกันยายน เราต้องไปท าเรื่องยืมเงินสะสมมาจ่ายให้
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ผู้สูงอายุให้ครบทุกคน แต่ก็ไม่มีท่ีไม่จ่าย พี่ก็เดินเรื่องยากเหมือนกันกว่าจะได้ ต้องไปกรอก
หนังสือท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พอไปท าเรื่องขอแล้วเขาก็จะแจ้งให้ท าผ่าน
ขั้นตอนต่อไป เราก็ ต้องไปท่ีอ าเภอและจังหวัด ก็นานกว่าจะได้เงิน อาจเป็นอีก
ปีงบประมาณถึงจะได้กลับมา” 

2. ผลการศึกษาปัญหาในการเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุใน
ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี พบว่า มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ เข้าถึง
สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 2 ประเด็น ดังนี้ 

2.1 ความล าบากในการเดินทางไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
เขตการปกครองของส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง 
มีความล าบากในการเดินทางไปรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ได้แก่  

 สถานท่ีต้ังส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     
(ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย ส านักงานธนาคารที่ใกล้ท่ีสุดของต าบลสวน
ผ้ึง คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
ธนาคารกรุงไทยท่ีต้ังอยู่อ าเภอชัฏป่าหวาย ซึ่งห่างจากต าบลสวนผ้ึงเป็น
ระยะทาง 10 กิโลเมตร 

 ยานพาหนะ เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายไม่มียานพาหนะเป็นของตนเอง ท า
ให้จ าเป็นท่ีจะต้องเสียค่าจ้างเป็นจ านวนเงินประมาณ 100-300 บาท 
เพื่อท่ีจะไปรับสิทธิเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 สุขภาพไม่เอื้ออ านวยต่อการเดินทาง มีผู้สูงอายุท่ีป่วยและไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ พิการ/ทุพพลภาพ(ติดเตียง) ท าให้ผู้สูงอายุจะมีการ
จ้างคนท่ีรู้จัก เช่น ครอบครัว เครือญาติ หรือคนรู้จักในหมู่บ้าน มอบ
อ านาจให้ไปรับเบ้ียยังชีพแทน 

จะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่ในต าบลสวนผ้ึงท่ีกล่าวถึงเรื่อง
ความล าบากในการไปรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีธนาคาร 

“ป้าไม่มีบัตรอันนั้นท่ีเอาไว้กดตามตู้ได้ (บัตร ATM) ป้าก็ต้องจ้างคนไปเบิกเงินท่ี
ธนาคารกรุงไทย ท่ีป่าหวาย (ต าบลชัฏป่าหวาย) จ้างทีเขาก็เรียกค่าจ้างเยอะ บางที 100 
บางที 200 ป้าก็ต้องยอมเพราะจะเอาเงินมากินมาใช้” 

“แต่ก่อนตาก็ไปเอาได้เงินน่ะ แต่พอแก่แล้วไขข้อมันเส่ือมไปตามอายุ ไปไม่ไหว
แล้ว ตาก็ต้องจ้างคนข้างบ้านท่ีสนิทกันไปเอาให้” 
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2.2 การเข้าถึงเทคโนโลยี พบว่า ผู้สูงอายุในพื้นท่ีต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี มีความไม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยี รูปแบบการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ 
ปัจจุบันจะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมี 2 วิธีคือ
การเดินทางไปรับท่ีส านักงานธนาคาร กับกดเงินตามตู้ ATM ซึ่งท่ีต้ังของตู้ ATM นั้นอยู่ใกล้
กับท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในต าบลสวนผ้ึง มากกว่าส านักงานธนาคารท่ีต้ังอยู่ต าบลชัฏป่า
หวาย แต่เกิดปัญหาตรงท่ีผู้สูงอายุไม่เข้าใจหลักการใช้งานของตู้ ATM ท าให้ไม่สามารถกด
เงินด้วยตนเองได้ จึงเปล่ียนการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมท่ีจะไปกดเงินท่ีตู้ ATM 
ด้วยตนเอง เป็นการจ้างคนมากดรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีตู้ ATM แทน หรือเดินทางไป
รับเงินเบ้ียยังชีพด้วยตนเองท่ีส านักงานธนาคาร ต าบลชัฏป่าหวาย ท าให้มีการเสียค่าใช้จ่าย
ในการจ้างคนไปกดเงินท่ีตู้ ATM จะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่ในต าบล
สวนผ้ึงท่ีกล่าวถึงเรื่องความล าบากในการใช้งานตู้ ATM 

“ฉันท าไม่เป็นหรอก อ่านไม่ได้สายตามันมองไม่ชัด ปุ่มกดอะไรไม่รู้เยอะแยะไป
หมด เวลาจะเอาเงินทีก็บอกคนท่ีเขารับจ้างในหมู่บ้านไปกดให้ท่ีตู้หน้าตลาดบ้านบ่อ เสีย
ครั้งหนึ่ง 100-150 บาทแล้วแต่เขาจะเรียกเอา” 

“ลุงไม่กล้าไปกด (ตู้ ATM) หรอก เคยไปท่ีตู้ครั้งหนึ่ง ไปแล้วก็ท าไม่เป็น ไม่กล้าท า 
กลัวว่าถ้ากดผิดมันจะเสียเงินไปเลย วานหลานไปกดให้ทุก ๆ เดือน” 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาท่ีผ่านมา ช้ีให้เห็นว่าส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง มีความผิดพลาดด้านการประชาสัมพันธ์ ท าให้ผู้สูงอายุไม่เข้าใจ
ข้อมูลของสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สอดคล้อง
กับภักดีพร ทองด า (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และวิธีการรับเบี้ยยังชีพมีการประชาสมพันธ์ผ่าน
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต. แต่การรับทราบข่าวสารไม่ท่ัวถึง ท าให้ผู้สูงอายุไม่ทราบ
ข้อมูล และสอดคล้องกับภัทรวดี ซอกดุลย์ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินผล
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้วให้
ค าแนะน าไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีบรรจุใหม่ อาจยังไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีจะแนะน า
ให้กับผู้สูงอายุได้ชัดเจน ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความสับสนในข้อมูลของโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพ 
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 นอกจากนี้ ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผ้ึง 
ยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากทางกระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้สูงอายุ ทางส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง และองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนผ้ึง จึงต้องท าเรื่องยืมงบประมาณส ารองจ่ายพลางไปก่อน สอดคล้องกับพิมพ์ฑัก
ษอร แสงทองไชย (2558) ได้ศึกษาเร่ืองผลการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา เทศบาลนครระยอง พบว่า มีการโอนงบประมาณจากส่วนกลางไม่ตรงกับยอด
ผู้สูงอายุ ท าให้การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุเกิดความล่าช้า และสอดคล้องกับศิริพร เขียว
ไสว (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า จากการน าโครงการการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  (เบี้ยยังชีพ) ไปปฏิบัติมีปัญหาในเรื่อง
งบประมาณไม่เพียงพอกับจ านวนผู้สูงอายุท่ีสมควรได้รับเบี้ยยังชีพ  
 ผลการศึกษาท่ีผ่านมา ช้ีให้เห็นถึงปัญหาของการเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี มีปัญหาในเรื่องของ
ความไม่สะดวกในการเดินทางไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านเช่น 
สุขภาพ ยานพาหนะ เป็นต้น สอดคล้องกับศรัณย์ จันทร์แจ่ม และวรรณชนก จันทชุม 
(2556) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการน านโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลคู อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้สูงอายุบาง
รายไม่สามารถเดินทางไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง เนื่องจากท่ีอยู่อาศัยอยู่
ห่างไกลจากส านักงานธนาคาร ท าให้ต้องมีการจ้างคนไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน และ
สอดคล้องกับภัทรวดี ซอกดุลย์ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินผลโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้สูงอายุเดินทางไปรับเบี้ยยังชีพไม่สะดวก เนื่องจากพื้นท่ีต าบล
พระแก้วมีหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกลกัน บ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่ม จึงท าให้การ
เดินทางมารับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุไม่สะดวก  
 นอกจากนี้ การเข้าถึงสวัสดิการเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุในต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวน
ผ้ึง จังหวัดราชบุรี ยังมีปัญหาในเรื่องการจ้างคนไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน เช่น คนใน
ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลในบริเวณละแวกบ้านเดียวกัน ซึ่งคนท่ีถูกจ้างไปรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ น าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปใช้จ่ายส่วนตัว ท าให้ผู้สูงอายุนั้นเสียผลประโยชน์ 
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เต็มจ านวน สอดคล้องกับศรัณย์ จันทร์แจ่ม และวรรณชนก   
จันทชุม (2556) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการน านโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลคู อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้สูงอายุใน
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บางรายมอบหมายให้ลูกหลานมารับแทน แต่ลูกหลานไม่ให้กลับเอาไปใช้จ่ายส่วนตัว 
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บทคัดย่อ 

 หลังเกิดเหตุการณ์การรัฐประหารในปี 2557 บริบททางสังคมและการเมืองไทยนั้น
ได้เปล่ียนไป สิทธิและเสรีภาพของประชาชนถูกลิดรอน มีการใช้กฎหมายพิเศษและอ านาจ
ไม่ชอบธรรมภายใต้รัฐบาลทหาร น ามาสู่การใช้ยุทธวิธีการต่อสู้กับรัฐเผด็จการทหารด้วย
การสร้างสรรค์งานศิลปะสะท้อนการเมืองและต่อต้านรัฐของศิลปินท่ีเผยแพร่ผลงานลงใน
ส่ือออนไลน์ ผู้วิจัยเลือกผลงานศิลปะจากเพจเฟซบุ๊กและยูทูบเพื่อศึกษาว่า บริบททางสังคม
และการเมืองในปี 2557 – 2563 มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้และสร้างสรรค์งานศิลปะในเชิง
ต่อต้านรัฐหรือไม่ อย่างไร และวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ความต้องการของศิลปินในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะสะท้อนการเมืองและต่อต้านรัฐ โดยผู้วิจัยศึกษาศิลปะประเภทภาพ
จากเพจเฟสบุ๊ก Headache Stencil, Baphoboy และไข่แมวx ศิลปะประเภท 
บทเพลงจากยูทูบของศิลปิน Rap Against Dictatorship และโยชิ 300 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ถึงตัวน าพาความหมายท่ีมีอยู่ในผลงานศิลปะและการใช้ศิลปะในการต่อต้าน ต่อสู้
กับรัฐอย่างสันติวิธีอีกด้วย โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวอธิบายผ่านแนวคิดวัฒนธรรมการ
ประท้วง แนวคิดอารมณ์กับการประท้วง และแนวคิดยุทธวิธีการเคล่ือนไหวของขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมและการเมือง  
 ผลการศึกษาพบว่าบริบททางสังคมและการเมืองปี 2557 – 2563 ซึ่งอยู่ภายใต้
การปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหาร ส่งผลให้ศิลปินเกิดอารมณ์ความรู้สึกโกรธและไม่
พอใจจากการเผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีถูกกดขี่ ถูกคุกคามและไร้ซึ่งเสรีภาพ น าไปสู่การ
แสดงออกผ่านการริเริ่มสร้างสรรค์โดยน าข่าวและเหตุการณ์ท่ีรับรู้ รวมถึงประสบการณ์และ
ทักษะท่ีมี มาแปลจากอักษรเปล่ียนเป็นงานศิลปะเพื่อแสดงออกและเคล่ือนไหวในเชิง
ต่อต้านรัฐในระดับและรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ถึงแม้ว่าศิลปะในงานวิจัยช้ินนี้มีความ
แตกต่างกันอันเนื่องมาจากความถนัด ทักษะและรูปแบบท่ีเลือกในการแสดงออกผ่าน
ผลงานศิลปะของแต่ละศิลปิน แต่จุดร่วมเดียวกันคือมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับรัฐอย่าง 
สันติวิธีไร้ความรุนแรงและเพื่อต่อต้านการกระท าอันไม่ชอบธรรมของรัฐเผด็จการทหาร 
รวมถึงมีความคาดหวังร่วมท่ีต้องการให้สาธารณชนผู้รับสารรับรู้ใจความส าคัญท่ีพวกเขา
ต้องการจะส่ือ กล้าต้ังค าถามกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม และเกิดการตระหนักรู้ถึงสิทธิ 
เสรีภาพของตัวเอง รวมถึงท้ายท่ีสุดต้องการให้สาธารณชนเกิดการลุกขึ้นมาเรียกร้องและ
เคล่ือนไหวร่วมกันเพื่อการเปล่ียนแปลงสังคมไทยใหดี้ขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ศิลปะกับการต่อต้าน, ยุทธวิธีการต่อสู้, การต่อสู้แบบสันติวิธี, วัฒนธรรมกับการ
ประท้วง 
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1. บทน า 

บทความวิจัยช้ินนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้งานศิลปะในฐานะ
ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวต่อต้านอ านาจเผด็จการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ต้ังแต่หลังรัฐประหาร 2557 ถึงปัจจุบัน โดยจุดเริ่มต้นของวิจัยช้ินนี้มาจากบริบททาง
สังคมของประเทศไทยในปัจจุบันท่ีมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนผู้ออกมาเรียกร้องถึงความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นธรรมของ
การใช้กฎหมายและสิทธิต่าง ๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชนท่ีมนุษย์ทุกคนพึงมีเมื่ออยู่ในสังคม
แห่งประชาธิปไตย ทว่าหลังจากการรัฐประหารในปี 2557 เป็นต้นมา การปกครองของไทย
ตกอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารท่ีมีการใช้อ านาจในรูปแบบรัฏฐาธิปัตย์ ควบคุมและส่ังการแก้ไข
ปัญหาในขณะท่ีบริหารประเทศ นอกจากนี้รัฐทหารยังใช้อ านาจผ่านการออกประกาศผ่าน
ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกกฎหมายพิเศษ มาตรา 44 ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวปี 2557 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมและบริหารประเทศ การใช้อ านาจของรัฐบาลดังกล่าวส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของประชาชน ท าให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้านการแสดงออก
และการแสดงความคิดเห็นถูกจ ากัด มีการใช้กฎหมายด าเนินการควบคุมตัวและจับกุม 
นักเคล่ือนไหวทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ประชาชนจ านวนมากยังรู้สึกตกอยู่
ภายใต้อ านาจ ถูกกดขี่และถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ท่ีมีอ านาจเหนือกว่าจนส่งผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ (ไอลอว์, 2561) เป็นเหตุท าให้ประชาชนออกมารวมตัวและร่วมกันเป็น
ขบวนการหนึ่งในการเรียกร้องและขับไล่เผด็จการ โดยขบวนการการเคล่ือนไหวนี้ล้วนแต่ใช้
การต่อสู้อย่างสันติวิธีหรือไร้ความรุนแรงท้ังส้ิน และนอกจากการลงถนนเพื่อแสดงออกถึง
การต่อต้านและต่อสู้เผด็จการแล้ว ในส่ือสังคมออนไลน์ก็พบการแสดงออกในเชิงต่อสู้และ
ต่อต้านเผด็จการอย่างหลากหลายด้วยเช่นกัน   

ศิลปะถือเป็นยุทธวิธีหนึ่งท่ีพบในการต่อสู้ของขบวนการเคล่ือนไหวต่อต้านเผด็จ
การ ด้วยนิยามของศิลปะท่ีเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ซึ่งถ่ายทอดและแสดงออกจาก
ความคิด อารมณ์ จินตนาการและอุดมการณ์ของศิลปินหรือผู้สร้างงานให้ผู้อื่นรับรู้ได้ ท้ังนี้ 
ตามความหมายของ ลีโอ ตอลสตอย นักประพันธ์ชาวรัสเซีย ได้นิยามอีกว่า “ศิลปะคือการ
ถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์” (วิรัล พัชร, 2559) ศิลปะจึงมีความหมายโดยกว้างและ
สามารถถ่ายทอดออกมาได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งอาจถ่ายทอดผ่านทางภาพวาด ภาพถ่าย บท
ประพันธ์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและบทเพลง เป็นต้น ศิลปะได้ถูกน ามาใช้ในการ
ประท้วงมาอย่างยาวนานต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะศิลปะเปิดกว้างต่อการให้
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ความหมายและมีอิทธิพลในการบ่อนเซาะ ท าลายรากเหง้าของอ านาจอันไม่ชอบธรรมได้ 
วิจัยช้ินนี้จึงศึกษาศิลปะประเภทภาพและบทเพลงท่ีมีลักษณะในเชิงต่อต้านรัฐบาลเผด็จ
การทหาร ซึ่งเผยแพร่อยู่ในส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กเพจ (facebook page) และ 
ยูทูบ (youtube) พื้นท่ีออนไลน์เหล่านี้ถือเป็นพื้นท่ีในการแสดงออก เป็นพื้นท่ีในการใช้
ปลุกเร้า เป็นส่ือทางเลือกท่ีเผยแพร่ข่าวและส่งต่อข้อความไปสู่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางท้ังภายในประเทศไทยและต่างประเทศ การศึกษาศิลปะท้ังในรูปแบบของ
ภาพและบทเพลงในเชิงต่อต้านเผด็จการได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากบริบทและ
เรื่องราวท่ีก าลังเป็นประเด็นปัญหาทางสังคมอยู่ในปัจจุบันและส่ังสมมาจากในอดีต โดย
ศิลปินได้น าบริบททางสังคมท่ีเกิดขึ้นมาสร้างสรรค์และให้ความหมายเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
เหล่านี้ออกไปสู่สาธารณชน พร้อมท้ังกระตุ้นให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกร่วมและอารมณ์
สะเทือนใจ เพราะอารมณ์ร่วมนั้นคือส่วนหนึ่งท่ีส าคัญท่ีช่วยหล่อหลอมอารมณ์และท าให้
เกิดการเคล่ือนไหวทางสังคมร่วมกันได้ ส่ิงเหล่านี้จะสะท้อนอยู่ในรูปแบบของผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีต่างกันไปของแต่ละศิลปิน เนื่องจากศิลปินเองมีประสบการณ์ ทัศนคติ และ
มุมมองของตัวเองในการรับสารทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ท าให้ศิลปะท่ีสะท้อนออกมานั้น
มีท้ังความจริง หรือจินตนาการเหนือจริง และถูกน าเสนอในรูปแบบท่ีมีอัตลักษณ์ท่ีแตกต่าง
เพื่อสร้างความหมายใหม่ต่อสังคม ผ่านการตีความของผู้ชมในการให้ความหมายกับ     
งานนั้น ๆ อิทธิพลจากบริบททางสังคมจึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างผลงาน ซึ่งแต่ละ
ผลงานต่างมีลักษณะจ าเพาะและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความต้องการของศิลปินท่ี
ต้องการส่ือให้บรรลุความเข้าใจทางสังคมท่ีต่างกัน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการสร้างสรรค์
และการใช้งานศิลปะประเภทต่าง ๆ ในการต่อสู้และต่อต้านกับอ านาจเผด็จการ ซึ่งพบว่า
เป็นช่องทางการแสดงออกทางการเมืองท่ีปรากฏให้เห็นเพิ่มขึ้นในช่วงท่ีมีการปิดกั้นสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองบนท้องถนน ด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีรัฐบาล
น ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อควบคุมความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง
ของประชาชน นอกจากนี้ศิลปะยังเป็นส่ิงท่ีสะท้อนอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกของ
ศิลปินท่ีมีต่อปรากฏการณ์และการท างานของรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีผ่าน
การตีความและหยิบฉวยไปใช้โดยผู้รับชม งานวิจัยช้ินนี้ต้องการศึกษาศิลปะในมุมมองของ
ยุทธวิธีการต่อสู้ลักษณะหนึ่งของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองท่ีถูกน ามาใช้
ในการส่ือสารกับสาธารณชนซึ่งเป็นการต่อต้านและการขัดขืนของประชาชนหรือศิลปินท่ีมี
ต่อรัฐตามแนวทางสันติวิธี 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  ศึกษาบริบททางสังคมและการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะสะท้อนสังคม 
2.2  ศึกษาจุดประสงค์และความต้องการของศิลปินท่ีใช้ศิลปะในการส่ือสารและ
เคล่ือนไหวทางสังคมและการเมือง 
2.3  ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปะในฐานะยุทธวิธีในการเคล่ือนไหวต่อต้านรัฐ
ในช่วงปี 2557 – 2563 ท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านแนวคิดวัฒนธรรมการ
ประท้วง อารมณ์ของการประท้วงและยุทธวิธีการเคล่ือนไหวทางสังคมและ
การเมือง 
ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยช้ินนี้ศึกษาศิลปะในเชิงต่อต้านรัฐเผด็จการทหารบนส่ือสังคมออนไลน์

อย่างเพจเฟซบุ๊ก (facebook page) และยูทูบ (youtube) ภายใต้การศึกษาเรื่อง “การใช้
งานศิลปะในฐานะยุทธวิธีการเคลื่อนไหวต่อต้านอ านาจเผด็จการของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้ังแต่หลังรัฐประหาร 2557 ถึงปัจจุบัน” โดยศึกษาข้อมูลจากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง พร้อมกับต้ังเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินขึ้นมาดังนี้   
1) เป็นศิลปินสร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปะประเภทภาพหรือบทเพลง 2) เป็นศิลปินท่ีมี
ผลงานศิลปะต่อต้านรัฐบาลทหารในปี 2557 – 2563  และ 3) เป็นศิลปินท่ีเผยแพร่ผลงาน
ศิลปะทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊กและยูทูบ ซึ่งได้คัดเลือกออกมา 5 ศิลปิน คือ 
ศิลปินเจ้าของศิลปะประเภทภาพ ได้แก่ Headache Stencil, Baphoboy และไข่แมวx 
ศิลปินเจ้าของศิลปะประเภทบทเพลง ได้แก่ Rap Against Dictatorship และ 
โยชิ 300 โดยศึกษาและเก็บข้อมูล ภูมิหลังและประสบการณ์การท างานของศิลปินผู้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากบทความ หนังสือ ข่าวและการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์
นั้นมาจากการสัมภาษณ์โดยผู้ท าวิจัยและบทสัมภาษณ์จากข่าว บทความท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน า
ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์กับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้เนื่องจากจ านวนผลงานศิลปะของศิลปินในช่วงปี 2557 – 2563 มี
จ านวนมาก ผู้วิจัยจึงคัดเลือกโดยน าภาพศิลปะท่ีเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊กของศิลปินท่ีมียอด
ไลก์จ านวนสูงสุด 20 อันดับ และบทเพลงท่ีมียอดการเข้าชมสูงสุด 10 และ 7 อันดับของ
ศิลปินในยูทูบมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งเกณฑ์การเลือกผลงานคือคัดเลือกจากยอดไลก์
ของภาพและยอดวิวของเพลงท่ีมากท่ีสุด เพราะแสดงการเข้าถึงและสามารถบ่งบอกความ
เป็นงานช้ินเอกของศิลปินท่ีได้รับการถ่ายทอด ส่งสารถึงผู้ชมมากท่ีสุด โดยภาพและเพลง
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นั้นแสดงถึงพลังและสร้างผลกระทบ (Impact) ต่อผู้ชมได้ โดยเห็นได้จากการถูกกล่าวถึง
และได้รับความสนใจ ซึ่งดูได้จากจ านวนยอดไลก์และยอดวิว ส่ิงนี้เป็นความต้องการของ
ศิลปินด้วยในแง่ของผลงานของตนเองสามารถส่งต่อและมีคนพูดถึง  ท้ังนี้มีการก าหนด
ช่วงเวลาในการศึกษาต้ังแต่เกิดการรัฐประหารวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นจุดก าเนิด
ของรัฐเผด็จการท่ีบริหารปกครองประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้ แม้จะมีการเลือกต้ังในเดือน
มีนาคมปี 2562 แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการสืบทอดอ านาจและมีผลการเลือกต้ังท่ีไม่โปร่งใส 
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ศิลปินริเริ่มสร้างงานศิลปะในการต่อต้านรัฐและส่งต่อสู่
สาธารณชนจนถึงปัจจุบัน 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 

 ในงานวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยเน้นการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็น
เกี่ยวกับศิลปะกับการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารผ่านกรอบแนวคิดและทฤษฎี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ 1) แนวคิดวัฒนธรรมในการประท้วง (Culture of 
protest) 2) แนวคิดอารมณ์ในการประท้วง (The emotion of protest) และ 3) แนวคิด
ยุ ท ธ วิ ธี ก า ร เค ล่ื อ น ไห วข องข บว นก าร เ ค ล่ื อน ไหว ทา ง สั ง คม และกา ร เ มื อ ง  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวคิดวัฒนธรรมในการประท้วง  (Culture of protest) 
Jasper (2014: 15 - 16) อธิบายค าว่าวัฒนธรรม (Culture) ของการประท้วงว่ามี

องค์ประกอบซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการรับรู้หรือกระบวนการคิด (Cognition) 
อารมณ์ความรู้สึก (Emotions) และศีลธรรม (Morality) ซึ่งกระบวนการรับรู้หรือกระบวน
คิด (Cognition) คือ การตระหนักรู้หรือการรับรู้ซึ่งอยู่ในรูปแบบของความเช่ือ ข้อเรียกร้อง
และอัตลักษณ์ท่ีมีร่วมกัน นอกจากนี้การตระหนักรู้ยังมาพร้อมกับอารมณ์ท่ีไม่ได้ด้อยค่า 
ไปกว่าความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล เนื่องจากทุกครั้งท่ีเราพยายามจะบอกว่าเราใช้เหตุผล
ในการตัดสินใจมักมีอารมณ์ปนอยู่ในนั้นด้วยเสมอ อารมณ์จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบ
ส าคัญท่ีไม่สามารถแยกขาดไปจากเหตุผลได้เช่นเดียวกับการขับเคล่ือนการประท้วง อีกหนึ่ง
องค์ประกอบส าคัญภายใต้กรอบของวัฒนธรรมของ Jasper (2014: 16) คือ ศีลธรรม 
(Morality) หรือกระบวนการท าความเข้าใจสถานการณ์บางอย่างได้โดยทันที  
ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้โดยสัญชาตญาณ (Intuition) ของเราโดยตรง นอกจากนี้
วัฒนธรรมตามแนวคิดวัฒนธรรมการประท้วงในแง่ของการตระหนักรู้ถึงความหมายของ
เหตุการณ์ผ่านประวัติศาสตร์และประสบการณ์ท่ีมนุษย์รับรู้นั้นสามารถแฝงอยู่ในภาพได้ 
เช่น ภาพศพท่ีถูกยิงเสียชีวิต หรือศพท่ีถูกแขวนคอใต้ต้นมะขาม มนุษย์มองภาพแล้วเกิด



139 

 

การรับรู้ ท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและสามารถเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสีย 
หรือเกิดความเห็นอกเห็นใจตามหลักศีลธรรมเพราะภาพนั้นสอดแทรกเนื้อหาและ
ความหมาย ท าให้มนุษย์รับรู้ถึงความหมายและเกิดความรู้สึกบางอย่างและเข้าใจภาพ
เหล่านั้นได้แม้จะไม่รู้จักผู้ท่ีเสียชีวิตเลยก็ตาม  

การเข้าใจถึงวัฒนธรรมส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของภาษาท่ีได้กลายเป็นเครื่องมือ
ในการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ  อย่างค าท่ีแต่ละภาษาผลิตขึ้นก็ท าให้
มนุษย์รับรู้ส่ิงรอบตัวได้แตกต่างกันออกไปตามแต่ละภาษา ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละ
สถานการณ์ของสังคมและวัฒนธรรม ค าบางค าอาจจะมีนัยซ่อนอยู่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ของผู้ใช้ค าเหล่านั้นด้วย ท าให้เกิดการรับรู้หรือเข้าใจความหมายจริง ๆ ของค าค านั้นแค่
เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น โดยเหตุเช่นนี้วัฒนธรรมจึงจ าเป็นจะต้องมีตัวน าพาหรือส่งต่อ
ความหมาย กล่าวคือ ตัวน าพาจะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการส่ือความหมายจากนักเคล่ือนไหว 
ผู้เข้าร่วมขบวนการหรือศิลปินฯ ไปสู่คนอื่น ๆ ในฐานะผู้รับชมเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
หรือความต้องการท่ีอาจมีเหมือนกันจนน าไปสู่การเคล่ือนไหวร่วมกันในท่ีสุด  

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษาและวิเคราะห์ผ่านตัวน าพาความหมาย 2 
รูปแบบ ได้แก่ ตัวพาความหมายในเชิงรูปธรรม (Figurative carrier of meaning) 
และ ตัวพาความหมายในเชิงกายภาพ (Physical carriers of meaning) ตัวพา
ความหมายในเชิงรูปธรรม (Figurative carrier of meaning) เป็นตัวน าความหมายเพื่อส่ง
ต่อข้อความหรือวัตถุประสงค์ของนัก เคล่ือนไหวหรือศิลปินท่ีท าให้ เหตุการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมน ามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงรูปธรรมมาก
ขึ้น ซึ่งตัวพาความหมายในเชิงรูปธรรมมีหลายลักษณะ โดยผู้ศึกษาวิจัยเลือกน าเสนอ 3 
ประเภท ได้แก่ 1) ลักษณะตัวละครการเมือง (Characters) ลักษณะตัวละครส่วนใหญ่
แ ล้ ว มั ก ป ร า ก ฏ ใ ห้ เ ห็ น ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ตั ว ร้ า ย  ( Devil)  วี ร บุ รุ ษ  ( Hero)  
หรือวีรสตรี (Heroine) และเหยื่อ (Victim) ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถบ่งบอกให้ผู้รับสาร
รับรู้และเกิดความรู้สึกได้ว่าใครถูก ใครผิด ใครน่าสงสาร 2) การท างานของลักษณะตัว
ละครการเมือง (Characters work)  เกิดขึ้นจากศิลปินหรือผู้สร้างลักษณะตัวละครท่ี
ต้ังใจจะนิยามตัวเองหรือคนอื่น ๆ ไปตามบริบททางสังคม ส่ิงแวดล้อมหรือปัจจัยอื่น ๆ ส่ิง
เหล่านี้จะท าให้ผู้คนรับรู้ว่าตัวละครมีความรู้สึกอย่างไร สะท้อนตัวละครกับในบริบททาง
สังคมในแง่มุมไหน นอกจากนี้ตัวละครนั้น ๆ อาจจะแสดงในความหมายแง่อื่นได้ขึ้นอยู่กับ
ผู้รับสารตีความ  3) อุดมการณ์ (Ideologies) คือ ระบบความคิดของมนุษย์ท่ีสามารถ
อธิบายส่ิงท่ีมีความหมายบนโลกและบ่งบอกถึงการกระท าได้ (Jasper, 2014: 39 – 43 ) 
ตัวพาความหมายในเชิงกายภาพ มีหลายลักษณะ โดยผู้ศึกษาวิจัยเลือกน าเสนอ  
3 ประเภท ได้แก่ 1) ค า (word) อิทธิพลของภาษาท าให้ค านั้นมีความหมายสอดแทรก
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ภายในตัวของค าค าหนึ่ง โดยความหมายของค าขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม บริบทและส่ิงแวดล้อม
ของมนุษย์ซึ่งสามารถต่างกันออกไปได้ 2) การต้ังชื่อ (Naming) การตั้งช่ือท าให้เรามองส่ิง
ท่ีคุ้นเคยในมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป กลายเป็นช่องทางใหม่ให้คนรับรู้ เช่น ลุง หมายถึง 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นต้น และ 3) สื่อที่ปรากฏให้มองเห็นได้ด้วยตา (visual 
images) เราสามารถมองเห็นและเข้าใจความหมายท่ีผู้ส่ือสารต้องการจะส่ือได้ 

  
3.2 อารมณ์ของการประท้วง (The emotion of protest) 
ความคิดผ่านทางอารมณ์ (Thinking through emotions) ตามทัศนะของ

นักจิตวิทยา Gigerenzer (2007 อ้างถึงใน Jasper, 2018: 16) คือการคิดค านวณอย่าง
รวดเร็วหรือฉับพลันซึ่ง Gigerenzer มองว่าเป็นวิธีท่ีดีกว่าการคิดท่ีผ่านการไตร่ตรองมาแล้ว 
เขายังกล่าวอีกว่า ในสถานการณ์ท่ีคุ้นเคยในระยะหนึ่งหากมนุษย์ต้องเลือกมนุษย์นั้นมักจะ
เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดก่อน แต่เมื่อมีเวลาคิดถึงความเป็นไปได้อื่น ๆ มนุษย์จะเริ่มจินตนาการแล้ว
ว่าส่ิงนั้นมีค่ามากน้อยเพียงใดท่ีจะกระท าเช่นนั้นออกไป ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมนุษย์เริ่มนึก
ถึงข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องท าให้สามารถตัดตัวเลือกอื่น ๆ ออกไปได้ อารมณ์เป็นส่ิงท่ีท าให้
มนุษย์มักรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไรเมื่อเกิดอารมณ์นั้น ๆ ขึ้น แต่มนุษย์นั้นไม่ได้ตระหนักใน
อารมณ์ของตนเองเสมอไปจนกระท่ังเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการได้รับอิทธิพลมาจาก
ส่ิงแวดล้อมก็ท าให้มนุษย์สามารถเห็นได้ถึงอารมณ์ของตนเองชัดเจนมากขึ้น และอารมณ์
ต่าง ๆ เหล่านี้ยังท าให้เกิดพลังขับเคล่ือนไปสู่การกระท าท่ีต่างกันออกไป ในกระบวนการคิด
และความรู้สึกของมนุษย์ในบริบททางการเมืองจึงหมายถึงการท่ีประชาชนถูกกดขี่ ลิดรอน
สิทธิและรับรู้ถึงความเป็นเผด็จการของรัฐบาลทหารท่ีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน จึงท าให้เกิด
ความคิดจะไม่ทนอีกต่อไปจึงออกมาเคล่ือนไหว เช่น ลงข้อความ (Post) วิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลในส่ือสังคมออนไลน์ส่วนตัวแบบฉับพลัน การรับรู้ถึงข่าวการเมืองแล้วน ามาวาดเป็น
ภาพแล้วเผยแพร่ในส่ือสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

ศิลปินและนักเคล่ือนไหวสร้างกิจกรรม ผลิตผลงานศิลปะต่าง ๆ ขึ้นมาได้นั้น 
ศิลปินประกอบไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างหลากหลาย ซึ่งอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจเกิด
จากส่ิงรอบตัวท่ีกระตุ้นให้เหล่าศิลปินแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาท้ังในรูปแบบท่ีผ่าน
การคิดอย่างมีสติหรือออกมาในรูปแบบท่ีเฉียบพลัน โดยส่ิงท่ีกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของ
ศิลปินมาจากบริบททางสังคมการเมืองหรือปัจจัยอื่น ๆ โดยศิลปินนั้นตอบสนองต่ออารมณ์
ความรู้สึกจากส่ิงท่ีพบเจอหรือเผชิญอยู่และถ่ายทอดออกมา งานศิลปะท่ีถูกสร้างขึ้นและ
เผยแพร่ออกมาสามารถบ่งบอกอุดมการณ์ การต่อสู้และต่อต้านรัฐได้ รวมถึงสามารถ
ส่ือสารและสะท้อนไปถึงผู้ชมหรือสาธารณชนให้เกิดเป็นความรู้สึกมากมายเกิดขึ้น และ
ตอบสนองหรือสะท้อนกลับหลังจากได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นแล้ว ตามแนวคิดอารมณ์ของ
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การประท้วงสามารถแบ่งชนิดของอารมณ์ได้หลากหลาย ผู้วิจัยเลือกบางส่วนของแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้  1) อารมณ์สะท้อนกลับ (Reflex emotion) 
Griffiths (1998 อ้างถึงใน Jasper, 2018: 34) อธิบายว่า อารมณ์สะท้อนกลับเป็นปฏิกิริยา
ท่ีแสดงออกอย่างชัดเจนเมื่อมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบกับทางกายและจิตใจของมนุษย์ 
โดยมนุษย์นั้นจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยการ
แสดงออกผ่านการกระท าหรือแสดงสีหน้า 2) การกระตุ้น (Urge) ทางด้านอารมณ์การ
กระตุ้นมีผลท าให้เกิดการหยุดชะงักหรือช่วยเร่งให้มนุษย์ลงมือกระท าหรือตัดสินใจได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น การกระตุ้นอาจจะชักจูง โน้มน้าวผู้คนได้โดยใช้ความเช่ือท่ีมีอยู่บนโลก ท าให้
มนุษย์สามารถแสดงการกระท าอย่างหนึ่งได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ และช่วยกระตุ้น
ให้มนุษย์สามารถไปสู่วัตถุประสงค์นั้น ๆ ได้ตามท่ีตนต้ังใจไว้ได้ 
 

3.3 ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง 
ยุทธวิธีการเคล่ือนไหวในขบวนการทางสังคมถือเป็นรูปแบบวิธี การต่อสู้ท่ีนัก

เคล่ือนไหวและผู้เข้าร่วมขบวนการใช้ในการเรียกร้องและแสดงจุดประสงค์ต่อรัฐบาลหรือผู้
มีอ านาจ เพื่อให้รัฐบาลและผู้มีอ านาจยอมท าตามข้อเรียกร้องและวัตถุประสงค์ของ
ขบวนการเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างและแก้ไขปัญหาท าให้ขบวนการ
เคล่ือนไหวนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ ส่ิงท่ีท้าทายกลุ่มผู้ท้าทายต่อระบบการเมือง คือ การ
แสวงหาหนทางชนะความไร้อ านาจและขาดโอกาสในสถานการณ์ท่ีตนเองเป็นฝ่าย
เสียเปรียบ ท าให้ลักษณะส าคัญของแนวทางการเคล่ือนไหวมองข้ามการเรียกร้องผ่าน
ช่องทางการเมืองปกติ และในบางครั้งผู้ท้าทายจ าเป็นต้องสร้างกิจกรรม ท้าทายและสร้าง
ความน่าสนใจขึ้น แต่มีรูปแบบวิธีการไปในทางลบต่อระบบ เพื่อให้ตนเองสามารถเข้าไป
ต่อรองอ านาจกับผู้มีอ านาจได้ เช่น การรวมตัวกันชุมนุมประท้วงเพื่อกดดันรัฐบาลให้
ลาออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้น (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552)   

ยุทธวิธีการเคล่ือนไหวเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ท้าทายระบบการเมืองปกติกับรัฐ
หรือกลุ่มผู้มีอ านาจ โดยรูปแบบของยุทธวิธีการเคล่ือนไหวท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยท่ีผู้วิจัย
ศึกษาได้แก่ รูปแบบที่หนึ่ง ยุทธวิธีการขัดขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกติ มีลักษณะ
วิธีการคล้ายเคียงกับปฏิบัติการท้าทายซึ่งหน้า กล่าวคือ เป็นปฏิบัติการท่ีไม่เป็นไปตาม
กระบวนการและกลไกทางการเมืองในระบบปกติเพื่อแก้ไขความอยุติธรรมทางสังคม แต่
ยุทธวิธีการขัดขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกติเป็นยุทธวิธีใหม่ท่ีเข้าไปขัดขวาง กดดัน
กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐ ต้ังค าถามกับความชอบธรรมท่ีด ารงอยู่  แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับแรก เป็นปฏิบัติการท้าทายท่ีไม่ผิดกฎหมายใช้ความกล้าได้กล้า
เสียของนักเคล่ือนไหว เช่น การอดอาหารประท้วง ระดับที่สอง เป็นกิจกรรมละเมิด
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กฎหมายแต่เป็นปฏิบัติการท่ีไม่ใช้ความรุนแรง เช่น อารยะขัดขืน กราฟิต้ีตามผนัง ก าแพง  
เป็นต้น รูปแบบที่สอง ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติ มีลักษณะในรูปแบบเก่า
ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ในระดับของการยอมรับได้และตามบรรทัดฐานของ
ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ไม่มีความจริงจัง ใช้การเรียนรู้และประสบการณ์ท่ี
ผ่านมามากกว่าการท าตามหลักวิธีหรือทฤษฎี ตัวอย่างเช่น การจัดสัมมนาทางการเมือง 
การเดินขบวน การนัดหยุดงานและการลงช่ือ เป็นต้น 

การต่อต้านและการประท้วงในรูปแบบสันติวิธี ในปัจจุบันมุ่งเน้นใช้ยุทธวิธีการ
ต่อสู้แบบสันติวิธีซึ่งเป็นปฏิบัติการไร้ความรุนแรงในการต่อสู้ทางการเมืองมากขึ้น โดย 
Gene Sharp (1979 อ้างถึงใน จันจิรา สมบัติพูนศิริ 2563: 7 - 8) อธิบายไว้ว่าสันติวิธี
สามารถบ่อนเซาะฐานอ านาจของผู้มีอ านาจและอาจจะน ามาสู่การเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยได้ เนื่องจากสันติวิธีจะโน้มน้าวให้ประชาชน 
เห็นความไม่ชอบธรรมของผู้มีอ านาจ อีกท้ังสันติวิธียังท าให้การโต้กลับโดยใช้ความรุนแรง
ของรัฐถูกลดทอนความชอบธรรมลง อาจเป็นเหตุให้ประชาคมโลกทางการทูตมองเห็นและ
ลดความช่วยเหลือติดต่อกับประเทศไทยลงได้ ยุทธวิธีท่ีม็อบและการชุมนุมส่วนใหญ่ใช้ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การแสดงออกโดยใช้ความรุนแรง และการใช้
ศิลปะในการประท้วง เช่น ดัดแปลงบทเพลงเสียดสี ล้อเลียน อย่างเพลง 1 2 3 4 5 I hear 
too, ไม่รักระวังติดคุก และการแสดง performance art ของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา   
เป็นต้น 

 สันติวิธีคือรูปแบบหนึ่งของยุทธวิธีในการเคล่ือนไหวทางสังคม โดยสันติวิธีคือการ
เคล่ือนไหวแบบสันติ ไร้ความรุนแรงและใช้แนวทางสร้างสรรค์ในขบวนการ ซึ่งผู้วิจัยได้เน้น
ศึกษาสันติวิธี 2 สายหลัก ได้แก่ สายหลักการ (Principled Nonviolence) และสาย
ปฏิบัติการ (Pragmatic Nonviolence)  สายหลักการเช่ือว่าจะประสบความส าเร็จในการ
สร้างสันติภาพได้ วิธีการต่อต้านต้องอยู่ในรูปแบบของสันติ (จันจิรา สมบัติพูนสิริ , 2558: 
41) กล่าวคือ มีความสงบ ปราศจากความรุนแรง โดยวิธีการประท้วงท่ีท าร้ายจิตใจหรือ
สร้างความรู้สึกหมางเมินแก่ฝ่ายตรงข้ามถือเป็นความรุนแรงท้ังในเชิงสัญลักษณ์ ในส่วนของ
สายปฏิบัติการนั้นนับกิจกรรม เช่น ละครเร่ การเสียดสี หรือตลกอ า แต่ทว่างานศึกษา The 
Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude (Boetie, 1975 
อ้างถึงใน จันจิรา สมบัติพูนสิริ, 2558) เห็นว่า กิจกรรมบันเทิงท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึงงาน
มหรสพและโชว์ตลกขบขันถือว่าเป็นเครื่องมือให้ผู้มีอ านาจกดขี่ประชาชนต่อไปได้ เพราะ
ความบันเทิงท าให้ผู้คนหลงระเริงและลืมความยากแค้น รวมถึงความอยุติธรรมท่ีกระท าโดย
ผู้มีอ านาจ ความบันเทิงจึงเป็นเครื่องมือปกครองอย่างแนบเนียนแบบหนึ่งท่ีได้ผลกว่าการ
ลงโทษให้ผู้คนกลัว  
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กรอบการวิเคราะห์การศึกษา (Macro – mobilization) 

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) วิจัยในหัวข้อ “การใช้
งานศิลปะในฐานะยุทธวิธีการเคล่ือนไหวต่อต้านอ านาจเผด็จการของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้ังแต่หลังรัฐประหาร 2557 ถึงปัจจุบัน” ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งท าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมภายในบริบทต่าง ๆ ได้ดี รวมถึงท าความเข้าใจในมุมมองของผู้กระท าและสามารถใช้
วิเคราะห์เรื่องราวและชีวิตทางสังคมท่ีมีบุคคลเป็นผู้กระท าและมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
เวลาและสถานการณ์อีกด้วย ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดวัฒนธรรมในการประท้วง (Culture of 
protest) แนวคิดอารมณ์ของการประท้วง (The emotion of protest) และแนวคิด
ยุทธวิธีเคล่ือนไหวของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองมาใช้ในการตีความและ
วิเคราะห์งานศิลปะท้ังประเภทภาพและบทเพลง โดยวิเคราะห์ภาพ ค า ข้อความ ภูมิหลัง 
วัตถุประสงค์และความต้องการของศิลปินในการตัดสินใจเลือกใช้ศิลปะเป็นยุทธวิธีต่อสู้ 
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ต่อต้านกับรัฐเผด็จการ โดยใช้ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท้ังแหล่งทุติยภูมิและปฐม
ภูมิ โดยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากเอกสารวิจัย บทความ หนังสือวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิจะเป็นการสัมภาษณ์จากศิลปิน การวิจัยครั้งนี้จะ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ถึงตัวบริบททางสังคมและ
การเมืองในปี 2557 – 2563 นอกจากนี้จะสัมภาษณ์ศิลปินเพื่อน าข้อมูลมาตีความและ
วิเคราะห์เพื่อท าใหเ้ข้าใจถึงค าตอบของค าถามวิจัยและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยมากยิ่งขึ้น 
พร้อมกับน าเสนอการศึกษาและการวิเคราะห์ท้ังในรูปแบบตาราง มีการลงรายละเอียดของ
การศึกษาท้ังในภาพรวมและแยกย่อยในระดับผลงานศิลปะ  พร้อมกับน าเสนอ 
ผลการศึกษาแบบพรรณนา  

5. สรุปผลการศึกษา 

ภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลทหารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีสืบ
เนื่องมาจากการรัฐประหารเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และบริบททางสังคมและการเมืองต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา  มีผลท าให้
ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่วังวนของเผด็จการทหารอีกครั้ง และเกิดการต้ังค าถามของศิลปิน
ต่อสังคมท่ีเป็นอยู่ ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการเลือกใช้ศิลปะเป็น
ยุทธวิธีในการต่อสู้และต่อต้านรัฐอย่างสันติวิธี ผลงานของศิลปินได้แสดงให้เห็นถึงมุมมอง
ทัศนคติ ระดับการต่อต้านและรูปแบบการต่อต้านของศิลปิน รวมถึงการส่ือสารของศิลปินท่ี
สะท้อนต่อสถานการณ์ในสังคมท่ีเกิดในขณะท่ีถูกปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหารผ่าน
ผลงานศิลปะในรูปแบบท่ีตนเองถนัดไปสู่สาธารณชน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผลงานศิลปะ
ถือเป็นช่องทางหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของบุคคล เนื่องจากศิลปะสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ท่ีบางครั้งแสดงออกผ่านค าพูดและการแสดงออกตรง ๆ ไม่ได้ นอกจากนี้ 
ศิลปะยังสามารถตีความได้หลายแง่มุม ซึ่งท าให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่จ าเป็นต้องจ ากัด
ความความหมายของงาน ผู้ท่ีรับชมรับฟังสามารถตีความและให้ความหมายกับศิลปะนั้นได้
อย่างเล่ือนไหลไปตามบริบทและความเข้าใจของตนเองตามระดับการตีความและ 
ความต้องการของผู้ชมเอง หากแต่ผู้ชมมีการรับรู้ ประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึก
เดียวกันกับศิลปิน จึงอาจน าไปสู่ความรู้ สึกร่วม และเกิดการกระท าร่วมกันในการ
เคล่ือนไหว เรียกร้องเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงสังคมในภายภาคหน้าได้ ดังนั้น ศิลปะจึง
เป็นรูปแบบหนึ่งในการต่อต้านอย่างสันติวิธี โดยต่อสู้ ต่อรองอ านาจรัฐและสามารถ
ถ่ายทอดอุดมการณ์ของศิลปินท่ีมีต่อสังคมและการเมือง  รวมถึงไปปลุกเร้าและสร้าง
จิตส านึกของผู้ชมหรือสาธารณชนให้เกิดการตระหนักรู้ จนน าไปสู่การเคล่ือนไหวในหลาย
ระดับในสังคมได้ 
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ผู้วิจยัได้น าเสนอมุมมองส าหรับการท าความเข้าใจยุทธวิธีการใช้งานศิลปะในการ
เคล่ือนไหวต่อต้านอ านาจรัฐระหว่างปี พ.ศ. 2557-2563 โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงยุทธวิธีใน
การต่อสู้และเรียกร้องต่อปัญหาทางสังคมและการเมืองท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึง ได้
น าเสนอเรื่องราวและสถานการณ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในบริบทสังคม 
ต้ังแต่หลังมีการรัฐประหาร 2557 จนถึงปัจจุบันนั้น ก็เพื่อน ามาสู่การตระหนักถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยได้เริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจการ
กระท าของผู้ชุมนุมนักเคล่ือนไหวและศิลปิน โดยเฉพาะในกรณีศึกษาของวิจัยช้ินนี้ท่ีศึกษา
ศิลปิน Headache Stencil, Baphoboy, ไข่แมวx, Rap Against Dictatorship และ
โยชิ 300 ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในระดับท่ีท้ังวิพากษ์วิจารณ์ เสียดสี ล้อเลียนรัฐ 
รวมถึงสะท้อนเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ศิลปะจึงถือเป็นรูปแบบหนึ่งของอาวุธใน 
การต่อสู้และอยู่ในขอบเขตสันติวิธี เนื่องจากเจตจ านงของการแสดงออกอย่างหนึ่งของ
ศิลปินคือเรียกร้องให้ประชาชนหรือสาธารณชนเข้าใจว่าสังคมก าลังเกิดอะไรขึ้น มีปัญหาใด
และก าลังเรียกร้องอะไรกันอยู่ แม้ว่าองค์ประกอบของงานศิลปะจะมีลักษณะรุนแรง มี
ความหมายเสียดสี เหน็บแนม ต าหนิ ใช้ค าหยาบคายบ้าง แต่ท้ังหมดล้วนไม่ใช่ความรุนแรง
ท่ีส่งผลต่อการบาดเจ็บหรือชีวิตของใครได้ ศิลปินเน้นแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ การเสียดสี
และสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างของรัฐไทยมากกว่าการใช้ก าลังเข้าต่อสู้ ซึ่งศิลปะท า
ให้ประชาชนเข้าใจถึงจุดยืนท่ีปราศจากการกีดกันทางความคิด และเป็นส่วนหนึ่งในการให้
ความหมายในการต่อต้านและต่อสู้กับรัฐอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากความรุนแรง ซึ่งท าให้
สาธารณชนสนใจและร่วมใช้ยุทธวิธีนี้ในการต่อสู้เคล่ือนไหวทางการเมืองร่วมกันต่อไป  

ผู้วิจัยได้น ากรอบการวิเคราะห์ยุทธวิธีการใช้งานศิลปะในการระดมการเคล่ือนไหว
ต่อต้านรัฐบาลมาประกอบการวิเคราะห์ศิลปินและผลงานศิลปะผ่านแนวคิด 3 แนวคิด 
ได้แก่ 1) แนวคิดวัฒนธรรมในการประท้วง (Culture of protest) 2) อารมณ์ของการ
ประท้วง (The emotion of protest) 3) ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง จากการศึกษาจึงพบว่า บริบททางสังคมและการเมือง
มีอิทธิพลไปกระตุ้น (Urge) ให้ศิลปินและผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วม คืออารมณ์โกรธ
และไม่พอใจ อันเนื่องจากเหตุการณ์ความอยุติธรรม ความไม่ชอบธรรมและลิดรอนสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นส่ิงเร้า รวมถึงการถูกกดขี่ คุกคามและสภาพแวดล้อมท่ี
ประชาชนเผชิญได้รับผลกระทบมากมายในชีวิต ท้ังการประกอบอาชีพ ความเหล่ือมล้ า 
คุณภาพชีวิตแย่ลง ส่ิงเหล่านี้ทับถม สะสมจนท าให้ศิลปินออกมาเคล่ือนไหวลงในงานศิลปะ
ตามทักษะท่ีตนเองถนัดเพื่อระบายอารมณ์ความรู้สึก อีกท้ังยังซ่อนนัยบางอย่างแอบแฝงอยู่
ในผลงานอย่างตัวน าพาความหมายในเชิงรูปธรรม (Figurative carrier of meaning) 
ท่ีมีร่วมกันของทุกศิลปินประกอบไปด้วย ตัวละคร (Characters) ทางการเมือง เช่น    
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พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ อาจารย์ปวิน รุ้ง ปนัสยา ไผ่ดาว
ดิน เพนกวิน พริษฐ์ ท่ีมีการท างานของตัวละคร (Characters work) แสดงให้เห็นถึงการ
ต่อสู้กับรัฐเผด็จการ ความไม่ชอบธรรมท่ีเกิดขึ้น ท้ังการคุกคาม ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพและ
ใช้ความรุนแรงกับประชาชน การเรียกร้องประชาธิปไตยและต้องการแก้ไขโครงสร้างทาง
สังคมและการเมืองในหลายประเด็นอย่างสถาบันกษัตริย์ สถาบันการศึกษา สถาบันการ
ปกครอง เป็นต้น โดยในงานศิลปะนั้นแสดงอุดมการณ์ (Ideologies) ซึ่งเป็นอีกจุดร่วม
หนึ่งของศิลปินอย่างชัดเจนว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลทหาร นอกจากนี้ ศิลปินยังน าเสนอผ่าน
ตัวน าพาความหมายในเชิงกายภาพ (Physical carrier of meaning) ท่ีเป็นตัวน าพา
ความหมายเพื่อส่งต่อข้อความ วัตถุประสงค์และความคาดหวังของศิลปิน หรือนัก
เคล่ือนไหวคนหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ค า (Word) ท่ีร้อยเรียงในเนื้อร้องตามบทเพลงท้ัง
แร็พและเพลงดัดแปลง บ่งบอกได้ถึงการต่อต้านรัฐ ท้ังในรูปแบบการวิพากษ์วิจารณ์ เสียด
สีและล้อเลียน พบการต้ังชื่อ (Naming) ให้กับตัวละคร เช่น ลุง แทนพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท่ีปรากฏในเพลงดัดแปลงเกือบทุกเพลงของโยชิ 300 และสื่อที่ปรากฏให้เห็น
ด้วยตา (Visual images) อยู่ในงานศิลปะประเภทภาพ และมิวสิควิดิโอเพลงของศิลปิน 
ซึ่งท าให้การรับรู้และเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกประกอบกับการรับสารในการชมและฟังมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นล้วนจุดเช่ือมนัย สัญลักษณ์และความหมายซ่อนเร้นแอบ
แฝงอยู่ในผลงานศิลปะ เพื่อส่งต่อไปสู่สาธารณชนผู้รับชมจนท าให้เกิดความเข้าใจใน
เหตุการณ์หรือเรื่องราวท่ีส่ือออกมาว่าเกิดปัญหามากมายในสังคมท่ีควรจะได้รับการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น   

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า ในการน าเสนอผลงานศิลปะของศิลปินผ่านท้ัง
ทางเพจเฟซบุ๊กอย่างผลงานของ Headache Stencil, ไข่แมวx และ Baphoboy และ
ผ่านช่องทางยูทูบอย่างผลงานของ Rap Against Dictatorship และ โยชิ300 ล้วน
สามารถน าเสนอและเข้าถึงผู้คนได้จ านวนมาก แพร่หลาย รวดเร็วและกว้างขวาง แสดงถึง
การเข้าถึงสาธารณชนได้จากยอดไลก์ของท้ังเฟซบุ๊กเพจของศิลปินและยอดไลก์ในผลงาน
ภาพนั้น ๆ ยอดวิวการเข้าชมและรับฟังเพลง การแสดงความคิดเห็นใต้รูปหรือมิวสิกวิดีโอ
เพลง รวมถึงการแชร์ส่งต่อออกไป ถือเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า ศิลปะใน
เชิงต่อต้านรัฐและสะท้อนการเมืองเรียกความสนใจต่อสาธารณชนให้สนใจการเมืองได้เพิ่ม
มากขึ้น เห็นได้จากยอดไลก์และการติดตามท่ีเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังงานศิลปะในเชิงต่อต้านรัฐ
นี้ยังมีอิทธิพลต่อรัฐอย่างเห็นได้ชัด ยืนยันได้จากปฏิกิริยาโต้ตอบกลับจากรัฐท่ีคุกคามศิลปิน
อยู่หลายครั้ง ท้ังออกหมายจับหรือส่งกลุ่มต ารวจนอกเครื่องแบบตามศิลปิน ได้แก่  
Headache Stencil, Rap Against Dictatorship และโยชิ 300 รวมถึงเหตุการณ์เฟซบุ๊ก
เพจไข่แมวหายไป และเพลงวิพากษ์วิจารณ์รัฐอย่าง  ‘ปฏิรูป’ ของศิลปิน Rap Against 
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Dictatorship ไม่สามารถเข้ารับชมรับฟังได้จากยูทูบไทย ซึ่งจากท่ีกล่าวไปล้วนแสดงให้เห็น
ถึงว่าศิลปะต่อต้านและสะท้อนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีศิลปินได้สะท้อนออกมาผ่าน
ผลงานของพวกเขาล้วนกระทบต่อจิตใจรัฐและใช้เป็นอาวุธหนึ่งในการต่อสู้กับรัฐได้ รวม
ถึงแม้ว่างานศิลปะของแต่ละศิลปะจะมีลักษณะหรือจุดเด่นท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีจุด
ร่วมเดียวกันคือแนวความคิดในการต่อต้านความเป็นเผด็จการของทหารซึ่งถือได้ว่าเป็นจุด
ร่วมของวัตถุประสงค์ท่ีมีต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเชิงต่อต้านเสียดสีรัฐด้วย อีกท้ัง
อี ก จุ ด ร่ ว มหนึ่ ง ขอ ง ศิลปิ น ท่ี มี ร่ ว มกั น คื อ  สร้ า ง ผลง าน เพื่ อ ส่ ง ต่ อสาร ท่ีมี นั ย 
ไปกระตุ้นสาธารณชนเพื่อให้รับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยู่ในสังคม เพื่อให้สาธารณชนเกิดการ
ตระหนักรู้ กล้าต้ังค าถาม และออกมาเคล่ือนไหวเพื่อการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีดีขึ้นร่วมกัน 
 การศึกษาท่ีผ่าน ๆ มา ศิลปะมักถูกผูกหรือเช่ือมกับอุดมการณ์อนุรักษนิยม ความ
เช่ือเรื่องเทพเจ้า หรือความสวยงามตามความสุนทรีย์ ซึ่งงานศิลปะส่วนใหญ่มักจะต้องวิ่ง
ตามกรอบของสังคมนั้น ๆ เพราะหากสร้างศิลปะท่ีออกจากกรอบเดิม ก็อาจถูกผลักออก
จากกรอบค าว่าศิลปะได้ แต่เมื่อผู้วิจัยศึกษาศิลปะที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้วิจัยพบว่าศิลปะท่ี
ต่อต้านรัฐไม่ถูกใจผู้มีอ านาจในสังคมเผด็จการ หรือในบางครั้งเกิดการท าลายงานศิลปะ
เหล่านั้นขึ้น รวมท้ังการจัดนิทรรศการศิลปะประเภทต่อต้านและเสียดสีรัฐจะต้องมีทหาร
หรือต ารวจไปเฝ้า แสดงถึงการคุกคามและลิดรอนสิทธิการแสดงออกของประชาชนเป็น
อย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นความเส่ียงท่ีศิลปินสร้างงานศิลปะในประเภทนี้ เนื่องจาก
ศิลปินได้ใช้ยุทธวิธีการท่ีไปขัดขวางและท้าทายระบบการเมืองปกติ แต่ศิลปินยังยืนหยัด
ต่อสู้ต่อระบอบเผด็จการ และสานต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยผ่านการสร้างงานศิลปะเพื่อ
ใช้ในการต่อสู้ ต่อต้านกับรัฐต่อไป อีกท้ังรูปแบบของงานศิลปะที่ต่อต้านรัฐท่ีผู้วิจัยศึกษานั้น
มีหลากหลายรูปแบบ แม้ว่ารูปแบบงานศิลปะของเหล่าศิลปินจะแตกต่างกัน ท้ังในเรื่องของ
ระดับและรูปแบบของการต่อต้านท่ีชัดเจนหรือไม่ชัดเจน และมีองค์ประกอบของศิลป์ท่ี
ต่างกันไป แต่ ‘จุดร่วม’ ในมุมมองความคิดและวัตถุประสงค์ของเหล่าศิลปินคือ ใช้ศิลปะ
ในการแสดงออกในการต่อต้านและต่อสู้กับรัฐเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นต่อชีวิตตัวเองและ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบต่าง ๆ ในประเทศ และต้องการเป็นอีกส่ือหนึ่งท่ีน าเสนอส่ิงท่ีรัฐ
ได้กระท าในสังคม รวมถึงใช้ศิลปะเป็น เหมือนส่ือท่ีท าหน้าท่ีแทนส่ือในกระแสหลัก 
เนื่องจากสังคมเผด็จการควบคุมส่ือหลักด้วยท าให้ส่ือไม่ท าหน้าท่ีส่ือสารเหตุการณ์ในสังคม
อย่างตรงไปตรงมา ท าให้เหล่าศิลปินต้องเป็นเหมือนตัวแทนหรือกระบอกเสียงท่ีกล้าพูด
ความจริงอีกด้านท่ีรัฐไม่เคยเปิดเผยหรือท่ีรัฐบิดเบือนความจริง 
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บทคัดย่อ 

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจท่ีตกต่ า เกิดภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผล
ให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องปิดตัวลง ผู้คนตกงานกันมากขึ้น นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไม่มี
งานรองรับ ปัญหาการกู้หนี้ยืมสินท่ีเพิ่มมากขึ้นและพบว่ามีประชากรติดการพนันเป็น
จ านวนมาก ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะทราบว่าสถานะสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีผล
ต่อการเล่นพนันท่ีเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากงานวิจัยท่ีผ่าน ๆ มายังไม่มีงานศึกษาว่า
สภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อการเล่นพนันของคนไทย โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ    
1) เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงปี พ.ศ.2562-2563 2) เพื่อศึกษาการเล่นการ
พนันของคนไทย และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจกับการเล่น
พนันของคนไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีเล่นการพนัน ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเล่นหวยใต้ดินและกลุ่มตัวอย่างท่ีเล่นบาคาร่า จ านวนท้ังหมด 20 คน โดย
แบ่งเป็นผู้เล่นหน้าเก่าและผู้เล่นใหม่ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์พูดคุยเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงปี พ.ศ.2562-2563 เกิดการ
การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวสูงในครึ่งแรกของปี 2563 โดยเฉพาะ
หลังจากทางการประกาศปิดเมืองมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในครึ่งปี
แรกของปี 2562 เป็นการหดตัวท่ีร้อยละ 6.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน การส่งออกสินค้า
และบริการในรูปเหรียญสหรัฐหดตัวร้อยละ 17.6 โดยในครึ่งแรกของปี 2563 การส่งออก
สินค้าหดตัวร้อยละ 7.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามอุปสงค์จากต่างประเทศท่ีอ่อนแอ
และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลกและภูมิภาค การส่งออกสินค้าหมวดหลักท่ีมีการ
หดตัวสูง 2) การเล่นการพนันของคนไทยพบว่า อัตราการเข้าเล่นและการลงจ านวนเงินใน
การแทงแต่ละครั้งนั้นเพิ่มข้ึนจริง โดยให้เหตุผลท่ีว่าการเล่นพนันของพวกเขาเป็นการลงทุน
ท่ีเส่ียงแต่คุ้มค่าถ้าพวกเขาถูกรางวัล เพราะเป็นช่องทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถหาเงินได้
ง่ายและได้เงินเร็ว บวกกับเหตุผลท่ีในช่วงปี 2563 มีการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 ซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างมากกับพวกเขาเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ ท่ีอยู่ตามโรงงาน 
ห้างสรรพสินค้า รับจ้างเป็นเป็นพนักงานท่ัวไป บางคนก็อยู่ในเขตท่ีมีพื้นท่ีเส่ียง ท าให้พวก
เขาต้องโดนพักงานเพื่อเฝ้าระวังโรค ธุรกิจปิดตัวเพราะขาดรายได้ อีกท้ังยังถูกลดเงินเดือน
เพราะไม่สามารถท ายอดขายให้กับบริษัทได้ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นเหตุชักน าให้พวกเขา
ต้องหันมาพึ่งช่องทางการพนันแม้จะมีโอกาสเส่ียงก็ตาม และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพทางเศรษฐกิจกับการเล่นพนันของคนไทย จะเห็นได้ว่าสภาพเศรษฐกิจท่ีแย่ท าให้
รายได้ท่ีควรจะได้รับกลับน้อยลงเพราะต้องมาประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของ   
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ไวรัสโควิด-19 เพราะส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลท่ีท างานเป็นพนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน 
มีโอกาสท่ีจะพบเจอกับเช้ือไวรัสได้ง่าย เมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท า
ให้บางท่ีต้องปิดเพื่อท าความสะอาด บางบริษัทต้องส่ังให้พนักงานหยุดงานเพื่อเฝ้าระวังโรค 
บางคนต้องประสบกับปัญหาการท ายอดให้กับบริษัทเพื่อต้องการค่าคอมมิชช่ันถ้ายอดตก
ค่าคอมมิชช่ันก็ตกตามไปด้วย อีกท้ังยังต้องเจอกับปัญหาการตกงานท่ีมาจากการถูกลด
ช่ัวโมงท างานล่วงหน้าหรือถูกลดเงินเดือนท าให้ต้องลาออกจากงานเพื่อหางานใหม่ท่ีรายได้
ดีกว่าเดิม และนอกจากรายได้ท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้ว รายจ่ายก็มีท้ังเพิ่มขึ้นและลดลง 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ส่งผลให้คนเข้ามาเล่นการพนันกันมากขึ้น เนื่องจาก
ลงทุนน้อยสามารถเล่นได้ต้ังแต่ 5 บาท 10 บาท แทงมากก็ได้มาก แทงน้อยก็ได้น้อยถ้าถูก
ก็คุ้มค่า การพนันเป็นช่องทางท่ีเอื้อต่อผู้คนให้เข้ามาเล่นกันเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
การลดเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายของหวยใต้ การแทงงวดนี้จ่ายงวดหน้า หากถูกก็ได้เงิน
หลายเท่าตัวจากจ านวนเงินท่ีลงทุนแทงไป หรือจะเป็นการวิธีการเล่นบาคาร่าท่ีง่ายจะเข้า
เล่นกี่รอบก็ได้ต่อวัน แถมลงเล่นแล้วรู้ผลทันทีไม่ต้องรอให้เสียเวลา ผลจากการวิจัยช้ีได้ชัด
ว่าสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้พวกเขาเหล่านั้นมีรายได้ท่ีลดลงและมีรายจ่ายท่ีเพิ่มขึ้นแต่
จ านวนเงินในการแทงหวยใต้ดินกับบาคาร่านั้นกลับเพิ่มมากขึ้น เพราะการพนันคือทาง
เดียวที่จะท าให้พวกเขามีเงินท่ีเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด 
 
ค าส าคัญ : ปัญหาเศรษฐกิจ, การพนัน, โรคระบาด, โควิด-19 
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1.บทน า 

ในช่วงปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยจะการเติบโตขึ้นร้อยละ  4 แต่ผลกระทบจากการกีดกั้นทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลกระทบต่อปริมาณการค้าโลกมากกว่าท่ีหลายฝ่ายประเมินกันไว้
ท าให้ภาคการส่งออกของไทยหดตัวจากเดิมท่ีคาดว่าจะขยายตัวส่งผลกระทบต่อรายได้และ
การจ้างงานในประเทศอย่างเห็นได้ชัดเจนจนท าให้เศรษฐกิจไทยปิดท้ายปี  2562 กลับ
กลายเป็นขยายตัวต่ ากว่าระดับศักยภาพ ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยมีความคาดหวังว่าจะ
กลับมาขยายตัวได้ดีกว่าในปี 2562 แต่ด้วยภาวะ“VUCAWorld”ท าให้เศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มท่ีจะชะลอตัวและต่ ากว่าระดับศักยภาพต่ออีกหนึ่งปีเนื่องจากยังไม่ทันข้ามเดือน
แรกของปีก็เกิดภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
ซึ่งส่งผลให้การด าเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการ
ท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนก็เหมือนคนท่ีเดิมคาดว่า
จะออกวิ่งเหยาะ ๆ กลับกลายท าได้แค่เพียงเดินประคองตัวเท่านั้น เศรษฐกิจไทยในปี 
2563 พบว่ามีปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยฉุดรั้ง เช่น การส่งออกสินค้า การท่องเท่ียว  การ
บริโภคภาคเอกชน อัตราเงินเฟ้อ นโยบายการเงิน เป็นต้น โดยไทยโพสต์ได้กล่าวไว้ว่า
สภาพเศรษฐกิจของประเทศวันนี้ได้สร้างความหนักใจให้กับประชาชนอย่างมาก ซึ่งปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้จะแก้ไขได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของภาครัฐบาล และในปี 2563
ประชาชนต่างก็มีความหวังต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและคาดการณ์ว่าสถานการณ์
ทางการเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน สวน
ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศจ านวน
ท้ังส้ิน 1207 คน ระหว่างวันท่ี 12-16 พฤศจิกายน 2562 สรุปได้ดังนี้ 5 อันดับปัญหา
เศรษฐกิจท่ีรุมเร้าประชาชน คือ 1.ข้าวของแพงค่าของชีพสูงขึ้นร้อยละ 65.54 สาเหตุมา
จากสินค้ามีต้นทุนสูง รัฐบาลขึ้นราคาเก็บภาษีสิน ค้าต่าง ๆ ท าให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น         
2.ภาวะเศรษฐกิจของประเทศย่ าแย่ร้อยละ 39.19 สาเหตุมาจากรัฐบาลไม่สามารถ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ค่อยได้ผล เงินบาทแข็ง ท่องเท่ียวซบ
เซา เศรษฐกิจโลกตกต่ า 3.การว่างงานตกงานร้อยละ 37.76  สาเหตุมาจากเศรษฐกิจไม่ดี
ไม่มีงานท า สถานประกอบการขาดทุนต้องปิดตัวลงไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างคนงาน 4.รายได้
ลดลงไม่พอใช้ร้อยละ 25.68 สาเหตุจากองค์กรสถานประกอบการมีก าไรลดลงต้องลด
รายจ่ายให้ค่าตอบแทนลดน้อยลง 5.การส่งออกการค้าและการลงทุนร้อยละ 17.48 สาเหตุ
มาจากเศรษฐกิจโลกซบเซา ต่างชาติภาคเอกชนไม่กล้าลงทุน การส่งออกน าเข้ามีปัญหา 
ค่าเงินบาทแข็งท าให้ได้ก าไรลดน้อยลง  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและ
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วย ผลท่ีตามมาก็คือ
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เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้น้อยเนื่องจากต้องหยุด
ท างานท าให้มีปัญหาการผิดนัดช าระหนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลต่อเนื่องถึงภาระดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมการติดตามหนี้ในระดับสูงตลอดจนถึงความเส่ียงต่อปัญหาการทวงหนี้นอก
ระบบ จึงท าให้เป็นปัญหากับผู้ถูกจ้างงานก่อให้เกิดความเครียดบางรายใช้วิธีการแก้ปัญหา
แบบผิด ๆ ซึ่งข้อมูลจากส านักงานศาลยุติธรรม (2558) ก็ได้พบว่าประเทศไทยมีคดีท่ี
เกี่ยวกับการพนันขึ้นศาลช้ันต้น 7.6 หมื่นคดี เป็นอันดับท่ี 3 รองมาจากคดียาเสพติดและ
จราจร ตามล าดับ โดยเฉพาะในปีท่ีมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล 
โอลิมปิก สร้างกระแสฟีเวอร์ในหมู่คนไทย ท าให้คดีเกี่ยวกับการพนันขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 
2 เกิดปัญหากู้หนี้ยืมสิน ท่ีดินหลุดมือ เมื่อประกอบกับข้อมูลเชิงวิชาการยิ่งท าให้ทราบว่า
คนไทยติดพนันมากขึ้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าด้วยปัญหาเศรษฐกิจท่ีตกต่ า เกิดภาวะการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องปิดตัวลง ผู้คนตกงานกันมากขึ้น นักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษาไม่มีงานรองรับ ปัญหาการกู้หนี้ยืมสินท่ีเพิ่มมากขึ้นและพบว่ามีประชากร
ติดการพนันเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะทราบว่าสถานะสภาพเศรษฐกิจของไทย
ในปัจจุบันมีผลต่อการเล่นพนันท่ีเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เนื่องจากงานวิจัยท่ีผ่านมายังไม่มีงาน
ศึกษาว่าสภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อการเล่นพนันของคนไทย 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงปี พ.ศ.2562-2563 

 2.เพื่อศึกษาการเล่นการพนันของคนไทยในช่วงปี พ.ศ.2562-2563 

 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจกับการเล่นพนันของคนไทย  
 
3.ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 1.ขอบเขตด้านเวลา : ท าการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2562-2563 

 2.ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศึกษาการเล่นพนันบาคาร่าและหวยใต้ดิน 

3.ขอบเขตด้านประชากร : จะท าการศึกษาท้ังผู้เล่นการพนันหน้าเก่าและผู้เล่น
หน้าใหม่ 
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4.แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 
4.1 แนวคิดการพนัน 

ความหมายของการพนัน “พนัน” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือส่ิงอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหล่ียม 
ไหวพริบและฝีมือรวมทั้งโชคด้วย 

จ๊ีด เศรษฐบุตร (2492: 171 ) กล่าวไว้ว่า การพนันเป็นเอกเทศสัญญาท่ีคู่สัญญาให้
ค ามั่นซึ่งกันและกัน ฝ่ายหนึ่งจะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ท่ี
คู่สัญญายังไม่รู้แน่นอนอันหนึ่งจะได้ปรากฏแก่คู่สัญญาว่าแน่นอนทางใด เมื่อปรากฏ
เหตุการณ์ออกมาแน่นอนในทางใดแล้ว คู่สัญญาท่ีจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามค ามั่นได้ช่ือว่า
เป็นผู้แพ้ ส่วนคู่สัญญาท่ีรับเงินหรือทรัพย์สินตามค ามั่นได้ช่ือว่าเป็นผู้ชนะ 

รุ่งโรจน์ รุ่งเรืองวงศ์ (2519: 75-78 ) กล่าวไว้ว่า การพนันเป็นสัญญาท่ีก่อให้เกิด
การได้เสีย ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินโดยคู่สัญญาถือเอาผลแห่งเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน 
ซึ่งคู่สัญญาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเครื่องช้ีขาด 

ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ (2541: 14) กล่าวไว้ว่าคนท่ีเล่นการพนันนั้นเกิดจากนิสัย
คนไทยท่ีชอบเส่ียงโชคประกอบกับลักษณะเศรษฐกิจและสังคมไทยได้รับอิทธิพลบริโภค
ทางวัตถุต้องการท่ีจะได้ทรัพย์สินหวังรวยทางลัด 

เรืองศักดิ์ จริตเอก (2531: 14-19 ) กล่าวไว้ว่าการพนันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดเป็น
ส่ิงท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งนอกจากจะสร้างความ
เสียหายแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วยังสร้างความเสียหายและก่อให้เกิดปัญหาอื่น  ๆ 
แก่สังคมด้วยการพนันเป็นการกระท า 

 4.2 สาเหตุการพนัน 

 กนกศักดิ์ แก้วเทพ (2543: 159,195 อ้างอิงใน วุฒิชัย ถาวรพันธ์,2559: 6 ) กล่าว
ไว้ว่า โดยท่ัวไปหลักของการเล่นการพนันจะเป็นเพื่อการพักผ่อนส าหรับผู้เล่นการพนันแต่
ส าหรับผู้ท่ีติดการพนันแล้วแรงจูงใจค่อนข้างสับสน กล่าวคือ ความบันเทิงยังเป็นแรงจูงใจ
เบ้ืองต้นแต่กลับถูกลบด้วยโอกาสท่ีจะเล่นพนันให้ชนะและความต่ีนเต้นท่ีเกิดขึ้น 

ศุภศักดิ์ ตระการรัตนกุล (2540:15 อ้างอิงใน พรภวิษย์ พันธุชนินทร์, 2557:7-8) 
ได้น าเสนอสาเหตุใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญท่ีท าให้ คนเล่นการพนันไว้ดังนี้ 
 1.ความโลภ เป็นสาเหตุท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะการได้ เงินก้อนใหญ่โดยง่ายเป็นส่ิง
ดึงดูดใจคนเรา เหตุผลนี้จะเป็นจริงท่ีสุดในหมู่คนยากซึ่งไม่มีท้ังการศึกษาและช านาญงานใด
จึงคิดว่าวิถีทางเดียวที่จะก้าวสู่ความมั่นค่ังได้คือการพนัน 

 2.ความโก้ ค่านิยมของสังคมบางกลุ่มหรือคนบางคนยังนิยมยกย่องคนเด่นและการ
ท าตัวให้ท่ีเป็นสังเกตได้ในสังคมนั้นคือนักพนันมือหนัก 
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 3.ความเบื่อ ความเบื่อในชีวิตประจ าวันเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้คนมุ่งเข้าหาการ
พนันเพราะการพนันนั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย 

 4.ความภูมิใจ บางครั้งการได้เล่นการพนันอย่างมีช้ันเชิงนั้นก่อความปิติยิ่งกว่าชนะ
เงินพนันเดิมพันท่ีได้นั้นเป็นเพียงส่ิงท่ีบอกให้รู้ถึงความเก่ง 

  5.ความเช่ือในโชคนักพนันนั้นไม่มีใครยอมรับว่าการเล่นได้ของตนนั้นเกิดขึ้น
เพราะความเคราะห์ดีแต่เช่ือว่าเป็นเพราะโชคประจ าตัว 

 

5.วิธีการด าเนินการวิจัย 

 5.1 วิธีการเก็บข้อมูล 

 1.ใช้การศึกษาจากเอกสารในประเด็นท่ีเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ 
อัตราการว่างงานและการเล่นการพนันในระดับประเทศ เช่น อัตราการจับกุม อัตราการขึ้น
ศาล 

 2. ใช้การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเล่นพนันเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจของคน
นั้น ๆ เช่น รายได้ลดลง มีปัญหาการว่างงาน  รวมถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการ
เล่นพนันในช่วงเวลาท่ีจะศึกษา เช่น มีรายได้เพิ่มข้ึนหรือลดลง มีงานท าหรือว่างงาน 

 
5.2 กลุ่มประชากร 

 ผู้ที่เล่นการพนันหน้าเก่าและหน้าใหม่ จ านวน 20 คน 

- ผู้เล่นหน้าเก่า  ท่ีเล่นบาคาร่า  จ านวน 5 คน 

- ผู้เล่นหน้าใหม่  ท่ีเล่นบาคาร่า  จ านวน 5 คน 

- ผู้เล่นหน้าเก่า  ท่ีเล่นหวยใต้ดิน  จ านวน 5 คน 

- ผู้เล่นหน้าใหม่  ท่ีเล่นหวยใต้ดิน  จ านวน 5 คน 

 
5.3 กรอบการศึกษาและการวิเคราะห์  
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

- ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ดั บ ม ห ภ า ค 
(ระดับชาติ) 

- อัตราการเล่นพนันในระดับชาติ 

- สภาพเศรษฐกิ จ ในระ ดับ จุลภาค 
(ระดับบุคคล) 

- อัตราการเล่นการพนันระดับบุคคล 
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6.สรุปผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจกับการพนัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจของไทยในช่วงปี 2562-2563 เพื่อศึกษาการเล่นการพนันของคนไทยและเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจกับการเล่นพนันของคนไทย ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้ท่ีเล่นการพนันหวยใต้ดินจ านวน 10 คนและบาคาร่าจ านวน 
10 คน รวมท้ังส้ิน 20 คน ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

6.1 เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงปี พ.ศ.2562-2563 

 ในช่วงปี 2562 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการกีดกั้นทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลกระทบต่อปริมาณการค้าโลกท าให้ภาคการส่งออกของไทยหดตัว
จากเดิมจนท าให้เศรษฐกิจไทยปิดท้ายปี 2562 กลับขยายต่ ากว่าระดับศักยภาพและในช่วง
ปี 2563 เกิดภาวะ VUCAWorld ท าให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีจะชะลอตัวและต่ ากว่า
ศักยภาพต่ออีกเนื่องจากยังไม่ทันข้ามปีเกิดภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผล
ให้เศรษฐกิจหดตัวสูงในครึ่งแรกของปี 2563 โดยเฉพาะหลังจากทางการประกาศปิดเมืองมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในครึ่งปีแรกของปี 2562 เป็นการหด
ตัวท่ีร้อยละ 6.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โควิด-19 ส่งผลในหลายประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศจีนซึ่งส่งผลให้การด าเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียวลดลงไปจากเดิมและยังส่งผลในอีกหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การส่งออกสินค้า อัตรา
เงินเฟ้อ และนโยบายการเงินและ 5 อันดับปัญหาเศรษฐกิจท่ีรุมเร้าประชาชน ณ วันนี้ 
ได้แก่ ข้าวของแพงค่าครองชีพสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศย่ าแย่สาเหตุมาจาก
รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ การว่างงานตกงาน รายได้ลดลงไม่พอใช้ การ
ส่งออกการค้าและการลงทุนซบเซา และอัตราการว่างงานของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7.8 
ล้านคน 

6.2 เพื่อศึกษาการเล่นการพนันของคนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 

ปี 2562 คนไทยเล่นการพนันร้อยละ 57 หรือประมาณ 30.42 ล้านคน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลส ารวจในปี 2560 พบว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 1.49 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็น
ผู้ท่ีเล่นพนันครั้งแรกในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา หรือเรียกว่า “นักพนันหน้าใหม่” 7 แสน
กว่าคน แม้พบว่านักพนันส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัยท างาน แต่ก็น่ากังวลใจท่ีมีเด็กอายุ 
15-18 ปี เล่นการพนันประมาณ 7.33 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.9ของกลุ่มเด็ก โดยมี
วงเงินพนันหมุนเวียนรวมประมาณ 10,200 ล้านบาท คนไทยในปี 2562 เล่นพนันออนไลน์
ร้อยละ 1.55 หรือคิดเป็นจ านวน 826,925 คน นักพนันออนไลน์หน้าใหม่ 91,979 คน 
วงเงินหมุนเวียนของพนันออนไลน์ 20,152 ล้านคน ช่องทางท่ีใช้เล่นพนันออนไลน์ 
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โทรศัพท์มือถือร้อยละ 97.1 คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แล็ปท๊อปร้อยละ 6.3 แท็บเล็ตร้อยละ  
4.2 และในช่วงปี 2563 สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ผู้คนไม่ว่าวัยเรียน
หรือวัยท างาน ต้องอยู่บ้านนานนับเดือนในช่วงล็อกดาวน์ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจท่ีซบ
เซาอย่างมากจากผลกระทบของโรคระบาดกลายเป็นช่องทางให้บรรดาเว็บไซต์การพนัน
ออนไลน์เปิดตัวกันมากขึ้น การระบาดของโควิด-19 แม้ธุรกิจหลายอย่างจะซบเซา แต่ธุรกิจ
พนันออนไลน์กลับตรงกันข้ามเว็บไซต์พนันออนไลน์ผุดเป็นดอกเห็ดเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว 
จ านวนเว็บไซต์ พนันออนไลน์ พบว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 พบ
เว็บไซต์พนันออนไลน์ 240 เว็บไซต์ ช่วงระยะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส มีเว็บไซต์พนัน
ออนไลน์เพิ่มเป็น 440 เว็บไซต์ และช่วงคลายมาตรการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 มีเว็บไซต์
การพนันเพิ่มขึ้นเป็น 558 เว็บไซต์โดยปัจจัยท่ีท าให้คนไทยเล่นการพนันมากขึ้นเนื่องจาก
การพบเห็นโฆษณาชวนให้เล่นพนันหรือเส่ียงโชค มีเว็บการพนันเพิ่มมากขึ้น และปากท้อง
ทางเศรษฐกิจเมื่อประชาชนไม่มีเงิน ซึ่งถือเป็นปัจจัย 4 ของคน ท าให้ต้องไปหาเงินโดยช่อง
ทางการพนันมากขึ้นส าหรับสถานการณ์การพนันออนไลน์ ตัวเลขท่ีคาดการณ์กันไว้อยู่ใน
วงเงินระดับหลายแสนล้านบาท และตัวเลขนักเส่ียงดวงหน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน เมื่อ
เทียบกับปี 2560 ปัจจุบันมีผู้เล่นหน้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านคน และจากกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าอัตราการเข้าเล่นและการลงจ านวนเงินในการแทงแต่ละครั้งนั้นเพิ่มขึ้นจริง โดยให้
เหตุผลท่ีว่าการเล่นพนันของพวกเขาเป็นการลงทุนท่ีเส่ียงแต่คุ้มค่าถ้าพวกเขาถูกรางวัล 
เพราะเป็นช่องทางเดียวท่ีพวกเขาจะสามารถหาเงินได้ง่ายและได้เงินเร็ว บวกกับเหตุผลท่ี
ในช่วงปี 2563 มีการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับพวกเขา
เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพท่ีอยู่ตามโรงงาน ห้างสรรพสินค้า รับจ้างเป็นเป็น
พนักงานท่ัวไป บางคนก็อยู่ในเขตท่ีมีพื้นท่ีเส่ียง ท าให้พวกเขาต้องโดนพักงานเพื่อเฝ้าระวัง
โรค ธุรกิจปิดตัวเพราะขาดรายได้ อีกท้ังยังถูกลดเงินเดือนเพราะไม่สามารถท ายอดขาย
ให้กับบริษัทได้ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นเหตุชักน าให้พวกเขาต้องหันมาพึ่งช่องทางการพนัน
แม้จะมีโอกาสเส่ียงก็ตาม 

6.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจกับการเล่นพนันของ
คนไทย  
 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ซึ่งเป็นปีท่ีไทยได้รับผลกระทบทางลบจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนท าให้มูลค่าการค้าโลกชะลอตัวซึ่งส่งผลให้การส่งออกลดลง
อย่างรวดเร็ว ในปี 2563 ปัจจัยท่ีมีผลรุนแรงท่ีสุดต่อเศรษฐกิจนั้นก็คือการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออก ซึ่งประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหานี้ค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากการพึ่งพารายรับจากการ
ท่องเท่ียวในสัดส่วนท่ีสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงท าให้
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ไม่สามารถส่งออกสินค้าและบริการจากประเทศอื่นได้ส่งผลให้โรงงานท่ีส่งออกสินค้าให้กับ
ต่างประเทศและธุรกิจต่าง ๆ ต้องปิดตัวลง ต้องยอมรับว่าโควิด-19 เป็นยุคท่ีเศรษฐกิจ
ย่ าแย่ เนื่องจากเกิดโรคระบาดและท าให้คนจ านวนมากต้องถูกออกจากงานเมื่อไม่มีการจ้าง
งาน รายได้จึงลดลงหรือหายไป และในทางตรงกันข้ามปัญหาเศรษฐกิจท่ีย่ าแย่ลงแต่นัก
พนันกับเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงปี 2562 คนไทยเล่นการพนันร้อยละ 57 หรือประมาณ 30.42 
ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับผลส ารวจในปี2560 พบว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 1.49 ล้านคน ใน
จ านวนนี้เป็นผู้ท่ีเล่นพนันครั้งแรกในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา หรือเรียกว่า “นักพนันหน้า
ใหม”่ 7 แสนกว่าคน และในช่วงปี 2563 สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้
ผู้คนไม่ว่าวัยเรียนหรือวัยท างาน ต้องอยู่บ้านนานนับเดือนในช่วงล็อกดาวน์ ประกอบกับ
สภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซาอย่างมากจากผลกระทบของโรคระบาด กลายเป็นช่องทางให้
บรรดา เว็บไซต์การพนันออนไลน์เปิดตัวกันมากขึ้น การระบาดของโควิด -19 แม้ธุรกิจ
หลายอย่างจะซบเซา แต่ธุรกิจพนันออนไลน์กลับตรงกันข้าม เว็บพนันออนไลน์ผุดเป็นดอก
เห็ดเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว จ านวนเว็บไซต์ พนันออนไลน์ พบว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของ COVID-19 พบ เว็บไซต์พนันออนไลน์ 240 เว็บไซต์ ช่วงระยะการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส มีเว็บไซต์พนันออนไลน์เพิ่มเป็น 440 เว็บไซต์ และช่วงคลายมาตรการเมื่อ   
1 กรกฎาคม 2563 มีเว็บไซต์การพนันเพิ่มขึ้นเป็น 558 เว็บไซต์โดยปัจจัยท่ีท าให้คนไทย
เล่นการพนันมากขึ้นเนื่องจากการพบเห็นโฆษณาชวนให้เล่นพนันหรือเส่ียงโชค มีเว็บการ
พนันเพิ่มมากขึ้น และปากท้องทางเศรษฐกิจเมื่อประชาชนไม่มีเงิน ซึ่งถือเป็นปัจจัย 4 ของ
คน ท าให้ต้องไปหาเงินโดยช่องทางการพนันมากขึ้นส าหรับสถานการณ์การพนันออนไลน์ 
ตัวเลขท่ีคาดการณ์กันไว้อยู่ในวงเงินระดับหลายแสนล้านบาท 

จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจกับการเล่นพนัน
ของคนไทย จะเห็นได้ว่าสภาพเศรษฐกิจท่ีแย่ท าให้รายได้ท่ีควรจะได้รับกลับน้อยลงเพราะ
ต้องมาประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับพวกเขา
เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพท่ีอยู่ตามโรงงาน ห้างสรรพสินค้า หนักงานบริษัท 
ลูกจ้าง นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า บ้างคนท างานอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงท าให้พวกเขาต้องโดน
พักงานเพื่อเฝ้าระวังโรค และขณะเดียวกันธุรกิจปิดตัวลงเป็นจ านวนมากท าให้พนักงาน
โรงงาน พนักงานบริษัทถูกไล่ออก ถูกพักงาน ถูกลดโอที ถูกลดเงินเดือนเพราะไม่สามารถ
ท ายอดขายให้ทางบริษัทได้ นักเรียนนักศึกษาขาดรายได้เพราะไม่ได้ไปเรียนท่ีโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยต้องเรียนออนไลน์อยู่ท่ีบ้านจึงท าให้พ่อแม่ให้เงินน้อยลงหรือบางคนพ่อแม่ก็
ไม่ได้ให้เงินเลยก็มี ส่วนพ่อค้าแม่ค้ามียอดขายของท่ีต่ าลงเนื่องจากคนไม่ค่อยมีเงินในการใช้
จ่ายและนอกจากรายได้ท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้ว รายจ่ายก็มีท้ังเพิ่มขึ้นและลดลงและใน
ขณะเดียวกันรายได้กลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนมากมีรายได้ท่ีลดลงแต่การเล่นพนันกลับเพิ่มสูง
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มากขึ้น เนื่องมาจาก เมื่อพวกเขารู้สึกว่ารายได้ลดน้อยลงพวกเขากลับเล่นการพนันท่ีเพิ่ม
สูงขึ้นเพราะเช่ือว่าส่ิงนี้จะพาพวกเขาหลุดพ้นจากความยากจน และสอง หลายคนเลือก
เส่ียงโชคเพราะเป็นกิจกรรมไม่กี่อย่างท่ีคนในยุคปัจจุบันอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีย่ าแย่จะมี
เงินเพิ่มข้ึนแบบก้าวกระโดด แม้แต่ชีวิตต้องสู้ ถ้าไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็ต้องเอาด้วยกล ถ้าท างาน
แล้วเงินไม่พอก็ต้องเส่ียงโชค 

ผู้วิจัยจึงคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ส่งผลให้คนเข้ามาเล่นการพนันกันมากขึ้น 
เนื่องจากลงทุนน้อยและมีโอกาสได้รับผลก าไรเป็นจ านวนมาก การพนันเป็นช่องทางท่ีเอื้อ
ต่อผู้คนให้เข้ามาเล่นกันเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการลดเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายของหวย
ใต้ดิน การแทงงวดนี้จ่ายงวดหน้า หากถูกก็ได้เงินหลายเท่าตัวจากจ านวนเงินท่ีลงทุนแทง
ไป หรือจะเป็นการเล่นบาคาร่าท่ีง่ายจะเข้าเล่นกี่รอบก็ได้ต่อวัน แถมลงเล่นแล้วรู้ผลทันทีไม่
ต้องรอให้เสียเวลา ผลจากการวิจัยช้ีได้ชัดว่าเศรษฐกิจส่งผลต่อการเล่นพนัน เพราะสภาพ
เศรษฐกิจส่งผลให้พวกเขาเหล่านั้นมีรายได้ท่ีลดลงและมีรายจ่ายท่ีเพิ่มขึ้น แต่จ านวนเงินใน
การแทงหวยใต้ดินกับบาคาร่านั้นกลับเพิ่มมากขึ้น แม้พวกเขาเหล่านั้นจะรู้ว่าการเล่นหวย
ใต้ดินและบาคาร่ามีความเส่ียงท่ีจะขาดทุนแต่ฐานะ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคน
ในครอบครัวก็เป็นแรงกระตุ้นให้พวกเขาเล่นหวยใต้ดินและบาคาร่ามากขึ้น 
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การกลายเป็นแรงงานนอกระบบของคนขับแกร็บฟู้ด 
Becoming an informal workforce of GrabFood drivers 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องแรงงานนอกระบบรูปแบบใหม่หรือท่ีเรียกว่าแรงงานแพลตฟอร์มใน
ประเทศไทย ต้ังแต่การเข้ามาของรูปแบบการท างานผ่านแพลตฟอร์มในปี พ.ศ. 2561 
จนถึงปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานแพลตฟอร์มเป็นจ านวนน้อย แรงงานกลุ่มนี้จะมี
สถานะเป็นแรงงานนอกระบบ หมายถึง การไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกัน
จากการท างาน 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การท างานของคนขับแกร็บฟู้ด (2) ระบบ
การจัดการเกี่ยวกับการจ้างงานของบริษัทแกร็บ และ (3) การกลายเป็นแรงงานนอกระบบ
ของคนขับแกร็บฟู้ด โดยการศึกษาการท างานของคนขับแกร็บฟู้ดและระบบการจัดการ
เกี่ยวกับการจ้างงานของบริษัทแกร็บจะศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคนขับ        
แกร็บฟู้ดในนครปฐมและการศึกษาเอกสารจากเว็บไซต์ www.grab.com การศึกษาการ
กลายเป็นแรงงานนอกระบบของคนขับแกร็บฟู้ด โดยการวิเคราะห์การท างานของคนขับ
แกร็บฟู้ด การคุ้มครองของบริษัทแกร็บ  และกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทแกร็บท่ีท าให้
คนขับแกร็บกลายเป็นแรงงานนอกระบบ ผลการวิจัยพบว่า บริษัทแกร็บมีกระบวนการท่ีท า
ให้คนขับแกร็บฟู้ดกลายเป็นแรงงานนอกระบบ โดยมีการหลีกเล่ียงกฎหมาย ผลการศึกษา
พบว่า การกระท าของบริษัทเป็นการหลีกเล่ียงการรับผิดชอบของคนขับแกร็บฟู้ด โดยการ
ใช้ค าว่า “พาร์ทเนอร์” เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้บริษัทและคนขับแกร็บมีสถานะเป็น ‘ลูกจ้าง’ 
และ ‘นายจ้าง’ เพื่อท่ีบริษัทจะได้หลีกเล่ียงการรับผิดชอบ และการปฏิบัติของบริษัทท่ีมี
การกดขี่คนขับแกร็บ โดยการท่ีก าหนดค่าตอบแทนท่ีต่ า และบริษัทมีการใช้อ านาจ
เปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบและไม่รับฟังความเห็นของคนขับแกร็บ 
การกระท าของบริษัท การลดทอนอ านาจของคนท างานมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึม 
(Algorithm) และระบบคอลเซ็นเตอร์ท่ีท าให้คนขับแกร็บไร้เสียงและอ านาจต่อรอง  
 
ค าส าคัญ : คนขบัแกร็บ, คนขับแกร็บฟู้ด, การกลายเป็นแรงงานนอกระบบ 
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1.บทน า 
 บทความวิจัยช้ินนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง การกลายเป็นแรงงานนอกระบบของ
คนขับแกร็บฟู้ด ท่ีมาของการศึกษาวิจัยช้ินนี้คือ แรงงานนอกระบบเป็นปัจจัยสนับสนุนใน
การขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยท่ีแรงงานนอกระบบต้องเผชิญกับปัญหา
เนื่องจากการขาดการคุ้มครองทางกฎหมาย เช่น การขาดความมั่นคงจากการท างาน ขาด
หลักประกันชีวิต เนื่องจากไม่มีสวัสดิการและไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้  จึงต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการท างาน รวมไปถึงประสบปัญหาในหลาย  ๆ ด้าน เช่น 
ค่าจ้างและเงินเดือนไม่แน่นอน สภาพแวดล้อมในการท างาน แต่คนในยุคปัจจุบันท่ีไม่สนใจ
งานประจ าหันมาประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ (Gig Worker) กันมากขึ้น โดยจะ
สังเกตได้จากการเกิดข้ึนของบริษัทแพลตฟอร์มและจ านวนพนักงานขนส่งอาหารท่ีเพิ่มมาก
ขึ้น การท่ีเลือกท างานนอกระบบ ซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน แต่ก็ต้องแลกมา
ด้วยความไม่มั่นคงจากรายได้ท่ีไม่แน่นอน รวมท้ังสิทธิพื้นฐานท่ีแรงงานควรจะได้รับ 
เนื่องจากงานนอกระบบไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนคนท างานท่ัวไป เช่น วันลา ประกัน
สุขภาพ ค่าจ้างขั้นต่ า ประกันรายได้และยังเส่ียงถูกแย่งงานจากคนอื่นท่ีมีฝีมือหรือทักษะ
แบบเดียวกัน 
 พัฒนาการของเทคโนโลยีและการส่ือสาร ท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 
เกิดการจ้างงานผ่านระบบ “แพลตฟอร์ม” ท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่าง ลูกค้ากับ
แรงงาน โดยแพลตฟอร์มจะรับค าส่ังจากลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แพลตฟอร์มจะจ่าย
งานให้กับแรงงาน และแพลตฟอร์มจะท าหน้าท่ีจับคู่กับความต้องการของท้ังสอง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างการ
ผลิตของการจ้างงานท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ส่งผลให้การผลิตและสภาพการ
จ้างงานมีความยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการ  
 โดยแพลตฟอร์มจะมีช่องว่างนิยามของค าว่า นายจ้าง และ ลูกจ้าง โดยใช้ค าว่า
แพลตฟอร์ม เป็นการแทนท่ีค าว่านายจ้าง และใช้ค าว่าพาร์ทเนอร์ ท่ีหมายถึงหุ้นส่วนเป็น
การแทนท่ีค าว่าลูกจ้าง ช่องว่างนิยามนี้  จึงส่งผลให้คนขับแกร็บฟู้ดไม่ใช่ลูกจ้างทาง
กฎหมาย จึงท าให้คนขับแกร็บฟู้ดกลายเป็นแรงงานท่ีถูกว่าจ้างอย่างไม่เป็นทางการ 
แรงงานกลุ่มนี้มักไม่มีสัญญาจ้างท่ีชัดเจนซึ่งรวมถึงไม่มีสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และส่งผลให้
คนขับแกร็บฟู้ดไม่มีประกันสังคม ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ เท่ากับแรงงานในระบบท่ัวไป รวม
ไปถึงความมั่นคงในการท างาน  “คนขับแกร็บฟู้ด” จึงมีสถานะไม่ต่างอะไรกับ “แรงงาน
เส่ียง” ท่ีท างานอยู่นอกระบบ และต้องเส่ียงกับการท างานในประเทศท่ีมีอุบัติเหตุบนท้อง
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ถนนสูงติดอันดับโลก” แพลตฟอร์มเป็นระบบจ่ายงานท่ีช่วยส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบ
ใหม่และเปิดโอกาสให้กับแรงงานได้เข้าถึงตลาดแรงงานได้ง่ายข้ึน 
 การเป็นแรงงานของแพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร แพลตฟอร์มจะเรียกแรงงานว่า 
“พาร์ทเนอร์” หรือ หุ้นส่วน ท าให้พาร์ทเนอร์รู้สึกมีอิสระในการท างาน ท ามากได้มาก 
ขึ้นอยู่กับความขยัน โดยมีปัจจัยเงื่อนไขส าคัญมาจากรายได้ของแรงงานแพลตฟอร์มขึ้นอยู่
กับรอบการวิ่งรับส่งอาหาร ลักษณะของงานท่ีอนุญาตให้คนงานมีความยืดหยุ่นและควบคุม
กิจกรรมตามความต้องการของตนเองได้ และอย่างธุรกิจอาหารท่ีถือว่าเป็นธุรกิจหลักของ
เศรษฐกิจไทย ได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในสังคม
ปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีปัญหาท่ีเกิดจากแรงงาน
แพลตฟอร์ม (แกร็บฟู้ด) เหล่านี้เป็นปัญหาท่ีพาร์ทเนอร์จะต้องแบกรับค่าต้นทุนต่างๆ เอง 
อย่างเช่น ค่ารถ ค่าน้ ามัน ค่าอุปกรณ์ในการท างานและพาร์ทเนอร์จะต้องมีเงินส ารองจ่าย
ค่าอาหาร ปัญหาท่ีควรจะได้รับสวัสดิการท่ัวไป ปัญหาท่ีส่งผลต่ออาชีพและขาดรายได้ 
อย่างเช่น เจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล รวมถึงกรณีเปิดรับงานแต่ไม่มีงานและกรณีถูกเลิกจ้าง 
ปัญหาประกันอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงปัญหา
ท่ีมีความขัดแย้งกับอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  แต่จะเห็นได้ว่าบรรดาพาร์ทเนอร์มีการ
รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพเดียวกัน จากกลุ่มทางออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) โดยมีการ
ช่วยเหลือในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดงานศพ (ในกรณีเสียชีวิต) และมีการต้ังแกนน า
กลุ่มเพื่อไปเจรจากับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทแกร็บไม่ได้ใส่ใจต่อพาร์ท
เนอร์และปัญหาต่าง ๆ ท่ีพาร์ทเนอร์จะต้องแบกรับกันเอง และไม่มีการแก้ไขหรือ
เปล่ียนแปลงการจัดการของบริษัท 
 เนื่องจากว่าพาร์ทเนอร์ มีการเสียค่าสมัคร เสียค่าอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีบริษัทก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามก็จะโดนบริษัทลงโทษ 
อย่างเช่น การพักงานหรือการปิดระบบการท างาน และหากไม่ปฏิบัติตามตามกฎบ่อยครั้ง
จากปัญหาตรงนี้จะเห็นความไม่เป็นธรรมของระบบแพลตฟอร์ม 
 จากการศึกษากระบวนการท่ีคนขับแกร็บฟู้ดถูกท าให้เป็นกลายแรงงานนอกระบบ 
ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบท้ังในความมั่นคงในชีวิตและปัญหาสุขภาพท่ีตามมาในภายหลัง และ
หลักประกันการท างาน ซึ่งอาจจะส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและประสิทธิภาพ
การท างานท่ีพัฒนาขึ้น รวมถึงการได้รับสวัสดิการท่ีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และได้รับ
สิทธิประโยชน์ท่ีขาดหายไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาการท างานของคนขับแกร็บฟู้ด 
 2.เพื่อศึกษาระบบการจัดการเกี่ยวกับการจ้างงานของบริษัทแกร็บฟู้ด 
 3.เพื่อศึกษาการกลายเป็นแรงงานนอกระบบของคนขับแกร็บฟู้ด 
 
3.ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยช้ินนี้ได้ศึกษาการกลายเป็นแรงงานนอกระบบของคนขับแกร็บฟู้ด จาก
การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง “การ
กลายเป็นแรงงานนอกระบบของคนขับแกร็บฟู้ด” โดยศึกษาข้อมูลลักษณะการท างาน
ของคนขับแกร็บจากการสัมภาษณ์คนขับแกร็บในพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครปฐม, การจัดการ
เกี่ยวกับการจ้างงานของบริษัทแกร็บจากเอกสารของบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.grab.com 
และน ามาวิเคราะห์ผ่านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 
4.แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 
 แนวคิดเก่ียวกับการกลายเป็นแรงงานนอกระบบ 
 แรงงานนอกระบบ หมายความว่า เป็นกลุ่มแรงงานอิสระท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ
ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิกฎหมายและไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคม ยังมี
ค่าตอบแทนท่ีไม่แน่นอนและขาดความมั่นคงทางรายได้ และมีปัญหาสุขภาพในระยะยาว
หรือความปลอดภัยในการท างาน และแรงงานกลุ่มนี้มักไม่มีสัญญาจ้างท่ีชัดเจนซึ่งรวมถึง 
ไม่มีสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และส่งผลให้ไม่มีประกันสังคม ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ เท่ากับ
แรงงานในระบบท่ัวไป รวมไปถึงความมั่นคงในการท างาน แต่มีความยืดหยุ่นและควบคุม
กิจกรรมตามความต้องการของตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 

http://www.grab.com/
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กรอบการวิเคราะห์ 
การท างานของคนขับแกร็บฟู้ด                                  กฎเกณฑ์การจ้างงานของ 
                                                                     บริษัทแกร็บ     
 
 
 
 
 
 

การกลายเป็นแรงงานนอกระบบ 
 
 

คนขับแกร็บแรงงานนอกระบบ 
 
 

สวัสดิการ/การคุ้มครองทางกฎหมาย 
 
5.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการกลายเป็นแรงงานนอกระบบของคนขับ
แกร็บฟู้ด เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทแกร็บฟู้ดผ่าน
จากเอกสารต่าง ๆ และเว็บไซต์ grab.com และใช้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยการเก็บรวบรวมเพื่อมาศึกษาและตีความข้อมูล เพื่อผู้วิจัยจะได้เข้าใจใน
เรื่องท่ีศึกษาเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือผู้วิจัยเริ่มต้นจากการค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ในประเด็น เรื่อง “การกลายเป็นแรงงานนอกระบบของคนขับแกร็บฟู้ด” 
6.สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องการกลายเป็นแรงงานนอกระบบของคนขับแกร็บฟู้ด จาก
กระบวนการของบริษัทแกร็บท่ีให้คนขับแกร็บฟู้ดกลายเป็นแรงงานนอกระบบ ลักษณะการ
จ้างงานท่ีคล้ายการจ้างพนักงานแต่บริษัทปัดความรับผิดชอบของตนต่อคนท างานในเรื่อง
สิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานนั้น ท าให้เกิดแนวโน้มของกระบวนการท าให้งานมีความ    
ไม่เป็นทางการ (informalization) มากขึ้น ลดทอนสิทธิและมาตรฐานแรงงานในภาพรวม
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ลง โดยผลการศึกษาเรื่องการกลายเป็นแรงงานนอกระบบของคนขับแกร็บฟู้ด พบว่าการ
กระท าของบริษัทเป็นการหลีกเล่ียงการรับผิดชอบของคนขับแกร็บฟู้ด โดยการใช้ค าว่า 
“พาร์ทเนอร์” เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้บริษัทและคนขับแกร็บมีสถานะเป็น ‘ลูกจ้าง’ และ 
‘นายจ้าง’ เพื่อท่ีบริษัทจะได้หลีกเล่ียงการรับผิดชอบ และการปฏิบัติของบริษัทท่ีมีการกดขี่
คนขับแกร็บ โดยการก าหนดค่าตอบแทนท่ีต่ า และบริษัทมีการใช้อ านาจเปล่ียนแปลง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบและไม่รับฟังความเห็นของคนขับแกร็บ การกระท าของ
บริษัท การลดทอนอ านาจของคนท างานมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึม (Algorithm) และ
ระบบคอลล์เซ็นเตอร์ท่ีท าให้คนขับแกร็บไร้เสียงและอ านาจต่อรอง  

โดยบริษัทเรียกเก็บค่าสมัครงานแรกเริ่ม 200 บาท โดยไม่ได้มีเหตุผลท่ีเหมาะสม
ในการเก็บค่าใช้จ่าย โดยสามารถสมัครได้ทางช่องทางออนไลน์และศึกษางานจากช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งต้นทุนตรงนี้เป็นส่วนของคนขับแกร็บเองท่ีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เอง 
และการท างานในแต่ละรอบบริษัทแกร็บจะหักค่ารอบของคนขับแกร็บฟู้ดในทุกรอบท่ีมีการ
รับงาน 

ปัญหาในการท างาน อย่างเช่น คอลล์เซ็นเตอร์ท่ีมีการติดต่อได้ช้าและท างานช้า 
ท าให้คนขับแกร็บไม่มีช่องทางท่ีดีเพียงพอในการติดต่อกับบริษัท จนน ามาสู่ปัญหาการท่ี
คนขับแกร็บถูกปิดระบบการท างาน โดยท่ีคนขับแกร็บไม่มีโอกาสได้ช้ีแจงความจริงหรือ
แม้แต่จะทราบเหตุผลการถูกปิดระบบ และปัญหาการเคลมค่าอาหารท่ีคนขับแกร็บได้ใช้
เงินสดในการจ่ายค่าอาหาร แต่เมื่อได้เงินคืนกลับไม่ได้เงินคืนเป็นเงินสด การกลายเป็น
แรงงานนอกระบบของคนขับแกร็บฟู้ด โดยมีวิธีการท่ีท าให้กลายเป็นแรงงานนอกระบบ
ผ่านสภาพการท างานของคนขับแกร็บ กฎระเบียบข้อก าหนดและเงื่อนไข และการ
หลีกเล่ียงกฎหมาย 

สภาพการท างาน การท่ีบริษัทให้อิสระกับคนขับแกร็บ สามารถเลือกท างานได้
หลายแพลตฟอร์ม ท าให้คนขับแกร็บไม่สามารถเป็นแรงงานในระบบได้ เพราะมีการท า
ให้กับหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน สามารถเลือกเวลาท างานได้และเปิดระบบการท างาน 24 
ช่ัวโมง การท่ีสามารถเลือกเวลาการท างานเองได้ และก าหนดช่ัวโมงการท างานเองได้ ส่งผล
ให้ไม่สามารถเป็นแรงงานในระบบได้ เนื่องจากว่าการท างานของแรงงานในระบบจะมีการ
ก าหนดเวลาท างานและเลิกงานท่ีชัดเจน และท างาน 8 ช่ัวโมงตามท่ีกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก าหนด เมื่อท างานเกินเวลาท่ีก าหนด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม การท่ี
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บริษัทผลักให้คนขับแกร็บกลายเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งตรงนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าบริษัท
แกร็บต้องการจะลดภาระในเรื่องของการเพิ่มค่าตอบแทนในการท างานเกินเวลารวมถึง
สวัสดิการ เพราะเมื่อเป็นแรงงานในระบบ การท างานล่วงเวลา นายจ้างจะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน สามารถท างานได้ทุกพื้นท่ี ไม่จ ากัดพื้นท่ีท างาน การท่ีเป็นแรงงานใน
ระบบจะมีท่ีท างานเป็นหลักแหล่ง แต่บริษัทแกร็บมีการให้คนขับแกร็บท างานในพื้นท่ีไหนก็
ได้ ไม่มีบริษัทหรือจุดท่ีคนขับแกร็บจะรวมตัวกันได้ จึงท าให้เกิดการรวมตัวในพื้นท่ีต่าง  ๆ 
อย่างเช่น หน้าร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 

กฎระเบียบบริษัท การสมัครงานท่ีไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา ไม่จ ากัดอายุ การรับ
สมัครงานท่ีไม่จ ากัดวุฒิการศึกษาเหมือนกับแรงงานในระบบ การไม่จ ากัดอายุซึ่งคนท่ีมีอายุ 
65 ปีขึ้นไปก็สามารถท างานได้ การเรียกเก็บค่าสมัครและให้ข้อมูลว่าค่าสมัครนี้คือการ
ลงทุนเหมือนกับเป็นหุ้นส่วนของบริษัท การใช้ค าว่าท่านในข้อก าหนดและเงื่อนไขบริษัท 
การสวมชุดยูนิฟอร์ม เป็นการท าให้คนขับแกร็บตระหนักถึงบริษัท เป็นข้อบังคับอย่างหนึ่งท่ี
ท าให้คนขับแกร็บจะต้องนึกถึงบริษัทและถูกกดขี่เพื่อผลส าเร็จของบริษัท ถึงคนขับแกร็บ
จะไม่ได้เป็นลูกจ้างตามกฎหมาย การจ้างงานแบบรายช้ิน เป็นการจ้างงานมีลักษณะแบบ
ฟรีแลนซ์ ไม่สามารถสร้างหลักประกันในการท างานได้ มีค่าแรงท่ีไม่ชัดเจน จะท างานได้ก็
ต่อเมื่อมีงานเข้า ไม่มีข้อตกลงการจ้างงาน  

กฎหมาย การให้ค่าตอบแทนในรูปแบบการหักเปอร์เซ็นต์จากร้านอาหาร และรับ
ค่าตอบแทนจากลูกค้าโดยตรง โดยการได้ค่าตอบแทนลักษณะนี้ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานระบุ การไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง-
ลูกจ้างต่อส านักงานประกันสังคม ท าให้ขาดการเข้าถึงการประกันตนท่ีจะท าให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้กองทุนประกันสังคม 
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